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Produto 2

Parecer técnico sobre o estudo de interconexão entre a plataforma livre de acervo digital Tainacan, o site e as bases de
dados do Museu do Índio, acompanhado de:

a) planilha contendo plano de classificação desenvolvido na plataforma livre de acervo digital Tainacan para a gestão da
informação do site e base de dados do Museu do Índio; e

b) definição de recursos para disponibilizar a plataforma livre de acervo digital Tainacan como ferramenta para os demais
museus etnográficos brasileiros e dos países parceiros do Projeto.
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1. Introdução – Produto 2.a

O  presente  relatório  refere-se  ao  plano  de  classificação  desenvolvido  na

plataforma livre de acervo digital Tainacan para a gestão da informação do site e base de

dados do Museu do Índio.

O Plano de Classificação é um documento de padronização e mapeamento de

metadados que garante a concisão dos dados na migração de bases de dados entre

sistemas de informação.

Pela Parceria entre o Laboratório de Políticas Públicas Participativas e o Museu

do índio,  o plano de classificação proposto visa estruturar as informações relativas as

bases  de  dados  do  museu  para  migração  para  a  plataforma  livre  de  acervo  digital

Tainacan.

A elaboração de um plano de classificação para a integração de bases de dados

e plataformas diferentes é um processo que objetiva o mapeamento das informações da

base antiga para assegurar que a nova base de dados tenha as mesmas informações

sem perdas,  e  que  os  recursos  operacionais  otimizados  da  nova  plataforma possam

acessar os dados com precisão.

Então, propor o plano de classificação sobre os dados das bases do Museu do

Índio para a integração com a base de dados utilizada pela plataforma livre de acesso

digital Tainacan, é um processo de gestão que garante que as informações já utilizadas

pela  instituição  sejam  mantidas,  e  que  a  nova  plataforma  possa  se  apropriar  dessa

informação sem inconsistências.

Além  da  padronização  dos  dados  para  sua  apropriação  pelo  Tainacan,  o

mapeamento desses metadados, que são os dados sobre dados ou a descrição do que

significa cada atributo/campo da base, é importante para o entendimento do usuário da

plataforma,  que  ao  acessarem o  conteúdo,  é  contextualizado  do  significado  de  cada

campo dos itens, se apropriando mais facilmente deles.
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O processo de desenvolvimento do plano de classificação para a base de dados

do museu demandou três  etapas:  o  levantamento  dos metadados;  a  classificação da

tipologia  de  dados  segundo  os  formatos  de  dados  suportados  pelo  Tainacan;  e  a

estruturação dessa classificação em formato de planilha.

Após a conclusão dessa ação de classificação, a estruturação dos metadados do

museu para a plataforma Tainacan tem condições técnicas de suportar a integração a

partir do produto gerado que é a planilha com a relação dos metadados utilizados.
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2. Desenvolvimento do plano de classificação

O Para desenvolver o plano de classificação foram utilizados as bases de dados

de Tombo (Figura 1) e Ficha Catalográfica (Figura 2) em formato de planilha, os manuais

de preenchimento das duas bases (Anexo 1 e 2) e o conjunto de tipos de dados utilizados

pelo Tainacan.

A planilha com os dados da base tombo (Figura 1), que contém o registro de

tombamento e informações de controle dos itens do museu, é composta de 28 colunas

que são os campos/metadados, desses, 20 metadados estão descritos e contextualizados

na ficha de preenchimento (Anexo 1), os demais campos da base estão sem informação

inviabilizando sua interpretação.

Figura 1 – Visualização parcial da base de dados Tombo
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Já planilha da base da ficha catalográfica (Figura 2), que contém as informações

de  caracterização  dos  itens  do  museu,  é  composta  de  64  campos,  destes  30  têm

descrições a partir da ficha de preenchimento desta base (Anexo 2).

Figura 2 – Visualização parcial da base de dados da ficha catalográfica.

Então, como apontado, os campos que irão compor a lista de metadados a serem

inseridos no Tainacan são os campos descritos nos manuais de preenchimento das bases

(Anexo 1 e 2),  que além do seu objetivo principal de servir  de guia para inserção de

dados,  foi  de  grande  relevância  para  que  os  principais  campos  da  base  fossem

identificados, e a produção do plano de classificação dos metadados estruturada.

