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O que é um Blog

• Um blog é um site cuja estrutura permite a 
atualização rápida a partir de artigos, ou 
"posts". Estes são, em geral, organizados 
de forma cronológica inversa, costumam 
abordar a temática do blog e podem ser 
escritos por um número variável de 
pessoas, de acordo com a política do 
blog. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Blog 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Blog


  

Pontos Positivos

• Publicação de Conteúdo Fácil e Simples;
• Atualização Rápida;
• Possibilidade de Comentários;
• RSS



  

Portal de Blogs
• Permite a existência de múltiplos blogs 

simultâneos em uma única instalação. 
• O Portal concentra as informações de 

todos os blogs, possibilitando o acesso 
aos artigos (post´s) de qualquer blog 
hospedado no Portal

• Permite controlar e monitorar todos os 
blogs através de um único painel de 
Administração.



  

A plataforma utilizada

• WordPress MU
• Escrito em PHP e utilizando base de 

dados MySQL
• Código Aberto
• Fácil utilização
• Fácil Adaptação
• Plugins



  

WordPress MU
• Código em conformidade com os padrões W3C
• Páginas estáticas
• Estrutura de permalink amigável aos 

mecanismos de busca
• Suporte extensivo a plug-ins e widgets
• Categorias
• Múltiplos autores
• Múltiplos blogs
• Gerenciamento de Permissões

pequenos aplicativos com 
funcionalidades específicas

O W3C desenvolve 
padrões para a criação 
e a interpretação dos 
conteúdos para a Web. 
Sites desenvolvidos 
segundo esses 
padrões podem ser 
acessados e 
visualizados por 
qualquer pessoa ou 
tecnologia, 
independente de 
hardware ou software 
utilizados,



  

Portal de Blogs TropIKA.net
• O Projeto TropIKA 

necessitou de uma 
ferramenta com 
múltiplos Blogs e de 
uma Home Page que 
concentra-se as 
informações de todos 
os Blogs



  

Desafios encontrados

• O WordPress MU a primeira vista era a 
ferramenta perfeita para atender a o 
projeto

• Algumas demandas não eram supridas 
pela Ferramenta.

• Plugins e widgets - diferentes aplicativos 
que atendessem essas demandas.



  

TropIKA.net



  

Home Page Portal de Blogs

• Para atender a demanda do TropIKA a 
Home Page do Portal foi desenvolvida 
utilizando widgets. 

• Cada componente da Home Page é um 
aplicativo separado que pode ser 
disponibilizado ou não via interface de 
administração.



  

Home Page Portal de Blogs



  

Blog 



  

Painel de Controle



  

Widgets



  

Conteúdo exibido via RSS
• O conteúdo do Blog é 

exibido na Home 
Page do Projeto 
TropIKA via RSS.

• Podendo também ser 
disponibilizado em 
outros sites



  

Conteúdo Exibido via RSS



  

Conteúdo na Interface de Busca



  

Obrigado!
ricardo.santos@bireme.org

dgi@bireme.org 
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