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Introdução
O presente relatório é referente ao Produto U, denominado “Manual de Usuário
do Tainacan”, previsto no 6º Termo Aditivo do TED UFG e Ibram.
O manual do Tainacan foi construído para apoiar o usuário no uso da
ferramenta e ser, também, um material de referência dinâmico, a partir da sua
disponibilização em formato online, que permite a exemplificação de funcionalidades
existentes na ferramenta através de formatos menos estáticos. Dessa forma, o
manual abrangeu todas as funcionalidades disponíveis até o presente momento.
Destaca-se a escolha pelo uso de imagens de tela, evitando ao máximo o uso
de vídeos, justamente para que seja viável a atualização dos procedimentos e
funcionalidades quando necessário, visto que o Tainacan é um software em
desenvolvimento contínuo.
Assim, além do conteúdo textual, conforme já mencionado, foram utilizadas
técnicas de screencasts para a produção do manual em questão, que foram
produzidos a partir do uso das ferramentas Nimbus Capture1 e Giphy Capture2.
Abaixo, será apresentado o processo de construção e organização do
conteúdo de texto, imagem e vídeo que constituiu o manual, indicando a etapa
realizada anteriormente ao processo de migração e estruturação de todo o conteúdo
para o formato wiki.

1
2

https://nimbusweb.me/screenshot.php
https://giphy.com/apps/giphycapture
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Estruturação do conteúdo do manual para wiki
Perguntas Frequentes

•
•
•
•

Listamos e respondemos as perguntas mais frequentes feitas pela nossa
comunidade:
Para participar da comunidade do Tainacan inscreva-se aqui!
Pule para alguma sessão específica:
O Tainacan
Suporte
Instalação e Hospedagem
Menus, Páginas e Blocos

O Tainacan
O que significa Tainacan?
O nome Tainacan faz alusão à lenda indígena do deus das constelações,
trazendo a percepção da dimensão do espaço e de suas múltiplas
possibilidades de conexões.
O software livre Tainacan é desenvolvido a partir de resultados de pesquisas
científicas e da experiência com a implementação em instituições parceiras,
sendo uma ferramenta flexível e poderosa para WordPress, que permite a
gestão e a publicação de coleções digitais com a mesma facilidade de se
publicar posts em blogs, mas mantendo todos os requisitos de uma plataforma
profissional para repositórios.
Quem desenvolve o Tainacan?
Somos uma rede de pesquisadores e desenvolvedores que une o
conhecimento científico e a implementação de soluções tecnológicas em
instituições culturais.
Atualmente, nossa rede reúne pesquisadores da Universidade de Brasília
(UnB), Universidade Federal de Goiás (UFG), Instituto Brasileiro de Informação
em Ciência e Tecnologia (IBICT) e, também, desenvolvedores e usuários da
nossa comunidade do Tainacan (inscreva-se aqui).
Por que o Tainacan é um software livre?
Seu objetivo principal é ajudar instituições culturais a organizarem, publicarem
e difundirem suas coleções. Ele também pode ser usado para construção de
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repositórios individuais ou coletivos, para qualquer finalidade, e opera de forma
integrada à plataforma WordPress.

Erros e Suporte
Acho que encontrei um erro. Como devo proceder?

•
•
•
•
•

Estamos sempre à disposição na lista de emails do Tainacan, onde podem ser
iniciadas conversas, e no github do projeto, onde podem ser reportadas issues
mais técnicas. Caso você comece uma conversa na lista, recomendamos dar
sempre o máximo de detalhes para que possa ajudar a identificar o que está
ocorrendo. Algumas sugestões, são:
Descrever passo a passo o que está sendo feito, o que ocorre e o que era
esperado;
Verificar e se possível nos mandar as informações da Página de Diagnóstico
do Sistema;
Caso possua acesso ao servidor, nos mandar os Logs - Veja como aqui;
Nos mandar informações de rede e console no navegador - Veja como aqui;
Se possuir links para testes, melhor ainda!

Como acho os logs de erro do meu servidor?

•
•

Alguns erros gerados no banco de dados ou operações do lado do servidor
podem ser identificados acessando seus logs. Se você tem acesso ao servidor,
enviar estes logs para os desenvolvedores pode ser de ajuda. A localização
deles varia de instalação. Em servidores apache, é comum encontrar logs
nestes caminhos:
/var/log/apache2/error.log;
/var/log/apache/error.log;

Como vejo erros de rede ou no console do navegador?

•

Alguns erros podem ser reportados no navegador ao invés do servidor. Isso
acontece em situações em que a tela fica presa em algum estado de
carregamento infinito, por exemplo. Nesta situação, pode ser útil aos
desenvolvedores, saber informações do painel de rede ou do console do seu
navegador, que fazem parte do painel desenvolvedor.
No Firefox, acesse o painel de Redes com o atalho CTRLSHIFT (⇧)E e o
Console com o atalho CTRLSHIFT (⇧)K. Outra opção é clicar com o botão
direito na página, ir na opção “Inspecionar” e de lá procurar as abas de Rede
e de Console;
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•

No Google Chrome, acesse o painel de desenvolvedor com o atalho
CTRLSHIFT (⇧)I ou clicando com o botão direito na página e indo em
“Inspecionar”. De lá procure as abas de Rede e de Console.
Na aba de console, erros em geral são listados com destaque, em vermelho.
Na aba de rede, haverá sempre uma lista de várias requisições. Aquelas que
podem ter problema em geral são apresentadas em vermelho ou com códigos
404, 401, 500, logo de início. Às vezes, pode ser necessário clicar em uma
requisição desta lista para se saber mais informações, como a resposta da
mesma. Saber destas informações podem ajudar o desenvolvedor a identificar
o problema. Se possível, faça uma captura de tela mostrando o conteúdo
destas telas, incluindo informações escondidas por scroll. Se é um erro que
acontece logo ao se entrar na página ou se clicar em algum botão, tente repetir
a ação com esta tela aberta, para se ter certeza de que foi registrada ali.

Estou recebendo erros 404 ou páginas em branco ao acessar minha coleção no site…
Em algumas situações particulares como ao fazer uma migração de site, iniciar
uma instalação nova ou atualizar um plugin, pode surgir a necessidade de se
atualizar a estrutura de permalinks (links permanentes) do WordPress. Os
permalinks são os endereços como nomes específicos que são passados na
URL do seu site WordPress para acessar um conteúdo. Se ao tentar acessar
uma coleção que já existia previamente, ou se algumas das requisições feitas
pelo seu site estão retornando 404 mesmo com conexão à internet, é possível
que seu site precise de remontar a lista de permalinks dele. Este erro é difícil
de ser detectado (por isso não conseguimos reportá-lo bem no Diagnóstico do
Sistema) mas felizmente é muito simples de ser resolvido!
Basta fazer o seguinte: Acesse o painel administrativo do WordPress e vá para
o menu lateral em “Configurações” -> “Links Permanentes”. Lá, tenha
certeza de que a opção marcada é a de Nome do Post ou pelo menos de
Estrutura Customizada que tenha valor /%postname%/. Verificado isso,
clique em Salvar alterações (é importante clicar mesmo que as configurações
não tenham sido alteradas). Recarregue o site e veja se consegue acessar o
conteúdo em questão.
Não estou conseguindo fazer upload de arquivos. O que faço?
Cheque na Página de Diagnóstico do Sistema se a pasta de uploads do seu
servidor está com permissões de escrita. Caso não esteja, é preciso corrigir
isso, atribuindo permissões de leitura e escrita para o usuário de acesso ao
servidor (geralmente o www-data).
Caso mesmo assim não funcione, entre em contato na lista para analisarmos.
Você consegue subir arquivos para o WordPress mas não consegue para o
Tainacan? Qual formato do arquivo que está tentando subir? São algumas
informações que podem ajudar a começarmos.
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Outras questões à respeito podem ser encontradas aqui.
Ocorreu algum erro no processo de importação ou exportação de itens. O que fazer?
Em geral, erros de processos como importadores e exportadores são gravados
em um arquivo de log que pode ser acessado pela própria interface
administrativa do Tainacan. Na lista de Processos, abra o processo que deu
erro e baixe o arquivo de log. Envie este para ser analisado por quem puder
ajudar.
Sinto que minha instalação está demorando muito para carregar os itens… tem como
melhorar?
Se sua coleção é pequena e simples, então é bem capaz que há algum
problema ocorrendo e pode ser discutido na lista de emails. Já se sua base
tem milhares de itens, com dezenas de metadados, então as razões para
lentidões podem ter relação com o servidor ou com as configurações de busca
atuais. Sugerimos uma leitura detalhada desta página que vai te guiar por
algumas opções em questão de performance.

Instalação e Hospedagem
Qual a diferença entre wp.com e wp.org?
O wp.com ou wordpress.com é uma plataforma de hospedagem, entre as
várias existentes que oferecem instalações e servidores prontos com o
WordPress. O wp.org, ou wordpress.org é o site oficial do software livre
WordPress, de onde se encontram informações de instalação, a
documentação, links da comunidade, eventos… e entre estas coisas também
opções de hospedagem. Mas seu objetivo principal é fornecer a ferramenta
que pode ser usada por qualquer um para construir sites em qualquer serviço
de hospedagem.
Posso usar o Tainacan no meu blog do wordpress.com?
Sim! Mas infelizmente o plano gratuito do wordpress.com não te permitirá
instalar plugins. Para isso você precisa usar um plano pago que eles oferecem.
Lembre-se que esta não é a única maneira nem opção de se hospedar sites
WordPress!
É possível instalar o Tainacan no meu próprio computador?
Sim. Mas é bom deixar claro, o Tainacan é um plugin para uma plataforma
de sites. Sua função não é bem a de um programa que você abre e fecha!
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Instalações locais - como chamamos quando você configura em seu próprio
computador - são úteis para desenvolvedores que querem contribuir ou apenas
para quem quer fazer testes antes de mandar para um servidor, onde de fato
o site ficará hospedado na web e online 24 horas por dia. Para configurar uma
instalação do WordPress pronta para o Tainacan, dê uma olhada em nossos
tutoriais de instalação!
Então, quais opções tenho para hospedar meu repositório?
Boa pergunta! Discutimos isso em mais detalhes na nossa página de
Hospedagem.

Menus, Páginas e Blocos
É possível inserir itens do Tainacan em postagens no WordPress?
Sim, é possível! Para adicionar itens do Tainacan em uma postagem do
WordPress (a partir da versão 5.0) crie um bloco Gutenberg do Tainacan pelo
editor de texto. Ao inserir um bloco, pode-se pesquisar por Tainacan que será
possível ver quais tipos de blocos do Tainacan existem.
Como vejo a lista de coleções no tema?
A lista de coleções é uma das Páginas Especiais que o Tainacan insere. Basta
adicionar /colecoes ou collections à URL do seu site.
Como coloco a lista de coleções no menu do meu site?
Basta ir na barra superior em Personalizar > Menus > Selecionar o Menu
Principal > Adicionar Itens. Dalí, além de outros links customizados, você
pode escolher “Repositório de Coleções” para mostrar sua lista de coleções
ou selecionar qualquer outra coleção ou termo de taxonomia.
Como posso fazer a página inicial do meu site ser a lista de coleções?
Por padrão, a página inicial do seu site será a lista de posts do seu blog. Para
configurar uma página inicial customizada, deve-se ir no menu superior em
Personalizar > Configurações da página inicial > Uma página estática e
escolher a página. Entretanto, por ser uma página especial criada pelo plugin,
a página padrão da lista de coleções não está listada como opção. A solução
é criar uma página e listar as suas coleções nela, usando algum dos Blocos de
Coleções.
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E se eu quiser que outras pessoas colaborem com meu acervo?
Como administrador do seu site, é possível cadastrar novos usuário com
diferentes papéis e permissões para editar seu acervo. Se no entanto você
quer que possam ser inseridos itens sem o cadastro de novos usuários no
sistema, pode criar um Formulário de Submissão de itens público, para receber
contribuições externas diretas no seu repositório.
Conceitos Gerais
Nesta página introduzimos alguns conceitos importantes para o uso do
Tainacan no dia-a-dia. É importante dizer que os termos aqui apresentados
são definidos pela equipe de pesquisa e desenvolvimento do Tainacan, mas
dependo da sua área de atuação, podem ser sinônimos de outros termos
conhecidos.
Vídeo Tutorial: Usando o Tainacan - Conceitos gerais
Coleções
Uma coleção é um grupo de itens que compartilham um mesmo conjunto de
metadados. Cada item enviado para seu repositório digital pertencerá a uma
única coleção.
Por exemplo: você pode ter uma coleção de “pinturas” com metadados
como “Título”, “Autor”, “País”, “Técnica”, etc e outra coleção para “filmes”,
com “Título”, “Diretor”, “País”, “Duração” e “Gênero”‘.
Para cada coleção você pode configurar um conjunto diferente de metadados,
entretanto, eles podem compartilhar taxonomias em comum, o que significa,
por exemplo, que você pode navegar por itens de um “país” e obter resultados
de “pinturas” e de “filmes” nos resultados
Consulte a seção taxonomias
As coleções também podem ter coleções “filhas”, que vão herdar seus
metadados e a partir disso podem também adicionar outros metadados para
informações adicionais.
Veja o artigo completo sobre uso das Coleções aqui.
Itens
Itens são o verdadeiro conteúdo do repositório. A “pintura”, o “filme”,o “livro” e
assim por diante. Estes itens são da uma coleção e possuem todos os
metadados configurados à coleção a qual pertencem.
Na linguagem do WordPress, cada item é um post e seu tipo de postagem
representa sua coleção.
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Documento
O documento é a informação principal do item. É o objeto que os metadados
se referem. O Tainacan aceita 3 tipos de documentos:
• “Arquivo”: um arquivo adicionado ao item. Pode ser uma imagem, vídeo, pdf,
audio ou outro tipo arquivo suportado.
• “URL”: um link de um site com conteúdo ou arquivo externo. Estes links podem
ser de um site genérico, um arquivo específico ou serviços de mídia. No caso
de serviços de mídia (como o YouTube, por exemplo) o Tainacan reconhece o
endereço e exibe o player apropriado usando oEmbed. A lista de serviços
compatíveis com a conversão para “embeds” no WordPress pode ser
consultada neste link.
• “Texto”: Um texto simples, armazenado diretamente no banco de dados, o
usuário pode digitar ao criar ou editar um item.
O “tipo de documento” pode ser alterado após o envio do item, por
exemplo: você pode enviar o item com um documento do tipo “texto” de
referência e posteriormente inserir o “arquivo” ou “URL” pertencente a ele.
Veja o artigo completo sobre uso dos Itens aqui.
Metadados
Os metadados são as informações referentes ao documento.
Cada coleção tem um conjunto de metadados para descrever seus
documentos. Isso significa que a coleção a qual o item pertence determina os
metadados que ele tem.
Cada metadado tem um conjunto de configurações possíveis. É um metadado
obrigatório? Seus valores são únicos para cada item (Um número de registro,
por exemplo)? Ele aceita múltiplos valores (Vários autores, por exemplo)?
Vídeo Tutorial: Criação de Metadados
Consulte a seção Tipos de Metadados
É possível configurar metadados a nível de repositório, que serão herdados
por todas coleções no repositório. Da mesma forma, coleções configuradas
como “filha” herdam todos metadados da coleção selecionada.
Consulte a seção Coleções
Também é possível “importar e exportar metadados predefinidos”.
Tipos de Metadados
Metadata Types ou Tipos de Metadados são os objetos que representam os
tipos de metadados que podem ser usados.
Alguns exemplos de Metadata Types são “Texto”, “Texto Longo”, “Data”,
“Relacionamento”, etc.
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Cada “tipo de metadado” possui suas próprias configurações e componentes
da web que serão usados na renderização de sua interface.
Metadata Types são tipos de metadados que podem ser criados por meio de
plug-ins e estender o conjunto padrão de tipos fornecidos com o Tainacan.
Veja o artigo completo sobre uso dos Metadados aqui.
Filtros
Para cada coleção é possível escolher quais de seus metadados serão usados
como opção de filtros para resultados em uma busca facetada na visualização
da coleção.
Filtros permitem que o usuário filtre a visualização dos itens de uma
coleção.
Tipos de Filtros

•
•
•
•
•

Filter Types ou Tipos de Filtros são diferentes tipos de interfaces para filtrar
itens baseados num tipo de metadado específico nas coleções. São alguns
exemplos de Filter Types:
“input text” - entrada de texto
“datepicker” - seleção de data
“date range picker” - seleção de intervalo de data
“number range slider” - barra de intervalo numérico
“list of checkboxes” - lista de seleção múltipla
Cada objeto Filter Types possui suas próprias configurações e componentes
da web que serão usados na renderização de sua interface.
Filter Types podem ser criados por meio de plug-ins e estender o conjunto
padrão de tipos de filtros do Tainacan.
Veja o artigo completo sobre uso dos Filtros aqui.

Taxonomias
Taxonomias podem ser criadas e usadas para a classificação de itens.
Exemplos de taxonomias comuns são a de Gênero, Países, etc.
Na linguagem do WordPress, elas são taxonomias personalizadas.
Consulte a documentação do WordPress para saber mais.
Cada taxonomia tem um conjunto de termos, por exemplo, a taxonomia
“gênero” pode ter termos como “drama” e “comédia”. Os termos podem ter
hierarquia, o que significa que quando você procura por itens que tem termos
com termos filhos (por exemplo, “Samba”), os resultados incluirão itens que
tenham qualquer um dos termos filhos. (Por exemplo, “Samba de Gafieira” e
“Samba Maxixe”).
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Termos também podem ter uma descrição, um ícone ou uma imagem que o
represente e também pode ser ligado a um conceito existente um uma
ontologia. Os termos também podem ter sua própria URL no site, com uma
página listando todos os itens relacionados a ele, inclusive de diferentes
coleções, dessa forma eles se comportam como se fossem uma coleção.
As taxonomias podem ser compartilhadas por várias coleções. Consulte o
tópico “Tipos de Metadados” para saber como.
Veja o artigo completo sobre uso das Taxonomias aqui.
Vídeo Tutorial: Filtros e Taxonomias
Em discussão
Esta seção reúne alguns conceitos e funcionalidades que estão em discussão
para desenvolvimento!
Tipos de Itens
“Tipos de itens” possibilitam a habilidade de especializar a descrição do item
com base na sua natureza. Assim, dentro da mesma coleção é possível ter
itens que variam sua natureza e, portanto, têm um conjunto diferente de
metadados.
Para cada “tipo de item”‘, é possível escolher um grupo de metadados, da
mesma maneira que se faz para uma coleção. Quando se cria um item dentro
de uma coleção, ele terá todos os metadados escolhidos para esta coleção e
também os metadados relacionados ao seu tipo.
Um “tipo de item” pode ser qualquer coisa. Por exemplo, LPs, livros e pinturas
são tipos de itens distintos que podem ter metadados específicos. Mas também
poderia ter conceitos abstratos, como “transações financeiras”.
Área de Trabalho
A “área de trabalho” contém itens que ainda não fazem parte de coleções. Essa
função pode ser útil para o envio de vários itens para o repositório para depois
serem organizados em coleções.
Os itens na “área de trabalho” não são visíveis publicamente e têm apenas os
metadados configurados a nível de repositório.
Coleções Temáticas
As “coleções temáticas” são outra maneira de organizar os itens no seu
repositório. Em essência, cada coleção temática é um termo dentro de uma
taxonomia chamada “Coleções Temáticas”, que pode conter itens de qualquer
coleção, e um item pode fazer parte de várias coleções temáticas.
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A lógica é a mesma dos termos em taxonomias, a única diferença é que com
isso há uma outra maneira de gestão dessas coleções.
Outra ideia aqui é que, tendo uma “‘’taxonomia fixa’’” chamada coleções
temáticas, poderíamos ter apenas um item de menu “‘’Taxonomias’’” ou
“‘’Organizar por taxonomias’’” que permite navegar pelos itens por taxonomia
ao invés de coleções, e manipulá-los.
Primeiros Passos
Vamos entender o que é possível fazer com o Tainacan e como eu posso usálo para gerir meu repositório digital de maneira fácil e intuitiva.
O que queremos?
Consideremos que eu tenho uma coleção de fotos que eu desejo expor para o
mundo. No meu site WordPress eu já tenho posts e páginas que criei para falar
sobre ela, mas agora quero montar meu repositório e organizar ele de maneira
sistematizada. Tudo começa com a criação da coleção.
Criando a coleção Minhas Fotos
No painel administrativo do meu site WordPress, eu já tenho o plugin instalado
e posso acessar ele pela barra lateral:

Na página inicial do plugin, posso criar minha coleção, processo que é feito no
formulário da imagem abaixo. Escolhi um nome, uma descrição, imagens de
miniatura e cabeçalho, além de alguns modos de visualização que testaremos
mais tarde.
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Configurando os metadados da coleção

•
•
•
•
•

•
•
•

Ao configurar os metadados, estamos criando os atributos pelos quais os itens
da coleção serão descritos. Se tratando de uma coleção de fotos, tenho
interesse em algumas informações específicas:
O título da foto;
A descrição da foto;
A data em que a foto foi tirada;
A máquina usada para a foto;
A categoria da foto;
Ao entrarmos na página de metadados, vemos que os dois primeiros
metadados já existem por padrão, embora eu possa desabilitá-los ou mudar o
seu rótulo, se assim desejar. Mas posso criar os outros, usando algum dos
tipos de metadados disponíveis. Vejamos quais escolhi:
Data da Foto - Tipo Data - A data em que a foto foi tirada;
Máquina Fotográfica - Tipo Texto simples - O nome da máquina usada para
a foto;
Categoria - Tipo Taxonomia - A categoria da foto;
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Para a Categoria escolhi um metadado tipo taxonomia. Por quê isso? Bom,
cabe pensar, o que é uma categoria? Para minha coleção, é um conjunto de
termos que uso para descrever uma foto, que podem ter relações hierárquicas,
como categorias mães e categorias filhas, além de surgirem novas de acordo
com as novas fotos que cheguem à minha coleção. Isso cai como uma luva no
que definimos como Taxonomias no Tainacan. Mas para de fato criar este
metadado, antes eu preciso configurar esta Taxonomia.
Criando a taxonomia Categorias
No menu do repositório, ao lado esquerdo, podemos acessar a lista de
taxonomias e de lá criar uma nova, denominada Categoria. Após criar, posso
também inserir termos, que serão as minhas categorias em si, com as quais
vou rotular minhas fotos (por exemplo, urbano, natureza, abstrato…).
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Voltando à página de configurações de metadados, agora posso criar meu
metadado que vai usar desta taxonomia. Posso também deixar marcada a
opção de “Permitir a inserção de termos”, para que eu possa criar novos termos
facilmente enquanto estiver configurando minhas fotos. Aliás, está na hora de
trazer elas para o Tainacan!

Subindo itens para o Tainacan
Os itens da coleção Minhas Fotos, são as fotos em si. Um caminho possível é
inserirmos uma por uma, acessando o menu de “Criar Item”, logo na página de
itens da coleção. Mas vamos considerar que eu já tenha várias delas
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guardadas em uma pasta no meu computador. Posso seguir um caminho mais
simples, usando a função “Adicionar itens em massa”:

Ao fazer o upload de minhas fotos, posso partir para a Edição em Massa ou
para a Edição em Sequência. A primeira vale para tratarmos de metadados em
comum entre as fotos, e a segunda para olharmos cada item, um por um.
Vamos começar pelo que há de comum nestas fotos: a Máquina Fotográfica.
Como tirei todas com a mesma câmera, vou configurar essa informação na tela
de Edição em Massa. Depois, sigo para a Edição em Sequência, onde
podemos ver que o Tainacan já gerou uma miniatura a partir das minhas fotos,
que pode ser alterada futuramente. Minhas fotos ficarão públicas e não existem
anexos relacionados à elas, portanto me resta apenas preencher os
metadados.
Preenchendo metadados
Cada configuração feita na tela de metadados se reflete aqui, na etapa de
criação do item. Posso colocar o Título e Descrição da foto e uma data válida
para o momento em que a foto foi tirada. A Máquina Fotográfica já foi
configurada previamente, portando não há nada com o que se preocupar aqui.
Já a Categoria, esta será preenchida como eu achar mais conveniente, usando
as categorias que criei anteriormente. Se de repente deixei alguma prá trás,
posso criar o novo termo para a taxonomia aqui mesmo, diretamente pelo
formulário de edição do item. Preenchidos todos os metadados, já podemos
ver como nossa coleção ficou voltando a página de itens da coleção:
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Navegando em sua coleção
E aí está, temos uma coleção de fotos no nosso repositório Tainacan! Note que
podemos mudar a ordem de visualização, mudar o modo de visualização da
lista e até escolher quais metadados mostrar em alguns casos. Como estou
criando uma coleção de fotos, prefiro usar o modo “Miniatura”.

Logo ao lado, já temos disponíveis a busca textual simples e a busca
avançada. Mas podemos customizar melhor como vamos filtrar os itens desta
coleção usando… filtros!
Configurando filtros
Cada tipo de metadado escolhido pode ser filtrado de maneiras diferentes. Aqui
na página de filtros, podemos criar um filtro de Data para o metadado da Data
da Foto, além de um filtro com uma lista de checkboxes para o metadado de
Categorias. Esta lista de checkboxes é um dos mais interessantes que temos,
pois com ele podemos explorar facilmente todas as categorias que foram
utilizadas para rotular minhas fotos.
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Vamos para a lista de itens, experimentar estes filtros. Observe como, ao
aplicarmos um deles, uma tag surge acima da lista de itens, para que
possamos remover o filtro se desejado. No caso das categorias, temos também
um valor entre parênteses ao lado do rótulo da categoria. Este contador indica
quantos itens existem na coleção no momento com esta categoria, uma visão
que denominamos “Faceta”.

Enxergando sua coleção no site
Tudo isso parece bem legal, mas até então estamos dentro do painel
administrativo do Tainacan, que pode ser acessado apenas por quem tem
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permissão… e como isto se integra ao meu site WordPress? Basta clicarmos
no ícone de olho, no canto superior direito para descobrirmos:

A coleção está então, pública no nosso site, no endereço que está configurado
por padrão lá na página de configuração da Coleção, que vimos mais atrás.
Aqui também vemos outras configurações entrarem em ação, como a imagem
de cabeçalho, a miniatura e descrição da coleção. Acima da lista de itens,
temos uma opção de “Modos de Visualização”, que nos dá diferente formas de
ver a coleção conforme configurado também na página da Coleção. Dentre
estes, há também um modo especial que fica separado, o modo
“Apresentação”.
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Navegando pela coleção, podemos clicar no item e ver sua página, onde estão
visíveis os metadados configurados.

Além da página pública da coleção, existem outras páginas, pré-definidas pelo
Tainacan que podem ser de interesse para nós, e que podem ser colocadas
de fácil acesso no menu do site. A primeira delas é a Lista de Coleções,
disponível em /colecoes, que - obviamente - mostra todas as minhas coleções
públicas. Outra é a Lista de Itens do Repositório, acessível em /itens, que
funciona como uma página de coleção, porém mostrando itens públicos de
todas as coleções, assim como seus filtros. Você escolhe se deseja expor ou
não essas páginas.
Contando histórias com blocos Gutenberg
Ter páginas dedicadas para o conteúdo criado no Tainacan é interessante,
mas talvez eu queira expor conteúdo do Tainacan em meio às minhas
postagens do blog ou mesmo em páginas que eu criei, como minha página
inicial. Para isso, nós usamos os blocos Gutenberg.
Gutenberg é como é chamado o editor de conteúdo do WordPress desde sua
versão 5.0. É uma ferramenta intuitiva e flexível para construir postagens com
uma estrutura de blocos. Com ele, eu posso facilmente inserir imagens, vídeos,
citações e texto estilizados com diferentes alinhamentos e tamanhos. Mas
assim como eu puxo minhas imagens da galeria de mídia, ou puxo vídeos de
um link no YouTube, eu posso querer puxar itens da minha coleção Tainacan.
É aqui que entram estes blocos.
Por exemplo, se eu quiser mostrar, no meio de uma postagem minha lista de
itens, posso usar o Bloco de Busca de Itens, ao invés de simplesmente colocar
um link para a minha lista de itens, que tem muita informação e recursos que
podem distrair meu leitor. Vejamos ele em uso nesta postagem:
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Por outro lado, posso também querer dar uma noção de quais são as
categorias mais comuns em minha coleção, e pra isso tenho o Bloco de
Facetas, que com sua nuvem de tags me dá uma visão clara disso.

