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Resumo 
 

 

 

Este trabalho apresenta PROHIST, um ambiente de biblioteca digital para imagens de 

documentos históricos. PROHIST é um novo conceito de biblioteca digital, porque ela possui 

muitas funcionalidades não existentes nas bibliotecas digitais atuais, como por exemplo, o uso de 

algoritmos específicos de processamento de imagens em documentos históricos. Isso permite a 

geração de diferentes tipos de visões de um mesmo documento histórico. O principal objetivo do 

PROHIST é que o novo modelo de biblioteca digital seja de uso livre para qualquer pessoa 

interessada na preservação de documentos históricos e na aplicação de algoritmos de 

processamento de imagens, seja para melhor visualização da imagem, seja para obter resultados 

de experimentos na aplicação desses algoritmos. O ambiente PROHIST foi desenvolvido 

utilizando a ferramenta de repositório Fedora, Java Servlets, Islandora e Drupal. 

 

Palavras-chave: Bibliotecas Digitais, Processamento de Imagens, Documentos Históricos. 
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Abstract 
 

 

 

This work presents PROHIST, a digital library environment for historical documents images. 

PROHIST is a new concept of historical document digital library. It comes with several features 

not presented in current digital libraries, for example, the use of specific algorithm for image 

processing of historical documents. This allows the generation of different views of the same 

historical document. The main goal of PROHIST is that the new digital library model may be 

free used by anybody concerned with historical documents preservation and application of 

image processing algorithms, either for better image display or for the results of experiments in 

applying these algorithms. The environment was developed using the Fedora repository tool, 

Java Servlets, Islandora, and Drupal. 

 

Keywords: Digital Library, Image Processing, Historical Documents 
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1 Introdução 

Este capítulo relata as principais motivações para realização deste trabalho, mostra os objetivos e 

as contribuições esperadas, justificando a importância e a contribuição desse estudo para a área 

de Engenharia de Software e Processamento de Imagens, e, finalmente, mostra como está 

estruturado o restante desta dissertação. 

 

1.1 Preservação de Documentos Históricos 

A existência de documentos históricos nos liga ao passado através de uma informação antiga, ou 

seja, os fatos importantes que aconteceram na história e hoje estão presentes em cartas antigas, 

pinturas, textos manuscritos ou datilografados, entre outros. Isso nos traz a preocupação de 

preservar e publicar os documentos históricos. Vivemos em uma época de avanços tecnológicos 

que permitem a migração das informações do livro impresso para mídia digital, permitindo assim 

a preservação do assunto original e facilitando o acesso a essa informação. 

A opção da preservação digital de documentos históricos é devido à fragilidade do papel em 

meio físico que sofre de diversos tipos de deterioração, dos efeitos do tempo e devido à 

manipulação por múltiplos usuários. A importância de tal preservação é muito mais clara se 

considerarmos a necessidade de preservação da memória documental para construir uma 

identidade cultural, permitindo uma análise histórica. É fundamental, para as instituições que 

preservam registros públicos ou outras coleções de documentos, torná-los disponíveis 

digitalmente. Isso evita os problemas associados à grande aglomeração de documentos e sua 

fragilidade, também os deixando disponíveis a pesquisadores e ao público em geral. A 

fragilidade dos documentos impõe grave comprometimento entre preservação e acesso. A 

tecnologia digital é uma alternativa eficiente para tornar os documentos históricos disponíveis 

para o público, sem comprometer a sua integridade física. 

 

1.2 Motivação 

A possibilidade de contribuir para a preservação e divulgação de documentos históricos, bem 

como nas pequisas relacionadas à aplicação de algoritmos de processamento de imagens em 

documentos históricos é o fator motivante que contribuiu para que este trabalho fosse realizado. 

Outro fator de grande motivação para a realização deste projeto foi a inexistência de uma 

biblioteca digital para documentos históricos que oferecesse além da visualização dos 

documentos, uma variedade de funcionalidades a serem aplicadas nas imagens para exibir novas 

formas de visualização dos documentos, e a possibilidade de adicionar novas funcionalidades a 
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qualquer momento, permitindo assim que a biblioteca estivesse sempre em desenvolvimento, se 

atualizando de acordo com a expectativa do projeto PROHIST [1]. Bibliotecas digitais como 

Island LIVES [2], Council of Atlantic University Libraries [3], Red Island Repository Institute 

[4] entre outras apresentam recursos apenas de visualização das imagens, em sua maioria em 

miniatura, além de exibir os metadados referentes ao documento histórico e os datastreams 

criados para o objeto digital que representa a imagem do documento. Algumas, como por 

exemplo, Island Imagined [5] e Prince George Newspaper [6], permitem visualizar além das 

informações descritas acima, a imagem do documento digital em seu tamanho original, a 

aplicação de zoom e a opção de download da imagem. Com isso, há pouca ou quase nenhuma 

manipulação de imagens pelos usuários, não permitindo que novos recursos, como por exemplo, 

algoritmos de processamento de imagens, estejam disponíveis para serem usados. 

O presente trabalho também traz como motivação, além da preservação digital, a ampliação 

da possibilidade de leitura e recuperação dos conteúdos históricos enquanto que as bibliotecas 

digitais atuam mais espeficamente nos campos de gestão dos estoques de informação em meio 

digital, facilitando a recuperação, o tratamento e o acesso universal às fontes históricas. Eis aí 

uma função relevante para a criação das narrativas históricas, exigindo menos manipulação dos 

originais que são notórios os fatos de degradação dos suportes. 

1.3 Objetivo 

O objetivo deste trabalho é disponibilizar o acesso de uma nova biblioteca digital para 

documentos históricos com diversas funcionalidades não encontradas nas bibliotecas digitais 

atuais. Ela servirá para qualquer usuário que tenha interesse na preservação e divulgação de 

documentos históricos ou que seja da área de processamento digital de imagens. Ela também foi 

desenvolvida para que novos algoritmos de processamento de imagens possam ser inseridos com 

o intuito de observar os resultados de cada aplicação em imagens de documentos históricos, 

permitindo que usuários por todo o mundo também os experimentem.  

 Para tanto, foram implementados e estão disponíveis na biblioteca digital PROHIST, 

algoritmos para binarização de imagens de documentos (conversão para preto-e-branco), 

segmentação de imagens, conversão para tons de cinza, etc. Para ilustrar o potencial da 

ferramenta, foram implementados algoritmos clássicos e específicos para documentos históricos. 

É importante salientar que o objetivo desta dissertação não é o desenvolvimento de novos 

algoritmos para processamento de imagens de documentos históricos, mas prover um ambiente 

para implementação e possibilidade de divulgação e uso desses algoritmos. Dessa forma, através 

desta dissertação, outros pesquisadores pertencentes ao projeto podem inserir novas 

funcionalidades, fazendo a biblioteca dinâmica e em constante expansão. 
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 Ao final deste trabalho ter-se-á um ambiente de biblioteca digital para documentos 

históricos que disponibilizará para os usuários, diversas funcionalidades que auxiliem numa 

melhor visualização dos conteúdos originais dos documentos históricos pesquisados, como uma 

forma de recuperação do conteúdo e manipulação das imagens para que se tenha uma melhor 

utilidade dos objetos digitais a serem pesquisados. 

 

1.4 Histórico da Pesquisa 

Este trabalho é uma continuação do trabalho de conclusão de curso de graduação da autora [7]. 

Após ter feito uma pesquisa em busca de uma ferramenta mais completa possível para criação de 

bibliotecas digitais para documentos históricos e após ter analisado quais as bibliotecas digitais 

existentes atualmente para documentos históricos, procurou-se criar uma nova biblioteca digital 

que tivesse um diferencial entre as demais existentes: possibilidade de aplicar quaisquer 

funcionalidades de processamento de imagens nos documentos históricos a fim de possibilitar 

diferentes visualizações de uma mesma imagem. 

 Esta dissertação faz parte do projeto PROHIST, iniciado em 2003 (ainda com nome 

DocHist) e em desenvolvimento no Centro de Informática da Universidade Federal de 

Pernambuco. O projeto tem como principal objetivo o desenvolvimento de algoritmos e técnicas 

para processamento de imagens de documentos históricos. Desde sua criação, diversos 

algoritmos foram criados voltados para o tratamento de diversos problemas associados a imagens 

de documentos históricos. No entanto, faltava o desenvolvimento de um ambiente que pudesse 

unir esses diversos algoritmos e tornar fácil a utilização deles por pessoas de todo o mundo. 

Assim, com a intenção de complementar o projeto PROHIST [1], a ideia principal foi criar uma 

biblioteca digital, denominada PROHIST. 

 Foi necessário reunir várias tecnologias para tornar possível a criação desta biblioteca, 

tais como: Webservice [8], Servltes [9], XML [10], J2EE [11] e PHP [12], assim como várias 

aplicações utilizadas em paralelo, tais como: Repositório Fedora [13], Drupal [14], Wampserver 

[15], Apache tomcat [16] e Mysql [17]. O Centro de Informática da UFPE disponibilizou um 

servidor para que a biblioteca PROHIST fosse implantada e disponível para qualquer pessoa que 

tenha interesse em acessá-la. A biblioteca pode ser acessada pelo endereço: 

http://prohist.cin.ufpe.br/drupal com login Guest e senha Guest123. 

 

1.5 Organização da Dissertação 

Este trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma: 
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Capítulo 2 - Bibliotecas Digitais: O objetivo deste capítulo é apresentar um estudo da arte 

acerca das bibliotecas digitais existentes, mostrando desde conceitos, principais características, 

aplicações e temáticas, até a ênfase a algumas ferramentas existentes para o desenvolvimento de 

bibliotecas digitais e as bibliotecas digitais existentes para documentos históricos. 

Capítulo 3 - Erro! Fonte de referência não encontrada.: O objetivo deste capítulo é apresentar a 

criação do ambiente PROHIST para ser utilizado na nova biblioteca digital PROHIST. Esse 

ambiente utilizou uma das ferramentas para o desenvolvimento de bibliotecas digitais 

apresentadas no capítulo anterior, além de outras tecnologias que são apresentadas neste 

capítulo. Um estudo de caso foi realizado com o objetivo de mostrar a biblioteca digital 

PROHIST acessível a qualquer usuário interessado em documentos históricos. 

Capítulo 4 - Conclusões e Trabalhos Futuros: Este capítulo tem como objetivo apresentar 

algumas considerações finais sobre os principais tópicos abordados nesta dissertação, incluindo 

as contribuições alcançadas e indicações para trabalhos futuros. 
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2 Bibliotecas Digitais 

O objetivo deste capítulo é realizar uma abordagem geral sobre as bibliotecas digitais, 

abrangendo desde conceitos fundamentais, principais características, aplicações e ferramentas 

para criação de tais bibliotecas, além de um estudo a cerca de bibliotecas digitais para 

documentos históricos. 

2.1  Bibliotecas Digitais: Conceitos e Ferramentas 

Dentre as inúmeras aplicações que vêm alcançando lugares de destaque na Internet como forma 

de divulgação, busca e visualização de diversos tipos de informações armazenadas em formato 

digital, estão as bibliotecas digitais. Estendendo o conceito das bibliotecas tradicionais, as 

bibliotecas digitais levam ao mundo as informações de documentos, antes consultados apenas se 

o usuário se deslocasse até um ambiente físico de uma biblioteca e manuseasse-o diretamente. 

Segundo Velasco De La Pena e Mergo Verga [18], a denominação de uma biblioteca digital 

dar-se-á à reunião de três elementos: coleção de documentos digitais, sistema de organização e 

recuperação da informação contida nesses documentos e procedimentos para sua difusão e 

consulta. Eles afirmam que a diferença entre uma biblioteca digital e uma biblioteca tradicional 

está unicamente em como o documento é acessado. Enquanto que em uma biblioteca tradicional 

o documento é pesquisado pelo usuário por uma consulta local no espaço físico da biblioteca, em 

uma biblioteca digital, o usuário pode acessar remotamente as mesmas informações desse 

documento, que foi reproduzido, editado digitalmente, e disponibilizado através da Internet. 

Diante de tal diferença, temos um novo paradigma nos conceitos de armazenamento, preservação 

e disseminação da informação. O trabalho em questão vai além do que apenas esse novo 

paradigma de biblioteca digital, a biblioteca PROHIST permite a manipulação das imagens de 

documentos históricos e a recuperação de conteúdos cuja versão original tenha sido danificada. 

As bibliotecas digitais oferecem os mais variados conteúdos digitais para o usuário, dentre 

os quais podemos encontrar quadros, gravuras, músicas, mapas, vídeos, livros, cartas históricas e 

cartões postais. 

Vive-se hoje em uma época de mudanças e avanços tecnológicos que se permite migrar as 

informações existentes no livro impresso para as mídias digitais, possibilitando dessa forma, a 

preservação do original e o acesso às informações mais facilmente. 

A preocupação em preservar os documentos históricos existentes através da digitalização, 

deve-se à fragilidade dos mesmos diante de vários fatores que contribuem para a sua 

deterioração, dentre eles, o tempo e o manuseio desses documentos por vários usuários. Em se 



 

 21 

tratando da questão de preservar a memória documental para construir uma identidade cultural e 

garantir análise da história, é muito importante que instituições destinadas a preservar arquivos 

públicos ou outros acervos documentais passem a adotar a prática da disponibilidade desses 

documentos históricos de forma digital. Isso evita, dentre outros problemas, aqueles provenientes 

do grande acúmulo de documentos e da sua fragilidade, e para tornar mais acessível os 

documentos por parte de pesquisadores e pelo público em geral. A fragilidade dos artefatos 

impõe um severo compromisso entre conservação e acesso. A tecnologia digital já é apontada 

como uma alternativa eficiente de apresentar documentos históricos para o público, sem 

comprometer sua integridade física [19]. 

Contudo, as bibliotecas digitais atuais se limitam apenas à preservação, à disseminação e ao 

armazenamento dos conteúdos digitais, enquanto que o ideal seria que, além disso, elas fizessem 

uso de tecnologias existentes atualmente, tais como Web services [8], que permitiriam aplicar 

funções de processamentos nas imagens, melhorias na qualidade dos arquivos da biblioteca, 

compressão de imagens e sons, sem perder a qualidade dos mesmos, dentre outras. 

A Figura 2.1 apresenta um exemplo da imagem de um documento histórico e um exemplo 

de um jornal presentes na biblioteca digital do projeto PROHIST [1] – Um projeto de 

preservação de documentos históricos mediante a utilização de técnicas de tratamento de 

imagens. 

        

Figura 2.1: Imagens do acervo do projeto PROHIST. 
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As bibliotecas digitais possuem vários propósitos, dentre eles, o da preservação dos 

documentos históricos e o da divulgação de acervos com a intenção de ampliar o acesso a esses 

documentos. São inúmeras as vantagens proporcionadas pelas bibliotecas digitais. Dentre elas 

podemos citar [20]: 

 A facilidade de consulta através de qualquer lugar desde que haja uma conexão de rede; 

 A preservação de documentos originais contra os danos causados pelo tempo e pelo 

manuseio incorreto pelos usuários; 

 A possibilidade do múltiplo acesso, através da utilização simultânea do mesmo 

documento, por vários usuários; 

 A flexibilidade dos horários de acesso, podendo o usuário acessar os documentos digitais 

24 horas por dia; 

 A possibilidade de impressão do documento acessado para possíveis anotações, 

considerando que anotações desse tipo não poderiam nunca serem feitas nos originais 

em questão; 

 A preservação de documentos originais contra danos causados por furtos e por ações de 

vandalismo, acarretando até a extinção desses documentos; 

 A ausência de custos ou tempo de deslocamentos, pelo simples fato de o usuário não 

precisar se deslocar até o ambiente físico de uma biblioteca; 

 Um acesso mais interativo através de recursos de navegação que possibilitem uma 

visualização mais detalhada e de mais qualidade para o documento, incluindo os 

recursos de ampliação da imagem; 

 A manipulação digital das imagens possibilitando correções de eventuais imperfeições 

nos originais, com o intuito de representar o conteúdo da obra digitalizada com mais 

clareza. 

Por meio de várias vantagens apresentadas pelas bibliotecas digitais, nada mais justo do que a 

existência de algumas ferramentas apropriadas para o desenvolvimento de tais bibliotecas. A 

idéia principal dessas ferramentas é de facilitar ainda mais a divulgação do acervo de bibliotecas 

tradicionais em formato digital. 

Dessa forma, para facilitar ainda mais a divulgação do acervo das bibliotecas tradicionais 

em formato digital, foram desenvolvidas ferramentas, em sua maioria open source, para a 

criação de bibliotecas digitais e repositórios institucionais, tais como: 

  Dspace, desenvolvida pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) com parceria 

com a Hewllet-Packard (HP) [21][22]; 

 Fedora, Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture, criada na 

Universidade de Virginia e na Universidade de Cornell sob licença Mozilla [13][22]; 
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 Duraspace [23], criada a partir da junção das duas ferramentas citadas anteriormente; 

 ARC, A Cross Archive Search Service, trata-se de uma ferramenta baseada na Web, 

escrita em Java, desenvolvida pelo grupo de pesquisa de bibliotecas digitais da 

Universidade de Old Dominion [22]; 

 Greenstone, produzida na Universidade de Waikato, própria para construção e 

distribuição de coleções de bibliotecas digitais [24]; 

 Clio trata-se de um sistema de gerenciamento e acesso de bibliotecas digitais com foco 

em documentos históricos, desenvolvida pela Universidade Federal de Pernambuco [25]; 

 entre outras. 

Nas subseções seguintes são apresentadas as ferramentas mais utilizadas no 

desenvolvimento de bibliotecas digitais, são elas: Dspace, Greenstone, Fedora e Duraspace. 

2.1.1 DSpace 

DSpace é um projeto realizado em parceria com uma das principais instituições de pesquisas 

tecnológicas, o MIT e uma das maiores empresas do setor de tecnologia, a HP sendo apoiado no 

Brasil pelo Instituto Brasileiro em Ciência e Tecnologia, IBICT [26]. Trata-se de uma 

ferramenta, disponibilizada publicamente em novembro de 2002, de acordo com os termos da 

BSD open source license [27], desenvolvida para a criação, gerenciamento e manutenção de 

bibliotecas digitais, que tem como objetivo recolher, preservar, gerir e disseminar o produto 

intelectual dos seus pesquisadores [28]. 

