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Apresentação

A finalidade deste trabalho é servir como referência rápida aos usuários do fórum
eletrônico phpBB2. O conhecimento prévio exigido do usuário é a navegação na
Internet, isto é, que entenda o conceito de hipertexto.

Para o uso imediato, estão disponíveis os tópicos Participação em dez passos e
Uso imediato. Para recursos adicionais, deve-se recorrer a Tópicos Avançados.
Em caso de dúvidas sobre algum termo utilizado ao longo do texto, sugere-se
usar o “Glossário” nas páginas finais.

Roberto Teixeira Alves
Chefe-Geral da Embrapa Cerrados
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Introdução

Existem centenas de pacotes que podem apoiar o trabalho de grupos de
discussão. A escolha particular do phpBB2 se deu pelos seguintes aspectos:

• escalabilidade: o sistema pode ser dotado de mais funcionalidades com a
adição de módulos, adaptando a complexidade da interface de acordo com
as necessidades dos usuários;

• política de Open Source: o phpBB2 pode ser distribuído gratuitamente e
recebe o suporte de milhares de usuários no mundo que criam e
implementam continuamente novas características ao sistema;

• interface amigável: ela pode ser modificada, permitindo ajuste personalizado
na disposição das ferramentas e das informações;

• sistema gerenciador de banco de dados (SGBD): o phpBB2 trabalha com um
Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) por intermédio de
protocolo SQL (Structured Query Language), bastante difundido, conferindo-
lhe conectividade com diversos SGBDs disponíveis no mercado.

Essas quatro razões apresentadas conferem à ferramenta robustez, baixo custo
e oportunidades de personalização conforme as necessidades dos usuários.
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Este documento não é destinado aos administradores do fórum. Não foram
tratados tópicos sobre como instalar o sistema, detalhes do gerenciador de
banco de dados, questões de segurança, gerência de usuários, grupos, fóruns e
suas categorias. Essas informações podem ser obtidas do próprio site do criador
do sistema (http://www.phpbb.com).

Para introduzir o leitor nesse sistema, serão discutidos conceitos dessa
ferramenta, será apresentada sua estrutura funcional e serão enumeradas
vantagens em sua adoção.

Fórum Eletrônico

O fórum eletrônico de discussão é um ambiente virtual onde se organiza a
comunicação com diferentes usuários na forma de painéis eletrônicos (em inglês,
Bulletin Board System, BBS). É uma ferramenta assíncrona, pois, permite a
comunicação com um ou mais usuários mesmo que alguns não estejam
conectados. A vantagem sobre o e-mail (correio eletrônico) é o registro
organizado das contribuições das várias pessoas quanto à temática de
discussão.

Finalidade
É o espaço ideal para discutir-se temas de interesse comum a várias pessoas,
com a contribuição organizada de cada uma. Diferentemente do correio
eletrônico, o fórum é destinado a grupos de usuários. Cada grupo pode criar
fóruns próprios, definindo discussões em instâncias próprias.

Além da troca de mensagens, o fórum permite trocar arquivos, imagens,
hyperlinks, realizar enquetes e também incluir o bate-papo (chat) entre os
participantes on-line.

Como funciona
No caso do fórum phpBB21, ele é organizado em cinco tipos de usuários e em
quatro tipos de fóruns, conforme a Tabela 1.

1 phpBB2 2.0.5 © 2001, 2002 phpBB Group (http://www.phpbb.com)

michelle
Tabela 1.
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Tabela 1. Organização dos e usuários e dos tipos de fóruns.

Tipos de Fórum

Usuário Público Empresa Específico Administrativo

Visitante X - - -

Registrado X X - -

Privado X X X -

Moderador X X X   X*

Administrador X X X X

* O acesso do moderador é definido pelo “administrador”. Nos fóruns em que o administrador atribui acesso
de moderador a um membro, amplia as funções desse membro em relação ao usuário privado.

Tipos de usuários
• Visitante – usuário não faz parte da comunidade e tem acesso somente aos

fóruns públicos e seus conteúdos; posta respostas, baixa arquivos e participa
de votações, sujeitos a controle do administrador.

• Registrado – usuário com registro no sistema, membro da comunidade. Tem
acesso aos fóruns públicos e outros que não precisam de inscrição.