Mas talvez eu queira mostrar um conjunto de Categorias específico na minha
página inicial, e deixar um link para meus visitantes na página inicial. Para isso
uso o Bloco Estático de Termos, que permite escolher à mão quais mostrar:
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Todos estes blocos possuem diferentes configurações de exibição e
funcionamento, para melhor entendê-los vale uma leitura em nossa
documentação.
Explorando mais a fundo
Neste artigo você pode tocar um poquinho do que é possível com o Tainacan,
mas não se engane, esta foi apenas uma espiada! Há muitos assuntos que
podem ser abordados como Metadados Tipo Relacionamento, Importadores,
Exportadores, Expositores, Padrão de Metadados, Controle de Atividades,
Anexos, Tipos de Documentos, etc. Esperamos que o Tainacan possa te
ajudar a construir repositórios digitais incríveis!
Instalação e configuração
Instalação e configuração
Antes de baixar
O projeto Tainacan é um plugin para WordPress. Portanto, se você quer
instalar o tainacan, a primeira coisa que deve fazer é ter uma instalação de
WordPress funcionando.
Se você não tiver uma ou não souber como faz para criá-la, você pode começar
instalando um servidor web como o XAMPP na sua máquina. Em seguida, você
pode instalar e configurar o Wordpress.
Uma vez que você tenha seu WordPress configurado, você não precisa fazer
download do Tainacan. Basta visitar a seção de “Plugins” no seu painel
administrativo, buscar pelo Tainacan e clicar em “Instalar”. Simples assim.
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Caso ainda tenha dúvidas, você pode consultar o tutorial de instalação do
tainacan.
Plugin Tainacan
Instale o Tainacan diretamente do painel de administração do seu site em
WordPress, ou faça download a partir do repositório oficial de plugins. Você
também pode baixar o código fonte na página do projeto no Github.
Consulte o tutorial de instalação do tainacan para ver a instalação passo a
passo.
Tema padrão Tainacan
O Tainacan pode funcionar com qualquer tema de WordPress. No entanto,
para garantir todas as funcionalidades que ele oferece, é preciso que você
utilize um tema preparado para ele.
Instale o tema “Tainacan Interface” diretamente do painel de administração do
seu site em WordPress, ou faça download a partir do repositório oficial de
plugins. Você também pode baixar o código fonte na página do projeto no
Github.
Consulte o tutorial de instalação do tema para ver a instalação passo a passo.
Downloads de desenvolvimento

•
•

Se você quer testar a versão sobre a qual a equipe de desenvolvimento está
trabalhando, com as últimas novidades e atualizações, você pode baixar essas
versões de desenvolvimento.
No entanto, entenda que essas versões, como o próprio nome já diz, ainda
estão em desenvolvimento. Elas não são versão estáveis e devem ser
utilizadas apenas para finalidade de testes. Podem haver funcionalidades
incompletas ou mesmo defeitos de funcionamento.
Dito isto, aqui estão os links para Download.
Plugin Tainacan: versão de desenvolvimento
Tema Tainacan: versão de desenvolvimento

Instalando o Tainacan em uma máquina windows local (sem servidor)

O Tainacan é um plugin de wordpress. Para utilizá-lo, caso não tenha nada
preparado, você precisará realizar três instalações bem simples:
1. Um servidor web na sua máquina. Aqui ensinamos como instalar o XAMPP no
windows.
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2. O wordpress. Aqui ensinamos como instalar o wordpress num servidor
XAMPP (windows).
3. O plugin do Tainacan. Ensinamos como instalar o Tainacan no wordpress.
Se preferir, você pode assistir os mesmos tutoriais em vídeo:
• XAMPP
• Wordpress
• Tainacan
Baixando
Para iniciar, vamos até o link https://www.apachefriends.org/pt_br/index.html e
vamos baixar o XAMPP para windows.

Na figura acima, clique no botão XAMPP para Windows 7.3.6 (PHP 7.3.6)
para fazer o download. Ao concluir o processo, vamos iniciar a instalação
executando o arquivo baixado.
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A instalação

Esta é a tela inicial da instalação. Clique no botão Next (Próximo).
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Esta é a tela de seleção de componentes a serem instalados. Não é preciso
alterar nada. Clique em Next (Próximo) novamente.
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Nesta tela, o programa solicita o local da instalação. Novamente, não é
necessário alterar nada. Clique em Next (Próximo).
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Nesta tela, é apresentado o Bitnami, que é uma biblioteca de instaladores. Mais
uma vez, não é necessário alterar nada. Clique em Next (Próximo).
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Aqui é apenas uma mensagem de aviso. A instalação está pronta para
começar. Clique em Next (Próximo) para iniciar o processo.
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Agora o processo de instalação está em execução. Aguarde a barra ser
totalmente preenchida.
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Abrindo o Painel de Controle

O processo foi concluído e a instalação foi terminada. Deixe a caixa de seleção
marcada e clique em Finish (Finalizar). Assim, a tela atual será fechada e o
box do painel de controle irá ser exibido logo em seguida.

É exibido o box de escolha de idioma. Escolha a primeira opção, inglês. Depois
clique em Save (Salvar).
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O box do painel de controle é exibido como na imagem acima. Para fazer o
XAMPP funcionar, é necessário clicar no botão Start (Iniciar) dos serviços
Apache e MySQL. OBS: Esses dois serviços devem ser ativados sempre que
o servidor for utilizado.
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Se tudo der certo, ambos os serviços ficarão verdes, como na imagem acima.
Agora clique no botão Admin. O seu navegador principal (Google Chrome,
Firefox, Internet Explorer… o que você tiver instalado na sua máquina) irá se
abrir, com o endereço localhost/dashboard já digitado.
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Testando

Se a instalação tiver corrido sem problemas, a tela acima aparecerá. Agora
que vimos o servidor funcionando corretamente, vamos até a pasta onde os
arquivos devem ser armazenados para aparecerem no navegador.
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Na imagem acima, é possível ver o endereço da pasta: C:/xampp/htdocs É lá
que ficam os arquivos que serão visualizados no navegador. Pronto. Já temos
um servidor XAMPP rodando no windows.

Agora é hora de começar a instalar o Wordpress no seu servidor XAMPP.
Otimização
Orientações para otimização do Tainacan
Esta página reúne dicas e configurações para otimizar a performance do
Tainacan em seu servidor.
Algumas coisas podem ser feitas diretamente pelo painel administrativo do
WordPress, e outras ações podem envolver edição de arquivos de
configuração e acesso a configurações no seu servidor, também pode ser
necessário conhecimento técnico mais avançado ou contato com o
administrador do servidor da instalação.

Diagnóstico do Sistema
A partir da versão 0.8 do plugin do Tainacan para WordPress foi implementada
uma seção para a realização automática de um diagnóstico da sua instalação.
1. Acesse o painel administrativo do WordPress;
2. No menu lateral esquerdo, passe o mouse sobre Tainacan;
3. Selecione o submenu Diagnóstico do Sistema;
Esta tela exibe as seguintes informações:
• Versão do WordPress: Retorna informações sobre a sua versão instalada do
WordPress em comparação com a versão mais recente disponível.
• Versão PHP: Retorna informações sobre a sua versão instalada do PHP em
comparação com a versão mais recente disponível.
• Versão da base de dados: Retorna informações sobre a sua versão instalada
do Banco de Dados em comparação com a versão mais recente disponível.
• Módulos PHP: Retorna informações sobre os módulos obrigatórios e
recomendados para o funcionamento adequado do Tainacan.
• Tempo máximo de execução do PHP: Retorna o valor atual e o recomendado
para a execução de processos.
• Estrutura de Links Permanentes: Retorna se a estrutura de Links
Permanentes está habilitada ou não.
• Pasta de Upload: Retorna se a pasta para envio de mídia está gravável ou
não.
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Tamanho máximo do upload de arquivos: Retorna o tamanho máximo de
arquivos permitido para upload na instalação.
Cron: Retorna a existência ou ausência de tarefas agendadas de backup da
instalação.
Os resultados são acompanhados de um pequeno retorno visual (▇) à
esquerda em que as cores indicam:
▇ - Parâmetro incorreto para funcionamento adequado;
▇ - Parâmetro parcialmente suficiente, com ajustes possíveis;
▇ - Parâmetro adequado!
Em caso de dúvidas ou sugestões inscreva-se na comunidade do Tainacan!

Permissões do Módulo Imagick (Não está gerando miniaturas a partir de arquivos
PDF)
O módulo Imagick é utilizado para extrair a primeira página de arquivos PDFs
enviados ao servidor para gerar miniaturas automáticas. Se ele não estiver
presente, o Diagnóstico de Sistema irá avisar.
Contudo, devido a mudanças recentes no pacote Imagick, em alguns casos ele
vem configurado para não ter permissão para abrir e ler arquivos PDF.
Para resolver isso é preciso:
No arquivo /etc/ImageMagick-6/policy.xml (ou /etc/ImageMagick/policy.xml)
Encontre a seguinte linja:
<policy domain="coder" rights="none" pattern="PDF" />
E mude para ficar assim:
<policy domain="coder" rights="read|write" pattern="PDF" />
Em seguida, reinicie seu servidor web.

Orientações para performance
Reduza o número de metadados exibidos por padrão na listagem
Se a sua listagem de itens estiver lenta, especialmente na visão “tabela”,
reduza o número de metadados exibidos por padrão na listagem. Quanto
menos metadados forem exibidos na listagem, mais rápida ela será.
Para fazer isso, acesse a página de configuração dos metadados de sua
coleção, edite os metadados, procure a opção “Exibir na listagem” e marque
“não exibir por padrão”. Esta opção ainda permitirá que os usuários escolham
visualizar este metadado na listagem, se quiserem, mas removerá ele da
listagem por padrão, acelerando o carregamento para os visitantes.
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Limite o número máximo de itens em uma listagem
Por padrão, o Tainacan tem um limite de 96 itens por página em qualquer
listagem ou requisição à API. Faça alguns testes e verifique se esse número é
adequado para o seu servidor.
Caso este número seja muito alto e as requisições forem muito lentas, você
pode diminuí-lo para garantir uma boa experiência de uso.
Da mesma forma, caso seu servidor seja mais potente, você pode aumentar
esse número e oferecer listagens mais completas. Isto é especialmente útil
para os links que são gerados para visitantes acessarem a coleção em outros
formatos, como CSV. Quanto maior o número de itens por páginas, menos
páginas eles terão que acessar para recuperar todos os itens de uma coleção.
Para mudar essa configuração, adicione a seguinte linha no seu arquivo wpconfig.php:
define(‘TAINACAN_API_MAX_ITEMS_PER_PAGE’, 96);
Substituindo 96 pelo número de sua preferência.
Melhorando a velocidade da busca textual
Para coleções pequenas, as configurações padrão do tainacan devem
funcionar bem e a busca geral por palavras chave pode ser eficiente. No
entanto, para coleções um pouco maiores, esta busca, que procura por um
termo em todos os metadados de um item, pode ser bastante ineficiente.
Para este gargalo há uma solução ideal e uma paliativa.
A solução ideal é integrar o WordPress a um servidor de buscas, chamado
Elastic Search. A instalação e configuração do Elastic Search está fora do
escopo, pelo menos por enquanto, desta documentação, mas, uma vez que
você tenha um servidor desses rodando, basta instalar o plugin ElasticPress.
(Esta integração ainda está em fase experimental mas com excelentes
resultados. Assim que estiver mais madura escreveremos uma documentação
específica. Enquanto isso, seria muito bom receber relatos das tentativas).
A solução paliativa é restringir a busca ao funcionamento padrão do
WordPress, que procura os termos apenas no título e descrição dos itens.
Apesar de muito menos abrangente, ela é muito mais rápida.
Para fazer isso, adicione a seguinte linha no seu arquivo wp-config.php:
define('TAINACAN_DISABLE_DEFAULT_SEARCH_ENGINE', true);
Mais informações na documentação para desenvolvedores da engine de
busca.
Ajustando facetas
Por padrão, os valores carregados para as facetas irão sempre considerar a
busca atual que você está fazendo. Isso significa que, a medida que filtros
forem selecionados, as facetas serão recarregadas e trarão apenas os valores
que ainda irão trazer itens nos resultados. Dessa maneira, a medida em que o
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usuário vai fazendo filtros, as opções nas facetas vão reduzindo, criando um
“funil” de busca.
Caso este comportamento não seja adequado para você, é possível configurar
o tainacan para sempre exibir todos os valores possíveis em uma faceta,
desconsiderando a busca atual. (em alguns casos, isto também pode melhorar
a performance).
Para fazer isso, adicione a seguinte linha no seu arquivo wp-config.php:
define('TAINACAN_FACETS_DISABLE_FILTER_ITEMS', true);
Melhorando a velocidade de carregamento das facetas
Muitas facetas, ou filtros, também podem piorar a experiência de uso de seu
site dependendo do tamanho da sua coleção e da capacidade do seu servidor.
Se o carregamento das suas facetas estiver lento, o mais adequado é olhar as
orientações da seção “Ajustes nas configurações do servidor” desta página.
Caso você não tenha acesso ou condições de modificar as configurações do
servidor, aqui vão algumas alternativas:
1. Considere diminuir o número de facetas, mantendo apenas as essenciais.
Caso algumas facetas sejam essenciais para o trabalho de gestão, mas
dispensáveis para a navegação do público em geral, marque estas como
“visível apenas por editores”. Desta maneira, você irá melhorar a experiência
do seu visitante.
2. Desative a contagem de itens por faceta. Para fazer isso, adicione a seguinte
linha
no
seu
arquivo
wp-config.php:
define('TAINACAN_FACETS_DISABLE_COUNT_ITEMS', true);
Mais informações sobre facetas na documentação para desenvolvedores da
busca facetada.

Ajustes nas configurações do servidor

•
•

Os ajustes presentes nesta seção dizem respeito a configuração do seu
servidor Apache. O modo de acesso e a forma de fazer estas configurações
podem variar bastante dependendo do servidor ou serviço de hospedagem
utilizado. Em alguns serviços de hospedagem, possivelmente você não terá
acesso a todas essas opções.
Para saber exatamente como fazer cada uma dessas configurações, consulte
a documentação do servidor utilizado, o administrador de sistemas
responsável ou o suporte técnico de sua hospedagem. As diretivas
recomendadas aqui tomam como base um servidor com as seguintes
configurações:
Processador: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2609 0 @ 2.40GHz, 4 cores;
Sistema operacional: Ubuntu Linux 16.04.1;
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Memória real e virtual: 16 GB e 2 GB;
Kernel e CPU: Linux 4.4.0-72-generic on x86_64
Versão do Apache: 2.4

Aumente o timeout do seu servidor
Por padrão, grande parte dos servidores está configurado com um timeout de
30 segundos. Isso significa que qualquer requisição que demore mais do que
30 segundos para concluir será cancelada.
No geral, este tempo é suficiente, porém ele pode ser um gargalo em algumas
operações específicas, como algumas de exportação e importação e de edição
em massa de itens.
Por segurança, aumente este valor para algo em torno de 200 a 300 segundos.
Configure o KeepAlive
Esta diretiva se definida como on, permite conexões persistentes ao apache.
Para um melhor desempenho, é recomendado definir esta opção como on e
permitir que mais de uma solicitação por conexão.
MaxKeepAliveRequests: Esta diretiva é usada para definir o número de
solicitações permitido por conexão quando a opção KeepAlive acima é definido
como on. Defina esta opção como 0 para indicar um número ilimitado.
KeepAliveTimeout: Esta diretiva é usada para definir quanto tempo, em
segundos, o apache irá esperar por um posterior pedido antes de fechar a
conexão. O valor 10 é uma boa média a ser utilizada.
Configure o MPM Prefork

•
•
•
•
•
•

Em algumas páginas do Tainacan, especialmente na listagem de itens, são
realizadas muitas requisições simultâneas ao servidor. Para melhorar o
desempenho nessas situações, é recomendável que você configure o módulo
MPM Prefork do servidor Apache.
Para a conceitualização de cada diretiva de configuração apresentada abaixo
recomenda-se a leitura do artigo 1 que explica todos os aspectos envolidos e
para a determinação da configuração mais adequada para o seu ambiente
recomenda-se a leitura do artigo 2 que traz uma abordagem simples e objetiva
para a determinação dessas configurações.
Segue abaixo as configurações recomendadas que devem ser realizadas no
arquivo /etc/apache2/mods-availave/mpm_prefork.conf:
StartServers: definir o valor para 4.
MaxClients: definir o valor para 256.
MinSpareServers: definir o valor para 15.
MaxSpareServer: definir o valor para 30.
MaxRequestsPerChild: definir o valor para 5.
MaxRequestWorkers: definir o valor para 250.
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Realizadas tais configurações outro aspecto importante é blindar a instalação
Wordpress na qual o plugin e tema do Tainacan serão executados. A próxima
seção trata desse aspecto.

Blindando o Wordpress
O primeiro passo é configurar as permissões dos arquivos e diretórios da
instalação corretamente. Isso pode feito por meio dos seguintes comandos
que:
Para diretórios:
find /caminho/para/a/pasta/do/wordpress/ -type d -exec chmod 755 {} \;
Para arquivos:
find /caminho/para/a/pasta/do/wordpress/ -type f -exec chmod 644 {} \;
Uma outra medida de proteção que pode ser adicionada nas partes onde os
scripts geralmente não devem ser acessados por nenhum usuário. Uma forma
de fazer isso é usar mod_rewrite para bloquear os scripts no arquivo .htaccess.
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^wp-admin/includes/ - [F,L]
RewriteRule !^wp-includes/ - [S=3]
RewriteRule ^wp-includes/[^/]+\.php$ - [F,L]
RewriteRule ^wp-includes/js/tinymce/langs/.+\.php - [F,L]
RewriteRule ^wp-includes/theme-compat/ - [F,L]
O bloqueio do acesso ao arquivo wp-config.php por meio do .htaccess é outra
medida interessante. Para isso basta inserir o seguinte código no arquivo
.htaccess da instalação Wordpress:
<files wp-config.php>

order allow,deny

deny from all

</files>
Desabilitar a listagem de arquivos e o acesso direto a arquivos .php no diretório
de uploads. Isso pode ser feito pela inclusão de um arquivo .htaccess dentro
do diretório /wp-content/uploads da instalação Wordpress com o seguinte
conteúdo:
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Options -Indexes

<Files *.php>

Require all denied

</Files>
Wordfence
Fechando as recomendações de segurança recomenda-se a instalação,
ativação e configuração do plugin Wordfence que possui uma gama de
recursos que objetivam proteger a instalação Wordpress do mais diversos tipos
de ataques e exploração de vulnerabildades.
O plugin e a sua documentação podem ser acessados aqui.
Cache
Existem diversos plugins de cache para o WordPress que podem acelerar
bastante o carregamento das páginas para seus visitantes.
Existe um cuidado que precisa ser tomado quando for utilizar um plugin de
cache. Como o Tainacan utiliza “nonces”, que são códigos de segurança para
verificar a intenção do usuário de realizar determinadas ações, é preciso
configurar o cache para não durar mais do que 12 horas. Esses códigos duram
esse tempo e, se o cache durar mais do que 12 horas, possivelmente você irá
visitar o site com um código expirado e terá problemas de permissão.
Se quiser mais detalhes sobre isso, veja estes artigos.
Hospedagem
Esta página é dedicada a listar opções de hospedagem prontas para produção
de instalações WordPress testadas com Tainacan. Usuários da comunidade
são encorajados a relatar suas experiências aqui.
Para usar o Tainacan é necessário uma instalação WordPress no ar. Se você
tem conhecimentos em Tecnologia da Informação é possível fazer esta
instalação em seu próprio computador, como descrito nessa sessão. Porém,
idealmente seu site estará hospedado em um servidor, uma máquina que fica
sempre ligada e em permanente conexão com a internet. Há vários serviços
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diponíveis para hospedagem online, muitos inclusives otimizados para o
WordPress.
Nesta página listaremos:
Recursos e características a se esperar de um serviço de hospedagem
adequado para uso do Tainacan;
Serviços conhecidos e testados pela comunidade;

O que se espera de uma hospedagem para o Tainacan?
WordPress instalado
Como quesito mais essencial, sua instalação precisa incluir um WordPress, ou
pelo menos precisa permitir instalar um, com acesso completo ao painel admin.
Embora o Tainacan vá funcionar com qualquer versão a partir da 4.8 do
WordPress, recomendamos instalações com versão mais recente e acima da
5.0 para poder tirar proveito de todos os recursos, como os blocos gutenberg.
Você precisará ter permissões para instalar plugins para poder ativar o
Tainacan (o que, como mencionado aqui, já tira de possibilidade algumas
opções gratuitas de planos como as do WordPress.com);
Alguns requisitos do Servidor

•
•
•

É bem provável que se seu plano de hospedagem inclui um WordPress
instalado, estes requisitos já estejam preenchidos, mas caso você vá instalar
um por conta própria, certifique-se de ter:
Apache ou Nginx rodando;
PHP versão de mínima 5.6;
Módulos do PHP esperados:
o curl
o exif
o imagick
o gd
o zlib
Após ativado o plugin Tainacan, você pode conferir na página “Diagnóstico do
sistema” se estas informações estão atendidas. Caso o contrário, você pode
contatar seu provedor de hospedagem para pedir ajuda com sua configuração.

SSL ativado
Domínio registrado
De maneira resuminda, registrar um domínio significa ter um endereço na
internet reservado, para o qual os navegadores irão apontar seu site quando
as pessoas pesquisarem pela sua URL, ou link (por exemplo,
meuacervoonline.com.br). Este é um serviço separado da hospedagem do
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conteúdo em si, e pode tanto ser feito por provedores específicos (como
registro.br e br.godaddy.com), quanto oferecido pelo provedor de
hospedagem.
Serviços de hospedagem terceiros testados
A seguir temos links de alguns serviços de hospedagens conhecidos por
membros de nossa comunidade. É importante ressaltar que podem haver
muitos outros e que não endossamos necessariamente uma alternativa mais
que a outra.
Serviç
o

Hosting
er

Hostgat
or

Link

Comentário
s

https://www.hostinger.com.br/hosped
agem-wordpress

Configuraçã
o simples.
Inclui todos
os módulos
PHP
necessários
, SSL e
oferece por
um
certo
tempo
dominio
gratuíto.

https://www.hostgator.com.br/

Configuraçã
o
simples
possui
utilitário
para
instalação
do
wordpress.
Inclui todos
os módulos
PHP
necessários
(em
algumas
hospedagen
s
mais
antigas
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faltava
o
módulo
imagick).
Boa
documentaç
ão e suporte
para
possíveis
configuraçõ
es.

Tainacan CLI
O WP-CLI (https://wp-cli.org/) é a interface de linha de comando para
WordPress. Você pode atualizar plugins, configurar instalações e muito mais,
sem usar um navegador web.
WP-CLI Commands
Os seguintes comandos para o WP-CLI são suportados pelo Tainacan:
wp tainacan garbage-collector
wp tainacan move-attachments-to-items-folder
wp tainacan collection
wp tainacan index-content
wp tainacan control-metadata
wp tainacan garbage-collector
Remover entidades e arquivos não utilizados pela instalação do Tainacan
OPTIONS:
options
–run

–deep

description
Por padrão, este comando apenas emite um relatório,
mas não elimina nada. Se quiser realmente apagar o
lixo, passe –run
Abordagem mais agresiva para encontrar lixo. Em
alguns casos, poder apagar algo relacionado com
outras partes do site. Atualmente, o modo deep apaga
todos os anexos com os IDs de post não encontrados,
independentemente de terem sido carregados pelo
tainacan ou não
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–skipattachments

Ignorar anexos não utilizados

–skip-items

Ignorar itens não utilizados

–skiptaxonomies

Ignorar taxonomias não utilizados

–skipmetadata

Ignorar metadados não utilizados

–skiptransients

Ignorar tainacan transients

–yes

Confirmar as operações antes da execução

Exemplo:
wp tainacan garbage-collector --run --deep --yes
wp tainacan move-attachments-to-items-folder
Move os documentos e anexos dos itens para uma estrutura de directório
usando: $collection_id/$item_id. Isto serve apenas para actualizar a estrutura
das intalações feitas antes da versão 0.11 de Tainacan, quando esta estrutura
foi implementada.
OPTIONS:
options
–dryrun

description
Procure os anexos mas não os mova, apenas mostre um
relatório

Exemplo:
wp tainacan index-content --collection=all
wp tainacan collection list
Mostrar uma lista de coleções
wp tainacan collection clean
remover itens de coleção específica.
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OPTIONS:
description

options

especifica a coleção que terá seus itens removidos.
–
permanently

excluir permanentemente os itens, ignorando a lixeira.

–dry-run

contar o total do itens que serão removido, apenas
mostra um relatório.

