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INTRODUÇÃO
O ARCHIDICT - Dicionário Ilustrado Multilíngue para Arquitetos, Construtores e Trabalhadores da Construção civil, foi realizado como parte de uma parceria internacional no âmbito do programa de Parceria Estratégica Erasmus + KA2
com o apoio da Comissão Europeia entre 2017 e 2020. Os membros do consórcio chegaram de 8 países europeus para desenvolver os conteúdos e fornecer as traduções necessárias em 9 línguas (Inglês, Alemão, Italiano, Espanhol,
Português, Polaco, Búlgaro, Grego e Húngaro). A base do dicionário multilíngue são as páginas ilustradas que incluem funções interativas como a possibilidade de ouvir a pronúncia de cada termo e destacar as áreas das ilustrações que
significam a extensão exata dos termos. Além dessas, a terceira função básica das páginas interativas é o tradutor, que permite a transição suave entre os vários idiomas do Dicionário.
O presente guia serve como um manual técnico para expandir o Dicionário Ilustrado Multilíngue de ARCHIDICT com:
x
x
x
x

- Mais idiomas, traduzindo todos os termos e fornecendo todos os arquivos de som necessários para o recurso de audição do dicionário
- Ilustrações mais recentes combinadas com novos termos na forma de novas páginas ilustradas interativas
- Subcapítulos mais recentes nas estruturas de capítulo atuais
- Novos exercícios em conexão com os novos materiais colocados na estrutura do dicionário online.

Para além das possíveis extensões, as rotinas apresentadas no guia também são inevitáveis para efetuar eventuais correções, atualizações dos materiais e informações já colocadas no dicionário, quer em forma gráfica quer textual.
ADMINISTRAÇÃO DE ARCHIDICT
Durante a realização do projeto, os membros da parceria contribuíram para o desenvolvimento do dicionário através dos seus acessos administrativos locais, o que lhes permitiu alguma edição, mas principalmente a adição das suas
traduções para os idiomas pelos quais eram responsáveis. Atualmente, os administradores locais da ARCHIDICT são:
x
x
x
x
x
x
x
x

Creative Learning Programmes- Língua Inglesa (EN)
Associação EK - Língua Húngara (HU)
Best Cybernetics - Língua Grega (EL)
Akademia SEK - Língua búlgara (BG)
VLC - lingua polaca e alemã (PL) e (DE)
Euphoria - língua italiana (TI)
IELM - língua espanhola (ES)
Universidade Portucalense (UPT) - Língua Portuguesa (PT)

Para que outros idiomas sejam adicionados ao dicionário, a parceria está disponível para acolher administradores locais adicionais que possam enriquecer o conteúdo com novas traduções, cuidando dos novos termos adicionados e
atualizações em uma língua específica. Assim, com base na decisão da parceria e com a coordenação da Associação EK, a lista de editores da ARCHIDICT pode ser continuamente ampliada. Se você ou sua organização estiver interessado
em cumprir esta função em relação a uma edição linguística, sinta-se à vontade para contatar o coordenador do consórcio no seguinte endereço de e-mail: palotas.gabor@ekegyesulet.hu (Gabor Palotas, gerente de programa
internacional da EK Association) .
A gestão dos administradores locais é realizada por administradores com acesso de nível superior. Estes são designados de super administradores e sua função permite-lhes criar novos acessos de administrador local e adicionar novos
idiomas para ARCHIDICT, que serão tratados por esses novos administradores locais. Para obter os detalhes e a extensão de todos os direitos e possibilidades de edição das funções locais e de super administrador, consulte os próximos
capítulos deste livro.
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A APLICAÇÃO POR TRÁS DO ARCHIDICT
Página de login
A ferramenta de Administração ARCHIDICT está acessível em http://app.archidict.com
Os administradores podem receber suas credenciais de super administradores por e-mail. A senha pode ser atualizada pelos novos utilizadores mediante solicitação usando o software integrado.
O fundo da página pode ser alterado selecionando uma das fotografias no canto inferior direito da página de login.
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Página inicial - painel
A página inicial fornece uma visão geral do estado real da base de dados, incluindo o número de Categorias, Termos, Imagens interativas e Exercícios carregados para o servidor. Há também uma caixa separada para os números das
diferentes traduções em diferentes idiomas e um gráfico mostrando os mesmos números de uma forma mais ilustrativa. O acesso do super administrador é diferente da configuração do administrador local em muitos aspectos,
principalmente nas funções disponíveis na barra lateral esquerda.
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Vamos agora comparar essas funções em dois casos:
Os administradores locais podem:
x Adicionar, editar ou excluir categorias
x Adicionar, editar ou excluir novos termos criados por eles próprios.
x Adicionar, editar ou excluir novas de imagens interativas criados por eles próprios.
x Adicionar, editar ou excluir exercícios
x Adicionar sons
Os super administradores podem naturalmente gerir todas as funções que os administradores locais realizam e, além disso, podem:
x Adicionar, editar e remover idiomas
x Adicionar, editar e remover utilizadores (administradores locais)
Vejamos primeiro as funções acessíveis apenas por meio do acesso de super administrador:

1. Criação de um Novo Idioma por Super administradores
Para criar um novo idioma (por exemplo, francês) clique em Idiomas no menu à esquerda e, em seguida, clique no botão “Criar Novo Idioma”.
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Em seguida, insira um novo idioma preenchendo os campos na janela de diálogo - Editar idioma:
x
x
x
x
x
x
x
x

Publicado: Escolha SIM / NÃO para definir se o novo idioma será publicado online ou não.
Título: Nomeie o idioma a ser adicionado.
Título curto: dê ao idioma uma abreviatura.
Título nativo: forneça o nome do idioma conforme escrito no próprio idioma (por exemplo, français)
Especifique o código de idioma do URL (por exemplo, fr)
Especifique a etiqueta de idioma (por exemplo, fr_FR): o formato típico consiste no código de duas letras do idioma seguido pelo código de duas letras do país.
Selecione o Idioma da imagem
Por fim, clique em GUARDAR.

Os idiomas podem ser reeditados posteriormente usando o ícone de ‘Editar’ na linha específica da lista de idiomas. Com a ajuda do botão ‘cancelar’, qualquer idioma também pode ser excluído.

No caso do botão ‘Editar’, poderão ser editadas todas as anteriores configurações mesmo durante a criação do idioma, usando a mesma caixa de diálogo. Para concluir totalmente o processo de exclusão, a intenção precisa ser
confirmada mais uma vez:

A lista de idiomas pode ser impressa, copiada para a área de transferência e exportada como um arquivo ‘xls’, ‘csv’ ou ‘pdf’.
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2. Gestão de utilizadores locais (Administradores Locais) por Superadministradores
Para adicionar um novo membro que atuará como Administrador Local, clique na guia Utilizadores no Menu do lado esquerdo. Em seguida, clique no botão “Criar Novo Utilizador”.

Preencha os seguintes campos obrigatórios para ADICIONAR um novo utilizador:
x
x
x
x

Publicado: Escolha SIM / NÃO para definir se o novo usuário estará ativo ou não.
Defina um nome de utilizador e senha
Especifique o código de idioma do URL (por exemplo, fr)
Finalmente SALVE os dados inseridos nos campos.

Os detalhes do utilizador podem ser editados a qualquer momento com o ícone de 'Editar' na lista de utilizadores, enquanto também aqui a exclusão de um utilizador pode ser realizada pressionando o botão vermelho 'cancelar'.

No caso do botão ‘Editar’, a mesma janela de diálogo aparece como no caso do botão ‘Criar Novo Utilizador’, então qualquer configuração anterior pode ser substituída. Em caso de exclusão, o sistema solicita uma confirmação final
do administrador.)

A lista de utilizadores pode ser impressa, copiada para a área de transferência e exportada como um arquivo ‘xls’, ‘csv’ ou ‘pdf’.
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3. Gerindo Categorias
3.1. Gerindo Categorias - por Super administradores
O sistema de categorias fornece a estrutura hierárquica para termos e mapas de imagens (páginas interativas) na forma de categorias “pai e filho”. O dicionário ARCHIDICT tem sua estrutura de capítulo e subcapítulo herdada da relação
“pai-filho” das diferentes categorias. Os quatro capítulos principais estão no nível dos “pais” enquanto os 36 subcapítulos ao todo são “filhos” dessas categorias de “pais”. Essa estrutura pode ser reorganizada posteriormente, se
necessário, preenchendo as categorias “pai” (capítulos principais) com mais “filhos” (subcapítulos) ou adicionando menos ou mais capítulos principais ao sistema e atualizando completamente a estrutura anterior.

