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Apresentação

Este Projeto de Pesquisa é uma iniciativa conjunta do Instituto Brasileiro de  
Informação  em  Ciência  e  Tecnologia  (IBICT)  e  da  Fundação  Nacional  de  Artes 
(Furnate).  Seu  objetivo  principal  é  a  produção  e  a  implementação  de  uma  nova 
estratégia digital para os acervos e informações de relevância da Funarte, visando a 
reformulação de seu portal de informações e repositório digital. 

Os resultados esperados para este projeto são:

1. Diagnóstico do acervo da Funarte;

2. Repositório  digital  da  Funarte  migrado  por  meio  de estratégia  de criação e 
metodologia, com foco nos acervos já digitalizados no CEDOC;

3. Portal Funarte Digital;

4. Produções  teóricas  e  demais  atividades  de  pesquisa,  como  workshops, 
voltados para a área da Ciência da Informação.

O presente relatório apresenta todas as atividades executadas para se atingir o 
Resultado 2: Repositório digital da Funarte migrado por meio de estratégia de criação 
e metodologia, com foco nos acervos já digitalizados no CEDOC.

 



Sumário

1. Introdução................................................................................................................... 4

2. Descrição dos Acervos................................................................................................6

3. Estratégias de Migração dos Acervos..........................................................................9

4. Comparação entre o estado atual e o novo modelo.....................................................11

ANEXO - Scripts de Migração Automática dos Acervos on-line.......................................14

 



1. Introdução

A importação de acervos para o Tainacan é uma das etapas de implementação 
a ser realizada para o CEDOC - Funarte, essa etapa é constituída da identificação e 
análise  dos potenciais acervos já digitalizados pela instituição e a construção de uma 
metodologia de importação adequada ao contexto existente de migração, que leva em 
conta  o  estado dos acervos quanto  ao seu formato,  normalização e  adequação à 
plataforma do Tainacan.

As informações de identificação sobre os repositórios, bem como  a aquisição 
de arquivos referentes aos acervos do CDOC foram apresentadas e repassadas pelas 
respectivas  coordenações  do  centro  de  documentação  a  informação.  Foram 
identificados acervos presentes on-line no site da funarte, informações sobre acervos 
distribuídos em arquivos que foram coletados em HD, bem como acervos em banco de 
dados.

Quanto  às  informações  sobre  acervos  obtidos  pelo  site  da  funarte 
(http://www.funarte.gov.br/), foram identificados 4 potenciais coleções: 

• “Edições on-line” (http://www.funarte.gov.br/edicoes-on-line/)

• “Sinopses” (http://www.funarte.gov.br/sinopses/)

• “Estúdio F” (http://www.funarte.gov.br/noticias/?area=Est%C3%BAdio%20F)

• “Vídeos” (http://www.funarte.gov.br/videos/).

Esses acervos já disponíveis on-line a estrutura do site atual da Funarte serão 
migrados para o Tainacan juntamente com o desenvolvimento do novo site.

Os bancos de dados são referentes aos acervos disponíveis no Sophia Web, 
são dois, o catálogo on-line do CEDOC (http://cedoc.funarte.gov.br/sophia_web/) e o 
acervo  Sérgio  Britto  Digital  (http://sbrittod.funarte.gov.br/sophia_acervo/).  Foi 
elucidado pela equipe da funarte que alguns dados disponíveis no acervo Sergio Britto 
constam no catálogo do CEDOC, bem como metadados de arquivos digitalizados no 
sistema  de  arquivos  internos  também  contam  na  base  de  catálogo,  então,  será 
realizada uma análise comparativa entre as bases de dados para verificar a melhor 
estratégia  de aproveitamento e  organização das informações antes da importação 
efetiva no Tainacan.

Os  acervos  distribuídos  no  sistema  de  arquivos  interno  foram  inicialmente 
coletados na visita ao acervo nos dias 12 e 13 de Julho de 2018, foram analisados 
descritivamente  em busca  de  entender  a  distribuição  de  catálogos,  quantidade de 
itens disponíveis e pensar quais os acervos prioritários e viáveis de importação no 
Tainacan (ver Relatório do diagnóstico do acervo Funarte). De posse da estrutura de 
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dados, foi apresentado à coordenação do CEDOC nos dias 18 e 19 de Fevereiro de 
2019 o resultado descritivo dos acervos, que foram validados e serviram de orientação 
para  a  definição  de  quais  acervos  seriam  realmente  importados  no  Tainacan,  
chegando ao resultado de 8 coleções com fotos que serão analisadas e importadas ao 
Tainacan, são elas, a “Coleção Othon Bastos”,  a “Coleção Sérgio Britto”,   a “Coleção 
Italo Rossi”, a “Coleção Tonia Carreiro”, a “Coleção Fernanda Montenegro & Fernando 
Torres”, a “Coleção Maria Della Costa & Sandro Polonio”, a “Coleção Dina Sfat & Paulo 
José”, e a “Coleção Fernando Peixoto”.