Ambos manuais de preenchimento contam com o nome do campo, o conteúdo, as

formas de preenchimento, e um exemplo de preenchimento (Figura 3). Para o plano de

classificação, foram utilizadas as informações de campo para referenciar os campos das

bases de dados, e o conteúdo mais alguns trechos das formas de preenchimento para

descrever  os  campos,  formando  assim  a  estrutura  de  metadados  do  plano  de

classificação a partir dessas informações.
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Figura 3 – Manual de preenchimento das bases (ficha catalográfica)

Além dos metadados, o plano de classificação ainda acompanha a definição dos

tipos de dados de cada metadado das bases, eles tem a função de expressar o formato

dos dados e são 9:

1. Texto: Metadado de texto simples.

2. Texto Longo: Semelhante ao metadado de texto, no entanto, nesse caso pode ser

exemplificado como um item de “descrição” ou informações que precisam de mais

espaço de texto.

3. Data: Metadado de data, onde existe a necessidade de definição de uma data para

o item.

4.  Numérico: Metadado de representação numérica, como quantidade.
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5. Auto-incremento: Este metadado traz um campo de autopreenchimento que serve

como um contador de itens.

6. Relacionamento: Este tipo de metadado gera um relacionamento entre itens, um

bom exemplo é o caso de um item ser  um livro e outro o autor,  esse campo

consegue fazer a ligação entre esses dois itens.

7. Categoria: Permite a adição de metadados do tipo “Categoria” que ficam atrelados

a coleção, esses metadados servem também como filtro caso seja necessário.

8. Votações: Metadado de votação aos itens da coleção,  podendo servir  também

como filtro para a coleção, como filtro de itens mais votados.

9. Compostas: Dá a possibilidade de condensar diferentes metadados em um único.
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3. Plano de classificação

A partir dos dados das fichas de preenchimento das bases do museu, e avaliando

os tipos de dados de cada campo na perspectiva da plataforma Tainacan foi elaborado o

plano de classificação para cada base (Base Tombo - Anexo 3; Base Ficha Catalográfica -

Anexo 4). 

O plano foi  produzido em planilha nos formatos ods (Libre Office Calc) e xlsx

(Microsoft Office Excel), ele consiste de três colunas: o campo, com o nome do campo na

base; a descrição, com o conteúdo mais partes da forma de preenchimento do guia de

preenchimento para descrever o metadado; e o tipo, com o tipo de dado na classificação

do Tainacan (Figura 4).

Figura 4 – Visualização parcial do Plano de Classificação (Ficha Catalográfica)
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4. Considerações

Com a produção do plano de classificação, torna-se viável e mais concisa a etapa

de migração de sistemas de informações.  Migrar os dados do sistema de informação

utilizado  pelo  museu  do  índio  para  o  Tainacan  é  um processo  que  requer  bastante

atenção e detalhamento, é essa primeira etapa que define e garante a consistência das

informações existentes na nova plataforma.

A partir desse mapeamento, tanto o significado dos campos fica garantido pela

descrição do metadado, quanto o formato dos dados alinhado à estrutura de integração

do Tainacan. Concluindo assim uma etapa fundamental na transição dos dados para a

gestão da informação do museu.
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5. Anexos

Anexo 1 – Manual de preenchimento da Ficha de Tombo
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Anexo 2 – Manual de preenchimento da Ficha Catalográfica
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Anexo 3 – Plano de Classificação da Base de Tombo
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Plano de Classificação -  Base de Tombo
Campos Descrição Tipo
v801 N° de registro do objeto Texto
v803 N° de Exemplares Registrados Numérico
v805 Data de Entrada no Laboratório Texto
v807 Disponibilidade do item museológico Numérico
v818 Participação em exposição Texto
v819 Modo de Aquisição Numérico
v820 Data de aquisição Data
v821 Nome do Doador Texto
v822 Nota Fiscal Texto
v823 Valor (R$) Texto
v824 Valor (U$) Texto
v826 Tratamento realizado Texto Longo
v827 Recomendações Texto Longo
v828 Data de Coleta do objeto Data
v830 Antigos proprietários Texto
v832 Número de conservação Texto
v833 Valor de Seguro Texto
v834 Data de início dos procedimentos Texto
v835 Data final do procedimento Texto
v837 Observações Texto Longo
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Anexo 4 – Plano de Classificação da Base da Ficha Catalográfica
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Plano de Classificação – Base da Ficha Catalográfica
Campo Descrição Tipo

v003 Este campo leva a informação: número do objeto. Texto

v016 Nome do índio Texto Longo

v017 Responsável pela guarda Texto Longo

v018 Nome do objeto: Nome técnico da peça Texto

v019 Terminologia étnica Texto Longo

v025 Coleção/Doador Texto

v027 Número de peças Texto

v038 Texto Longo

v040 Lingua indígena Numérico

v043 Nome da etnia Texto

v048 Referência Bibliográfica Texto Longo

v061 Notas Gerais Texto Longo

v064 Ano de confecção do objeto Data

v065 Data padronizada Data

v066 Estado de origem do objeto Texto

v067 País de origem Texto

v070 Imagem do objeto Link

v071 Categoria Numérico

v081 Historia administrativa/biografia Texto Longo

v082 Localidade – Aldeia, Rio, Serra, etc. Texto Longo

v083 Descrição do objeto Texto Longo

v084 Código HTML Texto Longo

v086 Texto Longo

v087 Texto Longo

v088 Descritores secundários Texto

v089 Texto Longo

v094 Texto Longo

v095 Matéria-prima Texto Longo

v098 Instituição detentora Texto

v099 Intervenções Texto Longo

Dimensões da peça. Na ordem: largura, altura e profundidade (L 
x A x P)

