
 

A Tumblr egy mikroblogok írására alkalmas felület, segítségével szövegeket, fényképeket, videókat,
linkeket, idézeteket és hangfelvételeket lehet megosztani egy rövid blogon keresztül. A felhasználók
követhetik egy másik felhasználó blogját, vagy akár sajátot is szerkeszthetnek. A rendszer egyszerű,
és könnyen kezelhető.

A Tumblr itt érhető el: https://www.tumblr.com/ , itt lehet regisztrálni: 
https://www.tumblr.com/register .

Nagyon népszerű rendszer, 2013 márciusában 100 millió blog és 44,6 milliárd bejegyzés található a 
Tumblren.

Más közösségi oldalakhoz képest egyszerűen lehet megosztani képet, szöveget, videót, 
hanganyagokat, stb. Ugyanilyen egyszerűen lehet mások bejegyzéseit reblogolni (megosztani) vagy 
legalább nyomni rá egy szívecskét, ha tetszik. Egyszerre lehetünk tartalomgyűjtők és tartalom 
előállítók, egyik sem zárja ki a másikat. Van, aki csak saját dolgokat publikál (saját fotókat, 
írásokat, rajzokat, videókat), mások pedig tematikusan gyűjtik a többiek tartalmát, esetleg 
kommentálják és kiegészítik a bejegyzéseket.

Többen használják ugródeszkának, keresetkiegészítésnek az oldalt: itt osztják meg írásaikat, 
rajzaikat, és ezekből online boltot is tartanak fenn; munkáikat pólókon, bögréken árulják, felkérésre 
rajzolnak, rajongói összejöveteleken vesznek részt.

A regisztráció gyors és egyszerű, e-mail cím és jelszó megadása után már csak felhasználónevet  (ez
lesz majd a blog elérési útja is: felhasználónév.tumblr.com) kell választani és már kész is vagyunk. 

Ezután a dashboard-ra jutunk (ami olyasmi, mint a Facebookon az üzenőfal), itt a saját 
bejegyzéseinket és az általunk követett blogok bejegyzéseit lehet látni időrendben, illetve itt 
jelennek meg az értesítések is (notes), ha valakinek tetszett a bejegyzésed (like), vagy reblogolta, 
esetleg válaszolt rá (reply).

A Tumblr kevésbé „zajos” oldal, mint a Facebook, és sokkal vizuálisabb is, ezért jól lehet 
inspirációkat, képeket megosztani.

A bejegyzéseket célszerű taggelni. A taggelés (címkézés) tematizálja a bejegyzést, így amikor valaki
rákeres például arra, hogy “star wars”, akkor a Te bejegyzésedet is látni fogja – persze csak akkor, 
ha van ilyen címkéd. A címkéket lehet szűrni, fel lehet iratkozni arra ami érdekel, így nem kell 
mindig beírnod a jobb felső sarokban található keresőbe.

A Tumblr alkalmazás elérhető Android és iPhone rendszerekre is.
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