Pesquisas estatísticas realizadas em 2009 pelo Registry of Open Access Repositories, ROAR, 

revelaram que a DSpace é a ferramenta mais utilizada em várias bibliotecas digitais do mundo, 

apresentando grande aceitação pelas instituições e sendo objeto de muitas pesquisas [29]. Cerca 

de mais de 400 instituições culturais e academias do mundo utilizam DSpace como ferramenta 

de desenvolvimento de suas bibliotecas digitais, dentre as quais podem-se citar a Biblioteca 

Virtual sobre Corrupção no Brasil, a LARA – Libre Acces aux RApports scientifiques et 

techniques na França, a Materials Digital Library nos Estados Unidos, a T-Space da 

Universidade de Toronto no Canadá, a Griffith Research Online na Austrália, a AIST Grid 

Technology  Research Center no Japão, a Brasiliana da USP [66], dentre outras [30]. 

Como forma de facilitar a organização das informações pertencentes à biblioteca digital, a 

ferramenta conta com uma estrutura de comunidades, que são as pessoas que pesquisam ou 

submetem seus conteúdos nela, e coleções, que são os agrupamentos de obras semelhantes ou 

relacionadas, pertencentes às comunidades. Seu sistema é baseado em três processos básicos: 

submissão, preservação e recuperação [28]. 

O processo de submissão pode ocorrer desde um auto-arquivamento até um processo de 

workflow (fluxo que define a seqüência de passos necessários para a submissão de um item) 
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podendo ser verificação – revisão – aceitação. Esse workflow é configurável, permitindo uma 

definição de validações em diferentes níveis. Esse processo de submissão é composto por telas e 

formulários para a entrada dos metadados que identificam os recursos submetidos à biblioteca, 

sendo de fácil preenchimento e que servirão para identificar o objeto digital [26]. A Figura 2.2 

mostra uma tela com os possíveis metadados necessários no processo de submissão do conteúdo 

digital. 

Metadados são as informações utilizadas para descrever e identificar os conteúdos digitais, 

tais como Autor, Data de Criação, Título, entre outros. O Dublin Core [31] é um dos padrões de 

metadados compatível com a Dspace, que possibilita a utilização de um conjunto de quinze 

elementos básicos para descrever um objeto digital, aos quais se podem aplicar qualificadores 

[32]. Também já se encontra disponível outro padrão de metadados compatível com o Dspace, o 

METS [33], disponível como módulo de exportação, possibilitando dessa forma, que os acervos 

armazenados na Dspace possam ser exportados e compartilhados com outras bibliotecas digitais 

que suportem o protocolo OAI-PMH [34], o qual proporciona a interoperabilidade entre essas 

bibliotecas digitais. 

 

 

 

 

Figura 2.2: Metadados necessários no processo de submissão de conteúdo digital. 
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Existe um processo de envio de e-mails automáticos que avisam as etapas concluídas em 

todos os passos da submissão, refletindo a interação da ferramenta com o usuário. Após a 

submissão, os objetos digitais podem ser livremente consultados através de pesquisas como, por 

exemplo, por listas ordenadas por data, autores, comunidades e assuntos, a partir de uma versão 

qualificada do vocabulário dos metadados que os descrevem [26]. 

A Dspace permite a preservação de vários tipos de objetos e tipos de arquivos, tais como: 

imagem, texto, vídeo, áudio, o que possibilita custodiar os mais variados tipos de conteúdos, 

como por exemplo, artigos, relatórios técnicos, livros, working papers, artigos de conferências, 

e-teses, programas de computador, modelos e simulações visuais, dentre outros. Os tipos mais 

comuns de arquivos são: DOC, TXT, PDF, JPG e GIF. 

Um dos pontos positivos de se utilizar a Dspace como ferramenta para o desenvolvimento 

de uma biblioteca digital é o fato de ela adotar o protocolo OAI-PHM, que permite a 

interoperabilidade, ou seja, os metadados armazenados podem ser coletados automaticamente 

por aplicações externas, o que possibilita compartilhá-los com outros repositórios digitais, 

ampliando assim, o acesso aos recursos que armazena, através do intercâmbio de metadados 

entre bibliotecas digitais [35].  

Além da interoperabilidade, a Dspace também possui objetos digitais persistentes, baseados 

no sistema Handle [36]. Isso garante que os itens sejam sempre encontrados através do endereço 

eletrônico correspondente (URL) [37]. Ou seja, estejam sempre acessíveis aos usuários, devido à 

utilização de identificadores persistentes, que podem ser considerados identificadores baseados 

em endereços únicos, que servem como meio de referenciar um determinado objeto digital [28]. 

Pode-se perceber que a ferramenta Dspace possui muitos pontos favoráveis à sua utilização 

no desenvolvimento de bibliotecas digitais. Podemos citar ainda as seguintes vantagens [32][35]:  

 É um software gratuito e necessita de outras aplicações para o seu funcionamento, sendo 

essas também gratuitas, como banco de dados e servidores web. Isso implica em custo 

zero em licenciamento de software e em uma solução gratuita na implantação de uma 

biblioteca digital; 

 Existe a possibilidade de personalizar ou customizar a interface da ferramenta Dspace, 

apresentando ao seu gosto, o conteúdo visual das páginas web da biblioteca digital; 

 Possui duas interfaces de busca, uma simples e uma avançada; 

 Encontra-se em constante desenvolvimento. Além de ter como organizações criadoras, o 

MIT e a HP possuem vários desenvolvedores em busca cada vez mais de melhorias para 

a ferramenta; 
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 Seu ambiente de desenvolvimento é a web, possibilitando que a biblioteca digital seja 

desenvolvida em qualquer computador, desde que se tenha uma conexão de rede 

habilitada; 

 Flexibilidade de busca e navegação, podendo realizar a pesquisa digitando alguns termos 

para busca geral, ou restringindo a busca apenas dentro do acervo de maior interesse, e 

também podendo navegar por título, autor, data, além das comunidades e de suas 

coleções [38]; 

 Possui um recurso de notificação por e-mail, que auxilia o processo de depósito de um 

item no repositório; 

 Oferece autenticação de usuário e senha por meio de certificação X.509 [39], o que não 

o torna vulnerável; 

 Armazena logs de eventos e de erros; 

 Possui um metadado descritivo conhecido como palavra-chave, que permite a 

recuperação de documentos depositados por assunto; 

Entretanto, é pouco provável que um sistema, de um modo geral, apresente apenas pontos 

positivos associados a ele. Dessa forma, a ferramenta Dspace possui alguns pontos de melhoria, 

citados logo abaixo [32][35]: 

 Sua instalação requer muitos pré-requisitos, necessitando ao desenvolvedor da biblioteca 

digital conhecimentos em sistema operacional Linux ou Windows, em banco de dados 

Postgressql ou Oracle, em servidor Apache Tomcat ou Ant, o que a torna bastante 

complexa, devido às configurações solicitadas ao longo da instalação; 

 A implementação do Dublin Core [31] na Dspace não contempla todos os campos 

necessários para descrever todos os objetos digitais passíveis de serem armazenados na 

biblioteca digital; 

 É necessário fazer download antes de pré-visualizar um arquivo; 

 Não possibilita herança de valores dos metadados, ou seja, é necessário definir os 

valores dos metadados item a item; 

De um modo geral, a Dspace apresenta muitas características desejáveis e necessárias para o 

desenvolvimento de bibliotecas digitais, inclusive para documentos históricos. Existe uma 

grande quantidade de documentação disponível sobre essa ferramenta, seja no site oficial da 

mesma, seja em fóruns, listas de discussão ou artigos. 

2.1.2 Greenstone 

Greenstone [24] é uma ferramenta open source produzida na Universidade de Waikato, em Nova 

Zelândia, em parceria com a UNESCO e a Human Info NGO, da Bélgica, sob a licença GNU. 



 

 27 

Ela é adequada para construção e distribuição de coleções de bibliotecas digitais, e permite a 

busca baseada em texto-livre, além da navegação baseada em metadados. 

Por se tratar de uma ferramenta de fácil utilização, que proporciona uma forma bastante 

flexível de organizar e disponibilizar as informações na Internet, em uma intranet ou até mesmo 

repassar as coleções dos acervos para um CD-ROM, seu uso está sendo bastante difundido em 

vários lugares do mundo. Como exemplo de bibliotecas digitais que a utilizam como ferramenta 

de desenvolvimento, pode-se citar a Washington Research Library Consortium Special 

Collections nos Estados Unidos, a Ulukau, the Hawaiian Electronic Library no Havaí, a State 

Library of Tasmânia Sheet Music Collection na Tasmânia, a Oxford Digital Library em Oxford, 

dentre outras [24]. 

A ferramenta conta com duas interfaces gráficas, uma para usuário, que pode ser acessada 

via web, a outra para desenvolvedor da biblioteca digital. Essa segunda trata-se de uma 

ferramenta em Java, como mostra a Figura 2.3, cujo propósito é coletar os documentos para o 

acervo, adicionar os metadados necessários, configurar quais as funcionalidades de navegação e 

pesquisa o usuário final terá acesso e, por fim, gerar a coleção e torná-la acessível e disponível 

na interface web do usuário, encerrando assim o processo de submissão. Também existe a 

possibilidade de se construir coleções a partir de uma interface web, porém essa é bastante 

limitada em termos de funcionalidades [38].  

 

Figura 2.3: Interface Java Acessada pelo Desenvolvedor da Biblioteca Digital. 
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Assim como a DSpace, a Greenstone possui o padrão de metadados Dublin Core, e utiliza o 

protocolo OAI-PMH da iniciativa Open Archives, que proporciona a interoperabilidade, 

tornando possível a visibilidade, a integração e a troca de informações (metadados) entre as 

bibliotecas digitais. Porém, além do padrão Dublin Core, a Greenstone conta com mais cinco 

tipos de padrões de metadados, incluindo ainda a possibilidade de criar novos conjuntos de 

metadados ou até mesmo de alterar os padrões existentes através da ferramenta Greenstone 

Editor for Metadata Sets [40]. 

Nessa ferramenta, as informações são armazenadas em seus formatos nativos, que podem 

incluir textos em formatos HTML, PDF, PostScript, Word, RTF, Latex, arquivos ZIP e muitos 

outros, além de existir a possibilidade de novos formatos serem reconhecidos pela ferramenta 

através da adição de plugins de outros padrões de metadados, tais quais o MARC [41] e o METS 

[33], que traduzem o conteúdo de formatos proprietários para o formato nativo XML do 

Greenstone. Também existem plugins para documentos multimídia, que suportam formatos 

como o MP3, Ogg Vorbis Audio Format, além de outros formatos de áudio e vídeo [37]. Uma 

vez incorporados a uma coleção, os documentos se tornam alvo de pesquisa e navegação provido 

pela ferramenta. 

Dentre as vantagens de se utilizar a ferramenta Greenstone para o desenvolvimento de 

bibliotecas digitais, podem-se citar as seguintes [24][35][38][42]: 

 Trata-se de uma ferramenta gratuita, sem custo adicional no desenvolvimento de uma 

biblioteca digital, e de fácil instalação; 

 Permite a pré-visualização dos arquivos de uma determinada coleção, sem a necessidade 

prévia de fazer download; 

 Existe a possibilidade de navegação por todos os campos existentes, além de título, autor 

e data, retratando a flexibilidade de busca e navegação da ferramenta; 

  Possui herança de metadados, o que facilita a associação entre coleções, e a inclusão de 

um novo item numa coleção já construída, desde que se tenha o mesmo formato de 

algum já existente na coleção e que precise dos mesmos metadados; 

 Sua interface é traduzida em línguas de vários países, como o Brasil, a Rússia, a 

Espanha, a França, a China, a Alemanha, a Itália, o Japão, entre outros e encontra-se em 

andamento a tradução para línguas de outros países, o que denota a característica de um 

software multilíngüe; 

 Permite armazenar logs de eventos e de erros; 

 Existe uma volumosa documentação disponível no site da Greenstone e também na 

Internet, além de um grande número de usuários da ferramenta; 
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 A possibilidade de exportar as coleções existentes na biblioteca digital para navegação 

local em CD-ROM e de exportar nativamente as coleções para a ferramenta DSpace; 

 A Greenstone Librarian Interface possui uma variedade de workflows que possibilita o 

controle da formação, design, manutenção e enriquecimento das coleções da biblioteca 

digital. 

 

Contudo, a ferramenta Greenstone possui algumas limitações, que de uma forma ou de 

outra, implica na redução de funcionalidades necessárias e desejáveis no desenvolvimento de 

bibliotecas digitais. Dentre essas limitações, pode-se citar [35][38]: 

 Seu ambiente de desenvolvimento utilizando todas as funcionalidades da ferramenta é 

restrito ao desktop, porém caso o administrador pretenda desenvolver a biblioteca digital 

em um ambiente web, só poderá usufruir de poucas funcionalidades da ferramenta; 

 O processo de submissão não poderá ser feito pelo próprio autor, cabendo essa tarefa ao 

administrador da biblioteca digital; 

 Não existe interação da ferramenta com o usuário, tais como notificação por e-mail 

quando um determinado item é inserido na biblioteca digital, ou até mesmo uma 

interação onde o usuário cadastrado poderia ter seu acesso personalizado; 

 Um ponto que torna a ferramenta vulnerável é a ausência de autenticação por usuário e 

senha ou a utilização de algum certificado de segurança, como por exemplo, o 

certificado X.509 ; 

 Ausência de identificadores persistentes, o que poderia acarretar uma desorganização na 

estrutura das coleções, caso haja alguma alteração de servidor, de domínio ou de 

endereço IP da aplicação. 

As primeiras versões da Greenstone tinham como única forma de recuperação da 

informação a busca em texto-livre, não oferecendo facilidades mais sofisticadas. No entanto, as 

versões atuais contam com um sistema de busca que permite considerar apenas partes dos 

documentos (apenas o título, apenas o corpo documento, apenas em certos metadados, etc…) 

promovendo uma recuperação mais precisa das informações. Essas versões mais recentes 

também oferecem suporte à navegação, através de estruturas criadas automaticamente pela 

extração dos metadados [43]. 

A Greenstone está disponível nas plataformas Unix, Windows e Mac OS/X, sob a licença 

GNU, e roda com servidores web padrão [44]. Seu processo de instalação é bastante simples. De 

acordo com norma ISO/IEC 9126, em termos de eficiência, portabilidade e manutenibilidade, a 

Greenstone é considerada uma ferramenta ideal para a construção de bibliotecas digitais [35]. 
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2.1.3 Fedora 

Desenvolvida pelas Universidades de Virgínia e de Cornell, a Fedora – Flexible Extensible 

Digital Object Repository Architecture – é uma ferramenta open source, sob a licença Mozilla, 

que foi desenvolvida para criar, gerir, publicar, compartilhar e preservar seu conteúdo digital. 

Além de o público alvo ser instituições acadêmicas, cientistas, editores, bibliotecários, 

arquivistas e museus que apresentam, acessam e preservam os seus conteúdos digitais, tem ainda 

os desenvolvedores de softwares que trabalham visando a garantir que a criação de softwares 

open source tenha o seu conhecimento criado colaborativamente para agora e para o futuro [13]. 

Segundo Lagoze et al., a Fedora pode ser considerada um repositório extensível que permite 

armazenar, gerenciar e disseminar objetos digitais complexos e o relacionamento entre eles. 

Esses objetos podem ter o seu conteúdo local ou distribuído e podem estar associados a serviços, 

tornando possível a existência de várias representações para o mesmo objeto, inclusive criadas 

dinamicamente [45]. 

Por se tratar de uma ferramenta cujo propósito atende a várias finalidades de uso, tais como 

preservação digital, repositórios institucionais, sites multimídia, sistemas de comércio, sistemas 

de gestão de conteúdos, bibliotecas digitais, entre outras, é grande o número de usuários adeptos 

à sua utilização, dentre eles podemos citar: a Universidade de Rutgers, em Nova Jersey, o projeto 

ARROW na Austrália, a VTLS Inc. em Virgínia, a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, a 

Enciclopédia Eletrônica de Chicago, a biblioteca nacional de Wales no Reino Unido, a biblioteca 

digital de ciência nacional nos Estados Unidos [46]. Na Figura 2.4, pode-se visualizar a NSDL – 

The Nacional Science Digital Library. 

Essa ferramenta suporta vários formatos de objetos digitais, incluindo documentos, e-books, 

datasets, imagem, além de todos os tipos MIME, porém sua especialidade são os arquivos 

multimídia tais como fotografias, gráficos, áudio e vídeo. Ela possui vários aplicativos 

complementares que servem para facilitar a interação da ferramenta com o usuário através de 

interfaces mais amigáveis, como por exemplo, o FEZ, desenvolvido para a criação e manutenção 

de uma interface web altamente flexível que permite que qualquer usuário configure, arquive ou 

publique seu conteúdo digital de qualquer tipo, já que a ferramenta não possui uma interface web 

própria para realizar essas atividades, e sim apenas a visualização do que já foi feito pela 

interface Fedora administrator [47]. 

Quanto ao processo de submissão e armazenamento, a ferramenta permite que os objetos 

digitais sejam armazenados em formato de arquivos XML codificados de acordo com uma 

extensão dos esquemas METS e MPEG-DIDL [48]. 

A Fedora possui um alto grau de detalhamento oferecido para os metadados, e funciona com 

os padrões de metadados Dublin Core, MARC e METS, este último para tratamento de arquivos 
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XML, no formato extendido para a ferramenta, a FOXML – Fedora Object XML. É também 

compatível com o protocolo OAI-PMH, que garante a interoperabilidade com outros repositórios 

e bibliotecas digitais. Ela oferece a possibilidade de o administrador do repositório criar um novo 

objeto digital, realizar a inclusão de um objeto digital a partir de um arquivo, e incluir um 

conjunto de objetos a partir de um conjunto de arquivos em um diretório, porém a realização 

dessas tarefas além de ser complexa, demanda tempo e esforço [49]. 

 

 

Figura 2.4: Tela de acesso à The National Science Digital Library. 

 

Alguns dos pontos positivos dessa ferramenta estão citados logo abaixo [48][49][50]: 

 Trata-se de um software gratuito, que tem como requisitos o Java SDK, o Tom Cat, o 

Apache, Cocoon e o Saxon, todos gratuitos; 

 Funciona tanto em plataforma Linux, quanto em Windows; 

 Possui um serviço que permite a consulta dos relacionamentos entre os objetos digitais 

do repositório, o Fedora Resource Index Query Service; 

 Inclui uma infra-estrutura que suporta versioning de objetos digitais, ou seja, armazena o 

histórico de todas as modificações realizadas nos objetos digitais, sem a necessidade de 

alterar o objeto digital original; 

 Provê autenticação e controle de acesso com restrições de acesso baseadas em endereço 

IP e autenticação básica HTTP; 
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 Realização de pesquisas pode ser feita por texto completo ou por queries através dos 

campos metadados desejados; 

 Possui identificador de persistência em cada objeto digital; 

 Escalabilidade, ou seja, capacidade de incluir um grande número de objetos digitais, já 

testada com até 10 milhões de objetos digitais; 

 Possibilidade de mais de um usuário trabalhar em diferentes aspectos de um mesmo 

objeto digital ao mesmo tempo; 

 Pode agregar diferentes tipos de dados, que vem de locais diferentes, e formar um único 

objeto complexo; 

 Aplicação de OCR (Optical Character Recognition – Reconhecimento Óptico de 

Caracteres) nas imagens digitais e a possibilidade de salvar em um arquivo html; 

 Criação de um novo objeto digital a partir da própria ferramenta; 

 Possibilidade de criar novos métodos de tratamento de imagens, além dos já existentes 

na ferramenta.  