Exemplo:
wp tainacan collection clean 1201 --permanently
wp tainacan index-content
indexar o conteúdo do documento dos itens
OPTIONS:
options
–
collection=
–dry-run

description
ID da coleção na qual o conteúdo do documento dos
itens será indexado, ou “all” para que todas as coleções
sejam indexadas.
Contar o total de itens que serão indexados, apenas
mostra um relatório.

wp tainacan control-metadata
recalcular os valores dos metadados de controle
OPTIONS:
options
–collection=

–dry-run

description
ID da coleção na qual os metadados de
controle serão recalculados, ou ‘all’ para todas
as coleções.
Contar o total de itens que terão os metadados
de controle recalculados, apenas mostra um
relatório.
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–recreate-controlmetadata-definitions

recriar as definições dos metadados de
controle

Exemplo:
wp tainacan control-metadata --collection=all --recreate-control-metadatadefinitions
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Usando o Tainacan
Coleções
Uma “coleção” é um grupo de “itens” que compartilham um mesmo conjunto de
metadados. Cada item enviado para seu repositório digital pertencerá a uma única
“coleção”.
Por exemplo: você pode ter uma “coleção” de “pinturas” com metadados
como “Título”, “Autor”, “País”, “Técnica”, e etc., e, outra “coleção” para
“filmes”, com metadados “Título”, “Diretor”, “País”, “Duração” e “Gênero”.
Para cada “coleção” você pode configurar um conjunto diferente de metadados,
entretanto, eles podem compartilhar taxonomias em comum, o que significa, por
exemplo, que você pode navegar por itens de um “País” e obter resultados de
“pinturas” e de “filmes” nos resultados.
Consulte a seção Taxonomias para saber mais.
Criar Coleções
1. Acesse o “Painel de Controle” do WordPress;
001

2. Na barra lateral esquerda, clique em “Tainacan”;
002
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3. Clique em “criar coleção” na seção “coleções”.
003

4. Nomeie a “coleção” no campo “Nome”;
004
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5. Defina seu status entre "publicado", "privado" ou "lixo". O status da “coleção”
define a visibilidade dos seus itens. Veja a seguir:
○ “Publicado”: “coleções” definidas como “publicado”, podem ser
acessadas pelo público com acesso ao site assim que criadas;
○ “Privado”: “coleções” com o status de “privado”, aparecem apenas para
seu criador e usuários registrados do seu WordPress que estão com a
permissão padrão configurada. Você pode definir quem pode acessar
as “coleções privadas” em Permissões de Usuários;
○ “Lixo”: “coleções” no “lixo” serão visualizadas por usuários com
permissão de acesso ao painel administrativo do Tainacan (por
exemplo: “editores”, “moderadores” e “administradores”). Consulte
Permissões de Usuários para saber mais.
005
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6. Defina uma “miniatura” e uma “imagem do cabeçalho” com imagens que
representem o conteúdo que fará parte dessa “coleção”:
○ A “imagem de miniatura” representará a “coleção” em diferentes
ambientes no plugin e no tema do repositório (assim como a foto de um
perfil no Facebook);
006

○ A “imagem do cabeçalho”, aparece na visualização da “coleção”,
dependendo das configurações e do layout adotado. O tema padrão do
Tainacan exibe a “imagem do cabeçalho” na “página da coleção”.
007
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7. Habilite a página de capa e adicione a URL específica caso esteja criando uma
página com layout personalizado para exibir sua “coleção”. Essa configuração
é opcional;
8. Insira uma descrição sobre o conteúdo que fará parte desta “coleção”;
008

9. Selecione um ou mais “modos de visualização” disponíveis no tema para a
navegação na visualização da “coleção”;
● Nota: Apenas os modos selecionados ficam disponíveis para
“visualização da coleção”.
009
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10. Defina um “modo de visualização padrão” para sua “coleção”. Você pode
selecionar entre aqueles definidos no passo 9;
010

11. Selecione se deseja “Permitir Comentários” na “coleção”. Os comentários
podem ser geridos na seção de comentários do painel do WordPress. Saiba
sobre o gerenciamento de comentários na documentação do WordPress;
011
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12. O campo “Slug” permite alterar a URL desta “coleção”. Por padrão, ela é criada
a partir do nome da “coleção”, mas pode ser alterada neste campo;
imagem 063

13. Clique em “Salvar e ir para Metadados” para acessar a configuração de
metadados desta “coleção”. Consulte Metadados para saber mais;
imagem 062
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14. Ou

15. Clique em “Salvar e ir para Filtros” para acessar a configuração de filtros desta
“coleção”. Consulte Filtros para saber mais;
imagem 061

16. Clique em “Concluir” para terminar a configuração desta nova “coleção”.
imagem 060
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Editar Coleções
1. Acesse o “Painel de Controle” do WordPress;
Imagem 050

2. Na barra lateral esquerda, clique em “Tainacan”;
Imagem 051
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3. Clique em "Ver todas as coleções";
Imagem 056

4. Na seção “Coleções” clique no “ícone engrenagem” à direita para editar a “coleção”
desejada.
Imagem 058

Excluir Coleções
1. Acesse o “Painel de controle” do WordPress;
Imagem: 050
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2. Na barra lateral esquerda, clique em “Tainacan”;
Imagem 051

3. Clique em "Ver todas as coleções";
Imagem 056
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4. Na listagem de coleções, clique no “ícone de lixeira” para excluir a coleção
desejada;
Imagem 054

5. As “coleções excluídas” vão para a aba "Lixo", em "Coleções".
Imagem: 055
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Excluir Coleções em lote
1. Acesse o “Painel de controle” do WordPress;
001

2. Na barra lateral esquerda, clique em “Tainacan”;
002

3. Clique em “Ver todas as coleções” para acessar a lista de “coleções” do seu
repositório;
Imagem ver todas coleções
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4. Clique na caixa de seleção (localizada à esquerda das miniaturas das
coleções) de cada uma que deseja excluir, ou clique em “Selecionar todas as
coleções na página”;
Imagem Selecionar coleções

5. Clique em “Ações em massa” e, depois, clique em “Deletar Coleções
selecionadas”;
Imagem Deletar coleções selecionadas
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6. As “coleções excluídas” vão para a aba "Lixo", em "Coleções".
Imagem: 055

Recuperar Coleções Excluídas
1. Acesse o “painel de controle” do WordPress;
001
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2. Na barra lateral esquerda, clique em “Tainacan”;
002

3. Clique em “Ver todas as coleções” para acessar a “lista de coleções” do seu
repositório;
Imagem ver todas coleções
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4. Para desfazer a exclusão de “coleções”, acesse a aba “Lixo”;
Imagem Coleções no lixo

5. Na “lista de coleções” exibidas, clique no “ícone de engrenagem” à direita da
coleção desejada;
Imagem Recuperar Colecao da Lixeira
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6. Edite a “configuração da coleção” alterando o status entre “Publicado” ou
“Privado” para a remover do “Lixo”:
○ “Publicado”: “Coleções” definidas como “Publicado” podem ser
acessadas pelo público com acesso ao site assim que criadas;
○ “Privado”: “Coleções Privadas” aparecem apenas para seu criador e
usuários registrados do seu WordPress, que estão com a permissão
padrão configurada. Você pode definir quem pode acessar as “coleções
privadas” em Permissões de Usuários.
Imagem Alterar status coleção

7. Clique em “Concluir” para salvar a alteração.
Imagem Salvar modificaoes colecao
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Excluir Coleção Permanentemente
1. Acesse o “painel de controle” do WordPress;
001

2. Na barra lateral esquerda, clique em “Tainacan”;
002
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3. Clique em “Ver todas as coleções” para acessar a “lista de coleções” do seu
repositório;
Imagem ver todas colecoes

4. Para desfazer a “exclusão de coleções” acesse a aba “Lixo”;
Imagem Colecoes no lixo
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5. Clique no “ícone lixeira”, ao lado do “ícone engrenagem” e, depois, em
“Confirmar para excluir permanentemente uma coleção”.
Imagem Excluir colecao permanentemente

Itens
Os “itens” são os verdadeiros conteúdos do repositório Tainacan, que são
representados por pinturas, filmes, livros e, assim por diante. No Tainacan, os “itens”
são organizados por “coleções” e, cada “coleção”, possui um conjunto de metadados,
que são configurados conforme as características dos “itens” que irão fazer parte dela.
Na linguagem do WordPress, cada “item” é um “post” e, seu tipo de
postagem, representa sua “coleção”.
O “Item” é o conjunto de um documento (“mídia”, “texto” ou “URL”), metadados e,
também, eventuais documentos em anexo.
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Criar Itens
1. Acesse o “painel de controle” do WordPress;
Imagem Painel Adm WordPress

2. Na barra lateral esquerda, clique em “Tainacan”;
Painel Acesso Tainacan

3. Na seção “Coleções”, clique na “coleção” desejada;
Imagem Selecao Colecao
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4. Clique em “Adicionar novo(a)”, no canto superior esquerdo e, selecione a
opção desejada:
● Clique em “Adicionar um item” para enviar apenas um “item”;
Imagem Criar Itens Adicionar novo

● Clique em “Adicionar itens em massa”, para adicionar “itens” em lote.
Consulte Ações em Massa para saber mais;
● Clique em “Importar itens”, para adicionar um grande lote de “itens”.
Consulte Ações em Massa para saber mais;
5. Escolha o tipo de mídia que irá compor o “item”:
● “Arquivo”: Faça o upload de um arquivo como “imagens”, “áudios”,
“arquivos de texto”, “vídeos”, etc., a partir do seu computador, ou
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selecione a partir da “biblioteca de mídia” do WordPress. Consulte este
artigo sobre a compatibilidade de arquivos do WordPress para saber
mais;
MP4

Criar

Itens

Selecionar

Arquivo

● “Texto simples”: Um campo para inserção de texto sem formatação;
MP4 Criar Itens Selecionar Texto

● “URL”: Permite a incorporação de links (embed) multimídia de vários
sites, como YouTube, Vimeo e etc.;
MP4 Criar Itens Selecionar Link
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6. Defina uma miniatura para o “item”:
o Nota: Documentos principais nos formatos “PDF”, “imagens”,
“vídeos”, “URL”, geram sua própria miniatura automaticamente.

o Nota: Mesmo nestes casos, é possível alterar a miniatura
normalmente.
i. Clique no “ícone lápis” no quadrado que ilustra a miniatura;
ii. Selecione o arquivo da “biblioteca de mídia” ou faça o upload a
partir do seu computador.
7. Determine o status do item:
● “Público”: O “item” poderá ser visualizado por todos;
○ Nota: O controle de visibilidade do “item” para o público externo
é definido pelo “status da coleção”.
● “Privado”: O “item” fica visível apenas para editores da coleção.
Consulte Permissões de Usuários para saber mais.
Imagem Criar Itens Status item
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8. Defina se o “item” poderá receber comentários:
a. Só é possível, permitir ou não comentários em “itens”, se a função
estiver ativada nas configurações da coleção;
b. Os comentários podem ser gerenciados na seção de comentários do
“painel do WordPress”. Saiba mais na documentação do WordPress;
Imagem Criar Itens Permitir Comentarios

9. Preencha os campos disponíveis na seção de metadados:
a. Cada “coleção” oferecerá um conjunto de metadados para
preenchimento de acordo com as configurações de metadados do
repositório e da “coleção”. Consulte Metadados e Coleções para saber
mais;
b. Metadados configurados como “obrigatórios”, não permitirão que o
“item” seja salvo como “rascunho” ou “publicado”, caso não estejam
preenchidos. Consulte Metadados e Coleções para saber mais.
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MP4

Criar

Itens

Preencher

metadados

10. Para concluir a “criação do item”, escolha entre as opções abaixo:
● “Publicar”: O “item” será publicado na “coleção”;
● “Salvar como rascunho”: O “item” adicionado ficará disponível apenas
na seção “Rascunho” da “coleção”;
● “Descartar”: A criação do “item” é interrompida, e os campos
preenchidos não serão salvos.
Imagem Criar Itens Descartar Rascunho Salvar

Editar Itens
1. Acesse o “painel de controle” do WordPress;
Imagem Painel Adm WordPress
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2. Na barra lateral esquerda, clique em “Tainacan”;
Imagem Painel Acesso Tainacan

3. Na seção “coleções”, clique na “coleção” desejada;
Imagem Selecao Colecao
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4. Clique no “ícone lápis”, localizado próximo às informações do “item” que deseja
editar:
● Você pode utilizar filtros ou o campo de busca para localizar o “item”;
● Todos os campos do “item” podem ser alterados, inclusive o
“documento”, “anexos” e “miniatura”;
● Os “itens” não podem ser migrados de uma “coleção” para outra.
Imagem Editar Itens Selecionar Lapis

5. Para concluir a edição do , escolha entre as opções abaixo:
● “Atualizar”: As alterações no “item” serão salvas;
● “Enviar para a lixeira”: O “item” será enviado para a lixeira;
● “Voltar para rascunho”: O “item” será transformado em “Rascunho”.
Imagem Editar itens lixeira rascunho atualizar
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Excluir Itens
1. Acesse o “painel de controle” do WordPress;
Imagem Painel Adm WordPress

2. Na barra lateral esquerda, clique em “Tainacan”;
Imagem Painel Acesso Tainacan
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3. Na seção “coleções”, clique na “coleção” desejada;
Imagem Selecao Colecao

4. Clique no “ícone lixeira”, localizado próximo as informações do “item” que
deseja excluir:
● Você pode utilizar “filtros” ou o “campo de busca” para localizar o “item”;
o Nota: A “exclusão do item” implica, também, na “exclusão do
documento”, “informações nos metadados” e “anexos”.
o Atenção: Exclua o “item” somente se tiver certeza de que não
haverá perdas graves de informação. Consulte Registro de
atividades para saber mais.
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Imagem

Editar

Itens

Selecionar

Lixeira

Restaurar Itens da Lixeira
Quando você exclui um “item” de uma “coleção” no Tainacan, ele é enviado para
lixeira. Contudo, antes de excluir permanentemente um “item”, você pode restaurá-lo
da lixeira. Para recuperar itens da lixeira em massa, consulte a seção Ações em
Massa.
1. Os arquivos enviados para a lixeira estão disponíveis na aba “Lixo” da coleção;
Imagem Restaurar Item da Lixeira

2. Clique na seta localizada à esquerda do “ícone lixeira” de cada “item” que
deseja restaurar. Ao restaurar um “item” da lixeira, ele volta para o seu status
anterior, “publicado” ou “privado”.
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Imagem Restaurar Item da Lixeira botão

Excluir Permanentemente
Quando você exclui um “item” de uma “coleção” no Tainacan, ele é enviado para
lixeira. Contudo, antes de excluir permanentemente um “item”, você pode restaurá-lo
da lixeira. Para excluir permanentemente em massa “itens” que estão na lixeira,
consulte a seção Ações em Massa.
1. Os arquivos enviados para a lixeira estão disponíveis na aba “Lixo” da
“coleção”;
Imagem Deletar Item da Lixeira
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2. Clique no “ícone lixeira”, localizado à direita das informações do “item”. Ao
deletar permanentemente um “item”, não será possível fazer sua recuperação.
Imagem Deletar Permanentemente Item da Lixeira

Metadados
No Tainacan, os “itens” são organizados por meio de “coleções” e, cada “coleção”,
pode ter “metadados” específicos ou compartilhar “metadados” entre si. Os
“metadados” são usados para descrever os “itens”, visando sua recuperação.
Os “metadados” definem as características, parâmetros e especificidades das
informações que serão inseridas junto com o documento digital durante o envio de
“itens” para as “coleções”.
É similar, por exemplo, às configurações dos campos que farão parte de
um “formulário”, ou aos campos de uma “ficha museológica”.
Cada “metadado” tem um conjunto de configurações possíveis: É um “metadado
obrigatório”? Seus “valores” são únicos para cada “item” (número de registro, por
exemplo)? Ele aceita “múltiplos valores” (vários autores, por exemplo)?
É possível configurar “metadados a nível de repositório”, que serão herdados por
todas as “coleções” no repositório.
● Consulte a seção Coleções para saber mais sobre a configuração de “coleções
herdadas”;
● Também é possível importar e exportar “metadados predefinidos”. Consulte
Ações em Massa.
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Características gerais de metadados
● Por padrão, todas as “coleções” possuem os “metadados” de “Título” e
“Descrição”, que não podem ser excluídos, mas, podem ser “editados” ou
“desabilitados”. Estes “metadados” são usados em algumas listagens dentro
do Tainacan para representar o “item”;
● “Metadados herdados” podem ser “habilitados” ou “desabilitados”, o que
implica na sua existência para o preenchimento durante o envio de um novo
“item” e, também, na sua ausência (com seus respectivos dados) durante a
visualização de “coleções” e dos “itens”;
● “Metadados a nível de repositório” são herdados por todas as “coleções” no
repositório, assinalados com “herdado” à frente do nome;
● Não é possível alterar o “Tipo do Metadado”. Por exemplo, alterar um
“metadado” do tipo “Texto” para “Texto Longo”, ou “Numérico” para “Data”,
após sua criação;
● “Metadados” que não foram herdados do repositório podem ser excluídos, e
apresentam um “ícone de lixeira” à frente. Consulte Excluir metadados para
saber mais.
O Tainacan não possui um “modelo de metadados padrão”, e sim diferentes “tipos de
metadados” que podem ser escolhidos para atender as necessidades do usuário
durante a montagem de seu acervo digital. A escolha correta do “tipo de metadado”
vai ajudar na hora do preenchimento das informações e, consequentemente, na
recuperação mais precisa dos “itens”.
Os “metadados” podem ser criados de forma automática durante a importação de
dados em massa, ou manualmente durante a criação da “coleção” pelo “painel
administrativo”.
Criar Metadados
Os “metadados” podem ser criados manualmente no nível do “repositório” ou da
“coleção”. Como detalhado acima, os “metadados” criados no nível de “repositório”
são herdados por todas as “coleções”.
“Metadados” a nível de “Repositório” devem ser pensados para permitir a inserção de
informações globais, ou seja, comuns a pelo menos grande parte do repositório. Por
exemplo: “Número de Registro”, “Tipo de arquivo”, “Data do registro do item”, “Estado
de Conservação” e etc.
Novas “coleções” podem ser criadas também com um modelo de “metadados
predefinido” ou importadas por fontes externas. “Coleções” criadas com “metadados
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predefinidos” contam com um conjunto de “metadados preestabelecidos” durante sua
criação, e podem ser geridas da mesma maneira que outras “coleções”.
Desde a versão 0.6 do plugin, existe a opção para a criação de “coleções”
com um conjunto de “metadados” a partir do modelo “Dublin Core”.
Novos conjuntos de “metadados” podem ser desenvolvidos de acordo com
a necessidade individual de cada instalação, e/ou adicionados ao
Tainacan. Consulte Desenvolvimento do Plugin para saber mais sobre o
desenvolvimento do Tainacan.
1. Faça login no WordPress com seu “nome de usuário” e “senha”;

Imagem 50
2. No “painel administrativo”, clique em “Tainacan”;

92

Imagem 51
3. Clique em “Metadados do Repositório”;

Imagem 070

4. Para “criar um novo metadado”, basta clicar no “metadado” e ele aparecerá por
último na listagem do lado esquerdo. Você também pode usar o recurso de
arrastar e soltar, que permite a “ordenação do metadado” durante sua criação.
Imagem 65
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Crie Metadados a nível de Coleções
○ “Metadados” a nível de “coleção” são aplicados apenas aos “itens”
criados nesta “coleção”. Os metadados também são em coleções
“filhas” desta coleção;
○ Crie ou escolha a “coleção” que deseja “criar novos metadados”.
Consulte Criar coleção para saber mais;
1. Faça login no WordPress com seu “nome de usuário” e “senha”;

Imagem 50
2. No “painel administrativo” clique em “Tainacan”;
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Imagem 51
3. Crie uma “coleção” como apresentado no tópico "Criar Coleções";
4. Acesse a “coleção” criada e clique em “Metadados”;

Imagem 64
5. Para “criar um novo metadado”, basta clicar no “metadado” e ele aparecerá por
último na listagem do lado esquerdo. Você também pode usar o recurso de
arrastar e soltar, que permite a “ordenação do metadado” durante sua criação.
Consulte Tipos de metadados para saber o “metadado” mais adequado para
cada tipo de informação;
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Imagem 65
6. Cada “metadado” criado tem um conjunto de configurações e funções
individuais para configuração. Abaixo, descrevemos as funções gerais que
podem ser configuradas em praticamente todos os “metadados”. Consulte a
área de metadados para aprender a usar configurações específicas (linkar);

Imagem 071
○ “Nome”: Nome do “Metadado”, Por exemplo: “Material do item”,
“Estado de conservação”, e etc.;
○ “Descrição”: Breve descrição, útil para descrever ou explicar como o
“metadado” deve ser preenchido. A descrição pode ser visualizada
passando o cursor por sobre o ponto de interrogação, que fica ao lado
do “metadado”, durante o preenchimento;
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○ “URL Semântica”: URL da descrição semântica do “metadado”.
Configuração opcional;
○ “Status”: Determina o nível de privacidade do “metadado”, ou seja,
para informações sensíveis que não devem ficar disponíveis aos
visitantes ou para um papel específico. Consulte Permissões de
Usuários para saber mais detalhes;
■ “Visível para todos”: São exibidos junto com o “item”, a
depender do nível de privacidade deste “item” e a “coleção” a
qual pertence;
■ “Visível apenas para editores”: São exibidos apenas para
administradores, editores e moderadores da “coleção”. Consulte
Permissões de Usuários para saber mais detalhes.
○ “Exibir na Listagem”: Determina se o “metadado” é apresentado por
padrão na visualização dos itens:
■ “Exibir por padrão”: O “metadado” é exibido por padrão na
página de visualização da “coleção” (dependendo do tipo de
visualização) e, na pré-visualização do “item”;
■ “Não exibir por padrão”: O “metadado” não é exibido por
padrão na visualização da “coleção”, mas, pode ser selecionado
para exibição pelo usuário (dependendo do tipo de visualização),
e exibido na pré-visualização do “item”;
■ “Nunca exibir”: O “metadado” não é exibido na visualização da
“coleção” e, também não aparece como opção para seleção na
página de visualização da “coleção”. O “metadado” continua
visível na visualização do “item”, altere o “status do metadado”
para mudar seu nível de privacidade.
○ “Opções de preenchimento”:
■ “Obrigatório”: Determina se o preenchimento do “metadado” é
obrigatório. Isso implica no envio do “item”, que não é permitido
caso o campo de preenchimento deste “metadado” esteja vazio;
■ “Único ou Múltiplo”: Determina se o “metadado” permite a
inserção de um único valor ou múltiplos valores, como, por
exemplo, “metadados” sobre “Cor”, “Material” e etc;
■ “Valor Único”: Determina que o valor inserido no “metadado”
não se repete em outros “itens” no repositório (para “metadados”
criados a nível de repositório) ou na mesma “coleção” (para
“metadados” criados a nível de “coleção”).
Dependendo do “tipo de metadado”, também existem opções específicas a serem
configuradas. Consulte Tipos de metadados para mais detalhes.
7. Após preencher e configurar o “metadado”, clique em “Salvar”, ou clique em
“Cancelar” para abortar a missão. Uma vez salvo, o “metadado” criado
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aparecerá como um campo a ser preenchido durante o envio e a edição de
novos “itens”.
Tipos de Metadados
Abaixo descrevemos cada um dos “tipos de metadados” disponíveis e suas
configurações.
o “Texto simples”:
Para “metadados” de textos curtos e livres. Não permite a inserção de parágrafos;

Imagem 66
o “Área de Texto”:
Para “metadados” de textos curtos e livres. Permite a inserção de parágrafos;

Imagem 67
o “Data”:
Para “metadados” de datas completas no formato “DD/MM/AAAA”. Caso não tenha a
data completa, sugerimos escolher outros campos para a inserção de datas, tais
como “numérico” e “texto curto”. Este “metadado” permite a recuperação de “itens”
por intervalos de tempo em dois tipos de filtros. Acesse Filtros disponíveis para cada
Tipo de Metadado para saber mais;
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Imagem 076
o “Numérico”:
Para “metadados” que contenham apenas números. Este tipo de “metadado” permite
a recuperação de “itens” por intervalos. Acesse Filtros disponíveis para cada Tipo de
Metadado para saber mais;
▪

Configurações adicionais:

Passo: Você pode configurar quantidade a ser incrementada/decrementada ao clicar
nos botões de controle durante o preenchimento do “metadado”. Por exemplo: ao usar
o “metadado numérico” como "Década", você pode configurar o passo para 10. No
preenchimento, ao clicar nas setas, o valor será incrementado de 10 em 10.
Imagem 073
o Lista de seleção:
Para “metadados” que possuem um pequeno conjunto de termos controlados.
Diferentemente da “taxonomia”, os termos não viram link na página do “item” e não
possuem uma página própria;
▪

Configurações adicionais:

Os termos são adicionados no campo “Opções”. Para adicionar mais valores, basta
escrever o termo e clicar no “Enter”;
Imagem 74
Atenção: Para criar novos termos na lista de seleção, é necessário que o usuário
tenha permissão para a edição do “metadado” em questão. O “metadado” de lista de
seleção não permite a criação de novos termos durante o preenchimento, estes
termos precisam ser configurados previamente.
o “Taxonomias”:
“Metadados do tipo Taxonomia” usam uma “taxonomia” criada previamente. Este tipo
de “metadado” é especialmente útil para informações estruturadas a partir de um
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“vocabulário controlado”, permitindo inclusive a hierarquização de termos. Abaixo,
apresentamos os passos para configurar um metadado do tipo “Taxonomia”.
▪

Configurações adicionais:

Como informado acima, é necessário criar primeiro uma “Taxonomia”. Esta será
usada durante o processo de criação de um “Metadado de Taxonomia”:
1. Crie uma “taxonomia”. Consulte Criar Taxonomias para conhecer mais;
2. Crie um “metadado” do tipo “Taxonomia”. Consulte Criar Metadados para saber
mais;
3. Na área de “edição do metadado”, selecione a “taxonomia” desejada para o
preenchimento dos valores no “metadado”;
Imagem 075
4. Escolha o tipo de entrada de informações durante o preenchimento dos valores
no “metadado”;

Imagem 077.png

o Entrada do tipo “Tag input”:
Neste tipo de entrada, é oferecido ao usuário somente uma caixa de busca. Os termos
podem ser explorados por meio de digitação e busca;
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Video 79
o Entrada do tipo “Checkbox”:
Este tipo de entrada ajuda o usuário a saber quais são os termos disponíveis para
escolha em uma determinada “Taxonomia”. Os termos podem ser explorados em
ordem alfabética ou por meio de digitação e busca;
Vídeo 78
5. Marque a opção “Lista de opções sempre visível” se você está exibindo uma
lista de caixa de seleção ou entrada de rádio e deseja que, durante o
preenchimento, a lista de opções esteja sempre visível. Esta opção só está
disponível para a entrada do tipo “Checkbox”;

Imagem acima (estado de conservação)
Imagem 80
6. Se necessário, habilite “Permitir termos novos” para autorizar que novos
termos de “Taxonomia” sejam criados durante o envio de “itens”.
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Imagem 81
▪

“Link filtrado para a coleção”

Os termos de “Taxonomia” se transformam em itens na página do “Item”. Isto dá ao
usuário a possibilidade de visitar uma faceta ou recorte do acervo. Por exemplo: em
uma ficha de uma moeda de ouro, ao clicar no link referente ao termo "ouro" o visitante
terá acesso a todos os “itens” que foram classificados com o mesmo material. Como
uma “Taxonomia” pode ser compartilhada entre diferentes “coleções” no Tainacan,
você pode configurar se o link do “item” vai dar acesso a itens de outras coleções ou
somente da coleção em que o item está inserido.
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Imagem 82
o “Relacionamento”:
“Metadados de Relacionamento” permitem fazer a conexão entre itens de uma
mesma coleção ou entre itens de coleções distintas, ou seja, atribuem um item de
uma coleção como valor para seu preenchimento;
▪

“Configurações adicionais”

1. Selecione a “coleção relacionada” para apontar a origem da lista de “itens” no
preenchimento do “metadado”;
2. Quando uma “coleção” é selecionada, a seção “Metadados para busca”
permite escolher os metadados desta “coleção” que irão auxiliar na localização
de “itens” durante o preenchimento deste “metadado”;
3. Habilite “permitir itens repetidos” para que um mesmo “item” da “coleção
relacionada” seja atribuído como valor do “metadado” em diferentes “itens”.
imagem 083
o “Composto”:
“Metadados Compostos” são aqueles cujo valor não pode ser representado de
maneira isolada por um único campo. Por exemplo, um endereço residencial pode ser
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composto por campos de “texto”, “número” e até “listas de seleção”. Estes campos ou
“metadados” internos ao composto são chamados “Metadados Filhos”.
É importante diferenciar este conceito de uma “Sessão de Metadados”, cujo propósito
é apenas de organizar dados “agrupados”. Para simples separação visual, não o
use. No caso do “metadado composto”, é possível ter multivalores compostos, ou
seja, uma lista de valores constituídos por diferentes sub-valores que se relacionam.
Note que, ao usá-los:
● Não é possível ter uma “Taxonomia” como “Metadado filho”;
● Um “metadado composto” não pode ser marcado como “Obrigatório” ou “Valor
Único”. Esse atributo será marcado nos filhos. Se o “metadado composto”,
porém, está marcado como “Aceita múltiplos valores”, seus filhos não poderão
ser marcados como “Obrigatório”;
● Os “metadados filhos” não podem ser marcados como “Multivalorados”, e não
possuem opções de visualização (“Ver na lista”), estas configurações
correspondem ao pai;
● “Metadados compostos” não estão disponíveis como opção para “Busca
Avançada” ou “Edição em Massa”, apenas seus filhos.
■ Configurações adicionais:
1. Logo ao se criar um “metadado composto”, uma área de criação dos filhos é
formada abaixo de seu formulário. Arraste os tipos de “metadados” desejados
para dentro desta área para criar filhos;
2. Note que a ordenação funciona internamente entre filhos, mas, uma vez
criados, não é possível promover os “metadados” para “não filhos”.
imagem 84
o “Usuário”:
“Metadados” do tipo “Usuário” atribuem um usuário WordPress como valor para seu
preenchimento. Com ele você pode vincular usuários à “itens” e definir um significado
para tal vínculo, em geral desejado para fins de gestão.
▪

Caso deseje que o campo seja de início preenchido com o valor do atual “Autor
do item” (o usuário que o criou), marque a opção “Por padrão é o autor do
item”.

Nota: Marcar a opção acima não faz com que itens “já existentes” tenham seus
valores deste “metadado” automaticamente preenchidos. Para isso, é possível usar o
método “Copiar” da edição em massa, passando dados para o “metadado tipo
usuário”, vindos do atributo “Criado por”, que equivale ao “autor do item”.
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Atualmente o Tainacan tem nove tipos de “metadados por padrão”, mas novos
conjuntos podem ser desenvolvidos de acordo com a necessidade individual de cada
instalação e/ou adicionados ao core do Tainacan. Consulte o artigo sobre o
Desenvolvimento do Plugin para saber mais.

Editar Metadados
Como detalhado na seção de criação de metadados, os “metadados” podem ser
criados tanto no “nível de repositório” (serão herdados por todas as coleções), quanto
no nível de uma determinada “coleção”. Por isso, os “metadados” podem ser editados
nestes dois níveis.