• Privado – usuário com privilégios de acesso a fóruns restritos a um dado
grupo. Ele adquire esses privilégios quando o moderador permite sua
inscrição.

• Moderador:
– de grupo, com função de controlar o acesso de outros, permitir a entrada

ou exclusão de usuários do grupo;
– de fórum, com a função de controlar o andamento das discussões. Ele

pode apagar ou editar uma mensagem postada no fórum e criar enquetes.
O moderador de fórum não necessariamente é o moderador de grupo de
usuários.

• Administrador – usuário com a responsabilidade de administrar o fórum sobre
memória consumida, cotas de mensagens, criação de categorias e novos
fóruns, visual da página e a base de dados.

Tipos de fóruns
• Público – aberto a discussões amplas sem conteúdos sigilosos que podem

ser lidos por interessados com acesso à Internet.
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• Empresa – aberto a discussões de conteúdo sigiloso referente aos trabalhos,
processos e atividades específicas. Pode ser visto apenas o título por
usuários externos; não recebem contribuição de pessoas que não sejam
membros.

• Específico – apresentam conteúdo sigiloso e altamente técnico, restrito a
determinado grupo de usuários. Para participar, é preciso ter permissão do
moderador. É o administrador quem coordena o acesso.

• Administrativo – não é acessível ou visível à comunidade, com conteúdo
estritamente administrativo de gestão das atividades.

Cada fórum, grupo e usuário pode ter seus privilégios alterados ou combinados
para atender à especificidade do debate.

Vantagens
• Diminui o tráfego de mensagens repetidas nas redes interna e externa da

empresa;

• possibilita organizar o tempo da pessoa;

• aceita contribuição de novos membros, mesmo que não acompanhem a
discussão desde o começo ou que tenham perdido parte dela. Isto é possível
pela organização em tópicos, por ordem cronológica, e acessível ao novo
membro;

• evita interromper usuários para se colocar a par do assunto;

• ajuda na elaboração de listas de votação para coleta de opiniões sobre um
dado assunto;

• permite acesso externo para ampliar discussões em situações especiais como
viagem, por exemplo;

• apresenta possibilidade de ampliação conforme as necessidades dos usuários;

• organiza melhor a informação, cronologicamente ou por assunto.

Muitas outras vantagens podem ser enumeradas, na dependência do nível de
uso dos colaboradores. É a riqueza de suas necessidades e informações
postadas que farão evidentes os potenciais dessa ferramenta.
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Participação em Dez Passos

Para participar do fórum eletrônico phpBB2, o usuário precisa executar duas
tarefas:

• tornar-se um usuário registrado do BBS;

• tornar-se membro de um dos grupos de usuários existentes.

O site deste fórum é: http://www.cpac.embrapa.br/forum

Registro
• Vá ao site http://www.cpac.embrapa.br/forum. No topo da página, clique em

REGISTRAR (Figura 1).

Figura 1. Tela inicial do sistema.

• Aparece um termo de responsabilidade. Estando de acordo, clique no final da
página em ACEITO... (Figura 2). Preencha o formulário. Quatro campos são
obrigatórios: (a) usuário; (b) e-mail; (c) senha; (d) repetir senha (Figura 3).
Sugestão: no campo usuário, escolha um nome curto e fácil de memorizar,
para o acesso ao site.

• Clique em ENVIAR no final da página (Figura 4).

• Se tudo correr bem, você verá a mensagem da Figura 5. Em seguida, o
sistema enviará automaticamente um e-mail para o endereço eletrônico
cadastrado com as instruções para ativar sua conta.

michelle
(Figura 2).

michelle
(Figura 3).

michelle
(Figura 4).

michelle
Figura 5.
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Figura 2. Tela com o termo de responsabilidade.

Figura 3. Tela com os campos para registro de novo usuário.
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Figura 4. Final do formulário de registro.

Figura 5. Tela de confirmação do registro.

• Uma vez ativada, basta utilizar o link ENTRAR, situado no topo da página do
sistema para ter acesso a alguns fóruns (Figura 6).

michelle
(Figura 6).



16 Manual de Usuário do Fórum Eletrônico da Embrapa Cerrados

Figura 6. Indicação para logar no sistema.