A seção Categorias do menu da barra lateral esquerda possui dois comandos: Gerir e Listar. O botão ‘Lista’ pode abrir uma exibição de lista das categorias (Lista de categorias), onde a única possibilidade de edição é a função Excluir. Se
houver necessidade de excluir um capítulo ou subcapítulo, isso pode ser feito nesta visualização. A exclusão requer uma confirmação adicional antes de entrar em vigor.

Para editar ou criar uma nova categoria, é necessário abrir a função Gestão de Categorias - no menu da barra lateral esquerda ou no cabeçalho da visualização Lista de categorias.
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A página Categorias de termos contém uma visualização em árvore no lado esquerdo de todas as categorias já criadas, mesmo mostrando os relacionamentos pai-filho. É possível editar um item de categoria existente no lado direito
da página, selecionando um deles na visualização em árvore.
É possível editar os seguintes parâmetros:
x

x
x

x

Finalmente, é necessário premir o botão Guardar para que as alterações tenham efeito:

Os títulos em todos os idiomas disponíveis no dicionário: Título (EN), Título (DE),
Título (BG), Título (HU), Título (IT), Título (PL), Título (PT), Título (ES e Título (EL)
com base no conjunto real de idiomas, escrevendo as diferentes traduções em
células separadas marcadas com o título e a bandeira relevantes.
Enviar uma imagem para a categoria selecionada
Definir se a categoria é filha de uma outra categoria existente, especificando
o seu pai no menu suspenso, fornecendo as categorias existentes para
escolher.
Adicionar uma breve descrição.
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Para adicionar uma nova categoria, certifique-se de que nenhuma das categorias existentes está selecionada na visualização em árvore - para isso, precisa de
fechar o processo de edição da categoria atual pressionando o botão ‘Guardar’. Neste caso, todas as células estarão vazias para que possa ser especificado uma
nova categoria com todos os parâmetros que foram mencionados acima (Título, Imagem, Pai e Descrição). Adicionar uma nova categoria também deve ser
fechado com o botão ‘Guardar’.
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3.2. Gestão de categorias - por Administradores Locais
As configurações disponíveis para gerir as categorias ao nível do administrador local são muito menos do que com acesso de super administrador. A função ‘Lista’ de categorias é apenas um pouco diferente pelos Títulos mostrados no
idioma definido para o administrador local. A função ‘Excluir’ também é possível neste nível. Ao clicar em Gestão de Categorias na visualização em Lista ou no botão Gerir na barra lateral esquerda, poderá aceder a página Categorias
de Termos. Também possui a visualização em árvore no lado esquerdo da página, mas as possibilidades de edição à direita permitem apenas editar o Título no idioma do Administrador Local. O administrador local também pode criar
uma nova categoria, mas o Título só pode ser editado no idioma atribuído ao acesso efetivo, portanto, quaisquer traduções adicionais devem ser adicionadas por um dos super administradores ou por todos os outros administradores
locais, um a um. É novamente o super administrador quem precisa encontrar o melhor lugar para a categoria recém-criada na hierarquia existente, finalizando também todas as configurações possíveis restantes na categoria.
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4. Gestão de Termos
4.1. Gestão de Termos - por Super Administradores
No menu da barra lateral esquerda, há três opções na função ‘Termo’: Novo, Lista e Importar. A Lista de Termos fornece a lista de termos colocados atualmente no dicionário, organizado por ID, Data de criação, Categoria (número),
Categoria (título), Imagem ou Etiqueta. O ID é criado automaticamente ao adicionar um novo termo, enquanto a Data de criação mostra naturalmente a hora em que o termo foi adicionado. Todos os outros campos podem ser
editados pelos super administradores.
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A função Editar está disponível na linha de cada termo na forma de um ícone de 'lápis', junto com o botão Excluir. Como visto com as categorias anteriores, o botão ‘excluir’ pode remover um item da lista, mas logo após uma confirmação
final.