Porém, algumas desvantagens no uso dessa ferramenta podem ser levantadas, como por 

exemplo [38][48][49]: 

 Não possui em sua API (Application Program Interface) a capacidade de ordenação de 

busca, ou seja, se houver o interesse de buscar os trabalhos mais recentes de determinado 

autor, será necessário obter todos os resultados daquele autor e ordenar localmente pelo 

usuário; 

 Não oferece o recurso de validação para os objetos digitais inseridos. 

Existe muita documentação a respeito dessa ferramenta, seja na Internet, em publicações de 

artigos, seja no próprio site da Fedora, o que é de grande valia quando se deseja realizar um 

estudo como este nosso, buscando conhecimentos sobre as funcionalidades das ferramentas, seus 

requisitos, seus pontos de melhoria e suas vantagens. Atualmente, pode-se contar com 17 versões 

dessa ferramenta, estando atualmente na versão 3.4.2. Quando se busca uma ferramenta para o 

desenvolvimento de uma biblioteca digital que tenha maturidade, escalabilidade, extensibilidade, 

segurança, pode-se dizer que a Fedora assumiria bem esse papel. 

2.1.4 Duraspace 

A Duraspace [51] é o resultado da fusão, que ocorreu em maio de 2009, de duas grandes 

organizações, as mais importantes quanto a prover ferramentas open source para o 

gerenciamento e o acesso a conteúdos digitais, que já foram citadas anteriormente: Fedora 

Commons e DSpace Foundation. Elas resolveram unir forças para prover uma ferramenta open 

source em questão de liderança e inovação a nível mundial na área de repositórios digitais, 

proporcionando o gerenciamento, preservação, acessibilidade, compartilhamento, e maior 
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durabilidade dos conteúdos digitais. A Duraspace faz uso de novas tecnologias e serviços que 

corresponde ao ambiente dinâmico da web, utilizando, por exemplo, cloud storage, que está 

relacionado com a capacidade de replicar e distribuir conteúdos através de múltiplos provedores 

“nuvens”, além do mais, procura satisfazer as exigências dos atuais e dos futuros utilizadores 

dessa ferramenta [52]. 

 Pode-se dizer que a Duraspace contará com todas as vantagens que podem ser 

encontradas na Fedora e na Dspace, com a diferença que, além disso, contará com mais alguns 

benefícios, dentre eles, um serviço baseado na web, chamado “Duracloud”. O Duracloud é um 

serviço hospedado que tem vantagens no custo eficiente de cloud storage e cloud computing, 

enquanto garante a longevidade e reutilização de conteúdos digitais. Ele será acessível 

diretamente como web-service e também através de plug-ins para repositórios digitais, incluindo 

Fedora e Dspace. O software desenvolvido para apoiar o serviço Duracloud será open source 

[23].  

O público alvo desta ferramenta são organizações responsáveis pela preservação digital e 

grupos que criam espaços compartilhados para acesso e reutilização de acervos digitais.  

Mesmo com essa junção da Dspace e da Fedora, ambas continuarão com suas versões 

individuais, atualizando-as e contando com o apoio agora da Duraspace, para promover a 

integração entre as mesmas. Juntas, compõem a maior quota de mercado de repositórios open 

source em todo o mundo, servindo mais de 700 instituições. Dentre estas organizações, estão as 

comprometidas com a utilização de soluções de software open source para a divulgação e 

preservação de conteúdos digitais acadêmicos, científico e culturais [52]. 

 Segundo Clifford Lynch, diretor executivo do CNI – Coalition for Networked 

Information [52], trata-se de um grande desenvolvimento, pois a Duraspace deterá de recursos e 

talentos de uma forma que realmente acelerará o progresso em áreas críticas de pesquisas, 

educação e cultura. A nova ênfase em serviços usando infra-estruturas de armazenamento 

confiáveis e distribuídos e a sua integração com outros repositórios é particularmente oportuna. 

2.1.5 Análise Comparativa das Ferramentas Open Source para a Criação de 

Bibliotecas Digitais 

Foi realizada uma análise comparativa das características de cada ferramenta estudada neste 

projeto e de acordo com o interesse do mesmo, e o resultado desta análise pode ser observado na 

Tabela 2.1. As mais importantes características serão citadas e relacionadas com as respectivas 

ferramentas. 
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2.2  Bibliotecas Digitais para Documentos Históricos 

As bibliotecas tradicionais estão passando por um momento de transição, onde a organização, 

antes totalmente dependente de materiais impressos, está se encaixando em outro contexto, o 

formato digital, como forma de armazenamento do conteúdo. Esse contexto remete ao que 

chamamos de bibliotecas digitais. 

Segundo Cunha [53], o termo biblioteca digital representa um processo gradativo e 

evolutivo que resultou da utilização do computador nos últimos anos, devido ao fenômeno da 

explosão da quantidade de informação, disponíveis na Internet, retratando um dos maiores 

acontecimentos em termos de processamento da informação no século XX. 

 

Tabela 2.1: Características das Ferramentas Analisadas. 

Característica DSpace Greenstone Fedora Duraspace 

Segurança x  x x 

Escalabilidade   x x 

Extensibilidade   x x 

Maturidade   x x 

Portabilidade  x x x 

Manutenibilidade  x x x 

Usabilidade x  x x 

Identificador 

persistente 
x  x x 

Interface traduzida 

em várias línguas 
 x  x 

Interoperabilidade x x x x 

Log de eventos e 

erros 
x x x x 

Visualização sem 

necessidade de 

download 

 x x x 

Herança de 

metadados 
 x x x 

Criação de novas 

funcionalidades 
  x x 

Histórico de versões   x x 

Ambiente de 

desenvolvimento 

(WEB) 

x   x 

Interface de busca x x x x 

Interação com o 

usuário por email 
x   x 

Autenticação de 

usuário e senha 
x  x x 
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Existem diversos conceitos a cerca de bibliotecas digitais, dentre eles, o da Digital Library 

Federation [54], o qual define que “Bibliotecas digitais são organizações que fornecem recursos 

para selecionar, estruturar, oferecer acesso intelectual, distribuir, preservar a integridade e 

garantir a permanência das coleções digitais, de tal forma que elas estejam disponíveis para uma 

ou várias comunidades”. Há uma diferença entre o conceito de Bibliotecas Digitais, Repositórios 

Digitais e Portais. Pode-se dizer que enquanto uma biblioteca digital trata-se de um ambiente 

cuja formação se dá através da junção de coleções históricas, serviços e pessoal que favorecem o 

apoio ao ciclo completo da criação, disseminação, uso e preservação dos dados, da informação e 

do conhecimento; um repositório digital pode ser visto como uma aplicação provedora de dados 

que é destinada ao gerenciamento de informações e como vias alternativas de comunicações 

científicas. Por outro lado, um portal trata-se de um home Page da Internet que distribui 

conteúdos para outros sites relacionados ou não ao mesmo domínio em que se encontra. 

Geralmente possui conteúdos próprios, uma área de notícias, um ou mais fóruns e outros 

serviços de geração de comunidades e um diretório, podendo incluir ainda outros tipos de 

conteúdos. 

O acervo de uma biblioteca digital pode abranger desde documentos produzidos 

originalmente em formatos digitais – arquivos textos, imagens, multimídia, até cópias 

digitalizadas de documentos originais – textos manuscritos ou datilografados, imagens dentre 

outros [55]. Uma grande vantagem em se tratando da informação digitalizada e disponibilizada 

em uma biblioteca digital é o fato de ela poder ser compartilhada facilmente e de forma 

instantânea, acessada a qualquer momento por todos os tipos de usuários, independente de 

localização física. 

Dentre as características básicas das bibliotecas digitais, estão as seguintes [56]: 

 A criação de um ambiente compartilhado que conecte os usuários às coleções de 

informação pessoal, coleções encontradas em bibliotecas convencionais e coleções 

de dados usadas por cientistas;  

 A disponibilidade do acesso a um grande número de fontes de informação e coleções 

de qualidade, ambas em versões on-line, integrando-as com os objetos físicos da 

informação; 

 A facilidade à provisão, à disseminação e ao uso da informação por instituições, 

grupos e indivíduos; 

 O armazenamento e processamento de informação em múltiplos formatos, incluindo 

texto, imagem, áudio, vídeo, 3-D, entre outros; 

 A intensificação da comunicação e da colaboração entre os sistemas de informação 

para benefício da sociedade em geral. 
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Apesar de as características das bibliotecas digitais serem semelhantes às da Internet, 

podemos diferenciá-las pela especificidade de escopo com que as bibliotecas digitais agem. As 

bibliotecas digitais estão cada vez mais abrangendo diversas áreas de conhecimentos específicos, 

trazendo com isso a denominação de bibliotecas digitais temáticas, e facilitando ainda mais a 

busca do usuário pelos assuntos de seu interesse. Atualmente, existem muitas bibliotecas digitais 

temáticas em várias áreas do conhecimento, desenvolvidas para prover fácil acesso às 

informações relevantes àqueles usuários com interesses específicos, como por exemplo a ITC 

Digital Library, biblioteca digital para Engenharia Civil [57]; a BDB Comp, Biblioteca Digital 

Brasileira de Computação [58]; a biblioteca digital de Filosofia e Ciências Humanas [59]; a 

biblioteca digital do ITA [60]; a biblioteca digital da UNICAMP [61]; 

Dentre essas bibliotecas digitais temáticas, podemos encontrar as específicas para 

documentos históricos. A idéia principal das bibliotecas digitais para documentos históricos é a 

de disponibilizar documentos históricos para o público em geral, sem comprometer a integridade 

física dos mesmos, garantindo assim sua preservação. 

No contexto de documentos históricos, identificam-se alguns projetos, dentre os quais são 

alvo do presente trabalho: a MADONNE [62], a DEBORA [63], a World Digital Library [64] e a 

Europeana [65]. Nas subseções seguintes é realizado um estudo acerca dessas quatro bibliotecas 

específicas, analisando desde as características principais, disposição do conteúdo até as 

funcionalidades, para que a partir deste estudo seja obtido um padrão para a elaboração da 

biblioteca digital do projeto proposto. 

2.2.1 MADONNE 

O projeto de pesquisa Madonne (Masse de donnés) foi fundado pelo governo Francês e tem 

como objetivo desenvolver métodos para utilização de imagens de documentos históricos que 

vão além da simples digitalização. A maioria dos projetos que lidam com documentos históricos 

tende a gerar grandes bancos de dados com imagens, tendo pouca preocupação com a estrutura 

para navegação e indexação desses bancos de dados [62]. 

O projeto Madonne investiga o uso de metodologias de análise de imagens de documentos 

para prover características de navegação e de indexação eficientes nessas grandes coleções. A 

imagem é categorizada em função da apresentação de seu conteúdo, como por exemplo, na 

Figura 2.5, que mostra a categorização das páginas de um livro de acordo com a organização 

espacial dos dados, onde a extração de algumas características, que descrevem o layout e a 

estrutura do documento, permite a estruturação de coleções de livros em função das 

similaridades entre a organização espacial de seus conteúdos [62].  
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Figura 2.5: Categorização da Imagem em Função de seu Conteúdo [62]. 

 

O projeto Madonne é então focado em indexação, organização e enriquecimento de dados 

culturais, a fim de prover serviços gerais aos usuários. Os principais avanços do projeto estão 

relacionados com modelagem de coleções, análise de diagramação de documentos, pesquisa em 

documentos manuscritos, indexação de elementos gráficos (como selos) e aspectos de 

compressão. 

 

2.2.2 DEBORA 

O projeto de pesquisa DEBORA (Digital AccEss to BOoks of the RenAissance) foi criado 

originalmente na França, com o objetivo de tornar acessíveis os livros do século XVI de países 

como a Itália, França e Portugal, em formato de imagem digital. Seu acervo é constituído por um 

rico patrimônio, preservado com bastante precaução, existente na maioria das vezes em cópia 

única e raramente acessível aos usuários [66].  

Além de contar com ferramentas de visualização básicas para imagens como ampliação, 

mudança de contraste e brilho, o projeto DEBORA possui funcionalidades que podem colaborar 

com o sistema, como por exemplo, a possibilidade de anotações colaborativas e até mesmo de 

destaque de texto pelos usuários do sistema, dando ao mesmo a impressão de estar realizando um 
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trabalho fisicamente quando da leitura de um livro, com direito a anotações e textos destacados, 

e ainda possibilitando que seja da escolha do usuário a publicação das suas anotações para outros 

usuários. A Figura 2.6 mostra as anotações colaborativas que objetiva não descrever a imagem e 

sim compartilhar informações sobre a mesma e textos grifados da página de um livro, na 

interface do projeto DEBORA [68]. 

Outra funcionalidade de destaque do projeto DEBORA é o fato de o usuário poder escolher 

as páginas de um livro que mais lhe interesse e, a partir daí, criar um conjunto de anotações e 

fazer uma seqüência dessas, independente de estarem em páginas seguidas ou não. Isso faz como 

que a pesquisa dele se torne um livro “virtual”, já que se tratou das partes mais interessantes do 

livro para o usuário. Esse estudo particular pode ser disponibilizado para pesquisas futuras de 

outros usuários com interesses semelhantes. 

Uma característica importante que também destaca o projeto DEBORA das demais 

bibliotecas digitais para documentos históricos é o fato de conseguir transcrever texto, com 

tipografias em desuso de livros antigos, em qualquer linguagem e de qualquer alfabeto e 

tipografia, através de um sistema eficiente de transcrição, conhecido como CAT [63]. 

O projeto DEBORA possui inúmeras vantagens, dentre elas  não se pode deixar de citar a 

redução do tamanho dos livros digitalizados, através de um esquema de compressão que 

possibilite uma melhor interpretação do conteúdo das imagens, ou seja, mesmo com a 

compressão, os detalhes das imagens são preservados, garantindo uma alta qualidade da mesma. 
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Figura 2.6: Funcionalidades de Anotação e Marcação de texto [63]. 

 

2.2.3 World Digital Library 

World Digital Library (WDL) é uma iniciativa da Library of Congress, dos Estados Unidos, 

juntamente com o apoio da UNESCO. Foi desenvolvida contando com contribuições de diversas 

instituições parceiras de muitos países, inclusive do Brasil, tendo como objetivos principais: 

promover a compreensão internacional e intercultural; oferecer serviços de educação; expandir 

conteúdos digitais de outras línguas, promovendo assim o conhecimento de línguas estrangeiras, 

para incentivar e facilitar o aprendizado das mesmas; além de contribuir para pesquisas 

acadêmicas [64]. 

 Inaugurada em 21 de Abril de 2009, a WDL conta atualmente com mais de 1.100 itens 

em sete idiomas, que são: português, inglês, francês, espanhol, chinês, russo e árabe. 

 Visando reduzir a lacuna digital dentro dos países e entre eles, a WDL disponibiliza na 

Internet, acesso gratuito a importantes conteúdos digitais, provenientes de culturas de todo o 

mundo. Dentre esses conteúdos digitais, encontram-se milhares de imagens de manuscritos, 

obras de arte, mapas, livros raros, partituras, gravações, filmes, gravuras, fotografias, desenhos 

arquitetônicos e obras raras, de difícil acesso, que podem ser vistas como tesouros enterrados que 

foram descobertos e globalmente divulgados. 
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 A WDL oferece usabilidade em todas as funcionalidades da sua home Page, e isso é 

confirmado pela possibilidade de o usuário, independente de nacionalidade, escolher o idioma 

em que deseja realizar a pesquisa; decida a forma de navegação que mais lhe convier, 

restringindo a navegar por lugar, período, tópico, tipo de item e instituição; além de visualizar 

uma linha do tempo, em que ao mesmo tempo em que se determina um período da mesma, são 

exibidos os conteúdos digitais daquele período em todo o mundo. Ela também se encontra 

disponível em aparelhos móveis celulares, tendo uma interface propícia, que permite ao usuário 

acesso a todas as suas funcionalidades, inclusive, o envio dos seus conteúdos digitais por 

mensagens multimídia [69]. A Figura 2.7 mostra a interface da World Digital Library no idioma 

Português. Pode-se notar que a linha do tempo está restringindo o período de 1817 a 2009, e, 

nesse período, foram encontrados 747 itens, espalhados pela América do Norte, América Latina, 

Europa, África, entre outros. 

 

Figura 2.7: World Digital Library. 

  

 Todos os conteúdos digitais possuem metadados detalhados sobre o item a ser 

pesquisado. Esses metadados são título, descrição, criador, data de criação, informação da 

publicação, idioma, título no idioma original, lugar, período, tópico, tipo de item, descrição 

física, instituição e recursos externos. Além disso, a página com o item pesquisado ainda exibe 

itens semelhantes ao mesmo, além da data de atualização daquele item. 

 As funcionalidades especiais que a WDL oferece ao usuário são aplicação de ampliação 

da imagem, podendo visualizar qualquer mínimo detalhe na imagem, e reduzi-la a um centímetro 

de tamanho; a possibilidade de realizar o download da imagem pesquisada; a possibilidade de 
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tradução na leitura de documentos estrangeiros; a disposição de um vídeo do curador, que se 

trata de uma gravação de vídeo de um especialista falando sobre um item ou coleção de itens da 

World Digital Library. 

 Apesar da qualidade de visualização, das funcionalidades de busca e navegação, o 

tamanho dos arquivos relacionados aos conteúdos digitais é muito grande, o que pode demorar 

bastante a operação de download dos itens pesquisados que sejam de interesse do usuário. 

2.2.4 Europeana 

Europeana foi uma iniciativa lançada pela Comissão Europeia em 2005 e inaugurada em 

Novembro de 2008, em estreita cooperação com as bibliotecas nacionais e outras organizações 

culturais dos Estados-Membros, tendo, sobretudo, um importante apoio dado pelo Parlamento 

Europeu. A Europeana é um portal dirigido pela Fundação para a Biblioteca Digital Européia, 

que reúne as principais associações de bibliotecas, arquivos, museus, arquivos audiovisuais e 

instituições culturais da Europa. Encontra-se instalada na biblioteca nacional holandesa, a 

Koninklijk e Bibliotheek [65]. 

