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Produto 3

a) Parâmetros preliminares propostos a partir da análise dos elementos identificados para a migração dos registros da base
de dados atual do Museu do Índio para uma nova plataforma livre de acervo digital;  

b)  segundo  relatório  técnico  da  instalação  e  estruturação,  na  plataforma  livre  de  acervos  digitais  Tainacan,  das
funcionalidades dos bancos de dados PHL e ATOM existentes no MI; 

c) no mínimo 11 coleções selecionadas para o Projeto, criadas na plataforma livre Tainacan, conectada ao site do Museu do
Índio para disponibilidade na web; 

d) nota de divulgação do trabalho desenvolvido, de forma resumida, para veiculação interna em meios digitais e boletins do
Programa de Documentação.
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Apresentação 

A etapa descrita neste relatório apresenta o fluxo de importação da base de dados

já normalizada no Tainacan, os scripts de acesso à API (Interface de Programação de

Aplicativos - conjunto de regras que permitem o acesso ao gerenciamento de dados de

determinada  plataforma  via  linguagem  de  programação)  utilizados  para  configurar  a

importação dos metadados e itens, e o resultados obtidos. Essa etapa é posterior ao

estudo de interconexão entre as bases de dados do museu do Índio e o Tainacan, que

envolveu a análise do sistema de origem bem como a conversão e estruturação dos

dados em formato tabular para prosseguir com a normalização a importação, e também

posterior a etapa de desenvolvimento do plano de classificação dos metadados com o

auxílio das fichas de preenchimento dos campos e a interpretação dos tipos de dados da

base.
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Introdução 

A  partir  dos  processos  realizados  anteriormente,  de  conversão,  organização,

descoberta da base de dados, bem como classificação dos metadados para a importação

no Tainacan, foi possível prosseguir com a etapa seguinte de importação no tainacan.

Essa etapa de importação segue o fluxo apresentado na imagem 1 abaixo. Ela é

formada pelos arquivos de scripts na linguagem de programação php, pelas planilhas de

dados no formato csv e as etapas de criação e atualização da coleção no tainacan.

Imagem 1 - Fluxo de Importação de dados no Tainacan

Para explanar  sobre cada passo desse fluxo de importação esse relatório  será

dividido na apresentação das planilhas de dados e dos scripts de importação da base de

dados do museu.

Esse fluxo permite que mesmo com a normalização e organização dos dados do

museu,  as  modificações  precisarão  ser  feitas  somente  nas  planilhas,  os  scripts  se

adaptam às modificações nos valores  dos metadados,  desde que sejam seguidas as

regras de configuração dos dados.
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Planilhas de dados

As planilhas  de  dados utilizadas  para  importação das bases  no  Tainacan,  são

duas: a planilha de metadados e a planilha de itens.

Planilha de Metadados

A planilha de metadados reúne todos os campos da base de dados, redefine os

títulos dos campos, descreve cada um e aponta quais são os tipos de dados com base no

Tainacan, além de apontar quais metadados são título e descrição dos itens da base de

dados do  museu (Tabela 1).

Nome Descrição Tipo Core

V002 – ID do 
Registro

Identificador do registro do 
objeto na base antiga

Tainacan\Metadata_
Types\Text

V003 – Número 
do Objeto

Número do objeto do museu Tainacan\Metadata_
Types\Text

V016 – Artesão Nome do índio. Forma de 
Preenchimento: Iniciais em 
maiúscula, contando com o 
termo “Índio” e nome 
completo do indivíduo. 
Exemplo: Índio kafukaina 
Kalapalo

Tainacan\Metadata_
Types\Taxonomy

V017 – 
Responsável pela
Guarda

Responsável pela guarda. 
Forma de Preenchimento: 
Iniciais em maiúscula. 
Exemplo: Museu do Índio

