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Resumo. Este trabalho apresenta uma arquitetura de informática utilizando a 
tecnologia de Banco de Dados e de Engenharia de Software que tem como 
objetivo integrar diferentes sistemas de bibliotecas eletrônicas e digitais na 
Internet criando uma biblioteca virtual, disponibilizando aos seus usuários 
uma visão transparente e uniforme de todas as bibliotecas participantes do 
modelo de integração. A arquitetura é baseada na tecnologia de Mediadores e 
Tradutores, sendo os Mediadores responsáveis pela gerência e integração dos 
dados bibliográficos armazenados em cada sistema e os Tradutores 
responsáveis pela recuperação dos dados solicitados em cada fonte de dados. 

 
 
1 Introdução 
 
 Sistemas de Bibliotecas são um importante instrumento em todos os níveis de 
pesquisa, seja ela científica ou não. Integrar esses sistemas, proporcionando a seus 
usuários facilidades na busca de referências bibliográficas e, em muitos casos, da 
própria obra, é uma necessidade cada vez maior. Integrar, disponibilizar e visualizar 
dados é uma área de pesquisa bastante intensa em informática, principalmente em 
Banco de Dados. 

Este trabalho apresenta e desenvolve uma arquitetura de informática, 
utilizando a tecnologia de Banco de Dados e de Engenharia de Software, bem como 
um protótipo de funcionamento na WEB, capaz de integrar diferentes bibliotecas 
digitais, disponibilizando para seus usuários uma biblioteca virtual, onde o usuário, 
através de um equipamento plugado a Internet ou Intranet, pesquisa e consulta 
documentos e referências bibliográficas em diferentes instituições. 

O pioneirismo desse trabalho se dá na utilização das tecnologias de 
informática, principalmente de banco de dados, engenharia de software, comunicação 
de dados e visualização de dados, buscando uma solução integradora para a área de 
sistemas de bibliotecas e implementando um protótipo para provar a eficácia da 
arquitetura proposta. 

Entre os objetivos principais podemos destacar: promover a integração entre 
sistemas de bibliotecas desenvolvidos em ambientes e plataformas de informática 
completamente diferentes e heterogêneos; possibilitar a utilização de acervos 
bibliográficos de instituições hoje isoladas, integrando-os ao ambiente da Internet; 
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disponibilizar para o público em geral um acervo bibliográfico ilimitado; promover o 
intercâmbio do conhecimento científico entre as áreas de informática e de bibliotecas; 
disponibilizar tecnologias de ponta da informática para sustentar a área de biblioteca; 
apresentar uma solução de custos reduzidos para integração de bibliotecas. 

O trabalho está organizado da seguinte forma: a seção 2,apresenta as 
definições conceituais de bibliotecas, a seção 3 descreve metadado e alguns padrões 
utilizados para catalogação de dados bibliográficos (MARC e Dublin Core), a seção 4 
apresenta a arquitetura proposta para integração de bibliotecas e a seção 5 apresenta a 
conclusão do trabalho. 

 

1.1 Definição de Biblioteca 

Segundo [1] existem quatro definições de bibliotecas: Convencional 
(polimídia), eletrônica, digital e virtual. Nos itens a seguir, descreveremos, de forma 
resumida essas definições, somente buscando fornecer subsídios para os leitores desse 
trabalho. 

 

1.2 Biblioteca Convencional 

As bibliotecas convencionais, também chamadas polimídias, possuem livros e 
periódicos que convivem com fitas, vídeos, cd-roms, microfilmes, etc. 

 

1.3 Biblioteca Eletrônica 

A biblioteca eletrônica se refere a sistemas de bibliotecas, nos quais os processos 
básicos da biblioteca são de natureza eletrônica. 

 

1.4 Biblioteca Digital 

A biblioteca digital contém apenas informação na forma digital, podendo 
residir em meios diferentes de armazenamento, como memórias eletrônicas, tais como 
os discos magnéticos e óticos.  
 