Caso não tenha recebido o e-mail ou você tenha algum problema no processo de
registro no sistema, comunique-se com o administrador do fórum.

Observação: no campo usuário, escolha um nome curto e fácil de memorizar.

Tornar-se membro de um grupo de usuários

• Vá ao site http://www.cpac.embrapa.br/forum. Entre no sistema clicando
em ENTRAR (Figura 6). Digite seu nome de usuário e senha na página que
aparece (Figura 7).

• Entre no link GRUPOS (Figura 8). Note que, ao lado da opção SAIR, existe
o nome do usuário atualmente logado.

• Selecione no campo Grupo de não-membros o grupo de usuário desejado e
clique em EXIBIR INFORMAÇÕES (Figura 9).

• Surgirá uma tela com o botão ENTRAR NO GRUPO (Figura 10). Clique
para se filiar ao grupo. Imediatamente, uma solicitação será enviada ao
“moderador” do grupo. Ele decidirá pela autorização.

• Tão logo você faça parte do grupo de usuários, seu nome constará na lista
de membros do grupo. Para verificar, vá ao link GRUPOS (Figura 8).
Observe se o grupo escolhido faz parte da lista de Grupos Existentes
(Figura 9).

michelle
(Figura 7).

michelle
(Figura 8).

michelle
(Figura 9).

michelle
(Figura 8).

michelle
(Figura 9).
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Se tiver algum problema durante o processo, contate o moderador do grupo para
mais esclarecimentos. O nome do moderador pode ser achado clicando em
Grupo no menu da página principal. Escolha o grupo de seu interesse na lista.

Figura 7. Tela para “logon” no sistema.

Figura 8. Opção Grupo.
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Figura 9. Opção de lista de grupos em que não se é membro.

Figura 10. Tela grupos e a opção Entrar no Grupo.

Uso Imediato

Uma vez feito seu registro como usuário do phpBB2 e seu registro em um grupo
de usuário, você estará pronto a participar de um fórum.
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Para começar, experimente o fórum OFFTOPIC. Ele foi feito especialmente para
se trocar mensagens de conteúdo livre e de menor importância entre os usuários.
Para utilizá-lo, não há necessidade de ser membro de nenhum grupo.

Leitura de mensagens
• Entre no sistema conforme está descrito.

• Procure pela categoria Diversos e clique no fórum OFFTOPIC.

• Os tópicos dentro do fórum estão organizados em ordem cronológica
decrescente, isto é, do mais novo para o mais antigo. Clique no título do
primeiro tópico.

• Você será remetido para o conteúdo do tópico

• Role a tela. Podem existir outras mensagens postadas depois do tópico. Elas
são as respostas.

• Para retornar à lista de tópicos do fórum, clique em OFFTOPIC, situado logo
ao lado do botão POST REPLY.

• Se quiser retornar à lista de fóruns, clique em ÍNDICE DE FÓRUM, situado no
lado esquerdo do link OFFTOPIC.

Postagem
• Siga os passos de (1) a (5) do roteiro anterior para chegar ao tópico de seu

interesse.

• Se quiser postar novo tópico dentro do fórum, clique no botão NEW TOPIC.

• Caso você queira postar uma resposta a um tópico já existente, clique no
botão POST REPLY.

• Em ambos os casos, você será remetido à tela de edição de mensagens. Não
serão discutidas todas as funcionalidades dela agora. Caso queira mais
detalhes, leia Edição de mensagens em Temas Avançados.

• Escolha um título para sua mensagem e o coloque no campo ASSUNTO.

• Digite o texto na caixa maior em branco.

• Ao terminar, clique em PREVER e visualizará o texto antes de remetê-lo ao
fórum.

• Depois de pré-visualizar o texto, e feitas as correções necessárias, clique em
ENVIAR. Ela será postada no fórum imediatamente.
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Atenção: para a maioria dos fóruns, é preciso efetuar o logon no
sistema para poder ler ou postar mensagens.

Figura 11. Tela inicial do BBS.

Temas Avançados

Aqui serão abordadas algumas funcionalidades como: anexar documentos; criar
uma enquete; enviar uma mensagem privativa (PM) ou um correio eletrônico a
partir do sistema; e como alterar a senha e o seu perfil, incluindo o uso de
avatares.