A lista de utilizadores pode ser impressa, copiada para a área de transferência e exportada como um arquivo ‘xls’, ‘csv’ ou ‘pdf’.
Edição e termo existente - vamos examinar agora a página ‘Formulário de termo’ que abre se pressionarmos o botão Editar de um termo (ícone de lápis):

No painel Editar Termo temos a possibilidade de preencher as seguintes células:
x O termo ‘Avatar’ pode ajudar na criação dos mapas de imagens (páginas interativas), elementos básicos do dicionário, fornecendo um nome identificável para os termos semelhantes.
x Na célula Categoria, pode definir o capítulo ou subcapítulo (categoria pai ou filho) ao qual o Termo deve ser atribuído.
x O Termo pode ser atribuído a uma imagem também selecionada na base de dados ou carregando uma nova imagem. Normalmente, os termos são atribuídos às imagens que servirão de base para o mapa de imagens relevante.
x O nome do termo pode ser fornecido em todos os idiomas do dicionário: nome do termo (EN), nome do termo (DE) etc… atribuído com uma descrição do termo, se necessário.
x Uma imagem específica pode ser carregada para as diferentes traduções nas seções Imagem (EN), Imagem (DE) etc., porém apenas em casos muito especiais.
x Na seção Som cada tradução pode receber o arquivo de áudio pronunciado do Termo, seja selecionado de um arquivo já existente na base de dados ou enviando um novo arquivo de som.
x Finalmente, as células de exemplos de termos e sinónimos de termos fornecem outras possibilidades nas especificações detalhadas dos termos, fornecidas em cada idioma do dicionário.
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No caso de desejar selecionar uma imagem ou um arquivo de som para o ‘Termo’, precisará pressionar o 'ícone de pasta' azul à direita da célula relevante. Nesse caso, a pasta de imagem ou média relevante é aberta numa janela popup. Aqui, pode selecionar os arquivos colocados na estrutura de pastas já existente ou também pode fazer upload de novos arquivos e pode até criar novas pastas para os dados recém-carregados. Finalmente, os ícones laranja 'imagem'
e 'botão de reprodução' permitem que veja as imagens realmente selecionadas ou ouça os arquivos de som atribuídos.
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Após o preenchimento de todas as células necessárias, o processo de edição deve ser salvo pressionando o botão ‘Guardar’, para que os ‘Termos’ apareçam no banco de dados, principalmente na Lista de Termos de forma visível.

Novos Termos
A criação de um novo termo usa exatamente a mesma estrutura de painel da página ‘Editar termo’, mas com o título ‘Novo termo’. O painel pode ser acedido diretamente no menu da barra lateral esquerda na seção ‘Termo’ ou no
cabeçalho da visualização Lista de termos, pressionando o botão ‘Criar Novo Termo’. No painel Novo Termo que aparece com campos em branco, a célula mais importante a ser preenchida é o nome do Termo (EN), sendo que o Inglês
é o idioma principal do dicionário. Como no caso do processo de edição, a criação de um novo termo deve ser finalizada pressionando o botão Salvar.
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Termos de importação
Existe a possibilidade de importar em massa novos termos ou traduções em um ou mais idiomas. Para isso, aceda primeiro a página Importar Termo clicando no botão Importar na seção Termo do menu da barra lateral esquerda.
Descarregue aqui o arquivo de amostra xls que pode ser usado para criar o arquivo a ser importado. Caso deseje atualizar a base de dados com uma nova versão de idioma dos termos existentes ou deseja fornecer uma correção nos
termos carregados anteriormente, precisará de exportar a lista completa de termos também em formato de arquivo xls. Isso pode ser feito na página Lista de termos usando a função de exportação do cabeçalho, usando o botão 'XLS'.

O arquivo Excel (xls) a ser carregado precisa seguir duas regras:
x

No caso da atualização de um termo ou fornecer novas traduções de termos existentes, precisa usar os IDs que estão no arquivo xls transferido da base de dados. No caso de termos novos, precisa de usar o 0 como ID. O

x

Para as línguas que deseja fornecer traduções, precisa de usar uma coluna com o seguinte padrão no cabeçalho: Termo (xy), onde “xy” é a abreviatura da língua em questão. Por exemplo, no caso da língua alemã, é: “de”,
portanto, para os termos alemães, você precisa adicionar ao cabeçalho o seguinte código: Termo (de).

sistema gerará os IDs para novos termos, para que todos os termos possam ser devidamente identificados e usados posteriormente como parte das imagens interativas.

