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A idea...

Como chegamos até aquí?



Blog vs Redes Sociais

O auxe das redes sociais hai máis dunha década 
fixo caer no esquecemento de xeito progresivo a 
moitos sitios web utilizados a modo de blog.



Por que un blog?

● Aportamos valor a través de contidos.

● Os contidos están ordenados e almacenados.

● Tes un maior control sobre o funcionamento.

● Opcións de presentar os contidos moito maior.

● Marca e posicionamento.



Que é fala.gal?

Rede que permite, coa 
potencia de 
WordPress, crear sitios 
webs gratuitos en 3 
clics.



Por que en galego?

● A presenza do galego na rede diminúe.

● Sen axuda dos “xigantes”.

● Sen “burbulla” para os contidos.

● Unha aposta normalizada polos contidos de 

todo tipo.



A execución...

Como montamos a rede?



Que precisamos para facer a rede?

Dominio .GAL
Hosting (VPS Dinahosting)

SSL Wildcard
WordPress Multisite



Que é WordPress Multisite

Característica que nos 
permite engadir e 
centralizar diferentes 
sitios web individuais 
nunha instalación de 
WordPress.



Caraterísticas do WordPress Multisite

● Sitios con deseño e características individuais. 

● Única instalación de WordPress.

● Comparten temas e plugins.

● Actualizacións centralizadas.

● Almacenamento de medios e datos.



Usos dun WordPress Multisite

● Grandes empresas con diferentes sitios.

● Outras empresas ou proxectos.

● Intranets.

● Redes comunitarias.

● Sitios personais con múltiples obxectivos.

● Webs multiidioma.



Como activamos o Multisite (I)

Editar el arquivo 
wp-config.php



Como activamos o Multisite (II)



Como activamos o Multisite (III)



A administración do Multisite...

Un novo panel e unhas novas opcións



O administrador do Multisite



Os sitios



Os temas



Os plugins (e os MU plugins)



A configuración da rede



Rexistro de novos sitios

En só 3 clics



Paso 1



Paso 2



Paso 3



Os retos...

Problemas enfrontados



O DNS

Rexistro tipo A *.dominio.gal -> IP servidor



O SSL Wildcard

Un SSL Wildcard (ou comodín) é un certificado de 
seguridade que asegura tanto o dominio principal 
como un número ilimitado de subdominios.



O filtrado HTML

O permiso de seguridade unfiltered_html permite 
ao usuario publicar etiquetas HTML, atributos en 
etiquetas ou JavaScript.

No Multisite só o Superadmin ten esta capacidade.



Os resultados...

Até onde chegou a rede



Grazas!
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