 Teve o apoio de mais de mil organizações culturais de toda a Europa, dentre elas, os 

museus europeus, incluindo o Louvre de Paris e o Rijksmuseum de Amesterdã, que forneceram 

digitalizações de quadros e objetos de suas coleções. O Instituto Nacional do Audiovisual 

francês disponibilizou dos arquivos do estado, 80 mil emissões gravadas do século XX, 

começando nas primeiras imagens filmadas nos campos de batalha franceses em 1914. As 

bibliotecas nacionais de toda a Europa contribuíram com cópias digitalizadas de material 

impresso e manuscrito incluindo de obras famosas que trouxeram novas ideias ao mundo [65]. 

 A Europeana oferece novas maneiras de explorar o patrimônio da Europa: o usuário 

interessado em literatura, arte, ciência, política, história, arquitetura, música ou cinema poderá 

aceder gratuita e rapidamente às maiores coleções e obras-primas da Europa numa única 

biblioteca virtual, através de um portal Web disponível em todas as línguas da União Européia. 

 Dentre o seu acervo encontram-se imagens de mapas, fotos históricas, pinturas de arte, 

livros, jornais, diários, cartas, músicas, filmes, entre outros conteúdos digitais, que fazem parte 

da história européia. 

 A Europeana está disponível em 26 idiomas da Europa, dentre eles, português de 

Portugal. Atualmente em versão beta, sua home Page conta com algumas funcionalidades, tais 

como, navegador cronológico, onde o usuário pode pesquisar através da linha do tempo; 

pesquisas avançadas, podendo explicitar alguns metadados do item digital desejado; a 

possibilidade de o usuário se cadastrar, e poder guardar seus itens pesquisados, suas pesquisas 
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realizadas e suas etiquetas que o mesmo inseriu em suas pesquisas, para que futuramente possa 

ter acesso ao conteúdo estudado antes. 

 Todos os itens digitais possuem metadados, que os identificam melhor, dando um 

detalhamento referente ao título, data, criador, descrição, linguagem, formato, direitos, 

fornecedor, identificador e assunto. Porém quanto à visualização da imagem, deixa a desejar, 

pois não é possível realizar nenhuma funcionalidade especial na imagem, apenas uma ampliação 

da imagem em 2x, que melhore sua visualização, e como a biblioteca digital conta com muitas 

imagens que só podem ser visualizadas em thumbnails, isso dificulta a exibição da mesma, para 

os mais curiosos no assunto. 

 A Figura 2.8 mostra o resultado de uma busca pela palavra Brasil. Pode-se visualizar 

nessa figura que todos os resultados relacionados à palavra buscada são retornados, e eles ficam 

divididos por textos, imagens, vídeos e sons, além de um resultado geral. A Europeana também 

oferece a possibilidade de refinar a sua busca, realizando a pesquisa avançada por metadados, 

como falado anteriormente. 

 

Figura 2.8: Resultado de uma busca na Europeana. 

 

2.2.5 Brasiliana 

Trata-se de um projeto Brasiliana USP, cujo objetivo principal foi o de disseminar o vasto e 

singular acervo existente na Universidade de São Paulo – USP. Fundada em 2009, a Brasiliana 

surgiu da parceria da biblioteca Brasiliana Guita e José Mindin, além de vários outros apoios de 

instituições, grupos de pesquisas e pesquisadores [66]. 
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 A Brasiliana é uma biblioteca digital para documentos históricos que retratam os aspectos 

da vida e da cultura brasileira. Dentre os documentos históricos, encontram-se livros sobre o 

Brasil, datados entre 1504 e 1900, e livros escritos por brasileiros durante o período colonial. A 

Figura 2.9 ilustra a página inicial da biblioteca Brasiliana.  

 

 

Figura 2.9: Biblioteca Digital Brasiliana. 

 

 A biblioteca possui, dentre outras características, a possibilidade de visualização dos 

documentos em três formas diferentes; a navegação entre as páginas dos livros históricos, dando 

a ideia de um livro aberto para o usuário; a manipulação das imagens, como uma aplicação de 

zoom para aproximar ou afastar a imagem do documento histórico; a pesquisa por diversos 

conteúdos digitais, além de possibilitar o usuário de imprimir a imagem ou até mesmo de realizar 

o download do acervo disponível. 

 

2.2.6 Análise Comparativa das Bibliotecas Digitais para Documentos Históricos 

De acordo com um estudo realizado em relação às bibliotecas digitais para documentos 

históricos foram destacadas as características mais importantes para o presente projeto. A Tabela 

2.2 exibe essas características e faz uma ligação com cada biblioteca digital que as possui. 
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Tabela 2.2: Características das Bibliotecas Digitais Estudadas. 

Característica MADONNE DEBORA 
World Digital 

Library 

Europeana Brasiliana 

Possibilidade de 

pesquisa 
x x x x x 

Visualização dos 

documentos 
 

 

x 
x x x 

Organização dos 

dados baseados 

no conteúdo 

x 

 

 

 
x x x 

Possibilidade de 

anotações 
 x  x  

Compressão 

eficiente dos 

dados para 

armazenamento 

 
 

x 
   

Manipulação das 

imagens 
 x x  x 

 

Todas as bibliotecas digitais apresentadas são boas opções de apoio à pesquisa. No 

entanto, Europeana e a World Digital Library têm uma grande utilidade para visualizar 

documentos e organizar dados com base em conteúdo. Por outro lado, a DEBORA, além de ser 

boa na visualização dos documentos, permite fazer anotações, o que otimiza a eficiência de 

armazenamento de dados e a manipulação de imagens. Finalmente, a MADONNE só apoia a 

pesquisa  e a organização dos dados baseados em conteúdos. 

 

2.2.7 Outras Bibliotecas 

Existem várias bibliotecas digitais que utilizam o conceito semelhante ao descrito no ambiente 

PROHIST que será detalhado no próximo capítulo, porém todas elas disponibilizam para o 

usuário apenas a visualização das imagens dos documentos históricos. Quando um usuário 

acessa alguma dessas bibliotecas digitais, ele tem acesso apenas aos metadados cadastrados para 

a imagem e aos datastreams pertencentes ao objeto digital que representa o documento histórico, 

além de claro, exibir as imagens dos documentos históricos.  
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A  Tabela 2.3 mostra a lista de algumas bibliotecas digitais para documentos históricos 

que tem usado em seu ambiente de construção a Fedora, a Islandora e o Drupal, porém não 

apresenta aplicação de funcionalidades em seu conteúdo digital.  

Tabela 2.3: Bibliotecas Digitais com Ambiente Semelhante ao PROHIST. 

Bibliotecas Digitais para Documentos 

Históricos 

Links de Acesso 

Red Island Repository Institute http://vre2.upei.ca/riri/fedora/repository/ 

Alexander Test Islandora http://test.islandlives.ca/alexander/ 

Island Imagined http://www.islandimagined.ca/fedora/repository/ 

Prince George Newspaper http://pgnewspapers.lib.pg.bc.ca/fedora/repository/ 

Island LIVES http://www.islandlives.ca/fedora/repository/ 

 

http://vre2.upei.ca/riri/fedora/repository/
http://test.islandlives.ca/alexander/
http://www.islandimagined.ca/fedora/repository/
http://pgnewspapers.lib.pg.bc.ca/fedora/repository/
http://www.islandlives.ca/fedora/repository/
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3 Arquitetura FID – Fedora, Islandora e Drupal 

O objetivo deste capítulo é apresentar a arquitetura FID, constituída por três camadas principais. 

São elas: a camada interna ou repositório, a camada central e a camada externa. Tais camadas 

são representadas respectivamente pela Fedora, pela Islandora e pelo Drupal. O acrônimo FID da 

arquitetura deve-se a junção desses três elementos principais que a compõem. 

3.1  A Camada Interna 

A camada interna da arquitetura FID, também denominada de repositório, é a camada mais 

importante, pois ela contém todos os dados, metadados, fluxos de execução e representa o 

funcionamento interno da Fedora [13] – em sua versão 3.2.1 –, bem como do Tomcat [16] e do 

banco de dados Mysql [17]. No ato da instalação da Fedora, esses últimos dois componentes são 

devidamente criados e configurados. A Fedora possui um servidor e um cliente. O servidor é 

iniciado através do comando STARTUP executado dentro do diretório bin do Tomcat. Após isso, 

para iniciar o Fedora client, é necessário executar a seguinte linha de comando dentro do 

diretório client da Fedora, como mostrado na Figura 3.1: 

 

Figura 3.1: Inicialização do Fedora Client. 

É através do Fedora Client que os objetos digitais são cadastrados e configurados para a 

realização de um ambiente de biblioteca digital. Um objeto digital é um modelo genérico para a 

representação de qualquer conteúdo digital, como por exemplo, imagens, documentos, 

funcionalidades, entre outros A Fedora possui quatro objetos digitais que já vêm cadastrados 

após a sua instalação. Eles são a base para os objetos digitais criados na Fedora:  

 fedora-system:ContentModel-3.0 

 fedora-system:FedoraObject-3.0 

 fedora-system:ServiceDefinition-3.0 

 fedora-system:ServiceDeployment-3.0 

Além disso, também existem quatro tipos fundamentais de objetos digitais e estes, 

quando devidamente criados e relacionados entre si, favorecem o funcionamento da camada 

interna da arquitetura FID. Esses quatro tipos fundamentais constituem a arquitetura Content 

Model Architecture (CMA) [84]. A CMA trata-se de um modelo de arquitetura que descreve 
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uma estrutura integrada para persistir e espalhar as características essenciais dos objetos digitais 

na Fedora. É importante entender os principais elementos dessa arquitetura, como eles se 

relacionam, e de que maneira eles funcionam. A Tabela 3.1 exibe os tipos fundamentais dos 

objetos da Fedora.  

Tabela 3.1: Tipos Fundamentais de Objetos Digitais da Fedora. 

 Tipo do Objeto Nomenclatura Descrição 

 Data Object Data Objeto que contém os conteúdos digitais, tais 

como imagens e documentos. 

 Service Definition SDef Objeto que contém as definições de serviços a 

serem aplicados no Data Object 

Service 

Deployment 

SDep Objeto que contém a implementação dos serviços 

listados no Service Definition 

 Content Model  CModel Objeto que representa o modelo dos Data Objects 

 

É importante ressaltar como eles se relacionam entre si, de acordo com a lista mostrada na 

Tabela 3.2: 

Tabela 3.2: Relacionamento entre os objetos fundamentais da Fedora. 

 

A imagem exibida na Figura 3.2 mostra graficamente os relacionamentos suportados entre 

os objetos fundamentais da Fedora. Os relacionamentos são configurados dentro do datastream 

RELS-EXT de cada objeto digital de onde as setas partem: 

 

 Origem  Destino  Relação  Propósito 

 Data  CModel  hasModel  Identifica a classe e o objeto que contém o modelo com as 

características essenciais da classe 

 CModel  SDef  hasService  Identifica o objeto que contém o modelo das características 

funcionais dos membros da classe 

 SDep  SDef  isDeploymentOf  Identifica o objeto que contém o modelo das funcionalidades 

que serão implantadas 

 SDep  CModel  isContractorOf  Identifica o objeto que contém o modelo das informações 

que serão implantadas 
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Figura 3.2: Relacionamento entre os objetos digitais da Fedora. 

 Data Object: É o tipo de objeto usado para representar uma entidade de conteúdo digital. 

Os data objects são o que normalmente pensamos em armazenar em um repositório de coleções 

digitais. Eles podem representar diversas entidades como imagens, livros, textos eletrônicos, e 

muitas outras. Um datastream é um elemento escrito, em sua maioria, em XML, que descreve o 

conteúdo em si (um conteúdo de bitstreams ou externo como uma imagem contida em uma 

página web, por exemplo). Um ou mais datastreams são usados para representar as partes do 

conteúdo digital. O data object consiste no encapsulamento do objeto digital FOXML (foxml: 

digitalObject) e de outros dois elementos XML fundamentais: Object Properties (foxml: 

ObjectProperties) e datastreams (foxml: datastreams), conforme exibido na Figura 3.3. 

  

Figura 3.3: Exemplo de um Data Object da Fedora. 
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O data object é mais simples e mais comum do que todos os demais tipos de objetos da 

Fedora e pode possuir no mínimo os três datastreams que são padrões de qualquer objeto 

digital: 

 DC (Dublin Core): É um datastream criado automaticamente. Contém os 

metadados sobre o data object. Metadados são os dados que descrevem as 

características do objeto digital, como por exemplo, o título e o código 

identificador.  

 RELS-EXT: É um datastream que possibilita interligar o data object com os 

demais objetos digitais da Fedora através da adição de relacionamentos entre eles. 

Esses relacionamentos permitem que os objetos de diferentes classificações se 

comuniquem entre si para possibilitar a aplicação de funcionalidades de 

processamento de imagens nos data objects. A   Figura 3.4 exibe os tipos de 

relacionamentos possíveis existentes entre os objetos digitais da Fedora. 

 

Figura 3.4: Tipos de Relacionamentos entre objetos digitais. 

 url: É um datastream que carrega e guarda a imagem a ser exibida no data object. 

Essa imagem pode estar arquivada localmente ou externamente em uma página 

web qualquer.  

 Service Definition Object (SDef): É um tipo especial de objeto de controle usado para 

armazenar um modelo de serviço. Um serviço contém um conjunto integrado de operações que 

um data object suporta. Fazendo uma analogia à programação orientada a objetos, um SDef 

define uma interface que enumera as operações que são suportadas, porém não define 

exatamente como uma operação é executada. Pode-se também compará-lo com a abordagem 

utilizada em programação web usando REST [85] e SOAP Web Services [86]. Para executar 

uma operação é necessário identificar o data object, o SDef e o nome da operação a ser 

realizada. 

O SDef é composto por três datastreams. A ausência de algum deles pode interferir no 

correto funcionamento do ambiente PROHIST. Como os datastreams pertencentes a todo 
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objeto digital já foram apresentados no objeto anterior, apenas o datastream exclusivo do 

SDef é apresentado a seguir: 

 METHODMAP: É um datastream “coração” do objeto de SDef. Ele define o 

conjunto de métodos no formato <methodmap> do objeto digital Fedora SDef. 

Cada método pode ser definido neste datastream como tendo zero ou mais 

parâmetros fornecidos pelo usuário. Cada parâmetro pode ser obrigatório ou 

opcional, com um valor padrão e, opcionalmente, um conjunto de valores válidos. 

 Service Deployment Object (SDep): É um tipo especial de objeto de controle que 

descreve como um repositório específico vai entregar o serviço de operações descrito em um 

SDef para uma classe de data object descrita em um CModel [84].  Ele armazena várias formas 

de metadados que descrevem as ligações em tempo de execução para invocar os métodos de 

serviço. O mais significativo destes formatos de metadados são informações sobre o serviço de 

ligação codificada em Web Services Description Language (WSDL) [87]. A Fedora usa o 

WSDL em tempo de execução para despachar as solicitações dos métodos do serviço no 

atendimento das solicitações do cliente para "representações virtuais" de um data object (ou 

seja, através de suas operações).  

O SDep é composto por cinco datastreams. Os seguintes datastreams são exclusivos do 

SDep: 

 DSINPUTSPEC: É um datastream que especifica informações adicionais sobre 

cada datastream. Normalmente, cada datastream de entrada desse arquivo vem de 

um data object particular a partir de qual método ele será invocado. 

 WSDL: É um datastream que contém todos os fluxos que devem ocorrer ao 

invocar uma funcionalidade, descrevendo para a Fedora exatamente o que precisa 

ser feito quando esta é executada. Para cada método, o WSDL fornece 

informações suficientes para a Fedora para que ele possa fazer uma substituição 

URL, a fim de atender a uma solicitação. Esse datastream é criado de forma 

bastante específica, não podendo ser utilizado nenhum WSDL arbitrário. As 

solicitações de execução das funcionalidades normalmente são realizadas via 

HTTP GET. 

 Content Model Object (CModel): É um tipo especial de objeto de controle que representa 

um modelo formal para caracterizar uma classe de data objects. Também fornece um modelo 

dos relacionamentos que são permitidos entre os demais objetos digitais e os data objects que 

tem como relacionamento hasModel  com o CModel. 

O CModel é composto por três datastreams, porém apenas um é diferente do padrão dos 

demais objetos digitais:  
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 DS-COMPOSITE-MODEL: É um datastream que traz a composição de como 

devem ser os datastreams de cada data object que segue o modelo do CModel, 

como por exemplo o formato MIME que deve ter o conteúdo de uma imagem ou 

documento. 

Visto essa parte dos objetos fundamentais da camada interna, outro fator importante nesta 

camada, é que através dela podem-se disponibilizar quaisquer funcionalidades de processamento 

de imagens para serem aplicadas nos data objects da Fedora. Isso é possível pela geração de um 

arquivo com extensão .war – Web Application Archive – através do Eclipse [88] e alocação 

deste arquivo no diretório C:/fedora/tomcat/webapps. Um arquivo com extensão “.war” é um 

pacote compactado, contendo uma estrutura de diretórios de uma aplicação WEB. Essa forma de 

empacotar uma aplicação inteira como se fosse um único arquivo é um benefício da plataforma 

J2EE [11]. Esse arquivo com extensão “.war” na Fedora contém: 

- Arquivos de classe Java com as implementações de algoritmos de processamento de 

imagens, 

- Arquivo de configuração do pacote – o descritor da instalação (web.xml, jboss-web.xml), 

- Arquivos fontes para a aplicação (arquivos de configuração, arquivos de imagens, arquivos 

HTML, arquivos XML, etc).  

Quando o tomcat é iniciado, ele realiza o desempacotamento de todos os arquivos que 

contêm a extensão .war pertencentes ao seu diretório webapps e dá origem a um diretório com o 

nome do arquivo. Dentro deste diretório terá uma aplicação web composta de componentes web 

(Servlets, JSP, HTML, XML, etc), recursos estáticos (imagens, folhas de estilo, arquivos.js, etc), 

classes e bibliotecas Java.  

Após a criação dos datastreams dos objetos digitais referenciando as novas 

funcionalidades implementadas, é possível ter acesso a essas funcionalidades através de web 

services que são disparados pela própria interface web da Fedora, localmente 

(htt://localhost:8080/fedora/get/data_object) ou através de uma visão mais externa, pela interface 

web do Drupal, quando o ambiente do PROHIST estiver completamente configurado. 

