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Software livre para criação de blogs e sites.
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Registrar domínio nomedoblog.wordpress.com

Contratar de hospedagem
Utiliza servidores do 

wordpress

Instalar Wordpress Já está instalado no servidor

Configurar blog

Escrever posts

Instalar plugins Não está disponível

Criar páginas com template Não está disponível

Tipos de posts customizados Não está disponível
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● Fazer backups do banco de dados periodicamente;

● Utilizar cópia do blog para testar configurações,  
plugins e templates.
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Hospedagem
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Para utilizar o WordPress, é necessário fazer a instalação em 
um servidor web.

Recomenda-se utilizar algum software para configurar um 
servidor Apache local com PHP e MySQL para testes e 
desenvolvimento.
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Xampp
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www.apachefriends.org/pt_br/xampp.html

Download para Linux, Windows, Mac OS X ou Solaris:
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Xampp: Linux
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su

Instalação:
● abra o terminal e logue como administrador

● mude as permissões do instalador

● execute o instalador

chmod 755 xampp-linux-1.8.2-0-installer.run

./xampp-linux-1.8.2-0-installer.run
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Xampp: Linux
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Definir usuário que pode fazer alterações em htdocs:

Iniciar:

sudo chown username /opt/lampp/htdocs

sudo /opt/lampp/lampp start
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Direciona o endereço localhost (127.0.0.1) para /htdocs:
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phpMyAdmin
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Software em PHP para administração de bancos de dados 
MySQL.
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Iniciar a instalação do Wordpress
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http://localhost/wordpress
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Exportar conteúdo de blog no Wordpress.com

tatianeps.com.br



 
 

Oficina de WordPress #fisl14

Backup do banco de dados

tatianeps.com.br



 
 

Oficina de WordPress #fisl14

Backup do banco de dados

tatianeps.com.br



 
 

Oficina de WordPress #fisl14

Backup do banco de dados

tatianeps.com.br



 
 

Oficina de WordPress #fisl14

Plugins: Jetpack
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Estatísticas do blog, shortcodes, formulários de contato e links 
curtos (wp.me) são algumas das funcionalidades desse plugin.

http://wordpress.org/extend/plugins/jetpack/
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Plugins: W3 Total Cache
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Cache dos posts e páginas, minify de css e javascript, CDN, 
integração com Google Page Speed, New Relic, CloudFlare e 
outras opções para redução do tempo de carregamento das 
páginas e para monitoramento do blog.

http://wordpress.org/plugins/w3-total-cache/
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Plugins: Google Sitemap Generator
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Mantém atualizado o arquivo sitemap.xml quando posts e 
páginas são adicionados ou atualizados. O plugin também 
envia o sitemap para os sites de busca Google, Yahoo e 
outros.

http://wordpress.org/extend/plugins/google-sitemap-generator/
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Plugins: WP Touch
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Otimiza o blog para visualização 
em smartphones, tablets e outros
dispositivos móveis.

http://wordpress.org/extend/
plugins/wptouch/

http://wordpress.org/extend/
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Publicação a partir de dispositivos móveis
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Aplicativos para Android, iOS, Blackberry, Windows Phone, Nokia e WebOS.
http://wordpress.org/extend/mobile/
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Perguntas
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Compartilhe!
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Material disponível sob Licença Creative Commons.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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        @tatianepires

        facebook.com/tatianepiresblog

        blog@tatianeps.com.br

        tatianeps.com.br
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