
Cria Blog
Só mais um site WordPress

Criando um blog no blogspot do inicio ao 䑒ࡐm
[Parte 2]
Dando continuação ao artigo 1, vamos começar falando sobre a tela de inserir ou alterar Post.

Relembrando: O campo titulo além de ser o titulo do seu post também é o que de䑒ࡐne a URL que será

acessada pelo seu visitante, se o titulo for Meu Primeiro Post a url será algo como ../2009/08/meu-primeiro-

post.html dependendo do tamanho do titulo o blogspot automaticamente vai retirar algumas palavras ou

partes de palavras para que a url não 䑒ࡐque grande d+. É importante saber que esse nome da URL não pode

mais ser alterado sempre será o mesmo, se você criar um post sobre carros (ex. /fotos-de-carros-

antigos.html) e mais tarde resolver mudar o post e falar sobre motos é recomendado que crie um novo

post e não apenes altere o atual, se não o endereço do post vai estar escrito carro-antigo, mas o conteudo

será sobre motos, não faz sentido certo? Caso precise da que o post sejá na mesma data do antigo mude a

data usando a parte de “opções de postagem” que 䑒ࡐca em cima do botão de publicar.

No campo onde você digita o Post, você tem duas opções de visualização do conteudo.

1º modo html – Ali você vai poder digitar códigos html que serão interpretados pelo navegador depois de

postado o conteudo.

2º modo visual – No modo visual é como o Word, você digita o texto coloca negrito, cores, tamanho, etc e

você ve como será visualizado no blog, sem ver os códigos.

Esses dois modos podem ser alternados durante o desenvolvimento do post, então você pode ir para a

área de html ou área de edição visual de uma hora para outra e ver como está 䑒ࡐcando, ou corrigir algum

código ou inserir alguma coisa(um video do youtube por exemplo).

Clique na imagem abaixo para aumentar e ver detalhes.
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O painel inserção/alteração de post contém alguns atalhos bem praticos para facilitar sua vida, esse atalhos

agilizam muito o trabalho evitando que você precise ir ao código colocar um negrito por exemplo ou pegar

o mouse para clicar no botão de negritar, alguns dos atalhos são:
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control + b = Negrito

control + i = Italico

control + z = Desfazer

control + y = “Refazer”

control + shift + p = Pré Visualizar 

control + d = Salvar  em Rascunho

control + p = Publicar

Tem outros atalhos também que podem ser vistos no link “mais”  em cima do botão de Publicação.

Barra de ferramentas do editor visual.

Vamos ver agora a função de algumas ferramentas da barra do editor visual do blogspot.
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A imagem acima está numerada e vai ser seguida a numeração na lsita abaixo para explicar cada item.

.1: Aqui escolhemos a familia da fonte, verdana, arial, times new roman etc.

.2: Esse botão possibilita agente alterar o tamanho da fonte do texto inteiro ou de parte dele.

.3: Negrito ou 

.4: Esolha de cores para o texto, ao clicar aparece uma palheta e você escolhe uma cor para o seu texto.

.5: Inserir ou editar links, selecione uma palavra depois clique nesse icone vai abrir a caixa para inserir o

endereço.

.6: Serve para criar listas, com marcadores ou numeradas.

.7: Corretor Ortográ䑒ࡐco, uma interessante ferramente, depois de escrever seu post pasta clicar no corretor

que ele vai apontar todas as palavras escritas erradas, basta você fazer a correção.

.8: Inserir Imagens, esse é um botão importante é a forma mais facil de você inserir imagens no seu post,

clicando na imagem você vera a tela de upload.

Nessa tela as duas opções principais que são “Upload do seu computador” ou “Adicione uma imagem
da Web”.

Upload do seu computador: Naturalmente você envia uma imagem que você tem armazenada no

hd/cd/pendrive etc, e a imagem vai 䑒ࡐcar hospedado no servidor do blogspot, a unica pessoa que pode

deletar a imagem é você, e é claro a administração do blogspot caso tenha algo de errado com a imagem

ou eles resolvam parar o serviço, cada conta tem um limite de 1gb de espaço para enviar arquivos, é

bastante coisa que da para enviar.



Adicione uma Imagem da Web: Nessa modalidade você vai pegar a url de uma imagem que você achou

na internet e colar no campo, nesse caso a imagem não vai ser enviada para o servidor do blogspot ela vai

continuar apenas no servidor original. Lembre-se se o dono do site original da imagem resolver retirar a

imagem dos servidor quando ele 䑒ࡐzer isso a imagem também não poderá ser visualizada no seu blog.

As outras opções na tela de adicionar imagem são de formatação e tamanho da imagem, muito facil de

entender não precisa de mais explicações.
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.9: Inserir Videos, esse também não tem muito o que explicar é simples, você seleciona um video do seu

computador da um nome a ele e manda fazer upload, aguarde pois dependendo do tamanho do video

pode demorar bastante para terminar de enviar então aguarde até que o site lhe avise que o video foi

enviado.

Sobre videos e imagens, não esqueça de ler os termos de uso do serviço, pois tem proibições de conteudo

como “adulto” é proibido enviar videos ou fotos de conteudo adulto, por isso veja os termos de uso para

não ser penalizado depois.

Acho que já deu bastante assunto para a 2º parte do artigo sobre criação de blog no blogspot, eu ia

começar a falar sobre comentários moderados nessa mesma parte do artigo mas já vi que vai dar muito

conteudo então no próxima parte sobre criação de blogs no blogspot veremos sobre moderação de

comentários.

Ainda não leu a parte 1? Clique no link: http://www.criablog.com.br/criando-um-blog-no-blogspot-do-inicio-

ao-䑒ࡐm-parte-1/

Este post foi publicado em Blogspot e marcado com a tag Blogspot, comentarios, tutorial em 4 de agosto de

2009 [http://www.criablog.com.br/criando-um-blog-no-blogspot-do-inicio-ao-䑒ࡐm-parte-2/] por .
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eii eu quero criar um blog por obsequio!!
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quero fazer um blog
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