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O que é WordPress 

WordPress é um CMS, escrito em PHP e corrido em MySQL. 
 
 

O que é um CMS?
 
CMS = Content Management System = Sistema de Gerenciamento de Conteúdo
O CMS foi criado a partir da necessidade que os clientes tinham de adicionar e editar o 
conteúdo do próprio site sem ter conhecimentos de programação.

 

 WordPress foi eleito o CMS do ano em 2009 pela Info.
 
 
"Não há nada que outros CMSs façam que o 
WordPress não possa fazer. Mas, com certeza, não é 
qualquer um que pode fazer o que ele faz."
 

Marcelo Mesquita 

http://info.abril.com.br/premioinfo/2009/lista3.shl


O que é WordPress 

O que é PHP?

PHP (abreviação de Hypertext Preprocessor) é uma 
linguagem de programação de computadores interpretada, 
livre e muito utilizada para gerar conteúdo dinâmico na World 
Wide Web 

O que é MySQL?

O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de 
dados, que utiliza a linguagem SQL (Linguagem de 
Consulta Estruturada, do inglês Structured Query 
Language) como interface. É atualmente um dos bancos 
de dados mais populares, com mais de 10 milhões de 
instalações pelo mundo.



Como surgiu

 



Como surgiu WordPress 

O Wordpress foi criado a partir do já desaparecido 
b2/cafelog e é hoje, é a ferramente mais popular na 
criação de Weblogs.
 
As causas do seu rápido crescimento são, entre outras, 
seu tipo de licença (código aberto), sua facilidade de uso e 
suas características como gerenciador de conteúdos.
 
O WordPress é distribuído sob a GPL (GNU General 
Public License) sendo gratuito.
 
 

Mais: www.wordpress.org/about 

goog_2001902198
http://www.wordpress.org/about


Vantagens

 



Vantagens

- Open Source (Código Livre/Aberto);
Sendo Open Source, pessoas do mundo inteiro podem
contribuir para melhorar o software.
 
- Extremamente flexível;
Ele se adapta às necessidades do cliente facilmente, 
existe um plugin pra praticamente qualquer coisa que 
você precise.
 
- Possui documentação completa;
É incrível o quão completa é a documentação do WordPress que você encontra no 
site oficial da ferramenta.
 
- Frequentes atualizações e correção de bugs;
A equipe que o desenvolveu promete atualizações pelo menos 3-4 vezes por ano.



Vantagens

- Forte em SEO;
Já vem com várias funcionalidades focadas em SEO, como diz o @webpaulo: “O 
Google ama o WordPress!”.
 
- Gerenciador de Pings e Trackbacks no seu site;
Integrar isso ao seu site não deve ser nada fácil.
 
- Milhares de temas;
Existem temas gratuitos pra tudo: blogs, sites corporativos, sites de e-commerce, 
galerias de melhores sites, youtube-like, twitter-like…
 
- Milhares de Plugins;
Quase tudo que você pode vir a precisar, alguém já desenvolveu antes e disponibiliza 
gratuitamente em forma de plugin.
 
- Comunidade super ativa;
O que reflete em metade das vantages 
que citei acima.

http://www.yogodoshi.com/blog/wordpress/por-que-utilizar-o-wordpress-como-cms#


Como criar um blog no 
Wordpress.com

Criando um blog no wordpress.com você conhecerá mais sobre o assunto.



Criando um Blog no wordpress.com

1. Acesse o link http://pt.wordpress.com/ e clique no botão "Entre Agora!";

2. Faça seu cadastro preenchendo os campos;

http://pt.wordpress.com/


Criando um Blog no wordpress.com

3. Após o cadastro confirme no seu e-mail e faça login indo no http://pt.wordpress.com ou 
acessando http://NomeDoSeuBlog.wordpress.com/wp-admin

4. Painel de controle do seu blog.



Criando um Blog no wordpress.com

 
Apartir do painel você terá controle total do seu blog, poderá publicar e 
editar posts (postagens) e páginas, gerenciar comentários, escolher o 
tema (template), mover os widgets do sidebar (barra lateral), adicionar 
links, ter acesso as estatísticas de visitas do seu blog e várias outras 

funcionalidas, tudo a um clique no painel.
 

Divirta-se! 
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