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Resumo : Tendo em vista a proteção dos direitos autorais em relação aos 
processos de empréstimo/devolução de objetos digitais está se propondo a 
criação de um Sistema de Empréstimo de Objetos Digitais (SEOD) que tem 
como característica principal a utilização de técnicas criptográficas e de 
autenticação de usuários. Além disso, são definidos  mecanismos para controle 
de prazos de alocação de objetos digitais e para controle de cópias não-
autorizadas. Dessa forma procura-se atender à requisitos de segurança de dados 
como identificação e controle de acesso de usuários e manutenção da 
integridade dos dados. 

1 O SEOD 

Este sistema que tem como objetivo gerenciar o empréstimo e devolução de 
obras em formato digital, assegurando a integridade e a autoria da informação [1]. O 
SEOD é baseado em uma arquitetura Cliente-Servidor e possui em seu núcleo um 
conjunto de procedimentos para proteção de dados como, por exemplo, criptografia, 
hash, identificação de usuário, entre outros.  

Seu uso está voltado para ambientes restritos[2] tais como bibliotecas de 
instituições de ensino ou empresas, onde apenas usuários cadastrados tem acesso ao 
sistema bibliotecário. Através do SEOD somente é possível ter acesso aos serviços 
oferecidos pela biblioteca a partir de um Sistema Cliente personalizado, que traz 
embutidas as informações de identificação do usuários e os mecanismos para controle 
de prazos de utilização, cópias não autorizadas e integridade dos dados. 

O SEOD representa um conjunto de sistemas, aqui identificados como Sistema 
Bibliotecário (SB) e Sistema Cliente (SC), cuja comunicação é feita através de 
pacotes de dados. A partir da Tabela 1 é possível analisar as principais funções de 
cada sistema : 
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Sistema Bibliotecário Sistema Cliente 

Manter atualizado o catálogo bibliográfico Manter registro dos livros em poder do 
usuário 

Manter um cadastro de usuários Gerenciar a utilização dos livros 
conforme seus prazos de devolução 

Verificar login e senha do usuário Eliminar livros que já ultrapassaram o 
prazo de devolução 

Verificar informações do objeto digital cujo 
empréstimo está sendo solicitado 

 

Controlar a disponibilização de licenças de 
uso do objeto digital 

 

Controlar a utilização da cota de 
empréstimos do usuário  

 

Montar, desmontar e tratar os dados recebidos através dos pacotes de dados 

Proteger os dados a serem transmitidos 

Tabela 1. Relação das funções dos Sistema Cliente e Bibliotecário 

2 Descrição de Funcionamento 

Para fins de segurança, todos os usuários do Sistema Bibliotecário são 
cadastrados e possuem uma versão personalizada do Sistema Cliente, que traz 
embutidas as informações necessárias para identificação do usuário, além de 
mecanismos de proteção e verificação da integridade dos dados e procedimentos para 
o controle do prazo de utilização dos livros. Dessa forma, cada Sistema Cliente 
somente é capaz de gerenciar e exibir os objetos digitais emprestados para o 
proprietário do sistema.  

O usuário pode escolher trabalhar com o Sistema Cliente em modo local ou 
on-line. Trabalhando em modo local o usuário apenas tem acesso ao conteúdo dos 
objetos digitais que estão em seu poder. Trabalhando em modo on-line o usuário pode 
solicitar empréstimos e realizar devoluções de objetos digitais, nos seguintes moldes: 

Empréstimo: é possível solicitar o empréstimo de um ou mais livros a partir 
dos seus números de identificação, desde que hajam licenças de uso disponíveis e a 
cota de empréstimos do usuário não esteja esgotada. Se a cota do usuário já estiver 
preenchida, solicita-se confirmação e cobra-se um determinado valor pelo 
empréstimo. Isso ajuda a coibir a proliferação de cópias do Sistema Cliente uma vez 
que, se o usuário repassar a sua versão personalizada do Sistema Cliente para outros, 
estes estarão fazendo uso da cota de empréstimos daquele usuário, o qual será 
responsável pelo pagamento dos empréstimos em excesso. 



Devolução Espontânea: prevê-se que ocorra nos casos em que o usuário 
esteja com sua cota de alocação preenchida e deseje, então, devolver algum objeto 
para poder retirar novos itens. 

Devolução Compulsória: ocorre quando um objeto está com seu prazo de 
utilização vencido, ou seja, ao ser atingida a data de devolução de um objeto o 
Sistema Cliente automaticamente elimina o registro do objeto e apaga o arquivo 
correspondente, impossibilitando que o objeto permaneça em poder do usuário 
indefinidamente. De forma independente, o Sistema Bibliotecário disponibiliza uma 
licença de uso para novos empréstimos, sem haver a necessidade de comunicação 
entre os sistemas. 

