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1) APRESENTAÇÃO
Criado em 2015, BookStack é um sistema de wikis, de código aberto
(open source) e livre, ou seja, é um sistema que permite a criação de suas
próprias wikis através de uma interface clara e de fácil uso, de modo a permitir
que consiga ser usada por todos. Assim, utilizamos o BookStack para organizar
e armazenar informações por meio da separação dos grupos deﬁnidos no
sistema: prateleiras, livros, capítulos e páginas.
Tais grupos são divididos de forma hierárquica, de modo que as
prateleiras têm livros, livros têm capítulos e páginas, e capítulos têm apenas
páginas. Editamos as páginas com um editor de texto robusto, permitindo
inserção de imagens, formatação de texto, dentre outras opções.
Além disso, podemos também deﬁnir papéis para os usuários que
utilizam o sistema, deﬁnindo quem tem acesso a edição, criação, exclusão e
visualização das páginas, livros e capítulos, e deﬁnir tags (etiquetas) para as
páginas, o que permite a pesquisa por informações através de palavras-chaves.
No site oﬁcial (https://www.bookstackapp.com/) podemos encontrar a
documentação e outras informações sobre o sistema em inglês, tendo a
possibilidade de aprender como implementar nosso próprio BookStack.
Entretanto, nesse tutorial, iremos apenas apresentar a utilização como usuário,
não como administrador, explicando como utilizar as ferramentas
disponibilizadas para criar seus livros e páginas.
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2) COMO ACESSAR
Como citado anteriormente, abordaremos aqui apenas a utilização
do BookStack como usuário. Portanto, iremos acessar o site do
IFMG Campus Ouro Preto, que possui o sistema implementado:
https://manuais.ouropreto.ifmg.edu.br/.
Ao realizar o acesso pelo computador, você verá a tela abaixo:

Para entrar na sua conta, você deve apenas clicar em "Entrar "
(
), no canto superior direito. Ao fazer isso, você será levado à tela de
login, e deverá preencher os campos em branco com seu nome de usuário e
senha:

05

Por outro lado, se você ﬁzer o acesso pelo celular, você verá a tela abaixo (à
esquerda). Para fazer o login, você terá de clicar no símbolo com 3 pontinhos
(
), e, em seguida, clicar em "Entrar" (
). Então, tal como no
acesso pelo computador, você irá para a tela de login (imagem à direita) e
deverá preencher os campos com seu nome de usuário e senha.

Com o login realizado, você será levado de volta para a tela inicial.

06

3) PRIMEIROS PASSOS COMO LEITOR
Primeiramente, iremos explicar brevemente como utilizar a plataforma
como um usuário, que apenas pode fazer a leitura dos materiais
disponibilizados. Voltando, então, para a tela inicial antes do login, temos que:

No lado esquerdo (1) da tela:
- Ações:
- Visualização em Lista: altera como as prateleiras aparecem,
mudando para um formato de lista que mostra os livros
dentro das prateleiras.

- Alternar Detalhes: altera se aparecem detalhes sobre os
"Livros Recentes" e "Páginas Atualizadas Recentemente",
estes posicionados abaixo do menu de Ações.
- Modo Escuro: altera o site para o modo escuro, com o fundo
passando a ser preto.
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- Livros Recentes: menu abaixo de "Ações", contendo os últimos livros a
terem sido publicados no site.
- Páginas Atualizadas Recentemente: menu abaixo de "Livros
Recentes", com as últimas páginas a terem sido atualizados no site.
- Atividade Recente: menu abaixo de "Páginas Atualizadas
Recentemente", com informações sobre os autores, o quê e quando
foram feitas as atualizações mais recentes no site.
Já no menu superior (2), temos:
- Prateleiras (
todas as prateleiras do site.
- Livros (
livros do site.

