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1. Concepção do serviço 

1.1. Descrição do serviço proposto 

A descoberta e acesso a conteúdo distribuído e heterogêneo na Web e em redes tem 

sido um desafio em várias áreas de pesquisa. O trabalho proposto vem ao encontro 

desse desafio. No contexto do Programa de Grupos de Trabalho da RNP 2008 – 2009 

buscando promover a inovação de serviços e aplicações na rede foram desenvolvida  

uma federação de repositórios com a finalidade de auxiliar na descoberta e acesso a 

conteúdos de aprendizagem. Essa federação apresenta um único ponto de acesso e 

busca (um registro central), onde se armazenam os metadados dos repositórios 

integrantes da federação. O objetivo do projeto consistiu em criar uma infra-estrutura 

global para federação de repositórios de conteúdo. Como resultado, obteve-se um 

padrão de referência que descreve como construir repositórios interoperáveis através 

da criação de uma infra-estrutura de federações de repositórios e, dessa forma, foi 

implementado o protótipo como prova de conceito.  

Com base nos resultados do protótipo e das características dos serviços 

desenvolvidos na primeira fase para RNP, por este grupo de trabalho, a presente 

proposta busca atender a segunda fase, onde os GTs devem prosseguir no 

desenvolvimento de um produto/serviço a partir do protótipo da fase anterior. Dessa 

forma, descrevem-se nesta proposta as alternativas atuais em termos de continuidade 

e aperfeiçoamento do algoritmo de busca que vem sendo desenvolvido como um dos 

serviços oferecidos pela federação e que esta sendo implementado através da 

tecnologia de agentes, que é uma das propostas do W3C para a WEB 4; aperfeiçoar 

as facilidades administrativas já existentes na federação e iniciar estudos visando a 

proposição de uma arquitetura para uma confederação (federação de federações) de 

repositórios. Todos estes objetivos de melhoria do protótipo envolvem, obviamente, a 

continuidade das nossas parcerias (BIOE-MEC1, Biblioteca Nacional2, UNASUS3, 

ARCA4 e RNP5). 

Além destes objetivos citados, que são específicos para dar continuidade ao FEB, 

protótipo atual, pretendemos também dar início aos estudos dos seguintes itens: LMS 

(Sistema de Gestão de Aprendizagem), CMS (Sistema de Gestão de Conteúdo) e 

LCMS (Sistema de Gestão de Conteúdo Educacional). O estudo desses sistemas visa 

                                                           
1
 O Banco Internacional de Objetos Educacionais é um repositório criado em 2008 pelo Ministério da 

Educação, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, Rede Latinoamericana de Portais 

Educacionais - RELPE, Organização dos Estados Ibero-americanos - OEI e outros. 

(http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/) 
2
 Acervo digitalizado da Fundação Biblioteca Nacional (http://bndigital.bn.br/). Projeto que visa a 

democratização do acesso à memória cultural com aporte à pesquisa de uma orientação nacional para os 

mecanismos de busca em repositórios de conteúdo digital. 
3
 Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (SUS). Tem como objetivo qualificar os trabalhadores 

da saúde, em todo território nacional, através de cursos à distância A meta é oferecer, até 2011, 

especialização em saúde da família para mais de 52 mil profissionais e capacitação gerencial para 100 mil 

trabalhadores da saúde. Inicialmente, serão oferecidos cursos em três áreas: Saúde da Família, Formação 

Gerencial e Saúde do Idoso. 
4
 Serviço oferecido pela Rede Iris (http://www.rediris.es/) que provê acesso a recursos digitais através de 

alimentado RSS (ARCA - Agregador RSS para a Comunidade Acadêmica). 
5
 Rede Nacional de Pesquisa. 

http://bndigital.bn.br/
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trazer facilidades para a gerência de conteúdo educacional e oferecer alternativas para 

criar, gerenciar e reaproveitar recursos de aprendizagem. Busca-se assim, atender a 

demanda referente a gestão de conteúdos educacionais que tem as bases para a 

implementação de um novo repositório de objetos de aprendizagem com conteúdos 

encapsulados segundo os padrões SCORM, IMS entre outros e que ofereça como um 

serviço também a geração de feed RSS sobre os novos conteúdos, a exemplo do que 

fazem os projetos Multimedia Educational Resources for Learning and Online 

Teaching (MERLOT - http://www.merlot.org/merlot/index.htm), Open Learning (Open 

University - http://openlearn.open.ac.uk/) e outros repositórios. A inclusão destes 

novos temas de P&D se justificam pelo fato de que visamos a transformação de nosso 

ropositórios de OAs em repositórios de conteúdos digitais, ou seja, ampliam a 

cobertura do conteúdo dos repositórios que formam a federação FEB. 