A possibilidade de criar aplicações web relativas a implementações de algoritmos de 

processamento de imagens e de configurar a chamada de seus métodos através da Fedora é uma 

poderosa característica que apenas a camada interna do ambiente PROHIST possui.  

3.2 A Camada Central  

A camada central é responsável pela ligação entre as camadas interna e externa. Essa ligação é 

realizada através da Islandora que funciona como uma “cola” entre o repositório Fedora [13] e o 

Drupal [14]. A Islandora é um módulo do Drupal que faz com que este haja como um front-end 

da Fedora, para que os usuários finais visualizem e gerenciem os objetos digitais armazenados na 
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Fedora. Este módulo fica localizado no diretório do Drupal, conforme a Figura 3.5. Isso significa 

que através da camada externa será possível incluir, excluir, adicionar datastream, buscar e 

navegar pelas coleções armazenadas na camada inferior.  

Vale salientar que na camada central são armazenados apenas dados de configuração 

informando como o Drupal pode se conectar com o repositório Fedora. Esses dados, sem sua 

maioria, são codificados em PHP [12] e são armazenados no banco de dados drupaldb. O 

arquivo da camada central que representa a Islandora é o fedora_repository e este é arquivado 

dentro do diretório da camada externa. Outro arquivo, denominado filtro 

drupal_servlet_filter.jar, auxilia na ligação entre a Fedora e o Drupal e por isso é alocado dentro 

do diretório das bibliotecas pertencentes à camada interna: C:\fedora\tomcat\webapps 

\fedora\WEB-INF\lib.  

Além disso, alguns elementos XML [10], conforme o Quadro 3.1, devem ser 

acrescentados dentro do arquivo web.xml da Fedora, para fazer referência com o filtro 

drupal_servlet_filter: 

Quadro 3.1: Elementos XML para referenciar o filtro drupal. 

 

 

 

 

 

Após realizar essa referência, é necessária a criação de um arquivo chamado filter-

drupal.xml dentro do diretório C:\fedora\server\config para poder habilitar o filtro drupal dentro 

da Fedora. Este filtro drupal é essencial para o funcionamento da Islandora com a Fedora. Seu 

arquivo contém o seguinte conteúdo exibido no Quadro 3.2: 

 

Quadro 3.2: Arquivo filter-drupal.xml. 

 

 

 

 

<filter> 

<filter-name>DrupalFilter</filter-name> 

<filter-class>ca.upei.roblib.fedora.servletfilter.FilterDrupal</filter-class> 

</filter> 

<filter-mapping> 

<filter-name>DrupalFilter</filter-name> 

<url-pattern>/*</url-pattern> 

</filter-mapping> 
 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

 

<FilterDrupal_Connection> 

<connection server="localhost" dbname="drupaldb" user="root" password=" " port="3306"> 

<sql>SELECT DISTINCT u.uid AS userid, u.name AS Name, u.pass AS Pass, r.name AS Role FROM 

(users u LEFT JOIN users_roles ON u.uid=users_roles.uid) LEFT JOIN role r ON 

r.rid=users_roles.rid WHERE u.name=? AND u.pass=?; 

</sql> 

</connection> 

</FilterDrupal_Connection> 

 



 

 53 

 

Figura 3.5: Módulo da Islandora dentro do diretório do Drupal. 

 

Quando a Islandora é instalada, alguns objetos digitais vêm instalados por padrão. Estes 

são essenciais para o funcionamento do ambiente PROHIST, pois representam objetos de 

coleção da Islandora, semelhantes aos objetos da Fedora, inclusive com os datastreams 

necessários para o seu funcionamento. A diferença é que seus datastreams são especiais e só 

pertencem a esses objetos digitais.  
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3.3 A Camada Externa  

A camada externa se comporta como uma interface para exibir os objetos digitais criados e 

configurados na camada interna. A comunicação entre essas duas camadas é feita através da 

Islandora [89]. Também conhecida como Drupal [14], a camada externa necessita da instalação 

do servidor web Apache [15], do banco de dados Mysql [17] e do PHP 5  para poder funcionar 

corretamente. Após a instalação e configuração desses componentes (conforme o apêndice A 

deste trabalho), o drupal em sua versão 6.x é armazenado dentro do diretório do servidor web.  

 Através do servidor web Apache, é possível entrar na aplicação Drupal e configurar as 

informações de acesso para o ambiente PROHIST, como usuário e senha, bem como o banco de 

dados drupaldb, regras de acesso, permissões de usuários e toda a parte de design e navegação 

da biblioteca digital. Devido à conexão da camada central com a interna, é possível também criar 

objetos digitais da Fedora através da interface gráfica exibida pelo Drupal; porém sempre é 

necessário complementar as configurações de alguns datastreams dentro da camada interna, 

quando se pretende exibir mais do que simples visualização de imagens. 
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4 Ambiente PROHIST 

O objetivo deste capítulo é apresentar a criação do ambiente PROHIST. Este ambiente utilizou a 

arquitetura FID – Fedora + Islandora + Drupal para constituir a nova biblioteca digital 

PROHIST. A escalabilidade do ambiente PROHIST é possível graças à camada interna da 

arquitetura que o compõe, devido a capacidade de incluir um grande número de objetos digitais, 

já sendo testada com até 10 milhões desses objetos. 

4.1 Prova de Conceito 

Esta prova de conceito apresenta a criação da biblioteca digital PROHIST, contendo, como 

acervo inicial, as páginas originais do livro “Popular Tales of The West Highlands” cedido pela 

Google e parte do acervo do Google Books [90]. Esta obra é datada de 1860 e pertence ao autor 

J.F.Campbell. A biblioteca digital terá algumas funcionalidades de processamento de imagens 

implementadas e outras já existentes na camada interna do ambiente PROHIST.  

 Conforme apresentado na subseção 2.2.6 deste trabalho, existem algumas bibliotecas 

digitais para documentos históricos que foram formadas a partir da arquitetura FID, porém 

oferecem o mínimo de recursos possíveis para serem aplicados nas imagens disponíveis nas 

bibliotecas. 

A biblioteca digital PROHIST, bem como o ambiente PROHIST, encontram-se 

implantados no servidor http://prohist.cin.ufpe.br localizado no Centro de Informática (CIn) da 

Universidade Federal de Pernambuco. As próximas seções apresentam o projeto base para a 

criação desta biblioteca, os algoritmos selecionados de processamento de imagens, bem como a 

criação e configuração dos objetos nas camadas do ambiente PROHIST, detalhando as minúcias 

existentes em cada um deles.  

4.2 Projeto PROHIST 

O projeto PROHIST iniciou-se em 2003, na Universidade de Pernambuco (UPE), coordenado 

pelo prof. Dr. Carlos Alexandre Barros de Mello. Chamado DocHist no seu início, o projeto se 

propunha a desenvolver algoritmos e técnicas para processamento de imagens de documentos 

históricos. Dentre as principais preocupações estavam binarização, segmentação e 

reconhecimento automático de caracteres. Ao longo dos anos, e com a participação de novos 

integrantes e novas instituições e com o acréscimo de novas bases de imagens, outras aplicações 

surgiram, fazendo o projeto crescer ainda mais.  

Em 2008, ele passou a ser denominado PROHIST, dando sentido duplo de 

“processamento de imagens de documentos históricos” e “pró-história” (ou seja, favorável à 
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preservação da história). Pouco antes, em 2006, o projeto ganhou projeção internacional ao ser 

contemplado com auxílio financeiro pela Agencia Española de Cooperación Internacional, 

estabelecendo uma cooperação com a Universidade Rey Juan Carlos, de Madri, Espanha, através 

do prof. Ángel Sanchez (ainda colaborador do projeto). 

 Fora do ambiente da academia, o projeto também ganhou interesse de empresas locais de 

desenvolvimento de soluções para processamento de imagens de documentos como a Document 

Solution (antes chamada de AiLeader). Além de novos desafios, essa parceria também trouxe 

novos tipos de documentos à base do projeto. 

 A base de imagens inicialmente composta por cartas, documentos e cartões postais do 

final do século XIX e início do século XX, hoje, possui ainda imagens de jornais antigos (alguns 

bastante degradados por causa do tipo de papel usado), formulários, cartas de vultos da história 

do Brasil, mapas e plantas antigas. A base possui também imagens recentes de cheques bancários 

(que não são consideradas como documentos históricos). 

Dentre os principais problemas abordados pelo projeto, destacamos: binarização, 

segmentação, reconhecimento óptico de caracteres e criação de uma biblioteca digital. A seguir, 

detalhamos cada um desses problemas. 

4.2.1 Binarização 

Binarização [70] é a conversão de uma imagem para apenas dois tons. No caso de documentos, 

esses tons correspondem a preto (para a tinta) e branco (para o papel). Essa conversão é 

importante por diversos motivos. O primeiro deles relaciona-se ao espaço necessário para 

armazenamento das imagens. Apesar do crescimento de capacidade de dispositivos de memória 

secundária, a quantidade de papel existente no mundo cresce numa maior velocidade, além de já 

existir há diversos séculos, desde a criação do papel em sua forma atual ou em formas anteriores.  

Desde seu surgimento, o papel foi, por muitos séculos, a principal forma de 

armazenamento e transmissão de informação da humanidade. Esse vasto uso se deve ao seu 

baixo custo e à facilidade em utilizá-lo. No entanto, o espaço para armazenamento do papel é um 

grande problema já que, facilmente, o papel ocupa vastos espaços. A sua fragilidade torna fácil 

também seu desgaste ao longo do tempo, podendo provocar perda de toda a informação contida 

nele a não ser que práticas específicas de preservação (com alto custo) sejam implantadas. 

 Com o surgimento do computador e os arquivos digitais, a criação de documentos digitais 

passou a ser prática comum junto com uma série de aplicações como busca por palavras chave, 

cópia de arquivos, etc. Isso é impossível em documentos em papel ou terminam gerando mais 

papel (através de fotocópias de documentos). A digitalização desses documentos surge como a 

melhor solução gerando imagens digitais que permitem, de forma simples, a cópia dos mesmos. 
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Para busca de palavras chave, edição ou outras aplicações, dependendo das características do 

documento, a conversão para arquivo de texto editável é possível através do processo de 

reconhecimento óptico de caracteres (OCR). Nesse sentido, uma das etapas de ferramentas de 

OCR é a binarização do documento para reconhecer as letras em preto-e-branco. 

 Tratando de documentos históricos, o processo de binarização não é tão simples já que 

muitos documentos podem apresentar desgaste no papel (que pode ser confundido com tinta e 

convertido para preto, tornando impossível a sua leitura), degradação da tinta (apagando partes 

do texto), interferência frente-verso (que acontece quando um documento é escrito dos dois lados 

do papel e a tinta de um lado pode ser vista do outro lado do papel). 

 Assim, o processo de conversão da imagem para preto-e-branco não é tão simples. Dentro 

do projeto PROHIST, diversos algoritmos já foram e vêm sendo criados para solução desse 

difícil problema. Mais informações podem ser encontradas em [71][72][73][74][75][76][77][78]. 

4.2.2 Segmentação 

Segmentação é a quebra de uma imagem em seus objetos constituintes [70]. No caso de imagens 

de documentos, podemos dividi-las em regiões de texto e regiões de imagens. As regiões de 

texto podem ser subdivididas em linhas de texto, as linhas de texto em palavras e as palavras em 

caracteres. Para imagens de documentos, esse processo torna-se mais complexo quando aplicado 

a documentos manuscritos cuja separação entre linhas, por exemplo, pode não ser tão clara. Às 

vezes, ocorre a conexão entre linhas com o contato de letras de uma linha com letras de uma 

linha abaixo (como acontece quando um caractere com componente descendente - como a letra g 

- toca ou se sobrepõe a algum caractere de componente ascendente - como a letra h). 

 Dentro do projeto PROHIST, pesquisas nessa área podem ser encontradas nas referências 

[79][80]. 

4.2.3 Reconhecimento Óptico de Caracteres 

A fase final da maioria das aplicações de processamento de imagens de documentos envolve a 

trasncrição do conteúdo da imagem para texto. Isso é feito através do reconhecimento 

automático de caracteres e tem como principais desafios a grande variedade que existe na grafia 

das palavras do ser humano, sem contar nas diferentes formas que as letras podem ter.  

Esse problema é bastante complexo e envolve diversas possíveis técnicas de 

aprendizagem de máquina as quais ainda hoje não apresentam um resultado satisfatório. Por isso, 

em geral, esse problema é dividido em problemas menores em busca de solução. Por exemplo, 

no projeto PROHIST, trabalhamos com o reconhecimento automático de dígitos manuscritos 

para fins de indexação automática dos documentos (tanto por códigos que podem existir no 

documento, quanto por data, se houver) [81][82][83]. 
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4.2.4 Biblioteca Digital para Imagens de Documentos Históricos 

A fim de juntar todas as técnicas criadas dentro do PROHIST, uma biblioteca digital foi 

vislumbrada e começou a ser desenvolvida [1]. A partir da próxima seção, detalharemos mais o 

processo de desenvolvimento da bibioteca digital PROHIST. 

4.3 Algoritmos de Processamento de Imagens 

A biblioteca digital PROHIST possui uma característica peculiar dentre as demais bibliotecas 

digitais existentes: ela possibilita ao usuário visualizar o conteúdo de uma imagem de documento 

histórico em diferentes representações, de modo que ele possa escolher qual se identifica mais 

com seu objetivo. Isso é possível graças à camada interna do ambiente PROHIST, que possibilita 

a implantação de algoritmos de processamento de imagens, quaisquer que sejam, e a execução 

desses algoritmos através de webservices acionados pelo usuário quando executa alguma 

funcionalidade da biblioteca digital. 

 Neste estudo de caso, alguns algoritmos de binarização e segmentação de imagens foram 

implementados, visando permitir que o usuário tenha pelo menos cinco visões diferentes da 

imagem original do documento histórico, possibilitando, por exemplo, que ele tenha acesso a 

imagens sem a transposição da tinta de um lado para o outro do papel, quando este tem 

informações escritas dos dois lados (interferência frente-verso, como já citado anteriormente). 

 O processo de binarização de imagens consiste em transformar uma imagem colorida em 

outra monocromática. Usando um ponto de corte, os pixels de uma imagem com cores acima 

desse ponto de corte são convertidos para branco; e os pixels com cores abaixo desse ponto de 

corte passam a ser pretos. Esse é conceito básico de binarização de imagens. Pode haver 

variações nesse processo como o uso de diferentes pontos de corte para a imagem. Quando 

temos um ponto de corte único para toda a imagem, dizemos que temos um ponto de corte 

global. Quando há mais de um ponto de corte, aplicado a diferentes regiões da imagem, temos 

um ponto de corte local. Existem diversos algoritmos para cada uma dessas classes sendo que os 

algoritmos locais, geralmente são de mais alto custo computacional. Nesta dissertação, como 

nosso foco não é processamento digital de imagens, implementamos apenas algoritmos de 

binarização globais. 

 Os algoritmos de binarização implementados neste estudo de caso foram: 

 Binarização por ponto de corte fixo – Possui um ponto de corte fixado em 127 

(aproximadamente, o ponto médio na escala de cinza que vai de 0 a 255). Esse é o 

algoritmo de binarização mais simples e foi o primeiro que implementamos para 

ganharmos experiência no ambiente de desenvolvimento. 
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 Tom de cinza médio (Mean Grey Level) [70]– Possui um ponto de corte 

representado pelo ponto médio entre a maior e a menor cor presentes no 

histograma da imagem. 

 Porcentagem de preto (Percentage of Black) [78] – Possui um ponto de corte 

definido pela porcentagem da quantidade de tons de preto esperada na imagem 

final. Este algoritmo requer como parâmetro passado pelo usuário, uma entrada de 

dados referente à porcentagem de preto que deve existir na imagem preto-e-

branco final. Caso o usuário não informe essa porcentagem, o algoritmo está 

implementado para apresentar como padrão, um valor de 10% de preto. 

 Algoritmo baseado em entropia de Tsallis (Tsallis-Entropy Based Algorithm) 

[74]– Este algoritmo foi implementado já dentro do projeto PROHIST, sendo 

específico para imagens de documentos históricos. O conceito de entropia 

(quantidade média de informação por símbolo da fonte) de Claude Shannon [91] é 

usado em alguns algoritmos de binarização, considerando a imagem como uma 

fonte de informação e seus tons como as informações possíveis de serem 

transmitidas [92][93]. Constantino Tsallis definiu uma nova forma de entropia 

[94] e um novo algoritmo baseado nesse conceito foi criado e testado em imagens 

da base PROHIST. Esse algoritmo está agora implementado no ambiente aqui 

apresentado. 

O processo de segmentação de imagens consiste em dividir a imagem em regiões que 

tenham pixels com características similares (segmentação por semelhança) ou regiões que 

tenham alterações bruscas de intensidade (segmentação por diferenças) como, por exemplo, uma 

detecção de contornos. Essas características similares podem ser detectadas aleatoriamente, de 

forma determinística ou selecionadas pelo usuário. 

Os algoritmos de segmentação de imagens implementados neste estudo de caso foram: 

 Análise de projeção (Projection Profile) [70] – A imagem do documento é 

percorrida linha-a-linha, avaliando a quantidade de pixels pretos em cada linha. 

As linhas que possuírem uma quantidade de pixel preto inferior a um valor 

previamente definido são consideradas como parte do background do documento 

(papel) e são excluídas (no nosso caso, para melhor visualização, convertemos 

essas linhas para preto); caso contrário, não é realizada nenhuma alteração na 

linha original, preservando o conteúdo do documento. 

 Mapas de transição (Transition Map Segmentation) [79]– Possui uma janela com 

um tamanho fixo, que se move da esquerda para direita, incrementando de um 

pixel, e antes de cada deslocamento, atribui ao primeiro pixel da janela em uma 
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nova imagem, a cor do pixel referente ao valor do contador que grava o número 

de transições que houve naquela janela, de pixel preto para branco e vice-versa. E 

assim percorre toda a imagem, gerando uma nova imagem com pixels variando 

suas cores de 0 a 255 tons. Novamente, um valor pré-definido pode estabelecer 

uma quantidade mínima de transições que indicariam texto no documento. 

4.4 Objetos da Camada Interna inseridos pela Fedora 

Considerando o estudo realizado sobre a camada interna e seus objetos digitais na subseção 

3.2.1, os primeiros objetos criados são aqueles que têm um relacionamento com os objetos 

digitais base da Fedora. Todos os objetos da Fedora têm um identificador persistente – PID – e 

são representados por “prohist: id”.  

