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Como funciona a internet?Como funciona a internet?

Páginas da internet Páginas da internet 
são conjuntos de são conjuntos de 

arquivos localizados arquivos localizados 
em computadores em computadores 
(conhecidos como (conhecidos como 

servidores) servidores) 
conectados na redeconectados na rede

O usuário (ou cliente) faz uma O usuário (ou cliente) faz uma 
requisição de acesso aos requisição de acesso aos 
dados desse computador e dados desse computador e 
também os recebe através de também os recebe através de 
protocolosprotocolos



  

Como funciona a internet?Como funciona a internet?

- O servidor web também é um programa de computador - O servidor web também é um programa de computador 
responsável por aceitar pedidos HTTP (responsável por aceitar pedidos HTTP (Hypertext Transfer Hypertext Transfer 
ProtocolProtocol) de clientes, geralmente os navegadores, e servi-) de clientes, geralmente os navegadores, e servi-
los com respostas HTTP, como HTML e imagens.los com respostas HTTP, como HTML e imagens.

- - Todos os computadores em uma rede usam endereços Todos os computadores em uma rede usam endereços 
de IP (de IP (Internet ProtocolInternet Protocol) para se referirem umas às outras ) para se referirem umas às outras 
(ex: 74.125.130.94)(ex: 74.125.130.94)

- Os servidores de domínios (ou DNS) traduzem nomes - Os servidores de domínios (ou DNS) traduzem nomes 
de domínios em endereços de IP. Ex:de domínios em endereços de IP. Ex:

http://www.google.comhttp://www.google.com

ProtocoloProtocolo World Wide Web (internet)

Domínio
URL (Uniform 
Resource 
Locator)



  

Como funciona os websites?Como funciona os websites?

““Para a utilização do WordPress são Para a utilização do WordPress são 
recomendadas as seguintes configurações:recomendadas as seguintes configurações:

Versão do PHP 5.2.4 ou superior;Versão do PHP 5.2.4 ou superior;

Versão do MySQL 5.0 ou superior;”Versão do MySQL 5.0 ou superior;”

conteúdo
estilo

Banco de 
dados

interatividade



  

Algumas definições

Blog - contração do termo inglês web log ("diário da rede"), é um 
site cuja estrutura permite a atualização rápida a partir de 
acréscimos dos chamados artigos, também chamados posts.

Post - publicados com periodicidade; aparecem em ordem 
cronológica inversa (mais recente fica no começo e os outros 
ficam depois); têm data, categoria, link para comentários e tags.

Página fixa - estática; conteúdo importa mais que a data; 
geralmente tratam de informações que devem estar sempre 
visíveis aos leitores; não aparecem nos feeds.

SEO (Search Engine Optimization) - conjunto de técnicas utilizadas 
por webmasters que tendem a buscar um melhor 
posicionamento diante dos principais motores de buscas



  

O que é o Wordpress?O que é o Wordpress?

-  Aplicativo de sistema de gerenciamento de -  Aplicativo de sistema de gerenciamento de 
conteúdo para web, escrito em PHP com conteúdo para web, escrito em PHP com 
banco de dados MySQL, voltado banco de dados MySQL, voltado 
principalmente para a criação de blogs via principalmente para a criação de blogs via 
web.web.

-  Gerenciador de conteúdos (“Content -  Gerenciador de conteúdos (“Content 
Management System” - CMS) – outros: Management System” - CMS) – outros: 
Joomla, Blogger, Drupal e Django.Joomla, Blogger, Drupal e Django.



  

Por quê usar o Wordpress?Por quê usar o Wordpress?

-  Tipo de licença (código aberto / open source)-  Tipo de licença (código aberto / open source)

-  Suporte a múltiplos usuários-  Suporte a múltiplos usuários

-  Facilidade de uso (remoto), sem necessidade -  Facilidade de uso (remoto), sem necessidade 
de programação para disponibilizar conteúdo de programação para disponibilizar conteúdo 
(facilitar publicação - “posts”)(facilitar publicação - “posts”)

-  Ampliação de funcionalidades através de -  Ampliação de funcionalidades através de 
pluginsplugins

-  Comunidade grande e ativa (correções)-  Comunidade grande e ativa (correções)

-  Personalizável (inclusive para português)-  Personalizável (inclusive para português)



  

O que fazer com o Wordpress?O que fazer com o Wordpress?