1.2. Identificação do público alvo 

O público alvo abrangerá potencialmente todos os usuários da RNP, que poderão usar 

o serviço para realizar consultas e localizar conteúdo educacional digital. Teremos 

também um conjunto mais reduzido de usuários beneficiados que é o dos autores de 

conteúdos. Estes conteúdo supostamente estão organizados em repositórios nas 

respectivas instituições, mas terão seu uso potencializado pelo fato de que se tais 

repositórios forem integrados à federação, seus metadados passarão a estar 

disponível e serem oferecidos como resposta às consultas do público em geral. Isto 

amplia o uso de recursos que tem alto valor agregado pelo investimento em tempo e 

recursos (via de regra provenientes de financiamento e órgãos de fomento 

governamentais). Assim o investimento passa a ter mais retorno pelo benefício 

derivado do compartilhamento por uma parcela maior da sociedadede. 

2. Definição do serviço piloto 

2.1. Arquitetura do serviço piloto 

A arquitetura proposta para o serviço piloto consiste em quatro módulos com funções 

especificas, sendo elas: Ferramenta Administrativa, Ferramenta de Conversão e 

Sincronismo (robô), Mecanismo RSS e Ferramenta de Busca. Tais módulos são 

compostos por partes que compõem os requisitos de software do FEB. Esses módulos 

foram desenvolvidos com as seguintes tecnologias: Java para web, rodando através 

de um servidor Tomcat versão 6; um repositório de informações da federação que 

utiliza uma base de dados MySQL; um serviço de diretórios LDAP (utilizando software 

openLDAP); e um mecanismo de RSS. O esquema geral pode ser visualizado na 

Figura 1. Nessa arquitetura, a base de dados MySQL é utilizada para armazenar 

informações utilizadas pelo robô e pela ferramenta de busca e o software openLDAP é 

responsável pela infraestrutura da federação. A infraestrutura da federação é 

composta por servidores LDAP que apresentam duas funções distintas: 

 Bases Regionais: armazenam as estruturas de dados regionalizadas dos 

repositórios cadastrados na federação. Por exemplo, os repositórios do Rio de 
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Janeiro ficam armazenados na base regional RJ (LDAP RJ), as replicas dos 

repositórios do Rio Grande do Sul ficam na base regional RS (LDAP RS). 

 Servidor Principal: recebe e propaga (dispara paralelamente para todos os 

repositórios cadastrados) a consulta, através do processo de metadiretórios. 

 

Figura 1: Estrutura do FEB 

 

A Ferramenta de Busca executa as consultas efetuadas pelos usuários e se comunica 

com o metadiretório LDAP solicitando os objetos correspondentes aos termos da 

busca. Tal busca é realizada por coincidência de Strings, mas está em fase de 

implementação um algoritmo inteligente de busca, que é descrito no item 2.3 de forma 

suscinta. 

A Ferramenta Administrativa tem como funcionalidades facilitar a administração da 

federação através de uma interface simples e intuitiva, possibilitando ao administrador 

cadastrar e remover tanto os repositórios parceiros quanto as regiões, denominadas 

bases locais LDAP, sem necessitar de conhecimentos aprofundados de configuração 

dos servidores LDAP. Outra função disponível é alterar os dados cadastrais tanto dos 

repositórios armazenados quanto das regiões que compõem a federação. 