Tainacan\Metadata_
Types\Taxonomy

V018 – Nome do 
Objeto

Nome do objeto: Nome 
técnico da peça. Forma de 
Preenchimento: Primeira 
letra em maiúscula. 
Exemplo: Carimbo-corda

Tainacan\Metadata_
Types\Text

Title

Termos 1 Termos 1 Tainacan\Metadata_
Types\Taxonomy

Termos 2 Termos 2 Tainacan\Metadata_
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Nome Descrição Tipo Core

Types\Taxonomy

Grupos 
Genéricos

Grupos Genéricos Tainacan\Metadata_
Types\Taxonomy

Categorias Categorias Tainacan\Metadata_
Types\Taxonomy

V019 – 
Terminologia 
Étnica

Terminologia étnica. Forma 
de Preenchimento: Nome do 
objeto em língua nativa 
sempre entre aspas (“). 
Exemplo: “litxoko”.

Tainacan\Metadata_
Types\Text

V025 – 
Instituições

Coleção/Doador. Forma de 
Preenchimento: Iniciais em 
maiúscula. Exemplo: Museu 
do Índio; Darcy Ribeiro; 
Berta G. Ribeiro; Eduardo 
Galvão

Tainacan\Metadata_
Types\Taxonomy

V025b – Pessoas V025b – Pessoas Tainacan\Metadata_
Types\Taxonomy

Coleção Coleção Tainacan\Metadata_
Types\Taxonomy

Coletor Coletor Tainacan\Metadata_
Types\Taxonomy

V026 – 
Identificador de 
Fonte Externa 
(Código)

V026 – Identificador de 
Fonte Externa (Código)

Tainacan\Metadata_
Types\Text

V027 - Número 
de peças

Número de peças. Forma de 
Preenchimento: Colocar o 
número de peças que 
compõem o objeto sempre 
em algarismo arábico 
acompanhado dela palavra 
peças (s). Exemplo: 2 peças

Tainacan\Metadata_
Types\Text

V038 - 
Dimensões da 

Dimensões da peça indígena Tainacan\Metadata_
Types\Text
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Nome Descrição Tipo Core

peça

V040 -  Família 
linguística

Língua indígena. Forma de 
Preenchimento: Trata-se de 
uma tabela cuja língua 
indígena deve ser 
selecionada.

Tainacan\Metadata_
Types\Taxonomy

V042 – Data de 
Entrada no 
Museu

Data de Entrada no Museu. Tainacan\Metadata_
Types\Text

V043 - Nome do 
Povo Usado no 
Cadastro do Item

Nome da etnia. Forma de 
Preenchimento: Primeira 
letra em maiúscula. 
Exemplo: Wajãpi

Tainacan\Metadata_
Types\Taxonomy

Código etnia 
mindio_1

Código etnia mindio_1 Tainacan\Metadata_
Types\Taxonomy

Autoidentificação Autoidentificação Tainacan\Metadata_
Types\Taxonomy

Nome Principal Nome Principal Tainacan\Metadata_
Types\Taxonomy

Outros nomes Outros nomes Tainacan\Metadata_
Types\Taxonomy

V048 - Referência
Bibliográfica

Referências bibliográficas Tainacan\Metadata_
Types\Taxonomy

V061 - Notas 
Gerais

Notas Gerais. Forma de 
Preenchimento: Não foi 
definido ainda o conteúdo 
para este campo.

Tainacan\Metadata_
Types\Text

V064 - Ano de 
confecção do 
Objeto

Ano de confecção do objeto. 
Forma de Preenchimento: -. 
Exemplo: 2010

Tainacan\Metadata_
Types\Numeric

V065 - Data 
padronizada

Data padronizada. Forma de 
Preenchimento: Inicia-se 
com o ano (quatro dígitos), 
seguido pelo mês e por 

Tainacan\Metadata_
Types\Text
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Nome Descrição Tipo Core

último, o dia (ambos com 
dois dígitos). Sem barra 
entre separadora. Exemplo: 
20100302

