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RICARDO BERNARDI 

▸Nasci em 1985 
▸Em 2001 mexi em um PC pela primeira 
▸Em 2006 criei meu primeiro site 
▸Em 2008 criei meu blog 
▸Em 2009 conheci o WordPress 
▸Em 2010 descobri que podia ganhar dinheiro com meu blog 
▸Em 2012 pedi demissão para cuidar do blog 
▸Em 2017 estou palestrando no Wordcamp 

 
 



ENTENDENDO O BÁSICO 

▸Multisite é um recurso disponível desde a versão 3.0 
do WordPress que permite a criação de uma rede de 
sites/blogs a partir de uma única instalação do WP. 

 
▸Wordpress.com/nome-do-blog 
▸G1.com.br/UF 
▸Globo.com/nome-do-programa 
▸Globoesporte.com/UF 

 
 



ENTENDENDO O BÁSICO 

▸Cada site da rede pode ter suas próprias 
configurações, usuários, temas e plugins. 

 
▸Porém cada site da rede pode compartilhar 
configurações, usuários, temas e plugins. 

 
▸Cada site tem conteúdo e arquivos de mídia próprios 
e independentes. 

 



ENTENDENDO O BÁSICO 

▸Cada site da rede terá seu próprio administrador. 
 
▸Mas todos os sites da rede estão subordinados a um 
SUPERADM, que é o “dono” de toda rede e tem poder 
para controlar e gerenciar tudo em qualquer site. 

 
▸Uma das tarefas do SUPERADM é instalar plugins e 
decidir quais temas estarão disponíveis para a rede. 

 



ENTENDENDO O BÁSICO 

▸Conceito fundamental para entender o WP multisite: 
 
▸Rede ou Network se refere a instalação do WordPress, 
ou seja, a rede toda. 

 
▸Blog é um site específico dentro da rede. 

 
▸Um condomínio é uma ótima comparação para 
entender multisite. 

 



FORMATOS DE INSTALAÇÃO 

▸ Subpastas: 
dominio.com/site1 
dominio.com/site2 
 

▸ Subdomínios: 
site1.dominio.com 
site2.dominio.com 
 

▸ Apesar da instalação em subpastas ser mais simples, a 
única coisa que muda é a forma de acessar os sites da rede. 



PESANDO PRÓS E CONTRAS 

▸Administrar vários sites em um 
único painel 
▸Cada site pode ter seu próprio 
administrador 
▸Instalar temas e plugins em 
todos os sites da rede 
▸Ao atualizar um tema, plugin ou 
o WP, toda rede é atualizada 
 

▸Se o servidor cair, toda rede fica 
off 
▸Se um site for invadido, todos 
terão seus dados violados 
▸Toda rede compartilha um 
único banco de dados 
▸A maioria dos plugins não é 
pensada para multisite 



EU PRECISO DE UMA REDE? 

▸O fato de você gerenciar vários sites não significa que 
você precise sair correndo daqui e instalar o WP 
multisite. 

 
▸Migrar uma instalação padrão do WP para multisite é 
simples, fácil e rápido, porém a reversão desse 
processo pode ser mais complicada e “dolorida”. 



QUANDO USAR MULTISITE? 

WP multisite faz mais sentido para: 
▸Meios de comunicação (jornais, rádios, canais de TV) ou 
empresas que tenham várias seções/programas que são 
gerenciados por pessoas diferentes. 
▸Sites corporativos com diferentes “sub-marcas” ou localizações. 
▸Órgãos públicos, como uma prefeitura com sites para cada 
secretaria. 
▸Escolas que desejam permitir a criação de blogs para alunos. 
▸Sites com conteúdo em vários idiomas. 



QUANDO NÃO USAR MULTISITE? 

▸Criar um único site sem planos de expansão. 
▸Criar sites de múltiplos clientes hospedados separadamente. 
▸Cada site precisar um banco de dados individual. 
▸Cada site precisar de um IP diferente. 
▸O administrador precisa conseguir instalar temas e plugins. 
▸O servidor não suporta mod_rewrite, wildcards e virtual hosts. 
▸Você vai precisar mover um site para um domínio diferente. 
▸Você não tem acesso aos arquivos no servidor. 