 



2. Descrição dos Acervos

Os acervos escolhidos para  dar  início  aos procedimentos de preparação da 
importação no Tainacan foram os acervos já presentes no site atual da Funarte, e as 8 
coleções  com  fotos  indicadas  pela  equipe  do  CEDOC  como  prioritárias  para  a 
importação.

Quanto aos 4 acervos on-line, todos têm metadados e conteúdos digitalizados,  
que serão dispostos em coleções no Tainacan. O acervo de vídeos contém 74 vídeos 
produzidos pela Funarte contendo entrevistas com diversos artistas,  já o Estúdio F 
contém  343  programas  em  áudio  também  produzidos  pela  Funarte  divididos  em 
blocos  contendo  também  entrevistas  com  artistas,  as  Edições  On-line  contém  22 
títulos  lançados  pela  Funarte  e  disponíveis  para  Download,  por  fim  as  Sinopses, 
contém 54 títulos lançados pela Funarte e disponíveis para compra. Resultando então 
em um total de 493 itens a serem importados para o Tainacan e disponibilizados no 
novo site da funarte na área de acervos (https://funarte.medialab.ufg.br/collections/).

A relação dos acervos, metadados, conteúdo e quantidade de itens pode ser 
acompanhada na tabela abaixo.

Já as 8 coleções priorizadas para a importação no Tainacan demandam de 
preparação e conferência de informações presentes na base de dados do Catálogo on-
line do CEDOC, já que as o conteúdo sobre essas coleções é fotográfico, os arranjos 
que reúnem as fotos de uma coleção só possuem títulos sem maiores descrições 
sobre  as  fotografias,  então  será  analisada  a  possibilidade  de  recuperar  mais 
metadados sobre os arranjos ou documentos no catálogo disponível na base de dados 
do Sophia Web.
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Quanto a distribuição de itens nas 8 coleções, a tabela abaixo apresenta as 
coleções, a quantidade de arranjos e a quantidade de itens passíveis de publicação1.

Sendo assim, a estrutura de metadados e coleções vai ser analisada de acordo 
com a possibilidade da adição de informações a partir da base de dados do catálogo 
on-line do CEDOC, se for possível recuperar metadados de cada fotografia, então cada 
uma delas será um item com seus metadados, se não for possível, os arranjos serão 
os itens, contendo somente o metadado de título, e os documentos anexados a esses 
itens serão as fotografias, quando permitidas para disponibilização on-line.

Dessa forma, no total, são 12 coleções/acervos que serão importados para o 
Tainacan,  reunindo  conteúdos  disponíveis  atualmente  no  site  e  conteúdos 
digitalizados no sistema de arquivos interno do CEDOC,  resultando em até 12.046 
 itens, dependendo da estrutura das coleções priorizadas a ser importada no Tainacan.

O gráfico  abaixo  aponta  a  proporção  de  itens  por  coleção/acervo  que será 
importado:

1 A coleção Fernando Peixoto ainda está passiva de confirmação dos itens disponíveis para 
disponibilização on-line.

 



 



3. Estratégias de Migração dos Acervos

As estratégias  de  migração  dos  acervos  preveem interpretações  estruturais 
dos dados, de modo que sejam definidas coleções, itens e metadados, direcionando 
assim os acervos à estrutura de repositório e coleções no Tainacan. Como no caso 
das coleções que precisam ser  analisadas comparativamente com as informações 
presentes na base de dados do catálogo on-line do CEDOC, para que seja definida a 
melhor  forma  de  representação  dos  itens  fotográficos,  considerando  o  máximo 
possível de informações disponíveis. 

Quanto aos 4 acervos on-line já disponíveis no site da Funarte, já foi realizado 
um  trabalho  de  identificação,  coleta  e  importação  do  protótipo  representativo  no 
Tainacan, disponível em https://funarte.medialab.ufg.br/collections/. Esse processo se 
deu a partir da posse da estrutura do Wordpress do site atual da funarte pela equipe de  
desenvolvimento,  de  posse  da  estrutura  foi  possível  recuperar  as  informações 
relacionadas a cada tipo de acervo. 

Desse modo a estratégia de migração dos itens do acervo se deu a partir da 
noção de que enquanto o site atual da Funarte estiver em funcionamento, novos itens 
podem ser adicionados,  então a migração dos itens desses acervos em específico 
para o Tainacan deve ocorrer concomitantemente com a migração do conteúdo do site 
para o novo site em desenvolvimento, assim scripts de importação automática foram 
escritos para cada acervo levando em consideração o tipo de conteúdo e metadados 
(https://github.com/medialab-ufg/wp-funarte/tree/master/migration_scripts), de modo 
que ao mudar o site, todo o conteúdo até então do site antigo desses acervos on-line 
serão automaticamente migrados para coleções no Tainacan.

