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1 Introdução

O relatório apresenta uma descrição de todas as funcionalidades implementadas
durante o primeiro ano de desenvolvimento do sistema para repositórios intitulado Tainacan.
Ao longo deste será explicitado a origem de cada funcionalidade, uma breve descrição dentro
do contexto do sistema. Fechando o relatório serão apresentados e discutidos os resultados
obtidos em uma avaliação feita por usuários participantes de uma oficina de formação
utilizando o Tainacan.

Tais funcionalidades são fruto de um estudo junto a literatura ligada a área da Ciência
da Informação, onde foram assimilados textos técnicos relacionados a análise e comparação
de sistemas de informação voltados para a criação de bibliotecas digitais. Tais textos
possibilitaram a concepção de um conjunto de critérios que atendem as mais diversas
dimensões relevantes e que devem ser atendidas por sistemas de informação voltados para
construção de bibliotecas digitais. Silva e Martins (2015) detalham como foi conduzido todo
o processo de concepção das funcionalidades a serem implementadas no Tainacan e também
traçam um panorama interessante ao entendimento da relevância de cada funcionalidade
segundo o contexto de aplicação do Tainacan.

Além disso, Silva e Martins (2015) foi a base teórica utilizada neste relatório para a
breve descrição de cada funcionalidade designada para o Tainacan e que será realizada a
seguir. Antes de realizara descrição de cada funcionalidade é importante ressaltar que elas
estão agrupadas por dimensões, que são:

1. Sistema de navegação;
2. Sistema de busca;
3. Sistema de rotulagem;
4. Sistema de organização;
5. Sistema de preservação;
6. Sistema de interoperabilidade;
7. Sistema de administração;
8. Sistema de colaboração e interação social;
9. Sistema de suporte e manutenção;
10. Sistema de características gerais.

A primeira dimensão é o sistema de navegação que implementa formas para o usuário
navegar, filtrar e encontrar uma informação em um site. As funcionalidades são:

1. Navegação hierárquica: permite o usuário navegar de forma hierárquica pelas suas
comunidades e coleções do repositório; 

2. Navegação facetada: permite procurar o conteúdo filtrando-o em refinadores vinculados a
páginas de categorias.

3. Recursividade na busca: permite a busca de um item em coleções internas de uma coleção
superior;
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4. Seleção de filtros de facetas diferentes (AND): permite ao usuário adicionar aos critérios
de buscas em facetas diferentes;

5. Seleção de filtros de facetas diferentes (OR): permite definir como critérios de busca
dentre dois filtros, por exemplo, que seja considerado na filtragem dos resultados um ou
filtro, não os dois juntos;

6. Cores nas facetas: permite destacar elementos especiais dentro de uma faceta;
7. Navegação por mapa hiperbólico e mapa em árvore: este mecanismo permite uma

navegação espacial entre a coleção, suas facetas e categorias, onde cada um destes itens
são representados por nós, onde os localizados ao centro do mapa, estão em evidência e
representam a localização do usuário dentro do contexto da navegação;

8. Navegação por widgets e menus: permite a navegação por ícones e menus;
9. Navegação por author: permite a navegação nas coleções do repositório pelo campo

“autor” dos itens;
10. Navegação por título: permite a navegação nas coleções do repositório pelo campo

“título” dos itens;
11. Navegação por data de submissão: permite a navegação nas coleções do repositório pela

data de submissão dos itens;
12. Navegação por termo de classificação: permite a navegação pelas coleções e itens do

repositório segundo um termo;
13. Navegação por termo de coleção: permite a navegação pelas coleções do repositório;
14. Navegação por campos customizados: permite a navegação por campos definidos pelo

próprio usuário;
15. Suporta múltiplas línguas na interface: permite ao usuário selecionar o idioma que desejar

e se adapta ao idioma selecionado;
16. Customiza rodapé e cabeçalho para páginas estatísticas e dinâmicas: permite ao usuário

por meio da alteração do código fonte ou por interface gráfica customizar as páginas do
sistema.

A próxima dimensão é o sistema de busca que implementa mecanismos que

possibilitam a busca dentro do sistema de repositório em diversos contextos, como nos

metadados de um item, como nas coleções de todo repositório:

1. Busca por palavra-chave: permite o usuário realizar uma busca utilizando palavras-

chaves;

2. Busca avançada nos campos dos metadados: permite realizar a busca dentro dos

metadados dos objetos digitais;

3. Lógica booleana: este mecanismo permite incrementar os critérios de busca segundo a

definição de condições lógica (AND, NOT, OR);
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4. Frase completa: deve permite que a pesquisa considere todos os termos inseridos pelo

usuário com um sentido conjunto;

5. Proximidade de expressão: deve retornar resultados semelhantes aos termos pesquisados,

como para o “advogado”, deve retornar resultados como “advocacia”, por exemplo;

6. Ordenação (+recentes, +populares, +votados): ordena os itens apresentados na página

inicial de uma coleção segundo os critérios definidos;

7. Auto completar de categorias e etiquetas: mecanismo que sugere itens de acordo com os

caracteres digitados pelo usuário num campo de texto;

8. Auto completar dos títulos dos itens:  mecanismo que sugere títulos de acordo com os

caracteres digitados pelo usuário num campo de título de determinado item;

9. Auto completar das consultas dos usuários: mecanismo que sugere e completa os campos

dos termos de consulta de um usuário;

10. Ordenar resultado de busca por autor: ordena os resultados de uma busca pelo campo

“autor” dos itens encontrados;

11. Ordenar resultado de busca por título: ordena os resultados de uma busca pelo campo

“título” dos itens encontrados;

12. Ordenar resultado de busca por data de publicação: ordena os resultados de uma busca

pela data de publicação dos itens encontrados;

13. Ordenar resultado de busca por data do documento: ordena os resultados de uma busca

pela data de criação dos itens encontrados;

14. Ordenar resultado de busca por relevância: ordena os resultados de uma busca de acordo

com um critério, por exemplo, os mais acessados de uma coleção;

15. Ordenar resultado de busca por outros campos: permite a definição de outros campos para

a ordenação dos resultados encontrados;

16. Ordenar resultado de busca por votações: ordena os resultados encontrados segundo a

quantidade de votos de cada item encontrado.

A dimensão sistema de rotulagem envolve a descrição ou representação de conteúdo

do site.  As funcionalidades nesta dimensão são:

1. Seleção de termos em taxonomia: permite a seleção de termos em uma taxonomia
específica no repositório;

2. Digitação livre de etiquetas: permite a adição livre de etiquetas ao objeto segundo a
necessidade do usuário;
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3. Tipos de campos do formulário de submissão: permite ao usuário definir tipos específicos
de campos no formulário de submissão do repositório.

Em sequência a próxima dimensão trata da forma como o conteúdo é categorizado,
como por meio de assuntos ou cronologicamente, tal dimensão é o sistema de organização.
As funcionalidades desta dimensão são:
1. Interface de Gestão da Taxonomia: o sistema fornece um mecanismo que permite ao

usuário inserir uma nova taxonomia no repositório;

2. Facetas: o sistema permite ao usuário a navegação pelas coleções do repositório segundo

algum critério específico, como por autor, por data de submissão, etc.;

3. Etiquetas: é uma informação que agrega uma informação e pode descrever o objeto

digital, por exemplo, um metadado, como palavras-chaves de um artigo científico;

4. Definição de esquema de metadados: o sistema fornece um mecanismo que permita o

usuário manipular os esquemas de metadados do repositório;

5. Suporte ao esquema de metadados Dublin Core: o sistema fornece suporte ao esquema de

metadados Dublin Core é utilizado para descrever objetos digitais, tais como, vídeos,

sons, imagens, textos e sites na web;

6. Customização de campos de metadados (atributos): o sistema fornece um mecanismo que

permite ao usuário a customização dos campos de metadados, como adição de um novo

campo, edição de um existente;

7. Configurar valores padrão para campos de metadados: permite configurar valores padrões

para os campos do esquema de metadados, como por exemplo, para o campo dc.title do

esquema Dublin core;

8. Suporta caracteres UNICODE para conjunto de caracteres de metadados: o sistema

fornece suporte a caracteres UNICODE para o esquema de metadados;

9. Relacionamentos: mecanismo que permite a associação entre objetos no repositório ou

entre um objeto de uma coleção com outra coleção a qual ele não pertence;

10. Propriedades das categorias: são metadados utilizados para descrever a categoria.

Outra dimensão de grande relevância dentro do contexto de um sistema para criação

de repositórios digitais é a preservação digital. Nesta dimensão que são implementados os

mecanismos que irão possibilitar a preservação a longo prazo das informações, metadados e

os próprios objetos digitais. As funcionalidades desta dimensão são:
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1. Backup remoto via FTP: o sistema permite realizar backup remoto via protocolo FTP;
2. Backup remoto Dropbox, Google Drive: o sistema fornece suporte ao backup utilizando

ferramentas como Dropbox, Google Drive, etc.

Outros aspectos relevantes dentro de um sistema para criação de repositórios são
mecanismos que permitam o sistema realizar o intercâmbio de seus metadados e informações
acerca do seu acervo junto a outros sistemas de informação, através da importação e
exportação utilizando vários protocolos como o OAI-PMH, por exemplo. Todos esses
mecanismos são agrupados na dimensão de sistemas de interoperabilidade, onde as
funcionalidades são:
1. OAI-PMH: verifica se o repositório suporta o protocolo OAI-PMH, que é um protocolo

utilizado para coleta e disponibilização de metadados das coleções do repositório;
2. Mapeamento dos metadados importados e exportados via protocolo OAI-PMH (Open

Archives Initiative, 2016): o sistema permite na importação metadados que e como esses
metadados serão alocados no esquema de metadados da coleção que receberá a
importação. Na exportação permite definir quais metadados e como serão alocados no
esquema Dublin Core simplificado;

3. Suporte ao prefixo (oai_dc): atualmente o Tainacan fornece suporte ao prefixo oai_dc no
protocolo OAI_PMH;

4. Entrada automática de metadados (harvesting): esta funcionalidade é implementada pelo
harvesting. Onde uma coleção é configurada para realizar a coleta automática de
metadados em outro repositório através do protocolo OAI-PMH (saiba mais);

5. Formato próprio XML: verifica se o repositório importa/exporta itens utilizando um
formato XML próprio, por exemplo, o implementado pelo Dspace;

6. Coleção via CSV: permite que os metadados de uma coleção sejam exportados em um
documento em formato .csv;

7. Formato XML Dublin Core: verifica se o repositório importa/exporta itens para o
esquema de metadados XML Dublin Core;

8. Simple Archive Format: verificar se o repositório permite exportar itens ou coleções no
formato Simple Archive Format;

9. Importar/Exportar itens via basic bibliographic formats (Endnote, BibTex, RIS, TSV,
CSV) and online services (OAI, arXiv, PubMed, CrossRef, CiNii): verifica se o
repositório suporta a importação/exportação de itens utilizando os mais básicos formatos
bibliográficos e serviços online;

10. RSS: o sistema exporta os metadados da coleção ou item seguindo o padrão do feeds
RSS;

11. RDF: o sistema exporta os metadados da coleção ou item seguindo no padrão RDF (RDF
- Semantic Web Standards, 2016);

12. Importar vídeos do Youtube e Vimeo via URL: permite a importação de todos os vídeos
públicos disponibilizados em um canal ou perfil no Youtube ou Vimeo. Nesta função é
possível importar playlists também;
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13. Importar imagens e arquivos (JPG, PNG, GIF, PDF) via URL: permite a importação
automática de todas as fotos públicas de contas no Flirck, Facebook e Instagram. Esse
mecanismo também suporta a importação de arquivos com extensões diversas (pdf, jpg,
etc);

14. Importar uma página web (ex. notícia): permite o repositório importar os metadados de
uma página da web por meio da sua url;

15. Importar fotos do Instagram, Facebook e Flickr: permite a importação de fotos públicas
de um perfil no Flirck, Facebook e Instagram;

16. Mapeamento dos metadados dos itens importados das redes sociais (Youtube, Facebook,
Instagram, Vimeo): o sistema permite realizar o mapeamento dos metadados oriundos das
redes sociais para o esquema de metadados da coleção que está recebendo a importação.