V066 - Estado de 
origem

Estado de origem do objeto. 
Forma de Preenchimento: 
Nome do estado em que a 
etnia habita. Exemplo: 
Amapá

Tainacan\Metadata_
Types\Taxonomy

V067 - País de 
origem

País de origem. Forma de 
Preenchimento: As duas 
primeiras letras do país - 
Brasil. Exemplo: Br

Tainacan\Metadata_
Types\Taxonomy

V070 - Imagem 
do objeto

Imagem do objeto (Link). 
Forma de Preenchimento: 
Campo destinado a inclusão 
de uma imagem do objeto 
visualizada ao lado da ficha 
catalográfica. Exemplo: 
Condições de inclusão 
específica

Tainacan\Metadata_
Types\Text

V070b – Possuí 
Fotografia

Aponta a presença ou não 
de fotografias para o item. 
Forma de Preenchimento:

Tainacan\Metadata_
Types\Taxonomy

V071 – Categoria Categorias Tainacan\Metadata_
Types\Taxonomy

V081 - História 
administrativa/bio
grafia

História 
administrativa/biografia

Tainacan\Metadata_
Types\Text

V064b – 
comentários que 
estavam no v064

V064b – comentários que 
estavam no v064

Tainacan\Metadata_
Types\Text

V082 - o original Localidade – Aldeia, Rio, 
Serra, etc. Forma de 
Preenchimento: Quando 
houver este tipo de 

Tainacan\Metadata_
Types\Text
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Nome Descrição Tipo Core

informação inscreva-la neste
campo. Exemplo: Aldeia 
Verde, localizada próxima ao
Rio Madeira.

V083 - Descrição 
do objeto

Descrição do objeto Tainacan\Metadata_
Types\Text

Descripti
on

V084 - Outras 
Imagens

Outras Imagens da Peça. 
Forma de Preenchimento: 
Campo destinado a inclusão 
de imagem do objeto. 
Exemplo: Condições de 
inclusão específica

Tainacan\Metadata_
Types\Text

V086 - Categoria 
(Dicionário do 
Artesanato 
Indígena)

Categoria  a partir do 
Dicionário do Artesanato 
Indígena.

Tainacan\Metadata_
Types\Taxonomy

V087 – Descritor 
Temático

Descritor temático Tainacan\Metadata_
Types\Taxonomy

V088 atual - 
Descritores 
secundários

Descritores secundários. 
Forma de Preenchimento: 
Inserir outros nomes dados 
ao povo ou nomes vulgares 
dos objetos. Exemplo: Aparai
(nome oficial) Apalai, Apalay,
Appirois, Aparathy, 
Apareilles, Aparai (outros 
nomes dados)

Tainacan\Metadata_
Types\Taxonomy

V089 – 
Observações 1

Observações Tainacan\Metadata_
Types\Text

v092 - 
Quantidade de 
Partes

Quantidade de Partes do 
Objeto

Tainacan\Metadata_
Types\Text

V093 atual – 
Técnica de 
confecção

Técnica de confecção do 
item.

Tainacan\Metadata_
Types\Taxonomy
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Nome Descrição Tipo Core

V094 - Estado de 
conservação

Estado de conservação. 
Dentro da escala: BOM; 
REGULAR; RUIM. Forma de
Preenchimento: Primeira 
letra em maiúscula. Colocar 
entre parênteses qualquer 
minúcia do estado físico da 
peça. Exemplo: Bom

Tainacan\Metadata_
Types\Taxonomy

V094b – 
Comentário sobre
estado de 
conservação

Comentário sobre estado de 
conservação do item.

Tainacan\Metadata_
Types\Text

V095 – Matéria-
prima

Matéria-prima. Forma de 
Preenchimento: Primeira 
letra em maiúscula (somente
do primeiro nome), com uso 
de vírgulas e conjunção ”e” 
para o último. Não colocar 
ponto final. Exemplo: 
Taquara, fios de algodão e 
madeira não identificada.

