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Mas antes... Algumas referencias...  



CONTEXTO 



A internet 

Alguns números surpreendem por 
serem baixos (apenas 6 novos 

artigos são incluídos na Wikipédia), 
enquanto outros são 

absurdamente grandes (o número 
de buscas no Google passa de 2 

milhões, por exemplo). 



A INTERNET:15 coisas que acontecem na Internet em um minuto:  

• 1. 20 pessoas se tornam novas vítimas de roubo de identidade 

2. 204 milhões de e-mails são enviados 

3. 1300 pessoas se tornam novos usuários de aparelhos mobile 

4. 135 pessoas são infectadas por botnets 

5 . 6 novos artigos são publicados no Wikipédia 

6 . 47.000 downloads de aplicativos são feitos 

7. A Amazon ganha 83 mil dólares em vendas 

8. Mais de 100 pessoas criam contas no LinkedIn 

9. 61.141 horas de música são ouvidas no Pandora 

10. 20 milhões de fotos são vistas e 3000 fotos são postadas no Flickr 

11. Mais de 320 novas contas do Twitter são criadas e 100 mil novos tweets são publicados 

12. 277 mil pessoas fazem login no Facebook e 6 milhões de visualizações no Facebook são feitas 

13. Mais de 2 milhões de buscas são feitas no Google 

14. 30 horas de vídeo são postadas no Youtube e 1,3 milhões de vídeos são assistidos 

15. 639.800 GB dados de IP são transferidos no mundo 



CONTEXTO 



BIG DATA 

Big Data São dados em uma escala, distribuição, diversidade e velocidade que 
necessitam novas arquiteturas tecnológicas e novas formas de análises para então 

propiciar insights que serão valor para o negócio. 

. Cientista de Dados 

. Governança de Dados 

. Curadoria de Dados 

. E-science 



CONTEXTO 



CONTEXTO: acesso aberto 





Conceitos 



Objetos Informacional - OI 
 

• Objeto (OI) = unidade de informação organizável; a 

informação registrada (textos, imagem, registros, sonoros, 

representações cartográficas e páginas web). (Taylor,2004) 

 

• Pacote informacional (information package) objeto 

informacional. 

 

Para ser organizada, a informação precisa ser descrita 

Uma descrição é um enunciado de propriedades de um 

‘objeto’ ou das relações desse objeto com outros que o 

identificam. (Svenonius,2000) 

 

 

Conceito 





Processo de modelagem do 

conhecimento que visa a 

construção de representações 

do conhecimento. 

 

Sistemas de Organização do 

Conhecimento (SOC) 

 

 . Sistemas conceituais que 

representam determinado 

domínio por meio da 

sistematização dos conceitos e 

das relações semânticas que 

se estabelecem entre eles 

 

 

 . Englobam sistemas de 

classificação, cabeçalhos de 

assunto, arquivos de 

autoridade, tesauros, 

taxonomias e ontologias. 

Organização do Conhecimento 

Conceito 



Open Archival Information System - OAIS 

 

OAIS é um padrão ISO, que especifica um modelo de 

referência de um sistema aberto de informação arquivística 

(OAIS).  

 

Ele foi desenvolvido pela Comissão Consultiva do Espaço 

Data Systems (CCSDS) para fornecer um quadro para a 

normalização da preservação a longo prazo, inicialmente 

dentro da comunidade científica do espaço, mas com maior 

aplicabilidade para a preservação a longo prazo em 

qualquer domínio ou contexto.  

Conceito 



Open Archival Information System - OAIS 



No modelo OAIS, existem quatro categorias de objetos de informação, entre os quais estão: 

 

• Informação de conteúdo: uma informação que é o objeto primário da preservação. Ela contém o objeto digital 

primário e informação representada necessária para transformar este objeto em informação com significado. 

 

• Informação de descrição de preservação: qualquer informação necessária para preservar adequadamente a 

informação de conteúdo com a qual está associada. Ela inclui: 

 

- informação de referência: e.g. identificadores; 

 

- informação de contexto: e.g. classificações por assunto; 

 

- informação de proveniência: e.g. copyright, histórico; 

 

- informação de integridade: documenta os mecanismos de autenticação. 

 

• Informação de pacote: informação que enlaça e relaciona os componentes de um pacote dentro de uma entidade 

identificável em uma mídia específica. 

 

• Informação descritiva: informação que permite localizar, analisar, recuperar ou ordenar a informação de pacote 

dentro de um OAIS. 