A dimensão seguinte trata da administração e configuração do sistema dentro de
vários contextos do sistema. As funcionalidades dentro desta dimensão são:
1. Permite múltiplas coleções dentro de uma mesma instalação: permite a adição de

múltiplas coleções numa mesma instalação;
2. Permite o administrador selecionar parâmetros de submissão: permite ao usuário definir

campos específicos nos formulários de submissão;
3. Administrador pode limitar formatos de arquivo de submissão: permite ao administrador

limitar quais formatos de arquivos, por exemplo .pdf, .doc, podem ser submetidos em
determinada coleção;

4. Segrega os espaços de submissão de documentos: o sistema permite dividir o fluxo de
trabalho de submissão em etapas;

5. Permite homepage para cada coleção: permite que cada coleção tenha uma página
exclusiva;

6. Hierarquia de coleções: o sistema permite uma coleção ser subordinada a outra, levando-a
a herdar os seus metadados e votações;

7. Privacidade da coleção: O sistema permite tornar uma coleção privada, tornando-a visível
apenas para os seus moderadores e administradores;

8. Licenças; o sistema permite ativar e definir como padrão uma determinada licença ou ser
inserida uma licença própria;

9. Remoção de todos os itens; o sistema permite remover todos os itens da coleção de uma
única vez;

10. Coleção modelo; o sistema permite definir uma coleção específica como modelo, onde o
usuário pode criar outra idêntica como deseje;

11. Customização do design da interface: o sistema permite a customização do design da sua
interface, como por exemplo, a utilização de um esquema de cores específico para a
instituição.

12. Estatísticas via Google Analytics: o sistema permite a utilização do serviço do Google
Analytics para geração de estatísticas, como uso do sistema, páginas visitadas, etc…;

13. Conectar com usuário do Facebook: o sistema permite a conexão do usuário se logue com
os dados da sua conta do Facebook;
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14. Cache: o sistema permite a utilização de plugins dentro do próprio Wordpress para o
gerenciamento do cache do servidor onde está instalado.

O próximo conjunto de funcionalidades tratam do sistema de colaboração e
interação social que se colocam como mecanismos para promoção do engajamento dos
usuários na produção, descrição e organização do conteúdo, por meio da ativação de
inteligências e inclusão dos usuários em etapas que tradicionalmente são destinadas apenas a
profissionais da informação como afirma Silva e Martins (2015). As funcionalidades
presentes neste conjunto são:
1. E-mail de notificação para usuários:  este mecanismo notifica os usuários sobre novas

tarefas a serem executadas no repositório, itens submetidos nas coleções que são
administradores ou revisores de conteúdo, exportação de item ou coleção, aprovação ou
rejeição de seu item submetido, e notícias de determinada coleção;

2.  E-mail de notificação para administrador: este mecanismo notifica o administrador sobre
novas tarefas a serem executadas no repositório, itens submetidos nas coleções que são
administradores ou revisores de conteúdo, exportação de item ou coleção, aprovação ou
rejeição de seu item submetido, e notícias de determinada coleção;

3. Fluxo de aprovação de pertinência de item (por especialistas): o sistema permite a
definição de uma etapa dentro do fluxo de submissão, para a aprovação da pertinência do
item por especialistas;

4. Fluxo de aprovação de metadados de item (por especialistas): o sistema permite a
definição de uma etapa dentro do fluxo de submissão, para a aprovação dos metadados do
item por especialistas;

5. Customização de fluxo de aprovação de item: o sistema permite a customização das
etapas de aprovação de um item, como definição dos usuários responsáveis, escolha de
quais etapas devem ser habilitadas para determinada coleção;

6. Customização das etapas do fluxo de submissão de uma coleção: o sistema permite a
customização das etapas do fluxo de submissão de acordo com a coleção;

7. Fluxo de aprovação por votação de usuários: verifica se o repositório possui algum fluxo
de aprovação de item baseado na votação dos usuários;

8. Configuração de ação pré-aprovada (wiki): permite definir uma ação ao usuário que já
esteja pré-aprovada no contexto do repositório, como por exemplo, alguma etapa do fluxo
de aprovação de um objeto submetido, como a edição dos metadados, onde tal ação não
necessitará da supervisão do administrador;

9. Adicionar coleção em comunidade de terceiros: permite ao usuário adicionar uma coleção
em uma comunidade onde não é administrador;

10. Remover (denunciar) coleção de terceiros: permite a um usuário não administrador da
coleção removê-la, gerando um evento para o administrador da coleção;

11. Adicionar item em coleção de terceiros: permite um usuário adicionar um item em uma
coleção em que não é administrador ou dono da coleção;

12. Remover (denunciar) item de terceiros: permite a um usuário solicitar a remoção do item
não sendo dono do item ou da coleção onde está alocado;
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13. Adicionar classificação em itens de terceiros: permite a um usuário adicionar uma
classificação em item em que ele não é proprietário e nem administrador da coleção onde
o item está alocado;

14. Editar classificação em itens de terceiros: permite a um usuário editar a classificação em
item em que ele não é proprietário e nem administrador da coleção onde o item está
alocado;

15. Excluir classificação em itens de terceiros: permite a um usuário excluir uma
classificação em item em que ele não é proprietário e nem administrador da coleção onde
o item está alocado;

16. Adicionar categoria em coleção de terceiros: permite a um usuário adicionar uma
categoria em uma coleção em que ele não é proprietário e nem administrador;

17. Editar categoria em coleção de terceiros: permite a um usuário editor uma categoria em
uma coleção em que ele não é proprietário e nem administrador;

18. Excluir categoria em coleção de terceiros: permite a um usuário excluir uma categoria em
uma coleção em que ele não é proprietário e nem administrador;

19. Adicionar tag em coleção de terceiros: permite a um usuário adicionar uma tag em uma
coleção em que ele não é proprietário e nem administrador;

20. Editar tag em coleção de terceiros: permite a um usuário editor uma tag em uma coleção
em que ele não é proprietário e nem administrador;

21. Excluir tag em coleção de terceiros: permite a um usuário excluir uma tag em uma
coleção em que ele não é proprietário e nem administrador;

22. Adicionar comentário em coleção de terceiros: permite a um usuário adicionar um
comentário em uma coleção em que ele não é proprietário e nem administrador;

23. Editar comentário em coleção de terceiros: permite a um usuário editor um comentário
em uma coleção em que ele não é proprietário e nem administrador;

24. Excluir comentário em coleção de terceiros: permite a um usuário excluir um comentário
em uma coleção em que ele não é proprietário e nem administrador;

25. Adicionar comentário em item de terceiros: permite a um usuário adicionar um
comentário em um item em que ele não é proprietário e nem administrador;

26. Editar comentário em item de terceiros: permite a um usuário editor um comentário em
um item em que ele não é proprietário e nem administrador;

27. Excluir comentário em coleção de terceiros: permite a um usuário excluir um comentário
em um item em que ele não é proprietário e nem administrador;

28. Dar voto em item de terceiros: permite a um usuário votar em um item de uma coleção
em que ele não é proprietário e nem administrador;

29. Múltiplas votações por coleção: este mecanismo permite ao usuário realizar várias
votações em uma única coleção;

30. Compartilhar item em redes sociais: permite o usuário compartilhar um item em redes
sociais;

31. Fórum de usuários da coleção e categoria: permite ao usuário realizar um comentário em
alguma coleção.
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A dimensão seguinte trata de requisitos relacionados a questões externas ao sistema
de informação e de fundamental importância para sua adoção junto a comunidade de usuários
q u e é o sistema de suporte e manutenção. Este conjunto possui as seguintes
funcionalidades:
1. Documentação e manuais: o sistema possui uma documentação e manuais relacionados a

sua instalação, configuração, recursos entre outros itens;
2. Lista de e-mail de apoio: verifica se o repositório disponibiliza aos usuários alguma lista

de e-mail para oferecer suporte aos usuários;  
3. Bug tracker: verifica se existe alguma ferramenta de gerenciamento de erros (bugs) do

repositório;
4. Espaço de requisição de novas funcionalidades: é disponibilizado algum espaço ou

mecanismo para que os usuários possam solicitar novas funcionalidades;
5. Suporte help desk: é disponibilizado algum mecanismo de apoio ao usuário para

resolução de problemas relacionados ao repositório.

Outra dimensão de fundamental importância é o sistema de controle de acesso e
privacidade que trata questões relacionadas ao acesso a itens, coleções, papéis de usuários,
entre outros. As funcionalidades implementadas dentro dessa dimensão foram:
1. Sistema designa senha aos usuários: neste mecanismo o sistema designa uma senha para o

usuário;
2. Usuário pode selecionar sua própria senha: neste mecanismo o sistema permite que o

usuário insira sua própria senha;
3. Mecanismo de recuperação de senha: neste mecanismo o sistema oferece um fluxo de

ações para que o usuário recupere a sua senha de acesso;
4. Nível da coleção: o sistema permite a definição de regras de acesso a nível de coleção,

por exemplo, tornando o seu acesso restrito a apenas os seus moderadores.

