1. Como criar usuários
1. Entrar no sistema com login administrativo;
2. Clicar em Usuários no menu principal;
3. Clicar no botão Criar novo usuário ;
4. Preencher o formulário e clicar em Enviar.

Sobre o Grupo de usuários
Cada grupo de usuários possui permissões específicas para gerenciamento e uso do sistema.
As peculiaridades de cada permissão pode ser vista na imagem abaixo:

Sobre a organização das imagens/arquivos no sistema
A organização dos arquivos se dá pelo seguinte fluxo:

Categoria > Álbuns > Fotos

2. Como criar uma
categoria (exemplo: Família)
1. Entrar no sistema com login de
usuário.
2. Clicar em Fotos > Categorias;
3. Na parte inferior da página,
preencha o formulário
específico;
4. Clicar em Alterar/Criar
categoria;
Obs.: Apagar uma categoria não apaga
as fotos nela incluídas

3. Como criar um álbum
(exemplo: Crianças)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Entrar no sistema com login de usuário.
Clique em Fotos > Álbuns no menu principal.
Clique no botão Novo Álbum, abaixo da tabela apresentada.
Escreva o nome do ábum no campo apresentado;
Selecione o álbum recém criado clicando na linha da tabela;
Clique no botão Propriedades do Álbum abaixo desta tabela.

Sobre propriedades de um álbum
As propriedades de um álbum são:
● Título do álbum
● Categoria em que está contido
● Descrição do álbum
● Palavras-chave do álbum
● Foto que ilustra o álbum (miniatura)
● Público que tem permissão para ver
● Opção de senha para visualizar o álbum
● Permissão para visitantes comentarem
● Permissão para visitantes votarem
● Nº de visualizações
● Nº de votos.
Obs.: Apagar um álbum não apaga as fotos nele incluídas

4. Como enviar fotos para o álbum
(exemplo: Avô e neta)
4.1 Como enviar uma única foto para o álbum
1. Entrar no sistema com login de usuário.
2. Clicar no menu Enviar Fotos.
3. Na página recém chegada, observar no formulário o campo [simples - uma
imagem de cada vez]
4. Selecionar o álbum que deseja enviar a foto.
5. Clicar no botão Procurar para selecionar uma imagem em seu computador.
6. Preencher o formulário com os dados da foto.
7. Clicar em Enviar imagem para finalizar o processo.

Sobre o campo de Palavras-chave
As palavras-chave podem ser digitadas no campo específico, separadas por ponto e
vírgula (;) ou escohidas de um lista de palavras já cadastradas em outras imagens.
Para inserir as palavras já cadastradas:
1. Clique em Inserir de uma lista para abrir a lista de palavras
2. Clique uma vez sobre cada palavra de sua escolha. Assim já serão escritas no
campo de palavras-chave.
3. Feche a janela quando desejar.

4.2 Como enviar várias fotos para o álbum (Recomendado)
1. Entrar no sistema com login de usuário.
2. Clicar no menu Enviar Fotos.
3. Na página recém chegada, observar no formulário o campo [Várias imagens - HD
Flash - (Recomendado)]
4. Selecionar o álbum que deseja enviar a foto.
5. Clicar em Procurar para abrir os diretórios de seu computador e selecionar as
imagem que deseja enviar.
6. Clicar em Continuar.
7. Preencher o formulário com os dados da foto. Neste caso é possível preencher as
palavras-chave em apenas uma delas e replicar para todas.
8. Clicar em Aplicar alterações caso tenha inserido alguma informação no
formulário.

4.3 Envio de fotos por FTP
Um recurso avançado mas pouco recomendado é enviar as imagens por meio de
transferência de arquivo (FTP - File Tranfer Protocol) a um diretório específico do
sistema e posteriormente buscar as imagens que devem ser vistas no Banco de Imagens.
Estas imagens devem ser colocadas após o diretório albuns/ possibilitando navegar pelos
sub-diretórios e assim obter as imagens neles encontradas.
No exemplo, foi criado uma pasta /treinamento, com isso é possível obter as fotos deste
diretório e cadastrá-las no sistema.
Veja o passo-a-passo:
1. Enviar as fotos via FTP para o diretório /albuns ou sub-diretórios deste.

2. Entrar no sistema com login de usuário.
3. Clicar no menu Fotos / Adicionar Fotos em lote.
4. Clicar no sub-diretório onde estão as fotos que deseja cadastrar no sistema.

5.
6.
7.
8.

Clicar em OK para visualizar as fotos.
Selecionar as fotos que deseja adicionar ao sistema.
Clicar em Enviar arquivos selecionados.
Preencher o formulário com os dados da foto. Neste caso é possível preencher as
palavras-chave em apenas uma delas e replicar para todas.
9. Clicar em Aplicar alterações caso tenha inserido alguma informação no
formulário.

Sobre os atributos de uma foto
São atributos de uma foto:
● Atributos do arquivo: largura X altura, nº de visualizações e nº de votos.
● Álbum em que está contida
● Título
● Nome da imagem
● Descrição
● Palavra-chave
● Status da aprovação
● Dados EXIF: Os dados EXIF são informações digitais contidas na própria foto. Para
habilitar a leitura dos dados EXIF, é necessário estar logado como administrador. No
menu “Configurar” depois “Configurações das imagens” habilite “Ler dados EXIF das
imagens JPEG”. E no local ao lado também vai ter uma opção em “Gerenciar EXIF”.

Gerenciamento da visualização dos dados EXIF
As informações EXIF visualizadas podem ser configuradas no menu Configurar > Gerenciar
EXIF
Importante: A busca do sistema não consegue ler as informações EXIF.

Sobre a interação com as fotos
As fotos inseridas no sistema poderão receber interações com os usuários visualizadores da
seguinte forma:
Deixar comentários: Poder escrever algo sobre a foto como um dado técnico ou uma opinião
pessoal.
Mais vistos: Conferir as fotos mais visualizadas.
Qualificação: Qualificar a foto entre 1 a 5 estrelas e assim poder visualizar a mais bem
qualificada.
Favoritos: Favoritar uma foto, assim ela fará parte de sua lista de favoritos.

