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Introdução
De maneira a avançar em um tema não contemplado no projeto original, as ações
descritas no presente relatório foram fundamentadas no âmbito do termo aditivo do Ministério
da Cultura, que tem como foco a gestão de objetos musealizados, pensando uma política de
acervo no âmbito da cultura digital, visando novos espaços de difusão e articulação em rede
dos acervos digitais. Dessa forma, este relatório apresenta a implementação da análise
técnica realizada no produto 08 - Mapeamento de novas funcionalidades e tecnologias para
gestão logística de objetos musealizados, que resulta no desenvolvimento do
Tainacan+Museu.
Todas as funcionalidades do Tainacan+Museu são possíveis graças ao seu
desenvolvimento na plataforma WordPress (php+mysql), e sua arquitetura pensada em rede,
que atende cenários de uso que garantem interoperabilidade como serviço web e download
do software resulta em serviços integrados, como a busca em acervos.
Este relatório é uma representação inicial da ferramenta e como se tem construído as
suas diversas possibilidades. Abaixo, segue o link onde o código está disponível e pode ser
baixado.
https://github.com/medialab-ufg/tainacan

Interface Tainacan + Museu
Figura 1 – Home da instalação Tainacan + Museu.

A interface do Tainacan + Museu, segue um padrão limpo, demonstrado um menu o
qual remete as possibilidades de inserção e manuseamento de itens dentro da plataforma,
um texto informativo relativo as informações gerais sobre as possibilidades da ferramenta.
Já em sua parte inferior estão informações relativas a própria ferramenta.
Figura 2 – Pontos de referência na home da instalação.

1. Menu superior, onde se encontra a logomarca da instalação além de algumas

opções do usuário e busca.
2. Campo de busca da página inicial.
3. Menu global, onde encontram-se os caminhos para diferentes funcionalidades

da ferramenta, como cadastro de bens.
4. Informativos ou informações gerais a respeito do Tainacan + Museu.
5. Parte inferior da instalação onde se encontram algumas informações

relevantes.
1 – Cadastro de bens museológicos
No Tainacan + Museu existem quatro modalidades para o cadastro de bens
museológicos, em todas as modalidades são estipulados metadados pré-definidos em
conformidade com o IBNCM e a norma LIDO, a partir do menu global é possível acessar as
coleções de bens e adicionar novos.
Figura 3 – Menu que leva ao cadastro de bens museológicos.

Os bens cadastrados são dispostos em tabelas, como demonstra a figura 4, na coluna
à esquerda se encontram os filtros que podem ser utilizados para encontrar os bens
cadastrados.
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Figura 4 – Representação de uma da tela de bens permanentes.

A figura 5 a seguir demonstra a tela para a criação de um novo item/bem, onde estão
já estipulados todos os metadados, sendo importante relembrar a possibilidades de adição
de anexos e a imagem que servirá como capa deste item, os metadados estão divididos por
abas, de acordo com suas funções, estando na cor vermelha os metadados que são de
preenchimento obrigatório.
Figura 5 – Formulário de inserção/criação de itens/bens.

Os metadados revelam diversas opções em seu preenchimento, todas opções de
acordo com normas pré-estipuladas, na figura 6 é possível observar a facilidade de
preenchimento e as possibilidades que os metadados proporcionam
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Figura 6 – Diferentes tipos de metadados são encontrados no formulário.

Inicialmente o preenchimento do campo “conjunto” apresenta uma opção que informa
se o artefato faz parte de um conjunto ou não, caso faça será apresentado dentro desse item
a possibilidades de busca ou adição do nome do conjunto ao qual o artefato está ligado.
Caso o conjunto relacionado já exista é possível fazer a busca do mesmo.

2 – Ficha Catalográfica
Em todos os bens adicionados existem algumas opções especificas, uma delas é a
possibilidade de download de uma ficha catalográfica em PDF, que apresenta todos os itens
e metadados do bem em um único documento, a figura 7 a seguir demonstra essas opções,
já na figura 8 temos uma representação do arquivo gerado a partir da opção “imprimir item”.
Figura 7 – Opções de um item/bem
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Figura 8 – Ficha catalográfica em PDF.

Na figura 9 abaixo é possível verificar a página do item com todos os campos
preenchidos.

8

Figura 9 – Página de um item criado.

2 – Cadastro de descartes
O segundo item do menu global diz respeito ao cadastro de descarte ou
desaparecimento de bens, estando este formulário também de acordo com as normas do
IBRAM. A figura 10 demonstra este menu.
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Figura 10 – Descarte no menu global.