Edição no Nível do repositório
1. Acesse o “painel de controle” do WordPress;

imagem 50
2. Na barra lateral esquerda, clique em “Tainacan”;
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Imagem 51
3. Clique em "Metadados de Repositório" (metadados que são herdados por
todas as coleções);

Imagem 85

Atenção: As modificações em configurações de “metadados a nível de repositório”
podem afetar dados já preenchidos e informações em itens que serão ou já foram
criados em todo o repositório.
4. Clique no “ícone de lápis” à direita do “metadado” que deseja editar;
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Imagem 86
5. Ao concluir as alterações, clique em “Salvar” ou clique em “Cancelar” para
abortar a missão;
Atenção: Não é possível alterar o “Tipo de Metadado”. Por exemplo, alterar um
“metadado” do tipo “Texto” para “Texto Longo”, ou “Numérico” para “Data”.

Edição no nível da coleção
1. Acesse o “painel de controle” do WordPress;
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imagem 50
2. Na barra lateral esquerda, clique em “Tainacan”;

Imagem 51
3. Clique na “coleção” que você deseja editar;
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Imagem 87
4. Clique em “metadados”;

Imagem 88
5. Clique no “ícone lápis” para editar o “metadado”;
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Imagem 89
Atenção: Não é possível alterar o “Tipo de Metadado”. Por exemplo, alterar um
“metadado” do tipo “Texto” para “Texto Longo”, ou “Numérico” para “Data”.
Excluir Metadados

Excluir “Metadados a nível de Repositório”:
1. Acesse o “painel de controle” do WordPress;
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imagem 50
2. Na barra lateral esquerda, clique em “Tainacan”;

Imagem 51
3. Clique em "Metadados de Repositório" (metadados que são herdados por
todas as coleções);

Imagem 85
4. Clique no “ícone de lixeira” à direita do “metadado” que deseja excluir;
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Imagem 90

Atenção: Ao clicar no “ícone de lixeira”, o metadado é excluído imediatamente. Esta
operação não poderá ser desfeita. A exclusão de “metadados a nível de repositório”
afetam todos os dados já preenchidos e informações em “itens” que já foram criados
em todo o repositório. Antes da exclusão do “metadado”, recomenda-se que este seja
somente desabilitado (até que haja certeza de que a exclusão não implicará na perda
de informações). Exclua o “metadado” somente se tiver certeza de que não haverá
perdas graves de informação. Consulte Registro de atividades para saber mais.
Excluir Metadados a nível de “Coleções”.
1. Acesse o “painel de controle” do WordPress;
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imagem 50
2. Na barra lateral esquerda, clique em “Tainacan”;

Imagem 51
3. Clique na “coleção” que você deseja editar;

Imagem 87
4. Clique em “metadados”;
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Imagem 88
5. Clique no “ícone lixeira” para excluir o “metadado”;

Imagem 91

Atenção:
Excluir “Metadados a nível de coleção” afeta as informações de todos os “itens”
criados nesta “coleção”;
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Na tela de edição de “Metadados” (a nível de repositório ou a nível de coleção), é
possível visualizar os “metadados já criados” (ou herdados) na coluna à esquerda;
A exclusão do “metadado” implica, também, na exclusão de seus valores em todos
os “itens” aos quais se aplica. Antes da exclusão do “metadado”, recomenda-se que
este seja somente desabilitado (até que haja certeza de que a exclusão não implicará
na perda de informações). Para “desabilitar um metadado”, basta clicar no botão ao
lado da “caneta de edição”.

Imagem 92
Filtros
Para cada “coleção” é possível escolher quais de seus “metadados” serão usados
como opção de “filtros” para resultados em uma busca facetada na visualização da
“coleção”. Sendo assim, os pré-requisitos para o uso dos “filtros” no repositório são:
● Criar “Metadados” a nível de “repositório” ou de “coleção”;
● Preencher os campos dos metadados de “Itens”;
● E então configurar Filtros a nível de “repositório” ou de “coleção”.
“Filtros” permitem que o usuário altere a visualização dos “itens” de uma “coleção” a
partir dos dados do “metadado” que foi configurado como um “filtro”.
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Características gerais de Filtros
● Todos os “metadados” criados ou herdados pela “coleção” estão disponíveis
para criação do “filtro”;
● “Metadados a nível de repositório” são representados com o “ícone
Repositório”;
● “Metadados a nível de coleção” (ou herdados de uma coleção) são
representados com o “ícone Coleção”;
● Por padrão, o Tainacan possui dois “filtros” independentes, que podem ser
habilitados na “seção de filtros”. São eles:
○ “Tipo de documento”: É possível filtrar quais “itens” possuem algum
documento principal vinculado;
○ “Possui miniatura”: É possível filtrar pelos “itens” que possuem ou não
miniatura.
● Os valores preenchidos no “metadado” de cada “item” aparecerão como opção
para seleção em cada “filtro”, de acordo com suas configurações de “tipo de
metadado” configurado;
● Atualmente o Tainacan tem nove tipos de metadados por padrão, mas novos
conjuntos podem ser desenvolvidos de acordo com a necessidade individual
de cada instalação e/ou adicionados ao core do Tainacan. Consulte o artigo
sobre o Desenvolvimento do Plugin para saber mais.
Tipos de Filtros
Cada “tipo de metadado” oferece diferentes “tipos de filtros” para criação, veja as
variações a seguir:
Filtros disponíveis para cada Tipo de Metadado
“Texto”:
●
●
●
●

Lista de Seleção (selectbox);
AutoCompletar (autocomplete);
Inserção de Termo (taginput);
Caixas de Seleção Múltipla (checkbox).

“Texto longo”:
●
●
●
●

Lista de Seleção (selectbox);
AutoCompletar (autocomplete);
Inserção de Termo (taginput);
Caixas de Seleção Múltipla (checkbox).

“Numérico”:
● Intervalo Numérico (Custom_Interval);
● Numérico;
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● Lista de Intervalos Numéricos.
“Data”:
● Intervalo de Datas (Custom_Interval);
● Data;
“Lista de seleção”:
●
●
●
●

Lista de Seleção (selectbox);
AutoCompletar (autocomplete);
Inserção de Termo (taginput);
Caixas de Seleção Múltipla (checkbox).

“Taxonomias”:
● Inserção de Termo (taginput);
● Caixas de Seleção Múltipla (checkbox).
“Relacionamento”:
● AutoCompletar (autocomplete);
● Inserção de Termo (taginput);
● Seleção Múltipla (checkbox).
“Usuário”:
● Inserção de Termo (taginput).
Nota: Ao selecionar um “tipo de filtro” para a criação, será exibida uma tela de
exemplo para ilustração das características de cada tipo de entrada de valores
do “filtro”.
Nota: O “metadado composto” não possui um filtro próprio. Apenas os
“metadados filhos” podem ter filtros configurados. Na “seção de filtros”, na lista
de metadados disponíveis, eles podem ser identificados com a marcação “filho
de composto”.
Configurar Filtros
1. Acesse o “painel de controle” do WordPress;
Imagem Painel Adm WordPress
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2. Na barra lateral esquerda, clique em “Tainacan”;
Painel Acesso Tainacan

3. “Filtros a nível de Repositório”:
○ Clique em “Filtros do Repositório” para configurar “filtros” que serão
herdados por todas as “coleções”. Devem ser pensados para permitir a
navegação a partir de informações globais com vocabulários objetivos.
Por exemplo: “Tipo de arquivo”, “Data do registro do item”, “Estado de
Conservação” e etc.).
Imagem Acessar Filtros Repositorio
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4. “Filtros a nível de Coleções”:
○ “Filtros a nível de coleção” são aplicados apenas aos “itens” criados
nesta “coleção”. A visualização dos “filtros da coleção” também herda
os “filtros a nível de repositório”;
○ Crie ou escolha a “coleção” que deseja criar novos filtros. Consulte
“Criar coleção” e “Criar metadados” para saber mais.
Imagem Selecao Colecao

I.

Na barra superior da “coleção” selecionada, clique em “Filtros”;

Imagem Acessar Filtros Colecao
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II.

Para criar “filtros a nível de coleção”, é necessário que sejam
criados anteriormente “metadados” na respectiva “coleção”
(consulte Criar metadados) e, então, estes “metadados” estarão
disponíveis para serem configurados como “filtros”.

5. Na tela de “edição de Filtros” (a “nível de repositório” ou a “nível de coleção”),
é possível visualizar os “metadados” já criados no repositório ou coleção,
exibidos na lista à direita, na seção “Metadados disponíveis”. Nessa lista, é
possível visualizar os “tipos de metadados” já criados e disponíveis para
criação do “Filtro”.
Criar Filtros
Não existe diferença no processo de criação de “filtros no nível repositório” ou
“coleção”. Entretanto, lembre-se de certificar em qual nível de acesso você deseja
criar o “filtro”. Para saber chegar à tela de criação de “filtro a nível repositório” ou a
tela de configuração de “filtro a nível coleção” acesse Configurar Filtros.
1. Escolha um “metadado” na lista de “Metadados disponíveis”;
Imagem Criar FIltro Repositorio Metadados Disponiveis
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2. Selecione e arraste para a esquerda um “metadado” para a criação do “filtro”:
I.
Será exibida uma tela para você escolher o “tipo do filtro”. Os
“tipos de filtros” variam conforme os “tipos de metadados”.
Consulte os Tipos de Filtros disponíveis ou Tipos de Metadados
para saber mais;
Imagem

Criar

II.

Filtro

Selecao

Tipo

Você pode pré-visualizar como cada “filtro” será exibido na
página da sua “coleção”. Para isso, passe o mouse sobre cada
tipo disponível para o “metadado” selecionado, como visto na
imagem anterior.

Imagem Criar Filtro Pre-visualizar tipo
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3. Selecione o “tipo do filtro” desejado. Uma tela de configurações do “filtro” irá
abrir. Preencha os campos conforme desejar:
a. Nomeie o “filtro” (por padrão o “nome do filtro” é igual ao seu respectivo
“metadado”);
b. Crie uma descrição para o “filtro”;
c. Defina o “status do filtro” entre:
I.
“Público”: o filtro aparece para todos na visualização da
“coleção”;
II. “Privado”: o filtro aparece somente para editores da “coleção”,
na visualização da coleção a partir do “painel administrativo”.
Nota: As configurações disponíveis para cada “filtro” criado variam conforme o “tipo
de filtro” e “tipo de metadado”. Em caso de dúvidas, clique no “ícone interrogação”
para saber mais.
Imagem Criar Filtro Configuracoes
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4. Clique em “Salvar”;
Imagem

Criar

Filtro

Configuracoes

5. Uma vez salvo, o “filtro” criado aparecerá na barra lateral esquerda na
visualização da “coleção”.
Editar Filtros
● “Nível Repositório”:
• Se estiver na tela inicial do Tainacan, clique em “Filtros do Repositório”
ou, se estiver na página de “coleções”, na barra lateral, clique em
“Filtros”:
■ Identifique o “filtro” que deseja alterar;
■ Clique no “ícone lápis” localizado próximo ao título do “filtro”;
■ Altere os campos desejados;
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•

Nota:
○ Só é possível editar o “Título”, “Descrição” e
“Status” de filtros existentes;
○ Para alterar o tipo de um “filtro” é necessário deletar
o filtro existente, e criar um novo com as
configurações desejadas.
■ Clique em “Salvar”.
MP4 Editar Filtro Repositorio

● “Nível Coleção”:
• Nota:
o “Filtros herdados” (aqueles criados no nível repositório)
podem ser desabilitados;
o “Filtros desabilitados” não serão exibidos na visualização
da coleção.
• Na barra superior da “coleção” selecionada, clique em “Filtros”:
■ Identifique o “filtro” que deseja alterar;
■ Clique no “ícone lápis” localizado próximo ao título do “filtro”;
■ Altere os campos desejados.
•

Nota:
•
•

Só é possível editar o “Título”, “Descrição” e “Status” de
filtros existentes;
Para alterar o tipo de um “filtro” é necessário deletar o filtro
existente, e criar um novo com as configurações
desejadas.

■ Clique em “Salvar”.
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•

Para desabilitar um “filtro” clique no “ícone seletor”, ao lado dos “ícones
lápis” e “lixeira”, localizado próximo ao título do “filtro”.

MP4 Editar Filtro Colecao

Excluir Filtros
Atenção: Ao clicar no “ícone lixeira” o “filtro” é excluído imediatamente. Se você não
desejar visualizar um “filtro ativo” momentaneamente, considere apenas desabilitar a
seção de “filtros a nível coleção”.
● “Nível Repositório”:
○ Se estiver na tela inicial do Tainacan, clique em “Filtros do Repositório”
ou, se estiver na página de “coleções”, na barra lateral, clique em
“Filtros”:
■ Identifique o “filtro” que deseja excluir;
■ Clique no “ícone lixeira” localizado próximo ao título do “filtro”.

MP4 Excluir Filtro Repositorio
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● “Nível Coleção”:
○ Na barra superior da “coleção” selecionada, clique em “Filtros”:
■ Identifique o “filtro” que deseja alterar;
■ Clique no “ícone lixeira” localizado próximo ao título do “filtro”.
MP4 Excluir Filtro Colecao

Nota: a “exclusão do filtro” implica somente na navegabilidade da visualização da
“coleção”. Esta operação só pode ser desfeita por administradores. Consulte Registro
de atividades para saber mais. O “filtro” deixará de existir automaticamente caso seu
respectivo “metadado” seja desabilitado ou excluído.
○ Para “recuperar” um “filtro” excluído, basta criar o “filtro” novamente.
Taxonomias
126

“Taxonomias” podem ser criadas e usadas para a classificação de “itens”. Elas
funcionam como “vocabulários controlados” que vão auxiliar tanto na entrada dos
dados, quanto na sua recuperação precisa.
Na linguagem do WordPress, elas são “taxonomias personalizadas”.
Consulte a documentação do WordPress para saber mais.
Cada “taxonomia” tem um conjunto de “termos”. Por exemplo, a “taxonomia gênero”
pode ter “termos” como “drama” e “comédia”.
Os “termos” podem ter hierarquia, o que significa que quando você procura por “itens”
que tem termos com “termos filhos” (por exemplo, “Samba”), os resultados incluirão
“itens” que tenham qualquer um dos “termos filhos”. Por exemplo, “Samba de Gafieira”
e “Samba Maxixe”.
“Termos” podem ter uma “descrição”, um “ícone”, ou uma “imagem” que o represente,
e também podem ser ligados a um conceito existente em uma ontologia. Os “termos”
possuem sua própria “URL” no site, com uma página listando todos os “itens”
relacionados a ele, inclusive de diferentes “coleções”, dessa forma eles se comportam
como se fossem uma “coleção”.
As “taxonomias” podem ser compartilhadas por várias “coleções” no
repositório.
As “taxonomias” devem ser configuradas em um “metadado” para sua
inserção nas “coleções”. Consulte o tópico Criar Metadados para saber
como.
Criar Taxonomias

1. Acesse o “painel de controle” do WordPress;
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imagem 50
2. Na barra lateral esquerda, clique em “Tainacan”;

Imagem 51
3. Clique em “Taxonomias”;
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Imagem 93
4. Clique em “Nova Taxonomia”;

Imagem 94
5. Na aba “Taxonomia” preencha os campos desejados:

129

Imagem 95
a. “Nome”: nome da “taxonomia”;
b. “Descrição”: descrição da “taxonomia”;
c. “Slug”: O campo “slug” permite alterar o final da “URL” da “taxonomia”.
Por padrão, ela é criada a partir do nome da “taxonomia”, mas pode ser
editada neste campo;
d. “Permitir Termos Novos”: permite que novos termos sejam
adicionados à “taxonomia” durante o envio de “itens”;
e. “Status”: configuração de “privacidade da taxonomia”, nos valores:
i. “Publicado”: A “taxonomia” pode ser visualizada pelos visitantes
do repositório;
ii. “Privado”: A “taxonomia” pode ser visualizada somente por
editores do repositório;
iii. “Rascunho”: A “taxonomia” pode ser visualizada somente pelo
seu autor;
iv. “Lixo”: A “taxonomia”, e seus “termos”, não serão mais aplicados
aos seus “itens” e poderão ser deletados permanentemente;
v. “Habilitado para tipos de post”: permite habilitar esta
“Taxonomia” para outros tipos de Posts no WordPress.

6. Em seguida, clique na aba “Termos” e clique em “Criar Novo Termo”;
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Imagem 96
Criar Termos
1. Clique em “Criar Novo Termo”;

Imagem 97
2. Preencha os campos a seguir de acordo com cada “termo” a ser criado:
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Imagem 98
a. “Imagem da Header”: É possível adicionar uma imagem que aparece
na visualização do “termo” de uma “taxonomia”, dependendo das
configurações e do tema adotado. O tema padrão do Tainacan exibe a
imagem da Header na página do “termo da taxonomia”;
b. “Nome”: nome do “termo” que fará parte da “taxonomia”;
c. “Descrição”: descrição do “termo” que fará parte da “taxonomia”;
d. “Termo pai”: determina o nível hierárquico do “termo” em relação aos
demais desta mesma “taxonomia”.
3. Clique em “Salvar” para concluir a criação do “termo”.
Repita a ação para “adicionar novos termos”, clicando novamente em “Criar Novo
Termo”.
“Taxonomias” também podem ser criadas a partir do “importador de vocabulário”.
Consulte Importador de Vocabulário para saber mais.
Editar Taxonomias
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1. Acesse o “painel de controle” do WordPress;

imagem 50
2. Na barra lateral esquerda, clique em “Tainacan”;

Imagem 51
3. Clique em “Taxonomias”;
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Imagem 93
4. Clique na “taxonomia” desejada na “lista de taxonomias”:
a. Altere os campos desejados na “aba taxonomia”;
b. Na “aba termos” é possível “adicionar”, “editar” ou “excluir” termos desta
“taxonomia”.
Editar Termos

1. Acesse o “painel de controle” do WordPress;

imagem 50
2. Na barra lateral esquerda, clique em “Tainacan”;
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Imagem 51
3. Clique em “Taxonomias”;

Imagem 93
4. Clique na “taxonomia” desejada na “lista de taxonomias”;
5. Clique na aba “Termos”;
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Imagem 96
6. Na “lista de termos”, selecione o desejado para edição e clique no “ícone de
Lápis” à direita para abrir os campos de edição deste “termo”;

Imagem 99
7. Altere os campos desejados;
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Imagem 99
8. Clique em:
a. “Cancelar”, para cancelar a edição do “termo”;
b. “Visualizar termo”, para visualizar o “termo” no tema;
c. “Salvar” para concluir a edição do termo.
Excluir Taxonomias

1. Acesse o “painel de controle” do WordPress;
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imagem 50
2. Na barra lateral esquerda, clique em “Tainacan”;

Imagem 51
3. Clique em “Taxonomias”;
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Imagem 93
4. Clique no “ícone lixeira” à direita na “taxonomia” que você deseja apagar;

Imagem 102

Atenção: um aviso será exibido para confirmar esta ação. A “exclusão da taxonomia”
implica, também, na “exclusão das informações” em “metadados”, “itens” e “coleções”
que usam esta “taxonomia”. Exclua a “taxonomia” somente se tiver certeza de que
não haverá perdas graves de informação. Consulte Registro de Atividades para saber
mais.
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Excluir Termos

1. Acesse o “painel de controle” do WordPress;

imagem 50
2. Na barra lateral esquerda, clique em “Tainacan”;
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Imagem 51
3. Clique em “Taxonomias”;

Imagem 93
4. Clique no “ícone lixeira” à direita no “termo” que você deseja apagar;

Imagem 101

Atenção: um aviso será exibido para confirmar esta ação. A “exclusão do termo”
implica também na “exclusão deste valor” em “metadados”, “itens” e “coleções” que
usam esta “taxonomia”.
Registro de Atividades
Todas as ações realizadas no Tainacan são registradas e podem ser consultadas a
nível de “repositório”, “coleção” e em cada “item”.
Ao clicar em uma “atividade”, é exibida uma janela com:
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Imagem 103
a.
b.
c.
d.

“Descrição da atividade”;
“Data e hora das atividades”;
“Autor da atividade”;
“Duas listas”:
○ À esquerda, o quadro reúne informações antes da alteração;
○ À direita, o quadro reúne as informações depois da alteração.

Registro de atividades do Repositório
Reúne atividades como criação, edição e exclusão de “coleções”, “metadados” e
“filtros a nível de repositório” e “taxonomias”. Em registros de atividades a nível de
repositório, processos de importação e exportação também podem ser
acompanhados, e ficam registrados na aba “processos”.
1. Acesse o “painel de controle” do WordPress;
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imagem 50
2. Na barra lateral esquerda, clique em “Tainacan”;

Imagem 51
3. Clique em “Atividades do Repositório”;
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Imagem 104
4. Nesta página você pode filtrar as “atividades” por:
a. “Intervalo de datas”;
b. “Por usuário”;
c. “Busca geral”.

Imagem 105
Registro de atividades da coleção
Reúne “atividades” como criação, edição e exclusão de “itens”, configurações de
“metadados” e “filtros a nível de coleção” e configurações da “coleção”.
1. Acesse o “painel de controle” do WordPress;
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imagem 50
2. Na barra lateral esquerda, clique em “Tainacan”;

Imagem 51
3. Clique na “Coleção” que você deseja e depois em "Atividades";
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Imagem 106
4. Nesta página você pode “filtrar as atividades” por:

Imagem 107
a. “Intervalo de datas”;
b. “Por usuário”;
c. “Busca geral”.
Registro de atividades do item
Reúne “atividades” como criação, edição e exclusão de “valores no item”.
1. Acesse o “painel de controle” do WordPress;
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imagem 50
2. Na barra lateral esquerda, clique em “Tainacan”;

Imagem 51
3. Clique na “Coleção” que você deseja e, depois, clique no “Item” onde você
deseja checar as “atividades”;
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imagem 108
4. No “item”, clique na aba “Atividades”;

Imagem 109
5. Nesta página você pode “filtrar as atividades” por:
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Imagem 110
a. “Intervalo de datas”;
b. “Por usuário”;
c. “Busca geral”.
Importadores
Os “importadores” são os recursos que permitem otimizar o processo de criação e
atualização de “itens” em “coleções” no Tainacan, ou importar um “vocabulário
controlado” existente.
Importador CSV (Itens)
O “Importador CSV” permite que usuários importem “itens” para uma “coleção”
diretamente de um arquivo no formato “.csv”.
Consulte também como importar Taxonomias para criar “vocabulários
controlados” ou realizar a “importação de tesauros”.
Parâmetros do .csv
O arquivo para envio deve ser um “.csv padrão”, em que cada linha abriga a
informação de um “item”, e cada coluna abriga os valores para cada “metadado” em
específico. Além disso, a primeira linha deve conter os “títulos” das colunas.
Exemplo:
Coluna do Metadado Coluna do Metadado Coluna do Metadado
1
2
3
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Valor do Metadado 1

Valor do Metadado 2

Valor do Metadado 3

Valor do Metadado 1

Valor do Metadado 2

Valor do Metadado 3

Quando o usuário inicia o processo de “importação”, deve-se escolher a codificação
em que o arquivo “.csv” foi salvo (geralmente está em UTF-8), o caractere de
separação das colunas e o caractere de compartimento da célula. Essas opções são
configuradas quando o usuário cria o arquivo “.csv”, usando um programa de edição
de planilhas (como Microsoft Excel ou LibreOffice Calc, por exemplo).
Nessa seção, o usuário também irá informar o caractere (ou caracteres) usado para
separar múltiplos valores dentro de uma única célula (recomenda-se o uso do símbolo
dual pipe: “||“).
Depois de configurar o importador e selecionar a “coleção de destino”, o arquivo “.csv”
é enviado, e o usuário tem a chance de mapear as colunas presentes no “.csv” para
os “metadados” presentes na “coleção de destino”.
Se o “metadado” não foi criado anteriormente na “coleção”, o usuário pode criar e
mapear o “metadado” nesta mesma tela, ou escolher a opção “Criar Metadado” no
mapeador. Se esta opção é selecionada, o Tainacan irá automaticamente criar o
“metadado” quando o importador for executado.
Veja como criar metadados automaticamente na seção abaixo para
aprender como dizer ao Tainacan o tipo e os atributos de metadados a
serem criados.
Colunas Especiais
Cada coluna do arquivo “.csv” deve ser mapeada para um “metadado” na “coleção de
destino”. Entretanto, existem colunas especiais que podem ser usadas para
configurar outros aspectos do “item”. Por exemplo, o “status do item” pode ser
configurado como “público”, “rascunho” ou “privado”.
As colunas especiais que podem ser usadas são:
a. “special_item_id”: Informa o ID do “item” no banco de dados do Tainacan:
○ O “special_item_id” de um “item” é gerado automaticamente pelo
Tainacan quando o “item” é criado;
○ Cada “special_item_id” no Tainacan é único. Mesmo nos casos de
duplicação ou clonagem de “itens”, um novo “special_item_id” é gerado;
○ Não é possível alterar um “special item_id” de um “item”;
○ Para atualizar um “item” existente via importador, esta coluna deve estar
no arquivo “.csv” utilizado com o id dos “itens” que desejam ser alterados
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preenchidos. A opção “Item Repetido”, na tela de importador de arquivos
“.csv”, deve estar preenchida com “Atualizar”. Para ignorar um “item”
num arquivo “.csv” durante a importação, essa opção deve estar
preenchida com “Ignorar”.
b. “special_item_status”: Informa o status do “Item”. Os valores possíveis são:
○ “draft” (rascunho);
○ “private” (privado);
○ “publish” (público).
c. “special_document”: permite que o usuário informe o documento do item.
Consulte Importando arquivos e anexos;
d. “special_attachments,
special_attachments|REPLACE,
special_attachments|APPEND”: permite que o usuário informe os anexos.
Consulte Importando arquivos e anexos;
e. “special_comment_status”: permite que o usuário informe se os “itens”
podem receber ou não comentários. Os valores possíveis são:
○ “open” (aberto para comentários);
○ “closed” (fechado para comentários).
•

Nota: Se nas configurações da “coleção” não estiver habilitada a função
“Permitir comentários”, não será possível um usuário fazer comentários
num “item”, por mais que ele tenha sido importado utilizando o valor
“open” para esta coluna especial.

