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Abstract. Recently, one of the main concerns of research community has been
the dissemination and sharing of information using computational systems.
However, the free availability of datas contained in databases has not been
the main focus of the open source community and industry. This work aims
at reporting an experience of developing a module to export datas contained in
databases using XML (eXtensible Markup Language) documents, in direction of
making possible the free dissemination and sharing of information.

Resumo.Atualmente, uma das principais preocupações da comunidade de pes-
quisadores tem sido a disseminação e compartilhamento de informação por
meio do uso de sistemas computacionais. Entretanto, a disponibilização de
forma livre de dados contidos em base de dados não tem sido o principal foco
da comunidade de software livre e da indústria. O objetivo deste trabalhóe rela-
tar uma experîencia de desenvolvimento de um módulo de exportaç̃ao de dados
contidos em bases de dados por meio de documentos no formato XML (eXten-
sible Markup Language), em direção à disseminaç̃ao e compartilhamento livre
de informaç̃oes.

1. Introdução

Atualmente, observa-se que a disseminação de informaç̃oes de diversos doḿınios tem
sido facilitada, principalmente em função dos mais baixos custos da tecnologia de
comunicaç̃ao e a possibilidade de acessoà tecnologia pela população em geral. Nessa
mesma linha, informaç̃oes sobre acervos do patrimônio hist́orico e cultural tamb́em s̃ao
de interesse de diversas comunidades. Nesse contexto, o Projeto Memória Virtual de
São Carlos — projeto de polı́ticas ṕublicas — tem como objetivo a informatização dos
acervos hist́oricos do munićıpio de S̃ao Carlos e região, possibilitando acessibilidade,
organizaç̃ao e preservação do patrim̂onio hist́orico e cultural das fazendas e museus da
regĩao, integrando e disponibilizando assim, acervos do municı́pio dispersos fisicamente
[Mem, 2004, Nakagawa et al., 2006]. Para atender a esses objetivos, um sistema web
tem sido desenvolvido e utilizado em diversas instituições de cunho histórico da regĩao.
Vale ressaltar ainda que os resultados alcançados nesse projeto serão um estudo de caso
de um projeto da comunidade européia, o QualiPSo (Quality Platform for Open Source
Software)1, que objetiva definir e implementar tecnologias, procedimentos e polı́ticas de
modo que as práticas atuais de desenvolvimento de software livre possam ser agregadas
na ind́ustria de software.

1http://www.qualipso.org/



Paralelamente, a comunidade de software livre vem contribuindo de maneira bas-
tante relevante por meio da disponibilização de sistemas de software dos mais variados
doḿınios de aplicaç̃ao. Essa contribuiç̃ao é feita tanto por meio da disponibilização de
código-fonte quanto de documentação relacionada. Contudo, não tem sido foco da comu-
nidade de software livre, bem como da indústria de desenvolvimento de software e das
empresas, a disponibilização de informaç̃oes contidas em base de dados. Inclusive sabe-
se que o contéudo das bases de dadosé considerado, muitas vezes, o bem de maior valor
de uma organização, principalmente na atual sociedade da informação. Assim, o objetivo
deste artigóe relatar uma experiência de desenvolvimento de um módulo de exportaç̃ao
de dados para o Sistema Memória Virtual visando a viabilizar a disseminação e compar-
tilhamento livre de informaç̃oes contidas na base de dados desse sistema.

Este artigo está organizado da seguinte forma. Primeiramenteé apresentada uma
breve descriç̃ao do Meḿoria Virtual. Em seguida, são apresentadas questões relaciona-
dasà implementaç̃ao e ao uso do ḿodulo de exportaç̃ao. Por fim, s̃ao apresentadas as
conclus̃oes e perspectivas futuras.

2. Sistema Meḿoria Virtual: Breve Descriç ão

O Memória Virtual é um sistema licenciado sob a GPL (General Public License) para
organizaç̃ao, armazenamento e disponibilização de informaç̃oes do patrim̂onio hist́orico e
cultural por meio da web. Esse sistema tem sido desenvolvido utilizando-se um ambiente
livre de desenvolvimento e implantação [Nakagawa et al., 2005]. A saber, dentre outras
tecnologias, tem sido utilizado o PostgreSQL e oJava Platform Standard Edition(JSE).
Al ém disso, o framework Struts2 que aṕoia a criaç̃ao de aplicaç̃oes web que utilizam a
arquitetura MVC (Model-View-Controller) [Buschmann et al., 1996] e o framework Hi-
bernate3 que trata do serviço de persistência e consulta objeto-relacional também est̃ao
sendo utilizados. Vale destacar que essas tecnologias estão alinhadas com as tecnologias
mais recentes adotadas no desenvolvimento de sistemas web, com uma vasta comunidade
de usúario e experîencia consagrada na construção de uma diversidade de sistemas dos
mais variados doḿınios de aplicaç̃ao.

