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BIBLIOTECA DO SENADO FEDERALBIBLIOTECA DO SENADO FEDERAL

• Apoiar o trabalho legislativo no uso daApoiar o trabalho legislativo no uso da
informação como subsídio à ação parlamentar.

Fornecer informações ao Senado Federal e ao• Fornecer informações ao Senado Federal e ao
cidadão.

• Incentivar a formação de uma rede de
bibliotecas legislativas digitais no âmbito

d l i i lestadual e municipal.





BIBLIOTECA DIGITAL DO SENADO FEDERAL BDSFBIBLIOTECA DIGITAL DO SENADO FEDERAL - BDSF
• Possibilitar o acesso e a distribuição
dos recursos informacionais nados recursos informacionais na
Internet, disponibilizando ao Senado
Federal e aos cidadãos do mundoFederal e aos cidadãos do mundo
informações em texto, imagem e som
sobre temas prioritários ao trabalho dap
Casa.

• Colaborar na formação de coleçõesç ç
fac-similares e digitais de obras sobre
o Brasil e o Poder Legislativo.



226 000
BDSF

Implantação

> 226.000Estágios de 
implantação

Customização e desenvolvimento

Versão Beta e ajustes

p ç

Seleção do software de gerenciamento

Customização e desenvolvimento

Definição dos serviços oferecidos

Demarcação dos padrões/infraestrutura tecnológica

Análise da coleção e metadados
Análise dos formatos dos objetos digitais

Por que biblioteca digital? Caracterização do público-alvo

Análise da coleção e metadados



ACERVO DIGITAL: COMPOSIÇÃO C O G CO OS Ç O

• É constituído de texto, som e imagem digitais cujo
t úd j d i t d l i l ticonteúdo seja de interesse para o poder legislativo e que

sejam de domínio público ou tenham a permissão dos
t bli ãautores para publicação.

• Obras publicadas pelo Conselho Editorial e outros órgãos
do Senado Federal, artigos de revistas da Casa e a
produção intelectual de senadores e servidores.

• Obras raras do acervo, em processo de digitalização. Já
estão publicadas mais de 900 obras raras na BDSFestão publicadas mais de 900 obras raras na BDSF.



ACERVO DIGITAL : COMPOSIÇÃO 
• Clipping digital com artigos selecionados de jornais de

grande circulação no país, na Internet, como Jornal dog ç p , ,
Brasil, Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, O
Globo, Valor Econômico, Correio Braziliense, Gazeta, , ,
Mercantil.

• 3 milhões de recortes de jornais, selecionados desde3 milhões de recortes de jornais, selecionados desde
1974, incluindo coleções históricas e biográficas sobre a
Constituinte, política e políticos brasileiros, em processoConstituinte, política e políticos brasileiros, em processo
de digitalização.

• Áudios e vídeos dos programas especiais produzidos pela• Áudios e vídeos dos programas especiais produzidos pela
TV, Rádio e Jornal do Senado Federal.





PROJETOS DE DIGITALIZAÇÃO QUE Ç
IMPACTAM NA BDSF

• Sistemática da digitalização
• Obras rarasObras raras
• Recortes de jornais
• Importação dos metadados• Importação dos metadados



SISTEMÁTICA DE DIGITALIZAÇÃO

• Com OCR*:
• Reconhecimento sem Conferência
• Pesquisa full-textPesquisa full text

*OCR é um acrônimo para o inglês Optical Character 
Recognition, uma tecnologia para reconhecer 
caracteres a partir de um arquivo de imagem ou mapacaracteres a partir de um arquivo de imagem, ou mapa 
de bits. Por meio do OCR é possível digitalizar uma 
folha de texto impresso e obter um arquivo de texto 
editável.



Digitalização de Obras Rarasg ç

Arquivo Mestre (arquivo de preservação permanente)
• Fac-Símile
• Formato do arquivo - TIFF 6.0 - Tagged Image File 

F tFormat
• Compressão da imagem – sem compressão

R l ã ( i l) 300 d i ( t• Resolução (espacial) - 300 dpi (pontos por 
polegada)

• Resolução de cor (bit depth) 24 bits 16 7• Resolução de cor (bit depth) - 24 bits – 16,7 
milhões de cores

• Colour space - RGB (Red, Green and Blue).Colour space RGB (Red, Green and Blue).