O esquema abaixo ilustra de forma simplificada como o processo de migração 
dos acervos ocorrerá,  automatizado pelos  scripts de  importação que executam as 
etapas de coleta, transformação e importação:
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Até a reunião do dia 18 e 19 de Fevereiro de 2019, tinham sido descobertos no 
site apenas três acervos on-line, o “Estúdio F”, as “Edições On-line” e as “Sinopses”, na 
reunião mais recente, a equipe do CEDOC explicitou a falta do acervo de “Vídeos”, que 
já  foi  identificado  e  está  sendo  analisado  para  o  desenvolvimento  do  script de 
importação  automática,  bem  como  foi  denotada  a  necessidade  de  adicionar  os 
números dos blocos dos arquivos de áudio do “Estúdio F”, o que já está em processo 
de atualização no script de importação do acervo.

 



4. Comparação entre o estado atual e o novo modelo

Quanto aos 4 acervos on-line no site  da Funarte,  existe uma dificuldade de 
encontrá-los reunidos,  já  que estão dispostos em diferentes regiões do site e sem 
necessariamente uma indicação específica.

O acervo de “Edições On-line” por exemplo, pode ser encontrado entrando em 
edições na parte superior do site:

E acessado ao lado do PDF do Catálogo de Edições Funarte:

 



Já o acervo de áudios do “Estúdio - F” pode ser encontrado a partir do menu 
“música” da página inicial:

E também próximo ao final da páginas de música, existe um ícone do “Estúdio - F”:

O acervo de “Vídeos”, só pode ser acessado na opção “Assista a outros vídeos”, 
escrita em letras pequenas em um banner dinâmico de vídeos na página inicial:

Por  fim para  encontrar  o  acervo de “Sinopses”,  é  preciso realizar  o  mesmo 
caminho para encontrar as “Edições On-line”, porém, na página de edições existe um 

 



pequeno ícone à direita que aponta para a páginas onde o acervo de “Sinopses” se 
encontra:

Já a proposta do modelo atual do site e da disposição dos acervos no Tainacan 
disponível em https://funarte.medialab.ufg.br/, reunirá todos esses acervos em um só 
lugar, que poderá ser acessado pelo menu de “Acervos” no topo da página inicial:

E na página dos acervos estão dispostas coleções com os acervos lado a lado:
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ANEXO - Scripts de Migração Automática dos 
Acervos on-line

• Edições On-line

<?php 

#OBS -  Gerar  documentos  anexados no TAINACAN -  Seta  o  primeiro  como 

document_id e os outros dois muda o post_parent e coloca o ID do item#

#Connecting with Wordpress:

$_SERVER['SERVER_PROTOCOL'] = "HTTP/1.1";

$_SERVER['REQUEST_METHOD'] = "GET";

       

define( 'WP_USE_THEMES', false );

define( 'SHORTINIT', false );

#define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '\wp\');

require( 'C:\wamp\www\funarte\wp-blog-header.php');

$collectionsRepo = \Tainacan\Repositories\Collections::get_instance();

$metadataRepo = \Tainacan\Repositories\Metadata::get_instance();

$itemsRepo = \Tainacan\Repositories\Items::get_instance();

$itemMetadataRepo = \Tainacan\Repositories\Item_Metadata::get_instance();

##Criando a coleção dos resgistros do Estúdio F##

$collection = new \Tainacan\Entities\Collection();

$collection->set_name('Edições Online');

$collection->set_status('publish');

$collection->set_description('Coleção com os registros do Edições Online');

flush_rewrite_rules();

if ($collection->validate()) {

 



$insertedCollection = $collectionsRepo->insert($collection);

#Setando Metadados Núcleo.

$collection_core_metadata  =  $metadataRepo-

>get_core_metadata($insertedCollection);

foreach ($collection_core_metadata as $coreMetadata) {

if($coreMetadata->get_name() == 'Title'){

$coreMetadata->set_name('Título');

$coreMetadata->set_description('Título do Programa.');

echo "Atualizando Core Field: ", 'Título', "\n";

if ($coreMetadata->validate()){

$insertedMetadata = $metadataRepo->insert($coreMetadata);

}else {

$erro = $coreMetadata->get_errors();

var_dump($erro);

}

}elseif($coreMetadata->get_name() == 'Description'){

$coreMetadata->set_name('Descrição');