Por sua vez, a ferramenta de Conversão e Sincronismo (chamada de “robô”), cuja 

operação está representada na Figura 2, é responsável por coletar os metadados dos 

repositórios de objetos educacionais, convertê-los do padrão implementado no 

respositório (LOM ou Dublin Core) para o padrão do FEB (OBAA) armazenando-os em 

uma estrutura de dados LDAP. São essas informações que são lidas pelas consultas 

realizadas através do metadiretório e propagada pelos nós referentes a regiões e 

repositórios. As informações gravadas na nas bases locais LDAP são atualizadas 

periodicamente pelo robô. A periodicidade da atualização deve ser determinada no 

momento do cadastro do repositório, podendo ser alterada posteriormente com a 
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utilização da ferramenta administrativa. O robô também é responsável por gerar o XML 

contendo as informações que irão servir de base para o mecanismo RSS.  

 

 

Figura 2: esquema gráfico contendo operações da ferramenta de conversão/sincronismo e 

mecanismo RSS ARCA 

 

Já o Mecanismo RSS, que se constitue em um dos aprimoramentos propostos para o 

FEB, é responsável por coletar novos registros incluidos nos repositórios integrantes 

da federação e prover funcionalidades de oferta de conteúdo Web ou resumos de 

conteúdo juntamente com os links para as versões completas deste conteúdo e outros 

metadados. Esta informação é entregue como um arquivo XML chamado "RSS feed", 

"webfeed", "Atom" ou ainda canal RSS. 

Para que esta estrutura federada funcione é necessário um servidor principal, 

responsável por executar o FEB e armazenar o metadiretório e servidores regionais 

que armazenarão bases de dados locais dos repositórios. No servidor principal serão 

instalados os módulos de software desenvolvidos pelo GT (Ferramenta Administrativa, 

Robô, RSS ARCA e Ferramenta de Busca). Para o funcionamento é necessário ter 

instalado neste servidor os seguintes softwares: OpenLDAP, MySQL, Java e Tomcat. 

Os servidores regionais armazenarão os metadados dos repositórios, nos quais é 

necessário ter instalado o openLDAP para se poder configurar a inclusão na 

federação. A estrutura destes servidores pode ser analisada, para melhor 

compreensão, no item 2.3 e na Figura 1Figura 4. E a arquitetura atual do serviço piloto 

proposto para a fase dois está delineada na Figura 3 
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Figura 3: Arquitetura delineando a estrutura piloto do serviço. 

 

2.2. Instituições participantes 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) é a executora principal do 

projeto, através do Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação 

(CINTED), do Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação (PGIE) e do 

Departamento de Informática Teórica do Instituto de Informática. 

Contato: Rosa Vicari – rosa@inf.ufrgs.br 

 

A Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) participa como colaboradora 

neste projeto através do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Computação 

Aplicada (PIPCA). 

Contato: Joao Carlos Gluz - jcgluz@unisinos.br 

 

A Fundação Biblioteca Nacional participa como colaboradora neste projeto através do  

da Biblioteca Nacional Digital do Brasil (http://bndigital.bn.br/) 

Contato: Angela Monteiro Bettencourt (Coordenadora da Biblioteca Nacional Digital) - 

angelab@bn.br 

 

mailto:rosa@inf.ufrgs.br
mailto:jcgluz@unisinos.br
http://bndigital.bn.br/
mailto:angelab@bn.br
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O Ministério da Educação (MEC) participa como colaborador neste projeto através do 

repositório Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE). 

Contato: Carmem Lucia Prata (coordenadora da Rede Interativa Virtual de Educação 

(RIVED) da Secretaria de Educação a Distância/MEC) - carmemprata@mec.gov.br 

 

A RedIRIS (http://www.rediris.es) é uma rede acadêmica e de pesquisa que prove 

serviços de comunicação avançados para a comunidade de ciêntífica e universidades. 

Fundado pelo Ministério de Ciência e Inovação da Espanha. Participa através do seu 

serviço ARCA (Agregador RSS para a Comunidade Acadêmica). 