E por fim, a última dimensão levantada foi denominado de sistema de características
gerais onde foram englobados fatores relacionados ao ambiente do sistema de informação.
As funcionalidades implementadas nesta seção foram:
1. Tem hospedagem externa: o sistema já possui uma instalação em hospedagem externa;
2. Permite instalação local: é disponibilizado um pacote de instalação ou código fonte que

viabilize a instalação local do usuário;
3. Tem design responsivo: o sistema possui design do repositório se adapta ao browser do

usuário sem a necessidade da criação de páginas exclusivas para cada resolução;
4. Tem código aberto: o código fonte é disponibilizado para a comunidade em geral,

possibilitando a sua customização segundo a necessidade dos usuários;
5. Visualizador de pdf na visualização do objeto: o sistema possui mecanismos ou plugins

para a visualização de arquivos em formato pdf;
6. Visualizador de vídeo na visualização do objeto: o sistema possui algum mecanismo para

visualização de um objeto em formato de vídeo;
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7. Rede de repositórios: o sistema possibilita a criação de uma rede de instalações
espalhadas pela internet.

Ao longo desta seção foram detalhadas as funcionalidades implementadas no sistema
Tainacan durante o seu primeiro ciclo de desenvolvimento que se transcorreu entre março de
2015 e abril de 2016. Tais funcionalidades foram levantadas, detalhadas e agrupadas em
dimensões específicas ao seu contexto de aplicação em sistemas de informação voltados para
criação de repositórios digitais conforme apresentado em Silva e Martins (2015). 

2 Dinâmica de gestão da equipe de 
desenvolvimento e concepção do Tainacan

A equipe do projeto Tainacan foi montada com três frentes de trabalho
complementares para o desenvolvimento e pesquisa do Software:

1. Desenvolvedores: o projeto conta com uma equipe de programadores com em
torno de 5 bolsistas de pesquisa técnica contratados para desenvolvimento e
implementação de código;

2. Pesquisadores externos: equipe de 4 especialistas externos da UFG na área de
redes sociais, inteligência de redes e repositórios que tiveram parte da equipe
sobretudo durante o ano de 2015, para apoiarem na concepção, idealização e
na construção da arquitetura do projeto Tainacan;

3. Pesquisadores internos: equipe de 3 professores e e 5 alunos de graduação que
participaram da coordenação da pesquisa, apoio aos desenvolvedores e
pesquisadores externos. 

A dinâmica de funcionamento das 3 equipes se deu da seguinte maneira:

1. Equipe de desenvolvedores e pesquisadores internos teve uma lógica de
organização com encontros praticamente semanais (com exceções quando as
demandas de uma semana para a outra precisam de mais tempo para serem
executadas) para divisão do trabalho, análise do projeto e encaminhamentos.
Todas as atas dessas reuniões se encontram disponíveis no link a seguir:
https://l3p.fic.ufg.br/p/9580-documentos-de-apoio-a-gestao-do-projeto-
politica-nacional-de-acervos-digitais 

2. Equipe de pesquisadores externos e internos: ocorreram 10 reuniões mensais
desde março de 2015 até dezembro de 2015 com duração de 2 dias cada
reunião, com o objetivo de modelar e discutir o projeto em detalhes. 

1. As reuniões aconteceram nas seguintes datas:

1. 02 e 03/03/2015: 
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1. P a u t a d o e n c o n t r o : https://l3p.fic.ufg.br/up/771/o/I_reuni
%C3%A3o_do_projeto.odp.pdf?1425504877 

2. E n c a m i n h a m e n t o s : https://l3p.fic.ufg.br/up/771/o/I_reuni
%C3%A3o_-_02_e_03_de_mar%C3%A7o_2015.pdf?1425926284

2. 30 e 31/03/2015: 

1. P a u t a d o e n c o n t r o :
https://l3p.fic.ufg.br/up/771/o/pauta_da_II_reuni
%C3%A3o_de_planejamento_-_30-31-03.pdf?1427571708 

2. Encaminhamentos:
https://l3p.fic.ufg.br/up/771/o/encaminhamentos_da_II_reuni
%C3%A3o_de_planejamento_-_30-31-03.pdf?1427924797 

3. 18 e 19/05/2015: 

1. A pauta deste encontro e encaminhamentos se encontra neste link:
https://l3p.fic.ufg.br/up/771/o/encaminhamentos_da_III_reuni
%C3%A3o_de_planejamento_de_18_e_19_de_maio_de_2015_-
_minc_-_acervos_digitais.pdf?1432062161

4. 22 e 23/06/2015:

1. P a u t a d o e n c o n t r o :
https://l3p.fic.ufg.br/up/771/o/pauta_da_IV_reuni
%C3%A3o_de_planejamento_-_22_e_23_-_06.pdf?1435153416 

2. Encaminhamentos:
https://l3p.fic.ufg.br/up/771/o/encaminhamentos_da_IV_reuni
%C3%A3o_de_planejamento_-_22_e_23_de_junho_de_2015.pdf?
1435153265 

5. 20 e 21/07/2015:

1. Pauta do encontro : https://l3p.fic.ufg.br/up/771/o/pauta_reuni
%C3%A3o_20_e_21_-_07_-_2015.pdf?1438641032 

2. E n c a m i n h a m e n t o s : https://l3p.fic.ufg.br/up/771/o/Reunia%CC
%83o_Goias_21.07.15.docx?1438642238 

6. 31/08 e 01/09/2015: início dos trabalhos de construção da estratégia de
formação. Os produtos dessa reunião e seus encaminhamentos são
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melhor descritos no relatório da estratégia de formação desta prestação
de contas. 

7. 28 e 29/09/2015: continuidade dos trabalhos de preparação da
estratégia de formação e materiais de apoio.

8. 26 e 27/10/2015: início dos trabalhos de preparação e análise da
estratégia de ativação de redes. Os produtos dessa reunião e seus
encaminhamentos são melhor descritos no relatório da estratégia de
ativação de redes desta prestação de contas. 

9. 23 e 24/11/2015: pesquisadores participam do II Encontro Nacional de
Gestão, Políticas e Tecnologias da Informação, compondo mesas de
discussão sobre acervos digitais, inteligência coletiva e inteligência de
redes. O evento tem importante resultado acadêmico, uma vez que
congrega pesquisadores de todo o Brasil, ampliando o debate,
exposição e divulgação dos resultados do projeto Tainacan. Maiores
informações sobre o evento podem ser encontradas aqui:
http://engi2015.gi.fic.ufg.br/ 

10. 14 e 15/12/2015: encontro voltado para realização de avaliação do ano
de trabalho, dos resultados alcançados e planejamento das atividades
para 2016.

1. pauta e resultados de encaminhamento do encontro:
https://docs.google.com/document/d/1nF0dX39JBRoIsWqUGMuJr
nB1R8uMiCv1oAtMZOPneG0/edit# 

3 Modelo de desenvolvimento em Wordpress
Para aplicar as melhores técnicas de engenharia de software e modelagem em

camadas para o desenvolvimento do projeto Tainacan, a equipe da UFG desenvolveu um
estudo sobre como implementar código em Wordpress utilizando a separação do código em 3
camadas, sendo elas camada de apresentação, camada de banco de dados e camada de
controladores funcionais do código. O documento apresenta exemplos de implementação de
código nas 3 camadas e mostra como este deve ser padronizado para facilitar seu
entendimento por uma equipe ampliada de programadores, facilitando, dessa maneira, a
própria sustentabilidade e manutenção futura do código.
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O documento descritivo se encontra disponível em: 
http://pt.slideshare.net/L3PUFG/modelo-de-desenvolvimento-de-software-em-3-camadas-
para-wordpress

4 Interface do sistema

Nesta seção serão apresentadas um conjunto de telas que compõem a interface do 
sistema Tainacan. A disposição das telas objetiva conduzir o leitor por um roteiro mais 
próximo a quem um usuário iniciante poderia fazer no sistema.

A interface do Tainacan de forma geral apresenta um aspecto simples e bastante 
intuitiva objetivando conduzir o usuário de forma clara e rápida a execução das tarefas que 
deseje. A Figura 1 apresenta a tela inicial do sistema, sendo o primeiro ponto de contato do 
usuário com o repositório.
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Figura 1.Tela Inicial do sistema Tainacan.

Nesta tela existem algumas funcionalidades enumeradas que já auxiliam o usuário no 
seu primeiro contato com o acervo disponibilizado nas coleções do repositório. Dentre essas 
funcionalidades temos, seguindo a enumeração, o registro do usuário (item 1), acessar o 
sistema (item 2), acesso as coleções (item 3), criar uma nova coleção (item 4), busca de uma 
coleção (item 5) e coleções mais recentes (item 6).

Ao tentar se registrar no sistema o usuário encontrará uma página semelhante à Figura
2 onde após inserir seus dados básicos para acesso no sistema, como um apelido para acesso, 
um e-mail, uma senha, entre outros, o usuário ficará habilitado a ter acesso ao sistema e 
consequentemente criar coleções e inserir seu acervo.

Figura 2.Tela de registro de usuário no Tainacan.
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Já tendo efetuado o seu cadastro no sistema o usuário pode realizar o acesso no
sistema inserindo seus dados (usuário e senha) cadastrados como exemplifica a Figura 3.

Figura 3. Tela de acesso ao sistema Tainacan.

Realizando o acesso com sucesso o usuário é conduzido para a página inicial do
repositório como demonstra a Figura 4. Nesta página se encontram todas coleções que podem
ser visíveis ao usuário, no caso coleções que são públicas (item 6).  Na parte superior (item 1)
se encontram algumas configurações básicas como capa e miniatura da coleção dita como
“raiz” que é a coleção que engloba todas as outras do repositório.  Os itens restantes
(2,3,4,5,6) tratam de mecanismos relacionados a configuração da coleção, compartilhamento
de conteúdo, metadados, disposição do conteúdo e opções de navegação.
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Figura 4. Página inicial do repositório Tainacan.

Um dos aspectos importantes dentro de um sistema para repositório como o Tainacan
é a possibilidade do usuário cadastrar seu próprio acervo e disponibilizá-lo. Para isso, no
Tainacan os itens que compõem o acervo do usuário são alocados em coleções. O processo
para criação de uma coleção se inicia na Figura 5. Nesta etapa o usuário pode importar uma
coleção por meio do pacote zipado próprio do Tainacan ou escolher algum modelo de coleção
já existente.
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Figura 5. Escolha de modelo na criação de uma coleção no Tainacan.

Em seguida o usuário deve nomear a sua nova coleção (veja a Figura 6) e partir para as
configurações da coleção, como metadados, filtros, categorias, miniatura e capa da coleção.

Figura 6. Nomeação de uma nova coleção no Tainacan.