 

No esquema conceitual do OAIS existem seis entidades funcionais: recepção, armazenamento, gerenciamento de 

dados, administração do sistema, planejamento de preservação e acesso 

OAIS: Open Archival Information System  

Considerações  

Referencia: ARELLANO, M.A. Preservação de documentos digitais. Ci. Inf. vol.33 no.2 Brasília May/Aug. 2004. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-19652004000200002&script=sci_arttext. Acesso: 

22/08/2012 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-19652004000200002&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-19652004000200002&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-19652004000200002&script=sci_arttext


Lei de acesso a Informação 

• O direito de acesso a informação no contexto atual, increve-se como direito humano 

fundamental e passa a exigir que os Estados informe aos cidadões sobre seus atos como 

exigência do direito de participação nos processos de tomada de decisão em sociedades 

democráticas. Além disso, o acesso a informação é importante mecanismo de controle 

social de atos ílicitos do Estado e de combate a corrupção. Neste sentido as modenas 

Leis de acesso a informação, tal direito passa aser compreendido como direito de acesso 

a informações em poder de órgãos públicos, que possui como contrapartida o dever 

estatal de prestar as informações, mantendo inclusive, registros e cadastros acessíveis ao 

público, independente de requisição.(ANDRADE, CARDOSO, 2014, P.117) 



Direito autoral 

• Copyright: todos os direitos reservados. 

 

• Copyleft:  é uma forma de usar a legislação de proteção dos direitos 
autorais com o objetivo de retirar barreiras à utilização, difusão e 
modificação de uma obra criativa devido à aplicação clássica das 
normas da propriedade Intelectual 

 

• Creative Commons:  permite controle sobre a maneira como sua 
propriedade intelectual será compartilhada. 



Organização da informação em repositórios assimila dificuldades 

encontradas na Internet, tais como:  

 

. A grande quantidade de informações não organizada e a 

suscetível indisponibilidade de acesso 

 

. Auto-arquivamento = problemática aumenta. 

 

. Preocupação especial com a estrutura de disposição dos 

documentos, para evitar que a liberdade de criação e 

desenvolvimento ocasione desordem. 

Repositório Institucionais 

Conceito 





Contexto 

          

Usuários 
Conteúdos 

Arquitetura da Informação 

Tipos de documentos, estruturas 

de objetos, atributos, 

metainformações 

Modelos, objetivos, 

estratégias, política, 

cultura, recursos 

Necessidades de 

informação, tipos de 

audiência, especialidades, 

tarefas, ecologia 

A

I 
AI 











Tecnologias 



Tecnologias  
Alguns softwares  



Fonte: Blog do Kuramoto 



Eprints 

URL: 

<http://www.eprints.org/> 

Descrição:  

O software Eprints tem a maior e a mais distribuída base 

instalada dentre os sistemas de repositórios digitais em 

operação; estima-se que ele seja o software que roda sob a 

maioria dos repositórios acadêmicos em todo mundo 

(MILLINGTON; NIXON, 2007). O EPrints foi desenvolvido na 

Universidade de Southampton, Inglaterra, por Rob Tansley e 

Christopher Guterridge membros da equipe de Stevan 

Harnard, pioneiro do movimento de acesso livre. A primeira 

versão do sistema foi publicamente lançada nos fins do ano 

2000 como um software de fonte aberta, distribuído sob a 

licença GPL – GNU Public Licence. 



http://www.eprints.or

g/software/ 



Greenstone 

URL: 

<http://www.greenstone.org/>  

Descrição: o software – que tem uma forte conotação social e 

humanitária, e pode ser considerado uma continuação da trajetória 

do Micro-ISIS – foi desenvolvido no âmbito do projeto New Zeland 

Digital Library5  --- sediado na Universidade de Wikato; a sua 

distribuição é um trabalho  cooperativo entre a UNESCO e a ONG 

Humanitarian Information for All ou Human Info6 , de origem Belga, 

que tem como objetivo prover  informação para todas as pessoas 

envolvidas em desenvolvimento, bem estar social e necessidades 

básicas. O projeto se desenrolou no contexto das ações do 

Programa Informação para Todos da UNESCO, e tem como meta 

oferecer aos usuários, especialmente os vinculados às 

universidades, bibliotecas e outras instituições de conhecimento 

voltadas para o serviço público, uma ferramenta que os capacite a 

construir suas próprias bibliotecas digitais. 





Fedora 

URL: <http://www.fedora-commons.org/> 

Descrição: o conceito central do sistema é um poderoso 

modelo de objeto digital que estabelece como unidade de 

informação o “objeto digital Fedora”. O modelo apóia visões 

múltiplas de cada objeto e dos seus relacionamentos 

tornando o sistema uma ferramenta bastante flexível. 





nou-rau 

URL: 

<http://www.softwarelivre.unicamp.br/index.php/P%C3% 

A1gina_principal> 

 

 

 

Descrição:  

O sistema Nou-Rau, desenvolvido pelo Centro de 

Computação da Unicamp, tem como objetivo implementar um 

sistema on-line para arquivamento, indexação, acesso 

controlado e mecanismos eficientes para busca de 

documentos digitais 





Dspace 

URL: <http://www.dspace.org> 

 

 

Descrição:  

O DSpace é um projeto cooperativo de desenvolvimento 

liderado pelas  bibliotecas do Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) e pelos laboratórios da corporação Hewlett-

Packard (HP), conduzido sob as diretrizes da DSpace 

Federation3 

. Na página do Dspace, o projeto é descrito como “um 

sistema de repositório digital inovador que captura, armazena, 

indexa, preserva e redistribui materiais de pesquisa em 

formato digital produzida por comunidades acadêmicas dentro 

do contexto de organizações de pesquisa e de 

universidades”.  

http://www.dspace.org/


Disponibilidade: 

O Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT) disponibiliza para downloading gratuito em seu site 

uma versão em português do programa. 

