CLIMÁNTICA E-LEARNING	


	


USO DE ETIQUETAS (TAGS)

Imos ver como utilizar TAGS ou etiquetas nos nosos posts. Os tags ou etiquetas son
palabras clave que definen temas ou conceptos tratados nun post. A súa función é a
de permitir acceder a unha relación de posts que traten sobre un tema determinado,
definido polo tag que seleccionamos.
1.

Entramos na pantalla de Administración do xeito habitual e prememos en Escribir unha
entrada...

2.

Escribimos o título do post e asignámoslle unha categoría...
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3.

Escribimos o corpo do post e reparamos na sección Etiquetas ... no campo etiquetas, escribimos
os conceptos clave que define o post.

4.

No campo Etiquetas, escribimos os conceptos clave que definen o post. Se escribimos máis de
unha etiqueta (tag), debemos separalos por comas. Logo prememos Engadir e en Publicar ...
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Como exemplo, dentro da categoría relacionada coa xenética ou a dedicada á xestión sostible,
podemos publicar post que se poidan clasificar baixo o tag “transxénicos” sen ter que crear unha
categoría con este nome. Outra posibilidade é a de publicar posts que poidan pertencer a varios tags,
por exemplo, “cine, medio ambiente, catástrofes”.
En definitiva, os tags axudarán aos nosos lectores a atopar a información que lles interese.
5.

Ao final do post vemos os tags que lle asociamos. Se prememos nalgún deles, aparece unha
relación dos posts aos que se lle asociou esa etiqueta, independentemente da categoría á que
pertenzan...

6.

No lateral da páxina, vemos un bloque que inclúe os tags do blogue por orde alfabética (Nube
de tags). No exemplo podemos ver 4 tags, (categoría, Climántica, Probas, tag). O distinto
tamaño correspóndese co número de posts que os inclúen. Facemos clic en tag...
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7.

Aparece unha relación dos posts aos que se lle asociou a etiqueta "tag", independentemente da
categoría á que pertencen...

8.

Prememos agora sobre Climántica...
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Aparece unha relación dos posts aos que se lle asociou a etiqueta "Climántica", con
independencia da categoría á que pertencen...

10. A diferencia coas categorías, ao facer clic sobre un tag podemos ver posts de distintas

categorías. Ao facer clic sobre unha categoría, só vemos a relación de posts da categoría
seleccionada. Prememos sobre a categoría Prácticas de blogs...
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11. Aparece unha relación dos post da categoría "Prácticas de blogs", teñan ou non tags asociados.

12. Sempre podemos engadir, borrar ou modificar tags a posts xa escritos. Non temos máis que

editar os post que nos interese. Prememos en Administrar...
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13. Vamos a sección artigos.

14. Na relación de posts, buscamos o que nos interese e prememos en Editar...
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15. Na ventá de edición facemos os cambios que queiramos e rematamos por premer no botón

Actualizar ... e vamos a ver os cambios.

16. Observamos os cambios producidos na Nube de tags...

PÁXINA 8 DE 8	


	