O primeiro passo dentro das configurações gerais permite definir aspectos gerais da
coleção como endereço (URL), privacidade, hierarquia, moderadores, tipo de moderação,
entre outras opções. Em seguida o usuário é direcionado a configuração do esquema de
metadados da coleção, onde é possível inserir, editar e excluir metadados (veja a Figura 7).
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Figura 7. Tela de configuração do esquema de metadados da coleção.

Em seguida aos metadados é disponibilizado ao usuário adicionar votações na sua
coleção. Votações que são mecanismos que permitem coletar algumas impressões do usuário
em relação ao acervo da coleção. A Figura 8 exemplifica como é a tela de inserção de
votações.

Figura 8. Tela de adição de votações em uma coleção no Tainacan.

O próximo passo de configuração da coleção é edição dos filtros existentes na coleção
(veja a Figura 9). Na tela representada abaixo é possível utilizar os filtros pré-configurados
para sua coleção, pode definir quais metadados serão utilizados como filtros de ordenação,
definir qual será a ordenação padrão na sua coleção e a sua forma de ordenação (ascendente
ou decrescente).  É possível também adicionar novas facetas e personalizar as já existentes na
coleção.
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Figura 9. Tela de configuração dos filtros de uma coleção no Tainacan.

Finalizada as configurações necessárias da coleção o usuário é redirecionado para a
página inicial da coleção (veja Figura 10), onde no canto esquerdo inferior ficam localizadas
as categorias da coleção (item 1), há um botão (item 2) para inserção de novos itens e do lado
direito a coluna de ordenação (item 3) com os tipos de ordenação possíveis já configurada
com a opção padrão. Logo acima o Menu do Usuário (item 4) dá acesso ao perfil do usuário e
suas coleções e o Menu da Coleção (item 5) que possibilita o acesso as configurações da
coleção realizadas durante sua criação.

Figura 10. Página inicial de uma coleção no Tainacan.
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O Menu da coleção pode ser dividido em três blocos de funcionalidades (veja Figura
11). O primeiro bloco (item 1) permite acesso as configurações gerais, os Metadados, Filtros
e Votações da coleção. O segundo bloco (item 2) que permite acesso as categorias da
coleção, a configuração de metadados relacionados a conteúdo de redes sociais, licenças e a
importação (OAI-PMH e CSV) e exportação (OAI-PMH, CSV e próprio pacote) de conteúdo
da coleção. O último bloco (item 3) trata da exclusão da própria coleção do Tainacan, de
todos os itens da coleção, e dos eventos que ocorrem na mesma.

Figura 11. Configurações de uma coleção no Tainacan.

Continuando a apresentação da interface do sistema, a Figura 12 apresenta a página de
inserção de um novo item no Tainacan. Nesta página o usuário insere os campos
correspondentes aos metadados do item como nome (item 1), tipo (item 2), conteúdo (item
4), miniatura (item 5), entre outros metadados. Ao salvar os metadados inseridos e clicar
sobre o botão “Enviar” o usuário será redirecionado para a página inicial da coleção onde o
item se encontrará o item e onde é possível explorar um pouco mais a apresentação dele antes
de acessá-lo (veja a Figura 13).
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Figura 12. Página de inserção de item no Tainacan.

Na Figura 13 são detalhados alguns itens da apresentação do item na coleção como 
uma miniatura (item 1), informações gerais como título e sua descrição (item 2), ícones de 
funcionalidades relacionadas a edição, exclusão e compartilhamento do item (item 3) e o seus
metadados (item 4).

Figura 13. Tela de exibição do item na coleção.

A Figura 14 exibe as classificações de item que podem ser formadas por um conjunto
de categorias e tags.

Figura 14. Tela de exibição das classificações de um item.

Ao clicar no item, o usuário terá acesso à página do item (veja a Figura 15) que 
apresenta todos os dados que foram configurados e adicionados na criação da coleção e do 
item em específico.  
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Figura 15. Página do item em uma coleção no Tainacan.
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Ao acessar as Categorias, é possível adicionar novas categorias a coleção, por padrão
a coleção é criada com apenas uma categoria que se trata de um categorial geral, a partir dela
podem ser criadas subcategorias que servirão como filtro e forma de classificação dos itens
da coleção. É importante ter em atenção que para a criação de uma subcategoria é necessário
clicar com o botão direito sobre a categoria geral na página de categorias e clicar em
“Adicionar”, como na Figura 16.

Figura 16. Página de edição das categorias de uma coleção.

Na Figura 16 acima estão contidos alguns elementos bem relevantes entre eles a
árvore de categorias (item 1), um formulário para inserção de novas categorias e edição de
existentes. Neste formulário há um campo para o nome da categoria (item 2), a categoria
superior da categoria (item 3), sua descrição (item 4), sua privacidade (item 5) e seus
moderadores (item 6).

A página demonstrada na Figura 17 está relacionada a edição do mapeamento dos
metadados oriundos de redes sociais como Facebook, Instagram, Youtube, Flickr e Vimeo.
Nesta página o usuário pode definir quais metadados dos itens serão importados dessas redes
sociais e como serão apresentados dentro do esquema de metadados da coleção. 

Figura 17. Página de mapeamento dos metadados de redes sociais de uma coleção.

Ao acessar cada aba como “Youtube” demonstrada na Figura 18 o usuário se depara
com um formulário onde do seu lado esquerdo estarão cada campo de metadado da sua
coleção e do lado direito um campo de seleção com todos os metadados da rede social, onde
o metadado que não for mapeado não será importado. O Tainacan já possui um mapeamento
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padrão definido para cada rede social o que possibilita a um usuário leigo realizar a
importação sem a obrigatoriedade do mapeamento. 

Figura 18. Página de edição dos metadados oriundos do Youtube.

Outra configuração relevante que o usuário pode realizar é o gerenciamento das
licenças (veja Figura 19) de uma coleção. Tais licenças irão reger as permissões de cópia e
compartilhamento das informações dos itens por outros usuários e visitantes. O Tainacan já
disponibiliza um conjunto de licenças regulamentadas pelo Creative Commons e que podem
ser utilizadas na coleção.

Nesta interface de gerenciamento das licenças é possível ativar determinadas licenças
e torná-las como padrão no formulário de submissão de item da coleção. Além disso, o
usuário pode incluir uma licença através de um pequeno formulário onde consta os campos
básicos de uma licença, como título (item 2), URL da licença (item 3) e sua descrição (item
4). 
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Figura 19. Página de gerenciamento das licenças de uma coleção no Tainacan.

Outro requisito bastante relevante no contexto de um sistema para repositórios digitais
como o Tainacan são os mecanismos de importação de metadados e itens como o OAI-PMH 
e o formato CSV (veja a Figura 20). O protocolo OAI-PMH trata-se de um padrão utilizado 
para a importação de itens ou coleções de outros repositórios, este protocolo gera um link o 
qual segue um padrão de configurações predefinidas, que serão reconhecidas pelo Tainacan, 
possibilitando assim a importação de itens/coleções a partir de uma URL.

Figura 20. Tela de importação OAI-PMH e CSV em coleção no Tainacan.

A importação CSV é realizada a partir de arquivos com a extensão csv. Este tipo de
importação pode ser considerado mais dinâmico uma vez que pode ser feita a mão, ou em
casos como o Tainacan existe a possibilidade de exportação de toda a coleção nesse formato
o que facilita, caso o usuário exporte a coleção e venha a importá-la novamente. A Figura 21

28



demonstra o primeiro passo da importação CSV que é a escolha e carregamento do arquivo
que contém os metadados a serem importados.

Figura 21. Página de importação de arquivos em formato CSV em uma coleção no Tainacan.

Após a escolha do arquivo o próximo passo é a definição do campo delimitador
presente no arquivo (veja a Figura 22). O campo delimitador é importante pois delimita a
extensão de cada campo de metadado dentro do arquivo CSV e os valores contidos neste
espaço delimitado serão importados.

Figura 22. Definição do campo delimitador do arquivo CSV a ser importado em uma coleção no Tainacan.

Ao carregar o arquivo o próximo passo é realizar o mapeamento dos metadados
contidos no arquivo CSV para a coleção importadora (veja a Figura 23). Como no
mapeamento das redes sociais o usuário define qual metadado será importado e para qual
campo será inserido.
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Figura 23. Mapeamento dos metadados do arquivo CSV para a coleção importadora no Tainacan.

Com o mapeamento realizado o arquivo já está pronto para ser importado na coleção
bastando o usuário clicar sobre a opção destacada como demonstra a Figura 24.

Figura 24. Página com os arquivos CSV carregados e com mapeamentos realizados e disponíveis para
importação na coleção.

Ao clicar sobre a opção a importação é realizada seguindo o mapeamento e ao final é 
apresentada uma tela semelhante à Figura 25.
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Figura 25. Mensagem ao usuário informando do sucesso da importação dos metadados na coleção.

Caso o usuário não tenha realizado o mapeamento dos metadados do arquivo CSV
será apresentada uma mensagem semelhante à Figura 26.

Figura 26. Mensagem ao usuário informando da necessidade do mapeamento antes da realização da
importação.

A exportação por sua vez permite a extração de tudo aquilo que foi criado dentro de
uma coleção, para a exportação existem três modalidades, protocolo OAI-PMH, CSV e
pacote. Assim como acontece nos mapeamentos demonstrados anteriormente para a
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exportação a partir do protocolo OAI-PMH é necessário efetuar um mapeamento dos campos,
embora neste caso após o mapeamento seja gerado um link que possibilita a importação dos
itens para qualquer repositório digital (veja Figura 27).

Figura 27. Página de exportação dos metadados da coleção via protocolo OAI-PMH.

A exportação em CSV (veja Figura 28), requer apenas a definição de um delimitador
para separar os dados, que comumente são separados por ponto e vírgula, definido o
delimitador um arquivo em CSV será gerado.

Figura 28. Página de exportação dos metadados de uma coleção em formato CSV.

A exportação por pacote, gera um arquivo compactado em formato ZIP que possui
uma estrutura que permite exportar todos os itens da coleção, os metadados da coleção e sua
taxonomia. A Figura 29 apresenta a página de exportação da coleção por pacote.
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Figura 29. Página de exportação de uma coleção utilizando o pacote próprio do Tainacan.

A estrutura do pacote de exportação de uma coleção é composta por três diretórios,
sendo “items”, “metadata” e “taxonomies” como demonstra a Figura 30. 