Tainacan\Metadata_
Types\Taxonomy

V098 - Instituição 
detentora

Instituição detentora. Forma 
de Preenchimento: Quando 
objeto não estiver no Museu 
do Índio. Exemplo: Museu de
Lili

Tainacan\Metadata_
Types\Taxonomy

V099 – 
Intervenções

Intervenções. Forma de 
Preenchimento: Campo que 
deve ser preenchido pela 
restauradora. Exemplo: Este 
objeto passou por 
restauração que recuperou 
sua asa que se encontrava 
quebrada. Tal intervenção 
ocorreu em julho de 2010.

Tainacan\Metadata_
Types\Text

Tabela 1 - Planilha de Metadados
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Essa planilha  de metadados parte  da classificação dos metadados já  realizado

anteriormente a partir  dos guias de preenchimento das bases,  e da interpretação dos

dados em busca de determinar o formato de dados que melhor atende os valores. Ela

contém 75 metadados já organizados a partir da normalização dos dados da base, e 4

colunas: nome, descrição, tipo e core.

A coluna Nome indica a denominação do metadado que vai para o tainacan, em

que o  código do campo foi  substituído por  um nome que o representa;  A coluna de

Descrição aponta uma explicação breve sobre o que é o metadado, elaborada com o

auxílio da classificação dos metadados; a coluna Tipo, aponta a nomenclatura do tipo de

dados interpretada pela API do Tainacan, para a base do museu do índio foram usados

três tipos de dados1:

● Tainacan\Metadata_Types\Text:  Tipo  de  dados  de  texto,  utilizado  para

classificar os valores do metadado como texto.

● Tainacan\Metadata\Types\Numeric: Tipo de dados de número, utilizado para

classificar os valores do metadado como número.

● Tainacan\Metadata_Types\Taxonomy:  Tipo  de  dados  de  taxonomia,

utilizado para definir que os valores do metadado são categóricos e fazem

parte de uma taxonomia.

E a coluna  Core,  que aponta quais dos metadados são o título  (title)  ou a descrição

(description) do item.

Todas as colunas e a disposição dos dados são cruciais para a interpretação do

script, já que o mesmo busca pela posição dos itens na planilha, onde está predefinido

que esse intervalo de colunas corresponde às configurações dos metadados na coleção.

Além disso,  essa planilha é utilizada especificamente para criar  a  coleção e definir  e

classificar os metadados que serão utilizados.

Planilha de itens

A planilha de itens (Imagem 2) é composta da base de dados com os registros de

cada item do museu,  sendo que,  a  partir  da coleção já  criada com os metadados já

classificados na planilha de metadados, é possível inserir os valores de cada metadado

1   Repositório dos Tipos de Metadados 
 https://github.com/tainacan/tainacan/tree/develop/src/classes/metadata-types
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de acordo com os itens da base de dados, ressaltando que os nomes das colunas nessa

planilhas tem que ser exatamente iguais aos nomes dados aos metadados na planilha

anterior.

Figura 2 - Recorte parcial da planilha de itens

Ainda na planilha de itens, os metadados de categorias que exigiam multivalores

(mais de uma categorias para o mesmo item) tiveram os valores agrupados em uma única

célula e separados por “||” como no exemplo da figura 3, que aponta a disposição dos

valores para o metadado “v087 - Descritor Temático”.