Contato: Jose María Fontanillo - jmaria.fontanillo@rediris.es 

2.3. Refinamento do protótipo 

Como refinamento para a segunda fase do GT o protótipo terá a inclusão de algumas 

novidades que podem ser enumeradas como: 

1. Ferramenta de Busca Inteligente. Será realizada uma nova ferramenta de 

busca inteligente, utilizando técnicas conhecidas de Recuperação de Informações 

(do inglês Information Retrieval, IR). Tal ferramenta deverá realizar buscas por sim 

ilaridade, ou seja, se o usuário escrever uma palavra de forma errônea, o sistema 

identifica o que ele queria escrever e retorna os resultados adequados e 

ordenados por relevância. Para isso, será necessário estudar e implementar 

técnicas existentes de recuperação de informações testando qual melhor se 

adapta ao ambiente. Mais detalhes dessa implementação podem ser obtidos no 

item 7 da documentação geral do GT-FEB primeira fase (que segue em anexo - 

Documento geral_v6-4.doc ) 

2. Sub-metadiretórios. Aprimoramento que será desenvolvido na fase dois do 

projeto que implementará a possibilidade de se estruturar confederações de 

federações, cujo o esquema gráfico pode sre visualizado na Figura 4. Permitindo 

assim que a administração da federação possa ser feita por cada região. Por 

exemplo, a RNP administra uma federação que possui repositórios de todo o 

Brasil, utilizando o conceito de federação atual, se um novo repositório lá na Bahia 

for adicionado, o administrador da federação RNP terá que cadastrar tal 

repositório na sua ferramenta administrativa afim de que fique operacional. 

Utilizando o conceito de confederação, cada estado pode ter a sua federação e a 

federação RNP engloba todas. Para a implantação desta nova abordagem é 

necessária a realização de testes de laboratório, para verificar se a estrutura atual 

de metadiretórios suporta tal esquema, ou se alguma alteração deve ser 

realizada.  

 

mailto:carmemprata@mec.gov.br
mailto:jmaria.fontanillo@rediris.es
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Figura 4: Estrutura da confederação de federações 

 

 

3. Ferramenta RSS: A tecnologia do RSS (Really Simple Syndication) permite 

aos usuários da internet se inscreverem em sites que fornecem "feeds" RSS. 

Este é um serviço que está sendo agregado ao FEB para informar os usuários 

sobre atualizações de conteúdo (inclusão de novos objetos educacionais em 

qualquer repositório da federação de forma transparente ao usuário) no FEB. 

Dessa forma o usuário pode permanecer informado e ter acesso às diversas 

atualizações sem precisar usar a ferramenta de busca do FEB. O arquivo RSS 

pode gerar informações como título, link (endereço exato de onde para acessar 

o recurso), descrição da alteração, data, autor, etc, de todas as atualizações do 

sistema ao qual ele está agregado.  

4. Interface OAI: oferta de API para implementar o protocolo OAI para 

reposítórios que nào respondam a LDAP e OAI-PMH. 

2.4. Ferramentas de suporte à operação 

Durante a primeira fase do GT-FEB foi desenvolvida uma ferramenta administrativa, 

que visa facilitar a administração da federação. Tal ferramenta possui uma interface 

simples e intuitiva onde o administrador pode operar sobre as regiões LDAP e sobre 

os repositórios federados. 

Através desta ferramenta o administrador pode cadastrar e remover regiões LDAP 

pertencentes a federação, assim como, editar seus dados cadastrais. É possível 

também cadastrar, remover e editar repositórios, possibilitando inclusive trocar o 

repositório de região.  

LDAP Metadiretório RNP 

Repositórios RNP LDAP Sub-Metadiretório 

Rio Grande do Su 

LDAP Região Porto Alegre LDAP Região Pelotas 

Repositório LUME 

Repositório Cesta 

Repositório UCPel 

LDAP Sub-Metadiretório 

Rio de Janeiro 

LDAP Região Rio 

Repositório PUC 

Metadiretório 

Legenda: 

Ldap Regional Repositório 
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Existe também uma função de troca de senha, onde o administrador pode modificar 

sua senha de acesso a ferramenta administrativa. 

A ferramenta administrativa revolve um problema muito importante encontrado, que é 

a edição do arquivo de configuração do LDAP. Por exemplo, para adicionar, editar ou 

remover repositórios é necessário uma pessoa conectar no servidor Linux autenticar 

como root e editar o arquivo de configuração LDAP, sendo assim necessário o 

conhecimento de configuração baixo nível em LDAP. Com a utilização da ferramenta 

administrativa, o administrador apenas opera pela interface gráfica e a ferramenta 

efetua as edições necessária no arquivo de configuração. 