 Blogs pessoais e de empresas Blogs pessoais e de empresas 
(agências de publicidade e (agências de publicidade e 
propaganda, editoras, jornais, revistas propaganda, editoras, jornais, revistas 
ou trabalho “freelance”)ou trabalho “freelance”)

 Sites com atualizações constantes de Sites com atualizações constantes de 
conteúdo (ou não)conteúdo (ou não)

 Comércio eletrônicoComércio eletrônico
 Fóruns (múltiplos autores)Fóruns (múltiplos autores)



  

Wordpress.com

- Não precisa contratar serviço de hospedagem

- Domínio próprio (semelhante ao Blogger). Ex: 
http://uniciencia.wordpress.com/

- Serviço gratuito, exceto se quiser ter acesso a 
mais recursos (editar código fonte, mais 
temas, plugins, domínio personalizado)

- Não precisa instalação e já tem alguns plugins 
“de fábrica”

- Limitações na publicidade (scripts Adsense, 
plugin Boo-box, etc)

http://uniciencia.wordpress.com/


  

Instalação



  

Instalação em servidor local

- LAMP - Linux + Apache + MySQL + PHP

http://wiki.forumdebian.com.br/index.php/LAMP

Programas são instalados separadamente

- XAMPP – Windows + Apache + MySQL + PHP + Perl

https://www.apachefriends.org/

Programas instalados em conjunto

Obs: Instalação em servidor remoto (serviços de hospedagem) 
pode utilizar o Cpanel (caso tenha tudo já instalado)

Atividade prática

http://wiki.forumdebian.com.br/index.php/LAMP
https://www.apachefriends.org/


  

XAMPP

- Baixar o programa e instalar (seguir os 
passos)

- No XAMPP Control Panel, iniciar apache e 
MySQL

- No MySQL, clicar em “admin” para abrir o 
phpMyAdmin, colocar nome e clicar em 
“criar banco de dados” (usuário/senha)

- Em XAMPP/htdocs, criar pasta com o 
mesmo nome da base de dados criada 
(liberar leitura e gravação)

Atividade prática



  

Instalar Wordpress

- Baixar arquivos: http://br.wordpress.org/

- Copiar os arquivos e colar na pasta criada dentro 
de “htdocs” (servidor remoto seria public_html)

- No navegador, digitar “localhost/nome_da_pasta”

- Clique em “criar um novo arquivo de configuração”, 
prosseguir, colocar o nome do banco de dados, 
colocar usuário e senha (padrão é usuário root, 
sem senha), deixar “localhost” para o servidor do 
banco de dados e enviar

- Colocar título do site, criar usuário e senha para 
login

Atividade prática



  

Estrutura de pastas

(onde são 
guardadas 
as imagens 
enviadas)



  

Estrutura de banco de dados
Cada uma pode ser vista/alterada também pelo Painel de Controle

metadados - informações sobre outros dados Taxonomia - como as categorias e tags se agrupam



  

Painel de Controle do Wordpress (exemplo)

Login: localhost/wp-login.php



  

Configurações



  

Título | descrição, URL, data, hora...

Formatação, publique isso, publicar
via e-mail, atualização

Página inicial, n° de itens/posts

Configuração de posts/comentários,
avatares (gravatar)

Tamanho e organização das imagens
(pasta “wp-content/uploads/ANO/MES/”)

Links permanentes
(“http://www.seusite.com/nome-do-post/”)

Alguns
plugins

Clique nos itens do menu para ver as opções



  

Algumas definições

Avatar - manifestação corporal de um ser imortal segundo a 
religião hindu (ou figurinha que aparece do lado do 
comentário representando a pessoa ou algo da preferência 
dela - ex: gravatar https://br.gravatar.com/).

Categoriais - marcadores de conteúdo que classificam e 
agrupam os assuntos semelhantes de seu blog (mais 
genérica). Existem as categorias pai e subcategorias.

Tags - definem em poucas palavras o que está no texto. 
Servem para dar destaque às palavras-chave do texto e 
agrupam os artigos de acordo com essas palavras, mesmo 
que não pertençam à mesma Categoria (mais específicas).



  

Posts e páginas



  

(Lixo e Rascunho)

Slug: versão amigável do URL, 
normalmente todo em minúsculas e 
contém apenas letras, números e hífens.