Em relação ao descarte são armazenadas diferentes informações que apresentam os
motivos ou o modo de descarte do item/bem, assim gerando o armazenamento deste tipo
de informação. A figura 11 abaixo apresenta o formulário de cadastro para um descarte.
Figura 11 - Formulário para descarte de item.

O formulário de descarte segue o mesmo padrão do formulário de adição de bens, no
entanto com uma quantidade menor de metadados, que conseguem prover a quantidade de
informação necessária para este tipo de acontecimento, relacionado aos bens.
Por outro lado, temos o formulário de desaparecimento na figura 12, que apresenta
informações diferentes e que da mesma forma se adequam as necessidades relacionada a
esse tipo de acontecimento.
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Figura 12 – Formulário de Desaparecimento de bens.

Algo comum nos dois formulários é sua interação com os formulários de bens
museológicos, integrando aos bens cadastrados o possível descarte ou desaparecimento,
como representa a figura 13, onde é mostrado o metadado “bens envolvidos” que agrega
qual bem foi descartado ou desapareceu.

11

Figura 13 – Interação entre os bens adicionados e o cadastro de descarte ou
desaparecimento.

Como é possível observar foi feita a adição de um bem museológico, que está
envolvido em uma ação de descarte, podendo serem pesquisados outros itens, de acordo
com o tipo de bem.
3 – Menu de Administração
Figura 14 – Item de administração no menu global
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O item de menu ‘Administração’ traz alguns formulários de preenchimento que
integram o restante da plataforma, tendo interação com a adição de bens.
1. Entidades

1.1 Diz respeito ao responsável, dono ou quem mantém o item/artefato,
podendo ser uma entidade coletiva como uma fundação, uma família
que mantém tal artefato ou uma pessoa que neste caso seria por
exemplo o autor da obra/artefato.
2. Localização

2.1 Dividida entre localização interna ou externa, diz respeito ao local do
item/artefato, podendo ser uma cidade, país, reserva, entre outros.
3. Assunto

3.1 Trata-se de uma breve descrição ou assunto ao qual o item/artefato se
relaciona.
4. Parâmetros do sistema

4.1 Apresenta opções de configuração para o Tainacan + Museu,
armazenando informações sobre a instituição utilizadora da instalação.
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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 adequarse ao Tainacan, por ser a API com a maior comunidade, maior número de downloads e
principalmente, por possuir uma documentação mais completa.
•

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.

1 – Repositório
•

Listar Todas Coleções - Ativas
Autenticação: não necessária
Tipo requisição: GET

Realização
Link: [ URL ]/wp-json/posts?type=socialdb_collection
Parâmetros para filtragem: http://wp-api.org/#posts_retrieve-posts

•

Listar todos objetos do repositório
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 próximas seções é mostrado
como recuperar uma categoria raiz de uma coleção. Para achar seu parent basta
realizar
uma
requisição
GET
[URL]/wpjson/taxonomies/socialdb_category_type/terms/categoria_raiz_colecao
Autenticação: Necessária
Tipo requisição: GET

Link:
[URL]/wpjson/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
Autenticação: Necessária
Tipo requisição: GET
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Realização
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]/wpjson/posts?type=socialdb_object&filter[term]=Categoria_Raiz_Coleção&filter[posts_p
er_page]=1
Parâmetros para filtragem: http://wp-api.org/#posts_retrieve-posts
Exemplo: filtrando pela palavra-chave ‘cultura’ e ordenando pelo título do item
[URL]/wpjson/posts?type=socialdb_object&filter[term]=Categoria_Raiz_Coleção&filter[posts_p
er_page]=-1&filter[s]=cultura&filter[orderby]=title

•

Adicionar um item na coleção
Autenticação: Necessária
Tipo requisição: POST
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Realização
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_object","
xcategories":[Categoria_Raiz_Coleção],"post_meta":[{"key":"socialdb_object_dc_ty
pe","value":"TIO"},{"key":"socialdb_object_content","value":"LINK_OU_TEXTO"},{"ke
y":"socialdb_object_dc_souce","value":"FONTE"},{"key":"socialdb_object_from","valu
e":"external"}]}

4 – Item
•

Busca um item
Autenticação: não necessária
Tipo requisição: GET
Link: [ URL ]/wp-json/posts/ID

•

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
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Realização
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]/wpjson/posts?type=socialdb_object&filter[term]=ID&filter[posts_per_page]=-1

•

Lista todas categorias descendentes
Autenticação: Necessária
Tipo requisição: GET
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 utilizados são os mesmos da função get_terms nativa
do WordPress
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