Como pode ser visto no exemplo, é possível editar mais idiomas de uma vez, também pode atualizar os existentes e carregar novos termos ao mesmo tempo:

Tendo transferido e respetivamente editado o arquivo Excel de acordo com as necessidades, pode iniciar o processo de “upload” (envio). Para isso, basta arrastar o ficheiro xls para a caixa de importação da página (Import file). Ou
também pode clicar na área da caixa para encontrar o arquivo xls para enviá-lo para a base de dados.
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O processo tem mais algumas etapas. Assim que o ficheiro for carregado para o servidor, receberá uma mensagem sobre o sucesso e também uma pré-visualização, antes de iniciar a atualização da lista de termos na base de dados:

Na janela Pré-visualizar / Editar Termos antes de Importar, pode realizar algumas modificações finais se precisar de correções. Isso pode ser feito simplesmente clicando no termo que deseja modificar. Como resultado do clique, uma
caixa diálogo abrirá aguardando o trabalho de edição e confirmação:

Se terminou de editar a lista de termos, agora pode pressionar o botão “Start Import” (Começar a Importar).
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4.2. Gestão de Termos - por Administradores Locais
A Lista de Termos exibida com o acesso de administrador local é basicamente idêntica à dos super administradores, mas o painel Editar Termo / Novo Termo da página “Formulário de Termos” contém apenas uma língua em vez do
recurso multilíngue dos super administradores.
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A página Termos de importação também é mais simples em comparação com a versão disponível para super administradores. O arquivo de importação carregado tem resultado apenas no ID e nos termos da língua atribuída com o
acesso de administrador local. A Atualização dos Links de conteúdos multimédia não está disponível para administradores locais, desta forma o processo de Importação termina pressionando o botão “Start Import” (começar
importação).
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5. Gestão de arquivos de som para termos - por administradores locais e super administradores
No ARCHIDICT cada um dos termos tem um arquivo de áudio anexado, para completar o processo de preencher a base de dados com informação, o utilizador precisa de fazer o envio dos arquivos de som. O envio dos arquivos é feito
através de um acesso ftp. O e-mail enviado aos administradores locais com as credenciais para a aplicação também contém o acesso ao servidor ftp. Usando a conexão ftp, os administradores locais podem transferir os sons necessários
para a pasta do respetivo idioma. Os super administradores, caso algumas alterações ou correções sejam necessárias, podem carregar os sons de todos os idiomas para as pastas necessárias:
x
x
x

As regras básicas Para os ficheiros de som, o formato “mp3” deve ser usado com o menor tamanho possível mantendo sempre uma qualidade decente;
É importante renomear corretamente, a extensão deve ter letras minúsculas: * .mp3;
Os nomes dos ficheiros de som precisam simplesmente de seguir os IDs dos termos. No caso do ID de um termo ser “567”, o nome completo do ficheiro deverá ser “567.mp3”.

Após carregar os novos arquivos de som, precisa atualizar os links de multimédia, para que os ficheiros de som tenham os seus links corretos com os termos recém-atualizados. Pressione o botão “Update Media Links” (Atualização de
links multimédia) para renovar, sempre que adicionar novos sons aos termos recém-colocados. Se houver necessidade de atualizar os sons existentes por qualquer motivo, só precisa sobrescrever os arquivos antigos por meio do acesso
ftp.
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6. Envio de vários ficheiros por super administradores
Os super administradores têm a possibilidade de usar a ferramenta “Multiple File Upload” (Envio de Vários Ficheiros). Imagens, ficheiros de som e documentos podem ser carregados de uma vez e organizados nas respetivas pastas da
base de dados. Pode aceder à página no menu da barra lateral esquerda clicando em “Uploader”.
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7. Criação e gestão de mapas de imagens - por administradores locais e super-administradores
Se todos os termos, imagens e sons forem carregados para a página desejada, os administradores podem começar a criar Imagens Interativas com o auxílio do software criador de Imagens Interativas integrado. Dentro da ferramenta,
as ilustrações do ARCHIDICT podem ser combinadas com os termos, os sons desses termos e algumas zonas interativas em destaque que delimitam a extensão exata dos termos como parte da ilustração. Vamos ver agora as possibilidades
disponíveis em relação à edição e gestão das imagens interativas!
Gestão de Imagens Interativas
No menu da barra lateral esquerda do ARCHIDICT, pode selecionar Mapa / Lista de imagens para ter uma vista geral de todas as imagens interativas criadas. Cada Imagem Interativa possui um ID, um Título, uma Data de criação e as
palavras associadas/etiquetas (Tags) que quisermos adicionar. A categoria escolhida para a Imagem Interativa define em que subcapítulo do dicionário poderemos encontrá-la. Por fim, a Imagem ou conjunto de imagens funciona como
uma ilustração de fundo, sobre a qual os termos e regiões interativas podem ser colocados.

