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GT-DigitalPreservation: Preservação Digital com Armazenamento Distribuído 
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Luis Carlos Erpen De Bona 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4769460U7 

Centro de Computação Científica e Software Livre (C3SL), Departamento de 

Informática, Universidade Federal do Paraná 

3. Resumo 

O número de instituições que produzem e disponibilizam conteúdo digital tem 

aumentado, um desafios para estas instituições é a preservação digital, ou seja, 

garantir o acesso continuado a longo prazo ao patrimônio cultural  produzido.  O 

objetivo deste projeto é  oferecer preservação de conteúdo digital a longo prazo 

através de sistema de armazenamento distribuído de baixo custo e altamente confiável 

baseado em conceitos de redes Peer-to-Peer (P2P). Também devem ser 

desenvolvidas ferramentas que permitam aos provedores de conteúdo armazenem de 

forma transparente seus dados neste sistema distribuído de preservação digital. 

4. Abstract 

The number of institutions that produce and make available digital content is 

increasing. A challenge for these institutions is ensure continued long-term access to  

the digital cultural heritage data produced. The objective of this project is to provide 

low-cost long-term digital preservation  through distributed storage based on Peer-to-

Peer (P2P) networks concepts. Should also be developed tools that allow the 

participation of content providers in this distributed digital preservation system, storing 

data transparently. 
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7. Sumário executivo 

A criação de métodos, ferramentas e protocolos abertos e gratuitos permitiram um 

desenvolvimento sem precedentes na criação de repositórios digitais. Os exemplos 

são numerosos e englobam uma enorme variedade de instituições produtoras de 

conteúdo digital de origens e características diversas como teses, revistas científicas, 

livros raros, pinturas, conteúdo pedagógico, mapas, imagens satélite, documentos 

oficiais, etc.  Um dos principais software para a  criação destes repositórios e 

federações é o   Dspace.  No contexto dos Grupos de Trabalho da RNP, um exemplo é 

o GT-FEB que visa implementar uma federação de repositório de de aprendizagem. 

 O volume de dados disponível na rede tem aumentando não apenas por conta 

das bibliotecas digitais, mas também pela recente tendência de digitalização de acervo 

cultura.  Neste sentido, uma iniciativa relevante  é a da Cinemateca Brasileira que 

deve digitalizar e disponibilizar  para o público até final deste ano grande  parte dos 

filmes estrelados por artistas brasileiros, consagrados na década de 50, como 

Oscarito, Grande Otelo, Zé Trindade e Dercy Gonçalves. 

 Apesar da tecnologia disponível para a criação de repositórios digitais ser 

suficientemente acessível, permitindo assim sua disseminação, o esforço associado à 

manutenção do conteúdo gerado é um dos maiores fatores de risco dos repositórios 

digitais [1,2]. Curiosamente a mídia digital parece mais suscetível a corrupção que 

mídias convencionais como papel, pergaminho, pedra e outros meios utilizados pelo 

homem no passado para o registro de informação. Um exemplo notável é o do 

Domesday Book, um registro das posses Inglesas compiladas por William o 

conquistador em 1085. O documento original ainda existe, mas uma versão digital 

produzida em 1986 pela BBC já estava perdida 20 anos depois.  Outro  exemplo, é o 

ataque de 11 de setembro onde muitas das 60 organizações sem fins lucrativos com 

escritórios no WTC perderam registros e dados históricos. 

 A preservação digital se preocupa justamente com a vulnerabilidade dos 

objetos digitais  e  pode ser definida como um conjunto de atividades ou processos 

responsáveis por garantir o acesso continuado a longo prazo aos objetos digitais e a 

todo o patrimônio cultural existente em formato digital. Nenhuma instituição pode 

executar sozinha o trabalho de coletar, preservar e disponibilizar em forma digital 

todas as informações que estudantes, pesquisadores, professores e a sociedade de 

uma maneira geral precisam. Preservar e disponibilizar uma grande quantidade de 

informação é um trabalho necessariamente distribuído e cooperativo. 