Um ponto bastante importante do Memória Virtual é a modularizaç̃ao de sua ar-
quitetura que tem viabilizado o desenvolvimento distribuı́do e compartilhado desse sis-
tema. Na Figura 1́e ilustrada a arquitetura do Memória Virtual, uma arquitetura baseada
em 3-camadas (do inglês, 3-tiers architecture) [Anderson, 2004] composta da camada
de apresentação que cont́em a interface do usuário, da camada de aplicação que cont́em a
lógica de neǵocio e da camada de persistência cujo papeĺe gerenciar os objetos/elementos
persistentes da aplicação. Essa arquiteturáe tamb́em baseada no padrão arquitetural MVC
no qual o Modelo contém as funcionalidades básicas e principais e gerencia os dados; a
Visão gerencia informaç̃oes a serem mostradas para o usuário; e o Controlador processa os
eventos do usúario. Além disso, esse sistemaé composto do subsistema de catalogação
que possui as funcionalidades para a alimentação da base de dados e do subsistema de
acesso e navegação responśavel por disponibilizar as informações contidas na base de
dados aos usuários.

3. Disseminaç̃ao de Informação da Base de Dados: Ḿodulo de Exportaç̃ao

A XML tem-se tornado um padrão para o compartilhamento de dados entre diferentes
sistemas de software. Nessa perspectiva, atualmente, existem esforços para disponibili-

2http://struts.apache.org/
3http://www.hibernate.org/



Figura 1: Arquitetura do Sistema Mem ória Virtual

zar funcionalidades para exportação de dados de SGBDs (Sistemas de Gerenciamento de
Banco de Dados) em XML, comóe o caso da atual versão beta do PostGreSQL. Contudo,
para facilitar a aquisiç̃ao de dados de uma base de dados pelos próprios usúarios de um
sistema web,́e interessante que esse sistema disponibilize funcionalidades de exportação
de dados por meio de uma interface web do usuário. Assim, foi projetado e implementado
um módulo de exportaç̃ao de dados que possibilita a seleção dos dados a serem exporta-
dos, bem como a criação de arquivos XML contendo esses dados. Para melhor entendi-
mento da proposta deste artigo, nesta seção seŕa discutida a adoção de uma licença para
buscar garantir que os dados sejam livres, bem como a implementação do ḿodulo de
exportaç̃ao.

3.1. Licença de Dados

Seguindo a mesma filosofia de software livre na qualé adotada uma licença de software
que estabelece a forma como o software pode ser distribuı́do e copiado,́e relevante que os
dados a serem exportados também sejam protegidos por uma licença, contribuindo para
que a informaç̃ao contida nos documentos XML continuem sendo distribuı́dos de forma
livre e que ñao se tornem de posse de uma determinada instituição. Uma investigaç̃ao
considerando diversas licenças livres de software, tais como a GPL (General Public Li-
cense)e a CC (Creative Common), foi conduzida. Foi então selecionada a licençaGNU
Free Documentation License4, uma vez que essa parece ser a mais adequada para licenciar
dados. Contudo, h́a ainda a necessidade da investigação do impacto do uso dessa licença
para os proṕositos de licenciamento de dados.

3.2. Implementaç̃ao do Módulo de Exportaç̃ao

O módulo de exportaç̃ao de dados foi implementado utilizando o mesmo ambiente li-
vre de desenvolvimento do Memória Virtual, especificamente o JSP (Java Server Pa-
ges), Java e Eclipse,PostGreSQL, Hibernate e Struts. Na Figura 2é ilustrado como o
módulo de exportaç̃ao integra-se aos demais módulos do sistema. Em resumo, a camada
de apresentação foi implementada de modo a construir a interface do usuário do ḿodulo
de exportaç̃ao. Além disso, na camada de aplicação foram acrescentadas classes para o
tratamento das requisições dos usúarios, a saber, a busca de informações de bens patrimo-
niais na base de dados e a geração do arquivo em XML segundo oXML Schema.

Um ponto bastante importante para viabilizar a exportação de dadośe o estabe-
lecimento de umXML Schemaadequadòa estrutura da base de dados, sendo esse ponto
discutido a seguir.

4http://www.gnu.org/licenses/fdl.html



Figura 2: Arquitetura do Mem ória Virtual Contendo M ódulo de Exportaç ão

3.2.1. Definiç̃ao de umXML Schema

Considerando-se que oXML Schemáe atualmente uma das mais expressivas e utiliza-
das linguagens de esquema para XML, foi proposto umXML Schema, chamado XSD-PI
(XML Schema Definition for Patrimonial Items), para dar apoiòa exportaç̃ao de dados
da base de dados do Memória Virtual. O XSD-PI foi desenvolvido a partir do Padrão
de Descriç̃ao da Informaç̃ao (PDI) [Cristianini et al., 2004], um padrão estabelecido no
contexto do Projeto Meḿoria Virtual de S̃ao Carlos e que possibilita a descrição de diver-
sos tipos de bens patrimoniais — a saber, acervos documentais, coleções bibliogŕaficas,
objetos museológicos, bens arquitetônico, bens naturais, além de materiais multimeios
— em uma mesma estrutura, sendo também uma contribuiç̃ao ińedita para o doḿınio de
acervos hist́oricos. Em resumo, para o estabelecimento do PDI, conjuntos de atributos5