Existem algumas melhorias que serão realizadas na ferramenta administrativa, que 

são:  

1. Ferramenta para adicionar e remover administradores. 

2. Ferramenta para monitoramento de erros. Interface que o administrador possa 

visualizar os erros que ocorreram com a federação. 

3. Ferramenta para acompanhar o funcionamento do robô, apresentando para o 

administrador a data da última atualização de cada repositório, a data da 

próxima atualização e outros dados de acompanhamento que se julgar 

necessário. 

4. Adicionar uma opção para realizar a  atualização do repositório na hora, não 

necessitando esperar a próxima iteração do robô. 

3. Cronograma 

Não serão listadas no cronograma as tarefas gerenciais e administrativas. 

 

Atividade 1: Refinamento do sistema a partir do protótipo, desenvolvimento de 
ferramentas de suporte à operação 
Período: dez/2009 a jun/2010 
Resultados:  

 Implementação e suporte para configuração dos repositórios dos parceiros na 
federação (instalação e configuração do software openLDAP); 

 Implemetação do servidor principal na RNP (instalação e configuração do 
OpenLDAP, MySQL, Java e Tomcat para habilitar o metadiretório e seus 
módulos: ferramenta de busca, administração e RSS);   

 Refinamento dos serviços de gestão da federação; 

 Estabelecimento das funcionalidades necessárias para configiração de 
federação de federações (Confederação); 

 Implementação do mecanismo RSS ARCA; 

 Geração de pacote de implementação para usuários que desejem inluir seu 
repositório na federação (códigos fontes, executáveis, scripts, arquivos de 
configuração)  

 
Atividade 2: Preparação de documentação técnica 
Período: dez/2009 a jun/2010 
Resultados:  
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 Documentação técnica do serviço (manuais de instalação e administração, 
manuais de usuário, etc.) 

 
Atividade 3: Planejamento do Workshop da RNP 
Período: mar/2010 
Resultados:  

 Documentos preparatórios para o Workshop 
 
Atividade 4: Planejamento dos testes 
 
Período: abr e mai/2010 
Resultados:  

 Definição do protocolo de testes da federação e dos conceitos implementados 
relacionados ao sistema de busca inteligente (para melhoria da performance da  
interface de busca), confederação, RSS; 

 
Atividade 5: Participação no Workshop da RNP 
 
Período: mai/2010 (semana de 24/05 a 28/05 de 2009) 
Resultado:  

 Apresentação em sessão técnica e demonstração do piloto no Workshop RNP 
 
Atividade 6: Implantação do piloto 
 
Período: jun/2010  
Resultado:  

 Piloto implantado e operacional 
 
Atividade 7: Testes do piloto 
 
Período: jul a out/2010 
Resultados:  

 Documento com os resultados dos testes. 
(Os testes serão realizados pela RNP e pelos participantes do piloto, em conjunto com 
o GT.) 
 
Atividade 8: Implementação de correções no sistema e nas ferramentas de 
suporte à operação, revisão da documentação técnica 
 
Período: jul a nov/2010 
Resultados:  

 Novas versões do sistema e das ferramentas de suporte à operação 

 Documentação técnica revisada 
 
Atividade 9: Avaliação do piloto 
 
Período: set e out/2010 
Resultados:  

 Entrega do serviço 

 Consolidação da documentação e entrega para a RNP 

 Relatório RT5 
 
Atividade 10: Preparação de recomendações para a implantação do serviço 
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Período: set e out/2010 
Resultados:  

 Apresentação do protótipo para o comitê de avaliação da RNP; 

 Transferência de Tecnologia para a RNP; 

 Relatório final; 
 

Atividade 11: Disseminação do serviço para os usuários da RNP 
 
Esta atividade tem como objetivo preparar um treinamento com o objetivo de 
disseminar, entre as instituições usuárias da RNP, a solução desenvolvida e a 
tecnologia utilizada pelo serviço. O GT deverá preparar um material e realizar um 
treinamento ou workshop em outra data a ser acordada. 
 
Período: jun a nov/2010 
Resultados:  

 Material de treinamento; 

 Realização de um treinamento. 
 
 

Ativ. Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov 

1 X X X X X X X      

2 X X X X X X X      

3    X         

4     X X       

5      X       

6       X      

7        X X X X  

8        X X X X X 

9          X X  

10          X X  

11       X X X X X X 

 


