Aprenda como montar e ganhar dinheiro
com seu blog WordPress v1.0
Tudo o que você precisa saber para instalar, configurar, e
utilizar o WordPress explicado de uma maneira
Simplificada e Decomplicada.
E ainda os Métodos de ganhar dinheiro com blogs.

By Eliane Barbieri
blog.web4hits.net
web4hits.net

Patrocínio:
WWSharer.com
www.wwsharer.com

:: (WWSharer News – http://blog.web4hits.net/tag/wwsharer/ ).
Este website permite aos usuários participação nos lucros de sua publicidade sem cobrar nada.
Cada usuário tem uma cota de participação, que chamamos de ponto. Estes pontos funcionam
de maneira semelhante às ações de grandes empresas, ou seja, quanto maior esta cota,
maior é a participação nos lucros.
Todos os dias, fazemos um levantamento do total arrecado em publicidade em nosso site e
dividimos entre nossos usuários, conforme é demonstrado na fórmula abaixo:
Ganhos do Sistema nas últimas 24 horas:
R$ 100,00
Número Total de Pontos:
1000
Comissão por Ponto:
R$ 0,10
Seus Pontos:
50
Seus ganhos nas últimas 24 horas:
R$ 5,00
Ao se cadastrar gratuitamente em nosso site, você ganhará 1 ponto. Você poderá ganhar
mais pontos clicando nos links de nossos anunciantes em sua área de Membros, indicando
novos membros para nosso Site em até 6 níveis de indicações!, recebendo e-mails promocionais
e também anunciando seu site ou sistema preferido conosco. Há Também na área de
Membros; a Opção de Compra e Venda de Pontos. Simples, Fácil e Descomplicado.

e-Book Publicado por:
WSCursos.net – Infoprodutos.
www.wscursos.net

:: (Pegue a Última Versão em – http://www.wscursos.net/ebook_wordpress.html ).
Web4Hits AutoSurf = http://www.web4hits.net/ - (1000 Créditos Grátis).
Web4Hits Blog = http://blog.web4hits.net/ - (Sistemas de Renda BLOG).
Web4hits Afiliado = http://www.web4hits.net/afiliados - (Programa Afiliados para BLOGs).
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Direitos de Reprodução
Parabéns!!
Você agora tem todos os Direitos de Reprodução e Distribuição desse
ebook. E pode se beneficiar disso de inúmeras maneiras. As possibilidades
são infinitas! Se você tem um website, pode oferecê-lo como bônus em
algum pacote que esteja vendendo, como brinde para assinantes de sua
newsletter ou simplesmente distribuí-lo a seus amigos; ou pela internet.
A única condição é manter o ebook em seu formato original e distribui-lo
somente de graça.

PARTE I
APRENDA MONTAR SEU BLOG WORDPRESS
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Criando um Banco de Dados MySQL no Cpanel

Muita gente me envia e-mais sobre este assunto, são em sua maioria novos
blogueiros que pretendem se aventurar pela blogosfera em busca de seu
espaço, por isso resolvi escrever este pequeno guia de criação de bancos de
dados MYSQL no Cpanel
1. Logue no Cpanel de seu domínio, normalmente basta digitar no seu
navegador
www.seudominio.com.br/cpanel
2. Dentro do Cpanel, procure por Banco de Dados MySQL

3. Clique no ícone, você vai ser direcionado para a página do cPanel
responsável pela criação e configuração dos Bancos de Dados MySQL
4. Para Criar um novo Banco de Dados, basta digitar o nome na respectiva
caixa e clicar em " Criar Banco de Dados "
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5. O Cpanel retornará a mensagem informando que o Banco de Dados foi
criado, clique em "voltar" para retornar a página de configuração.
Normalmente o banco de dados MySQL É CRIADO NO cPANEL na forma
usuario_banco, onde
·
·

Usuario é o login do cliente no Cpanel
Banco é o nome do banco de dados que você criou

·

Suponhamos que você criou um banco de dados de nome blog e o seu
nome de usuário no cPanel é paulo, então o nome do banco de dados
será paulo_blog

6. Criado o Banco de Dados, é hora de inserir um usuário e os privilégios
que este usuário terá na manutenção deste banco de dados, procure pela
ferramenta de inclusão de usuários em seu banco de dados:

7. Insira um nome de usuário e uma senha, eu recomendo que não seja
nem o mesmo usuário e nem a mesma senha do cPanel. O nome do usuário
a exemplo do nome do banco de dados será usuariocpanel_usuariobd
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onde
·

usuariocpanel é o login do cliente no Cpanel

·

usuariobd é o usuário criado por você

·

Suponhamos que você criou um usuário de nome ribeiro e o seu nome
de usuário no cPanel é paulo, então o nome do usuário no Banco de
Dados será paulo_ribeiro

Sendo assim, temos todos os dados necessários agora para configurar o
script que vamos instalar:
·
·

Nome do Banco de Dados : paulo_blog
Uusuário do Banco de Dados : paulo_ribeiro

·

Senha : A Senha que você escolheu

8. Temos agora que inserir o usuário criado no Banco de Dados e atribuir
privilégios, portanto procure a ferramenta de adição de usuários nos Banco
de Dados:

Para adicionar um usuário a um banco de dados, basta selecionar o usuário
e depois selecionar o banco de dados clicando em Adicionar. Uma nova tela
irá se abrir, é a tela de privilégios do usuário inserido no banco de dados,
usualmente se marca todos os privilégios, bastando para isso clicar em
Permissão Total ou similar se o cPanel estiver em inglês.
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Pronto, seu Banco de dados MySQL foi criado e está pronto para receber
dados, no script que você vai instalar, geralmente você vai precisar
configurar um arquivo config.php ou similar, veja como exemplo o arquivo
de configuração do Wordpress:

1. DB_NAME : O nome do Banco de dados, no exemplo criamos o banco
paulo_blog
2. DB_USER : O nome do usuário do banco de dados, no exemplo
criamos e inserimos o usuário paulo_ribeiro
3. DB_PASSWORD : A Senha do usuário criado
4. DB_HOST : A não ser que o serviço de hospedagem defina um valor
diferente, este valor será sempre localhost
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Como Instalar seu blog WordPress?

Este tutorial leva em consideração que você:
1. Sabe o que é um domínio
2. Sabe o que é necessário para publicar conteúdo na internet
3. Já contratou serviço de hospedagem, e este serviço é capaz de
fornecer hospedagem com as seguintes características:
· PHP 4.2 ou superior
· MySQL 4.0 ou superior
· O Módulo mod_rewrite do Apache
Se você não tem certeza se estes pré requisitos serão atendidos, entre em
contato com o seu serviço de hospedagem. No Forum você encontrará uma
lista de empresas que oferecem este serviço, basta procurar no Forum
Mural.
1. Faça o download da última versão do Wordpress Brasil em WordPress ›
Download
2. Descompacte o arquivo zip baixado para uma pasta em seu disco rígido
3. Após descompactar, você verá uma pasta de nome wordpress, e dentro
desta pasta a seguinte estrutura de arquivos e pastas:
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4. Crie um banco de dados MySQL para seu blog. Se você não sabe como
fazer isso ou tem dúvidas, consulte o capítulo anterior.
5. Edite o arquivo wp-config-sample.php com o bloco de notas ou um editor
de textos e mude os campos necessários para que reflitam a correta
configuração de seu banco de dados:

DB_NAME : O nome de seu banco de dados
DB_USER : O Nome do usuário do banco de dados
DB_PASSWORD : A senha do usuário do banco de dados
DB_HOST : Só mude se seu serviço de hospedagem especificar um valor
diferente para os bancos de dados MySQL
6. Salve o arquivo e renomeie como wp-config.php

Como Montar seu Blog WordPress e Ganhar Dinheiro - Page 9 Of 19

7. Envie todos os arquivos e pastas para o servidor
Observação Importante: Se você deseja que o wordpress seja instalado na raiz do
seu site, envie todos os arquivos para o diretório public_html, caso contrário você
precisará criar uma pasta em seu host e enviar todos os arquivos para esta mesma
pasta.

8. Aponte seu navegador para :
url_de_seu_site/wp-admin/install.php
9. Você verá uma tela como a mostrada a seguir:

Preencha os campos com o nome de seu blog e o seu email de contato,
estes dados porém, poderão ser mudados no painel de controle
posteriormente.
Clique em install wordpress para iniciar a instalação do blog ...
Se tudo correr bem, você verá a seguinte tela:
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Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