Figura 30. Estrutura do pacote de exportação de coleção no formato próprio do Tainacan.
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O diretório “items” é responsável por conter todos os itens da coleção, onde para cada
item conterá uma pasta com um arquivo XML com metadados exclusivos do Tainacan que
são utilizados no momento da importação em uma nova coleção. O conjunto de tags que
compõem este arquivo foram concebidas exclusivamente para o Tainacan, 

O diretório “metadata” contém um arquivo XML que contém metadados específicos
da coleção. E por fim, o diretório “taxonomies” também possui um arquivo XML responsável
por armazenar as taxonomias da coleção. Todos esses arquivos XML possuem tags
específicas ao Tainacan para possibilitarem a reconstrução da coleção no momento da
importação.

Ainda dentro do menu de configurações da coleção a próxima opção a ser
demonstrada é a responsável pela remoção de todos os itens da coleção (veja a Figura 31). 

Esta opção remove todos os itens existentes na coleção, ao clicar sobre ela é
apresentada uma tela de confirmação da ação (veja a Figura 32).
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Figura 31. Página de confirmação de remoção de todos os itens de uma coleção.

Além de todos os itens é possível remover a própria coleção do repositório através da 
opção “Deletar” no menu de configurações da coleção. 

Figura 32. Opção de remoção da coleção no Tainacan.

Clicando sobre esta opção é aberta uma tela para confirmação da exclusão da coleção 
(veja Figura 34). Ao confirmar a exclusão a coleção é excluída.
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Figura 33. Página de confirmação da exclusão da coleção.

Fechando as configurações da coleção a última opção está relacionada aos eventos.
Os eventos dentro do contexto de uma coleção no Tainacan estão relacionados a todas as
ações possíveis de um usuário na coleção, desde a inserção de um novo item, adição de uma
classificação em determinado item, entre outros eventos, ou seja, todo o gerenciamento da
ação de terceiros em uma coleção é feito por meio dos eventos.

 No Tainacan um evento pode ter dois estados, verificado ou não verificado. Um
evento verificado já passou pela apreciação dos administradores da coleção, onde tal grupo é
composto pelo administrador do repositório, dono e moderadores da coleção. Um evento não
verificado ainda aguarda pela apreciação, sendo que a ação somente é executada se for
aprovada na apreciação do evento.  A Figura 35 apresenta a lista de eventos verificados de
uma coleção no Tainacan.
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Figura 34. Página de exibição da lista de eventos de uma coleção no Tainacan.

Um evento no Tainacan possui algumas informações da ação que está sendo realizada
na coleção como data de criação, usuário responsável, uma descrição, o seu estado de
apreciação e um campo para observações (veja a Figura 36).

Figura 35. Tela de exibição das informações de um evento no Tainacan.

A verificação de um evento pode ser realizada de duas formas, por meio da
apreciação por algum dos administradores da coleção ou por votação. Na primeira forma o
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administrador que julgar o evento primeiro irá confirmá-lo ou não, tirando-o da listagem de
eventos a serem verificados. Na votação é estipulado um prazo em dias para que os
administradores da coleção votem pela aprovação ou não do evento, findando este período, a
opção que tiver maior votação será aplicada ao evento, considerando que o empate na
votação tende pela aprovação do evento.

O evento é o mecanismo fundamental para o controle e registro de todas as ações que
ocorrem dentro do repositório e em uma coleção no Tainacan. O evento possibilita a
implementação de formas adequadas de colaboração por parte dos usuários que tem acesso as
coleções. Isso é possível pelo fato do administrador da coleção poder definir como será a
moderação de cada evento por meio dos níveis de permissões disponíveis em uma coleção
(veja a Figura 37). 

Figura 36. Níveis de permissões para cada evento em uma coleção no Tainacan.

No Tainacan cada evento é regido por quatro níveis de permissões possíveis, que são
o Anônimo, Aprovação, Membros e Não permitido. O nível Anônimo defini que toda ação
que for realizada independentemente será pré-aprovada, ou seja, será executada no sistema,
sem a necessidade de o usuário estar logado no sistema. O nível Aprovação defini que toda
ação deve passar pela apreciação independentemente de o usuário estar logado no sistema. O
nível Membros defini que todas as ações de um usuário logado no sistema serão pré-
aprovadas. O nível Não Permitido defini que a ação não estará disponível para nenhum
usuário na coleção. Assim o administrador da coleção pode definir como será a apreciação de
cada ação realizada na sua coleção.

Após as configurações da coleção o próximo tópico a ser apresentado da interface do
Tainacan é sobre a visão administrativa do repositório (veja a Figura 38). A visão
administrativa de uma instalação do Tainacan será visível apenas para aqueles que instalaram
ou são donos do repositório, uma vez se tratando de uma plataforma feita com base no
Wordpress, o Tainacan pode ser instalado por aqueles que desejam criar um repositório,
sendo esse pessoal a responsável pela administração.
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Figura 37. Visão administrativa de uma instalação do Tainacan.

Na Figura 38 estão identificados dois elementos da parte administrativa do Tainacan
que são o Painel de Administração (item 1) e o Menu Global (item 2). O Painel de
Administração é a barra de navegação da administração do Wordpress, sendo que isso se
deve pelo fato do Tainacan ser desenvolvido sob a plataforma Wordpress, existe uma
convergência de permissões dadas na instalação Wordpress e no Tainacan para um usuário.

O menu Global na perspectiva administrativa do repositório apresenta outras opções
de configuração, opções essas que para o usuário aparecem somente quando o mesmo cria
uma coleção, isso ocorre, pois, o administrador configurará inicialmente a coleção raiz como
um padrão de configuração para todas as coleções que serão criadas, sendo essas
configurações sobrepostas posteriormente pelas configurações definidas pelo usuário dono de
uma coleção. O Tainacan proporciona uma visão homogênea tanto para o usuário quanto para
o administrador, isso facilita uma visão geral do repositório.

Dentro dessa visão administrativa ainda existe o menu de administração (veja a Figura
39) que possui funções voltadas a configuração do repositório como um todo.

Figura 38. Menu de administração de repositório no Tainacan.

Navegando pelas opções a primeira “Perfil” direciona o usuário para a uma página
(veja a Figura 40) onde poderá editar seus dados, por exemplo, a sua senha. Esta página é
comum para todos os usuários do Tainacan.
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Figura 39. Tela de edição do perfil do usuário no Tainacan.

Seguindo as opções das configurações do repositório a próxima opção
“Configuração” trata de configurações gerais do repositório como título, descrição, uma capa,
e outras funcionalidades relevantes, como as coleções modelos e permissões de criação e
exclusão de coleções (veja a Figura 41). 

Figura 40. Opções da página de configuração global do repositório no Tainacan.

A opção “Coleções Modelos” permitem definir coleção já existentes no repositório
como modelo para serem usados pelos usuários no momento da criação podendo criar uma
coleção idêntica à coleção modelo, ou seja, como o mesmo esquema de metadados, votações,
entre outras características. Na opção “Permissões” o administrador pode definir como serão
tratadas a inserção e exclusão de coleções no repositório, sendo que neste caso existem
apenas dois níveis de permissão, o Membro e Aprovação, sendo que estes níveis são os
mesmos aplicados aos outros eventos do repositório.

A opção “Metadados” possibilita a edição do esquema de metadados que é aplicado
para todas as coleções do repositório (veja a Figura 42). Além dos metadados já existentes
por padrão no Tainacan, o administrador poderá adicionar novos, editá-los e excluí-los do seu
repositório, lembrando que toda ação será replicada nos esquemas de metadados de todas as
coleções do repositório.
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Figura 41. Página de edição dos metadados do repositório no Tainacan.

A próxima opção do menu de configurações do repositório são as chaves de API para
as redes sociais, como Facebook, Youtube, entre outras fontes externas de conteúdo como
sites. A configuração dessas chaves de API é primordial para que o Tainacan possa importar
conteúdo dessas redes sociais, sendo que é preciso uma chave para cada rede social. O
administrador pode realizar a solicitação da sua chave de API junto ao serviço especializado
que cada rede social disponibiliza para desenvolvedores de aplicativos que consomem
conteúdo de suas redes.

Figura 42. Página de configuração das chaves de API das redes sociais no Tainacan.

Outra configuração a nível de repositório é a definição das licenças que serão
utilizadas no repositório. Nesta página (veja a Figura 44) é possível que o usuário insira uma
nova licença e a torne como padrão para o repositório e também editar outras já existentes.
Além disso, por padrão o Tainacan já possui as licenças Creative Commons cadastradas no
repositório.
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Figura 43. Página de configuração das licenças do repositório.

Além de eventos oriundos das coleções existem eventos ligados ao próprio repositório
que também devem ser apreciados, como por exemplo, a criação de uma coleção. Esses
eventos podem ser acessados pela opção “Eventos”, da mesma forma que em uma coleção a
página de exibição e o formato dos eventos seguem o mesmo modelo como mostra a Figura
45. No entanto, como dito acima, esses eventos serão relacionados ao contexto do repositório
e não os mesmos ligados a coleção.

Figura 44.  Página de exibição dos eventos do repositório no Tainacan.

Em seguida, ainda nas configurações do repositório é possível configurar o e-mail de
boas-vindas que será enviado para novos usuários do repositório. Nesta página (veja a Figura
46) é possível definir uma mensagem específica.
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Figura 45. Página de configuração do e-mail de boas-vindas do repositório no Tainacan.

Fechando as configurações do repositório a opção “Ferramentas” permite ao
administrador popular determinada coleção definindo a quantidade de categorias por nível,
número de níveis, itens por categoria e quantidade de classificações por item (veja Figura 47).

Figura 46. Página da ferramenta de popular coleções no Tainacan.

Partindo para a página inicial do repositório se encontra a busca por coleções, um
mecanismo fundamental para a navegação pelo acervo. Neste campo de busca existe o
recurso de auto completar as consultas do usuário que traz os resultados mais próximos do
termo pesquisado (veja a Figura 48). Neste caso, o termo pesquisado será provavelmente o
título de uma coleção.
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Figura 47. Mecanismo de auto completar da busca na página inicial do repositório no Tainacan.

Além dessa busca a nível de repositório existe a busca avançada que permite
aprofundar o alcance para os metadados contidos no repositório e na coleção definida (veja a
Figura 49). A escolha da coleção define o contexto da busca, onde ao selecionar determinada
coleção serão carregados os seus respectivos metadados para servirem como filtros na busca,
permitindo o usuário realizar a busca diretamente em determinado campo de metadados ou
utilizar pesquisar itens relacionados a determinada taxonomia ou categorias, permitindo ao
usuário uma grande quantidade de filtros para sua pesquisa. Caso o usuário selecione a opção
“Todas as coleções” o contexto da busca será aplicado a todo o repositório.

Figura 48. Página da busca avançada em coleções no Tainacan.
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A próxima seção trata da evolução do código do Tainacan ao longo do seu processo
de desenvolvimento.