ANTES DE INSTALAR UMA REDE... 

▸Decida se vai querer subpastas ou subdomínios. 
Mudar isso depois é um saco! 
▸FAÇA backup do banco de dados e dos arquivos 
atuais. 
▸É obrigatório desativar TODOS os plugins antes de 
configurar sua rede. 
▸Se você tem hospedagem compartilhada cuidado! O 
servidor pode não suportar um número alto de acessos 
simultâneos em todos os sites. 



COMO INSTALAR? 

▸Permitir o multisite no wp-config.php 
  define('WP_ALLOW_MULTISITE', true); 

 
▸No painel do WP vá em FERRAMENTAS -> INSTALAÇÃO 
DA REDE defina os parâmetros e siga as instruções 

 
▸Configurar a rede em MEUS SITES -> PAINEL DA REDE 



DIFERENÇAS ESTRUTURAIS 

▸A pasta uploads será substituída por blogs.dir que 
receberá outra pasta para cada site da rede. 
Ex.: wp-content/blogs.dir/4/files/... 

 
▸As tabelas do BD recebem um prefixo adicional para 
cada site. 
Ex.: wp_4_posts 
 
O número 4 se refere ao id de um site da rede 



DIFERENÇAS ESTRUTURAIS 

▸Dentro de wp-content haverá uma pasta chamada mu-plugins. 
▸Todo plugin inserido nessa pasta será automaticamente ativado 
para toda rede e não poderá ser desativado através do painel por 
adms dos blogs. 
▸Esses plugins serão executados em ordem alfabética ANTES dos 
demais plugins. Suas atualizações não aparecerão no painel do WP. 
▸O WP não busca subdiretórios em mu-plugins, para inserir um 
arquivo deverá proceder assim: 
 require WPMU_PLUGIN_DIR.'/meu-plugin/meu-arquivo.php'; 

 
 



DIFERENÇAS ESTRUTURAIS NO BD 

▸Uma tabela chamada wp_blogs irá conter a 
informação dos sites existentes na rede 

 
▸Uma tabela chamada wp_site terá a informação do 
site principal da rede 

 
▸Uma tabela wp_sitemeta conterá as “options” 
relativas a toda rede 

 



DICAS PARA DEVS 

▸Condicional para saber se a instalação é multisite: is_multisite() 
▸Condicional para saber é o usuário é SUPERADM: is_super_admin() 
▸Variável global com o ID do blog atual: global $blog_id 
▸Mudar o blog atual durante a execução: switch_to_blog(ID); 
▸Salvar ou buscar uma option para a rede: update_site_option() e 
get_site_option() 
▸Salvar ou buscar transients para a rede: set_site_transient() e 
get_site_transient() 
▸Buscar options de um blog específico: get_blog_option($blog_id, 
$option) 



DICAS PARA DEVS 

▸Crie um painel no seu tema com opções para upload de logo, 
ícones e alteração das cores principais do layout. Isso vai permitir 
que você use o mesmo tema e faça alterações para cada blog 
específico conforme a necessidade. 

 
▸Pense sempre naquilo que pode ser global para todos os sites e no 
que precisa ser específico para cada blog, separe isso através de 
options para cada situação. 



DICAS PARA DEVS 

▸Caso precise adicionar options padrão ao ativar um plugin, use os 
dados da tabela wp_blogs para fazer um loop e adicionar as 
options para todos os blogs da rede. 

 
▸No começo tudo parece meio confuso e até difícil se compararmos 
com uma instalação padrão do WP, mas depois que o conceito e a 
lógica forem compreendidos você passará a ver o WP com outros 
olhos. 



REFERÊNCIAS 

▸ http://codex.wordpress.org 
▸ https://premium.wpmudev.org/blog 

 
 
 
 



OBRIGADO! 

www.rbtech.info 