1.5 Biblioteca Virtual 

A biblioteca Virtual é conceituada como um tipo de biblioteca que, para 
existir, depende da tecnologia da realidade virtual. Para pesquisadores da área de 
Ciência da Informação este conceito não é único, podendo também possuir as 
seguintes definições: 

• Acesso por meio de redes a recursos de informação disponíveis em 
sistemas de base computadorizadas, normalmente remotos [8]; 



• Acesso remoto aos conteúdos e serviços de bibliotecas e outros recursos 
de informação, combinando uma coleção interna de materiais correntes e 
fartamente usados em ambas as formas (eletrônica e impressa), com redes 
eletrônicas que provêm acesso e a transferência de fontes de conhecimento 
e de informação, com bibliotecas e instituições comerciais externas em 
todo o mundo [7] , [9]. 

Com estas definições, conceituamos Biblioteca Virtual como um conjunto de 
documentos e dados bibliográficos armazenados em bases digitais, com acesso por 
meio de redes, e que não existe fisicamente. 

 

 
2 Padrões de Metadados 

Segundo [10],  “Metadado é a informação sobre o dado que permite o acesso e 
gerenciamento deste dado de maneira eficiente e inteligente.” 

A palavra metadados foi criada por Jack Myres, em 1969, para denominar os 
dados que descreviam registros de arquivos convencionais.  

Metadados se aplicam a uma grande variedade de acervos de dados 
convencionais que podem, ou não, estar disponíveis em redes eletrônicas de 
computadores, tais como acervos de dados bancários, de bibliotecas tradicionais ou 
acervos de dados não convencionais como os de sistemas de informações geográficas, 
de bibliotecas digitais, documentos multimídia etc. 

 A seguir apresentaremos dois padrões de metadados MARC e Dublin Core 
que são utilizados para descrever dados bibliográficos. 

 

2.1 MARC 

Nos anos 60 a Biblioteca do Congresso Americano (Library of Congress  - LC) 
criou o formato LC MARC , um sistema de uso conciso de números, letras e símbolos 
dentro do próprio registro bibliográfico,  com a finalidade de catalogar diferentes 
tipos de informações. O LC MARC original  evoluiu e se tornou o padrão USMARC, 
que é utilizado pela maioria dos sistemas de bibliotecas. No final dos anos 90, a 
Biblioteca do Congresso Americano e a Biblioteca Nacional do Canadá reuniram os 
formatos UCMARC e CANMARC,  formando o MARC21. Nos próximos anos todos 
os produtos e documentos serão recomendados para MARC21, com algumas 
diferenças entre eles. 

Cada registro MARC  é dividido logicamente em campos. Há um campo para 
a informação de autor, um para título e assim por diante. Como a descrição de cada 
campo é muito extensa para ser definida dentro do registro, foram definidas tags 
(etiquetas) de três dígitos numéricos para identificar cada campo. 

 



2.2 Dublin Core 

Com o objetivo de reunir esforços para alcançar uma solução comum para o 
problema de localização de informação na Internet, organizações como a OCLC 
(Online Computer Library Center) e o NCSA (National Center for Supercomputing 
Aplications) organizaram, em março de 1995, um workshop sobre metadados em 
Dublin, Irlanda. Participaram deste workshop profissionais da área de 
Biblioteconomia, Ciências da Informação, Informática e Provedores de Informações 
da rede. O resultado foi a definição do padrão de metadados  para Internet chamado 
Dublin Core [11]. 

Inicialmente foi definido, pelos participantes do workshop, um conjunto de 
treze elementos de metadados, chamado Dublin Core Metadata Set (ou Dublin Core), 
considerados fundamentais para a descrição dos documentos.  

 
 

3 Arquitetura proposta para integração de bibliotecas 
 

A arquitetura que propomos compõe-se de 4 camadas, sendo uma camada de 
Aplicações, uma camada de Mediadores, uma camada de Tradutores e uma camada 
de Fontes de Dados Bibliográficos ( figura 1). 