$coreMetadata->set_description('Descrição do Programa.');

echo "Atualizando Core Field: ", 'Descrição', "\n";

if ($coreMetadata->validate()){

$insertedMetadata = $metadataRepo->insert($coreMetadata);

}else {

$erro = $coreMetadata->get_errors();

var_dump($erro);

}

}

} 

 



}

##Recuperando registros do site e adicionando à coleção.##

function set_att_parent($id_att, $id_item) {

global $wpdb;

$wpdb->query( "UPDATE $wpdb->posts SET post_parent = $id_item WHERE ID = 

$id_att ");

}

$collection = $collectionsRepo->fetch(['name'=>'Edições Online'], 'OBJECT');

$collection = $collection[0];

require_once('wp-config.php');

$posts = new WP_Query([

   'post_type' => 'edicao-online',

   'posts_per_page' => -1,

   

]);

while ($posts->have_posts()) {

$posts->the_post();

$item = new \Tainacan\Entities\Item();

$item->set_title($post->post_title);

$item->set_status('publish');

$item->set_collection($collection);

if ($item->validate()) {

$item = $itemsRepo->insert($item);

$metadatum = $metadataRepo->fetch(['name' => 'Título'], 'OBJECT');

$metadatum = $metadatum[0];

$itemMetadata  =  new  \Tainacan\Entities\Item_Metadata_Entity($item, 

$metadatum);

 



$itemMetadata->set_value($post->post_title);

if ($itemMetadata->validate()) {

$itemMetadataRepo->insert($itemMetadata);

}else {

echo  'Erro  no  metadado  ',  $metadatum->get_name(),  '  no  item  ',  $post-

>post_title;

$erro = $itemMetadata->get_errors();

echo var_dump($erro);

}

$metadatum = $metadataRepo->fetch(['name' => 'Descrição'], 'OBJECT');

$metadatum = $metadatum[0];

$itemMetadata  =  new  \Tainacan\Entities\Item_Metadata_Entity($item, 

$metadatum);

$itemMetadata->set_value($post->post_content);

if ($itemMetadata->validate()) {

$itemMetadataRepo->insert($itemMetadata);

}else {

echo  'Erro  no  metadado  ',  $metadatum->get_name(),  '  no  item  ',  $post-

>post_title;

$erro = $itemMetadata->get_errors();

echo var_dump($erro);

}

#Validando Item

if ($item->validate()) {

$item = $itemsRepo->insert($item);

echo 'Item ', $post->post_title, ' - inserted', "\n";

}else{

 



echo 'Erro no preenchientos dos campos', "\n";

$errors = $item->get_errors();

var_dump($errors);

echo  "\n\n";

die;

}

}else{

echo 'Erro no Metadados', 'Título';

echo  "\n\n";

var_dump($item);

echo  "\n\n";

die;

}

  

  

$thumb_link = get_the_post_thumbnail($post);

echo $thumb_link;

preg_match_all('#\bhttps?://[^\s()<>]+(?:\([\w\d]+\)|([^[:punct:]\s]|/))#', 

$thumb_link, $matches);

$thumb = $matches[0];

$item->set__thumbnail_id(attachment_url_to_postid($thumb[0]));

if ($item->validate()){

$itemsRepo->insert($item);

echo "Salvando item com Thumbnail \n";

} else{

echo 'Item não validado: ', $item->get_title();

}

 



#Documentos Anexados aos Posts (Audios)#

   #Verificando a existencia de documentos anexados ao post.

   $att = $media = get_attached_media('');

   

   if ($att) {

$count_att = 0;

foreach ($att as $atch) {

$count_att++;

echo $count_att, ' - ';

echo $atch->ID; #IDs dos documentos anexados ao post.

echo "\n";

if ($count_att == 1){

$item->set_document($atch->ID);

$item->set_document_type('attachment');

if ($item->validate()){

$itemsRepo->insert($item);

echo "Salvando item com documento setado\n";

} else{

echo 'Item não validado: ', $item->get_title();

}

}else{

set_att_parent($atch->ID, $item->get_id());

#wp_update_post(Array('ID' => $atch->ID, 'post_parent' => $item->get_id()));

if ($item->validate()){

$itemsRepo->insert($item);

echo "Salvando item com documento setado\n";

} else{

 



echo 'Item não validado: ', $item->get_title();

}

}

}

   }

}

?>

• Sinopses

<?php 

#OBS -  Gerar  documentos  anexados no TAINACAN -  Seta  o  primeiro  como 

document_id e os outros dois muda o post_parent e coloca o ID do item#

#Connecting with Wordpress:

$_SERVER['SERVER_PROTOCOL'] = "HTTP/1.1";

$_SERVER['REQUEST_METHOD'] = "GET";

       

define( 'WP_USE_THEMES', false );

define( 'SHORTINIT', false );