Comentários



  

Status: rascunho (salvar como rascunho) ou revisão pendente
Visibilidade: público, protegido por senha ou privado
Publicar imediatamente ou agendar

(plugin)

Explore as opções 
formatação de texto 
e formatos

(imagem 
destacada)



  

Tags: <p style=”CSS”>parágrafo</p>, <em>itálico</em>, 
<strong>negrito</strong>, <a href=”http...”>link</a>,
<ul>lista_não_ordenada<li>item</li></ul>

Relembrando HTML

Abrir link 
em uma 
nova janela



  

- Criar duas categorias (podem ser duas 
diferentes ou “pai e filha”)
- Criar dois posts de categorias diferentes
- Utilizar tags, links, etc.
- Criar página fixa

Páginas fixas

Categorias

Tags



  

Comentários



  

(pingback)

(resposta a comentário)

- Sair e comentar em um post
- Logar e aprovar o comentário
- Editar o post e incluir um link para o seu outro post
- Aprovar o pingback (se aparecer)



  

Algumas definições

Pingback - uma requisição enviada por um blog à outro 
quando este segundo é indicado pelo blog em questão.

Trackback - mesma coisa que um Pingback, só que este não 
realiza a verificação pela existência do link na página 
indicada e também não é realizado de modo automático 
para todos os links indicados no post (sendo necessário 
informar cada link separadamente).

Em ambos os casos, o Pingback/Trackback aparece como um 
comentário no Blog em questão.



  

Mídia



  

Imagens
Áudio
Vídeo
Sem anexo Sem vinculação 

a post/página

(+leve) Youtube embed -
vídeo incorporado
<iframe width="640" 
height="360" 
src="//www.youtube.com/e
mbed/Y2khrpVo6qI?
feature=player_detailpage
" frameborder="0" 
allowfullscreen></iframe>

(incorporando 
Tocador de mídia)



  Texto alternativo (texto alt) é utilizado para substituir uma imagem, 
quando a imagem não puder ser vista

Galeria: muitas imagens 
para um mesmo post



  

Aparência



  

Algumas definições

Temas - O sistema de temas WordPress é uma forma de 
"skin" do seu site, ou seja, só o design é alterado e todas 
as informações ficam intactos no banco de dados. Para 
você não perder as alterações realizadas quando atualizar 
o tema utilizado, crie um tema filho.

Widget - componentes de uma interface gráfica do usuário 
(GUI), o que inclui janelas, botões, menus, ícones, barras 
de rolagem, etc. Outro emprego do termo são os pequenos 
aplicativos que flutuam pela área de trabalho e fornecem 
funcionalidade específicas ao utilizador (previsão do 
tempo, cotação de moedas, relógio,...).



  

Adicionar novo ou escolher entre temas instalados

Visualizar alterações antes de publicar: Título, 
descrição, cores, imagens de cabeçalho e de 
fundo, navegação (menus), widgets, pg inicial

Arraste e solte o widget para ativar/desativar

Editar e criar menus

Personalizar imagem (aleatórias ou não)
 e texto do cabeçalho

Opções da imagem de fundo e cor de fundoEditor de
temas
(via código)

Clique nos itens do menu para ver as opções



  

Criar um menu personalizado

1. Menus → criar um novo menu

2. Nome do menu: “Links interessantes”

3. Links → URL e Texto do link → adicionar ao menu

4. Criar alguns e mudar posições

5. Salvar menu

Atividade prática



  

Inserir um widget
Menu personalizado

1. Widgets → clicar em “menu personalizado” e 
arrastá-lo para a “barra lateral principal”

2. Selecionar menu “Links interessantes” e 
salvar

3. Visualizar a página para ver como ficou

Atividade prática



  

Criar imagem de cabeçalho

1. Abrir editor de imagens

2. Criar novo arquivo de 960 pixeis de largura 
por 250 pixeis de altura

3. Pegar alguma imagem, recortar e/ou 
redimensionar e colar nesse arquivo

4. Escrever texto (acertar tamanho, cor e fonte) 
→ salvar no computador para fazer o upload

5. Cabeçalho → selecionar arquivo → salvar

Atividade prática



  

Editor de temas – criar tema filho
1. Criar uma pasta em "wp-content/themes/" com o nome do seu tema

2. Crie o arquivo style.css e escreva o cabeçalho:

/*

Theme Name: MyThemeCustom

Theme URI: http://endereco_do_seu_tema_original

Description: My Theme Customizado

Author: Seu Nome

Author URI: http://seu_site

Template: MyTheme

Version: 1.1.0

*/

@import url(“../MyTheme/style.css”);

3. Escolha esse tema no painel de controle

Folha de estilos
do tema pai

Atividade prática



  