A interface
Na Figura 11 está a interface da página principal do BBS. No topo da tela,
estão os vários links que levam a diferentes janelas dentro do sistema. Veja na
Figura 12 como o sistema organiza a informação.

michelle
Figura 12
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No exemplo da Figura 11, os fóruns Offtopic e Dicas de Informática ficam dentro
da categoria Diversos. À frente de cada fórum existe uma coluna com
informações do número de tópicos (temas de discussão) e o de mensagens
postadas, consistindo na soma de tópicos com as respectivas mensagens.

Note que podem existir vários fóruns dentro de uma mesma categoria, cada um
com vários tópicos com uma série de mensagens de contribuição.

O menu principal
Na Figura 13, estão as opções contidas no Menu Principal. Essas opções serão
discutidas mais detalhadamente.

Figura 12. Hierarquia das mensagens, fóruns e categorias.

Figura 13. Menu principal.

michelle
Figura 11,
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Frequently Asked Questions (FAQ) – Perguntas mais
freqüentes
Nessa opção, o usuário será remetido a uma página como o da Figura 14.

Figura 14. Tela do FAQ.

Essa página é constituída de uma série de perguntas (em azul) que representa as

dúvidas mais comuns do usuário. Para ler as respostas a essas questões clica-se

sobre a pergunta desejada. Ao final de cada resposta, há outro link chamado

topo que remeterá o usuário ao topo da lista em que se encontram as questões.

Para retornar ao menu principal, basta clicar em Embrapa Cerrados – Índice do

Fórum, situado logo abaixo da logomarca da Embrapa.

Pesquisar
Essa tela disponibiliza ao usuário um conjunto de busca de mensagens

(Figura 15). Ela trabalha da mesma forma que uma bibliográfica, permitindo o

uso de recursos booleanos (AND, OR, NOT).

michelle
Figura 15).
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A pesquisa por palavra-chave e autor pode ser refinada pela data da postagem da
mensagem, categoria e fórum. A saída pode também ser organizada em ordem
crescente ou decrescente e ainda conter um pequeno resumo de cada mensagem.

Para retornar ao menu principal, basta clicar em Embrapa Cerrados – Índice do
Fórum, situado logo abaixo da logomarca da Embrapa.

Figura 15. Tela de pesquisa.

Membros
O acesso ao sistema é definido pelo grupo de usuário. Para fazer parte de um
grupo, é necessário que se torne membro do BBS, recebendo um Nome de Login
e uma Senha de acesso.

Na Figura 16 está a tela dessa opção. É possível organizar a lista de membros,
conforme critérios disponíveis nos botões de seleção situados no topo da lista e
enviar mensagens a usuário ou uma mensagem privada (PM). A diferença é que,
na PM, será enviada e armazenada no próprio sistema do BBS. Quando do seu
envio, o usuário chamado será notificado de que existe uma PM no sistema

michelle
Figura 16
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(essa opção pode ser habilitada ou desabilitada – veja Figura 21) tanto por
correio eletrônico, como no próprio menu principal.

A vantagem da PM é que ela fica armazenada no sistema, facilitando a
organização dela pelo usuário. Para enviar mensagens comuns ou PM, basta
clicar no respectivo botão localizado antes e depois do nome do usuário.

Para retornar ao menu principal, basta clicar em Embrapa Cerrados – Índice do
Fórum, situado logo abaixo da logomarca da Embrapa.

Figura 16. Tela da opção membros.

Grupos
Nessa opção do menu, o usuário pode verificar entre os grupos de usuários dos
quais ele faz parte. Também é aqui que o usuário pode ter informações sobre o
grupo e a disponibilidade da opção de solicitar sua filiação.

Na Figura 17, vê-se a primeira tela de Grupos, se o usuário estiver logado. Note,
contudo, que só ficará dessa forma se o membro já estiver cadastrado. Caso
contrário, a linha Grupos Existentes não surgirá. Se o usuário não estiver
logado, apenas aparecerão informações gerais dos grupos e os membros que os
compõem.

michelle
Figura 21)

michelle
Figura 17,
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Figura 17. Tela de grupos.