V087 – Descritor Temático

adorno para o tronco||colar||colar de osso||fio de algodão||osso||torção em
"z"

adorno para a cabeça||brinco disco||madrepérola

adorno para o tronco||cinto tecido||algodão

adorno para os membros||jarreteira tecida||algodão

equipamento para conforto doméstico||rede de dormir||fibra

equipamento para uso pessoal||bolsa tecida||tecelagem
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equipamento para trabalho artesanal||madeira||tear||tecelagem

equipamento para trabalho artesanal||linha||tecelagem||madeira

acessório doméstico||tapete||tecelagem

adorno para a cabeça||madeira de taperebá||dente de jacaré

adorno para a cabeça||brinco||semente||pena

adorno para a cabeça||brinco||semente||pena

adorno para a cabeça||brinco||semente||pena

adorno para a cabeça||brinco||semente||pena

adorno para a cabeça||brinco||semente||pena

adorno para a cabeça||brinco||semente||pena

adorno para a cabeça||brinco||semente||pena

Tabela 2 - Exemplo da estrutura de valores múltiplos na base

Além disso, é importante ressaltar que os metadados “v070 - Imagem do Objeto” e

“v084 - Outras Imagens” (Tabela 3), contém os links para imagens dos itens do museu, o

primeiro para as imagens principais, e o segundo para os anexos respectivamente.

V070 - Imagem do objeto V084 - Outras Imagens

http://base.museudoindio.gov.br/memoteca/
semu/adornos_ecleticos/canela_ramk
%C3%B3kamekra/68_5_65/images/68_5_6
5__4_.jpg

http://base.museudoindio.gov.br/me
moteca/semu/adornos_ecleticos/ca
nela_ramkókamekra/68_5_65/index
.html

http://base.museudoindio.gov.br/memoteca/
semu/adornos_ecleticos/canela_ramk
%C3%B3kamekra/68_5_65b/images/68_5_
65b__4_.jpg

http://base.museudoindio.gov.br/me
moteca/semu/adornos_ecleticos/ca
nela_ramkókamekra/68_5_65b/inde
x.html

http://base.museudoindio.gov.br/memoteca/
semu/adornos_ecleticos/canela_ramk
%C3%B3kamekra/68_5_65c/images/68_5_
65c__1_.jpg

http://base.museudoindio.gov.br/me
moteca/semu/adornos_ecleticos/ca
nela_ramkókamekra/68_5_65c/inde
x.html

Página 14 de 29



Pesquisador André Luiz Dadona Benedito – Produto 03         

http://base.museudoindio.gov.br/memoteca/
semu/adornos_ecleticos/canela_ramk
%C3%B3kamekra/68_5_65d/images/68_5_
65d__4_.jpg

http://base.museudoindio.gov.br/me
moteca/semu/adornos_ecleticos/ca
nela_ramkókamekra/68_5_65d/inde
x.html

http://base.museudoindio.gov.br/memoteca/
semu/adornos_ecleticos/canela_ramk
%C3%B3kamekra/68_5_65e/images/68_5_
65e__4_.jpg

http://base.museudoindio.gov.br/me
moteca/semu/adornos_ecleticos/ca
nela_ramkókamekra/68_5_65e/inde
x.html

http://base.museudoindio.gov.br/memoteca/
semu/adornos_ecleticos/canela_ramk
%C3%B3kamekra/68_5_65f/images/68_5_6
5f__2_.jpg

http://base.museudoindio.gov.br/me
moteca/semu/adornos_ecleticos/ca
nela_ramkókamekra/68_5_65f/inde
x.html

Tabela 3 - Representação parcial dos metadados que contém os links das imagens.
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Scripts de Importação

Os scripts de utilizados no fluxo de importação de dados são três: script de criação

da coleção e metadados, script de inserção dos itens, script de inserção das imagens.

Todos esses scripts foram feitos em php, devido a facilidade de conexão com o wordpress

a partir dessa linguagem de programação, e utilizam dados das planilhas para processar

os dados, além de utilizar a API do Tainacan2 para fazer a comunicação com o banco de

dados e inserir a base do museu.

Script de Criação da Coleção e Metadados

 O script de criação da coleção e dos metadados segue o fluxo apresentado na

figura 3, que compreende desde a conexão com o wordpress, passando pela criação da

coleção e dos metadados com suas especificidades, até a validação dos metadados e da

coleção.
 