A Figura 4.1 mostra a hierarquia existente entre os objetos digitais criados no ambiente 

PROHIST, em uma abordagem bottom-up, de forma que à medida que novos objetos são 

criados, estes dependem (indicado pelas setas) dos objetos anteriores, para formar a estrutura de 

coleção apresentada pela biblioteca PROHIST. 

 

Figura 4.1: Hierarquia entre os objetos criados na coleção da biblioteca PROHIST. 
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Para o estudo de caso vão ser considerados objetos criados pela Fedora, apenas três dos 

quatro tipos fundamentais de objetos digitais: o prohist:2 representando o CModel; o prohist:3 

representando o SDef; e o prohist:4 representando o SDep. Os data objects foram criados através 

da Islandora, para que seja possível a visualização destes pela camada externa do ambiente 

PROHIST, pois já que o objetivo do projeto é o de visualizar os objetos digitais da Fedora na 

Biblioteca PROHIST, isso só  é possível, criando os data objects pela Islandora para fazer o 

mapeamento das funcionalidades dentro desses objetos. 

 prohist:2 

Este objeto digital representa um Content Model para os data objects. Os objetos digitais que 

têm um relacionamento do tipo hasModel com este objeto possuem o modelo descrito nele. Os 

datastreams abaixo foram criados para o prohist:2. 

o DC: Datastream que possui os metadados relacionados ao título e ao 

identificador, conforme o Quadro 4.1 abaixo: 

Quadro 4.1: Dublin Core do Objeto Digital prohist:2. 

 

 

     

 

 

o RELS-EXT: Datastream que representa os relacionamentos do tipo 

hasModel com o objeto digital base fedora-system:ContentModel-3.0 e 

hasService com o objeto digital SDef prohist:3. Neste datastream, ocorre 

a ligação de dependência entre esses dois objetos digitais. 

o DS-COMPOSITE-MODEL: Define os datastreams necessários para que 

os objetos digitais estejam de acordo com o CModel prohist:2. Neste caso, 

todos os objetos digitais que seguirem este modelo de dados, terão que 

possuir um datastream nomeado “url” que seja do tipo MIME 

“image/jpeg”. O Quadro 4.2 indica quais os datastreams os objetos 

digitais devem ter: 

Quadro 4.2: Datastream DS-COMPOSITE MODEL. 

 

 

 

 

 

<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ 

http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"> 

<dc:title>Historical Document CModel</dc:title> 

<dc:identifier>prohist:2</dc:identifier> 

</oai_dc:dc> 

<dsCompositeModel xmlns="info:fedora/fedora-

system:def/dsCompositeModel#"> 

<dsTypeModel ID="url"> 

<form MIME="image/jpeg"/> 

</dsTypeModel> 

</dsCompositeModel> 
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 prohist:3 

Este objeto digital representa um Service Definition para todos os data objects que tiverem como 

content model, o objeto digital prohist:2. O prohist:3 possui os seguintes datastreams: 

o DC: Datastream que possui os metadados relacionados ao título e ao 

identificador do objeto digital. 

o RELS-EXT: Representa o relacionamento do tipo hasModel com o objeto 

digital base fedora-system:Service-Definition-3.0. 

o METHODMAP: Considerado o datastream mais importante deste objeto, 

o methodmap é composto pelo mapeamento de todas as funcionalidades 

existentes no objeto digital SDep prohist:4. Mapeamento, neste caso, são 

todos os nomes dos métodos, com ou sem parâmetros passados pelo 

usuário. O Quadro 4.3 exibe um trecho das informações mais relevantes 

do prohist:3. 

Quadro 4.3: Trecho do Datastream METHODMAP do prohist:3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 prohist:4 

Este objeto digital representa um Service Deployment para todos os data objects que tiverem 

como content model, o objeto digital prohist:2 e como service definition, o prohist:3. O objeto 

digital prohist:4 contém as seguintes funcionalidades implementadas: 

 resizeImage (altera as dimensões da imagem) 

 zoomImage (apresenta a imagem em mais ou menos detalhes) 

 rotateLeftImage (rotaciona a imagem para a esquerda) 

 brightImage (altera o brilho da imagem) 

 watermarkImage (acrescenta uma marca d’água na imagem) 

<fmm:MethodMap name="Fedora MethodMap for Image Manipulation Servlet Test" 

xmlns:fmm="http://fedora.comm.nsdlib.org/service/methodmap"> 

<fmm:method operationName="resizeImage"> 

<fmm:UserInputParm defaultValue="150" parmName="width" passBy="VALUE" 

required="true"/> 

</fmm:method> 

<fmm:method operationName="thresholdingImage"/> 

<fmm:method operationName="meanGrayLevelImage"/> 

<fmm:method operationName="thTsallisBinarizarImage"/> 

<fmm:method operationName="transitionMapSegmentationImage"> 

<fmm:UserInputParm defaultValue="40" parmName="transitionMapSegmentation" 

passBy="VALUE" required="true"/> 

</fmm:method> 

<fmm:method operationName="projectionProfileSegmentationImage"/> 

<fmm:method operationName="percentagemBlackImage"> 

<fmm:UserInputParm defaultValue="10" parmName="percentagem" passBy="VALUE" 

required="true"/> 

</fmm:method> 

</fmm:MethodMap> 
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 cropImage (corta um pedaço da imagem) 

 convertImage (salva a imagem em outros formatos) 

 grayscaleImage (converte a imagem para tons de cinza) 

 invertPixelsImage (negativa as cores da imagem) 

 thresholdingImage (binarização por ponto de corte fixo) 

 meanGrayLevelImage (binarização por tom de cinza médio) 

 thTsallisBinarizarImage (binarização por entropia de Tsallis) 

 transitionMapSegmentationImage (segmentação por mapa de transição) 

 projectionProfileSegmentationImage (segmentação por análise de projeção) 

 percentagemBlackImage (binarização por porcentagem de preto) 

 

Além disso, ele possui os seguintes datastreams: 

o DC: Datastream que possui os metadados relacionados ao título e ao 

identificador do prohist:4. 

 

o RELS-EXT: Representa os relacionamentos hasModel com o objeto 

digital base fedora-system:Service-Deployment-3.0; isDeploymentOf com 

o objeto SDef prohist:3; e isContractorOf com o objeto CModel prohist:2. 

 

o METHODMAP: Datastream semelhante ao do objeto digital prohist:3, 

sendo que além das informações contidas no objeto anterior, este 

datastream também informa quais são os datastreams necessários como 

entrada de dados para cada funcionalidade implementada. Por exemplo, as 

funcionalidades requerem imagens em formato JPEG, dessa forma, os 

datastreams “url” servirão para todas as funcionalidades, uma vez que eles 

são do tipo MIME “image/jpeg”. O Quadro 4.4 mostra um trecho do 

datastream referente às funcionalidades dos algoritmos de binarização. 

 

o DSINPUTSPEC: Define a especificidade de cada datastream de entrada 

de um data object particular de acordo com o método invocado dentro do 

objeto digital prohist:4. O Quadro 4.5 exibe as informações criadas neste 

datastream. 

 

o WSDL: É o datastream que contém todos os fluxos que devem ocorrer ao 

invocar uma funcionalidade contida no prohist:4, descrevendo para a 



 

 64 

Fedora exatamente o que precisa ser feito quando esta é executada. Para 

cada método, o datastream fornece informações suficientes para a Fedora 

para que ele possa fazer uma substituição URL, a fim de atender a uma 

solicitação. O Quadro 4.6 mostra um trecho do datastream em estudo, com 

as informações referentes à funcionalidade grayscale. 

Quadro 4.4: Trecho do Datastream METHODMAP do objeto prohist:4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4.5: Datastream DSINPUTSPEC do objeto prohist:4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<fmm:MethodMap name="MethodMap Test " 

xmlns:fmm="http://fedora.comm.nsdlib.org/service/methodmap"> 

<fmm:method operationName="thresholdingImage" 

wsdlMsgName="thresholdingImageRequest" wsdlMsgOutput="image_response"> 

<fmm:DatastreamInputParm parmName="url" passBy="URL_REF"/> 

<fmm:MethodReturnType wsdlMsgName="image_response" 

wsdlMsgTOMIME="image/gif"/> 

</fmm:method> 

<fmm:method operationName="meanGrayLevelImage" 

wsdlMsgName="meanGrayLevelImageRequest" wsdlMsgOutput="image_response"> 

<fmm:DatastreamInputParm parmName="url" passBy="URL_REF"/> 

<fmm:MethodReturnType wsdlMsgName="image_response" 

wsdlMsgTOMIME="image/gif"/> 

</fmm:method> 

<fmm:method operationName="thTsallisBinarizarImage" 

wsdlMsgName="thTsallisBinarizarImageRequest" wsdlMsgOutput="image_response"> 

<fmm:DatastreamInputParm parmName="url" passBy="URL_REF"/> 

<fmm:MethodReturnType wsdlMsgName="image_response" 

wsdlMsgTOMIME="image/gif"/> 

</fmm:method> 

<fmm:method operationName="percentagemBlackImage" 

wsdlMsgName="percentagemBlackImageRequest" wsdlMsgOutput="image_response"> 

<fmm:UserInputParm defaultValue="10" parmName="percentagem" passBy="VALUE" 

required="true"/> 

<fmm:DatastreamInputParm parmName="url" passBy="URL_REF"/> 

<fmm:MethodReturnType wsdlMsgName="image_response" 

wsdlMsgTOMIME="image/gif"/> 

</fmm:method> 

</fmm:MethodMap> 

<fbs:DSInputSpec label=" ImageManipulation Datastream Input Specification Test" 

xmlns:fbs="http://fedora.comm.nsdlib.org/service/bindspec"> 

<fbs:DSInput DSMax="1" DSMin="1" DSOrdinality="false" 

wsdlMsgPartName="url"> 

<fbs:DSInputLabel>Image URL</fbs:DSInputLabel> 

<fbs:DSMIME>image/gif</fbs:DSMIME> 

<fbs:DSMIME>image/jpeg</fbs:DSMIME> 

<fbs:DSMIME>image/tiff</fbs:DSMIME> 

<fbs:DSMIME>image/png</fbs:DSMIME> 

<fbs:DSMIME>image/bmp</fbs:DSMIME> 

<fbs:DSInputInstruction>URL pointing to an image of type GIF, JPG, or 

TIF</fbs:DSInputInstruction> 

</fbs:DSInput> 

</fbs:DSInputSpec> 
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Quadro 4.6: Trecho do Datastream WSDL do objeto prohist:4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5  Objetos da Camada Central inseridos pela Islandora 

Nesta subseção são apresentados os objetos de coleção da Islandora. É a partir da criação desses 

objetos, que os demais objetos da camada interna poderão ser visualizados na camada externa do 

ambiente PROHIST. É importante compreender que a diferença entre estes objetos da Islandora 

e os objetos da Fedora está unicamente em seus relacionamentos e em seus datastreams que têm 

a sua peculiaridade, sendo alguns exclusivos dos objetos de coleção da Islandora, como por 

exemplo, o ISLANDORACM, o COLLECTION_POLICY, o COLLECTION_VIEW, o 

CHILD_SECURITY e o QUERY. Eles são explicados mais adiante dentro de cada objeto digital 

que os pertence. 

 islandora:collectionCmodel  

Este objeto digital representa um Content Model de uma coleção. Os objetos digitais que têm um 

relacionamento do tipo hasModel com este objeto pertencem a este modelo de coleção. Os 

datastreams abaixo foram criados para o islandora:collectionCmodel. 

o DC: Datastream que possui os metadados relacionados ao título e ao 

identificador, conforme o  Quadro 4.7 abaixo. 

o RELS-EXT: Datastream que representa o relacionamento do tipo 

hasModel com o objeto digital base fedora-system:ContentModel-3.0. 

Neste datastream, ocorre a ligação de dependência entre esses dois objetos 

digitais. 

<wsdl:definitions name=" ImageManipulation Servlet Test"> 

<wsdl:types> 

<xsd:schema targetNamespace="ImageManipulation"> 

<xsd:simpleType name="urlType">        <xsd:restriction base="xsd:string"/> 

</xsd:simpleType>  <wsdl:message name="grayscaleImageRequest"> 

<wsdl:part name="url" type="this:urlType"/>  </wsdl:message> 

<wsdl:portType name="ImageManipulationPortType Test"> 

<wsdl:operation name="grayscaleImage">      <wsdl:input 

message="this:grayscaleImageRequest"/> 

<wsdl:output message="this:image_response"/>    </wsdl:operation>  </wsdl:portType> 

<wsdl:service name="ImageManipulation">    <wsdl:port 

binding="this:ImageManipulation_http" name="ImageManipulation_port">      

<http:address location="http://localhost:8080/imagemanip/"/>    </wsdl:port>  

</wsdl:service> <wsdl:operation name="grayscaleImage">      <http:operation 

location="ImageManipulation?url=(url)&amp;op=grayscale"/>      <wsdl:input> 

<http:urlReplacement/>      </wsdl:input>      <wsdl:output>        <mime:content 

type="image/gif"/> 

<mime:content type="image/jpeg"/>              <mime:content type="image/tiff"/> 

<mime:content type="image/png"/>        <mime:content type="image/bmp"/>           

</wsdl:output>    </wsdl:operation>  </wsdl:binding> </wsdl:definitions> 
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Quadro 4.7: Dublin Core do islandora:collectionCModel. 

 

 

 

 

 

o ISLANDORACM: Datastream necessário para indicar na biblioteca 

digital PROHIST a forma como a Islandora realizará a ingestão e a 

exibição dos objetos e coleções que fazem parte do modelo 

islandora:collection CModel. O  Quadro 4.8 mostra que ao ingerir um 

objeto digital para essa modelo de coleção, a Islandora exibirá o Content 

Model “Collection” para que os objetos digitais dependentes do 

islandora:collectionCModel possam criar suas coleções e aceitem arquivos 

cujas extensões sejam “.xml”, ”.txt”, “.jpeg” e “.bmp”.  

Quadro 4.8: Trecho do datastream ISLANDORACM que indica o content model disponível e 

os tipos de arquivos para 

objetos digitais de 

coleção. 

 

 

 

 

 

 

 

o DS-COMPOSITE-MODEL: Define os datastreams necessários para que 

os objetos digitais estejam de acordo com o CModel islandora:collection 

CModel. Neste caso, todos os objetos digitais que seguirem este modelo 

de coleção, terão que possuir um datastream nomeado “DSID” que seja do 

tipo MIME “text/xml”. O  Quadro 4.9 indica quais os datastreams os 

objetos digitais devem ter: 

Quadro 4.9: DS-COMPOSITE-MODEL do islandora:collectionCModel. 

 

 

 

 

<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ 

http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"> 

<dc:title>Islandora Collection Content Model</dc:title> 

<dc:identifier>islandora:collectionCModel</dc:identifier> 

</oai_dc:dc> 

<dsCompositeModel xmlns="info:fedora/fedora-system:def 

/dsCompositeModel#"> 

<dsTypeModel ID="DSID"> 

<form MIME="text/xml"/> 

</dsTypeModel> 

</dsCompositeModel> 

<content_model name="Collection"> 

<mimetypes> 

<type>text/xml</type> 

<type>text/plain</type> 

<type>application/xml</type> 

<type>image/jpeg</type> 

<type>image/bmp</type> 

</mimetypes> 

</content_model> 
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A  Figura 4.2 mostra o objeto digital islandora:collectionCModel e seus datastreams 

citados acima. 

 

Figura 4.2: Objeto Digital islandora:collectionCModel. 

 islandora:top 

Este objeto digital representa uma coleção de objetos digitais que segue o padrão do content 

model islandora:collectionCModel. Os seguintes datastreams foram criados para este objeto: 

o DC: Este datastream possui os metadados do islandora:top. O Quadro 

4.10 exibe os metadados idenficados pelas tags: <dc:title> e 

<dc:identifier>. 

o RELS-EXT: Datastream que representa o relacionamento do tipo 

hasModel com o objeto digital islandora:collectionCModel. Neste 

datastream, ocorre a ligação de dependência entre esses dois objetos 

digitais, o que significa dizer que o islandora:top segue o modelo de 

coleção pertencente ao islandora:collectionCModel. 

Quadro 4.10: Dublin Core do islandora:top. 

 

 

 

 

 

<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ 

http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"> 

<dc:title>Islandora Top-Level Collection</dc:title> 

<dc:identifier>islandora:top</dc:identifier> 

</oai_dc:dc> 
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o COLLECTION_POLICY: Datastream escrito em XML que define quais 

content models podem ser ingeridos e relacionados com o objeto de 

coleção islandora:top. O  Quadro 4.11 exibe um trecho do datastream em 

questão: 

Quadro 4.11: Trecho do datastream COLLECTION_POLICY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o TN: Datastream que representa a miniatura da imagem do objeto digital 

islandora:top. Esta imagem pode estar armazenada localmente no servidor 

prohist.cin.ufpe.br ou então pode estar em algum link externo, sendo dessa 

forma, referenciada no datastream TN. 

 

 islandora:4 

Este objeto digital faz parte da coleção islandora:top. Ele é inserido através da Islandora, já 

utilizando a interface da camada externa. A Figura 4.3 exibe as informações referentes ao objeto 

islandora:top e a  Figura 4.4 mostra o primeiro passo para a função de ingerir um novo objeto 

digital que tenha o content model “Collection” definido no objeto digital islandora:top. 

<collection_policy> 

<contentmodels> 

<contentmodel name="Collection"> 

<pid_namespace>islandora:collection</pid_namespace> 

<pid>islandora:collectionCModel</pid> 

<dsid>ISLANDORACM</dsid> 

</contentmodel> 

</contentmodels> 

<relationship>isMemberOfCollection</relationship> 

<search_terms> 

<default>dc.description</default> 

<term> 

<field>dc.title</field> 

<value>dc.title</value> 

</term> 

</search_terms> 

</collection_policy> 
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Figura 4.3: Informações do Objeto Digital de Coleção islandora:top. 

 

 

Figura 4.4: Tela de selecionar o content model disponível na Coleção islandora:top. 

 

Após selecionar o tipo de Content Model a ser utilizado pelo objeto digital e clicar no 

botão [Next], uma nova página é exibida contendo os campos referentes aos metadados do novo 

objeto, inclusive um campo para realizar o upload do datastream collection policy que será 

utilizado. A  Figura 4.5 mostra um trecho do preenchimento dessa tela, contendo o segundo 

passo de ingerir um objeto pela Islandora.  
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Figura 4.5: Segundo passo para ingerir um objeto digital na coleção islandora:top. 