Na linha Grupos Existentes, o usuário terá acesso às informações dos grupos de
usuário dos quais ele faz parte. Saberá quem é o moderador do grupo, qual é
sua temática e quem faz parte dele. Também aqui é possível enviar mensagens
comuns ou PM para cada membro do grupo ou mesmo para o moderador.

Na linha Grupos de não-membros, temos os grupos do qual o usuário não faz
parte. Ao escolher o grupo nas opções disponíveis no campo de seleção, o
usuário é remetido a uma segunda tela conforme mostrado na Figura 18.

Na Figura 18, estão as informações de um grupo do qual o membro em questão
não faz parte. Isso pode ser notado pela presença do botão Entrar no Grupo.
Observe também que o grupo pode ser aberto, fechado ou invisível. Essa opção
só fica disponível para o moderador do grupo. Ele é capaz de definir se esse
grupo permitirá ou não a entrada de novos membros (aberto ou fechado) ou
mesmo que não seja visível a nenhum outro usuário do sistema.

Ao usuário normal apenas ficará disponível a opção de solicitar sua entrada no
grupo e ver a lista dos seus participantes. Ao clicar no botão Entrar no Grupo,
uma mensagem é enviada ao moderador que decidirá pela autorização.

michelle
Figura 18.

michelle
Figura 18,
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O usuário será notificado da decisão por meio uma comunicação do moderador
ou verificando seu status. Para isso, ele deve entrar na opção <Grupos> que
mostra a lista dos integrantes do grupo.

Para retornar ao menu principal, basta clicar em Embrapa Cerrados – Índice do
Fórum, situado logo abaixo da logomarca da Embrapa.

Figura 18. Segunda tela da opção grupos do menu principal.

Perfil do usuário
A maior parte das funcionalidades do sistema (como, por exemplo, ser notificado
por correio eletrônico toda vez que uma PM for enviada ao usuário) está
disponível nessa tela.

A principal finalidade dessa opção é alterar a senha e a assinatura. A assinatura é
um pequeno texto com dados de identificação do usuário. Nesse primeiro
momento, sugere-se que o usuário não coloque informações pessoais como
celular e telefone completo (apenas o ramal) ou mesmo endereço de sua
residência. Como o fórum está na Internet, um internauta poderá ter acesso a
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essa informação ao ler fóruns públicos nos quais você tenha postado alguma
mensagem.

O topo da tela Perfil está disponível na Figura 19. Esses são os quatro campos
essenciais para o sistema. Quando for alterar alguma opção, não é necessário
redigitar a senha. Basta fazer a alteração desejada e clicar no botão Enviar,
situado no final da página.

Figura 19. Tela do perfil.

O nome de usuário não pode ser alterado pelo próprio usuário. Caso ele deseje
alguma alteração no seu nome, deve contatar o administrador do BBS.

Nas Figuras 20 e 21, você terá os outros campos disponíveis do sistema para a
opção Perfil. Uma contendo as informações sobre o perfil e outra contendo as
preferências.

Ajuda sobre as funções de cada uma das opções pode ser obtida no FAQ ou no
link disponível na própria página.

michelle
Figuras 20

michelle
21,
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Figura 20. Campos de informações do perfil do usuário.

Figura 21. Tela das preferências do usuário.
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Uma opção curiosa e interessante é a que possibilita anexar uma imagem a cada
mensagem que o membro posta no sistema. Ela fica associada ao perfil do
usuário e recebe o nome de avatar. O objetivo é permitir a identificação do
membro que está fazendo a contribuição. Note que o sistema não pede, em
nenhum momento, o nome completo do usuário. Logo, o avatar é uma boa
forma de diferenciar homônimos.

A imagem preferencialmente deve ser do tipo JPG com dimensões de 110 pixels
por 110 pixels, não podendo exceder o tamanho de 6 kB. Este limite foi
estabelecido pelo sistema para que acessos externos à Embrapa ou por
computadores de conexão lenta não tornem difícil a navegação.

Na Figura 22, está a parte da tela do perfil em que encontra o campo referente à
definição do avatar. Para defini-lo, tenha uma figura qualquer armazenada em seu
sistema com as dimensões explicadas anteriormente.

• Clique no botão Procurar e aponte para o arquivo de imagem.

• Clique em OK. Aparecerá o caminho até o arquivo no campo logo à frente do
botão.