A camada de Aplicações pode ser composta por diferentes tipos de aplicações, 
específicas de cada ambiente operacional, possuindo as mesmas interfaces de 
caracteres ou gráficas no ambiente WEB e cliente/servidor (em duas camadas), 
podem ser desenvolvidas com softwares do tipo C++, Delphi, Java, Visual Basic, etc. 
Nesta camada o usuário faz a sua consulta enviando-a para a camada de Mediadores.  

A camada de Mediadores, através de sua linguagem padrão para aplicações, 
interpreta e traduz as consultas dos usuários, para acessar fontes de dados de forma 
transparente e uniforme. O Mediador transforma as consultas em sub-consultas  e as 
envia, através de uma codificação padrão,  para o tradutor  correspondente de cada 
Fonte de Dados. 

A camada de Tradutores recebe as sub-consultas do mediador e as transforma 
em consultas na  linguagem correspondente de cada Fonte de Dados. O resultado da 
consulta é enviado ao mediador para que este possa centralizar as respostas dos 
diversos Tradutores, executar as operações necessárias (União, Interseção, Diferença, 
Seleção ou Projeção), depois enviá-las aos usuários que realizaram as consultas. 

A camada Fontes representam as Fontes de Dados Bibliográficas que contem 
todos os modelos de dados e os respectivos dados, correspondentes a cada biblioteca. 

 
 

3.1 Componentes da Arquitetura 
 

3.1.1 Camada Aplicações 



Nossas aplicações possuem apenas a lógica da interface do usuário, está 
relacionada com a apresentação e as atividades de entrada e saída de dados do usuário 
final. Ela é projetada para interagir com dispositivos físicos, como os terminais 
baseados em caracteres gráficos e os dispositivos apontadores, como o mouse . 

A camada aplicação pode ser desenvolvida para qualquer ambiente, aonde 
destacamos o ambiente cliente-servidor e WEB. Podendo estar desenvolvida para 
vários ambientes, precisa apenas manter a interoperabilidade com o Mediador 
responsável para recuperação  de suas consultas. No nosso entendimento, as 
Aplicações para WEB são as mais recomendáveis  para Integração de Dados 
Bibliográficos, em função de sua maior capacidade de disseminação de informações, 
maior abrangência de pessoas e facilidades de utilização, sem diminuir a qualidade do 
serviço. 

 
3.1.2 Camada Mediadores 

A camada Mediadores receberá  a consulta da  camada Aplicações e fará a 
homogeneização das fontes de dados, que podem ser heterogêneas.  

A camada Mediadores será a responsável por disponibilizar uma API 
(Aplication Program Interface), que possibilitará as diversas Aplicações consultarem 
diferentes Fontes de Dados como se estivesse num ambiente local e homogêneo. Para 
cumprir esse objetivo, cada Mediador deve possuir: 

• Um Modelo de Dados; 
• Uma Linguagem de Consulta para interação com as Aplicações; 
• Um protocolo de comunicação para envio de consultas e recebimento de 

dados dos Tradutores; 
• Um módulo de operação relacional. 

 
 

3.1.3 Camada Tradutores 

A camada Tradutores receberá uma solicitação de consulta de um Mediador e, 
mediante conhecimento do esquema da base local, será a responsável pela 
recuperação dos dados.  Cada tradutor deverá possuir: 

• Conhecimento do esquema de Dados Local; 
• Um protocolo para troca de mensagens com os Mediadores; 
• Um formato padrão para envio do resultado das consultas aos Mediadores.  
 
No nosso protótipo a camada de aplicação é um programa para Web, se 

dividindo em browser e servidor Web. O usuário fará uma consulta às bibliotecas, 
escolhendo as fontes que deseja pesquisar e colocando o seu argumento de pesquisa. 
A camada de Mediadores recebe a pesquisa e as bases que serão acessadas, foram 
criados 3 mediadores: o mediador Autor que faz a consulta por autor o mediador 
Assunto que faz a consulta por assunto e o mediador Título que faz a consulta por 
título. Apos receber a consulta o Mediador envia-as para os tradutores, no prototipo  
foi criado dois Tradutores um tradutor para a Biblioteca PUC-Rio onde utilizamos o 



padrão MARC e um tradutor para a Biblioteca do Futuro (biblioteca fictícia) onde 
utilizamos o padrão Dublin Core.  