#define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '\wp\');

require( 'C:\wamp\www\funarte\wp-blog-header.php');

$collectionsRepo = \Tainacan\Repositories\Collections::get_instance();

$metadataRepo = \Tainacan\Repositories\Metadata::get_instance();

$itemsRepo = \Tainacan\Repositories\Items::get_instance();

$itemMetadataRepo = \Tainacan\Repositories\Item_Metadata::get_instance();

##Criando a coleção dos resgistros do Estúdio F##

$collection = new \Tainacan\Entities\Collection();

 



$collection->set_name('Sinopses');

$collection->set_status('publish');

$collection->set_description('Coleção com os registros das Sinopses');

flush_rewrite_rules();

if ($collection->validate()) {

$insertedCollection = $collectionsRepo->insert($collection);

#Setando Metadados Núcleo.

$collection_core_metadata  =  $metadataRepo-

>get_core_metadata($insertedCollection);

foreach ($collection_core_metadata as $coreMetadata) {

if($coreMetadata->get_name() == 'Title'){

$coreMetadata->set_name('Título');

$coreMetadata->set_description('Título do Programa.');

echo "Atualizando Core Field: ", 'Título', "\n";

if ($coreMetadata->validate()){

$insertedMetadata = $metadataRepo->insert($coreMetadata);

}else {

$erro = $coreMetadata->get_errors();

var_dump($erro);

}

}elseif($coreMetadata->get_name() == 'Description'){

$coreMetadata->set_name('Descrição');

$coreMetadata->set_description('Descrição do Programa.');

echo "Atualizando Core Field: ", 'Descrição', "\n";

if ($coreMetadata->validate()){

$insertedMetadata = $metadataRepo->insert($coreMetadata);

}else {

 



$erro = $coreMetadata->get_errors();

var_dump($erro);

}

}

}

$metadado = new \Tainacan\Entities\Metadatum();

$metadado->set_collection($insertedCollection);

$metadado->set_name('Referência');

$metadado->set_description('Referência do Item.');

$metadado->set_metadata_type('Tainacan\Metadata_Types\Text');

$metadado->set_status('publish');

$metadado->set_display('yes');

if ($metadado->validate()){

$insertedMetadata = $metadataRepo->insert($metadado);

}else {

$erro = $metadado->get_errors();

var_dump($erro);

}

$metadado = new \Tainacan\Entities\Metadatum();

$metadado->set_collection($insertedCollection);

$metadado->set_name('Páginas');

$metadado->set_description('Quantidade de Páginas');

$metadado->set_metadata_type('Tainacan\Metadata_Types\Numeric');

$metadado->set_status('publish');

$metadado->set_display('yes');

if ($metadado->validate()){

$insertedMetadata = $metadataRepo->insert($metadado);

 



}else {

$erro = $metadado->get_errors();

var_dump($erro);

}

$metadado = new \Tainacan\Entities\Metadatum();

$metadado->set_collection($insertedCollection);

$metadado->set_name('Preço');

$metadado->set_description('Preço do Item');

$metadado->set_metadata_type('Tainacan\Metadata_Types\Numeric');

$metadado->set_status('publish');

$metadado->set_display('yes');

if ($metadado->validate()){

$insertedMetadata = $metadataRepo->insert($metadado);

}else {

$erro = $metadado->get_errors();

var_dump($erro);

}

$metadado = new \Tainacan\Entities\Metadatum();

$metadado->set_collection($insertedCollection);

$metadado->set_name('Formato');

$metadado->set_description('Dimensões do Item');

$metadado->set_metadata_type('Tainacan\Metadata_Types\Text');

$metadado->set_status('publish');

$metadado->set_display('yes');

if ($metadado->validate()){

$insertedMetadata = $metadataRepo->insert($metadado);

}else {

 



$erro = $metadado->get_errors();

var_dump($erro);

}

}

##Recuperando registros do site e adicionando à coleção.##

function set_att_parent($id_att, $id_item) {

global $wpdb;

$wpdb->query( "UPDATE $wpdb->posts SET post_parent = $id_item WHERE ID = 

$id_att ");

}

$collection = $collectionsRepo->fetch(['name'=>'Sinopses'], 'OBJECT');

$collection = $collection[0];

require_once('wp-config.php');

$posts = new WP_Query([

   'post_type' => 'sinopse',

   'posts_per_page' => -1,

]);

while ($posts->have_posts()) {

$posts->the_post();

echo $post->post_title, "\n";

$post_meta = get_post_meta($post->ID, $single = false);

#echo $post_meta['sinopse-ref'][0], "--";

#echo $post_meta['sinopse-paginas'][0], "--";

#echo $post_meta['sinopse-preco'][0], "--";

#echo $post_meta['sinopse-formato'][0], "\n";