5 Design

Nesta seção serão apresentados alguns pontos importantes na evolução do design da
interface do Tainacan ao longo deste primeiro ciclo de desenvolvimento.  Iniciando essa
apresentação a Figura 49 mostra como era a interface do sistema na versão do Tainacan em
meados do mês de setembro de 2015. Nesta tela, por exemplo, as opções de listagem dos
objetos são bastante restritas em relação a interface da página atual (veja a Figura 50), que já
apresenta as coleções mais populares, recentes e uma listagem de acordo com o tipo de item
(PDF, vídeo, imagem, entre outros) como demonstra a Figura 51. 

Figura 49. Homepage do repositório no Tainacan na versão de outubro de 2015.
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Figura 50. Homepage do repositório na versão atual do Tainacan.

Figura 51. Listagem de itens pelo seu tipo na homepage do repositório na atual interface do Tainacan.

Dentro da homepage do repositório outras funcionalidades que foram adicionadas as
configurações do repositório que envolvem de desde a configuração básica (logotipo, capa),
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metadados, chaves de APIs/Redes Sociais, Licenças, entre outras opções (veja a Figura 52),
que não estão presentes na versão de outubro de 2015.

Figura 52. Opções configuração repositório na interface atual do Tainacan.

Outra interface do sistema que sofreu uma sensível evolução é a página de edição dos
metadados de uma coleção (veja Figura 53).

Figura 53. Página de edição dos metadados na versão antiga do Tainacan.

A tela com o design atual apresenta uma série de mudanças principalmente no tipo de
metadados disponíveis para adição e por também englobar na mesma tela a edição dos filtros
da coleção.
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Figura 54. Página de edição dos metadados atualmente no Tainacan.

Na página atual o administrador da coleção pode adicionar uma gama de metadados
(votação, texto, texto longo, data, numérico, categoria, entre outros) na sua coleção e já
defini-los como filtros ou facetas da sua coleção, que estão dispostos no lado esquerdo da
página, como demonstrado na Figura 55. 

Figura 55. Metadados e filtros na página de edição dos metadados de uma coleção no Tainacan.

Nesta seção foram apresentados alguns pontos de evolução da interface do Tainacan
ao longo deste ciclo de desenvolvimento. A próxima seção apresenta a evolução do código
neste mesmo período.

6 Evolução do código

Nesta seção será apresentada a evolução do código do Tainacan desde o início do seu
desenvolvimento, sendo o marco inicial desta evolução a versão do sistema Facetlog que
serviu como base para o início do desenvolvimento do Tainacan. Assim ao longo desta seção
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serão apresentados dados sobre a quantidade de linhas de código presente em cada versão do
Tainacan e de acordo com cada linguagem utilizada, sendo elas PHP, CSS, HTML e
Javascript. 

Para a contabilização das linhas de código presentes nas versões do Tainacan foi
utilizado o software Cloc (CLOC Count Lines of Code, 2016). O Cloc é um programa de
linha de comando desenvolvido em Perl que possibilita contabilizar as linhas em branco,
linhas de comentário e linhas de código presentes em determinado conjunto de arquivos,
diretório, arquivo compactado, entre outros.

As primeiras estimativas a serem apresentadas são relativas ao sistema Facetlog que
foi o software base para o início do processo de desenvolvimento do Tainacan. Em cada
versão apresentada conterá duas tabelas com estimativas das linhas de código considerando o
sistema com e sem as bibliotecas. A seguir segue uma relação de tabelas que apresentam as
estimativas de código para cada versão do Tainacan, onde são duas tabelas para cada versão,
sendo uma considerando as bibliotecas e não outra considerando. A relação de tabelas são:

Linguagem Arquivos
Linhas em

Branco Linhas Comentários Linhas Codificadas
PHP 47 1237 184 4755

Javascript 16 204 335 1547
CSS 9 257 72 1130
XML 1 405 15 4704
Total 73 2103 606 12136

Tabela 1. Tabela com as estimativas de linhas de código do sistema Facetlog considerando
as bibliotecas.

Linguagem Arquivos
Linhas em

Branco Linhas Comentários Linhas Codificadas
PHP 47 1237 184 4755

Javascript 21 219 452 1794
CSS 9 257 72 1130
XML 1 405 15 4704

Total 78 2118 723 12383
Tabela 2.Tabela com a estimativas de linhas de código do Facetlog não considerando as

bibliotecas.

 

Linguagem Arquivos
Linhas em

Branco Linhas Comentários Linhas Codificadas
PHP 136 12294 7812 38613

Javascript 2 11 3 46
CSS 21 356 311 10912
XML 6 19 0 7280

Total 165 12680 8126 56851
Tabela 3. Tabela com a estimativas de linhas de código do Tainacan versão 1.0 não

considerando as bibliotecas.
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Linguagem Arquivos
Linhas em

Branco Linhas Comentários Linhas Codificadas
PHP 136 12294 7812 38613

Javascript 228 1522 2242 19100
CSS 38 470 457 11753
XML 6 19 0 7280

HTML 5 34 8 216

Total 413 14339 10609 76962
Tabela 4. Tabela com a estimativas de linhas de código do Tainacan versão 1.0

considerando as bibliotecas.

Linguagem Arquivos
Linhas em

Branco Linhas Comentários Linhas Codificadas
PHP 136 11597 7415 35536
CSS 21 356 311 10912
XML 6 19 0 7280

Javascript 2 11 3 46

Total 165 11983 7729 53774
Tabela 5. Tabela com a estimativas de linhas de código do Tainacan versão 1.1 com

módulo OAI-PMH e não considerando as bibliotecas.

Linguagem Arquivos
Linhas em

Branco Linhas Comentários Linhas Codificadas
PHP 136 11597 7415 35536
CSS 38 356 311 10912
XML 6 19 0 7280

Javascript 228 1522 2242 19103
HTML 5 34 8 216

Total 413 13642 10212 73047

Tabela 6. Tabela com a estimativas de linhas de código do Tainacan versão 1.1 com
módulo OAI-PMH e considerando as bibliotecas.

Linguagem Arquivos
Linhas em

Branco Linhas Comentários Linhas Codificadas
PHP 136 11260 7307 34629

Javascript 2 11 3 46
CSS 21 356 311 10912
XML 6 19 0 7280

HTML 2 11 3 46

Total 165 11646 7621 52867
Tabela 7. Tabela com a estimativas de linhas de código do Tainacan versão 1.2.1 não

considerando as bibliotecas.

Linguagem Arquivos
Linhas em

Branco Linhas Comentários Linhas Codificadas
PHP 136 11260 7307 34629

Javascript 228 1522 2242 19103
CSS 38 470 547 11753
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XML 6 19 0 7280

HTML 5 34 8 216

Total 413 13305 10104 72981
Tabela 8. Tabela com a estimativas de linhas de código do Tainacan versão 1.2.1

considerando as bibliotecas.

Linguagem Arquivos
Linhas em

Branco Linhas Comentários Linhas Codificadas
PHP 140 11616 7539 35856

Javascript 2 11 3 46
CSS 21 356 311 10912
XML 6 19 0 7280

Total 169 12002 7853 54094
Tabela 9. Tabela com a estimativas de linhas de código do Tainacan versão 1.3 não

considerando as bibliotecas.

Linguagem Arquivos
Linhas em

Branco Linhas Comentários Linhas Codificadas
PHP 140 11616 7539 35856

Javascript 235 4663 7695 30182
CSS 38 470 547 11753
XML 6 19 0 7280

HTML 5 34 8 216

Total 424 16802 7853 54094
Tabela 10. Tabela com a estimativas de linhas de código do Tainacan versão 1.3

considerando as bibliotecas.

Linguagem Arquivos
Linhas em

Branco Linhas Comentários Linhas Codificadas
PHP 297 3713 12616 30337
CSS 1 13 14 14
Total 298 3726 12630 30384

Tabela 11. Tabela com a estimativas de linhas de código do Tainacan versão 1.4 não
considerando as bibliotecas.

Linguagem Arquivos
Linhas em

Branco Linhas Comentários Linhas Codificadas
PHP 297 3713 12616 30337

Javascript 229 4202 7485 22187
CSS 34 419 412 11788

HTML 4 31 8 207
Total 564 8365 20521 64519
Tabela 12. Tabela com a estimativas de linhas de código do Tainacan versão 1.5

considerando as bibliotecas.
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Linguagem Arquivos
Linhas em

Branco Linhas Comentários Linhas Codificadas
PHP 307 3917 12981 32418
CSS 1 13 14 47
Total 308 3930 12995 32465

Tabela 13. Tabela com a estimativas de linhas de código do Tainacan versão 1.6 não
considerando as bibliotecas.

Linguagem Arquivos
Linhas em

Branco Linhas Comentários Linhas Codificadas
PHP 307 3917 12981 32418

Javascript 229 4203 7488 22219
CSS 34 13 412 11804

HTML 4 31 8 207
Total 574 8571 20889 66648
Tabela 14. Tabela com a estimativas de linhas de código do Tainacan versão 1.6

considerando as bibliotecas.

Linguagem Arquivos
Linhas em

Branco Linhas Comentários Linhas Codificadas
PHP 442 6088 20793 61438
CSS 8 105 103 577

HTML 1 5 14 56
Total 451 6198 20910 62071

Tabela 15. Tabela com a estimativas de linhas de código do Tainacan versão 1.7 não
considerando as bibliotecas.

Linguagem Arquivos
Linhas em

Branco Linhas Comentários Linhas Codificadas
PHP 442 6088 20793 61438

Javascript 238 5977 9194 29530
CSS 43 562 502 12831

HTML 5 36 22 263
Total 728 12663 30511 104062
Tabela 16. Tabela com a estimativas de linhas de código do Tainacan versão 1.7

considerando as bibliotecas.

Linguagem Arquivos
Linhas em

Branco Linhas Comentários Linhas Codificadas
PHP 609 9611 27546 102116

Javascript 641 13118 13148 75798
CSS 98 2010 787 24071

HTML 124 1281 22 8491
SASS 11 309 79 1889
XSLT 1 112 63 483
make 1 22 3 246
Ruby 1 3 3 7
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XSD 1 2 5 5
XML 1 0 0 4
Total 1488 26468 41656 213110
Tabela 17. Tabela com a estimativas de linhas de código do Tainacan versão 1.8

considerando as bibliotecas.