Exemplo:
special Coluna do Coluna do special special special_at
_item_i Metadado 1 Metadado _item_ _docum achments
d
2
status ent

001

Valor
do Valor
do publish
Metadado 1 Metadado
2

url:http:/
/exempl
o.br/abc
d

file:http://s
eusite.br/a
nexo1.frmt
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002

Valor
do Valor
do draft
Metadado 1 Metadado
2

file:http:/ url:http://ex
/seusite. emplo.br/a
br/item2 bcd
.frmt

003

Valor
do Valor
do private
Metadado 1 Metadado
2

text:text file:http://s
o
de eusite.br/a
exemplo nexo3.frmt

Importar arquivos e anexos
Se você também tem arquivos para importar que estão relacionados aos “itens” no
seu arquivo “.csv”, você pode usar algumas colunas especiais para isso.
Use “special_document”, para definir o documento
“special_attachments” para adicionar um ou mais anexos.

do

seu

“item”,

e

Os valores para “special_document” podem ser:
a. “url”;
b. “file”;
c. “text”.
Exemplo:
nome, special_document
Uma imagem,file:http://example.com/image.jpg
Um vídeo do youtube,url:http://youtube.com/?w=123456
Um texto,text:This is a sample text
Os valores para “special_attachments” são apenas uma lista de arquivos. Se você
deseja adicionar muitos anexos, use o caractere separador que você definiu na opção
de “separador de células multivaloradas” do seu arquivo “.csv”. Nos dois casos, você
pode apontar um arquivo usando uma “URL”, ou apenas o nome do arquivo. Para
apontar o nome do arquivo, você deve configurar essa opção para o Tainacan
localizar os arquivos no seu servidor. Você pode enviar eles diretamente (via FTP,
por exemplo) e o Tainacan irá adicioná-los aos seus “itens”.
Exemplo:
nome, special_attachments
Uma imagem,http://example.com/image.jpg
Várias
imagens,http://example.com/image.jpg%7C%7C||http://example.com/image2.jpg%7
C%7C||http://example.com/image3.jpg
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Imagens enviadas por FTP,myfolder/image.jpg||myfolder/image2.jpg
O “special_attachments” possui duas variações, na presença do campo especial
“special_item_id”:
a. “special_attachments|REPLACE”: substitui os anexos existentes pela lista de
arquivos informados no “.csv”;
b. “special_attachments|APPEND”: opção padrão utilizada para adicionar os
arquivos aos anexos do “item”;

Criar metadados automaticamente
Quando o usuário mapeia as colunas encontradas no arquivo “.csv” aos “metadados”
presentes na coleção de destino, é possível selecionar a opção “Criar Metadado”,
então o importador irá criar o “metadado” automaticamente durante o processamento
do arquivo “.csv”.
Por padrão, o “metadado” criado será do tipo “Texto” e “público”, mas é possível
informar ao Tainacan o tipo e outras opções do “metadado” no começo do arquivo
“.csv”.
Na primeira linha, onde você define o nome de cada coluna, é possível adicionar
algumas informações que serão usadas pelo importador para criar o “metadatum_id”.
Cada informação sobre o “metadado” deve ser separada pelo caractere “|“.
A primeira informação deve ser o “nome do metadado”, e na sequência o “tipo do
metadado”.
Os “tipos de metadados” suportados nativamente atualmente são:
a. “text” – Texto;
b. “textarea” - Texto longo;
c. “taxonomy” - Taxonomia: quando esse tipo é usado, uma nova “taxonomia”
será criada;
d. “date” - Data: os valores devem ser informados no formato YYYY-MM-DD
(2018-01-01);
e. “numeric” – Numérico;
f. “user” – Usuário;
g. “relationship” - Relacionamento: os valores devem ser o ID do “item”
relacionado;
h. “compound”([*nome do metadado*|*tipo do metadado*,...]) - Metadado
composto: a lista de “metadados” que compõe o “metadado composto” deve
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ser informado entre os parentes utilizando a mesma sintaxe para definir
“metadados simples”.
Por exemplo:
Nome,Assunto|taxonomy,Data
de
"Avaliação|compound(Descrição|text,Pontuação|numeric)

criação|date,

Informações sobre o metadado de Taxonomia
Se uma das colunas do seu CSV tem valores para um “metadado de taxonomia” e
esta “taxonomia” possui hierarquia, você pode informar essa hierarquia utilizando o
sinal de >>.
Por exemplo:
nome, Categoria
Nome do item,Categoria Pai>>Categoria Filha>>Categoria Neta
Lembrando que esta notação só irá funcionar se esta coluna for mapeada
para um “metadado de Taxonomia”, ou se você estiver usando a técnica
de “Criar metadados automaticamente” explicada acima, e marcando esta
coluna como um “metadado de Taxonomia”.
Também é possível utilizar o “Importador de vocabulários” e, em uma segunda etapa,
importar os “itens”. Caso siga esse caminho, a hierarquia já estará montada, e no seu
“.csv” de itens não será necessário representá-la completamente. Basta inserir o
“Termo” do último nível. Neste caso, o exemplo acima ficaria apenas:
nome, Categoria
Nome do item,Categoria Neta
Instruções para Metadados
Depois do “tipo de metadado”, você também pode informar outras instruções:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

“multiple” - Múltiplo: para “metadados” que permitem múltiplos valores;
“required” - Obrigatório: para “metadados” obrigatórios;
“display_yes” - Exibir na lista: habilitar “metadado” na visualização;
“display_no” - Não exibir na lista: ocultar “metadado” na visualização;
“display_never” - Nunca exibir “metadado” na visualização;
“status_public” - Status público: “metadado” visível para todos;
“status_private” - Status privado: “metadado” visível apenas para editores;
“collection_key_yes” - Configurar valores deste “metadado” como único: os
valores desse “metadado” não se repetem em “itens” nessa coleção.

Exemplo de várias instruções combinadas:
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Nome,Assunto|taxonomy|multiple|required,Número
Registro|numeric|required|collection_key_yes|status_private

de

Importar .csv para o Tainacan
1. Acesse o “painel de controle” do WordPress;
Imagem Painel Adm WordPress

2. Na barra lateral esquerda, clique em “Tainacan”;
Imagem Painel Acesso Tainacan

3. Acesse a seção “Importadores”;
Imagem Acesso Importadores
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4. Na seção “Importadores Disponíveis”, selecione “CSV”;
Imagem Acesso Importador CSV

5. Faça o upload do arquivo “.csv” no campo “Arquivo Fonte”;
Imagem Importador Seleção Arquivo CSV
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6. Selecione ou crie uma “Coleção Destino” para indicar onde os “itens” serão
criados;
*.Selecionando criar uma nova coleção em branco, ao concluir a
“coleção”, você será redirecionado para o “Importador” novamente.
Imagem Importador Seleção Colecao

7. Configure os campos a seguir de acordo com as configurações realizadas no
seu arquivo “.csv”:
a. “Delimitador csv”: caractere que separa valores;
b. “Delimitador de metadado multi-valorado”: caractere que separa
valores dentro de uma mesma célula;
c. “Delimitador de texto”: caractere que delimita todos os valores dentro
de uma mesma célula;
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d. “Codificação do arquivo”: parâmetro que determina a codificação dos
valores de texto do arquivo (geralmente UTF-8, garanta que o arquivo
“.csv” esteja codificado conforme as opções disponíveis no importador);
e. “Valor vazio”: expressão utilizada no arquivo “.csv” para representar
“metadados” que serão limpos durante atualização de “itens” já
existentes numa “coleção”. A expressão padrão é [empty value].
Imagem Importador Parametros Importacao

8. Configure estes campos de acordo com suas preferências para importação:
a. “Item repetido”: Determina o comportamento do Tainacan ao
identificar “itens” idênticos no processo de importação. Selecione
Atualizar para que o “item” receba os valores do arquivo “.csv” ou
selecione “Ignorar” para que o “item” já existente na “coleção” não seja
modificado;
b. “Caminho para o servidor”: O Importador permite que vários “itens”
sejam inseridos em uma “coleção” diretamente de um arquivo “.csv”.
Consulte Importador-csv#Importando arquivos e anexos para saber
como configurar seu arquivo “.csv” corretamente.
I.
De acordo com a documentação, aponte a URL no campo
caminho para o servidor.
Imagem Importador Parametros Importacao
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9. Clique em “Próximo”;
Imagem Importador CSV Proximo

10. Na tela “Mapeamento de Metadados” é possível realizar o processo de-para
entre os “metadados” previamente configurados no “.csv”;
Importador CSV Tela Mapeamento
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11. Selecione “metadados” identificados no “.csv” (à esquerda) e seu
correspondente da “coleção destino” (à direita) no Tainacan;
MP4

Importador

CSV

Mapeamento

Metadados

● Caso algum “metadado” ainda não exista na “coleção”, selecione “Criar
metadado”.
○ Ou se você desejar criar todos de uma vez, clique em “Marcar
todos os metadados para serem criados”.
Imagem Marcar todos os metadados para serem criados
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12. Para criar novos “metadados” na “coleção”, selecione “Adicionar mais
metadados”. Consulte Metadados para saber mais sobre a criação e os “tipos
de metadados” existentes;
Atenção: Neste processo, “metadados” do arquivo “.csv” não serão criados se
não tiverem um “metadado” apontado na coleção destino.
Atenção: As informações de cada “metadado” em cada “item” dependem da
criação de seu respectivo “metadado” neste processo.
Atenção: Uma vez criado, não é possível alterar o “tipo do Metadado”. Por
exemplo, alterar um “metadado” do tipo “Texto” para “Texto Longo”, ou
“Numérico”
para
“Data”.
▪

Consulte Características gerais de metadados para saber mais.

13. Ao concluir, clique em “Executar” para iniciar o “processo de importação”;
Imagem Importador CSV Mapeamento Executar Importacao
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14. Você será redirecionado para a tela de “Atividades do Repositório” onde
poderá acompanhar o andamento do “processo de importação”. Esta tela exibe
todos os processos de importação já realizados nesta instalação, do mais
recente para o mais antigo. Quando o processo for concluído, serão exibidos
o “arquivo de registro” e, em caso de erros, o “arquivo de registro de erros”;
Imagem Importador CSV Atividades Processos

15. Uma vez terminado com sucesso o “processo de importação”, vá para a
“coleção” destino da importação e revise se os “metadados”, “itens” e “valores”
estão de acordo com o esperado.
Importador CSV de Vocabulários (Taxonomias)
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Este importador permite que usuários adicionem termos a uma “taxonomia”. Essa
ferramenta é útil para a importação de “vocabulários controlados” para uma instalação
do Tainacan.

Como configurar o .csv
O formato de arquivo para a “importação de vocabulários” é o “.csv - comma
separated values” (valores separados por vírgula).
Para cada “termo” você pode informar o nome do termo e sua definição, por exemplo:
Termo 1,Definição do termo 1
Termo 2,Definição do termo 2
Termo 3,Definição do termo 3
Também é possível informar a hierarquia. Para isso, deixe as células à esquerda
vazias, indicando o nível de hierarquia entre estes “termos”.
A planilha deve ficar parecida com este exemplo:

Termo
1

Definição do Termo
1

Termo
2

Definição do Termo
2
1 Filho do Termo 2

Definição
termo

desse

2 Filho do Termo 2

Definição
termo

desse

1 Neto do Filho 2
Termo
3

Definição do Termo
3

Termo
4

Definição do Termo
4

Definição do 1 Neto do Filho
2

Essa mesma planilha, quando salva no formato “.csv”, deve se parecer com este
exemplo:
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Term 1,Definition of term 1,,
Term 2,Definition of term 2,,
,1st Child of term 2,Definition of this term,
,2nd Child of term 2,Definition of this term,
,,Gran child,Definition of grand child
Term 3,Definition of term 3,,
Term 4,Definition of term 4,,

Enviar o .csv para o Tainacan
Uma vez terminada a criação do seu arquivo “.csv” com os termos desejados, siga
estes passos:
1. Acesse o “painel de controle” do WordPress;
Imagem Painel Adm WordPress

2. Na barra lateral esquerda, clique em “Tainacan”;
Imagem Painel Acesso Tainacan
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3. Acesse a seção “Importadores”;
Imagem Acesso Importadores

4. Na seção “Importadores Disponíveis”, selecione “Vocabulário CSV”;
Imagem Acesso Importador Vocabulario CSV
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5. Configure o campo “Delimitador CSV” de acordo com o caractere delimitador
do seu arquivo “.csv”;
Imagem Importador Vocabulario CSV parametros

6. Selecione o arquivo “.csv” para upload;
Imagem Importador Vocabulario CSV selecao arquivo
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7. Crie ou escolha a “Taxonomia” de destino. Consulte Taxonomias para saber
mais;
Imagem Importador Vocabulario CSV selecao taxonomia destino

8. Clique em “Executar”;
Imagem Importador Vocabulario CSV Executar
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9. Você será redirecionado para a tela de “Atividades do Repositório”, onde
poderá acompanhar o andamento do “processo de importação”. Esta tela exibe
todos os “processos de importação” já realizados nesta instalação, do mais
recente para o mais antigo. Quando o processo for concluído, serão exibidos
o “arquivo de registro” e, em caso de erros, o “arquivo de registro de erros”;
10. Uma vez terminado com sucesso o “processo de importação do vocabulário”,
vá para a seção de “Taxonomias” e revise se a “Taxonomia” e os “Termos”
foram importados como o esperado.
Importador Teste
O “Importador teste” é uma ferramenta útil para usuários que desejam testar
funcionalidades do Tainacan, seja para conhecer melhor do que ela é capaz, seja
para seguir um roteiro de testes pré-lançamento. Com ele, podemos “criar coleções”
com “itens”, “metadados” e “filtros” genéricos de maneira rápida.
Ao contrário dos importadores de CSV, não estamos realmente “importando” dados
de uma fonte externa, mas sim deixando por conta do Tainacan que crie tudo isso.
Portanto, as configurações são bem simples:
1. Acesse o “painel de controle” do WordPress;
Imagem Painel Adm WordPress
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2. Na barra lateral esquerda, clique em “Tainacan”;
Imagem Painel Acesso Tainacan

3. Acesse a seção “Importadores”;
Imagem Acesso Importadores
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4. Na seção “Importadores disponíveis”, selecione “Teste”;
Imagem Acesso Importador Teste

5. Preencha os primeiros campos como desejar. Se for criada uma segunda
“coleção”, “metadados de relacionamento” poderão linkar seus “itens”;
Imagens Importador Teste Parametros
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6. Se deseja importar imagens do LoremFlickr para os seus “itens”, é possível
configurar dimensões específicas (“altura” x “largura”) ou deixar 0 para que elas
sejam aleatórias. Você também pode definir um “termo” de busca para “filtrar”
o conteúdo da imagem.
a. Embora diversas, as imagens fornecidas pelo LoremFlickr possuem
tamanho bem reduzido. Isso significa que mesmo não passando
parâmetros elas podem vir pequenas e se comportar de maneira
inesperada em alguns “modos de visualização”, caso estes esperem
recortes maiores que o mínimo criado pelo “importador”.
Imagem Importador Teste Parametros LoremFLickr

7. Realize a importação clicando em “Executar”;
Imagem Importador Teste Executar Importacao
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8. Uma vez terminado com sucesso o “processo de importação”, vá para as
“coleções” criadas e revise se os “metadados”, “itens” e “valores” estão de
acordo com o esperado.
Exportadores
Com o Tainacan é possível “exportar” suas “coleções” ou suas “Taxonomias”
(Vocabulário Controlado) em um arquivo de planilha CSV.
Exportar sua coleção para um arquivo CSV
1. Acesse o “painel de controle” do WordPress;
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imagem 50
2. Na barra lateral esquerda, clique em “Tainacan”;

Imagem 51
4. Clique em "Exportadores";

5. Escolha a opção "CSV";
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Imagem 112
6. Nesta página, você pode configurar os seguintes parâmetros do “CSV”:

Imagem 113
a. “Delimitador CSV”: O caractere usado para separar cada coluna no seu “CSV”.
(por ex. , ou ;);
b. “Delimitador de metadado multi-valorado”: O caractere utilizado para
separar cada valor dentro de uma célula de múltiplos valores (por ex. | |). Note
que o “metadado” destino precisa aceitar múltiplos valores;
c. “Delimitador de texto”: O caractere que delimita o conteúdo de cada célula
no seu CSV (por ex. ");
d. “Coleção de origem”: a coleção que você deseja importar;
e. “Mapeamento”: o Tainacan permite que você mapeie seus “metadados” para
o padrão “Dublin-Core”. Nesta opção você define se os “metadados” mapeados
previamente devem vir com os marcadores do padrão;
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f. “Envie-me um e-mail quando concluído”: Este processo pode levar algum
tempo. Marque esta opção para receber um e-mail quando o processo estiver
completo. Você também pode acompanhar o “status do processo” visitando
“Atividades Página”.
7. Após realizar as configurações, clique em “Executar”. Você será redirecionado para
a tela de “Atividades do Repositório” onde poderá acompanhar o andamento do
“processo de importação”. Esta tela exibe todos os “processos de importação” já
realizados nesta instalação, do mais recente para o mais antigo. Quando o “processo”
for concluído, serão exibidos o “arquivo de registro” e, em caso de erros, o “arquivo
de registro de erros”.

Imagem 114
a. “Tipo de ação”: nome da ação em execução ou executado, neste caso "CSV
Exportador";
b. “Progresso”: porcentagem concluída da ação;
c. “Enfileirado em”: data em que a ação entrou na fila;
d. “Coleção de destino”: coleção que está sendo exportada;
e. “Exportado por”: usuário responsável pela exportação;
f. “Arquivo de registro”: acesso ao arquivo de registro da exportação;
g. “Última atualização”: data da última atualização do processo de exportação.
h. “Download”: quando o processo chega ao fim, o sistema disponibiliza o
arquivo em “csv” para download, bastando clicar no link.
8. No final do processo, clique no link "Donwload" para baixar o arquivo.
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Imagem 115

Exportação de vocabulários controlados
1. Acesse o “painel de controle” do WordPress;

imagem 50
2. Na barra lateral esquerda, clique em “Tainacan”;
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Imagem 51
3. Clique em "Exportadores";

5. Escolha a opção "Vocabulary CSV";
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Imagem 116
6. Nesta página você pode configurar os seguintes parâmetros do “CSV”:

Imagem 117
a. “Delimitador CSV”: O caractere usado para separar cada coluna no seu
“CSV” (por ex. , ou ;);
b. “Taxonomia de origem”: a “Taxonomia” que você deseja exportar;
c. “Envie-me um e-mail quando concluído”: Este processo pode levar algum
tempo. Marque esta opção para receber um e-mail quando o “processo” estiver
completo. Você também pode acompanhar o “status do processo” visitando as
“Atividades do Repositório”.
7. Após realizar a configuração dos parâmetros, clique em "Executar". Você será
redirecionado para a tela de “Atividades do Repositório” onde poderá acompanhar o
andamento do “processo de importação”. Esta tela exibe todos os “processos de
importação” já realizados nesta instalação, do mais recente para o mais antigo.
Quando o “processo” for concluído, serão exibidos o “arquivo de registro” e, em caso
de erros, o “arquivo de registro de erros”;
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Imagem 118
a. “Tipo de ação:” nome da ação em execução ou executado, neste caso
"Vocabulary CSV Exportador";
b. “Progresso:” porcentagem concluída da ação;
c. “Enfileirado em”: data em que a ação entrou na fila;
d. “Taxonomia de destino”: “Taxonomia” que está sendo exportada;
e. “Arquivo de registro”: acesso ao arquivo de registro da exportação;
f. “Última atualização”: data da última atualização do “processo de exportação”;
g. “Download”: quando o processo chega ao fim, o sistema disponibiliza o
arquivo em “csv” para download, bastando clicar no link.
8. No final do processo, clique no link "Download" para baixar o arquivo.

Imagem 119
Ações em Massa
O Tainacan permite a realização de “ações em massa”. É possível criar, editar,
importar e deletar itens em massa com poucos cliques.
Criar Itens em Massa
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A criação de “itens em massa” é diferente da “importação de itens” a partir de um
arquivo “.csv”. Diferente da última, que ocorre a partir da seção de importadores do
Tainacan, a criação em massa é feita diretamente do “painel administrativo da
coleção”, mediante o upload dos documentos principais que irão compor a “coleção”.
Nota: Se você possui uma base de itens estruturada e tratada em um documento de
planilha, considere utilizar o “Importador CSV”.
Nota: O que diferencia a função “Criar Itens em Massa” da Criação da função
“Adicionar Um Item” é o processo de definição do documento principal. Para a última
função, o preenchimento dos “metadados” independe da existência de um documento
vinculado ao “item”. Enquanto que para a primeira função, o preenchimento dos
“metadados” se dá a partir do upload do conjunto dos documentos principais.
Atenção: Por padrão, o Tainacan irá considerar o nome do arquivo como o “Título
Principal” do item.
1. Acesse o “painel de controle” do WordPress;
Imagem Painel Adm WordPress

2. Na barra lateral esquerda, clique em “Tainacan”;
Imagem Painel Acesso Tainacan
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3. Selecione a “Coleção” que deseja para a criação dos “itens”;
Imagem Selecao Colecao

4. Clique em “Adicionar novo” e selecione a opção “Adicionar itens em massa”;
Imagem Adicionar novo Itens Massa
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5. Clique ou arraste a mídia dos “itens” que deseja criar para o campo de “Envio
de documentos”;
Imagem

Itens

em

masas

Envio

arquivos

6. Os arquivos selecionados serão enviados automaticamente e o progresso de
upload pode ser acompanhado em tempo real;
Imagem Itens em massa concluido upload arquivos
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Nota: Novos arquivos de mídia podem ser adicionados a qualquer momento nesta
mesma
tela
durante
o
processo
de
envio
de
documentos;

7. Quando o processo for concluído, será possível:
a. “Edição de itens em sequência” para editar cada mídia
individualmente em sequência. Consulte Editar Itens em Sequência;
b. “Editar itens em massa” para editar informações comuns a todos
arquivos enviados nessa operação. Consulte Editar Itens em Massa;
Atenção: Todos os valores inseridos via edição em massa são
atribuídos a todos os “itens” criados em massa.
c. “Cancelar” para encerrar a operação. Os arquivos de mídia que já
estiverem com o upload concluído ficarão disponíveis na “Biblioteca de
Mídia” do WordPress.
Imagem Itens em massa comandos finais
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Editar Itens em Massa
1. Selecione a “Coleção” que contém os “itens” que deseja editar;
Imagem Selecao Colecao

2. Clique na “caixa de seleção” (localizada à esquerda das miniaturas dos itens)
de cada um que deseja editar, ou clique em “Selecionar todos os itens na
página”;
● Se desejar, também é possível selecionar todos os itens da coleção.
Para isso, primeiro clique em “Selecionar todos os itens na página” e
então clique em “Selecionar todos”.
Imagem Acoes em Massa Editar Itens selecao
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3. À direita, clique em “Ações para seleção”;
Imagem Acoes em massa Acoes para selecao

4. Selecione “Editar itens selecionados em massa”;
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5. Selecione o “metadado” que deseja editar na janela exibida;
Imagem Acoes em massa selecionar metadado

6. Em seguida, com base nas opções e configurações do “metadado”, selecione
uma ação:
○ “Adicionar valor”: Para acrescentar um novo valor a um “metadado”
com a configuração “Permitir valores múltiplos” habilitada;
Imagem Acoes em massa adicionar valor
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○ “Atribuir novo valor”: Para adicionar um novo valor ao “metadado”.
I.
Se houver valores para os “itens” selecionados, eles serão
substituídos pelo novo valor;
Imagem Acoes em massa atribuir novo valor

○ “Substituir valor”: Para alterar um valor já existente por outro;
I.
Será exibido um campo para selecionar o valor a ser substituído
e outro campo será exibido para a inserção do novo valor.
Imagem Acoes em massa substituir valor
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○ “Remover um valor”: Para remover um valor específico em um
metadado com a configuração “Permitir valores múltiplos" habilitada;
I.
Um campo para selecionar o valor a ser removido será exibido à
direita.
Imagem Acoes em massa remover um valor

○ “Limpar valores”: Para remover todos os valores de um “metadado”;
Imagem Acoes em massa limpar valores
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○ “Copiar valor”: Para fazer uma cópia dos valores a partir de um outro
“metadado do item”;
I.
Será exibido um campo para selecionar o “metadado” do qual o
valor será copiado. Importante ressaltar que os “tipos dos
metadados” de origem e destino devem ser iguais. A tabela
seguinte mostra as restrições entre as configurações dos
“metadados” para que se possa realizar a cópia.
Imagem Acoes em massa copiar valor

Metadado destino

Metadado origem

É
possível
copiar
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Simples

Simples

Sim

Múltiplo

Simples

Sim

Simples

Múltiplo

Não

Múltiplo

Múltiplo

Sim

Qualquer

Composto

Não

Simples

Filho
Simples
composto)

(metadado

Múltiplo

Filho
Simples
composto)

(metadado

Filho
Simples
composto)

(metadado

Filho
Simples
composto)

(metadado

Sim

Sim

Simples

Não

Múltiplo

Não

7. Ao concluir a configuração das alterações desejadas, clique no botão de “play”
à direita para executar a ação;
● Ou clique no “ícone de cancelar” para cancelar a ação;
Imagem Acoes em massa botao play
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8. Clique em “Concluir” quando concluir as ações desejadas.
Imagem Acoes em massa botao concluir

Nota: Além dos “metadados”, na “edição em massa” é possível alterar as
seguintes configurações de cada item:
▪
▪

“Status”: É possível alterar essa configuração para os valores:
“Publicado”, “Privado”, “Rascunho” e “Lixo”;
“Permitir comentários”: É possível alterar essa configuração para
os valores: “Aberto” e “Fechado”.

Excluir Itens em Massa
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1. Selecione a “Coleção” que contém os “itens” que deseja excluir;
Imagem

Selecao

Colecao

2. Clique na “caixa de seleção” (localizada à esquerda das miniaturas dos itens)
de cada um que deseja excluir ou clique em “Selecionar todos os itens na
página”;
● Se desejar, também é possível selecionar todos os “itens da coleção”.
Para isso, primeiro clique em “Selecionar todos os itens na página” e
então clique em “Selecionar todos”.
Imagem Acoes em Massa Editar Itens selecao

3. À direita, clique em “Ações para seleção”;
Imagem Acoes em massa Acoes para selecao
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4. Selecione “Enviar para lixeira” para excluir os “itens” selecionados;
○ Uma janela de confirmação será exibida, clique em “Continuar” para
confirmar a operação.
Imagem Acoes em massa enviar lixeira

Excluir Permanentemente ou Restaurar Itens em Massa da Lixeira
1. Os arquivos enviados para a lixeira estão disponíveis na aba “Lixo” da
“coleção”;
Imagem Acoes em massa itens no lixo
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2. Clique na “caixa de seleção” (localizada à esquerda das miniaturas dos itens)
de cada um que deseja deletar permanentemente ou clique em “Selecionar
todos os itens na página”;
○ Se desejar, também é possível selecionar todos os “itens” que estão na
lixeira. Para isso, primeiro clique em “Selecionar todos os itens na
página” e então clique em “Selecionar todos”.
Imagem Acoes em massa selecao itens lixeira

3. À direita, clique em “Ações para seleção”;
Imagem Acoes em massa Lixeira Acoes para selecao
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4. Clique em “Deletar permanentemente” para excluir os “itens” de forma
irreversível;
○ Atenção: Uma vez deletado permanentemente um “item”, não é
possível o recuperar.
Imagem Acoes em massa Deletar permanentemente

5. Ou clique em “Restaurar do Lixo”, para restaurar os “itens” selecionados para
a coleção.
Imagem Acoes em massa Restaurar do Lixo
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Editar Itens em Sequência
1. Selecione a “Coleção” que deseja para a edição dos “itens”;
Imagem Selecao Colecao

2. Clique na “caixa de seleção” (localizada à esquerda das miniaturas dos “itens”)
de cada um que deseja editar ou clique em “Selecionar todos os itens na
página”;
● Se desejar, também é possível selecionar todos os “itens da coleção”.
Para isso, primeiro clique em “Selecionar todos os itens na página” e
então clique em “Selecionar todos”.
Imagem Acoes em massa selecao itens
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3. À direita, clique em “Ações para seleção”;
Imagem Acoes em massa Acoes para selecao2

4. Selecione “Editar itens selecionados em sequência”;
Imagem Acoes em massa Editar itens sequencia
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5. Edite os campos desejados;
Imagem Acoes em massa editar metadados

6. No “rodapé da página” é exibida uma barra de progresso com as informações:
○ “Item” atual e total de “itens”;
○ Última vez que as alterações realizadas foram salvas;
Imagem Acoes em massa barra progresso
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7. Ao concluir as alterações no “item” exibido, selecione:
○ “Atualizar”: As alterações realizadas no “item” serão salvas e o próximo
“item” é exibido para edição;
○ “Salvar como rascunho”: O “item” tem seu “status” alterado para
rascunho.
Imagem Acoes em massa concluir alteracoes

8. Quando chegar no último “item” clique em “Atualizar” e depois “Concluir”.
Imagem Acoes em massa atualizar concluir

199

Nota: Por padrão, ao iniciar a edição em sequência, os “metadados do item”
aparecem colapsados. Para expandir os “metadados” e visualizar os valores
preenchidos de cada “item” existem dois caminhos: clicar em “Expandir todos” ou
“clicar em um metadado por vez”.

Importar Itens
Importe vários “itens” com “metadados pré-configurados” e valores preenchidos com
o Importador .csv.

Importar Taxonomias
Crie taxonomias com “vocabulários controlados” e “valores hierárquicos” utilizando o
Importador de Vocabulário.
Submissão de Itens
A versão 0.17 do Tainacan traz a possibilidade de se abrirem “coleções” para
“submissão pública” de itens (também referida como “auto-depósito”). Isto significa
que usuários sem privilégios administrativos, ou até mesmo visitantes do site passam
a poder, eles mesmos, criarem “itens” em uma “Coleção”, ampliando, assim, as
possibilidades de um acervo colaborativo gerado por diversas pessoas.
Por trás dos panos, a “Submissão de Itens” nada mais é do que levar o formulário de
criação do item, com os metadados configurados na coleção, para uma página pública
do site. Isto é feito através de um bloco gutenberg e de algumas configurações extras.
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Nesta página, explicamos como configurar seu formulário de “Submissão de Itens
público”. Cobriremos então:
1.
2.
3.
4.
5.