Em cada linha, podemos encontrar três botões. O ícone “Ver” (olho) fornece uma pré-visualização do estado real da imagem interativa. O botão “Eliminar” (X) serve para apagar uma imagem interativa; este processo requer uma
confirmação adicional:

Por fim, o botão “Editar” (Lápis) permite editar ou modificar os parâmetros da imagem interativa selecionada em uma página separada.
Na barra de ferramentas do painel de Imagens Interativas há mais botões: o botão “Criar Imagem Interativa” é idêntico ao botão “Novo” no menu da barra lateral esquerda, enquanto os outros ícones são para imprimir ou exportar em
formatos diferentes, como pdf, csv ou xls.
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Editar os parâmetros de Imagens Interativas
Ao editar as configurações principais de uma imagem interativa existente ou durante a criação de uma nova, uma série de parâmetros devem ser configurados usando o Formulário de Imagem interativa. Este formulário pode ser
acedido, usando o botão “Criar Imagem Interativa” na página Lista de Imagens Interativas, no menu da barra lateral esquerda da aplicação ou clicando no ícone “Editar” de uma imagem já existente. Os campos a preencher no Formulário
de Imagem Interativa são os seguintes:
x
x
x

x
x
x

Título da Imagem Interativa
Categoria a selecionar num menu suspenso com base nas configurações de hierarquia. Esta configuração irá especificar o local
real da imagem interativa dentro da estrutura de capítulos do menu do ARCHIDICT.
Imagem: pode fazer upload de uma ilustração para a imagem interativa ou escolher um dos arquivos disponíveis na base de
dados. A imagem de fundo deve estar limpa de texto, estes serão adicionados como parte da criação da imagem interativa de
forma dinâmica chamada a partir da lista de termos da base de dados.
Miniatura: uma versão pequena da imagem interativa deve ser carregada ou selecionada dos arquivos já existentes da base de
dados para que estas visualizações possam representar as imagens interativas na estrutura dinâmica de capítulos do dicionário.
Palavras associadas/etiquetas (Tags): opcionalmente, pode marcar a imagem interativa com palavras associadas para ajudar na
pesquisa por imagens semelhantes.
Ao preencher a célula “Descrição”, pode adicionar mais algumas informações sobre o conteúdo da imagem interativa em formato
de texto.

Os botões próximos das imagens permitem destacar os elementos em causa e fornecer possibilidades de visualização dos arquivos
selecionados:

Finalmente, o botão “Edição de Imagem Interativa” (Image Map Editor) na parte inferior abre o aplicativo integrado da página de
gestão do ARCHIDICT.
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Ilustração em branco como pano de fundo para a Imagem interativa

Editor de Imagem interativa

Miniatura de previsualização da imagem interativa
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Editor de Imagem interativa
As seguintes ações podem ser realizadas no programa de Edição de Imagem Interativa:
x
x
x
x
x

Adicionar textos estáticos posicionados na imagem de fundo.
Adicionar textos dinâmicos diretamente da base de dados (Termos). Estes termos atuarão de forma multilíngue na plataforma ARCHIDICT, reagindo de forma dinâmica à troca de idiomas.
Desenhar formas nos textos e na imagem de fundo. Esta opção ajuda a fornecer interações ao passar o rato (ou toque) para os termos e para áreas em destaque na imagem.
Vinculação dos ficheiros de som às formas que permitem aos utilizadores ouvir os sons pronunciados dos termos na língua selecionada.
Ligar as formas de conexão umas às outras, de modo que a forma dos textos e a(s) forma(s) da área de conexão que explica esse termo possam reagir às interações do rato (ou toque).