Figura 3 - Fluxo de funcionamento do script de criação da coleção e metadados

2   Repositório das classes da API:
https://github.com/tainacan/tainacan/tree/develop/src/classes
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O  script  completo  pode  ser  acompanhado  no  link:  https://github.com/medialab-

ufg/imports_tainacan/blob/master/museuIndio/collection_create.php.  Neste  relatório  o

script será fragmentado de acordo com os quadros do fluxo apresentados na figura 3 para

melhor compreensão.

Quanto a conexão com o wordpress, ela é feita para acessar o banco de dados e

as funcionalidades da API da instalação wordpress do respectivo servidor, que atualmente

se encontra no Media Lab\UFG:

#Connecting with Wordpress:

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

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

define( 'WP_USE_THEMES', false );

define( 'SHORTINIT', false );

#Path of wp

require( '/home/l3p/apache_sites/museudarepublica.medialab.ufg.br/web/wp-blog-header.php' );

Já a criação da coleção passa pela definição do nome, status (se público, privado

ou rascunho) e uma breve descrição que pode ser alterada via interface do Tainacan

posteriormente:

#Create Collection and Metadata:

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

$collection->set_name('Museu do Índio - Julho/18');

$collection->set_status('publish');

$collection->set_description('Coleção com informações  sobre  os objetos  do Museu do

Índio.');

A criação dos metadados é a parte em que o arquivo csv da planilha é aberto e o

processamento dos campos é realizado, ela é composta por três partes mais importantes:

● A  definição  dos  “metadados  core” que  é  a  identificação  e  criação  de  quais

metadados são o título e a descrição do item na coleção; 
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● A criação dos metadados dos tipos mais simples, como texto e numérico, utilizando

a nomenclatura, descrição e tipo da planilha; 

● E  se o  metadado for  do  tipo  taxonomia ele  precisa  ser  transformado em uma

taxonomia no tainacan, que permite a inserção de termos direto em um vocabulário

controlado a partir dos valores dos itens na base.
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Por  fim uma rotina  de  validação dos metadados que verifica  se  eles  estão de

acordo com a estrutura do wordpress e os insere:

E do mesmo modo a validação da coleção já completa com todos os metadados 

inseridos:
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Esse script  cria, segundo os dados da planilha de metadados toda a base que

suporta a inserção de itens no tainacan, todos os metadados inseridos de configurados se

apresentam disponíveis na interface de metadados da coleção:

Script de Inserção dos Itens

O script de inserção do itens3 basicamente faz uma relação entre as colunas da

planilha com a base de dados, e os metadados já criados anteriormente, e assim para

cada linha na planilha, ele verifica o metadado correspondente à coluna e insere o valor,

seguindo o fluxo representativo abaixo:

3   Script completo de inserção de itens: 
https://github.com/medialab-ufg/imports_tainacan/blob/master/museuIndio/insert_itens.php
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Explicitando  as  partes  do  fluxograma,  esse  script  também  conecta  com  o

wordpress na mesma perspectiva do script de criação da coleção, objetivando estabelecer

uma conexão com o banco de dados e o Tainacan via API:
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É definida a coleção onde os itens serão inseridos:

As colunas da planilha são levantadas e relacionadas aos metadados da coleção

criada:

E assim os valores dos itens são inseridos:

Se o metadado for do tipo taxonomia, espera-se que ele seja inserido em formato

de valores múltiplos, por isso o script processa o valor da célula como sendo separado

por “||”, e insere um ou mais valores no formato de categoria tanto no registro do item

quanto  na  Taxonomia,  esse  processo  permite  que  posteriormente  os  itens  sejam

agrupados por categoria ao selecionar a taxonomia desejada:
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Por  fim os  valores  por  metadado são  validados,  bem como o  registro  do  item

possibilitando sua inserção na coleção:

Assim, com a inserção dos itens, é possível acompanhar os metadados da coleção

já preenchidos pela interface administrativa do Tainacan, com os metadados de maior

interesse selecionados para aparecer, os demais ocultos: 
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Script de inserção de imagens