#var_dump($post_meta);die;

$item = new \Tainacan\Entities\Item();

 



$item->set_title($post->post_title);

$item->set_status('publish');

$item->set_collection($collection);

if ($item->validate()) {

$item = $itemsRepo->insert($item);

$metadatum = $metadataRepo->fetch(['name' => 'Título'], 'OBJECT');

$metadatum = $metadatum[0];

$itemMetadata  =  new  \Tainacan\Entities\Item_Metadata_Entity($item, 

$metadatum);

$itemMetadata->set_value($post->post_title);

if ($itemMetadata->validate()) {

$itemMetadataRepo->insert($itemMetadata);

}else {

echo  'Erro  no  metadado  ',  $metadatum->get_name(),  '  no  item  ',  $post-

>post_title;

$erro = $itemMetadata->get_errors();

echo var_dump($erro);

}

$metadatum = $metadataRepo->fetch(['name' => 'Descrição'], 'OBJECT');

$metadatum = $metadatum[0];

$itemMetadata  =  new  \Tainacan\Entities\Item_Metadata_Entity($item, 

$metadatum);

$itemMetadata->set_value($post->post_content);

if ($itemMetadata->validate()) {

$itemMetadataRepo->insert($itemMetadata);

}else {

 



echo  'Erro  no  metadado  ',  $metadatum->get_name(),  '  no  item  ',  $post-

>post_title;

$erro = $itemMetadata->get_errors();

echo var_dump($erro);

}

$metadatum = $metadataRepo->fetch(['name' => 'Referência'], 'OBJECT');

$metadatum = $metadatum[0];

$itemMetadata  =  new  \Tainacan\Entities\Item_Metadata_Entity($item, 

$metadatum);

$itemMetadata->set_value($post_meta['sinopse-ref'][0]);

   

if ($itemMetadata->validate()) {

$itemMetadataRepo->insert($itemMetadata);

}else {

echo  'Erro  no  metadado  ',  $metadatum->get_name(),  '  no  item  ',  $post-

>post_title;

$erro = $itemMetadata->get_errors();

echo var_dump($erro);

}

$metadatum = $metadataRepo->fetch(['name' => 'Páginas'], 'OBJECT');

$metadatum = $metadatum[0];

$itemMetadata  =  new  \Tainacan\Entities\Item_Metadata_Entity($item, 

$metadatum);

$itemMetadata->set_value($post_meta['sinopse-paginas'][0]);

   

if ($itemMetadata->validate()) {

$itemMetadataRepo->insert($itemMetadata);

 



}else {

echo  'Erro  no  metadado  ',  $metadatum->get_name(),  '  no  item  ',  $post-

>post_title;

$erro = $itemMetadata->get_errors();

echo var_dump($erro);

}

$metadatum = $metadataRepo->fetch(['name' => 'Preço'], 'OBJECT');

$metadatum = $metadatum[0];

$itemMetadata  =  new  \Tainacan\Entities\Item_Metadata_Entity($item, 

$metadatum);

$itemMetadata->set_value($post_meta['sinopse-preco'][0]);

   

if ($itemMetadata->validate()) {

$itemMetadataRepo->insert($itemMetadata);

}else {

echo  'Erro  no  metadado  ',  $metadatum->get_name(),  '  no  item  ',  $post-

>post_title;

$erro = $itemMetadata->get_errors();

echo var_dump($erro);

}

$metadatum = $metadataRepo->fetch(['name' => 'Formato'], 'OBJECT');

$metadatum = $metadatum[0];

$itemMetadata  =  new  \Tainacan\Entities\Item_Metadata_Entity($item, 

$metadatum);

$itemMetadata->set_value($post_meta['sinopse-formato'][0]);

   

if ($itemMetadata->validate()) {

 



$itemMetadataRepo->insert($itemMetadata);

}else {

echo  'Erro  no  metadado  ',  $metadatum->get_name(),  '  no  item  ',  $post-

>post_title;

$erro = $itemMetadata->get_errors();

echo var_dump($erro);

}

#Validando Item

if ($item->validate()) {

$item = $itemsRepo->insert($item);

echo 'Item ', $post->post_title, ' - inserted', "\n";

}else{

echo 'Erro no preenchientos dos campos', "\n";

$errors = $item->get_errors();

var_dump($errors);

echo  "\n\n";

die;

}

}else{

echo 'Erro no Metadados', 'Título';

echo  "\n\n";

var_dump($item);

echo  "\n\n";

die;

}

  

  

 



$thumb_link = get_the_post_thumbnail($post);

echo $thumb_link;

preg_match_all('#\bhttps?://[^\s()<>]+(?:\([\w\d]+\)|([^[:punct:]\s]|/))#', 

$thumb_link, $matches);

$thumb = $matches[0];

$item->set__thumbnail_id(attachment_url_to_postid($thumb[0]));

if ($item->validate()){

$itemsRepo->insert($item);

echo "Salvando item com Thumbnail \n";

} else{

echo 'Item não validado: ', $item->get_title();

}

#Documentos Anexados aos Posts (Audios)#

   #Verificando a existencia de documentos anexados ao post.