• Clique em Enviar ao final da página. Sua imagem ficará armazenada no
sistema. Não há problema se o usuário perdê-la em seu computador. Todas as
mensagens postadas serão automaticamente atualizadas e conterão a imagem
enviada (Figura 22).

Figura 22. Campos referentes à definição do avatar.
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Caso não queira fazer nenhuma modificação, basta clicar em Embrapa Cerrados –
Índice do Fórum, situado logo abaixo da logomarca da Embrapa para retornar ao
menu principal.

Opção entrar
Esta opção permite que o usuário logue no BBS. Se não o fizer, algumas opções
e alguns fóruns não ficarão disponíveis ou visíveis. A tela de logon está na
Figura 23.

Uma vez logado no sistema, o menu principal altera a opção Entrar para Sair
[nome_do_usuário]. Observe o menu da Figura 6. Esse é o único indicador de
que você está dentro do sistema. Os fóruns nos quais você se inscreveu e está
autorizado a participar ficam disponíveis ou visíveis na tela. Até então, o sistema
apenas mostra os fóruns públicos (categoria Diversos) e os científicos (cujo
acesso ao conteúdo só pode ser feito mediante o logon no sistema).

Figura 23. Tela de logon.

Edição de mensagens
O phpBB2 é um sistema muito interessante que inclui um mecanismo bastante
funcional de edição de mensagens. Ele é solicitado toda vez que se vai postar
uma mensagem dentro do fórum. O editor, embutido, permite definir formatações
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complementares e úteis como negrito, itálico, sublinhado, inserir imagens e

endereços da Internet (URL). Pode ainda criar listas de informação e inserir os

emoticons, representações de expressão da face humana que permitem dar mais

idéia do clima da mensagem. Tudo isso graças ao BBCode.

O phpBB2 já tem um painel de edição com todas as funções cosméticas

disponíveis no sistema. Na Figura 24, tem-se a imagem da tela de edição de

texto.

Figura 24. Tela de edição das mensagens.

O BBCode
O phpBB2 é capaz de utilizar o chamado BBCode (Tabela 2). O BBCode é um

subconjunto de comandos no formato de marcadores (tags), como os utilizados

na programação em HTML ou, para quem já trabalhou com editores de texto

antigos, como no Wordperfect ®.

Por exemplo, suponhamos que se quer negritar a palavra Embrapa no seguinte

texto:

michelle
(Tabela 2).
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A Embrapa tem-se empenhado fortemente na busca de soluções
tecnológicas para o agronegócio brasileiro.

Veja como o texto seria digitado dentro do fórum. Os marcadores estão em
vermelho:

A [b]Embrapa[/b] tem se empenhado fortemente na busca de
soluções tecnológicas para o agronegócio brasileiro.

Os marcadores disponíveis
Tabela 2. Códigos de BBCode disponíveis no painel.

Efeito Comando Exemplo Visualização

Negrito [b] palavra [/b] [b]Tecnologia[/b] Tecnologia

Itálico [i] palavra [/i] [i]Tecnologia[/i] Tecnologia

Sublinhado [u]palabra[/u] [u]Tecnologia[/u] Tecnologia

Citação [quote] frase [quote]Tecnologias Citação:
[/quote] avançadas[/quote] Tecnologias

avançadas

Lista não [list] As cores são três: As cores são três:
ordenada [*]texto 1 [list]

[*]texto 2 [*] azul; ♦  azul;
... [*] verde; ♦  verde;
[*]texto n [*] amarelo. ♦  amarelo.
[/list] [/list]

Lista [list=a] As cores são três: As cores são três:
ordenada [*]texto 1 [list=a]
alfabética [*]texto 2 [*] azul; a. azul;

... [*] verde; b. verde;
[*]texto n [*] amarelo. c. amarelo.
[/list] [/list]

Lista [list=1] As cores são três: As cores são três:
ordenada [*]texto 1 [list=1] 1. azul;
numérica [*]texto 2 [*] azul; 2. verde;

... [*] verde; 3. amarelo.
[*]texto n [*] amarelo.
[/list] [/list]

Continua...
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Tabela 2. Continuação.