Os ajustes necessários na configuração da coleção;
O processo de criação do bloco do formulário;
Alguns ajustes avançados para o bloco;
A proteção contra ataques ao site usando a verificação reCAPTCHA;
Algumas dúvidas frequentes sobre esta funcionalidade;

Configurando a Coleção
Na página de configuração de toda “Coleção”, há um campo que permite habilitar a
“submissão de itens”.
1. Acesse a “coleção” onde você pretende habilitar a “submissão de itens” e
clique em "Configurações";

Imagem 120
2. No canto inferior direito, habilite a função "Permitir a submissão de item";
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Imagem 121
3. Com este campo habilitado, esta coleção poderá ser listada para o bloco de
submissão de itens, sobre o qual falaremos em breve. Ao habilitar a função,
novas opções surgem, como mostrada na captura de tela a seguir:

Imagem 122
“Permitir a submissão por usuários anônimos”: diz respeito a quais usuários
poderão enviar este formulário. Por padrão, não é qualquer pessoa que visita o site,
mas pelo menos pessoas cadastradas no sistema do seu WordPress que tem este
poder. Se habilitado, mesmo pessoas que nunca logaram no site poderão enviar
informações.
Se estiver no seu interesse abrir sua “coleção” para usuários anônimos, é importante
entender que os “itens” não terão registro de “quem” os criou. No sistema
administrativo, o campo “Criado por” conterá apenas a informação “anônimo”. Pode
ser útil, neste caso, criar um “Metadado” que identifique o autor da submissão, como
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por exemplo, um “metadado tipo Texto” chamado “Nome do usuário”, marcado como
obrigatório.
“Status padrão”: Todo “item” criado pelo formulário, terá um “status padrão”. Para
garantir que os “itens” possam ser validados antes de irem parar na coleção pública,
recomenda-se manter o seu status como “Privado” ou “Rascunho”. A principal
diferença é que “itens rascunho” não precisam ter sido completados, portanto nem
toda validação de “metadados obrigatórios”, por exemplo, foi feita. “Itens privados” só
serão vistos por usuários logados e com permissão para tal, possivelmente revisores
do seu fluxo de aprovação de “itens”.
“Usar a verificação reCAPTCHA no formulário de submissão”: Por fim, como em
qualquer formulário na Web, é importante proteger seu site contra ataques de
usuários mal intencionados. Detalhamos melhor a funcionalidade da opção “Usar a
verificação reCAPTCHA no formulário de submissão” em uma sessão separada.
Criando o Bloco de Submissão de Itens
Para ter seu formulário disponível para visitantes do site, é preciso criar uma página
ou post no seu “painel administrativo” do WordPress. Como explicado em maiores
detalhes na nossa página sobre os Blocos Gutenberg, este é o novo “editor de
conteúdo do WordPress”, no qual você poderá dar um nome a página ou mesmo
incluir conteúdo para apresentar o seu formulário ao usuário, como um título e texto
explicativo.
1. Acesse o “painel de controle” do WordPress;
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imagem 50
2. Na barra lateral esquerda, clique em “Posts” (caso queira inserir o bloco em
um post) ou “Páginas” (caso queira inserir o bloco em uma página);

3. Feito isto, uma busca pelo bloco “Formulário de Submissão de Itens” na lista
de blocos, te permitirá inserir o formulário;

4. De início, o bloco vem vazio, porque espera que você configure de qual
“coleção” este formulário se refere. Ao clicar no botão “Selecione a Coleção
destino”, o modal apresentado mostrará apenas as “coleções” configuradas
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para aceitar a submissão pública de “itens”, como mencionado na sessão
anterior;
imagem 124
5. Escolhida a “coleção”, o bloco será preenchido com uma “prévia visual” de
como ficará o formulário. Para realmente ver o formulário em ação, é preciso
clicar em “Visualizar” ou “Publicar a página”;
Imagem 126
6. Após o preenchimento dos dados, a depender da configuração da coleção, o
formulário poderá ser publicado diretamente ou vai para a “aba de rascunho”
na “coleção”. Nesta aba ele pode ser avaliado e configurado como público,
caso aprovado, no painel do Tainacan.
Configurações Avançadas do Bloco
O “bloco de submissão” possui algumas configurações adicionais.
1. Clique no “bloco de submissão do item” e depois na “engrenagem” que fica no
canto superior direito da tela, o painel lateral direito do editor mostrará uma
série de “configurações do bloco”;
Imagem 127
2. “Mensagem de retorno da submissão”: Configure os campos de retorno
para o usuário após o preenchimento. O primeiro deles diz respeito a
mensagem que vai ser mostrada quando o “item” tiver sido submetido com
sucesso no formulário;

imagem 128
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Por padrão, esta informação aparece como na imagem abaixo:

Pode ser um bom lugar para informar, por exemplo, que a submissão está sendo
avaliada pela equipe administrativa e que se aprovado, o “item” será disponibilizado
na listagem de “itens da coleção”.
Rótulo das Sessões
Como é possível notar na prévia do bloco, o “formulário de submissão de itens” possui
quatro grandes sessões, na seguinte ordem:

Imagem 129
1. O “Documento principal do item”, que pode ser tanto um arquivo, quanto
um texto puro ou um endereço online via link URL;
2. A “Miniatura”, que representará o “item” nas listagens e que por padrão é
gerada automaticamente a partir do “Documento”, mas pode ser submetida
pelo usuário;
206

3. A “lista de Anexos”, que pode ser de um ou mais arquivos relacionados de
alguma maneira ao “item”;
4. A “lista de Metadados”, que constitui as informações gerais do “item” e dá
cara aos dados exigidos pelo formulário.
Estes rótulos podem fazer sentido na interface administrativa do Tainacan mas, talvez
você prefira usar termos que comuniquem melhor com o seu público. Por exemplo,
talvez “Informações” seja mais claro que “Metadados” e “Arquivos extras” seja melhor
que “Anexos”. Por isto, nesta sessão você pode alterar estes rótulos. Você também
pode optar por deixá-los em branco, o que ocultará estas separações entres as
sessões, dando uma noção de unidade aos campos do formulário.
Entrada de Metadados
No painel “Entrada de Metadados”, você pode ver todos os campos que foram
configurados na tela de “metadados” da configuração da “coleção”.

imagem 130
Aqui você pode esconder alguns “metadados” que não considera apropriados para
aparecerem neste formulário. Por exemplo, um campo que guarde a informação se
aquele “item” foi aprovado após revisão, certamente não precisa estar no formulário
público. Note, porém, que se o “metadado” em questão é “obrigatório”, ele não pode
ser desabilitado, já que isto impediria a submissão.
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Elementos do Formulário
Este painel agrupa todas as funcionalidades de “esconder/mostrar” os demais
elementos do formulário que não os “metadados”. Usando estas opções, você pode
aproximar o layout do seu formulário com o de um formulário mais simples do seu
site, ao invés de se assemelhar ao complexo e rico componente encontrado no “painel
administrativo” do Tainacan:

imagem 131 e 132
1. “Esconder qualquer botão redondo de escolha do tipo de documento”:
Escondendo os três, a sessão com o rótulo deixará de existir. Escondendo dois
de três destes, o formulário deixará de exibir os botões redondos e, já exibirá
de imediato, o campo para inserção do documento do único tipo restante:
a. “Documento tipo arquivo”;
b. “Documento tipo texto simples”;
c. “Documento tipo URL”;
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2. “Esconder a sessão Miniatura”: útil se você deseja confiar no processo de
geração automático a partir do documento ou se seus “itens” são
majoritariamente textuais e não necessitam de imagem;
3. “Esconder a sessão Anexos”: caso seus “itens” não precisem deles;
4. Mostrar o botão “Permitir comentários”: Este é o único elemento do formulário
de “itens” que começa escondido por padrão. No curioso caso em que você
queira que o usuário, por ele mesmo, decidir se seu “item” pode receber ou não
comentários, habilite esta opção;
5. “Esconder os colapses dos metadados”: Toda a lista de “metadados” tem
setinhas aos lados dos nomes e linhas abaixo dos inputs, que denotam os
colapses, botões que ao serem clicados escondem aquele “metadado”, para
melhor aproveitamento do espaço. Se você prefere que esta funcionalidade
não apareça, use esta opção. Deve ser o ideal a se fazer caso seu formulário
possua poucos “metadados”;
6. “Esconder os botões de ajuda”: Ao lado de todo “metadado” e das sessões do
formulário, um botãozinho redondo com uma interrogação oferece para o
usuário um “balão com dicas de preenchimento”. Estas dicas vem da
configuração de cada “metadado”, do campo descrição. Se você considera que
a informação não é necessária aqui, pode desabilitá-los com esta opção;
7. “Esconder o tipo de metadado”: Todo campo de “metadado” do formulário tem,
ao lado de seu rótulo, um texto mais claro indicando o “tipo de metadado”
(texto, relacionamento, número, taxonomia…). Esta informação pode não ser
interessante no formulário público, por isso pode ser desabilitada aqui.
Cores e Tamanhos
Por fim, é possível alterar um pouco da aparência do formulário. Embora a estética
dos componentes pode variar de acordo com o “tema” usado, alguns ajustes podem
ser feitos neste painel. Pode ser desejável se modificar o tamanho da fonte base (a
fonte utilizada no “painel administrativo” é tipicamente menor do que a encontrada em
posts e páginas) e claro, cores em geral. As cores constituem-se, no geral, de
variações de cinza para mostrar linhas e texto, e duas cores primárias, que vem da
interface Azul Turquesa do Tainacan. Estas são importantes para “links”, “botões”,
“balões de ajuda” e “efeitos de mouse sobre itens”. Vale observar os efeitos resultantes
na prévia do bloco para se ter uma ideia.
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imagens 133, 134 e 135
Verificação reCAPTCHA no formulário
É muito comum, em sites que possuem “formulários” como estes, que usuários mal
intencionados realizem ataques ao servidor. Uma das maneiras mais comuns de se
realizar isso é fazendo uso de robôs (scripts automatizados) que submetem diversas
vezes informações ao “formulário”, seja com objetivo de espalhar SPAM, seja com
objetivo de sobrecarregar o servidor e, possivelmente, derrubá-lo.
Para proteger seu site deste tipo de ataque, recomendamos fortemente o uso de um
mecanismo de verificação que consiga validar “submissões” feitas por usuários reais.
Embora existam diversas soluções para isso, oferecemos integrada ao plugin aquela
que consideramos uma das mais simples e eficazes, o reCAPTCHA da Google. Você
provavelmente já topou com ele algum “formulário” na web, onde teve que apertar
seu checkbox e realizar algum desafio para seguir a diante com a “submissão”. São
dois passos para fazê-lo funcionar no seu “formulário de submissão de itens”:
1. Configurar o site para obter a chave do reCAPTCHA;
2. Habilitar a coleção para uso do mesmo.
Configurando o reCAPTCHA no seu site
1. Acesso o “Painel administrativo” do WordPress. Há um submenu do plugin
Tainacan específico para isso, o “Submissão de Itens”;
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Imagem 136
2. Nesta página, você encontrará dois campos que precisam ser preenchidos: A
“chave do site” e a “palavra secreta do site”;
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Ambos os “campos” são obtidos no site do reCAPTCHA, quando você cadastra seu
site neste link: https://www.google.com/reCAPTCHA/admin/create. Não esqueça de
clicar em “Salvar alterações” ao concluir esta etapa.
Habilitando a Coleção para uso do reCAPTCHA
Nas configurações (veja Configurando a Coleção) relacionadas ao “formulário de
submissão” dentro do “formulário da coleção”, habilite a opção que diz “Usar a
verificação reCAPTCHA no formulário de submissão”. Feito isto, salve a coleção.
Note que se você já havia criado um “bloco de submissão” antes de realizar estas
configurações, será preciso excluir ele e refazer a inserção do bloco;
Dúvidas Frequentes
Onde configuro quais perguntas vão existir no formulário?
O “formulário de submissão de itens” oferecido, nada mais é do que um mapeamento
do formulário de edição de “itens” existente na sua “coleção”. Portanto, para
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configurar quais campos vão existir no mesmo, é preciso editar os “metadados” da
sua “coleção”. Na página dos “metadados”, você poderá mexer com a ordem destes,
os “rótulos”, “descrições” e particularidades tais como “serem ou não obrigatórios”.
Mais informações nesta página.
Como montar um fluxo de validação para as submissões?
Não há um identificador específico que diga que “Este item veio de uma submissão”.
Por padrão, “itens submetidos via formulário” serão enviados para a aba da “lista de
itens” relativa ao status configurado na coleção. Esta é a maneira que você tem de
assegurar que eles não se tornem públicos de imediato e possam, antes, ser
revisados e aprovados. O que é possível, é criar um “metadado privado” do tipo
“Seleção” ou “Taxonomia” (que não apareça no formulário) e que te ajude a identificar
possíveis subetapas de um fluxo de aprovações (como “Em avaliação”, “Falta
revisão”), antes de ele ser definitivamente aprovado.
Não estou conseguindo criar termos novos pelo formulário, por quê?
Por enquanto, não é possível criar novos termos de “metadados tipo taxonomia”
diretamente pelo “formulário de submissão do item”. Esta limitação existe porque
“Taxonomias” são configurações a “nível repositório” e precisam de uma camada
extra de segurança para que usuários externos não tragam problemas aos seus
“vocabulários controlados”. Entretanto, a funcionalidade está aberta à discussão para
desenvolvimento futuro.
Quero um formulário com campos não relacionados à coleção. É possível?
O “módulo de submissão de itens” é voltado para “itens de coleções” Tainacan. Se
você deseja obter uma informação de seu usuário e não considera esta uma
informação de uma “coleção” em específico do seu repositório, talvez o que você
precise seja um “plugin de formulário” para o seu site. Existem diversos disponíveis
para o WordPress que podem, inclusive, ser inseridos na mesma página do seu “bloco
de submissão de itens”, porém deixando claro que se tratam de informações
separadas.
Já uso um plugin de reCAPTCHA. Existe alguma integração com a submissão
de itens?
De fato, existem alguns plugins que já habilitam o reCAPTCHA na maioria dos
formulários do seu site. Estes “plugins”, entretanto, não se integram automaticamente
no Tainacan. Porém, uma vez usando eles, você pode aproveitar a “chave do site” e
a “palavra secreta” gerada para eles, e copiar e colar nos campos de configuração.
Assim, todos estarão protegidos pelo mesmo mecanismo e você pode, inclusive,
acompanhar estatísticas de ataques e proteções no “painel administrativo” do Google
reCAPTCHA.
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Permissões e Usuários
Este artigo explica como as “permissões” são tratadas no Tainacan, bem
como quais são as “funções dos usuários” disponíveis, e o que cada uma
delas pode fazer. Para versões anteriores ao Tainacan 0.15, cheque esta
documentação.
O Tainacan lida com “permissões” de usuários de maneira similar ao WordPress. Se
você está acostumado com as “funções” e “permissões” do WordPress, você já tem
meio caminho andado!
Uma “permissão” é o que é verificado ao se fornecer acesso para um usuário à uma
“tela”, um “botão”, qualquer “função do sistema”. Uma “função de usuário” é uma
maneira de conceder um “conjunto de permissões” para um usuário. Atribuir uma ou
mais “funções” a um usuário é algo que já pode ser feito pelo WordPress por qualquer
administrador com “permissões de editar usuários”. Com o Tainacan, novas “funções”
são disponibilizadas: “Administrador no Tainacan”, “Editor no Tainacan” e “Autor no
Tainacan”.
A seguir, detalhamos:
1. As Funções de Usuários do Tainacan (e como se comparam com as padrão
do WordPress);
2. As Permissões do Tainacan;
3. Como Gerenciar Funções de Usuários;
4. Como Gerenciar Permissões Específicas em certas coleções.
Indexando Conteúdos em PDF
Na versão 0.12 disponibilizamos uma abordagem experimental para indexar texto de
arquivos no formato “PDF” carregados como documento dos “itens”. Isso permite que
os usuários utilizem a “busca textual” para pesquisar dentro dos documentos em
“PDF”.
Porém, esta funcionalidade ainda está em desenvolvimento e pode não funcionar
corretamente em todos os contextos, ou em todos os tipos de documentos em “PDF”.
Por isso, decidimos que por padrão, essa função não está ativada. Mas, é plenamente
possível que os usuários ativem essa funcionalidade e nos ajude a melhorá-la.
Ativando a indexação de texto em documentos no formato PDF
Para ativar essa funcionalidade, você precisa editar seu arquivo ‘wp-config.php’ (este
arquivo encontra-se normalmente nas pastas do servidor em que o WordPress e o
Tainacan são mantidos, entre em contato com seu suporte técnico se necessário) e
adicionar a linha abaixo:
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define('TAINACAN_INDEX_PDF_CONTENT', true);
Uma vez que a funcionalidade foi ativada, arquivos “PDF” carregados como
documento dos “itens”, a partir deste momento, terão seus conteúdos indexáveis e
acessíveis através de “busca textual”.
Buscando no texto indexados dos documentos no formato PDF
O conteúdo textual do “PDF” indexado será buscado através da funcionalidade de
“busca textual do Tainacan”, que busca em todos os “metadados”. Veja mais em:
Mecanismo de Busca.
Você pode, também, buscar somente no conteúdo do “PDF” utilizando a opção de
“Busca Avançada”. Existe uma nova opção de busca chamada “Documento”, que
buscará diretamente no conteúdo indexado dos documentos em “PDF” carregados.
Indexando documentos PDF já existentes
Se no momento que você ativar a funcionalidade de indexação do conteúdo textual
de “PDFs” já houver documento no formato “PDF” no seu repositório, você precisa
“executar um comando para indexar os conteúdos dos PDFs já existentes”. Isso pode
ser feito usando a ferramenta WPCLI (entre em contato com seu suporte técnico se
necessário).
Acesse seu servidor e digite:
wp tainacan index-content --collection=all
Ou, se deseja indexar os documentos em “PDF” de uma “coleção” específica:
wp tainacan index-content --collection=<id of collection>
Digite o seguinte para informações sobre como usar o comando “index-content”:
wp tainacan index-content --help
Inserir e editar imagens
Existem algumas formas de adicionar imagens aos “itens” do Tainacan. Esse tipo de
ação pode ser realizada individualmente, adicionando a imagem direto ao item ou
primeiro à biblioteca, em sequência ou em massa. Sendo que, todas as imagens
utilizadas no Tainacan se encontram alocadas na “Biblioteca de Mídia do WordPress”.
Biblioteca de Mídia do WordPress
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Todas as imagens utilizadas no Tainacan ficam armazenadas na “Biblioteca de Mídia
do WordPress”. As imagens podem ser incorporadas diretamente à biblioteca antes
de serem adicionadas a um “item”. As edições nas imagens só podem ser realizadas
na “Biblioteca de Mídia”.
Inserir imagens
1. Acesse o “painel de controle” do WordPress;
2. Na barra lateral esquerda, clique em “Mídia” e então em “Biblioteca”;
3. Na tela da “Biblioteca de mídia” clique em “Adicionar nova” no canto superior
esquerdo;
4. Arraste
ou
selecione
a
“imagem”
que
deseja
adicionar.

Editar imagens
1.
2.
3.
4.
5.

Acesse o “painel de controle” do WordPress;
Na barra lateral esquerda, clique em “Mídia” e então em “Biblioteca”;
Selecione a “imagem” que deseja editar;
Clique em “Editar imagem”;
Realize as edições desejadas:
○ “Recortar”;
○ “Rotacionar para a esquerda”;
○ “Rotacionar para a direita”;
○ “Virar na vertical”;
○ “Virar na horizontal”;
○ “Redimensionar a imagem”;
○ “Recorte da imagem”.
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Inserir imagem ao item
As imagens podem ser inseridas diretamente ao “item”, sem que antes sejam
adicionadas à “Biblioteca de Mídia”. Existem três formas de realizar essa ação:
1. Inserir a imagem individualmente em cada item;
2. Inserir imagens em sequência em um conjunto de itens;
3. Inserir imagens em massa.
A ação de “inserir imagens individualmente” é indicada para os casos em que existem
poucos “itens” em que imagens serão adicionadas. A inserção de imagens em
sequência é adequada para um conjunto de “itens”, que pode abranger de dois até
todos os “itens” de uma mesma página. Já a “inserção de imagens em massa” visa
abranger uma grande quantidade de “itens”.
Inserir imagem individualmente
1. Acesse o “painel de controle” do WordPress;
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imagem 050
2. Na barra lateral esquerda, clique em “Tainacan”;

imagem 51
3. Selecione uma “coleção”;
4. Selecione o “item” desejado e clique em “Editar item”;
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5. Clique em “Arquivo”;

imagem 138
6. Selecione uma “imagem” que já se encontra na “Biblioteca de mídia” ou envie
uma “imagem” do seu computador;
imagem 139
7. Clique em “Selecionar arquivo”;
1. No “rodapé da página” é exibida uma barra de progresso com as
informações referentes:
* Última vez que as alterações realizadas foram salvas.
imagem 140
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8. No canto inferior direito da tela clique em:

Imagem 141
1. “Enviar para a lixeira”, para que o “item” seja enviado para a lixeira;
2. “Voltar para rascunho”, para que o “item” tenha seu status alterado
para “rascunho”;
3. “Atualizar”, para confirmar as alterações realizadas no “item”;

Inserir imagem em sequência
1. Acesse o “painel de controle” do WordPress;
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imagem 050
2. Na barra lateral esquerda, clique em “Tainacan”;

imagem 51
3. Selecione uma “coleção”;
4. Clique nas “caixas de seleção” dos “itens” que deseja editar;
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I.

Todos os “itens” da página podem ser selecionados ao clicar em
“Selecionar todos os itens da página”.

imagem 142
5. Clique em “Ações em massa” e então em “Editar itens selecionados em
sequência”;

imagem 143
6. Clique em “Arquivo”;

imagem 138
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7. Selecione uma “imagem” que já se encontra na “Biblioteca de mídia” ou envie
uma “imagem” do seu computador;
8. Clique em “Selecionar arquivo”;
I.
No “rodapé da página” é exibida uma barra de progresso com as
informações referentes:
i. Item atual e total de itens;
ii. Última vez que as alterações realizadas foram salvas;
imagem 139
9. No canto inferior direito da tela, clique em:
I.
“Anterior”, para voltar ao “item” anterior;
II. “Salvar como Rascunho”, para que o “item” exibido tenha seu status
alterado para “rascunho”;
III. “Atualizar”, para confirmar as alterações realizadas no “item” e ir para o
próximo.

imagem 144

Inserir imagem em massa
Consulte Importando arquivos e anexos para aprender como “inserir
imagens em massa”.
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Páginas, Temas e Blocos
Páginas do Tainacan

•
•
•
•

•
•

Com o plugin Tainacan ativado em seu WordPress, algumas páginas especiais
passam a ser criadas pelo próprio plugin. São elas:
Página de Coleções /colecoes;
Página de todos os Items do Repositório /itens;
Páginas de Itens de uma Coleção de slug nome-da-colecao /nome-da-colecao;
Páginas de Itens com algum metadado Taxonomia de slug nome-da-taxonomia
que tenham um Termo de slug nome-do-termo /nome-da-taxonomia/nome-dotermo;
A medida que você cria Coleções, Itens e Termos, automaticamente já poderá
ter acesso no seu site nestes endereços. Em geral, no painel administrativo do
Tainacan, você encontra links para estas páginas em botões com ícones de
olho (como o que se encontra no topo direito desta página). Para além disso,
também é possível configurar suas próprias páginas apresentando suas
coleções ou explicando algo sobre seu repositório. São dois caminhos
diferentes, mas que estão à sua disposição graças à integração do Tainacan
com o WordPress. Saiba mais a seguir:
Páginas Especiais Geradas pelo Tainacan
Criando suas Próprias páginas com Blocos Gutenberg
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As páginas Especiais do Tainacan

Página de Coleções
/colecoes ou /collections, caso sua instalação esteja em inglês.
Disponível no seu site a partir do momento em que é criada uma coleção, esta
página lista suas coleções com opções de ordenação, busca, paginação e
visualização em tabela ou cartões. É uma boa maneira de prover ao público
uma visão sistemática de quais coleções existem no seu repositório.
Página de Items do Repositório
/itens ou /items, caso sua instalação esteja em inglês.
Disponível no seu site a partir do momento em que algum item é criado em
qualquer coleção, esta página lista todos os itens de todos as coleções do
repositório. Ela apresentará alguns modos de visualização padrão, opções de
ordenação pelos metadados nível repositório e a listagem de todos os filtros
de todas as coleções, além de um filtro de coleções. Embora seja poderoso o
acesso à todos os itens, recomendamos seu uso com cautela. A filtragem por
um metadado específico de uma coleção, por exemplo, esconderá da lista os
itens que não possuem aquele metadado, o que pode ser confuso para quem
não conhece a organização do seu repositório.
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Páginas de Itens de uma Coleção

•
•
•
•
•
•

/nome-da-colecao
Esta é em geral a página mais importante de uma instalação Tainacan. Nela
você tem acesso à busca facetada de itens dentro de uma coleção.
Destacamos os recursos disponíveis:
Cabeçalho da Coleção (cuja imagem, cor e descrição são configuráveis no
formulário de edição de coleção);
Filtros (os mesmos disponíveis no painel administrativo, deste que estejam
públicos);
Busca Textual Simples e Busca Avançada;
Ordenação ascendente ou descrescente por todos os metadados públicos;
Modos de visualização incluindo o modo Tela Cheia (são habilitados ou
desabilitados também no formulário de edição da coleção);
Modal de URLs relacionadas, provendo acesso à mesma lista em diferentes
formatos como JSON, HTML, CSV, PDF (caso o plugin esteja instalado) e com
a possibilidade de se realizar mapeamentos;
Observe que a lista de itens é então a página de uma coleção em si. Se você
clicar em uma coleção na Lista de Coleções do site ela irá para esta lista.
Porém, você pode preferir ter uma página customizada de apresentação, por
exemplo, para só então redirecionar para sua lista de itens. Isto pode ser
modificado também no formulário de configuração da sua coleção, na opção
“Página de Capa”.

Páginas de Itens de um Termo
/nome-da-taxonomia/nome-do-termo
Similar à lista de itens de uma coleção, esta página mostra todos os itens que
possuem algum metadado tipo taxonomia e que tenham neste metadado um
termo específico. A principal diferença da lista da coleção é que o cabeçalho
terá a imagem e descrição do termo, configurável no seu formulário de edição.
Esta página é uma excelente maneira de trazer o conceito de “Exposições”
multi-coleção para o seu repositório. Por exemplo, se você tiver uma coleção
de pinturas e uma coleção de arquitetura com diferentes metadados, mas tiver
em ambos um metadado da Taxonomia Movimento artístico, você pode ver
todos os itens do termo Movimento renascentista em um só lugar, agregando
aí itens das duas coleções.
Temas
Uma das razões pelos quais o WordPress é tão famoso e versátil é sua
diversidade de temas. São milhares de temas que podem atribuir ao seu site
estilo e estrutura mais formais, chamativos ou minimalistas. A grande maioria
é gratuito e está a um clique de instalação.
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•
•

É possível usar o plugin Tainacan com qualquer tema ativado, porém a
experiência pode ser melhor com temas que oferecem compatibilidade para
suas páginas.
Nesta página falamos sobre:
Quais são os temas que oferecem melhor compatibilidade para o Tainacan e,
Como instalar e gerenciar temas no seu WordPress.