): quando clicado, leva para a página com

): quando clicado, leva para a página com todos os

Já na área de busca (3), temos uma barra na qual você pode pesquisar
pela informação desejada. Ao digitar o que deseja encontrar e clicar em
"Enter", você será levado para a página abaixo:

Nesta página, você verá os resultados encontrados sobre o que você
pesquisou, assim como uma área de "Pesquisa Avançada":
- Termos da Pesquisa: o que você deseja encontrar.
- Tipo de Conteúdo: aqui, você pode reduzir a busca, restringindo-a para
procurar apenas entre páginas e/ou livros e/ou capítulos e/ou
prateleiras.
- Correspondências Exatas: ao clicar em "Adicionar", você pode colocar
termos que, ao serem encontrados, devem ser exatamente iguais ao
que você digitou.
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- Pesquisar Tags: ao clicar em "Adicionar", você pode acrescentar as
tags (etiquetas) que podem facilitar a sua busca.
- Opções de Data: ao clicar em "Deﬁnir Data", você pode colocar datas
para as opções de “Atualizado depois de”, “Atualizado antes de”,
“Criado depois de” e “Criado antes de”, restringindo assim sua
pesquisa aos períodos de tempo deﬁnidos.
Como citado anteriormente, o sistema BookStack possui uma divisão entre
grupos, sendo esta divisão muito similar ao que temos na vida real: nas prateleiras,
encontramos os livros, compostos por um ou mais capítulos, estes que contêm uma
ou mais páginas. Assim, para acessar as informações desejadas, você só precisa clicar
(ou tocar, caso esteja no celular) na área com o título e a descrição.
- Prateleiras: composta por livros, em seu lado esquerdo (no
computador) ou no menu "Informações" (no celular) temos as ações
disponíveis, as etiquetas, (
), os detalhes de criação,
atualização e permissões e as últimas modiﬁcações feitas.
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- Livros: compostos por um ou mais capítulos, em seu lado esquerdo
(no computador) ou no menu "Informações" (no celular) temos os
detalhes de criação, atualização e permissões, as ações disponíveis, o
local de pesquisa dentro do livro e as últimas modiﬁcações feitas.
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- Capítulos: compostos por uma ou mais páginas, em seu lado esquerdo
(no computador) ou no menu "Informações" (no celular) temos os
detalhes de criação, atualização e permissões, as ações disponíveis, o
local de pesquisa dentro do livro, as etiquetas, a navegação do livro (que
mostra os capítulos e páginas do livro) e as últimas modiﬁcações feitas.
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- Páginas: o nível mais simples do sistema, não é composto por nada. Em
seu lado esquerdo (no computador) ou no menu "Informações" (no
celular) temos os detalhes de criação, atualização e permissões, as ações
disponíveis e a navegação da página (que mostra os tópicos
disponíveis).

Destaca-se que é possível exportar as
informações. Ao clicar no ícone
, em
baixo de "Ações", você irá ver o menu ao lado
com as opções de exportação disponíveis.
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3) PRIMEIROS PASSOS COMO EDITOR
Retornando, então, à tela inicial, após ser feito o login, temos:

A página é bastante similar àquela antes do login, tendo apenas duas
pequenas mudanças na área esquerda: caso você tenha criado uma página
recentemente como rascunho, ela aparecerá em "Meus Rascunhos Recentes"
(1) e você poderá clicar nela para ir à sua página de edição.
Agora, no próximo tópico, iremos apresentar as conﬁgurações
disponíveis no sistema e como criar prateleiras, livros, capítulos e páginas.
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4) MENUS / FERRAMENTAS
Primeiramente iremos analisar as conﬁgurações de prateleiras,
disponibilizadas na tela da página "Prateleiras":

Em "Ações" (1), há a opção de criar uma nova prateleira (
)
ou alterar a visualização das prateleiras existentes (
/
). Ao clicar na opção de criar novas, temos a tela abaixo:
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- Nome: Dê um nome à nova prateleira.
- Descrição: Faça uma breve descrição da prateleira.
- Livros nesta prateleira/Adicione livros a esta prateleira: para
adicionar livros a uma prateleira, você pode arrastá-los com o mouse ou
apenas clicar neles da lista “Adicione livros à esta prateleira” para a
lista “Livros nessa prateleira”. Para retirar um livro, apenas repita o que
foi descrito anteriormente, mas de modo inverso.
- Imagem de capa: ao clicar em “Selecionar imagem” você poderá
adicionar uma imagem como capa da prateleira. É recomendado que a
imagem tenha aproximadamente 440x250px de dimensão.
- Tags de prateleira: você pode adicionar etiquetas que irão ajudar na
organização da prateleira. Essas etiquetas devem ter um nome e
podem, opcionalmente, ter um valor. Para adicionar outra etiqueta,
clique em “Adicionar outra tag”.
Para salvar sua nova prateleira, clique em “SALVAR PRATELEIRA”.
Já ao clicar em uma prateleira existente, temos a tela abaixo:

No menu à esquerda (1), temos as opções de "Ações" disponíveis:
- Novo Livro: ao clicar nesse botão, você poderá criar um novo livro que
será adicionado à prateleira atual. Mais à frente, descreveremos como
um livro pode ser criado.
- Visualização em Grade/Visualização em Lista: altera a visualização
dos livros na prateleira atual.
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- Editar: ao clicar nesse botão, você poderá editar a prateleira atual,
sendo capaz de alterar seu nome, descrição, livros, imagem de capa e
etiquetas.
- Excluir: ao clicar nesse botão, você poderá deletar a prateleira.
Destacamos que apenas a prateleira em si é deletada, e todos os livros
contidos nela continuam existindo.
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Já na página "Livros", temos:

Em "Ações" (1), há a opção de criar um novo livro (
alterar a visualização dos livros existentes (
Ao clicar na opção de criar novo livro, temos a tela abaixo:

/

) ou
).

- Nome: Escreva o nome do livro.
- Descrição: Faça um abreve descrição do livro.
- Imagem da capa: ao clicar em “Selecionar imagem” você poderá
adicionar uma imagem como capa da prateleira. É recomendado que a
imagem tenha aproximadamente 440x250px de dimensão.
- Tags de Livro: você pode adicionar etiquetas que irão ajudar na
organização da prateleira. Essas etiquetas devem ter um nome e
podem, opcionalmente, ter um valor. Para adicionar outra etiqueta,
clique em “Adicionar outra tag”.
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Ao clicar em um livro, temos a tela abaixo:

No menu à esquerda, temos as opções de "Ações" disponíveis (1):
- Nova Página: ao clicar nesse botão, você será levado à tela de criação
de uma nova página:

Você pode dar um título a essa página (clicando no título “Nova Página”)
e, utilizando as opções do menu de edição (1), preencher a página do modo
que deseja.
Além disso, no menu superior (2), ao clicar
no botão “Editando Rascunho” é mostrado o
menu (imagem ao lado) com as opções de salvar
ou excluir a página de rascunho que você está .
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Já no botão “Relatar alterações”, você pode acrescentar uma breve
descrição das alterações que foram feitas na página e, no botão “Salvar
Página”, você irá salvar e publicar a página, deixando-a visível para todos.
Por ﬁm, no menu à direita (3), o primeiro ícone expande as opções do
menu, mostrando-as. O segundo ícone permite adicionar etiquetas (tags) à sua
página, ajudando na organização da mesma; e o terceiro mostra os modelos de
página disponíveis.

Novo Capítulo: ao clicar nesse botão, você poderá adicionar um novo
capítulo ao livro, sendo capaz de dar um nome, descrição e etiquetas a ele.

- Editar: ao clicar nesse botão, você poderá editar o livro atual, sendo
capaz de alterar seu nome, descrição, imagem de capa e etiquetas.
- Ordenar: ao clicar nesse botão, você poderá editar a ordem dos
capítulos e páginas que estão no livro.
- Excluir: ao clicar nesse botão, você poderá deletar a prateleira.
Destacamos que apenas a prateleira em si é deletada, e todos os livros
contidos nela continuam existindo.
- Exportar: ao clicar nesse botão, você poderá exportar o livro nos
formatos disponíveis.
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5) FINALIZANDO
Esperamos que este tutorial tenha iluminado o caminho daqueles que
irão utilizar o BookStack, esta ferramenta poderosa, facilmente conﬁgurável e
de interface simples que, mesmo aqueles que têm pouco conhecimento em
informática, podem utilizá-lo sem diﬁculdades.
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