
Cria Blog
Só mais um site WordPress

Criando um blog no blogspot do inicio ao ⤀褅m
[Parte 1]
Essa é a primeira parte do artigo, aqui você vai aprender a criar um blog do inicio ao ⤀褅m, desde o cadastro,

escolha de temas (templates), adicionar widgets e outras ferramentas.

Iniciando

Em primeiro lugar para ter o seu blog no Blogspot é necessário que você tenha uma conta no google.

Se você já tem a senha basta fazer o login no site www.blogspot.com se você não tem clique no cadastro do

site.

Lembrando que esse login do google é o mesmo que é usado para Orkut, Gmail e outros serviços do

google, portanto caso você tenha um Orkut, por exemplo, pode usar o mesmo login e senha para se logar

ao site do blogspot.
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Depois de fazer o primeiro login será necessário criar um nome de exibição e aceitar os termos de serviço

do blogspot.
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Depois de aceitar os termos você já começara a criação do seu blog, digitando o endereço que deseja e o

nome do seu blog. (Nota: Nesse momento o endereço do seu blog ⤀褅ca algumacoisa.blogspot.com,

posteriormente poderá mudar para outro nome .blogpost.com ou até para um domínio próprio).
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A próxima tela é para a escolha de um template para seu blog, não se preocupe pela pequena quantidade

disponível, o próprio blogspot tem outros temas para escolha depois e também você encontra uma
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in⤀褅nidade de temas pela internet, falaremos disso mais para frente.
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Depois do tema escolhido basta clicar em “continuar” depois disso em “começar a usar blog” nesse

momento seu blog já está prontinho para ser editado por você e visitado pelos usuários.

Inserindo o primeiro Post:

A criação do seu primeiro post, depois de criar o seu blog o site abre automaticamente para você criar o

seu primeiro post, é uma tela simples com espaço para:

Titulo, conteúdo, marcadores e opções de postagem que serão abordadas no artigo mais tarde.

Figura 5

[⤀褅g. 5]

Titulo: O nome já diz é o titulo do post em questão por exemplo “Meu Primeiro Post”, um detalhe sobre o

titulo é que ele também vai formar o endereço do post em questão, então no caso do nosso exemplo o url

do post seria http://criablog-com-br.blogspot.com/2009/08/meu-primeiro-post.html onde o 2009/08 refere-

se ao ano e mês em que o post foi escrito é o meu-primeiro-post.html é a forma com que o blog sabe qual

post especi⤀褅co o leitor que ler.

Conteúdo: No conteúdo você vai colocar o POST em si, textos, imagens, vídeos, musica e o que mais vier

em mente. O blogspot usa um Editor WYSIWYG, que serve para facilitar a formação dos seus textos, além

disso o blogspot tem um sistema de upload de vídeos e fotos automático, você envia do seu computador

direto para o servidor do blogspot para usar em seu site.

Marcadores: São palavras que determinam o conteúdo do seu texto, por exemplo se você tem um blog de

carros e você faz um post sobre tuning de fuscas, você pode adicionar os marcadores tuning, fusca, carros

ou ainda tuning fusca. Os marcadores tem varias vantagens uma delas é a organização do conteúdo, dessa

forma ⤀褅ca fácil dos usuários encontrarem o que procuram e ⤀褅ca mais organizado para buscadores como o

google.

Opções de Postagem: Nas opções de postagem você pode alterar a data e hora do post e pode de⤀褅nir se

aquele post pode ser comentado pelos leitores do blog ou não.

Botão Publicar Postagem: Ao clicar nesse botão o conteúdo criado por você é enviado para o blog e a

partir dai todos poderão visualizar.

Botão Salvar como Rascunho: Tudo o que você já escreveu ou enviou para o post é salvo como rascunho

ninguém poderá vê-lo, e você poderá edita-lo e(ou) publica-lo mais tarde, é uma ótima ferramenta para

quando você começa a escrever um post e só pode terminar em outro horário.

http://criablog-com-br.blogspot.com/2009/08/meu-primeiro-post.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG


Além do botão rascunho quando você está escrevendo o próprio blogspot já salva de tempos em tempos

um rascunho do que está sendo feito por segurança.

Ao clicar em publicar postagem você será redirecionado para a tela em baixo e poderá visualizar seu blog,

editar postagem, criar uma nova postagem.
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[⤀褅g. 6]

Nesse artigo você aprendeu a criar um blog e enviar o seu primeiro post, no próximo vamos falar um

pouco sobre as opções do painel editor de post, edição de postagem / marcadores / comentários.

Até a próxima.
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