Editor de temas – personalizar tema 
1. Copiar arquivo “sidebar.php” para a pasta do novo 

plugin

2. Editor → Selecionar o tema para editar → Lateral 
(sidebar.php)

3. Incluir o seguinte widget no final do código:

<iframe 
src="http://www.cptec.inpe.br/widget/widget.php?
p=244&amp;w=h&amp;c=21749b&amp;f=ffffff" 
width="215px" height="200px" frameborder="0" 
marginwidth="0" marginheight="0" 
scrolling="no"></iframe>

Atividade prática



  

Plugins



  

Algumas definições

Plugin – também chamado de “módulo de extensão”, é um 
programa de computador usado para adicionar funções a 
outros programas maiores, provendo alguma 
funcionalidade especial ou muito específica.

No wordpress, os plugins são códigos em PHP, HTML, JS, 
CSS que podem ser criados e instalados pelo usuário ou 
baixados e instalados diretamente nas pastas ou através 
da plataforma do próprio wordpress com busca no 
repositório oficial (recomendável).

Para ver como criar plugins, plublicá-los no repositório e 
atualizá-los, visite http://www.monolitonimbus.com.br/plugins-
e-php-no-wordpress/



  

Editor de código
dos arquivos

Desativar um plugin:
arquivos continuam instalados,

mas não funciona junto com o site

- Plugins → Adicionar novo → pesquisar plugin “Limit Login Attempts”
(função de limitar o número de tentativas de login para evitar “force brute”)
- Clicar no plugin e instalar
- Plugins instalados → Ativar plugin // Outros: CAPTCHA e YARPP

Alguns plugins
possuem opções
para personalizar



  

Usuários



  

Possíveis funções:

Assinante – só pode gerenciar seu próprio perfil

Colaborador – pode escrever e gerenciar somente 
seus posts (só pode publicar após aprovação)

Autor – pode escrever, publicar e gerenciar somente 
seus posts

Editor – pode gerenciar posts, páginas (seus e de 
outros usuários)

Administrador – tem acesso a todas as funções 



  

Atividade prática
Sem espaços

ou acentos

- Sair, logar com novo 
usuário e escrever post 
(marcar para revisão)
- Sair, logar como 
administrador e aprovar o 
post



  

Ferramentas



  

Publique isso - pequeno sistema que roda em seu 
navegador (bookmarklet) e permite que você copie 
parte textos, imagens e vídeos de qualquer página 
da web.
Blogger - importar posts, comentários e usuários 
de um blog Blogger.
Conversor de Categorias e Tags - coverter 
categorias existentes para tags, ou tags para 
categorias, seletivamente.
RSS - importar de um feed RSS.
Tumblr - importar posts e mídias do Tumblr usando 
a API deles.
WordPress - importar posts, páginas, comentários, 
campos personalizados, categorias e tags de um 
arquivo de exportação do WordPress.

Exportar - criar um arquivo XML para salvar em 
seu computador, contendo os posts, páginas, 
comentários, campos personalizados, categorias e 
tags.



  

Algumas definições

Feed - formato de dados usado em formas de comunicação 
com conteúdo atualizado frequentemente e escritos com 
especificações baseadas em XML (conhecidas como RSS). 
É possível reunir em um único ambiente conteúdos 
produzidos por diversas fontes, sem a necessidade de 
acessar independentemente cada um dos sites 
responsáveis por eles.

É acessível através do link “seusite/feed”. Aparecerão os 
posts (ou resumos), no caso de um feed de posts (existe o 
feed de comentários também). Para uma aparência mais 
amigável, existem serviços como o FeedBurner 
(“http://feeds.feedburner.com/seusite”).



  

Wordpress - Gerenciamento e Wordpress - Gerenciamento e 
Personalização de Blogs e Personalização de Blogs e 

Websites DinâmicosWebsites Dinâmicos

 Objetivo: Capacitar o aluno para gerenciar e Objetivo: Capacitar o aluno para gerenciar e 
personalizar blogs e websites dinâmicos personalizar blogs e websites dinâmicos 
utilizando o Wordpress como gerenciador de utilizando o Wordpress como gerenciador de 
conteúdo, pelo conhecimento da estrutura de conteúdo, pelo conhecimento da estrutura de 
arquivos e recursos deste que é o CMS mais arquivos e recursos deste que é o CMS mais 
utilizado na atualidade.utilizado na atualidade.
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