Efeito Comando Exemplo Visualização

Inserir [img]http://www. É preciso apontar para Os arquivos de
imagens cpac.embrapa.br/ um endereço na imagem podem ser de

Internet. O endereço ao qualquer tipo.
forum/imagens/ lado está disponível
figura.jpg[/img] para postar imagens Podem ser utilizados

dentro da Embrapa endereços na própria
Cerrados. Internet para
Copie a imagem para referenciar uma figura.
dentro do diretório
F:\Geral\Imagens.

Inserir [url]http://endereço_ [url]http://www.cpac. http://www.cpac.
hyperlink (1) na_internet[/url] embrapa.br[/url] embrapa.br

Inserir [url=http://endereço [url=http://wwww.cpac Embrapa Cerrados
hyperlink (2) _na_internet] texto embrapa.br]Embrapa

[/url] Cerrados [/url]

Entrando o BBCode
O BBCode pode ser utilizado tanto pelos botões disponíveis no painel quanto
pela digitação dos códigos no texto. Alguns deles, o usuário achará mais fácil
escrever e outros, talvez, simplesmente selecionar a parte do texto que deseja
alterar a formatação e aplicá-la2.

Para verificar se a formatação aplicada está correta, basta clicar no botão Prever
situado no final da página conforme mostra a Figura 25.

Existe um pequeno bug no sistema. Ao inserir os emoticons no texto, eles
invariavelmente ocorrem ao final da mensagem. É preciso recortá-lo (selecione e
faça CTRL+X) e colá-lo na posição correta (posicione o curso no local e faça
CTRL+V).

2 Esta operação pode não funcionar como esperado em alguns tipos e versões de navegadores de Internet.
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Figura 25. Final da tela de edição de mensagens.

Anexando documentos
Originalmente, o phpBB2 não permite anexar arquivos. Porém, com a instalação de
um módulo desenvolvido por terceiros, foi possível incluir tal função no sistema.
Ela fica disponível na tela de edição de mensagens, conforme mostra a Figura 26.

Um detalhe curioso que pode ser notado de início é que o botão para anexar está
escrito em inglês (Add an Attachment). Isso acontece porque o módulo foi
desenvolvido por um grupo de programadores ingleses.

Para anexar a mensagem, basta clicar no botão e seguir as instruções que
surgem na tela. Pode ser anexado mais de um documento.

Novas categorias e fóruns
Caso seja necessária a criação de novas categorias ou fóruns, comunique-se com
o administrador do sistema. Somente esse usuário tem privilégios de acesso a
essa opção.
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Figura 26. Inserção de anexo à mensagem.
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Glossário

Assinatura texto explicativo sobre o autor que vai anexo ao final da
mensagem.

Assíncrono refere-se à possibilidade de um evento ocorrer sem sincronia
com outro evento. As contribuições no fórum podem ser
feitas independentes de aquele que posta e daquele que lê
estejam conectados simultaneamente.

Avatar objeto pictográfico que personifica o usuário. Vai anexo às
mensagens que o usuário postar. O objeto (foto, desenho,
imagem) é associado ao usuário que fez a contribuição.

BMP tipo de arquivo de imagem que consiste em um mapa de
pontos (bitmap). Em geral, apresenta grande tamanho,
porém, é mais fiel na composição da imagem.

Bug defeito de programação.

Bulletin Board denominação inglesa para sistemas de painéis eletrônicos

System (BBS) sistemas que permitem a organização de mensagens que
ficam disponíveis a usuários com direito de acesso.

Categoria conjunto de tópicos.

Emoticons combinação de elementos de texto e pontuação que
permitem exprimir um estado de espírito.

Escalabilidade característica que, combinada com a modularidade, define a
capacidade de um produto crescer concomitantemente às
necessidades do negócio do cliente.

FAQ sigla de Frequently Asked Questions (perguntas mais
freqüentes). É uma lista de perguntas e respostas escolhidas
com base na sua incidência como dúvidas de usuários de
determinado produto ou página de Internet.

GIF sigla para Graphics Interchange Format. Define um tipo de
arquivo de imagem desenvolvido pela Compuserve e que
permite armazenar informações de entrelaçamento, animação
e transparência.
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Groupware termo inglês que define uma classe de aplicativo que apóia
o trabalho de equipes. É amplamente utilizado em empresas
que trabalham com equipes de desenvolvimento e projetos.
Um dos mais famosos é o Lotus Notes (http://
www.ibm.com/br/products/software/lotus/).