   $att = $media = get_attached_media('');

   if ($att) {

$count_att = 0;

foreach ($att as $atch) {

$count_att++;

echo $count_att, ' - ';

echo $atch->ID; #IDs dos documentos anexados ao post.

echo "\n";

if ($count_att == 1){

$item->set_document($atch->ID);

$item->set_document_type('attachment');

if ($item->validate()){

$itemsRepo->insert($item);

 



echo "Salvando item com documento setado\n";

} else{

echo 'Item não validado: ', $item->get_title();

}

}else{

set_att_parent($atch->ID, $item->get_id());

#wp_update_post(Array('ID' => $atch->ID, 'post_parent' => $item->get_id()));

if ($item->validate()){

$itemsRepo->insert($item);

echo "Salvando item com documento setado\n";

} else{

echo 'Item não validado: ', $item->get_title();

}

}

}

  }

}

?>

• Estúdio F

<?php 

#OBS -  Gerar  documentos  anexados no TAINACAN -  Seta  o  primeiro  como 

document_id e os outros dois muda o post_parent e coloca o ID do item#

#Connecting with Wordpress:

$_SERVER['SERVER_PROTOCOL'] = "HTTP/1.1";

$_SERVER['REQUEST_METHOD'] = "GET";

 



       

define( 'WP_USE_THEMES', false );

define( 'SHORTINIT', false );

#define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '\wp\');

require( 'C:\wamp\www\funarte\wp-blog-header.php');

$collectionsRepo = \Tainacan\Repositories\Collections::get_instance();

$metadataRepo = \Tainacan\Repositories\Metadata::get_instance();

$itemsRepo = \Tainacan\Repositories\Items::get_instance();

$itemMetadataRepo = \Tainacan\Repositories\Item_Metadata::get_instance();

##Criando a coleção dos resgistros do Estúdio F##

$collection = new \Tainacan\Entities\Collection();

$collection->set_name('Estúdio F');

$collection->set_status('publish');

$collection->set_description('Coleção com os registros do Estúdio F.');

flush_rewrite_rules();

if ($collection->validate()) {

$insertedCollection = $collectionsRepo->insert($collection);

#Setando Metadados Núcleo.

$collection_core_metadata  =  $metadataRepo-

>get_core_metadata($insertedCollection);

foreach ($collection_core_metadata as $coreMetadata) {

if($coreMetadata->get_name() == 'Title'){

$coreMetadata->set_name('Título');

$coreMetadata->set_description('Título do Programa.');

echo "Atualizando Core Field: ", 'Título', "\n";

if ($coreMetadata->validate()){

$insertedMetadata = $metadataRepo->insert($coreMetadata);

 



}else {

$erro = $coreMetadata->get_errors();

var_dump($erro);

}

}elseif($coreMetadata->get_name() == 'Description'){

$coreMetadata->set_name('Descrição');

$coreMetadata->set_description('Descrição do Programa.');

echo "Atualizando Core Field: ", 'Descrição', "\n";

if ($coreMetadata->validate()){

$insertedMetadata = $metadataRepo->insert($coreMetadata);

}else {

$erro = $coreMetadata->get_errors();

var_dump($erro);

}

}

}

#Criando Metadado para 'Artista' verificar a necessidade de taxonomia.

$metadado = new \Tainacan\Entities\Metadatum();

$metadado->set_collection($insertedCollection);

$metadado->set_name('Artista');

$metadado->set_description('Nome do artista participante.');

$metadado->set_metadata_type('Tainacan\Metadata_Types\Text');

$metadado->set_status('publish');

$metadado->set_display('yes');

if ($metadado->validate()){

$insertedMetadata = $metadataRepo->insert($metadado);

}else {

 



$erro = $metadado->get_errors();

var_dump($erro);

}

}

$collection = $collectionsRepo->fetch(['name'=>'Estúdio F'], 'OBJECT');

$collection = $collection[0];

##Recuperando registros do site e adicionando à coleção.##

require_once('wp-config.php');

$posts = new WP_Query([

   'cat' => 9,

   'posts_per_page' => -1

]);

function set_att_parent($id_att, $id_item) {

global $wpdb;

$wpdb->query( "UPDATE $wpdb->posts SET post_parent = $id_item WHERE ID = 

$id_att ");

}

while ($posts->have_posts()) {

$posts->the_post();