— tamb́em chamados de formatos de registro — internacionais, consolidados e ampla-
mente divulgados e utilizados para conjuntos especı́ficos de informaç̃ao foram utilizadas.
Dentre eles, pode-se citar o MARC (Machine Readable Cataloguing) como formato de
registro para informaç̃oes bibliogŕaficas, a EAD (Encoded Archival Description) para os
arquivos e oDublin Corepara os recursos eletrônicos. Aĺem dos formatos de registro,
normas internacionais, em especial o AACR-2 (Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd.
Edition)6 e o ISAD(G) (General International Standard Archival Description)7, que esta-
belecem padr̃oes de como descrever a informação foram utilizados. Portanto, a utilização
de formatos de registro e de normas internacionais para a descrição da informaç̃ao devem
ser complementares. Com isso,é posśıvel garantir a qualidade das informações armaze-
nadas e disponibilizadas, bem como a possibilidade de integração com outros sistemas de
informaç̃ao, tanto nacionais quanto internacionais.

Em mais detalhes, o PDI descreve um conjunto de atributos, juntamente com a
definiç̃ao de cada atributo, as funções e caracterı́sticas destes atributos, tais como: tipo de
indexaç̃ao, tipo de exibiç̃ao, obrigatoriedade de preenchimento, tipo de preenchimento,
tipo (nuḿerico, alfab́etico ou alfanuḿerico) e tamanho. De acordo com o PDI, para des-
crever completamente um determinado bem patrimonial, aproximadamente 40 diferentes
atributos relacionados a sua descrição, origem, usos, entre outros, são requeridos.

5http://www.ifla.org/II/metadata.htm
6http://www.collectionscanada.ca/jsc/index.html
7http://www.hmc.gov.uk/icacds/eng/home.htm



4. Uso do Módulo de Exportaç̃ao

Na Figura 3 s̃ao ilustradas algumas das principais janelas do módulo de exportaç̃ao de
dados. Na janela indicada como (a) dessa figura,é mostrada a lista de bens patrimoniais
que foram selecionados para exportação. Na janela indicada como (b), pode-se visualizar
o documento XML com dados a serem exportados. Por fim, na janela indicada como (c),
é mostrada a funcionalidade que possibilita armazenar o documento XML em arquivo.

Figura 3: Janelas do M ódulo de Exportaç ão

Como resultado da utilização do ḿodulo de exportaç̃ao, tem-se um documento
XML contendo os dados de bens patrimoniais contidos na base de dados. A Figura 4 ilus-
tra parte desse documento: em negrito estão os elementos definidos noXML Schema, em
fonte normal os dados propriamente ditos e em itálico a licença adotada. Tendo esse do-
cumento, bem como oXML Schemaque tamb́emé disponibilizado livremente, qualquer
sistema pode importar facilmente dados para sua base, enriquecendo assim o conteúdo
das bases de dados.

Figura 4: Parte de um Documento XML



5. Conclus̃ao

A principal contribuiç̃ao deste trabalhóe reportar uma experiência de implementação de
um módulo para exportação de dados contidos em base de dados de forma livre. Para
isso, foi utilizado um ambiente livre de desenvolvimento, bem como uma arquitetura
tradicional de sistemas web. Comoé claramente observado, o domı́nio de conservaç̃ao
patrimonial sofre grande carência quantòa disponibilizaç̃ao de informaç̃ao sobre os diver-
sos acervos históricos existentes no Brasil. Iniciativas como a apresentada neste trabalho
podem contribuir para o processo de disseminação e compartilhamento de informações.
Dessa forma, busca-se neste trabalho suscitar a necessidade de compartilhamento livre de
dados, na mesma linha do que já vem largamente ocorrendo com software livre.

Atualmente, o Sistema Meḿoria Virtual tem sido utilizado na Fazenda Pinhal8,
uma fazenda histórica de caf́e da regĩao de S̃ao Carlos construı́da no ińıcio do śeculo
XIX e que possui inclusive uma biblioteca daquelaépoca com mais de 5000 volumes.
Outras duas importantes instituições de cunho histórico t̂em tamb́em utilizado o sistema:
Museu de S̃ao Carlos e Fundação Pŕo-Memória de S̃ao Carlos. Aĺem disso, esse sis-
tema seŕa utilizado no Projeto Patrim̂onio Cultural Rural Paulista — também um projeto
de poĺıticas ṕublicas — por meio da informatização de dezenas de fazendas históricas
paulistas. Como trabalhos futuros, pretende-se exportar dados dessas bases de dados
de forma livre utilizando-se o mecanismo proposto neste trabalho, contribuindo para a
disseminaç̃ao e evoluç̃ao das informaç̃oes sobre os acervos históricos.
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