Antes de mostrar as etapas da criação da imagem interativa, existem algumas funções principais que precisam ser apresentadas. Os botões dessas funções encontram-se no canto superior esquerdo da imagem. O mais importante
desses quatro itens é o botão “Exportar” (Export), que nos permite salvar as alterações realizadas na Imagem Interativa. Recomendamos salvar a cada 10 minutos, caso contrário, nosso trabalho de edição pode perder-se. Ao pressionar
o botão “Exportar” receberá o código completo da página (Imagem Interativa), que poderá salvar no computador. Para salvar as modificações na base de dados, pressione o botão “Salvar na base de dados” (Save to DB).
Copiar previamente os códigos da Imagem Interativa permite efetuar modificações nestes em offline e “Importar” (Import) a nova versão de volta para a base de dados. Se desejar copiar os códigos, também pode escolher a função
“Código” para esse fim. O botão “Ajuda” abre um Guia online sobre a utilização do programa.

a)
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a) Textos estáticos: a ferramenta Texto marcada com o ícone “A”, permite inserir qualquer texto clicando no local desejado na imagem. A palavra exata deve ser escrita na célula “Texto” no painel esquerdo do editor (no exemplo:
Texto estático). No mesmo painel, é possível selecionar o tipo de fonte, definir o tamanho da fonte, a espessura da fonte, bem como a cor e a opacidade. Para caracteres normais, é necessário manter “400” como um parâmetro,
para negrito definir “600”. Também pode usar valores exatos para a posição no painel Geral da ferramenta Texto (valores X e Y calculados a partir do canto superior esquerdo da página).

Como resultado do processo de introdução de texto, um novo registo aparece na lista de Formas no lado direito da janela do editor com a combinação da etiqueta de “texto” e um número de 2 a 4
dígitos. Os botões no cabeçalho do painel “Formas” (Shapes) permitem executar diferentes ações nos itens da lista. Com a ajuda do ícone “Renomear” (lápis), pode renomear um registo, os ícones
“Copiar Estilo” e “Colar Estilo” copiam as configurações de estilo de um item (tamanho da fonte, peso etc.) e transferem-no para outro registo. O ícone “Duplicar” cria uma cópia do registo com um novo
nome (adicionando “cópia” ao nome original), enquanto que o botão “Eliminar” apaga um registo da imagem e da lista de Formas. Essas configurações funcionam também com todos os outros tipos de
formas.
Tenha atenção que renomear uma forma não é recomendado como parte do ARCHIDICT devido a possíveis conflitos com outras configurações!
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b) Textos Dinâmicos: O processo de introdução de um Texto Dinâmico é idêntico ao de um Texto Estático. A diferença reside na utilização de um script que permite que um Termo, solicitado da base de dados, seja utilizado no lugar
do Texto Dinâmico pelo ID definido para o Termo. Este formato permitirá que o motor do ARCHIDICT traduza os termos colocados para qualquer língua do dicionário. Se deseja adicionar um determinado termo à imagem interativa,
precisará saber o seu ID e usar o seguinte script “Texto” na célula do painel esquerdo: “termTitle” (ID) (título do termo). Como exemplo, se quisermos colocar a palavra “Motivo floral” na Imagem Interativa. O ID desse termo é 1563,
portanto, precisamos usar o seguinte script: termTitle (1563).

Como o Texto Dinâmico é colocado como um script e a imagem interativa foi exportado, o dicionário mostrará o novo termo na página interativa relacionada em um formato multilíngue, mostrando uma versão nacional com base
nas configurações de língua.
c) Formas - polígonos, retângulos, elipses: Podemos desenhar certos tipos de formas sobre a imagem interativa. Para as caixas de texto, recomendamos usar o item “Retângulo”, enquanto para as partes das diferentes ilustrações
nos edifícios, tipos de estrutura, etc. sugerimos a ferramenta “Polígono”. A ferramenta “Elipse” é a melhor escolha para o caso do “Motivo Floral” mencionado acima. Vejamos as configurações pré-definidas como padrão para a
ação de passar o rato por cima.