   $collection = $collectionsRepo->fetch(['name'=>'Estúdio F'], 'OBJECT');

$collection = $collection[0];

$item = new \Tainacan\Entities\Item();

$item->set_title($post->post_title);

$item->set_status('publish');

$item->set_collection($collection);

if ($item->validate()) {

$item = $itemsRepo->insert($item);

 



$metadatum = $metadataRepo->fetch(['name' => 'Título'], 'OBJECT');

$metadatum = $metadatum[0];

$itemMetadata  =  new  \Tainacan\Entities\Item_Metadata_Entity($item, 

$metadatum);

$itemMetadata->set_value($post->post_title);

if ($itemMetadata->validate()) {

$itemMetadataRepo->insert($itemMetadata);

}else {

echo  'Erro  no  metadado  ',  $metadatum->get_name(),  '  no  item  ',  $post-

>post_title;

$erro = $itemMetadata->get_errors();

echo var_dump($erro);

}

$metadatum = $metadataRepo->fetch(['name' => 'Descrição'], 'OBJECT');

$metadatum = $metadatum[0];

$itemMetadata  =  new  \Tainacan\Entities\Item_Metadata_Entity($item, 

$metadatum);

$itemMetadata->set_value($post->post_content);

if ($itemMetadata->validate()) {

$itemMetadataRepo->insert($itemMetadata);

}else {

echo  'Erro  no  metadado  ',  $metadatum->get_name(),  '  no  item  ',  $post-

>post_title;

$erro = $itemMetadata->get_errors();

echo var_dump($erro);

}

$metadatum = $metadataRepo->fetch(['name' => 'Artista'], 'OBJECT');

 



$metadatum = $metadatum[0];

$itemMetadata  =  new  \Tainacan\Entities\Item_Metadata_Entity($item, 

$metadatum);

$itemMetadata->set_value(explode(" - ",$post->post_title)[1]);

   

if ($itemMetadata->validate()) {

$itemMetadataRepo->insert($itemMetadata);

}else {

echo  'Erro  no  metadado  ',  $metadatum->get_name(),  '  no  item  ',  $post-

>post_title;

$erro = $itemMetadata->get_errors();

echo var_dump($erro);

}

#Validando Item

if ($item->validate()) {

$item = $itemsRepo->insert($item);

echo 'Item ', $post->post_title, ' - inserted', "\n";

}else{

echo 'Erro no preenchientos dos campos', "\n";

$errors = $item->get_errors();

var_dump($errors);

echo  "\n\n";

die;

}

}else{

echo 'Erro no Metadados', 'Título';

echo  "\n\n";

 



var_dump($item);

echo  "\n\n";

die;

}

   

#Documentos Anexados aos Posts (Audios)#

   #Verificando a existencia de documentos anexados ao post.

   $att = $media = get_attached_media('audio');

   

$count_att = 0;

$count_link = 0;

   if ($att) {

foreach ($att as $atch) {

$count_att++;

echo $count_att, ' - ';

echo $atch->ID; #IDs dos documentos anexados ao post.

echo "\n";

if ($count_att == 1){

$item->set_document($atch->ID);

$item->set_document_type('attachment');

if ($item->validate()){

$itemsRepo->insert($item);

echo "Salvando item com documento setado\n";

} else{

echo 'Item não validado: ', $item->get_title();

}

}else{

 



set_att_parent($atch->ID, $item->get_id());

#wp_update_post(Array('ID' => $atch->ID, 'post_parent' => $item->get_id()));

if ($item->validate()){

$itemsRepo->insert($item);

echo "Salvando item com documento setado\n";

} else{

echo 'Item não validado: ', $item->get_title();

}

}

}

   } else{

#Verificando os posts com documentos anexados por link no conteúdo.

$content = $post->post_content;

preg_match_all('#\bhttps?://[^\s()<>]+(?:\([\w\d]+\)|([^[:punct:]\s]|/))#',  $content, 

$matches);

$links = $matches[0];

foreach ($links as $link){

if (strpos($link, '.mp3') !== false){

$count_link++;

if ($count_link == 1){

$item->set_document(attachment_url_to_postid($link));

$item->set_document_type('attachment');

if ($item->validate()){

$itemsRepo->insert($item);

echo "Salvando item com documento setado\n";

} else{

echo 'Item não validado: ', $item->get_title();

 



}

}else{

#wp_update_post(Array('ID' => attachment_url_to_postid($link), 'post_parent' => 

$item->get_id()));

set_att_parent(attachment_url_to_postid($link), $item->get_id());

if ($item->validate()){

$itemsRepo->insert($item);

echo "Salvando item com documento setado\n";

} else{

echo 'Item não validado: ', $item->get_title();

}

}

}

}

}

}

?>
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