Hipertexto conceito que define um texto capaz de se adaptar ao
conhecimento do leitor. Isso é possível com uso do
hyperlink.

HTML sigla de Hypertext Markup Language. Define a linguagem de
programação utilizada na Internet para construir as páginas.
Ela materializa um padrão de codificação para hipertextos.

Intranet denominação dada a sistemas baseados na tecnologia da
Internet para tráfego seguro de dados privados. Foi
desenvolvido com o objetivo de reduzir gastos com infra-
estrutura de comunicação. Também inclui o uso de
navegadores como a interface para o sistema, diminuindo o
tempo de treinamento do usuário e o trabalho de
manutenção e atualização do sistema.

kB (quilobyte) unidade de medida binária de dados definida por 1024
bytes. Um byte é um conjunto de oito bits. Bit corresponde
a um algarismo binário, podendo assumir os valores 0 e 1.

Link, Hyperlink dentro de um hipertexto, é a forma utilizada para se ter
acesso a mais informações dentro do contexto de um dado
objeto (palavra, frase, imagem). Tais objetos remetem o
leitor a novos hipertextos com mais informações.

Logar, Login, “logar” define o ato de o usuário fornecer a senha e o nome
Logon de usuário (login name) para acessar um sistema privado.

Logon define o estado de estar “logado”.

Mail-list forma de comunicação em massa que utiliza a capacidade de
um servidor de e-mail associar um endereço de e-mail a uma
lista de endereços de usuários. Assim, toda mensagem
postada a esse endereço virtual gera uma cópia dessa
mensagem e o seu envio para todos os usuários da lista.
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Membro usuário registrado com direito de acesso ao sistema.

Moderador membro do sistema, com privilégios de coordenar as
discussões dentro de um ou mais fóruns, designado pelo
administrador. Entre seus privilégios está a inclusão ou
exclusão de membros do grupo, realização de enquetes
dentro do fórum, edição de mensagens postadas e
postagem de anúncios e mensagens fixas.

Modularidade característica de um produto em permitir diferentes
combinações de qualidades ou funcionalidade, conforme as
necessidades do negócio do cliente.

Operandos operações lógicas realizadas entre dois ou mais conjuntos
booleanos de números dentro da álgebra booleana, desenvolvida pelo

matemático inglês George Boole.

Pixel abreviação de picture element (elemento da foto). É a menor
parte de uma imagem digitalizada. Cada um desses pontos
possui a informação que determina sua cor. Esse conjunto
de pontos é organizado em uma matriz, determinando a
resolução da imagem.

PM (Mensagem tradução de Private Message. É uma mensagem enviada de
 privativa) um usuário para outro usuário utilizando o fórum.

Reply mensagem de resposta (réplica) a um tópico ou mesmo a
outro (tréplica).

Tópico no caso específico deste documento é um tema de
discussão.

URL sigla para Uniform Resource Locators. Define um padrão
para se referenciar um endereço na Internet substituindo
números por nomes mais facilmente associáveis pelo
homem. A URL é composta pela identificação do protocolo
de comunicação, nome do computador, diretório e arquivo a
ser acessado.

Usuário qualquer indivíduo, registrado ou não, que esteja utilizando
o sistema.
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Electronic Forum of
Embrapa Cerrados, User’s
Guide

Abstract – This paper is an user’s manual for the phpBB2®, a bulletin board
package (BBS) developed by the phpBB Group. It’s an Open Source software
chosen, experimentally, as a knowledge management tool to improve research
and development activities at Embrapa Cerrados, a branch of the Brazilian
Agricultural Research Corporation. An small group of researchers were trained on
this software to manage information flow between them. This manual was
written as a quick reference to support training, emphasizing four main topics:
description of what is a BBS, the advantages of adopt it and how the phpBB2 is
designed; facility to become a registered member of the BBS and how to enroll
the thematic groups; steps for messages reading and posting into the forums;
and description of advanced system features, with available options in the
phpBB2 main menu.

Index terms: Knowledge Management, Information Technology, Bulletin Board
System.
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