Temas compatíveis com o Tainacan
Além de inserir um novo campo no seu painel administrativo do WordPress,
onde você acessa o painel administrativo do Tainacan em si, o plugin Tainacan
também gera páginas especiais no seu site. Se o seu tema foi pensado para
apresentar estas páginas, listagens de itens e coleções serão exibidas com
todas as funcionalidades de navegação do acervo como a busca de itens,
filtros, diferentes formas de exibição, etc. Caso contrário, estas listagens
deverão ser muito próximas da maneira como o tema exibe postagens do blog.
Desenvolver um tema compatível não é complicado e também não precisa ser
feito do zero, já que muitos podem ser gerados a partir de temas filhos de
outros já existentes. Aqui na Wiki temos uma sessão inteira dedicada a ensinar
isto para desenvolvedores.
Atualmente existe um tema desenvolvido pela comunidade do Tainacan e
publicado no repositório oficial do WordPress. Os demais estão disponíveis via
GitHub. Para instalar temas, acesse o painel de instalação de temas do
WordPress e siga os passos na seção de instalação.
Tainacan Interface

•

•
•

Este é o tema padrão do projeto Tainacan e está disponível nos repos oficiais
do Wordpress neste link. Foi desenvolvido pela mesma equipe de design que
elaborou a interface administrativa do Tainacan plugin, por isso deve trazer a
mesma formalidade, com uma boa legibilidade e layouts que suportam grandes
quantidades de informações exibidas em uma mesma tela. Este tema é ideal
para museus, galerias, bibliotecas e qualquer pessoa que tenha um repositório
digital. Destacamos suas principais vantagens:
Templates específicos para as listas de itens do Repositório, da Coleção e do
Termo, com várias configurações incluindo:
o Sobrescrever o modo de visualização padrão para listagens de termos;
o Esconder diversos elementos de controle da busca;
o Alterar comportamento da barra de filtros, como seu tamanho ou se
aparece escondida de início;
Template específico para a lista de coleções, com dois modos de visualização,
busca textual e ordenação;
Template específico para a página do item, com diversas opções, entre elas:
o Alterar a ordem em que anexos, metadados e documento são exibidos;
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Exibir a lista de metadados em mais de uma coluna;
o Mostrar os anexos como um carrossel e integrar o documento nesta
mesma lista;
o Exibir um cabeçalho customizado que se assemelha ao da coleção;
o Botão de download no Documento;
Atualizações frequentes e em sincronia com novas versões do plugin
Tainacan;
Paleta de cores customizável;
Cor do cabeçalho de cada coleção customizável dentro do plugin, quando o
tema está ativo;
Novo modo de visualização “Miniatura”;
Botões de compartilhar para Facebook, Twitter, WhatsApp e Telegram na
maioria das páginas;
Blocos Gutenberg padrão estilizados de acordo com a identidade visual do
tema;
Suporte a barra lateral;
o

•
•
•
•
•
•
•

Identidade do Governo (IDG-WP)

•

Este tema WordPress foi desenvolvido por uma equipe de voluntários
vinculados ao antigo Ministério da Cultura, com o objetivo de padronizar
diversos sites WordPress utilizados pelo governo federal. Um exemplo é o
próprio site da [Secretaria de Cultura](http://cultura.gov.br/ ‘ignore). O tema
original em si não possui suporte ao Tainacan, mas com a demanda de vários
museus vinculados ao Ibram para uso do mesmo, foi criado uma fork, uma
variação do tema, em outro repositório. Infelizmente, este projeto está
necessitando de mantenedores e pode apresentar alguns problemas.
Destacamos suas características:
Templates específicos para as listas de itens do Repositório, da Coleção e do
Termo porém sem imagens de cabeçalhos;
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•
•
•
•
•
•

Template específico para a página do item, incluindo carrossel de anexo;
Integração padrão com a barra de links e acessibilidade do Governo Federal;
Suporte à maioria dos blocos gutenberg;
Dois locais para menu: na barra principal e no painel escondido ao seu lado;
Carrossel de notícias na página inicial;
Customização de sessões da página inicial via plugins;

Veganos (Tema Filho)

•

•
•
•
•
•
•

Criado para o projeto Covid-19 - UnB em Ação, este é um tema filho do tema
Veganos, portanto, além de baixá-lo do seu repositório é preciso também
instalar o tema pai. Sua característica mais notável é o formato “ondulado” das
imagens de cabeçalho, dentre outras:
Templates específicos para as listas de itens do Repositório, da Coleção e do
Termo incluindo imagens de cabeçalho e estilizados com algumas bordas e
sombras;
Template específico para a página do item, com metadados listados antes do
Documento e anexos;
Listagem de posts em formado de blocos, em uma lista de duas colunas;
Botões estilizados com efeito ondulado;
Paleta de cores customizável
Integração padrão com abarra de links e acessibilidade do Governo Federal;
Integração com a barra de menus da UnB (caso não queira usar ela, basta
puxar da branch ‘not-unb’ do GitHub);
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Rife Free (Tema Filho)

•
•
•
•
•
•

Este é um tema filho do popular tema Rife Free. Ele tem uma dependência de
um plugin instalado, o Apollo13 Framework extensions, mas em compensação,
traz muitas opções de customização, deste o formato de páginas e posts até
comportamento do cabeçalho. Outros destaques são:
Templates específicos para as listas de itens do Repositório, da Coleção e do
Termo incluindo imagens de cabeçalho;
Template específico para a página do item, incluindo botões de próximo e
anterior, que mostra a miniatura dos mesmos;
Botão de scroll para o topo;
Paleta de cores diversa e customizável;
Animações e efeitos de transição;
Listagem de posts em formado de blocos, opcionalmente em uma lista de três
colunas;
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Twenty Twenty (Tema Filho)
Todo ano o WordPress lança um “tema oficial”, que vem ativado por padrão
em suas instalações e que costuma ter um design popular, com boa aplicação
dos blocos gutenberg além de testes de acessibilidade e responsibidade.
Criamos, para validar nossos testes com o plugin, um tema filho do
TwentyTweny, disponível neste link.

Gerir Temas no WordPress
Vídeo Tutorial: Instalação de Temas
Veja também como instalar o plugin do Tainacan para WordPress.
Atualizar o Tema
1.
2.
3.
4.

Acesse o Painel de Controle do WordPress;
No menu lateral esquerdo, clique em Aparência;
Selecione o submenu Tema;
No bloco de cada tema a mensagem “Nova versão disponível. Atualizar agora“
é exibida sempre que uma nova versão é lançada;
5. Clique em Atualizar agora para receber a última versão estável do Tema.
Alterar ou Excluir o Tema
1.
2.
3.
4.

Acesse o Painel de Controle do WordPress;
No menu lateral esquerdo, clique em Aparência;
Selecione o submenu Tema;
Para alterar o tema atual, ative outro tema de sua preferência.
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5. Para excluir o tema clique em Informações do tema no bloco do tema desejado;
6. No canto inferior direito clique em Excluir.
Atenção: Para preservar as configurações e a navegabilidade dos itens e
coleções, utilize temas compatíveis com as boas práticas de desenvolvimento
de temas para o Tainacan.
Atenção: Desativar o tema do Tainacan afeta as configurações de exibição e
navegabilidade em itens e coleções no repositório. Esta operação só poderá
ser desfeita por administradores.
Atenção: por segurança, sempre é recomendado que seja feito o backup da
instalação antes de qualquer modificação. Exclua o tema somente se tiver
certeza de que não haverá perdas graves de informação. Esta operação só
poderá ser revertida com a restauração de backups da instalação.
Blocos Gutenberg
O que é esse tal Gutenberg?
No final de 2018, o WordPress 5.0 apresentou ao mundo seu novo editor de
Posts e Páginas, apelidado de Gutenberg:
https://br.wordpress.org/gutenberg/.
Focado em fornecer uma maneira dinâmica e visual para a editoração de
conteúdo. Neste editor, todos os elementos de uma página, desde os mais
simples parágrafos até a mais complexa galeria de imagens, são denominados
“Blocos”. Com ele, fica fácil construir um post de lançamento de uma coleção,
usando de imagens com diferentes alinhamentos, colunas, grades de texto,
mapas, títulos ou botões mais chamativos. Além disso, são diversos os plugins
existentes para o WordPress que te oferecem novos blocos ricos e atraentes.
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Os Blocos Tainacan

•
•
•
•
•
•

O Tainacan não poderia ficar de fora, e usa desta ferramenta para fornecer
blocos dedicados ao conteúdo gerado no seu repositório.
Combinando os blocos Gutenberg com seu conteúdo Tainacan, fica
simples criar narrativas, contar histórias e apresentar o seu acervo digital
de maneira acessível ao mundo.
Para usar algum dos blocos, basta editar um post ou uma página e procurar
na lista de blocos disponíveis por um dos nosso blocos. São eles:
Lista de Itens (estático);
Lista de Coleções (estático);
Lista de Termos (estático);
Lista de Itens da Coleção;
Formulário de Submissão de Itens;
Barra de Busca Tainacan;
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•
•
•
•
•

Busca Facetada - (A Lista de Itens Completa);
Lista de Facetas;
Carrossel de Itens;
Carrossel de Coleções;
Carrossel de Termos;

Alguns conceitos importantes
Antes de começar a explorar os blocos do Tainacan, porém, talvez caiba
entender alguns conceitos gerais. A figura abaixo mostra as sessões
relacionadas ao seu bloco quando inserido no editor:

1. É a barra superior do seu bloco. Nela costumam ficar configurações como o
modo de visualização, alinhamento do bloco, além de opções de deletar, inserir
blocos antes ou depois e criar um grupo de blocos;
2. É a região do conteúdo do bloco em si. Quando ativos - ou seja, clicados, em
foco - os blocos do Tainacan em geral possuem uma região em cinza com a
principal configuração a ser feita (geralmente escolher uma fonte dos dados
mostrados, como uma coleção). Esta região não aparece na versão final do
post, o que pode ser observado ao se mover o foco pra fora do bloco;
3. É a barra lateral do editor onde, além das configurações do documento, estão
as opções do bloco atualmente ativo. Nela ficam diversos tipos de opções
relacionadas ao bloco. Todos os blocos possuem ao final desta sessão uma
configuração avançada que permite atribuir classes aos blocos, o que pode ser
usado para fazer customizações avançadas com CSS.
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Alinhamentos de Bloco
Das configurações mencionadas acima cabe comentar sobre os
alinhamentos de bloco. Alguns blocos (não só os do Tainacan) oferecem um
ou mais dos alinhamentos da figura ao lado.
No geral, um bloco está de início com a configuração “Centralizar” por padrão.
Ao se selecionar “Alinhar à esquerda” ou Alinhar à direita”, o editor jogará o
bloco para aquele lado, usando as opções float do CSS. Isso pode funcionar
bem caso haja texto fluído ao lado do bloco, mas também pode deixar seu
bloco com pouco espaço, cabe testar e pré-visualizar o documento para se
ter certeza se fica adequado!
Já as duas opções de “Largura ampla” e “Largura completa” são úteis para
temas que oferecem templates com margem larga e que pode ser extrapolada.
A figura a seguir demonstra isso:
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O tema (Tainacan Interface) possui uma margem lateral que limita a largura do
post à 1400px. Além disso, dentro do próprio post há uma margem interna que
reduz ainda mais a largura do corpo de texto. Usando a “Largura ampla” no
Bloco de Carrossel de Itens acima, extrapolamos um pouco a margem do corpo
de texto, para dar destaque à ele. Mas podemos ir mais longe. Usando a
“Largura completa”, fazemos com que o Bloco de Itens da Coleção logo abaixo,
ocupe toda a largura disponível, vazando as margens do post. Este recurso é
bastante utilizado para se apresentar destaques visuais na sua página, ou para
compor cabeçalhos customizados.
Templates de Página

•
•
•

Alguns temas oferecem um recurso do WordPress denominado “Templates
de Página”. São modos de se oferecer diferentes layouts de páginas para um
usuário. Por exemplo, pode-se preferir uma página com a barra lateral ao lado,
ou sem margem nenhuma. Esta configuração pode ser feita na Barra Lateral
do Editor, na Aba Documento, em geral está entre as últimas opções.
O Tainacan Interface oferece atualmente 3 templates:
Default;
Landing;
Landing with Breadcrumb;
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se você já criou alguma página com ele então já conhece o template Default.
Este é modelo usadado para páginas e posts e possui sempre, na seguinte
ordem:
O menu do site;
A barra de navegação auxiliar (também conhecida como breadcrumb ou
migalha de pão);
O banner de cabeçalho, com o nome do repositório;
A sessão de cabeçalho da Página, que inclui o título e botões de compartilhar;
O conteúdo interno da página - Esta é a parte que é criada via Editor de Blocos,
o Gutenberg;
O rodapé do site;
Estes elementos podem ser indesejados em algumas situações. Suponhamos
que você queira montar uma versão customizada da página inicial do seu
repositório. Neste caso, é possível utilizar o template Landing, que da lista
acime exibe apenas os itens 1, 5 e 6. Já o template Landing with Breadcrumb
adiciona o item 2 à esta lista:

WYSIWYG ou as Diferenças entre Editor e a Página
Idealmente, a experiência de edição deveria ser, como chamamos na
computação, “WYSIWYG” sigla em inglês para “O que você vê é o que você
tem”. Em outras palavras, o que é visto no editor de blocos deveria ser
equivalente ao que terá na página publicada. Isso é verdade para 99% dos
casos, mas vale ressaltar algumas exceções.
Primeiramente, esta simetria entre editor e página depende muito do quão bom
foi o suporte oferecido pelo Tema para isto. Em alguns temas, até mesmo a
fonte vista no editor será diferente da vista na página. No Tainacan Interface
tentamos aplicar o máximo de estilização possível, mas nem tudo sai perfeito.
Um exemplo disso são os alinhamentos e margens. No editor, existem
margens extras entre os elementos, que fazem parte dos blocos. Estas
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margens são importantes para permitir o manejo dos blocos, mas ao
visualizarmos a página, as mesmas não estarão lá. Ao usarmos os
alinhamentos “Largura ampla” e “Largura completa” podemos achar que
cabem X itens em uma linha só da página, mas ao visualizarmos, vemos que
há mais espaço, pois no editor, temos a Barra Lateral do Editor e do próprio
Painel Administrativo do WordPress que tomam espaço da tela. Para se
eliminar um pouco este efeito, pode-se usar o editor em Tela Cheia. Por fim,
as cores observadas em elementos como Títulos, Linhas e Links, serão
sempre o padrão do tema no editor (o “Azul Turquesa”), mas ao visualizar no
site, estas terão sido substituídas pela cor que foi personalizada para o Tema.
Novos Blocos

•

Não tenha medo de procurar por outros blocos para instalar e testar em suas
publicações.
É importante dizer, porém, que a cada bloco novo, você cria uma dependência
para seu site. Se um dia você desinstalar este bloco, aquelas postagens que
os utilizaram terão seu conteúdo perdido ou no mínimo desfigurado. Então use
com parcimônia!
Eis aqui exemplos de blocos extras que gostamos:
Grids - Layout Builder for WordPress
Outra observação importante é que, ao mudar de tema, seus blocos poderão
ter uma aparência bem diferente. Ainda é muito recente a chegada do
Gutenberg e nem todos os temas oferecem um bom suporte aos seus recursos
(como o alinhamento “Largura ampla”, por exemplo). Nossos blocos devem
funcionar bem nos temas em geral, mas podem haver diferenças de
espaçamento, fonte e alinhamentos dependendo dos estilos de página.
Plugins

Plugins
O Tainacan é um plugin para o WordPress, o que significa que ele incrementa
as funcionalidades do WordPress com novos recursos. Isto faz parte da
filosofia do WordPress de prover uma solução núcleo importante que possa
atender a maioria dos usuários e ainda assim oferecer a possibilidade de se
escolher extensões para torná-lo mais adequado a diferentes requisitos. O
mesmo se aplica ao Tainacan em si, que tenta trazer as principais
funcionalidades da gestão e exibição de acervos digitais por padrão, deixando
algumas funcionalidades extra como plugins para o plugin.
Plugins Disponíveis
•

Expositor PDF (Beta) - Adiciona o expositor PDF, que permite visualizar listas
de itens no formato PDF.
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•
•
•

Metadado Tipo URL - Adiciona um tipo de metadado que aceita URLs e exibe
uma versão incorporada ou em iframe do seu conteúdo.
Modos de Visualização Extra - Adiciona vários modos de visualização
alternativos para a lista de itens.
WordPress 3DHOP (Beta) - Adiciona suporte a documentos com modelos 3D
utilizando o 3D HOP;

Instalando os plugins
Os plugins listados acima que não estão mais em fase beta já podem ser
instalados diretamente pelo painel administrativo do WordPress. Basta
pesquisar por “Tainacan” na página de plugins do painel administrativo do seu
site. Já os que estão em beta precisam de ter sua instalação feita
manualmente. Veja como a seguir
Instalando um plugin pelo Painel
Uma maneira visual de instalar os plugins que foram baixados é ir ao painel
administrativo do WordPress, acessar a sessão de Plugins e clicar em
“Adicionar novo”. Isto te levará para a lista de plugins e no topo você verá o
botão “Enviar plugin” onde você poderá selecionar seu arquivo .zip.

Instalando um plugin via WP-CLI
Se você faz uso da CLI do WordPress, as coisas ficam mais fáceis, tudo que
você precisa fazer é rodar, na seu diretório do WordPress:
wp plugin install /CAMINHO/PARA/SEU/ARQUIVO/ZIP/nome-do-plugin.zip
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Instalando um plugin diretamente do Servidor
O mesmo processo pode ser feito manualmente com acesso aos arquivos do
seu servidor. Para isso, extraia seu arquivo zip e o mova para a pasta wpcontent/plugins, em uma pasta com o mesmo nome do plugin.
Ativando o plugin
Não se esqueça que uma vez instalado o plugin, você ainda precisa ativá-lo
na lista de plugins do painel administrativo do WordPress.
Plugin: PDF Exposer
This plugin adds an exposer option for rendering PDF files containing
information from items, similar to an archival report.
Introduction
By default, every Tainacan list or item offers what we call Exposers or
Alternative URLs, which are ways to visualize your data in a different format,
such as our own JSON API, a basic HTML Table and CSV files. They are
acessible via the button “View as..”. This plugin adds an extra exposer option,
that renders a PDF file of the desired items list.
Instalation
Download the .zip file from the GitHub repository and follow the install
instructions described in our plugins install secion.
Activate our plugin on the WordPress administrative panel section for plugins.
Configuration
Usage
Plugin: Tipo de Metadado URL
Este plugin expande a funcionalidade do plugin Tainacan adicionando suporte
para um tipo de metadado extra, útil para exibir links de URLs como um
conteúdo incorporado, seja pelo recurso de auto incorporar do WordPress ou
forçando o uso de um iframe. É uma solução para aqueles interessados em
terem mais de um Documento tipo URL ou esperando que anexos aceitem
URLs também.
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Instalação
Na sua página de plugins do WordPress, procure por “Tainacan” e ative o
“plugin Tainacan Modos de Visualização Extra”. Você também vai encontrar
ele neste link. Dalí, basta instalar com o clique de um botão.
Se você preferir, pode também baixar o arquivo .zip do repositório do GitHub
repository e seguir as instruções de instalação descritas em nossa sessão
sobre instalar plugins.
Ative o plugin na sessão de plugins do painel administrativo do WordPress.
Configuração
Vá para a página de Metadados da sua coleção ou do seu repositório. Na
sessão “Tipo de Metadados Disponíveis”, deve estar listado o tipo URL.
Selecione-o e crie um novo metadado, dando o nome que você preferir. Por
padrão este plugin tenta renderizar uma prévia do conteúdo o link usando a
estratégia de auto incorporar do WordPress. Há uma lista limitada de links que
funcionam com esta estratégia, tais como links do YouTube, Twitter, Spotify,
etc. Se os seus links não aparecem lá (por exemplo, um link do Google Maps)
e você ainda deseja exibir a prévia do conteúdo na lista de metadados do item,
você pode ativar a opção “Forçar uso de iframe” e outras configurações
relacionadas.

Mesmo usando a opção “Forçar uso de iframe”, pode não ser possível que
aquela URL que você está usando não permita incorporar o conteúdo por
iframe. Esta é uma configuração habilitada por autores do site que não pode
ser ignorada.
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Com o metadado configurado e pronto, crie um novo item e insira valores de
URLs nele. Você pode pré-visualizar com um botão enquanto estiver no
formulário de edição do item, ou acessar a página do item para ver a prévia.
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Plugin: Modos de Visualização Extras
Este plugin adiciona 8 modos de visualização extras para as configurações da
sua Coleção.
Introdução

•
•
•
•
•
•
•

Por padrão, toda coleção do Tainacan pode mostrar a lista de itens com sete
modos de visualização:
Tabela
Cartões
Fichas
Masonry
Miniaturas (se usado o tema Tainacan Interface)
Lista
Tela Cheia (Galeria)
A maioria destes está disponível do lado administrativo também. Este plugin
instala modos de visualização extra que serão vistos na parte pública, ou seja,
no tema da sua instalação, no site em si. Eles não seguem o padrão do design
do Tainacan. Foram criados nos primeiros dias de desenvolvimento do
Tainacan como uma maneira de demonstrar a possibilidade deste tipo de
customização e servem como um bom primeiro passo para quem quer
aprender a criar seus próprios modos de visualização customizados. Mais
detalhes podem ser vistos no post de lançamento do plugin.
Os novos modos disponíveis são:
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1. Galeria - Um modo estilo Masonry, mas que exibe dois metadados e abre uma
visão ampliada da imagem em modal.
2. Mosaico - Um simples mosaico de miniaturas de itens sem margem.
3. Moldura - Uma visualização alinhada ao centro de minaturas com molduras,
similar a exposições em galerias.
4. Exibição - Um modo tipo ficha com moldura, onde imagens e metadados são
expandidos ao se passar o mouse.
5. Álbuns - Miniaturas exibidas como se fossem capas de álbuns e um disco
dentro.
6. Documento - Fichas com estilo de papéis empilhados, voltados para divulgar
artigos.
7. Livros - Uma visualização que imita a capa de livros, voltada para bibliotecas.
8. Polaroid - Uma irregular visualização de fotos com molduras estilo polaroid.
Instalação
Na sua página de plugins do WordPress, procure por “Tainacan” e ative o
“plugin Tainacan Modos de Visualização Extra”. Você também vai encontrar
ele neste link. Dalí, basta instalar com o clique de um botão.
Se você preferir, pode também baixar o arquivo .zip do repositório do GitHub
repository e seguir as instruções de instalação descritas em nossa sessão
sobre instalar plugins.
Ative o plugin na sessão de plugins do painel administrativo do WordPress.
Configuração
Vá para a página de configuração da sua coleção. Procure pela sessão de
Modos de Visualização Disponíveis e marque aqueles que você deseja que
estejam disponíveis na lista do tema:

244

Uso
E é isso! Agora você pode ver sua lista de diferentes maneiras. A seguir temos
capturas de tela com os diferentes modos:
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Plugin: WordPress 3D HOP (Beta)
Adiciona suporte a documentos com modelos 3D utilizando o 3D HOP.
Introdução
3DHOP (3D Heritage Online Presenter) é um software livre para criação de
apresentações web interativas de objetos 3D em alta resolução. Alguns
exemplos podem ser vistos em http://3dhop.net/demo.php. Com este plugin,
WordPress é capaz de incorporar essas apresentações em qualquer página
ou post, e o Tainacan é capaz de aceitar documentos com arquivos neste
formato.
Download
Baixe o .zip do repositório Github e siga as instruções na página de plugins
para instalá-lo.
Configuração
Uso
Sobre o Tainacan
Versões
Aqui apresentamos links e detalhes sobre as versões lançadas do plugin
Tainacan. Recomendamos, especialmente enquanto estamos em Beta, utilizar
sempre a versão mais recente.
Tainacan Beta 0.18
Resumo da Versão (o que é esperado)
Novidades
•
•

Sessão de Metadados;
Desfazer algumas ações no modal de atividades;

Melhorias
•
•
•

Controle de visibilidade de Documento e Anexos de um item;
O importador CSV vai criar automaticamente metadados nível repositório
também;
Atributos alt em todas as imagens inseridas no plugin (acessibilidade);
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Correções de Erros
Data de Lançamento
•

Indefinido.

Tainacan Beta 0.17
Resumo da Versão
Novidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fluxo de submissão (depósito) de itens por usuários não logados (Bloco de
Submissão de Itens)
Filtros por tipo de Documento e Miniatura;
Filtro por Coleções mais inteligente (inclui facetas);
Modo de Visualização Lista
Mudar a ordem e título de anexos;
Tipo de metadado URL embutida (por hora via plugin);
Popup de aviso de erros em requisições do sistema;
Botão para começar entrar no modo tela cheia a partir de um item específico;
Opção de Barra de filtros fixa com scroll na listagem de itens (requer
atualização do tema Tainacan Inferface);

Melhorias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Novo input de taxonomias via checkboxes;
Melhorias na inserção de termos novos e existentes em metadados de
taxonomia;
Melhorias na inserção de novos itens em metadados relacionamento;
Filtros começam colapsados se não possuem valores para a faceta atual;
Opção de direcionar links de termos para a lista de itens filtrada por certas
coleções (configuração do metadado tipo taxonomia);
Opção para nunca exibir a miniatura se sua coleção não costuma ter imagens;
Seleção via SHIFT nas listagens de itens no admin.
Novas opções de tamanhos das miniaturas nos itens de blocos de carrosséis;
Temas agora podem implementar navegação item a item em suas páginas
baseando-se em queries passadas ao clicar no item da lista;
Ajustes no modo tela cheia, incluindo modal de instruções para navegação via
teclado;
Paginação nos expositores e exposição apenas de itens selecionados;
Compatibilidade com o WordPress 5.5 (incluindo algumas adaptações dos
blocos aos novos recursos);
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•

Descrição alternativa de miniaturas para permitir uso de tags alt (acessibilidade
na listagem de itens);

Correções de Erros
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fazer com que a permissão manage_collection_x permita alterar também as
configurações da coleção, não apenas seus metadados, itens, etc;
Erros na execução de algumas operações em massa;
Miniaturas de capas de PDFs com transparência agora resultam em imagens
de fundo branco ao invés de preto;
Esconde o botão de “Selecionar todos os itens” quando apenas uma página
existe;
Redirecionamento do bloco de busca não estava funcionando em temas que
não suportam o Tainacan;
Evita a quebra da coleção se um tipo de metadado registrado não está mais
presente;
Metadado numérico estava entendendo o valor 0 como “vazio”;
Metadados herdados de uma coleção raiz estavam sendo criados na ordem
reversa a da coleção raiz;
Inserção de metadados relacionamento via taginput estava limitado a 100 itens
e removendo alguns valores quando duplicados;
Evita o auto-foco do modal de filtros caso este seja um painel lateral;
Links incorporados como Twittes e Páginas no documento tipo URL estavam
com uma margem enorme abaixo deles;
Filtros de taxonomia herdados fazendo a requisição errada;
Edição em massa para alterar status gerando erros;

Data de Lançamento
•

Meados de Novembro de 2020.

Tainacan Beta 0.16.1
Postagem
Post de lançamento: https://tainacan.org/blog/2020/05/28/tainacan-beta-0-161/
Resumo da Versão
Melhorias
•

O Importador CSV de itens agora obedece a ordem em que os metadados são
passados quando usada a opção de criar metadado automaticamente;
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•
•

Evita fechar o painel de filtros com ‘ESC’ caso tenha sido escondido o botão
de ocultar/mostrar filtros;
Carrega o JS e CSS da lista de itens apenas uma vez (devido ao bloco
gutenberg busca facetada);

Correções
•
•
•
•
•
•
•

A edição em massa não estava funcionando opção “Substituir valores” para
taxonomias;
A remoção de valores em metadados multivalorados pela edição em massa
removia valores errados quando o metadado era do tipo taxonomia;
Corretamente desabilita os logs das atividades, para os metadados, ao
execucar o importador quando estão sendo incluidos novos itens;
A listagem de itens do termo não estava exibindo título e descrição nos modos
de visualização Tabela e Fichas;
Erro wp.primitives is undefined impedia o ícone dos blocos Tainacan
Gutenberg de aparecer;
Várias correções de tradução ou digitação em strings relacionadas aos novos
recursos;
Ajustes de css para os filtros e cartões que possuiam alinhamento errado no
Google Chrome;

Data de Lançamento
28 de maio de 2020

Tainacan Beta 0.16
Postagem
Anúncio da Versão: https://tainacan.org/blog/2020/05/19/tainacan-beta-0-16metadado-tipo-composto-e-usuario-bloco-da-busca-facetada-suporte-aowordpress-5-4/
Resumo da Versão
Novidades
•
•
•
•
•
•

Metadados Compostos;
Bloco de Lista de Itens (a Busca Facetada);
Tipo de metadado Usuário do WordPress;
Ação de copiar valores de metadado em massa;
Compatibilidade com WordPress 5.4;
Popup de erros no formulário de edição do item;
254

Melhorias
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Mudanças na interface do cabeçalho de coleção: todos os ícones agora tem
rótulos e uma nova cor de fundo;
Melhor acessibilidade: escala de tamanho de fonte agora deverá ser mais
proporcional entre todos os elementos: inputs, ícones, rótulos, etc;
Scroll infinito em todos os autocompletes e entrada de etiquetas;
Exibir não só o nome da coleção que utiliza a Taxonomia, mas também o
Metadado;
Ao se abrir um formulário de edição de metadado ou termo, a tela
automaticamente faz scroll para ele.
Ao se aproximar o mouse ao canto inferior da tela na lista de itens por um
segundo, a barra de paginação aparece. Ao se aproximar do canto superior,
caso esteja escondida, a barra de busca aparecerá. Ao se aplicar qualquer
mudança na lista, automaticamente o scroll volta ao topo da barra de controle.
Exibe ícone de cadeado na lista de metadados e filtros quando estes são
privados.
Formulário de Edição de Coleção melhorado: evita a configuração de páginas
vazias como principal e oferece uma seleção mais inteligente dos modos de
visualização.
Mostra a data e hora para arquivos exportados.