O script de inserção de imagens4 funciona a partir dos links de imagens obtidos na

base representados pela coluna v070 e v084 como apresentado na tabela 3. Pela API,

juntamente  com o script,  foi  possível  acessar  o  link  da  imagem, e  configurá-la  como

imagem  do  objeto,  bem  como  acessar  o  link  de  outras  imagens,  e  configurar  cada

imagem como anexo no Tainacan:

4   Link para o script completo de inserção de imagens:
 https://github.com/medialab-ufg/imports_tainacan/blob/master/museuIndio/add_images.php
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Como os demais scripts, esse também executa a conexão com o Wordpress para

fazer o levantamento dos links das imagens já pelo próprio tainacan, sem a utilização da

planilha, e também recuperar a imagem dos links e as inserir como arquivos de mídia no

wordpress referenciados pelos itens da coleção:

O  próximo  passo  foi  definir  pelo  script  quais  metadados  contém  os  links  das

imagens, e como apresentado anteriormente, são eles, “v070 - Imagem do Objeto”, com

as imagens principais/de capa do objeto e “v084 - Outras Imagens”, com imagens de

complemento/anexo do objeto:

Como nem todos os itens contém links para imagens, foi preciso fazer uma relação

dos itens que tem essa informação, fazendo uma pesquisa pelo próprio wordpress dos

itens em que os metadados dos links não estejam em branco:
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E assim, a partir dos itens relacionados, utilizando a função embutida na API, que

armazena  a  imagem do  link  como  um arquivo  de  mídia  no  wordpress,  os  links  das

imagens principais foram adicionados como imagem de capa do objeto: 

Para os  itens que continham link para outras imagens, foi  necessário criar uma

função específica no script, que abre o link com essas outras imagens, seleciona o link de

todas elas em separado e utiliza a mesma função embutida anterior para criar os anexos

do item:
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O código da função criada para tratar os padrões dos links e recuperar as imagens

de anexo do item:

É  importante  ressaltar  que  como  nem todos  os  links  de  imagens  estavam no

mesmo formato, foi preciso utilizar regras textuais no script para recuperar os diferentes

tipos de imagens, porém mesmo assim, uma pequena quantidade de imagens estavam

no formato flash e não puderam ser recuperadas pelo script.

E por fim, os itens da coleção são atualizados com suas imagens:

Página 27 de 29



Pesquisador André Luiz Dadona Benedito – Produto 03         

Página 28 de 29



Pesquisador André Luiz Dadona Benedito – Produto 03         

Considerações sobre a Importação dos itens

Todo esse processo de importação envolvendo duas planilhas de dados e três

scripts de importação foi  desenvolvido especificamente para a migração de dados em

massa de forma personalizada de bases de dados para o Tainacan. No caso do Museu

do  Índio,  alguns  aspectos  foram desenvolvidos  especificamente  pela  configuração  da

base de dados, como o script de imagens, que já adiciona as imagens a partir de links on-

line.

Esse trabalho de importação foi  produzido a partir  de testes em máquinas com

instalação local  do Wordpress/Tainacan antes  de serem definidos os scripts  finais  de

importação, bem como, foram feitas 3 versões de importação para a coleção do Museu do

Índio no Tainacan, com o objetivo de acompanhar a evolução do processo de tratamento

dos dados em conjunto com o Museu via interface de administração das coleções.

Por fim, com a produção desses scripts, o processo de importação dos dados em

massa já tem fluxo determinado e padronizado, possibilitando mais rapidez de migração

porque não necessita de alterações nos scripts, somente nas planilhas de configuração

dos dados. Além disso, esse fluxo pode ser replicado em qualquer instalação atual do

Tainacan,  exigindo  somente  a  mudança  do  caminho  de  conexão  para  a  pasta  do

Wordpress como consta nos scripts compartilhados.
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