Digitalização de Obras Raras
Arquivo de Exibição (publicação e download na 

Digitalização de Obras Raras

Internet)
• Formato do arquivo: PDFq
• Fac-símile
• Com OCR• Com OCR
• Controle de qualidade
• Encapsulamento dos tiff’s com redução de 

tamanho para PDF



Digitalização de Obras RarasDigitalização de Obras Raras

ETAPAS ATÉ PUBLICAÇÃOETAPAS ATÉ PUBLICAÇÃO
• Preparação do material (digitalização, OCR)

Importação dos metadados a partir do catálogo• Importação dos metadados a partir do catálogo 
da Biblioteca do Senado
Importação dos objetos• Importação dos objetos

• Publicação



Digitalização de Recortes de Jornaisg a ação de eco es de Jo a s

• A Biblioteca do Senado Federal seleciona eA Biblioteca do Senado Federal seleciona e 
indexa artigos de jornais desde 1974, chegando 
a 3 milhões de recortes dispostos em cerca de 7 

il t i d tmil assuntos organizados em pastas, 
selecionados de 12 jornais brasileiros.

• Digitalização dos recortes já está em• Digitalização dos recortes já está em 
andamento.

• A previsão é que todos os 3 milhões de recortesA previsão é que todos os 3 milhões de recortes 
sejam digitalizados em 3 a 4 anos, e 
disponibilizados na BDSF à medida que 

ti testiverem prontos.



IMPORTAÇÃO DE METADADOSIMPORTAÇÃO DE METADADOS

Os metadados são capturados do catálogo:
• da Rede Virtual de Bibliotecas Congresso Nacional

– RVBI, no formato MARC 21 (livros e artigos)
• do Banco de Notícias – BNOT (notícias de jornais)
E convertidos para:p
• Dublin Core – padrão adotado pelo DSpace
(Online Computer Library Center)(Online Computer Library Center)

http://dublincore.org/





BDSF 1 0BDSF 1.0
http://www2.senado.gov.br/bdsf/

DSpace 1.4.1DSpace 1.4.1
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DSpace p

• Software livre (MIT, HP)( , )
• Interface amigável

Vá i f i lid d li á i• Várias funcionalidades personalizáveis
• Existência de comunidade de apoio
• Várias implantações no mundo

Mais de 1 100 instalações• Mais de 1.100 instalações
• Tradução em 20 idiomas





DSpace: exemplos de usuários p p
• Usuários no Brasil:

• Câmara dos Deputados (http://bd.camara.gov.br/bd/)
• Superior Tribunal de Justiça (http://bdjur.stj.jus.br/)
• Conselho Federal de Biblioteconomia (http://repositorio.cfb.org.br/) 
• Ministério da Educação (http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/)
• Universidade de Brasília (http://repositorio.bce.unb.br/)

• Usuários no Mundo:• Usuários no Mundo:
• Biblioteca do Congresso Nacional do Chile (http://repositorio.bce.unb.br/)
• University of Tokyo (http://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/dspace/)y y ( p p y y jp p )

• Universidad de Puerto Rico (http://repositorio.upr.edu:8080/jspui/)
• University of Cambridge (http://www.dspace.cam.ac.uk/)
• Harvard University, DASH (http://dash.harvard.edu/)



PADRÕES INTERNACIONAIS

• Open Source: filosofia de desenvolvimento e 
distribuição de softwaredistribuição de software  
http://www.opensource.org/

• Preservação Digital de documentos: 
Características técnicas 
http://www dpconline org/http://www.dpconline.org/

• OAIS (Open Archive Information System): 
Aplicar os Metadados para preservação digital 
de longo prazo 
htt // /

28
http://www.soros.org/openaccess



PADRÕES INTERNACIONAIS

• Identificador persistente:

• Nomenclatura e identificação que permita que
um objeto possua somente um identificador:j p
HANDLE SYSTEM: http://www.handle.net

• Open Access: Política de acesso online sem• Open Access: Política de acesso online, sem
barreiras e permanente, de textos completos e
informações http://www soros org/openaccessinformações. http://www.soros.org/openaccess



PADRÕES INTERNACIONAIS

• OAI PMH (Open Archives Iniciative- Protocol of

PADRÕES INTERNACIONAIS

• OAI_PMH (Open Archives Iniciative- Protocol of
Metadata Harvesting) http://www.openarchives.org/

• OpenURL: permite acessar referências
bibli áfi ibibliográficas com seus textos em outros serviços
http://www.niso.org/apps/group_public/project/detail
s.php?project_id=82
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BDSF 2 0BDSF 2.0
http://www2.senado.gov.br/bdsf/

DS 1 8DSpace 1.8

2012 -2012 _ _ _ _



BDSF 2.0

• Inicia-se com mais de 226.000 documentos
• Previsão de crescimento de 6X em 1 ano.
• Previsão de crescimento de 16X em até 4Previsão de crescimento de 16X em até 4 

anos.
• Dúvida: O DSpace suporta tantos• Dúvida: O DSpace suporta tantos 

documentos?



Levantamento de dados
1. Comunidades Geral e Tecnológica do 

DSDSpace
2. Teste de stress e escalabilidade na2. Teste de stress e escalabilidade na 

versão 1.8.1



Levantamento de dadosLevantamento de dados
1 Comunidades Geral e Tecnológica do1. Comunidades Geral e Tecnológica do 

DSpace
4 t ã l i• 4 respostas não conclusivas

• Teoricamente possível
• Não é conhecida nenhuma instalação com tantos 

documentos
• Software não foi desenhado para tamanha carga
• Sugestão de hardware poderoso



Levantamento de dadosLevantamento de dados
2. Teste de stress e escalabilidade na versão 1.8.12. Teste de stress e escalabilidade na versão 1.8.1
• Montagem do ambiente de teste

Cópia do acer o da BDSF• Cópia do acervo da BDSF
• Replicação sucessiva do acervo até ser 

atingido a quantidade de 4 milhões de itens
• Resultados satisfatórios: sistema estável na 

entrada, processamento e recuperação da 
informação.



BDSF 2.0: grupo de trabalhog p
Analistas do Prodasen

• preparar um ambiente
Bibliotecários
• redefinir a organização• preparar um ambiente 

de testes
• fazer a instalação

• redefinir a organização 
dos metadados e das 
coleções (próximo slide)• fazer a instalação 

configurar o sistema
melhorar a interface

coleções (próximo slide)
• trabalhar em conjunto 

com os técnicos na• melhorar a interface
• Configurar novas 

f i lid d

com os técnicos na 
migração de dados, na 
configuração da novafuncionalidades

• fazer a migração dos 
d d

configuração da nova 
versão e melhoria da 
interface.dados.





DificuldadesDificuldades
• Manter uma equipe de técnicos especializados 

no software livre escolhido
• Conseguir que essa equipe permaneça 

dedicada a esse projeto
• Obter da Administração geral do Órgão o apoio 

necessário a longo prazo para essenecessário a longo prazo para esse 
investimento de recursos humanos. 

• Consequências: adiamentos• Consequências: adiamentos
• Apesar das dificuldades, o projeto segue firme.





Conheçam a BDSFConheçam a BDSF
2 d2 d b /bd f/b /bd f/www2.senado.www2.senado.gov.br/bdsf/gov.br/bdsf/

Ob i d !Ob i d !Obrigado!Obrigado!
André Luiz Lopes de AlcântaraAndré Luiz Lopes de Alcântara

andrell@senado.gov.brandrell@senado.gov.br

Simone Bastos VieiraSimone Bastos VieiraSimone Bastos VieiraSimone Bastos Vieira
bastos@senado.gov.brbastos@senado.gov.br