Correções
•
•
•
•
•
•
•

Erro com os filtros do nível repositório quando visualizados na pagina de uma
coleção (em instalações com múltiplas coleções);
Metadados criados automaticamente via importador agora seguem a ordem do
arquivo fonte;
Blocos Gutenberg que estavam com erros ao se editar seu conteúdo via modal;
Ao mudar de página na lista de itens e retornar a página anterior, o número da
página da busca não era mantido.
A inserção de novos termos não estava sendo bloqueada caso a configuração
na taxonomia não permitisse, mas a do metadado sim.
Correção de problemas ao carregar a lista de anexos quando o documento do
item é do tipo Texto ou Link.
Funções de usuários criadas pelo Tainacan agora sempre começam com as
permissões mínimas para se acessar o painel do WordPress.

Para Desenvolvedores
•
•

A tão esperada re-organização da estrutura de arquivos do projeto, que agora
deve estar mais clara para quem quiser contribuir com o código.
Diversas parametrizações disponíveis para desenvolvedores de Temas que
desejam fazer a Lista de Itens adaptada ao seu tema, incluindo:
o Variáveis CSS para customização de cores, fontes e tamanhos;
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Variáveis do template para exibir ou esconder diversos elementos,
mudar o comportamento padrão de algumas áreas como o painel de
filtros;
Novo esquema para registrar tipos filtros e metadados terceiros, incluindo
componentes vue sem precisar alterar o código core, apenas via plugins.
o

•

Data de Lançamentos
•

19 de maio de 2020

Tainacan Beta 0.15.1
Postagem
Tainacan Beta 0.15.1 – Importante Correção de Erro na Criação de
Taxonomias
Resumo da Versão
Correção
Correção de erro ao criar uma nova taxonomia, onde os metadados que a
usam tinham seus status alterados para “rascunho automático”, o que
modificava completamente sua visibilidade e funcionamento em geral.
Data de Lançamento
20 de fevereiro de 2020

Tainacan Beta 0.15
Postagem
Tainacan Beta 0.15 – Permissões e Funções de Usuários, Melhor Performance
e Edição em Massa Refatorada
Resumo da Versão
Novidades
•
•

Novo esquema de Permissões de Usuários;
Telas de gestão de funções de usuários e de permissões específicas do
repositório ou de coleções;
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Melhorias
•
•
•
•

Edição em Massa executada como processo em Plano de Fundo;
Maior eficiência nas requisições ao Banco de Dados;
Adicionadas informações ao arquivo de registro (log) para processos de edição
em massa, como o total de itens processados;
Exibição de apenas campos especiais válidos na lista de mapeamento de
metadados do importador CSV;

Correções
•
•

Correção da ordem de listagem do bloco de Carrossel de Termos;
Melhorias na segurança da API, evitando a exibição de metadados e filtros
privados para usuários não logados;

Data de Lançamento
12 de fevereiro de 2020
Apresentações
2019
•
•

•
•
•
•

•
•

•

Tainacan, a WordPress based repository platform. Open Repositories 2019.
Hamburg, 12/06/2019
Acervos em rede e memória em tempos de cultura digital: experiências e
desafios do projeto Taiancan. Semana Nacional de Museus. Senado Federal.
Brasília, 16/05/2019.
De que forma o acesso a Internet afeta o consumo cultural? Centro de
Pesquisa e Formação do SESC São Paulo, São Paulo, 10/04/2019.
Curadoria informacional e websemântica: perspectivas do projeto Tainacan.
Fundação Cásper Líbero, São Paulo, 04/04/2019.
Indexação automática e inteligência artificial aplicadas às bibliotecas. Tribunal
de Contas da União, Brasília, 26/03/2019.
Acervos em rede e memória em tempos de cultura digita: experiências e
desafios do projeto Tainacan. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações. Brasília, 15/03/2019.
Acervos em rede e repositórios digitais 3D com o Tainacan. Fundação Getúlio
Vargas. Rio de Janeiro, 12/03/2019.
Acervos em rede e memória em tempos de cultura digital: experiências e
desafios do projeto Tainacan. Museu Antropológico da Universidade Federal
de Goiás. Museu Antropológico. Goiânia, 29/01/2019.
Acervos em rede e memória em tempos de cultura digital: experiências e
desafios do projeto Tainacan. Aula no Mestrado Profissional em Arte,
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Patrimônio e Museologia da Universidade Federal do Piauí. Museu da Vila.
Parnaíba, 08/01/2019.
2018
•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

Apropriações e usos culturais das Tecnologias de Informação e Comunicação
no Brasil. Seminário Práticas Culturais e Tecnologia. Centro de Pesquisa e
Formação do SESC-SP. São Paulo. 08/11/2018.
Acervos em rede e memória em tempos de cultura digital: experiências e
desafios do projeto Tainacan. Aula no PPGCinf da UnB. Universidade de
Brasília. Brasília, 31/10/2018.
Museu do Indio: estudo de caso do processo de migração e abertura dos dados
ligados semânticos do acervo museológico com o software livre Tainacan. XIX
ENANCIB. Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 23/10/2018.
Acervos e coleções científicas em rede:os desafios e benefícios das redes
semânticas. CONPEEX, Universidade Federal de Goiás, Goiânia. 17/10/2018.
Acervos em rede, interoperabilidade e websemântica com o Tainacan.
LabConf – Conferência dos Laboratórios de Inovação da Cultura. Ministério da
Cultura. Brasília. 31/08/2018.
Instituições de memória em Rede: a produção colaborativa dos curadores do
ambiente semântico. Fórum RNP. Brasília. 28/08/2018.
Tendências do ensino de tecnologias da informação na Biblioteconomia e
Ciência da Informação. Jornadas de Biblioteconomia e Ciência da Informação.
UnB. 13/08/2018.
Apropriação social de redes de relacionamento: a webometria como
ferramenta de percepção da produção de referenciais internas (outlinks) e
externas (backlinks). 6o Encontro Brasileiro de Bibliometria e
Cientometria/EBBC, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 19/07/2018.
Introdução a análise de redes sociais. 2a Escola Luso-Brasileira de Análise de
Redes Sociais. Fiocruz/UnB. 09/07/2018.
Ciência de dados em acervos digitais de patrimônio cultural. XII WICI –
Workshop Internacional de Ciência da Informação. Universidade de Brasília.
05/07/2018.
GraphDB: ferramenta para criação e análise de baco de dados semântico. XII
WICI – Workshop Internacional de Ciência da Informação. Universidade de
Brasília. 04 e 05/07/2018.
Base de dados reduzida para exercício com Wikidata
Ciência de Dados para a Amazônia: por uma infra-estrutura ontológica da
informação. Seminário Nacional Amazônia Interconectada: ciberpolítica,
ciência de dados e humanidades digitais. Universidade Federal do Pará.
22/06/2018.
Acervos em rede e memória em tempos de Cultura Digital: experiências e
desafios do projeto Tainacan. USP Ribeirão Preto. 08/06/2018.
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•

•

•
•

•
•

Cultura e uso de tecnologias digitais na gestão e práticas culturais no ABC.
Seminário Política, Cultura e Tecnologias da Informação. Universidade Federal
do ABC. 06/06/2018.
Acervos digitais em rede: o sonho da busca integrada de objetos culturais no
Brasil. Seminário Museus Hiperconectados. Museu de Arte do Rio de Janeiro.
13/05/2018.
Curadoria de Acervos Digitais com a Plataforma Tainacan. UNIRIO.
14/04/2018.
Acervos digitais em rede: o sonho da busca integrada de objetos culturais no
Brasil. I Congresso Internacional de Humanidades Digitais. Rio de Janeiro.
13/04/2018.
Política Nacional de Acervos Digitais: a experiência do projeto Tainacan.
Senado Federal. PRODASEN. 01/03/2018
Política Nacional de Acervos Digitais: a experiência do projeto Tainacan.
Diretoria de Documentação Histórica. Presidência da República. 05/02/2018.

2017
•

•

•

•

•

•

•

•

O desafio da humanização dos algoritmos: formações tecnológicas da
sociabilidade contemporânea. Seminário Ciência, Políticas e Metodologias de
Pesquisa: diálogos Brasil e Portugal. Universidade Federal de São Carlos.
12/2017.
Métodos Digitais e ciência de dados: perspectivas para as Ciências
Humanas.Seminário Ciência, Políticas e Metodologias de Pesquisa: diálogos
Brasil e Portugal. Universidade Federal de São Carlos. 12/2017.
Cultura Digital, Redes e Acervos Digitais: em busca de novas formulações
práticas. Seminário Cultura e Pensamento América Latina. Universidade
Federal de Goiás, 01/12/2017.
Captação de recursos: impactos dos novos serviços e recursos para a
Biblioteconomia no século XXI. Biblio em Foco. Universidade Federal de Goiás.
23/11/2017.
Tainacan Project: experiences and results using WordPress to develop a digital
repository software. UNESCO-NDL INDIA INTERNATIONAL WORKSHOP ON
KNOWLEDGE ENGINEERING FOR DIGITAL LIBRARY DESIGN, OCTOBER
25-27 , NEW DELHI, INDIA.
Computação cognitiva: impactos das novas dinâmicas algorítmicas de
relacionamento social nos modos de se fazer e pensar cultura. PUC Goiás.
10/2017.
Humanidades digitais e jornalismo de dados: novos métodos, perspectivas e
desafios para a pesquisa em Ciências Humanas. 7 Simpósio de Pesquisa em
Comunicação. PUC Goiás. 29/08/2017.
Humanidades digitais e Ciência de Dados: novos métodos, perspectivas e
desafios para a pesquisa em Ciências Humanas. Programa de Formação em
pesquisa. Universidade Federal de Goiás. 03/07/2017.
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•

Impactos da 4 revolução industrial e o possível papel da Universidade: Big
Data, Inteligência Artificial e Internet das Coisas. Programa de Formação em
Inovação. Universidade Federal de Goiás, 30/03/2017.
Comunidade & Outros

Colabore com esta Wiki

•
•
•
•

Se você chegou a esta página, provavelmente está pensando em contribuir
com a nossa Wiki . Isto é ótimo! Como projeto de Software Livre, o Tainacan
está calcado nos princípios da colaboração em diversos níveis: na pesquisa,
no código, na tradução e, também na documentação. Como usuário, você
pode trazer contribuições valorosas para deixar nosso material mais claro e
acessível.
Para colaborar, entretanto, é preciso se familiarizar um pouco com nossas
ferramentas de documentação. Não se preocupe - aqui te daremos o auxílio
necessário para que você possa fazer contribuições de qualidade sem
dificuldades! Nesta página você vai ver:
Como editar arquivos online via GitHub
Como funciona a sintaxe dos artigos da Wiki
Como testar e fazer contribuições avançadas na Wiki
Como funciona a estrutura de arquivos da Wiki

Editando arquivos diretamente no GitHub
Nossa Wiki está hospedada inteiramente no GitHub no seguinte repositório:
https://github.com/tainacan/tainacan-wiki. Não é necessário ter muita
experiência com Git para realizar contribuições pontuais, a própria plataforma
já simplifica grande parte do processo. Por exemplo, se você viu algum erro de
ortografia em um artigo, clique no botão Edit on github que aparece no canto
superior direito da página. Você será redirecionado para o “código fonte” desta
página:
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Clicando no botão de editar, em formato de pincel, você poderá fazer as
alterações desejadas, e ao final do formulário, explicar quais mudanças estão
sendo propostas. Ao submeter uma proposta de mudança, o GitHub está, por
trás dos panos, criando uma Fork para você e aplicando uma Pull-Request.
Para contribuições mais complexas, que envolvam criar páginas, inserção de
imagens, abas, vídeos, ou mesmo alterações na estrutura de navegação da
Wiki, sugerimos seguir nossas instruções para rodar a Docsify.
Familiarizando-se com a formatação markdown
Vários sistemas colaborativos adotam determinadas convenções de
formatação para tornar o trabalho dos editores mais fácil. Em nossa wiki,
utilizamos a linguagem markdown para tal, mas também utlizamos alguns
recursos extras. Esse sistema consiste em sintaxes e palavras-chave
específicas para comunicar ao software como determinado texto deve ser
exibido.
Funcionam em qualquer lugar do texto:
O que é

O que você escreve

O que você vê

Texto em
itálico,
negrito ou
ambos

*itálico*,
**negrito**
***ambos***

ou

itálico, negrito
ou ambos

Texto préformatado

Aqui vai o nome de uma função

Aqui vai o nome
de uma função
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Links para
páginas da
wiki

[Página
principal](/ptbr/README.md)

Página
principal

Links para
uma seção

[Editando
Coleções](/ptbr/collections#criar-coleções)

Editando
Coleções

Referência
a
um
endereço
de
um
website

https://tainacan.org

https://tainacan
.org

Referência
a um link
com nome
personaliz
ado

[Site
Oficial
do
Tainacan](https://www.wikipedi
a.org/)

Site Oficial do
Tainacan

Comentári
os
em
texto

<!--Este comentário não será
exibido na página, somente em
seu código-fonte-->

Funcionam apenas no início das linhas:
O que é

O
que
escreve

você

Cabeçalho
Seção

de

Cabeçalho
Seção

de

Cabeçalho
Seção

de

#### Nível 4

Cabeçalho
Seção

de

##### Nível 5

Cabeçalho
Seção

de

###### Nível 6

O que você vê

## Nível 2
Nível 2
### Nível 3
Nível 3

Nível 4

Nível 5

Nível 6
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Listas
com
marcadores

* Este é um ponto
* Este é outro ponto
* Ponto dentro de
um ponto

•

Listas
enumeradas

1. Este é um ponto
2. Este é outro
ponto
1. Ponto dentro de
um ponto

1. Este é um ponto
2. Este é outro ponto
1. Ponto dentro de
um ponto

Lista de checks

- [ ] Este é um ponto
- [x] Este é outro
ponto
- [ ] Ponto dentro
de um ponto

•

•

•

Este é um ponto
Este é outro ponto
o Ponto dentro de
um ponto

Este é um ponto
Este é outro ponto
o Ponto dentro de
um ponto

Destaques

> Esta é
observação
importante.

uma

Esta
é
observação
importante.

uma

Alertas

!> Esta é
observação
sensivível.

uma

Esta é uma observação
sensivível.

Notas

?> Esta é
observação
secundária.

uma

Esta é uma observação
secundária.

Linhas
Para simples separação de sessões com uma linha, use:
-----Que será renderizado como:

Obs: deixe pelo menos uma linha em branco entre este símbolo e qualquer
outro texto, caso contrário será entendido como cabeçalho.
Imagens
O que é

O que você escreve

O que
você vê
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Imagem
descrição

e

![Logo
do
Tainacan](../_assets/images/logo_tai
nacan.png)

Imagem
e
descrição,
redimension
ada

![Logo
do
Tainacan](../_assets/images/logo_tai
nacan.png ':size=50')

Vídeos
Usamos um iframe para incorporar mídia, que é a alternativa padrão para a
maioria das plataformas online de vídeo. Por exemplo, para incorporar um
vídeo do YouTube:
<iframe
width="560"
height="513"
src="https://www.youtube.com/embed/gFJfyHRKaE0?start=18"
frameborder="0" allow="accelerometer;
autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
Note que estão configurados a largura (560px), a altura (513px) e também
o tempo de início do vídeo (18s).
O resultado será como abaixo:
Trechos de código
Para mostrar trechos de código pré-formatado, o próprio markdown já
possibilita isso, mas também podemos acrescentar diretivas para dar destaque
a algumas linguagens, basta envolver o código desejado com três crases ```
antes e depois de seu conteúdo. Se for um código em php, por exemplo, basta
começar com ```php. O resultado será como abaixo:
<?php
function foo($arg_1, $arg_2, /* ..., */ $arg_n)
{
echo "Example function.\n";
return $retval;
}
?>
Abas
Uma das coisas extras que nossa Wiki consegue fazer para além do markdown
renderizar abas. Elas podem ser úteis para segmentar conteúdos em seções
dentro de uma mesma página. Por exemplo, o código abaixo:
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<!-- tabs:start -->
#### ** Aba 1 **
Conteúdo da Aba 1
#### ** Aba 2 **
Conteúdo da Aba 2
#### ** Aba 3 **
Conteúdo da Aba 3
<!-- tabs:end -->

Será renderizado como:
Conteúdo da Aba 1
Conteúdo da Aba 2
Conteúdo da Aba 3
Collapses
Para esconder alguns conteúdos extensos em regiões collpsáveis, usamos a
tag HTML <description></description> e <summary></summary>. Por
exemplo:
<details>
<summary>Um collapse (Clique para expandir)</summary>
- Conteúdo markdown aqui dentro
- E o que mais for preciso
</details>
Resultará em:
Um collapse (Clique para expandir)
Note que há uma linha de espaço entre o que é código HTML e o que é
markdown.
Tabelas
A maneira de se criar tabelas é um pouco limitada em markdown. Segue um
exemplo:
| Cabeçalho 1 | Cabeçalho 2 |
|---------------|---------------|
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| Dados 1
| Dados 2
|
| Dados 3
| Dados 4
|
Que gera a seguinte tabela:
Cabeçalho 1

Cabeçalho 2

Dados 1

Dados 2

Dados 3

Dados 4

Para inserir quebras de linha dentro de tabelas markdown, usamos a tag HTML
<br>:
| Cabeçalho 1 | Cabeçalho 2
|
|---------------|--------------------|
| Dados 1
| Dados 2
|
| Dados 3
| Dados 4<br>Dados 5 |
Que resulta na seguinte tabela:
Cabeçalho 1

Cabeçalho 2

Dados 1

Dados 2

Dados 3

Dados 4
Dados 5

Contribuição Avançada com a Docsify
Tudo o que foi mostrado até o momento pode ser editado diretamente via
GitHub, porém fica difícil prever como irão ficar alguns recursos mais
avançados, como as imagens ou as abas, que só podem ser visualizadas
mesmo quando já submetidas para a Wiki. Para essas e outras contribuções
mais avançadas, como mecher na estrutura de navegação, sugerimos o teste
do conteúdo em sua máquina local, o que vai requerer alguns conhecimentos
extras.
Preparando o ambiente

•
•

Em sua máquina ter, é preciso ter instalados:
Git
NodeJS
Primeiramente, faça uma Fork do nosso repositório no GitHub:
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Clone e acesse sua cópia local. Nós assumimos aqui que você já tenha
realizado as configurações inicias do Git, usando uma conta criada no GitHub:
git clone https://github.com/SEU_NOME_DE_USUARIO/tainacan-wiki
cd tainacan-wiki
O proximo comando garante que a sua Fork possa ser sincronizada
futuramente com atualizações vindas do repositório original da Wiki:
git remote add upstream https://github.com/tainacan/tainacan-wiki.git
Agora instale globalmente a CLI da Docsify, nossa framework que auxilia na
criação da Wiki:
npm i docsify-cli -g
Tenha certeza de que está no diretório do respositóio (cd tainacan-wiki, ou
qualquer caminho necessário) e inicie o servidor da Docsify:
docsify serve
Isso instanciará um servidor local de testes, geralmente na porta
http://localhost:3000. Ao acessar este endereço no seu navegador, você terá
uma prévia de como ficará a Wiki após as edições feitas na sua cópia local.
Qualquer mudança em algum arquivo dentro do repositório será refletida
automaticamente neste endereço, assim que o arquivo for salvo.
Fazendo sua primeira contribuição via Pull-Request
O procedimento acima, exceto pelo último comando, só precisa ser executado
uma vez. A seguir detalhamos como propor uma mudança para algum arquivo
da Wiki. Suponha que você deseja acrescentar mais informações sobre
Hospedagem. Este arquivo, em português, se encontra em /pt-br/hosting.md,
como pode ser visto pelo endereço na barra do navegador.
Uma boa prática é começar atualizando seu repositório local com as mudanças
que podem ter sido feitas no repositório oficial da wiki:
git fetch upstream
git merge upstream/master
Faça então as alterações que você deseja e salve o arquivo. Atualize o seu
Fork:
git add .
git commit -m "Atualiza o conteúdo da página de hospedagem com mais
opções."
git push
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Você deve poder ver as alterações no seu repositório no GitHub. Vá então para
o repositório oficial da Wiki e clique na opção “Criar Pull Request”:

Você escolherá seu Fork como origem para a Pull Request e poderá escrever
uma descrição resumindo suas alterações.

Criada a requisição, é só aguardar a revisão da equipe!
Entendendo a estrutura da Wiki
Agora que você já está capaz de colaborar e testar mudanças na nossa Wiki,
está na hora de entender um pouco melhor como funciona a Docsify,
responsável por transformar os arquivos markdown existentes em nosso
repositório
no
site
que
você
vê
hospedado
em
https://tainacan.github.io/tainacan-wiki/#/pt-br/.
Observando a estrutura de arquivos do repositório, temos as seguintes páginas
e arquivos, entre outros:
/_assets
/dev
README.md
_sidebar.md
/pt-br
/_assets
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•

•

•

•

•

•
•

/dev
README.md
_sidebar.md
CONTRIBUTING.md
README.md
_coverpage.md
_navbar.md
_sidebar.md
collections.md
CONTRIBUTING.md
README.md
_coverpage.md
_navbar.md
_sidebar.md
collections.md
index.html
style.css
Vamos comentar sobre alguns:
/_assets: é a pasta onde guardamos imagens e demais arquivos de mídia. Ela
existirá em níveis mais internos da Wiki para guardar arquivos relativos àquele
escopo;
/dev: é a pasta que guarda a parte da Wiki relativa a documentação para
desenvolvedores. Esta separação ajuda a organizar um pouco o conteúdo
extenso da Wiki. No futuro, podem ser criadas outras pastas específicas para
uma parte da Wiki, desde que ajustadas as referências paras os arquivos que
ficam nela;
/pt-br: é a pasta onde está guardada a documentação da Wiki traduzida para
Português Brasileiro. Observe que quase todos os arquivos e pastas do resto
da Wiki estão replicadas aqui. Quando não há uma versão traduzida para um
arquivo dentro desta pasta, o usuário será redirecionado para o arquivo
correspondente na pasta raiz;
CONTRIBUTING.md: Instruções para quem deseja colaborar com a Wiki.
Você está lendo a versão traduzida deste arquivo, que está em /ptbr/CONTRIBUTING.md;
README.md: Página Inicial da Wiki, que é carregada ao se acessar /. Usamos
o nome README para que o GitHub também reconheça este arquivo como o
de apresentação. A versão traduzida está em /pt-br/README.md e é
carregada ao se acessar /pt-br. Internamente às pastas /dev, também há uma
versão deste arquivo, que será a Página Inicial da sessão de Desenvolvedores;
_coverpage.md: Página de capa, que é carregada acima da página inicial;
_navbar.md: Barra superior da Wiki, atualmente contém link para o site oficial
e um dropdown para escolher a linguagem do site. Esta é uma página especial
que é renderizada pela Docsify, transformando sublistas, por exemplo, em
dropdowns;
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_sidebar.md: Lista de links que são exibidos na barra lateral. Observe que há
uma dessas na pasta /pt-br com seu conteúdo traduzido, mas também há
versões nas pastas /dev e /dev/pt-br. Isso garante que ao navegar em arquivos
da sessão de desenvolvedores, seja mostrada uma lista de links dedicada para
o assunto.
collections.md: Um exemplo de uma das várias páginas comuns que existem
na Wiki. Estas páginas costumam ter sua própria hierarquia definida pelos
cabeçalhos de sessão, que são exibidos também na barra lateral quando se
entra nela;
index.html: Arquivo usadado para configurar a Docsify, plugins e imports. Não
recomendamos alterações aqui, há menos que saiba o que está fazendo!
style.css: Folha de estilos CSS do site, que customiza a aparência da Wiki.
Encorajamos fortemente a exploração desta estrutura e de alterações pelo
servidor de testes locais da Docsify para se familiarizar com os conceitos. Para
mais detalhes, consulte a documentação da Docsify.

Roteiro de Testes
Esta sessão descreve o roteiro para testes de integridade na instalação ou
atualização do Plugin do Tainacan para WordPress:
Fluxo para lançamento de versão RC (Release Candidate)

1.
2.
3.
4.

Estes são os procedimentos para que novas versões do plugin do Tainacan
sejam validadas previamente pela comunidade, evitando o envio do plugin com
a presença de bugs para o repositório do WordPress:
Divulgar a RC na comunidade do Tainacan para que sejam realizados os testes
de uso;
Fazer testes seguindo este Roteiro de Testes a seguir;
Resolver eventuais problemas encontrados e lançar uma nova versão RC
(Release Candidate) até os testes não apontarem problemas.
A partir disso, seguir os passos para lançar uma nova versão para WordPress.

Roteiro de Testes do Plugin
Este roteiro é destinado para a realização de testes que verifiquem o
funcionamento adequado das funções e a realização de processos pelo Plugin
do Tainacan.
Problemas encontrados podem ser reportados como issue no GitHub ou para
o e-mail da comunidade do Tainacan. Alguns erros comuns como páginas não
carregando podem ser melhor descritos usando sugestões da página de
Perguntas Frequentes.
Há vários tipos de testes que podem ser feitos para cobrir o máximo de
funcionalidades possíveis. Todos começam com as seguintes etapas básicas:
270

1. Acesse o painel de controle do WordPress onde a sua versão de testes do
plugin Tainacan está instalada e ativada (geralmente, o endereço do seu site
+ /wp-admin);
2. Na barra lateral esquerda, clique em Diagnóstico da Instalação na seção
Tainacan:
3. Verifique se a instalação está com os requisitos recomendados para o
funcionamento do Plugin do Tainacan.
4. Baixe o arquivo de log no botão Baixar Log para anexar estas informações
ao Relatório de Testes.
5. Na barra lateral esquerda, clique em Tainacan:
• Observe o tempo de carregamento da tela inicial;
• Observe se todos elementos da página foram exibidos corretamente;
• Observe novamente estes aspectos ao concluir os processos a seguir para
reportar eventuais alterações substanciais no tempo de carregamento de tela
ou exibição incorreta dos elementos.
Feito isto, escolha um tópico que deseja testar mais a fundo:
• Coleções
• Taxonomias
• Metadados
• Filtros
• Itens
• Busca Facetada
• Importadores
• Exportadores
• Permissões
• Blocos Gutenberg
• Submissão de Itens
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Conclusão
O manual foi inteiramente construído em uma plataforma wiki, visando a
facilidade de compartilhamento e edição dos tópicos. Além disso, a plataforma
escolhida (github) permite que outros usuários possam colaborar com atualizações
dos procedimentos apresentados. Importante destacar que o conteúdo atual deve ser
atualizado a cada nova versão do Tainacan, para dar conta das novas funcionalidades
que virão a surgir ao longo do desenvolvimento do software.
O conteúdo do manual em seu formato original (online) pode ser acessado
através do link https://tainacan.github.io/tainacan-wiki/#/pt-br/?id=wiki-do-tainacan.

___________________________________
Prof.ª Dr.ª Flavia Maria Cruvinel
Coordenadora Projeto Tainacan
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