 

Depois de preencher todos os campos da tela de ingerir o novo objeto, o usuário 

clica no botão [Ingest]. Após isso, é necessário adicionar o datastream TN para incluir 

uma imagem no objeto islandora:4 e finalmente o objeto digital de coleção está criado. A 

Figura 4.6 e a Figura 4.7 mostram o datastream TN sendo adicionado e a imagem do 

objeto digital fazendo parte da coleção islandora:top, respectivamente. 
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Figura 4.6: Datastream TN adicionado no isladora:4. 

 

 

Figura 4.7: Imagem do islandora:4 fazendo parte da coleção islandora:top. 

 islandora:5 

A criação deste objeto digital é semelhante a do islandora:4, sendo que o islandora:5 estará 

contido dentro da coleção do islandora:4. E o datastream COLLECTION_POLICY possui 

informações diferentes do objeto anterior, uma vez que a partir deste objeto de estudo, os 
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próximos que serão criados serão equivalentes às páginas do livro Popular Tales of The West 

Highlands. Dessa forma, o content model dos objetos digitais relacionados ao islandora:5 será do 

tipo STANDARD_JPEG. A  Figura 4.8 mostra a imagem que representa o islandora:5. 

 

Figura 4.8: Imagem ilustrativa do objeto digital islandora:5. 

 

 islandora:7 

Este objeto digital é um data object criado pela Islandora e que representa uma página do livro 

“Popular Tales of The West Highlands” representado pelo islandora:5. Sua criação é semelhante 

a dos objetos digitais anteriores, sendo que o content model que faz parte de sua composição é o 

STANDARD_JPEG, conforme ilustrado na Figura 4.9, indicando que ele será representando por 

uma imagem cujo formato é JPEG. 
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Figura 4.9: Ingestão de um data object cujo content model aplicado é STANDARD_JPEG. 

 

 Após selecionar o content model, a criação do objeto digital islandora:7 segue os mesmos 

passos dos objetos anteriores da Islandora. Por fim, deve-se acrescentar o datastream TN e o 

relacionamento hasModel com o objeto SDef prohist:2 pela Fedora e o datastream url pela 

Islandora, que representa  a imagem original a ser utilizada na execução das funcionalidades. O 

islandora:7 pode ser visualizado da forma apresentada na Figura 4.10 : 

 

Figura 4.10: Datastream TN representando o islandora:7. 

 

Ao clicar no link “Page 1” que fica logo abaixo da imagem do objeto digital islandora:7, uma 

nova página é exibida contendo todas as informações do objeto em estudo, tais como, seus 
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metadados, as funcionalidades que podem ser aplicadas na imagem original representada pelo 

islandora:7 e seus datastreams. A Figura 4.11 mostra o cabeçalho da página que contém o 

islandora:7; a Figura 4.12 exibe os metadados criados para este objeto; a Figura 4.13 apresenta as 

funcionalidades aplicáveis à imagem do documento histórico representada pelo objeto digital; e a 

Figura 4.14 mostra os datastreams criados neste objeto. 

 

 

Figura 4.11: Cabeçalho da página do objeto digital islandora:7. 

 

 

Figura 4.12: Metadados criados para o islandora:7. 

Os próximos objetos digitais criados pela Islandora remetem às próximas páginas do livro 

“Popular Tales of The West Highlands”, e por ter uma criação semelhante à primeira página, os 

detalhes dessa criação não serão exibidos no projeto. Porém vale salientar, que foram 

acrescentados mais alguns objetos representando as próximas páginas do livro, como objeto de 

mera ilustração, conforme ilustrado na Figura 4.15. 

 



 

 75 

 

Figura 4.13: Funcionalidades aplicáveis ao objeto islandora:7. 

 

 

Figura 4.14: Lista dos datastreams pertencentes ao objeto digital islandora:7. 

 

Convém lembrar, que este ambiente foi criado para poder acrescentar quantas coleções 

forem possíveis, com vários livros de inúmeras páginas, de forma que para cada coleção pode ser 

escolhido um conjunto de funcionalidades que serão aplicáveis àquela coleção específica. 
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Figura 4.15: Páginas do livro “Popular Tales of The West Highlands”. 

 

4.6 Configuração da Camada Externa 

Na camada externa é realizada toda a configuração de layout, navegação, políticas de 

acesso, cadastro de usuários, regras de permissão, tema de exibição entre outras. A conta do 

usuário Administrador é definida na criação do Drupal, juntamente como o banco de dados, o 

endereço do servidor web e a porta de acesso à aplicação. O administrador tem acesso completo 

ao site, possui todas as permissões e pode realizar qualquer atividade administrativa. Esta é o 

único usuário que pode realizar determinadas atividades, de modo a manter as suas credenciais 

seguras. 

 Para criar um novo usuário na biblioteca, é necessário que o Administrador acesse o 

caminho: Home › Administer › User management › Users › Users, preencha os campos 

“Username”, “E-mail address”, “Password”, “Confirm Password”, informe o “Status” e a 

“Role” aplicada na permissão do novo usuário. Após isso, clicar no botão [Create new account] e 

estará criado um novo usuário da biblioteca digital. 

  Após criar o novo usuário, “Guest”, o Administrador deve acessar o caminho: Home › 

Administer › User management › Roles para criar uma nova regra de acesso para o usuário 

criado. Uma regra permite restringir a segurança e administração do Drupal, além de definir um 

grupo de usuários que tem certos privilégios definidos nas permissões de usuários.  As 

permissões do usuário “Guest” são relacionadas apenas à visualização do menu principal e 

acesso ao conteúdo digital e às suas funcionalidades. Elas são configuradas nesse caminho: 

Home › Administer › User management › Permissions. 

 Quanto à questão da aparência, o Administrador pode acessar o caminho: Home › 

Administer › Site building › Themes para escolher um tema específico para a Biblioteca Digital 

PROHIST. Neste caso, o diretório com as configurações do tema devem estar arquivados dentro 
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do diretório do drupal: C:\wamp\www\drupal\themes. O tema utilizado pela biblioteca 

PROHIST é o BookStore. 

 Para que o ambiente PROHIST esteja corretamente configurado, é necessário que o 

Administrador garanta que os seguintes módulos do Drupal estejam habilitados na biblioteca 

digital: FedoraRepository e ImageCache. 

 Considerando que os requisitos mínimos acima estão corretamente configurados, a 

próxima subseção exibirá o acesso do usuário “Guest” à Biblioteca Digital PROHIST. 

4.7 Acesso à Biblioteca Digital PROHIST 

A Biblioteca Digital PROHIST alcança qualquer público alvo que tenha interesse nas 

áreas de divulgação e preservação de documentos históricos, de processamento de imagens e de 

bibliotecas digitais em geral. Trata-se de uma área relativamente nova e que atrai muitos 

pesquisadores e interessados no assunto. 

A Biblioteca Digital PROHIST está implantada no Centro de Informática da 

Universidade Federal de Pernambuco e possui o seguinte endereço de acesso: 

http://prohist.cin.ufpe.br/drupal. Ao acessar esse endereço, o navegador abre a página ilustrada 

na Figura 4.16:  

 

Figura 4.16: Página inicial da Biblioteca Digital PROHIST. 

O usuário criado pelo Administrador pode fazer o login através das seguintes credenciais: 

Username: Guest 

Password: Guest123 

E ao clicar em Log in, o usuário tem acesso à página de usuário logado na biblioteca, 

conforme pode ser visto na Figura 4.17. 
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Figura 4.17: Visibilidade da Biblioteca Digital PROHIST pelo Usuário “Guest”. 

 

A  Figura 4.18 exibe a página que é mostrada para o usuário “Guest” ao clicar na opção 

do menu “PROHIST Content”. O usuário tem acesso à coleção denominada “The Harvard 

College Library”. 

 

Figura 4.18: Usuário “Guest” com acesso à coleção “The Harvard College Library”. 

 

Ao clicar no link do nome da coleção “The Harvard College Library”, o usuário terá 

acesso ao livro “Popular Tales of The West Highlands”, conforme mostrado pela  Figura 4.19. 
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Figura 4.19: Usuário “Guest” com acesso ao livro “Popular Tales of The West Highlands”. 

 

Ao clicar no link referente ao nome do livro “Popular Tales of The West Highlands”, o 

usuário terá acesso a todas as páginas do livro que foram digitalizadas. A Figura 4.20 mostra 

uma parte da próxima página. 

 

Figura 4.20: Usuário “Guest” acessa as páginas referentes ao livro “The Popular Tales of The 

West Highlands”. 

 

A partir dessa página, qualquer imagem que o usuário Guest acessar, através do link 

contido no nome de cada uma, vai permitir o acesso a todas as informações referente àquela 
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página do livro, tais como seus metadados, as funcionalidades que podem ser aplicadas para 

gerar novas formas de visualizar a mesma página e os datastreams cadastrados no objeto digital 

que a representa. A Figura 4.21 exibe, por exemplo, a página referente à imagem “Page 6” do 

livro “Popular Tales of The West Highlands”. 

Quando o usuário entra nessa página, ele tem acesso à descrição desse documento 

histórico, que é mostrada através dos seus metadados, tais como: título, criador, assunto, data, 

origem, entre outros, às funcionalidades que podem ser aplicadas nesta imagem, como por 

exemplo, visualizar a imagem original, aplicar tons de cinza na imagem, aplicar binarização, 

segmentar a imagem, entre outras, e acesso à lista de conteúdos que compõe objeto digital da 

imagem “Page 6”, contendo todos os datastreams que fazem parte desse objeto.  

Ao acessar a opção “Detailed List of Functionalities” o usuário pode aplicar diversas 

funcionalidades na imagem em foco, inclusive os algoritmos de processamento de imagens que 

foram implementados neste projeto.  

A Figura 4.22 apresenta a lista de funcionalidades que podem ser executadas na página do 

livro “Page 6”. 

 

 

Figura 4.21: Página referente a “Page 6” do livro “Popular Tales of The West Highlands”. 
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Figura 4.22: Lista de Funcionalidades disponíveis para a imagem “Page 6”. 

 

Quando o usuário clica em View da opção “Original Image” ele pode visualizar a 

imagem original do documento histórico. A Figura 4.23 exibe esta imagem da página do livro 

em outra janela do browser. 
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Figura 4.23: Visualização da Imagem Original da página “Page 6” do livro. 

 

 A Figura 4.24 exibe a imagem da página “Page 6” após a aplicação do algoritmo de tons 

de cinza, denominado na biblioteca digital PROHIST por Grayscale. Essa funcionalidade, assim 

como Resize, Zoom, Watermark e Bright, vêm disponíveis na camada interna do ambiente 

PROHIST, porém para utilizá-las é preciso fazer referência e configurá-las nos objetos digitais 

prohist:3 e prohist:4 que representam o service definition e o service deployment, 

respectivamente. 
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Figura 4.24: Aplicação da funcionalidade “Grayscale” na imagem “Page 6”. 

 

As próximas imagens apresentadas neste capítulo serão relacionadas às diferentes 

visualizações que o usuário pode ter acesso, ao aplicar as diversas funcionalidades disponíveis 

para a imagem exibida na Figura 4.23. A Figura 4.25 mostra a “Page 6” após a aplicação do 

algoritmo de processamento de imagens denominado na biblioteca digital PROHIST de “Fixed 

Thresholding”, ou conforme descrito na Seção 4.3 , binarização por ponto de corte fixo. 
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Figura 4.25: Visualização do documento histórico “Page 6” após aplicação do algoritmo Fixed 

Thresholding. 

 

Na Figura 4.26 pode-se visualizar a imagem da página em estudo do livro “Popular Tales 

of The West Highlands” após a aplicação de outro algoritmo de binarização, o tom de cinza 

médio, denominado na biblioteca digital PROHIST por “Mean Gray Level”.  
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Figura 4.26: Visualização da imagem “Page 6” após a aplicação do algoritmo de binarização 

Mean Gray Level. 

 

 Quando o usuário acessa a opção “Run” referente à funcionalidade “Thtsallis”, ele tem 

como retorno da biblioteca digital PROHIST, outra possibilidade de visualizar a imagem original 

do documento histórico referente à página do livro sendo exibida em uma janela do browser e 

apresentada na Figura 4.27: 
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Figura 4.27: Visualização da imagem “Page 6” após aplicação da funcionalidade “Thtsallis”. 

 

 A  Figura 4.28 apresenta a imagem “Page 6” depois de o usuário “Guest” aplicar a 

funcionalidade “Percentage of Black” passando  como parâmetro o valor 29, para representar a 

porcentagem da quantidade de pretos que deve existir na imagem, também se trata de um 

algoritmo de binarização de imagens. 
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Figura 4.28: Aplicação da funcionalidade “Percentage of Black” aplicando um valor de 29% na 

imagem “Page 6” . 

  

 

A imagem exibida na Figura 4.29 representa o resultado da aplicação do algoritmo 

Análise de Projeção, denominada na biblioteca digital PROHIST por “Projection Profile”, no 

documento histórico “Page 6”, após o usuário “Guest” acessar a opção “Run” dessa 

funcionalidade, sem a passagem de um parâmetro. 
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Figura 4.29: Aplicação da funcionalidade “Projection Profile” na imagem “Page 6”. 

 

Quando o usuário “Guest” acessa a funcionalidade “Transition Map Segmentation”, 

explicada na subseção 4.3 como o algoritmo de segmentação Mapas de Transição, ele tem acesso 

à visualização da imagem “Page 6” apresentada na Figura 4.30: 
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Figura 4.30: Aplicação da funcionalidade “Transition Map Segmentation” na imagem “Page 6”. 

A figura foi negativada para uma melhor visualização. 
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5 Conclusões e Trabalhos Futuros 

Este capítulo tem como objetivo apresentar algumas considerações finais sobre os principais 

tópicos abordados nesta dissertação, incluindo as contribuições alcançadas e indicações para 

trabalhos futuros. 

5.1 Considerações Finais  

O presente trabalho deve como objetivo desenvolver a criação de um ambiente para biblioteca 

digital, baseado no projeto inicial PROHIST. A partir desse ambiente, foi criada a Biblioteca 

Digital PROHIST, acessível a pessoas de qualquer lugar do mundo, cujo objetivo é 

disponibilizar a visualização de documentos históricos em seu formato original e em diversas 

versões após a aplicação de algoritmos de processamento de imagens que retornam novas formas 

de visualizar o mesmo documento histórico. 

 A ideia deste projeto foi a preparação de um ambiente que pudesse complementar o 

projeto PROHIST para que a partir deste trabalho, possa existir uma biblioteca digital para 

documentos históricos que possua uma nova forma de divulgação das imagens dos documentos, 

além de claro, contribuir para a preservação dos documentos históricos. 

 

5.2 Contribuições  

Neste trabalho, foram utilizadas diversas tecnologias para a criação da biblioteca digital 

PROHIST. Embora já existam algumas bibliotecas que utilizem a junção da Fedora + Islandora + 

Drupal, vale a pena ressaltar a natureza inovadora deste trabalho, ao disponibilizar 

funcionalidades de processamento de imagens aplicáveis ao acervo de documentos históricos da 

biblioteca digital, além de permitir que outras funcionalidades úteis na aplicação de documentos 

históricos sejam implementadas e acrescentadas na biblioteca PROHIST. Dessa forma, podem-se 

destacar como principais contribuições desta pesquisa:  

• Levantamento das bibliotecas digitais para documentos históricos e das tecnologias 

existentes para a criação de bibliotecas digitais;  

• A criação de uma biblioteca digital para documentos históricos composta de 

funcionalidades de processamento de imagens que permitem ao usuário obter novas formas de 

visualização de um mesmo documento histórico, a depender do objetivo de cada usuário ao 

acessar as devidas funcionalidades; 
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• A adaptabilidade da biblioteca digital PROHIST, permitindo acrescentar quaisquer 

novas funcionalidades para serem aplicadas ao acervo da mesma, permitindo um estado de 

constante desenvolvimento e ao mesmo tempo estando disponível para o acesso dos usuários. 

• Um capítulo do livro “Digital Document Analysis and Processing” da editora Nova 

Publishers 

• Um artigo para Journal of Cultural Heritage, em desenvolvimento. 

 

5.3 Trabalhos Futuros  

Esta dissertação apresentou a criação de um novo conceito de biblioteca digital para 

documentos históricos. Embora os objetivos tenham sido alcançados, ainda existem temas de 

pesquisas ligados a esta dissertação que podem ser explorados:  

 A implantação do sistema de busca da Fedora – Gsearch –, que atualmente 

para o ambiente utilizado na biblioteca digital PROHIST só existe 

documentação para Linux, porém pode-se tentar adaptá-la para Windows XP, 

apesar de ter uma complexidade maior envolvida [95]; 

 A implementação de algoritmos de processamento de imagens mais 

complexos, como por exemplo, utilização de OCR dentro das imagens de 

documentos históricos para capturar apenas o texto das imagens; 

 A ampliação do acervo da biblioteca digital PROHIST, que atualmente conta 

com apenas algumas páginas do livro “The Popular Tales of The West 

Highlands” para efeito de visualização da aplicação dos algoritmos de 

processamento de imagens. 

 O desenvolvimento de uma ferramenta de apoio que facilite a inclusão de 

novos objetos digitais e de novas funcionalidades na biblioteca PROHIST. 
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Apêndice A 

Aqui se encontram os materiais mais relevantes produzidos durante a sua elaboração, as 

orientações de instalações e preparação do ambiente estudado e os aspectos complementares 

pertinentes a esta dissertação. 

A.1 Instalação da Fedora 

6.1.1 Pré-Requisitos 

Para realizar a instalação da ferramenta Fedora, semelhante ao ambiente utilizado para o presente 

trabalho, primeiramente é necessária a checagem de alguns pré-requisitos, tais como: 

 Sistema operacional Windows XP, com no mínimo 2 GB de RAM 

 Ter instalado o JDK - Java SE Development Kit (JDK) 5 or 6, que pode ser encontrado 

em http://java.sun.com/ 

 Preparar as variáveis de ambiente necessárias para garantir o funcionamento da fedora.  

Tais variáveis que devem ser corretamente definidas são:  

o JAVA_HOME – Deve fazer referência ao diretório-base de instalação do JAVA. 

Normalmente no Windows, essa referência é dada por C:\java; 

o FEDORA_HOME – Esta variável faz referência ao diretório onde a Fedora foi 

instalada. No Windows, uma sugestão seria C:\fedora; 

o PATH – Esta variável inclui referências ao diretório Bin do Java e da Fedora. 

 Neste trabalho, as referências ficaram da seguinte forma: 

C:\fedora\server\bin, C:\fedora\client\bin e C:\java\jdk1.5.0_20\bin; 

o CATALINA_HOME – Como a instalação da Fedora já inclui a instalação do 

Tomcat, essa variável deve ser configurada para referenciar o caminho do Tomcat. 