•  Distribuição – software de fonte aberta distribuído sob a 

licença BSD open source 

Características Técnicas  

• Ambiente Operacional – Unix, Linux, Windows 

•  Tecnologias usadas – Java, Tomcat Servlet Engine 

•  Banco de Dados – PostgreSQL, MySQL, Oracle 

•  Motor de Pesquisa – Lucene ou Google 

•  Formatos aceitos – sem restrições 

•  Extensível via Java API 



C 

Características específicas 

•  Implementa o conceito de comunidades 

• Voltado para repositórios institucionais 

•  Foco em materiais para pesquisa e ensino. 

• Workflow para submissão de conteúdos 

•  Interface web customizável  

Padrões 

•  Interoperabilidade – Protocolo OAI-PMH, Web Services, 

SRU/SRW 

•  Esquema de metadados aceitos – Dublin Core 

qualificado 

•  Identificadores – Handle System 

.     Preservação Digital 

.    Importação/exportação de dados – formato XML e padrão 

METS. 



Pré-requisitos para instalação do DSpace 
• Antes de iniciar a instalação do DSpace é necessário 

preparar a infraestrutura de software para o pleno 
funcionamento do sistema. Os aplicativos que devem ser 
instalados são os seguintes: 

• JDK - Java Development Kit 

• Apache Maven 

• Apache Ant 

• Servidor de banco de dados - PostgreSQL ou Oracle 

• Servidor de aplicação – Tomcat, Jetty, Glassfish, etc. 



DSpace 

• A última versão do Dspace (Versão 3.0) pode ser 
obtida pelo endereço: 

http://www.dspace.org/latest-release/ 

 

Recomendado para testes: 

Dspace LiveCD 

http://liblivecd.sourceforge.net/ 

 

Video Institucional: 

https://www.youtube.com/watch?v=O1LkZj5an6w  
 

 

 

http://www.dspace.org/latest-release/
http://www.dspace.org/latest-release/
http://www.dspace.org/latest-release/
http://liblivecd.sourceforge.net/
http://liblivecd.sourceforge.net/
https://www.youtube.com/watch?v=O1LkZj5an6w


Repositórios Brasileiros 

 

http://acessolivrebrasil.wordpress.com/repo

sitorios-brasileiros/ 

 Repositórios no Brasiol e no  Mundo 

 
ADT - Repositório Australiano de dissertações e teses digitais 

 

BDTD - Biblioteca digital brasileira de teses e dissertações 

 

COGPRINTS - Arquivo electrónico de publicações nas áreas da aprendizagem e outras ciências 

cognitivas 

 

CYBERTHÈSES - Projecto francófono de arquivo e difusão de teses 

 

Deep Blue - Repositório da Universidade de Michigan 

 

DIGIBUG - Repositório institucional da Universidade de Granada 

 

DIVA - Teses de Doutoramento e outras publicações das Universidades de Estocolmo, etc. 

 

DSpace@Cambridge- Repositório institucional da Universidade de Cambridge 

http://acessolivrebrasil.wordpress.com/repositorios-brasileiros/
http://acessolivrebrasil.wordpress.com/repositorios-brasileiros/
http://acessolivrebrasil.wordpress.com/repositorios-brasileiros/
http://acessolivrebrasil.wordpress.com/repositorios-brasileiros/
http://acessolivrebrasil.wordpress.com/repositorios-brasileiros/


Vejamos alguns exemplos. 

 

 

GREDOS - Repositório Documental da Universidade de Salamanca 

 

Lancaster EPrints - Repositório da Universidade de Lancaster 

 

NETWORKED DIGITAL LIBRARY OF THESES AND DISSERTATIONS UNION CATALOG - Catálogo 

colectivo de produção científica mundial 

 

OpenDOAR - Directório de Repositórios de livre acesso a nível mundial. Contém links para os principais 

repositórios dos 5 continentes 

 

PubMed Central - Repositório cooperativo de produção científico na área das Ciências da Saúde 

 

REPOSITÓRIO DIGITAL DA UNIVERSIDADE DE BARCELONA - Repositório institucional com 

publicações digitais de livre acesso provenientes da actividade de docentes e investigadores da 

Universidade de Barcelona 

 

ROAR - Registry of Open Access Repositories - Permite a pesquisa em cerca de 1000 Repositórios 

espalhados pelo mundo 

 

SHERPA - Repositório do Reino Unido que permite a pesquisa em diversos Repositórios Universitários 

 

TDR - Repositório cooperativo que contém, em formato digital, teses de doutoramento das universidades 

da Catalunha e outras comunidades autónomas 

 

TEL - Repositório francês de teses em linha 

 

ARCA- Repositório Institucional da Fiocruz 



http://www.dspace.cam.ac.uk/ 



http://repositorium.sdum.uminho.pt/ 



http://eprints.qut.edu.au/ 
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