Linguagem Arquivos
Linhas em

Branco Linhas Comentários Linhas Codificadas
PHP 609 9611 27546 102116

Javascript 393 5989 2976 39771
CSS 47 1033 214 14192

HTML 112 1213 14 6746
SASS 11 309 79 1889
XSLT 1 112 63 483
make 1 22 3 246
Ruby 1 3 3 7
XSD 1 2 5 5
XML 1 0 0 4
Total 1177 18294 30903 165459

Tabela 18. Tabela com a estimativas de linhas de código do Tainacan versão 1.8 não
considerando as bibliotecas.

Com os dados das tabelas listadas acima, foram confeccionados dois gráficos que
apresentam um comparativo da evolução do código ao longo das suas versões e de acordo
com a linguagem utilizada na codificação (veja Gráfico 1 e 2 ).

Gráfico 1. Gráfico comparativo que demonstra a evolução do tamanho do código-fonte do Tainacan segundo a
linguagem utilizada não considerando as bibliotecas utilizadas.
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Gráfico 2. Gráfico comparativo que demonstra a evolução do tamanho do código-fonte do Tainacan segundo a
linguagem utilizada considerando as bibliotecas utilizadas.

Nesta seção foi apresentado o crescimento do tamanho do código fonte do
Tainacan ao longo deste primeiro ano de desenvolvimento. A próxima seção apresentará uma
relação dos documentos produzidos ao longo deste primeiro ciclo de desenvolvimento do
Tainacan, documentos que englobam uma série de informações acerca do sistema como um
todo.

7 Documentos produzidos

Nesta seção serão relacionados o conjunto de documentos produzidos ao longo deste
período de desenvolvimento do Tainacan. Neste conjunto de documentos estão relacionadas
as mais diversas esferas do sistema, como por exemplo, o modelo de dados, fluxograma de
ações no Tainacan, mapa conceitual das entidades no Tainacan, apresentações realizadas em
eventos e oficinas, entre outros documentos. Segue abaixo a relação (Tainacan Documentos,
2016):

 Glossário do Tainacan;
 Visão Geral do Projeto e Cronograma;
 Arquitetura do Sistema Tainacan;
 Evolução do Código do Tainacan;
 Triagem dos Requisitos do Tainacan Museu;
 Alternativas ao modelo de dados oficial -  para análises e estudos futuros de

escalabilidade, semântica e performance;
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 Permissões, papeis e gamificação -  v6;
 Metadados e Filtros -  v5;
 Editor de facetas e tipo de campos -  v6;
 Ata da reunião de TI com equipe de Interface -  05/10/15;
 Ata da reunião de TI -  02/10/15;
 Ata da reunião de TI com equipe de Interface -  24/09/15;

Ata da reunião de TI -  22/09/15;
 Ata da reunião de TI -  14/09/15;
 Ata da reunião de TI -  08/09/15;
 Ata da reunião de TI -  27/08/15;
 Apontamentos de melhorias da oficina de formação Tainacan -  26/08/15;
 Reunião de Alinhamento entre MinC, UFG e UFPE -  24/08/15;
 Ata da reunião de TI -  21/08/15;
 Ata da reunião de TI -  13/08/15;
 Ata da reunião de TI -  07/08/15;
 Ata da reunião de TI -  31/07/15;
 Ata da reunião de TI -  24/07/15;
 Encaminhamentos e pontos para trabalharmos da V reunião de planejamento

-21/07/15;
 Pauta da V reunião de planejamento do projeto -  20/07/15;
 Ata da reunião de TI -  02/07/15;
 Ata da reunião de TI -  26/06/15;
 Encaminhamentos da IV reunião de planejamento do projeto -  23/06/15;
 Pauta da IV reunião de planejamento do projeto -  22/06/15;
 Ata da reunião de TI: definição do 1º ciclo de desenvolvimento -  01/06/15;
 Encaminhamentos e combinados da III reunião de planejamento do projeto -

19/05/15;
 Ata da reunião de TI -  10/04/15;
 Ata da reunião de TI -  06/04/15;
 Ata da reunião de TI -  02/04/15;
 Encaminhamentos e combinados da II reunião de planejamento do projeto – 30 e

31/03/2015;
 Pauta da II reunião de planejamento do projeto - 30 e 31/03/2015;
 Ata da reunião de TI -  23/03/2015;
 Ata da reunião no MinC -  20/03/2015;
 Pauta Reunião MinC -  20/03/2015 -  Brasília;
 Ata da reunião de TI -  16/03/2015;
 Ata da I reunião de planejamento do projeto -  02 e 03/03/2015;
 Pauta da I reunião de planejamento do projeto -  02 e 03/03/2015;
 Palestra Altimetrics;
 Palestra Participação Social;
 Estudo comparativo da narrativa produzida pelos pesquisadores sobre a visão de

uso do SocialDB;
 Narrativa para o Tainacan - Luiz;
 Narrativa para o Tainacan - Sueli;
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 Narrativa para o Tainacan -  Mariana;
 Apresentação estudo Dspace;
 Estudo sobre metadados CARARE para área da cultura;
 Estudo sobre metadados LIDO para área da cultura;
 Estudo sobre padrões de metadados na área cultural;
 Estudo para apoio à definição do modelo de dados do SocialDB;
 Modelo de desenvolvimento Software (MDS) do Tainacan;
 Comparação entre plugin e tema no WordPress;
 Wireframe da edição em massa;
 Prototipação do envio em massa;
 Wireframe da Home do Item -  V1;
 Home da coleção -  logado -  2 colunas -  versão 3;
 Home da coleção -  anônimo -  versão 3;
 Planejamento do redesign de interface;
 Home da coleção -  versão 2;
 Home da coleção -  versão 1
 Wireframe da Home Taincan com imagens;
 Wireframe da Home do Repositório Tainacan;
 Apresentação com o resultado do processo de construção da marca do projeto;
 Apresentação do estudo de naming do projeto;
 Arquitetura da Informação da interface do SocialDB;
 Planejamento dos produtos de Design Gráfico;
 Lista de artigos de referência sobre Almetrics;
 Relato de andamento da pesquisa em Almetrics;
 Definição do processo de desenvolvimento e balanço do primeiro ciclo de

desenvolvimento;
 Lista de requisitos a serem desenvolvidas por ciclo de desenvolvimento;
 Apresentação para a Oficina Tainacan -  Universidade Federal do Rio Grande do

Sul -  FABICO;
 Material da Primeira Oficina para Administração de Coleções no Tainacan;
 Vídeo da apresentação do Tainacan na agenda digital do Ministério da Cultura;
 Flexibilidade do Tainacan: Cenários de uso e Configuração do Sistema;
 Pitch do Tainacan;
 Inteligência Coletiva em Repositório Digital Social;
 Preparação para Oficina: Construindo Acervos Digitais com o Tainacan;
 Slides do Treinamento para Administração de Coleção no Sistema Tainacan;
 Relatorio do projeto da arquitetura em rede para integração federada;
 Relatorio do mapeamento de sistemas de repositórios institucionais e

funcionalidades;
 Comparativo de Modelo de Dados de Plugins Similares no WordPress;
 Lista de Funcionalidades do Tainacan;
 Presente e Futuro do Tainacan;
 Planilha Geral de Requisitos de Comparação de Sistemas de Gestão de

Repositório Digital;
 Marca Tainacan Oficinal;
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 Manual da Marca Tainacan -  v2;
 Esquema do Banco de Dados do WordPress 3.9;
 Modelo de dados do Tainacan;
 Narrativa para o Tainacan -  Marcel;
 Fluxograma de ações no Tainacan;
 Mapa conceitual das entidades do Tainacan;
 Tesauro do Tainacan;
 Canvas do Tainacan;
 Visao Geral Tainacan;
 Apresentação no evento Primavera dos Museus -  IBRAM;
 Apresentação do Tainacan na agenda digital do Ministério da Cultura;
 Apresentação na Agenda Digital do Ministério da Cultura;
 Material de oficina com projetos pilotos do edital AfroDigital.
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9 Anexo A – Tainacan WP-API

 WP-API
Tainacan

Eduardo Humberto R. Guimarães

Goiânia, Novembro de 2015

WP-API Tainacan

Esta API foi feita a partir de um fork sobre o plugin WP-API, este tutorial consiste
apenas em ações principais que podem ser feitas no Tainacan podendo ser explorado mais
detalhadamente olhando a documentação do próprio plugin (http://wp-api.org/).

Há dois plugins mais conhecidos que permitem que o wordpress seja considerado uma
aplicação Restful, o Thermal API e WPI-API. O segundo foi o escolhido para adequar-se ao
Tainacan, por ser a API com a maior comunidade, maior número de downloads e
principalmente, por possuir uma documentação mais completa.
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Alterações Realizadas
 

Para o funcionamento completo da API abrangendo todo Tainacan, foram necessárias
modificações em partes do código-fonte. Principalmente pelo fato que o Tainacan
implementa uma nova tabela de metadados para taxonomias e um grande conjunto de novos
tipos de post e taxonomias.

No arquivo principal do plugin foi alterada a função json_api_default_filters, para
aceitar os filtros para leitura, adição, edição e exclusão de metadados de taxonomia. Foi
incluído a classe WP_JSON_Meta_Taxonomy que implementa estes métodos que são
utilizados nestes filtros. Esta classe extende a WP_JSON_Meta que também foi alterada para
que pudesse ‘enxergar’ este novo tipo de metadado.  Na classe WP_JSON_Posts foi alterada
a função get_posts para a aceitar a taxonomia socialdb_category_type quando for realizado
uma requisição que utilize o parâmetro term. 

Devido as alterações, o plugin não pode ser atualizado pois sobrescreveria todas as
alterações realizadas, essa é uma versão única que funciona especificamente com o Tainacan.