O código RGB a ser usado para o amarelo para realçar o objeto ao passar o rato por cima no ARCHIDICT é 241, 192, 53.
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Vamos colocar uma forma, um polígono para a caixa de texto. Certifique-se de definir o raio do limite para '0'.

d) Sons: Podem ser adicionados sons às formas recém-criadas. Este é um processo simples, mas deve ser feito para ambas as formas: no caso a Elipse (contorno da imagem) e o Retângulo (rótulo de texto). Para fazer isso, precisa
selecionar a função “Ações” em “Configurações de formas “, aí, precisa escolher a função “Executar script” como um “Ação de Clicar”. Na célula “Script a ser executado”, precisa de usar o seguinte script: “termSound (ID)” (som do
termo). No caso do Motivo Floral, o ID é 1563, o código a introduzir será parecido com este: termSound (1563).
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e) Ligar formas: a última etapa é conectar as duas formas. Isso deve ser feito de apenas um lado, não nas duas direções, para não bloquear a função. Ao escolher a função “Geral” das “Configurações de formas selecionadas” do
retângulo, precisa encontrar o código da elipse (oval-9249) e defini-lo sob o título “Conectado à forma”:

Se salvar essa informação na base de dados (Exportar / Salvar na BD), pode ver que ao passar o rato sobre o “Motivo Floral”, este aparecerá realçado. E se clicar em qualquer uma das formas, poderá ouvir o termo pronunciado no
idioma definido do dicionário:
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8. Gestão de Exercícios - por Super Administratores
No menu da barra lateral esquerda do ARCHIDICT, pode selecionar “Quiz / Lista” para ter uma visão geral de todos os exercícios já carregados na página dedicada do ARCHIDICT. Cada exercício tem uma coluna “ID”, “Título” e “Data de
criação”. A categoria escolhida para o exercício define o capítulo da página onde o poderá encontrar.

Em cada linha pode visualizar três botões. O ícone “Olho” fornece uma previsualização do exercício selecionado. O botão “Eliminar” (X) serve para apagar um item da lista, esta função requer uma confirmação adicional:

Finalmente, o botão “Lápis”’ permite editar as configurações do exercício selecionado.
Na barra de ferramentas da Imagem Interativa, existem mais alguns botões: o botão “Criar Novo Exercício em Articulate” é idêntico ao botão “Quiz / Novo” no menu da barra lateral esquerda, enquanto todos os outros ícones são para
imprimir ou exportar a Lista de Exercícios em diferentes formatos, como pdf, csv ou xls.

33

Criar ou Editar um Exercício
Na edição de parâmetros de um exercício existente ou na criação de um novo, usamos o mesmo formulário com as mesmas opções de configuração. Este formulário pode ser acedido através do botão “Criar Novo Exercício em
Articulate” na página Lista de Exercícios de Imagens, diretamente no menu da barra lateral esquerda (Quiz / Novo) ou clicando no ícone “Lápis” de um exercício já existente. Podemos definir o seguinte como parte do formulário:
x
x
x
x

Título: podemos definir um título para o exercício, que também aparecerá na sua imagem em miniatura.
Categoria: A categoria selecionada definirá a posição do exercício na estrutura de capítulo do ARCHIDICT.
Informações opcionais podem ser adicionadas definindo ou preenchendo as células “Idioma”, “Questões”, “Palavras Associadas” e “Descrições”.
Um campo importante é a seção Miniaturas, onde podemos fazer upload de uma pré-visualização em pequena escala do exercício, ou podemos selecionar uma das imagens pré-carregadas da base de dados. Esta imagem
aparecerá na página do exercício no capítulo relacionado com base nas configurações da categoria.

Ao editar as configurações de um novo exercício, a etapa mais importante a fazer é o processo de envio (upload) dos arquivos de exportação em formato compactado. Uma vez o arquivo zip carregado para a caixa configurada para
este propósito, precisamos finalizar o processo pressionando o botão “Guardar” e fazê-lo no caso de qualquer modificação que possa ocorrer em ocasiões posteriores.