 
Apos receber as consultas dos Mediadores os Tradutores acessam as 

respectivas Fontes de Dados e fazem as consultas locais,  em seguida enviam o 
resultado para os Mediadores que unem os resultados de todos os Tradutores e enviam 
para os usuários 

 

 
Figura 1. Representação da Arquitetura de Integração de Dados Bibliográficos 

 
 
 
 

Browser 

Assunto 

  PUC-Rio 
Biblioteca 
do Futuro 
 

  Autor     Título 

Servidor 
WWW 
Bib. PUC-Rio
 

Aplicação 

Mediador 

Tradutor 

Fontes Bib.Futu
ro (DC) 
 

PUC-Rio 
(MARC) 
 



 
 
 

Para que o usuário forneça os dados de sua consulta foi desenvolvida a 
interface gráfica apresentada na figura 2, a  qual possibilita  a escolha dos atributos de 
consulta, as fontes a serem pesquisadas, bem como o campo  para os argumentosde 
sua pesquisa. 

 

 

Figura 2. Interface da Aplicação WEB.  
 
 

Cada mediador pode possuir um esquema de dados particular. No nosso 
protótipo, afim de simplificar a nossa implementação, decidimos utilizar um único 
esquema de dados para os três mediadores.  

Conforme pode ser visto na figura3, o esquema dos Mediadores possui as 
entidades Fonte, Obra, Autor e Assunto, bem como os relacionamentos Possui, 
Escreve e Pode Ter, todos de cardinalidade M:N com as entidades envolvidas 

 
 
 



 

Figura 3. Esquema dos Mediadores do Protótipo 

O Mediador Autor tem por objetivo coordenar as consultas cujo argumento de  
pesquisa recaia sobre nomes de autores, gerando, para cada Tradutor das Fontes 
selecionadas, um código utilizando o protocolo de comunicação entre o Mediador e o 
Tradutor, funcionando da mesma forma para assunto e título. 

Cada Tradutor é responsável pela recuperação dos dados de uma fonte 
específica. Ele receberá a consulta de um dos mediadores, conforme o protocolo pré-
estabelecido, e devolverá o resultado da consulta. 

O tradutor PUC-Rio será o responsável pelar ecuperação dos dados da Fonte 
PUC-Rio, que utiliza o modelo de dados baseado no padrão  USMARC. O tradutor 
Biblioteca do Futuro será o responsável pela recuperação dos dados desta Biblioteca 
que utiliza o padrão Dublin Core. 

Nosso protótipo foi desenvolvido num ambiente Cliente/Servidor, Utilizando: 

• Linguagem Delphi 

• Banco de Dados Sybase para a Fonte PUC-Rio. 

• Banco de Dados Paradox para a Fonte Biblioteca do Futuro 
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• Sistema Operacional Windows NT 

• Protocolo de rede TCP/IP 
 
 

5. Conclusão 
 

A arquitetura apresentada neste trabalho atingiu seu objetivo, uma vez que foi 
possivel prover a integração entre dois sistemas de bibliotecas heterogêneos, 
disponibilizando aos usuários uma visão transparente e integrada de todas as 
bibliotecas participantes do modelo de integração, independente do modelo de dados, 
linguagem de consulta, sistema operacional e localização espacial.  

Concluímos também que, uma arquitetura de integração deve possuir a 
capacidade de adaptabilidade às transformações, uma vez que o ambiente 
interoperável está normalmente sujeito à mudanças. A abordagem de Mediadores 
proposta neste trabalho propicia esse alto grau de adaptabilidade. 
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