 Os custos de preservação digital crescem proporcionalmente ao aumento do 

conteúdo disponível, além disso, as soluções já existentes apresentam diversos 

problemas: 

 . Os equipamentos envolvidos em preservação digital devem ser de alta 

confiabilidade encarecendo em muito o custo de espaço em disco necessário para a 

disponibilização do conteúdo bem como para a criação de cópias de segurança; 

 . Os recursos humanos que permitem a garantia de um sistema de alta 

disponibilidade e confiabilidade são onerosos e difíceis de manter em instituições de 

pequeno porte; 



 

 . O tempo desejável de preservação digital ultrapassa o tempo de  vida das 

mídias, dos formatos e do software requerendo estratégias  de conservação 

complexas; 

 . Os objetos armazenados nos repositórios podem sofrer corrupção passiva, ou 

seja, alterações que não são percebidas pelos sistemas de armazenagem. Portanto, 

simplesmente replicar o conteúdo não é suficiente, são necessários procedimentos de 

verificação permanente da integridade do conteúdo. 

 Assim, uma boa estratégia de Preservação Digital deve contar com 

mecanismos de baixo custo que permitam replicar grandes volumes de dados com 

sistemas confiáveis de verificação de integridade. 

 Recentes estudos [3,4,5,6] tem sugerido que é possível aumentar os índices de 

confiabilidade dos dados através da propagação de cópias em redes peer-to-peer 

(P2P). Entretanto, os exemplos práticos de uso de redes P2P para a preservação 

digital ou a conservação permanente de conteúdo são muito raros [7].  No mesmo 

sentido, sistemas de armazenamento baseados em Cloud Computing estão se 

tornando comuns. Combinar estas duas tecnologias parece uma abordagem 

promissora para oferecer serviços de arquivamento digital. 

 Além disso, no caso das bibliotecas digitais, devido à natureza das instituições 

envolvidas, é necessário criar protocolos de intercâmbio de conteúdo que ao mesmo 

tempo preservem autonomia e permitam a sua distribuição. 

 Um projeto piloto que visa a troca de revistas científicas entre bibliotecas 

universitárias [8] permitiu o desenvolvimento dos primeiros métodos de medida de 

confiabilidade dos conteúdos distribuídos. No entanto, esta solução ainda está restrita 

à utilização de um software único de replicação e a um único sistema operacional. A 

homogeneidade é um grande fator de fragilidade para preservação, tanto pelas 

invasões (uma falha pode ser explorada por todos os pares) quanto pelas falhas de 

sistema que podem se generalizar. 

 Outro fator relevante no contexto proposto é o reaproveitamento de todo o 

conteúdo já  disponível bem como seus respectivos indexadores ou meta-dados. De 

fato, a maioria das bibliotecas digitais existentes seguem padrões de catalogação e 

indexação de seus conteúdos e participa de redes de cooperação capazes de unificar 

a busca aos conteúdos, aumentando sua visibilidade. Sendo assim, qualquer proposta 

de solução deve incluir tais características permitindo que o compartilhamento de 

conteúdo que visa aumentar a confiabilidade não interfira nas redes já existentes e 

assegure a visibilidade. 

 

 7.1 Objetivos 

 

 O objetivo deste projeto é ofertar um sistema de  preservação digital baseado 

em armazenamento distribuído.  Os principais usuários deste serviço são  as 

bibliotecas, os museus e demais entidades interessadas em garantir a integridade de 

objetos digitais por longo prazo. O espaço de armazenamento disponibilizado na rede 
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pode ser ofertado pelas próprias instituições usuárias do sistema ou por provedores de 

serviço de armazenamento em nuvem.  O sistema deve oferece garantias de 

preservação dos dados armazenados por um  tempo indefinidamente longo. 

 

 Podem ser identificados dois módulos básicos no sistema: 

 

 (a) Um Sistema de Armazenamento composto por unidades que cooperam 

replicando e auditando dados garantindo preservação a longo prazo. 

 

 (b) Um Agente de Preservação a ser instalado nos repositórios que desejam 

preservar seus dados. Este agente deve agendar transferências de dados, replicações 

e recuperações de forma automatizada. 

 

 Os sistemas ofertados são baseados no protocolos de armazenamento em 

nuvem e  na melhoria de sistemas existentes de preservação digital. Os sistemas 

atuais são baseados em algoritmos de troca de dados (data trading) [5] entre os pares, 

utilizando políticas baseadas em troca de coleções inteiras ou de espaços livres 

(deeds). A política a ser implementada nesta rede será utilizar os objetos digitais como 

unidade de troca, além disso, esta nova política vai garantir em uma segunda fase, 

além da preservação, a disponibilidade.  Esta  propostas são resultantes de trabalhos 

de pesquisa em andamento [9]. Todos os sistemas desenvolvidos serão com software 

livre. 

