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Abstract. This work consists of research on specific information retrieval          
systems (IRS) and the development of a system that deals with the            
representation, storage, organization and access to items in a collection of           
works collected from the internet. This system must operate locally and aims            
to increase the digital collection of school libraries. 

Resumo. Este trabalho consiste na pesquisa sobre sistemas de recuperação de           
informação(SRI) e o desenvolvimento de um sistema que trate da          
representação, armazenamento, organização e acesso aos itens de uma acervo          
de obras coletadas da internet. Este sistema deve operar localmente e tem            
como objetivo incrementar o acervo digital das bibliotecas escolares. 

1. Introdução 
A biblioteca comum (BC) é um projeto de extensão, realizado na Universidade Estadual             
de Londrina (UEL), que tem como objetivo incrementar o acervo digital das bibliotecas             
escolares, em busca da universalização de seu acesso[Franklin 2016]. Uma das fases do             
projeto descreve uma biblioteca em memória flash para acesso ao acervo de maneira             
offline. Para isso, faz-se necessário um software de recuperação de informação que se             
enquadre nessa estrutura. 

Este trabalho tem enfoque no planejamento e desenvolvimento desse software          
afim de tornar possí o projeto em questão, se aprofundando nas técnicas passíveis de              
utilização para uma solução offline e na comparação, primariamente teóricas, de           
possíveis metodologias. 

2. Justificativa 
Este trabalho se justifica pela necessidade de um sistema de recuperação de            

informação de arquivos em memória flash para concretização do projeto biblioteca           
comum (BC). Apesar do advento da internet, nosso país ainda carece de estrutura para o               
acesso de todos à conexão mundial. A ferramenta pretendida visa acessibilidade à            
conteúdos literários disponíveis publicamente na internet em comunidades escolares que          
ainda não possuem esse acesso, democratizando o acesso cultural proporcionado por           
obras já em domínio público. 

3. Objetivo 
O Projeto biblioteca comum tem como objetivo implementar uma biblioteca          

digital aberta, acessível e econômica para escolas sem acesso à internet. Na sua primeira              
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fase foram coletadas diversas obras digitais de livre circulação (em domínio público ou             
sob a licença creative commons – CC). Em seguida essas obras devem ser catalogadas              
para que seja possível criar uma coletânea de registros bibliográficos. Foram           
selecionados alguns arquivos para compor um acervo inicial, atentando para que           
alocadas em pendrives de 8GB para que todos possam iniciar a biblioteca, levando             
facilmente esses arquivos para as escolas. O projeto é multidisciplinar, e o escopo deste              
trabalho se limitará à automatização do processo de busca, catalogação e           
armazenamento de objetos digitais para a biblioteca comum. 

3.1. Objetivos Específicos 

● Levantamento de informações sobre tecnologias existentes em sistemas de         
recuperação de informação. Avaliação e escolha de métodos a serem utilizados. 

● Aprofundamento teórico nas tecnologias a serem utilizadas e estudo sobre o           
estado da arte. 

● Planejar e implementar o sistema de recuperação de informação de arquivos           
PDF para dispositivos de memória flash. 

● Submeter o sistema a fase de testes, tanto de depuração quanto de aceitação.  

4. Fundamentação Teórica 
Alguns conceitos utilizados no trabalho serão explanados nesta seção. 

Recuperação de informação (RI) é uma área da computação que lida com o             
armazenamento de documentos e a recuperação automática de informação associada a           
estes. É uma ciência de pesquisa sobre busca por informações em documentos, busca             
pelos documentos propriamente ditos, busca por metadados que descrevam documentos          
e busca em banco de dados [Cardoso 2004]. No contexto da área de Ciência da               
Informação, o termo recuperação da informação denomina a operação pela qual se            
seleciona documentos, a partir do acervo, em função da demanda do usuário [Ferneda             
2003]. 

Neste trabalho, o sistema almejado é uma aplicação web com funcionamento           
local. De forma geral, uma aplicação web consiste num sistema projetado para acesso             
através de navegador, através da internet ou aplicativos desenvolvidos utilizando          
tecnologias WEB como HTML, JavaScript e CSS.  

O JavaScript, como o próprio nome sugere, é uma linguagem de scripting,            
comumente definida como uma linguagem de programação que permite ao programador           
controlar uma ou mais aplicações de terceiros. No caso do JavaScript, podemos            
controlar alguns comportamentos dos navegadores através de trechos de código que são            
enviados na página HTML. Outra característica comum nas linguagens de scripting é            
serem interpretadas, ou seja, não dependem de compilação para execução. Essa           
característica é presente no JavaScript: o código é interpretado e executado conforme é             
lido pelo navegador, linha a linha, assim como o HTML [Flanagan 2006]. 

HTML5 é uma linguagem para estruturação e apresentação de conteúdo. Esta é a             
quinta versão da linguagem HTML, e traz novas funcionalidades como semântica e            
acessibilidade. Possibilita o uso de novos recursos antes possíveis apenas com a            

 



 
 

aplicação de outras tecnologias. Sua essência tem sido melhorar a linguagem com o             
suporte para as mais recentes multimídias [Pilgrim 2010]. 

Cascading Style Sheets (CSS) é uma linguagem de folhas de estilo utilizada para             
definir a apresentação de documentos escritos em uma linguagem de marcação, como            
HTML ou XML. O seu principal benefício é a separação entre o formato e o conteúdo                
de um documento [Eis & Ferreira 2012]. 

A memória Flash é usada como um disco rígido para armazenar dados em um              
computador. Ela tem muitas vantagens sobre o disco rígido tradicional: a primeira é que              
ela é uma memória não volátil e de estado sólido, o que significa que não há partes                 
móveis para serem danificadas. Outra vantagem é que essa tecnologia é muito mais             
silenciosa que um disco rígido tradicional. Além disso, é altamente portátil e com um              
tempo de acesso expressivamente menor. Memória Flash permite armazenar dados por           
longos períodos, sem precisar de alimentação elétrica. Graças a isso, a memória Flash se              
tornou rapidamente a tecnologia dominante em cartões de memória, pendrives, etc           
[Schwenck]. 

5. Metodologia 
O sistema deverá ser simples e leve para facilitar, ao máximo, sua utilização, levando              
em conta que o público alvo envolve crianças. E também ter seu funcionamento             
diretamente no pendrive, ou seja, sem a necessidade do usuário instalar nenhum outro             
programa. 

Para atender à esses requisitos, o desenvolvimento da interface será realizado           
utilizando HTML5 e CSS objetivando o uso direto no navegador, já instalado na             
máquina ou uma versão portátil presente no pendrive. 

Para a recuperação de informações será utilizado JavaScript que é a linguagem            
de programação mais popular no desenvolvimento Web. Suportada por todos os           
navegadores, e permite ao sistema seu funcionamento sem instalações adicionais na           
máquina do usuário. Utilizaremos algumas ferramentas como a extensão DataTable que           
permite executar operações avançadas sobre uma tabela HTML, facilitando buscas e           
ordenações sobre os dados. 

6. Cronograma 
Atividades a serem desenvolvidas: 

1. Levantamento e escolha de tecnologia adequada; 
2. Aprofundamento teórico; 
3. Planejamento e implementação; 
4. Testes; 
5. Escrita do relatório final. 

 

Atividades Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro 

1 X       

 



 
 

2 X X X X X   

3  X X X X   

4    X X   

5      X X 
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