Autenticação

Há diferentes métodos de autenticação utilizados nesta API, como é mostrado nesta
referência, [http://wp-api.org/guides/authentication.html], a mais simples foi criada
especialmente para o Tainacan. O usuário deve estar logado diretamente na página e passar
seu login e senha, em suas requisições

Tutorial
1. Repositório 
____________________________________________

● Listar Todas Coleções - Ativas

Autenticação: não necessária

Tipo Requisição: GET

Link: [ URL]/wp-json/posts?type=socialdb_collection

Parâmetros para filtragem: http://wp-api.org/#posts_retrieve-posts

● Listar todos objetos do repositório
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Autenticação: não necessária

Tipo Requisição: GET

Link: [ URL]/wp-json/posts?type=socialdb_object

Parâmetros para filtragem: http://wp-api.org/#posts_retrieve-posts

● Listar Metadados do repositório

*  Esta ação exige que seja recuperado a categoria raiz de todo o repositório, esta 
categoria é o parent da categoria raiz das coleções, nas próxima seções é mostrado 
como recuperar uma categoria raiz de uma coleção. Para achar seu parent basta 
realizar uma requisicao GET [URL]/wp-
json/taxonomies/socialdb_category_type/terms/categoria_raiz_colecao

Autenticação: Necessária

Tipo Requisição: GET

Link: [URL]/wp-
json/taxonomies/socialdb_category_type/terms/categoria_raiz_repositório/meta

2. Metadados
___________________________________________

● Busca o metadado, trazendo seu nome e seu slug

Autenticação: não necessária

Tipo Requisição: GET

Link: [URL]/wp-json/taxonomies/socialdb_property_type/terms/metadado_id/

● Lista os metadados de um metadado
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Autenticação: Necessária

Tipo Requisição: GET

Link:  [URL]/wp-json/taxonomies/socialdb_property_type/terms/metadado_id/meta

3. Coleção
_____________________________________________

● Busca apenas uma coleção

Autenticação: não necessária

Tipo Requisição: GET

Link: [ URL]/wp-json/posts/ID

● Busca os metadados de uma coleção, importante para buscar o ID da categoria raiz (meta: 
socialdb_collection_object_type)

Autenticação: Necessária

Tipo Requisição: GET

Link:  [ URL ]/wp-json/posts/ID/meta

● Lista todos os itens de uma coleção

Autenticação: Necessária

Tipo Requisição: GET

Link: [URL]/wp-json/posts? 
type=socialdb_object&filter[term]=Categoria_Raiz_Coleção&filter[posts_per_page]
=-1

Parâmetros para filtragem: http://wp-api.org/#posts_retrieve-posts
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Exemplo:
Filtrando pela palavra-chave ‘cultura’ e ordenando pelo título do item

[URL]/wp-json/posts? 
type=socialdb_object&filter[term]=Categoria_Raiz_Coleção&filter[posts_pe
r_page]=-1&filter[s]=cultura&filter[orderby]=title

● Adicionar um item na coleção

Autenticação: Necessária

Tipo Requisição: POST

Link:  [ URL ]/wp-json/posts/

Content-Type →application/json

Dados no corpo da requisição para inserção

{"title":"Título","content_raw":"Conteúdo","status":"publish","type":"socialdb_obje
ct","x-categories":[Categoria_Raiz_Coleção],"post_meta":
[{"key":"socialdb_object_dc_type","value":"TIPO"},
{"key":"socialdb_object_content","value":"LINK_OU_TEXTO"},
{"key":"socialdb_object_dc_source","value":"FONTE"},
{"key":"socialdb_object_from","value":"external"}]}

4. Item
_____________________________________________

● Busca um item

Autenticação: não necessária

Tipo Requisição: GET

Link: [ URL ]/wp-json/posts/ID
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● Busca os metadados de um item

Autenticação: Necessária

Tipo Requisição: GET

Link:  [ URL ]/wp-json/posts/ID/meta

5. Categorias
____________________________________________

● Busca uma categoria a partir do seu ID

Autenticação: não necessária

Tipo Requisição: GET

Link:[URL]/wp-json/taxonomies/socialdb_category_type/terms/ID

● Busca os metadados de uma categoria

Autenticação: Necessária

Tipo Requisição: GET

Link:[URL]/wp-json/taxonomies/socialdb_category_type/terms/ID/meta

● Lista todos os itens vinculados à uma categoria

Autenticação: Necessária

Tipo Requisição: GET

Link:[URL]/wp-json/posts?
type=socialdb_object&filter[term]=ID&filter[posts_per_page]=-1

● Lista todas categorias descendentes

Autenticação: Necessária

Tipo Requisição: GET

63



Link:[URL]/wp-json/taxonomies/socialdb_category_type/terms?filter[child_of]=ID

● Lista todas categorias filhas (diretas)

Autenticação: Necessária

Tipo Requisição: GET

Link:[URL]/wp-json/taxonomies/socialdb_category_type/terms?filter[parent]=ID

**Outros filtros que podem ser utlizados são os mesmos da função get_terms nativa 
do WordPress
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10 Anexo B – Tainacan Social Module

Tainacan
Social

Module
Marcus Bruno D. Molinari

Goiânia, 04/05/2016
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1. Introduction

Primeiramente bem-vindos a mais um módulo do repositório Tainacan. Neste módulo 
falaremos da poderosa ferramenta das redes sociais. Com a importação de itens das Redes 
sociais pode-se enriquecer o tainacan de inúmeras formas, criando um modelo de repositório 
mais colaborativo e aberto ao público.

2. Social Networks

O Tainacan foi desenvolvido e projetado para receber as funções e colaborações das 
redes sociais. Com essa idéia, foram implementadas as seguintes redes:

2.1. Facebook
Fundada em 2004, a missão do Facebook é dar às pessoas o poder de

compartilhar e tornar o mundo mais aberto e conectado. As pessoas usam o
Facebook para ficar conectado com amigos e familiares, para descobrir o que
está acontecendo no mundo, e para compartilhar e expressar o que importa para

eles. A maior rede social hoje.
Você pode importar:

 Suas fotos.

2.2. Youtube
Lançado em maio de 2005, o YouTube permite que milhares de milhões de
pessoas descubram, assistam e compartilhem vídeos criados originalmente.
YouTube oferece um fórum para as pessoas se conectam, informar e inspirar

outras pessoas ao redor do mundo e atua como uma plataforma de distribuição
para criadores de conteúdo original e grandes e pequenos anunciantes. YouTube é uma
empresa Google. 
Você pode importar:

 Vídeos específicos;
 Vídeos de uma playlist;
 Vídeos de um canal.
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2.3. Vimeo
 Em 2004, Vimeo foi fundada por um grupo de cineastas que queriam compartilhar
seu trabalho criativo e momentos pessoais de suas vidas. Conforme o tempo
passava, pessoas afins descoberto Vimeo e ajudou a construir uma comunidade de

apoio de indivíduos com uma vasta gama de paixões. Hoje, milhões de pessoas de todo o
mundo desfrutar de Vimeo, e está crescendo a cada dia.
Você pode importar:

 Vídeos de um usuário;
 Vídeos de um canal. 

2.4. Flickr
Flickr é uma imagem de hospedagem e hospedagem de vídeo do site e serviços

web suite que foi criado por Ludicorp em 2004 e adquirida pelo Yahoo em 2005.
Além de ser um site popular para que os usuários compartilhem e fotografias
pessoais incorporar e, efetivamente, uma comunidade online, o O serviço é

amplamente utilizado por pesquisadores de fotografia e por blogueiros para hospedar
imagens que eles incorporados em blogs e mídias sociais.
Você pode importar:

 Imagens de um usuário.

2.5. Instagram
 Instagram é um serviço rede social móvel de compartilhamento de fotos on-line,
compartilhamento de vídeo que permite que seus usuários para tirar fotos e vídeos
e compartilhá-los em público ou privado no aplicativo.

O Instagram permite:
 Fotos de um usuário;
 Vídeos de um usuário.

3. API Keys

API stands for application programming interface. It can be helpful to think of the API as a 
way for different apps to talk to one another. For many users, the main interaction with the 
API will be through API keys, which allow other apps to access your account without you 
giving out your password.

Para isso, em cada uma destas redes, precisamos gerar uma API Key. Através dela 
poderemos fazer a ligação entre o Tainacan e as redes externas e importar os itens devidos.

IMAGEM DA TELA DE CADASTRO DA API
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Cada uma das redes sociais exige um método de configuração e todas devem ser configuradas
corretamente para que a importação ocorra com perfeição.

3.1. Configuration
Abaixo alguns pontos específicos de cada rede social:

- Facebook 
Para a conexão com o Facebook funcionar, é preciso passar ao sistema duas senhas de

conexão: APP ID e APP SECRET KEY. 
O Facebook tem suas particularidades. É necessário criar um aplicativo para conexão 

via API no próprio painel do Facebook. Quando criada, o Facebook libera os códigos 
necessários para conexão, porem seu aplicativo é criado para teste apenas, podendo captar 
informações apenas de seu usuário. A segunda etapa é pedir autorização ao Facebook para 
que seu aplicativo capte dados dos outros usuários.

- Youtube
O Youtube já exige apenas a API KEY.
Como o Youtube é uma empresa da Google, para solicitar esta chave é necessário ir 

ao painel de API’s da Google e requisitar a chave.

- Vimeo
No VIMEO, as configurações da API liberam duas senhas: CLIENT IDENTIFIER and 
CLIENT SECRETS. Com elas poderemos requisitar os vídeos de um canal ou usuário. A 
diferença nas configurações desta API é sua necessidade de inserir uma Callback URL 
específica do tainacan de acordo com sua URL.

- Flickr
Apesar do Flickr liberar duas chaves, o Tainacan precisa apenas da API KEY. As 

configurações do Flickr são bem simples e fáceis de serem realizadas, basta seguir os passos 
indicados no site.

- Instagram
As configurações do Instagram são bem semelhantes as do Vimeo, sendo necessário o

CLIENT ID and CLIENT SECRET. Porém, como no Vimeo, é requisita a Callback URL.
Por ser uma empresa do Facebook, a API também é criada primeiramente para testes, 

sendo necessária requisitar autorização para liberar ao público.

4. Metadata
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Cada uma das redes sociais traz um conjunto de metadados específicos. Apresenta-se abaixo 
os metadados de cada rede social.
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Por padrão, o Tainacan usa Dublin core:
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5. Mapping

Com a diferença de metadados de cada rede social, adequou-se um mapeamento padrão para 
cada rede, porém este mapeamento pode ser alterado de acordo com os metadados que são 
criados em uma coleção.

No mapeamento, temos três opções padrões:

1 – Content
Content é o conteúdo do item (URL do vídeo, URL da imagem).

2 – Source
Source é a fonte do item.

3 – Type
Type representa o tipo do item (Imagem, Video, Audio, PDF, Outros).

- Facebook
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- Youtube

- Flickr
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- Vimeo

- Instagram
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6. Import

Com a nova tela de importação de dados do Tainacan, o usuário poderá importar através de 
URLs:

- Files (ex. pdf, jpg, png, etc)
- Sites
- Video from Youtube or Vimeo
- Multiple videos from a Youtube Channel or Vimeo Channel
- Images from Flickr, Facebook or Instagram

As URLs permitidas são (com ou sem “http://”):
Facebook:

- http://www.facebook.com 
- http://www.facebook.com/xxxxxxx

Youtube:
- https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxxx
- https://www.youtube.com/playlist?list=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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- https://www.youtube.com/channel/xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Flickr:
- https://www.flickr.com/photos/xxxxxxxxxxx

Vimeo:
- https://vimeo.com/channels/xxxxxx
- https://vimeo.com/xxxxxx

Instagram:
- https://www.instagram.com/xxxxxxx
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