 Outro objetivo do projeto é fomentar a participação de outras entidades ligadas 

a RNP na rede de preservação. Para poder armazenar dados nesta rede, cada 

entidade deve oferecer espaço de armazenamento. A possibilidade do uso de 

sistemas de armazenamento de baixo custo, por exemplo, PCs comuns com arrays de 

disco de tecnologia sata, deve atrair entidades que não possuam recursos suficientes 

para preservar seus dados com a confiabilidade desejável. A dispensa de pessoal 

especializado na gerência de servidores de alta confiança também é outro fator que 

deve atrair interesse. Espera-se também que a participação e experiência do sistemas 

de bibliotecas da UFPR (SIBI) neste projeto sirva como referência para outras 

bibliotecas. O apoio necessário para adesão à rede de preservação digital, seja 

especificação ou instalação de equipamentos, também será ofertado pelo grupo. 

 

 7.2 Equipe 

 Este grupo de trabalho será coordenador pelo Centro de Computação 

Científica e Software Livre (C3SL) da UFPR.  O C3SL  é um grupo de pesquisa que 

envolve professores e pesquisadores do Departamento de Informática e Física. O seu 

objetivo é criar e aperfeiçoar soluções para ambientes computacionais unindo 

qualidade, independência tecnológica e redução de custos. A partir de convênios e 

parcerias com instituições públicas e privadas, a equipe do C3SL desenvolve projetos 



 

com alta tecnologia. O C3SL também exerce, dentre suas atividades, a frequente 

incorporação de espelhos de grandes repositórios de software livre, tais como 

distribuições linux e sourceforge, tendo assim vasta experiência com storages e 

representando uns dos maiores clientes da RNP. Mais recentemente o C3SL também 

se tornou responsável pelo projeto ProInfodata em parceria com MEC e RNP. 

 O conteúdo gerado é igualmente importante na concepção do modelo. A 

natureza dos objetos digitais, seu tamanho, a velocidade com que eles são gerados, o 

número de acessos e a disponibilidade desejada desde a sua criação são variáveis 

importantes. 

 A equipe do C3SL/UFPR, proponente deste projeto, coordena dois projetos de  

bibliotecas digitais. O primeiro (Biblioteca Digital da UFPR) foi implantado em 

setembro de 2004 envolvendo a preservação de 3000 teses e dissertações,  500 

vídeos da TV UFPR e 32 revistas eletrônicas. O segundo projeto (Acervo Digital do 

Paraná) engloba o acervo histórico d Biblioteca Pública do Paraná e 4 museus do 

governo do Paraná. 

 Os pequisadores envolvidos do C3SL envolvidos neste projeto são: Prof. Luis 

C. E. De Bona ,  Marcos S. Sunye e Fabiano Silva. Ainda estarão envolvidos os alunos 

de mestrado da UFPR, que já trabalham com este tema. 

 O Laboratório GREAT - Grupo de Redes de Computadores, Engenharia de 

Software e Sistemas na UFC desenvolve pesquisa em três áreas: Redes de 

Computadores, Engenharia de Software e Sistemas, bem como realiza projetos de 

pesquisa e desenvolvimento em parceria com outras instituições de ensino e 

empresas. O Prof. José Neuman de Souza realizou em 2008-2009 atividades de pós-

doutorado sênior no LNCC, ocasião em que colaborou nas pesquisas em computação 

científica distribuída em grades e nuvens computacionais. 

 Este projeto também conta com a participação do Sistema de Bibliotecas da 
Universidade Federal do Paraná.  O sistema de bibliotecas é parceiro do C3SL em 
várias iniciativas, em especial o sistema de bibliotecas digitais. Neste projeto além de 
apoiador o sistemas de bibliotecas entra  como usuário em potencial dos serviços 
ofertados. 

 

8. Ambiente para testes do protótipo 

Além da rede formada entre os participantes (C3SL, SIBI, LNCC e UFCE), ainda 

poderão ser feitos experimentos na rede de escolas estaduais do Paraná, que conta 

com 2000 servidoras. O PlanetLab também poderá ser utilizado como testbed,  

participantes do projeto já fizeram uso desta ferramenta em outros trabalhos. 
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