Neste caso, seria C:\fedora\tomcat; 

 Banco de Dados MySQL, conforme a Figura A.0.1,  configurado da seguinte forma: 

o Criação do banco de dados da Fedora: CREATE DATABASE fedora32; 

o Definir as permissões do usuário, neste caso fedoraAdmin, no banco:  

 GRANT ALL ON fedora32.* TO 

fedoraAdmin@prohist.cin.ufpe.br IDENTIFIED BY 

'fedoraAdmin'; 

 GRANT ALL ON fedora32.* TO fedoraAdmin@'%' 

IDENTIFIED BY 'fedoraAdmin'; 

http://java.sun.com/
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Figura A.0.1: Criação do Banco de Dados fedora32. 

6.1.2 Instalação 

A instalação da Fedora é realizada no prompt do comando do Windows, com a seguinte linha de 

comando exibida pela Figura A.0.2: 

 
 

Figura A.0.2: Linha de comando para instalação da Fedora. 

 

Existem três tipos de instalação da Fedora: Quick Install, Custom Install e Client Install.  O 

primeiro é o mais básico que existe, com os valores já definidos pela ferramenta, inclusive, o 

banco de dados, o tomcat, dentre outras configurações; o segundo permite que o usuário 

customize toda configuração, inclusive a seleção de qual banco de dados utilizar; já o último tipo 

de instalação serve para instalar apenas o software cliente da Fedora, sem incluir o servidor da 

Fedora. 
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A instalação utilizada neste trabalho foi a Custom Install. Logo abaixo, o Quadro A.1 exibe o 

template das opções que devem ser setadas no ato da instalação da ferramenta. E a Figura A.0.3 

mostra a finalização da instalação da Fedora. 

 

Quadro A.1: Template de opções da instalação Fedora. 
                                                             #Install Options 

#Thu Mar 19 09:51:34 CDT 2010 

keystore.file=included 

ri.enabled=true 

messaging.enabled=true 

apia.auth.required=false 

database.jdbcDriverClass=com.mysql.jdbc.Driver 

tomcat.ssl.port=8443 

ssl.available=true 

database.jdbcURL=jdbc\:mysql\://prohist.cin.ufpe.br/ 

fedora32?useUnicode\=true&amp; 

characterEncoding\=UTF-8&amp;autoReconnect\=true 

messaging.uri=vm\:(broker\:(tcp\://localhost\:61616)) 

database.password=fedoraAdmin 

database.mysql.driver=included 

database.username=fedoraAdmin 

tomcat.shutdown.port=8005 

deploy.local.services=true 

xacml.enabled=true 

database.mysql.jdbcDriverClass=com.mysql.jdbc.Driver 

tomcat.http.port=8080 

fedora.serverHost=prohist.cin.ufpe.br 

database=mysql 

database.driver=included 

tomcat.home=/usr/local/fedora/tomcat 

fedora.home=/usr/local/fedora 

database.mysql.jdbcURL=jdbc\:mysql\://prohist.cin.ufpe.br/ 

fedora32?useUnicode\=true&amp 

characterEncoding\=UTF-8&amp;autoReconnect\=true 

rest.enabled=true 

install.type=custom 

servlet.engine=included 

apim.ssl.required=false 

fedora.admin.pass=fedoraAdmin 

apia.ssl.required=false 
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Figura A.0.3: Finalizando a Instalação da Fedora. 

 

A.2 Instalação do Drupal 

6.1.3 Pré-Requisitos 

Para a instalação do Drupal, é necessário que alguns pré-requisitos estejam instalados. São eles: 

 Apache Web Server 

 Banco de Dados MySQL 

 PHP 4.3.5 no mínimo ou PHP 5 

Esses pré-requisitos vêm agrupados dentro do wampserver, por isso, instalando o 

wampserver, o Drupal já pode ser instalado imediatamente. Para instalar o wampserver, basta 

acessar o link http://www.wampserver.com/en/download.php e fazer o download da última 

versão disponível e instalá-lo no diretório Windows C:\. Este projeto utilizou a versão 1.6.1.33. 

 

6.1.4 Instalação 

Tendo o wampserver devidamente instalado, pode-se fazer o download da versão 6 do Drupal, 

pois atualmente a Islandora só é compatível com essa versão. Provavelmente o Drupal virá 

compactado no formato ZIP, dessa forma, é necessário descompactar o diretório do Drupal e 

alocá-lo dentro do diretório www do WampServer - C:\wamp\www – Após isso, deve-se copiar 

o arquivo default.settings.php que se localiza em C:\wamp\www\drupal\sites\default e colá-lo no 

mesmo diretório renomeando o arquivo para settings.php. 
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 Considerando os passos anteriores executados, pode-se então, iniciar o WampServer. Ao 

clicar com o botão esquerdo do mouse em cima do trail ícone do wamp, deve-se selecionar a 

opção phpMyAdmin. A página do phpMyAdmin será aberta no browser. Nesse momento, deve-

se criar o banco de dados do Drupal – no projeto ele foi denominado “drupaldb”. Feito isso, é 

necessário acessar novamente o wamp com o botão esquerdo do mouse e selecionar a opção 

localhost. 

 Ao clicar nessa opção localhost, a página de instalação do Drupal será aberta. Nesta 

página, deve-se informar o banco do drupal que será instalado e o usuário administrator e senha 

do Drupal, além de informar o servidor que será utilizado – neste projeto foi o 

prohist.cin.ufpe.br. Clicar em [Next] sempre que aparecer e finalmente está instalado o Drupal. 

  

A.3 Instalação da Islandora 

6.1.5  Pré-Requisitos 

Antes de realizar a instalação, é necessário realizar a checagem de alguns pré-requisitos, pois a 

Islandora depende de outras aplicações open-source. Por isso, antes de instalá-la, verifique os 

seguintes pré-requisitos: 

 Ter o Drupal instalado e propriamente configurado: 

o A opção “Clean URLs” habilitada no Drupal; 

o O sistema de arquivos Drupal direcionado para a opção “public”; 

o Estar rodando o PHP 5.2 no mínimo. 

 Ter a Fedora instalada e propriamente configurada: 

o Certificar que você pode utilizar as ferramentas do Administrador para realizar 

operações como “ingest” e “purge”; 

o Atende a um requisito em relação aos objetos de coleção: Para fazer a Islandora 

mais flexível e útil, devem ser tomadas algumas decisões específicas sobre nossos 

objetos de Fedora. Para poder visualizar as coleções na Islandora, os objetos de sua 

coleção deve ter uma entrada hasModel no datastream RELS-EXT que aponta para 

o objeto digital islandora: collectionCModel. Isso permite a Islandora saber que o 

objeto representa uma coleção e, então, consulta de objetos que são membros 

dessa coleção. 

 Outros requisitos necessários, além do Drupal e da Fedora são: 

o PHP-5 curl; 

o PHP-5 soap; 

o PHP-5 xsl 
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6.1.6 Instalação 

O primeiro passo realizado na instalação da Islandora é fazer o download da versão mais 

atualizada do arquivo Drupal Servlet Filter que se encontra no site de distribuição github da 

Islandora (https://github.com/Islandora/Islandora-dist/) e armazená-lo dentro do diretório lib da Fedora 

(C:/fedora/tomcat/webapps/fedora/WEB-INF/lib). Certifique-se de escolher o arquivo .JAR 

correto para sua versão da Fedora e para o tipo de autenticação utilizado, neste caso, o legado. 

 Após isso, é necessário integrar o Drupal Servlet Filter com a Fedora para configurar o 

Fedora Servlet Filter. Para isso, basta acrescentar novos elementos xml dentro do arquivo 

web.xml que fica no diretório C:/fedora/tomcat/webapps/fedora/WEB-INF para incluir uma 

referência do Drupal Servlet Filter.  

 Imediatamente após a tag <filter> do elemento chamado XmlUserfileFilter, deve-se 

inserir o seguinte trecho XML, mostrado no Quadro A.2: 

 

Quadro A.2:Primeiro Trecho XML inserido no arquivo web.xml. 

 

  

 

 

 

 

O próximo trecho a ser inserido dentro do arquivo web.xml deverá estar localizado 

imediatamente após a tag <filter-mapping> do elemento chamado XmlUserfileFilter, conforme 

exibido no Quadro A.3: 

Quadro A.3: Segundo Trecho XML inserido no arquivo web.xml. 
 

 

 

  

 

Considerando que o arquivo web.xml está referenciando corretamente o Drupal Servlet 

Filter, é importante agora habilitar o serviço do filtro do Drupal dentro da Fedora. Isso é feito 

criando um arquivo chamado filter-drupal.xml dentro do diretório C:/fedora/Server/config. O 

seguinte texto, mostrado no Quadro A.4 deve ser inserido nesse arquivo e os atributos das tags 

devem ser preenchidas de acordo com as informações contidas no banco de dados do Drupal: 

 

 

<filter> 

<filter-name>DrupalFilter</filter-name> 

<filter-class>ca.upei.roblib.fedora.servletfilter.FilterDrupal</filter-class> 

</filter> 

 

<filter-mapping> 

<filter-name>DrupalFilter</filter-name> 

<url-pattern>/*</url-pattern> 

</filter-mapping> 

 

https://github.com/Islandora/Islandora-dist/
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Quadro A.4: Arquivo filter-drupal.xml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deve-se parar o tomcat da Fedora e reiniciá-lo para habilitar o Drupal Servlet Filter. 

Após isso, é necessário testar o Drupal Servlet Filter, acessando o Fedora Admin Client com as 

credenciais de login do Drupal.  

 Para instalar o módulo Islandora – chamado fedora_repository –, basta realizar o 

download da versão mais recente no site http://www.github.com/islandora, extrair o conteúdo e 

armazená-los no diretório C:/wamp/www/drupal/modules. Após instalá-lo, é necessário habilitar 

o módulo Islandora logando-se no Drupal e navegando o menu Administration -> Modules. 

Nesta página do Drupal, localiza-se o módulo denominado Fedora Repository entre os que estão 

na lista dos módulos e habilita o componente Digital Repository do módulo. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<FilterDrupal_Connection> 

  <connection server="localhost" dbname="drupaldb" user="dbuser" 

password="password" port="3306"> 

    <sql>                

SELECT DISTINCT u.uid AS userid, u.name AS Name, u.pass AS Pass, r.name AS Role 

FROM (users u LEFT JOIN users_roles ON u.uid=users_roles.uid) LEFT JOIN role r ON 

r.rid=users_roles.rid WHERE u.name=? AND u.pass=?; 

    </sql> 

  </connection> 

</FilterDrupal_Connection> 
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Apêndice B 

B.1 Adição de Novas Funcionalidades à Biblioteca PROHIST 

6.1.7 Implementação dos algoritmos 

Para acrescentar novas funcionalidades à biblioteca PROHIST, é necessário primeiramente que o 

usuário através do aplicativo Eclipse, abra o projeto imagemanip presente na camada inferior do 

ambiente PROHIST, implemente o novo algoritmo no arquivo MyFunctions.java conforme 

exemplo exibido no Quadro B.1 e acrescente à requisição da funcionalidade dentro do servlet 

ImageManipulation.java de acordo com o exemplo mostrado no Quadro B.2. Ambos os 

exemplos são relacionados à funcionalidade porcentagem de preto que foi implementada neste 

projeto: 

Quadro B.1: Implementação do Algoritmo percentagemBlack. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro B.2: Requisição da Funcionalidade na classe doGet e chamada da função 

percentagemBlack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public static ImageProcessor percentagemBlack(ImageProcessor ip, float 

percentagem){ 

int threshold = 10; 

int[] histograma = MyFunctions.getHistogram(ip); 

float[] histogramaPerc = new float[histograma.length]; 

for(int j=0; j<histograma.length;j++){ 

histogramaPerc[j] = 

(float)histograma[j]/(float)(ip.getWidth()*ip.getHeight()); 

} 

float somatorio = Float.parseFloat("0"); 

for(int i=0; i < histogramaPerc.length; i++){ 

somatorio = somatorio + histogramaPerc[i]; 

if(somatorio >= (percentagem/100)){ 

threshold = i; 

break; 

} 

} 

ip = MyFunctions.binarizar(ip, threshold); 

return ip; 

} 

 

public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) 

throws ServletException, IOException { 

String percentagemAmt = req.getParameter("percentagemAmt");  
if (!op.equals("convert")) { 

if(op.equals("percentagemBlack")){                                                

ip = percentagemBlack(ip, percentagemAmt);} 

public ImageProcessor percentagemBlack(ImageProcessor ip, String 

percentagem) { 

if (percentagem == null || percentagem.equals("")) { 

percentagem = "10";} 

int perc = Integer.parseInt(percentagem); 

ip = MyFunctions.percentagemBlack(ip.convertToByte(false), perc); 

return ip;} 
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6.1.8 Geração do Arquivo .WAR e Deploy da Aplicação 

Considerando finalizada a atividade de desenvolvimento do algoritmo, o usuário salva a nova 

implementação e com o botão direito do mouse em cima do projeto imagemanip e seleciona a 

opção Export -> WAR File. O nome do projeto Web é imagemanip. O endereço de destino para 

o arquivo .WAR é o diretório C:\fedora\tomcat\webapps. A Figura B.0.1 exibe a tela mostrada 

para o usuário: 

 

 

Figura B.0.1: Tela do Eclipse para Exportar o Arquivo .WAR para o diretório webapps da 

Fedora. 

 

6.1.9 Mapeamento da Nova Funcionalidade na Camada Interna do Ambiente 

PROHIST 

Após gerar o novo arquivo .WAR contendo o projeto imagemanip, é necessário que o usuário 

acesse o Fedora Client para acrescentar as novas configurações referentes, neste exemplo, à 

funcionalidade percentageBlack. Conforme dito anteriormente, para acessar o Fedora Client, o 

usuário digitar no prompt de comando no diretório C:\, a seguinte informação: 

java –jar fedora-client-3.2.1.jar 

Porém, isso só é possível caso o tomcat já tenha sido iniciado antes através do comando 

STARTUP executado quando o usuário estiver dentro do diretório C:\fedora\tomcat\bin. 
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Ao acessar o sistema, os campos username e o password devem ser preenchidos com 

fedoraAdmin em ambos. Ao entrar, o usuário fedoraAdmin acessa o menu File -> Open Object, 

digita o PID prohist:3 na janela que solicitará essa informação. Ao abrir a janela do objeto digital 

SDef prohist:3, acrescenta as seguintes informações dentro do datastream METHODMAP 

exibidas no Quadro B.3 e salva: 

 

Quadro B.3: Mapeamento da funcionalidade percentageBlack dentro do objeto digital prohist:3. 

 

 

 

 

 

 

 Concluído esse passo no objeto prohist:3, o usuário acessa o menu File -> Open Object 

digita agora o PID referente ao objeto digital SDep prohist:4 e confirma. Na janela do prohist:4, 

o usuário fedoraAdmin irá realizar alterações em dois datastreams deste objeto. O primeiro é o 

METHODMAP, em que o usuário acrescentará o seguinte trecho, mostrado no Quadro B.4 e 

salvará: 

 

Quadro B.4: Trecho do mapeamento inserido no datastream METHODMAP do objeto digital 

prohist:4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O próximo datastream que necessita do mapeamento da adição da nova funcionalidade à 

biblioteca PROHIST é o WSDL. Nele, o usuário acrescentará o seguinte trecho conforme o 

Quadro B.5. 

Após acrescentar esses três mapeamentos dentro dos objetos digitais da Fedora, está 

concluído este passo dentro da camada interna do ambiente PROHIST. 

 

 

<fmm:method 

operationName="percentagemBlackImage"> 

<fmm:UserInputParm defaultValue="10" 

parmName="percentagem" passBy="VALUE" 

required="true"/> 

</fmm:method> 

 

<fmm:method operationName="percentagemBlackImage" 

wsdlMsgName="percentagemBlackImageRequest" 

wsdlMsgOutput="image_response"> 

<fmm:UserInputParm defaultValue="10" parmName="percentagem" 

passBy="VALUE" required="true"/> 

<fmm:DatastreamInputParm parmName="url" passBy="URL_REF"/> 

<fmm:MethodReturnType wsdlMsgName="image_response" 

wsdlMsgTOMIME="image/gif"/> 

</fmm:method> 
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Quadro B.5: Trecho do mapeamento inserido no datastream WSDL do phohist:4 referente à 

funcionalidade percentageBlack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.10 Mapeamento da Nova Funcionalidade na Camada Central do Ambiente 

PROHIST 

O próximo passo para fazer rodar a nova funcionalidade dentro da biblioteca digital PROHIST é 

abrir o arquivo TestFile.php que fica localizado no diretório C:\wamp\drupal\www\ 

modules\fedora_repository\plugins e acrescentar o trecho de código mostrado no Quadro B.6 

para possibilitar a visualização da nova funcionalidade na biblioteca digital PROHIST: 

Quadro B.6: Trecho de Código para permitir visualizar funcionalidade percentagemBlack na 

biblioteca PROHIST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<xsd:simpleType name="percentagemType"> 

<xsd:restriction base="xsd:float"/> 

</xsd:simpleType><wsdl:message name="percentagemBlackImageRequest"> 

<wsdl:part name="percentagem" type="this:percentagemType"/> 

<wsdl:part name="url" type="this:urlType"/> 

</wsdl:message> <wsdl:operation name="percentagemBlackImage"> 

<wsdl:input message="this:percentagemBlackImageRequest"/> 

<wsdl:output message="this:image_response"/>    </wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="percentagemBlackImage"> 

<http:operation location="ImageManipulation?url=(url)&amp;op= percentagemBlack 

&amp;percentagemAmt=(percentagem)"/>      <wsdl:input>  <http:urlReplacement/> 

</wsdl:input>      <wsdl:output> 

<mime:content type="image/gif"/>        <mime:content type="image/jpeg"/> 

<mime:content type="image/tiff"/>        <mime:content type="image/png"/> 

<mime:content type="image/bmp"/>      </wsdl:output>    </wsdl:operation> 

<tr> 

<form name="percentagemBlackForm"action="http://prohist.cin.ufpe.br:8080/fedora/get/'.$this-

>pid.'/prohist:3/percentagemBlackImage?" method="get" target =_blank> 

<td>Thresholding - Percentage of Black</td> 

<td><label for="txtperc"><font size=1>Desired Percentage:</font></label> <br/>&nbsp;<input 

type="txtperc" name="percentagem" value="" size="1"></td> 

<td><a href="#" onclick="percentagemBlackForm.submit(); return false;">Run</a></td> 

</form> 

<td>&nbsp;image/jpeg</td> 

</tr> 

 