Os processos de empréstimo e devolução espontânea acima descritos 
ocorrem através da passagem de pacotes de dados entre o Sistema Cliente e o Sistema 
Bibliotecário, que assumem diferentes configurações conforme o serviço solicitado. 
Todos os pacotes de dados são criptografados antes de serem transmitidos entre o 
Sistema Cliente e o Sistema Bibliotecário. O uso de hash e criptografia visa oferecer 
proteção à integridade dos dados e evitar o uso de objetos por indivíduos não 
autorizados[3]. 

3 Mecanismos de Segurança 

O SEOD faz uso de diferentes mecanismos de segurança, tais como: 

Relógio independente: o Sistema Cliente possui um relógio próprio e 
independente que controla os prazos de utilização dos objetos, evitando assim que 
livros sejam usados indefinidamente a partir de alterações no relógio local da 
máquina. 

Criptografia de chave dupla: neste tipo de sistema cada pessoa tem duas 
chaves: uma chave pública e uma chave privada. As mensagens criptografadas com 
uma das chaves do par só podem ser decriptografadas com a outra chave 
correspondente; portanto, qualquer mensagem criptografada com a chave pública só 
pode ser decriptografada pela chave privada. Visa proteger os dados contra alterações 
e uso não autorizados. 

Calculo de hash: ao enviar o pacote de dados, o Sistema Bibliotecário gera 
um número a partir do conteúdo do pacote. Ao recebê-lo, o Sistema Cliente calcula 
novamente este número. Se houver diferença entre o número informado pelo Sistema 
Bibliotecário e aquele calculado pelo Sistema Cliente verifica-se a violação da 
integridade dos dados transmitidos 

Autenticação de usuário: para iniciar o uso do Sistema Cliente em modo on-
line é necessário que o usuário identifique-se através de um código (login) e uma 
senha. Com isso é possível restringir o acesso ao Sistema Bibliotecário somente a 
usuários cadastrados e autorizados. 



4 Conclusões 

O sistema proposto mostra a viabilidade técnica de sistemas automatizados 
para a gerência e controle do acervo de bibliotecas digitais a partir da tecnologia 
existente, aliando conforto de utilização e segurança de dados. Além disso, apresenta 
outras vantagens tais como: 

• Permite a manipulação de objetos multimídia; 

• Permite que o sistema seja instalado em diversos equipamentos; 

• Permite ao usuário alocar livros, mesmo estando a sua cota preenchida; 

• Impede que o usuário permaneça indefinidamente com uma cópia do 
objeto; 

• Impede que cópias do objeto sejam repassadas sem autorização; 

• Preserva a cultura já estabelecida, não forçando adaptações indesejadas e 
apontando uma forma que viabilize o mapeamento dos processos já 
existentes para o modelo digital; 

• Viabiliza a negociação para aquisição de livros em formato digital por 
parte das bibliotecas que desejam iniciar o processo migratório para o 
novo modelo; 

• Abre a possibilidade das bibliotecas oferecerem serviços como provedoras 
de informações mediante a cobrança de taxas de acesso, permitindo, 
assim, a captação de recursos para a ampliação e manutenção do acervo, 
contratação de mão-de-obra especializada e atualização tecnológica. 

O Sistema de Empréstimo de Objetos Digitais atualmente encontra-se em fase 
de revisão da modelagem e de integração com os modelos e procedimentos 
desenvolvido pela equipe do Laboratório de Bibliotecas Digitais do projeto Campus 
Global da Faculdade de Informática da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS), na busca de mecanismos que ofereçam proteção aos direitos 
autorais de um acervo digital 

Bibliografia 

1. BORGES, K. Sistema de Empréstimo de Documentos Digitais. PPGCC, Faculdade de 
Informática, PUCRS, dissertação de mestrado, mar.2000 

2. POHLMANN F., O.; RAABE, A. Direito Autoral no Contexto de Bibliotecas Digitais. III 
Congresso Internacional de (Tele)Informática Educativa. Santa Fé - Argentina, abr. 1999. 

3. BORGES, K.S. OLIVEIRA, J.B.; POHLMANN F., O. Bibliotecas Digitais: uma proposta 
para o controle de direitos autorais. ICECE 2000 - International Conference on 
Engineering and Computer Education-. São Paulo, ago. 2000 


