15- FUNÇÕES DE USUARIO:
preferências, contribuições,
seguir página etc
Alem de publicar e editar FUTUROS DESEJÁVEIS há outras funções
acessíveis aos usuários. Elas permitem: controlar a conta (por
exemplo, trocar SENHA) e seguir o histórico das ações do usuário
(que FUTUROS DESEJÁVEIS publicou, quais páginas editou, etc.).
Para acessar estas funções tem-se de fazer o Login clicando em
INICIAR SESSÃO (esquerda superior) e digitando o NOME DE
USUÁRIO e SENHA. Quando o Login for completado, o campo do
usuário aparece à esquerda sobre a lista de TEMAS DO COTIDIANO.
Ali se vê:
Nome do usuário

(foto do usuario)

Nome do
usuário

• Páginas
acompanhadas
• Contribuições
• Minhas
preferências
• Sair

O seu nome, ou seja, o nome que você forneceu ao
abrir a conta.
Sua imagem: uma foto sua. O melhor é que seja um
portrait. Para isso, usamos o sistema online
GRAVATAR http://en.gravatar.com/site/login que
permite a inserção automática de uma foto sua no
campo abaixo “nome de usuário”. O sistema
GRAVATAR é gratis. Caso não possua uma conta no
GRAVATAR, é possível obtê-la seguindo as instruções
oferecidas pelo próprio GRAVATAR. É interessante
ter uma foto acoplada a seu Nome de usuário, pois

esta foto aparecerá nos FUTUROS DESEJAVEIS que
você criou, fazendo com que tenham uma face,
personalizando-os.
Torna possível você selecionar assuntos, temas e
futuros que lhe interessem, e receber uma
Páginas
notificação automática sempre que estas páginas
acompanhadas
forem editadas ou quando alguém acrescentar
material novo a elas.
Um HISTÓRICO de todas as contribuições que você
fez na WIKI (futuros que publicou, páginas que
Contribuições
editou, etc.). Esta função também torna possível
acompanhar as contribuições de outros usuários.
Permite ao usuário mudar o endereço eletrônico da
Minhas
conta, sua TIMEZONE (horário do país desde onde
preferências
escreve), e a SENHA.

Sair

Aqui o usuário clica para encerrar a visita à WIKI
(Logout).