Descreve-se brevemente a função da peça descrita pela etnia 
(ver Dicionário do Artesanato Indígena)
Descritor temático. Termos que representem a peça (Ver 
tesauro de Cultura Material dos Índios no Brasil; TG e TE). 
Incluir a especificidade do material, caso não esteja no tesauro

Observações 1- Deve ser dada pelo técnico responsável pela 
catalogação. São dados que remetem a informações contidas no 
objeto, ou seja, caso ele tenha uma etiqueta colada nele, marcar 
com algum dado, etc
Estado de conservação. Dentro da escala: BOM; REGULAR; 
RUIM
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Produto 2.b
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6. Introdução – Produto 2.b

Neste  documento  será  descrito  e  discutido  um modelo  para  infraestrutura  de

armazenamento  de  dados  do  Museu  do  Índio.  Para  a  constituição  deste  modelo  foi

realizado  um  levantamento  e  discussão  de  um  conjunto  de  tecnologias  com  suas

respectivas características, vantagens, desvantagens e sua aplicabilidade no contexto das

necessidades do Museu do Índio. 

Além da realização deste levantamento foram feitas estimativas com o objetivo de

ilustrar possíveis cenários  de expansão do tamanho do acervo do Museu do Índio, qual o

impacto  destes  cenários  no  modelo  proposto  e  quais  as  medidas  e  características

adequadas ao modelo com o objetivo de atender aos cenários estimados.

Dessa  forma  este  relatório  é  composto  por  uma  seção  relacionada  a

apresentação  das  tecnologias  levantadas   com  suas  respectivas  vantagens  e

desvantagens em relação ao contexto das demandas da infraestrutura do Museu do Índio.

Outra  seção  voltada  para  simulações  onde  foram  simulados  cenários  considerando

diversos  tamanhos  do  acervo  do  Museu  do  Índio.  Para  subsidiar  tais  simulações  foi

considerado o perfil do item com base em uma amostra de um acervo1 oriundo do Museu

Histórico Nacional que está sendo continuamente mantido e revisado em uma instância

do  software  Tainacan2 hospedado  na  Universidade  Federal  de  Goiás.   Finalizando  o

relatório  são  realizadas  algumas  considerações  com  base  em  todas  as  informações

apresentadas nas seções anteriores.

1https://mhn.medialab.ufg.br/colecao/itens-seret/  

2http://tainacan.org/  
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7. Prospecções

A  arquitetura  sugerida  é  composta  por  um  cluster  formado  por  três  serviços

essenciais, sendo um serviço de aplicação, um serviço de banco de dados e um serviço

de backup. Além dos serviços é necessário prover uma infraestrutura de armazenamento

dos dados escalável e dedicada aos serviços descritos acima. Os serviços podem ser

replicados pelas máquinas que compõem o cluster e assim garantir sua disponibilidade

mesmo diante de eventuais falhas.

A  arquitetura  sugerida  é  composta  por  um  cluster  formado  por  três  serviços

essenciais, sendo um serviço de aplicação, um serviço de banco de dados e um serviço

de backup. Além dos serviços é necessário prover uma infraestrutura de armazenamento

dos dados escalável e dedicada aos serviços descritos acima. Os serviços podem ser

replicados pelas máquinas que compõem o cluster e assim garantir sua disponibilidade

mesmo diante de eventuais falhas.

O serviço de aplicação é composto em suma por dois serviços sendo uma

instância  do  CMS3 WordPress  e  outro  uma  instância  do  servidor  web  Apache4.   O

WordPress  é  responsável  por  acomodar  os  blogs  dos  museus,  com  toda  estrutura

necessária,  como  plugins,  temas  e  demais  recursos  necessários.  A  configuração

recomendada para o serviço do Wordpress é uma instalação única (WordPress Multisite)

para  a  todos  os  -  ou  maioria  dos  -  blogs.  Caso  seja  necessário,  podem  ser  feitas

instalações adicionais exclusivas para museus com necessidades muito específicas. Tal

configuração permite uma manutenção e monitoramento mais eficientes dos recursos do

serviço como temas, plugins, políticas de segurança e rotinas de backup.

A adoção do WordPress, software base para o Tainacan, se justifica por uma

série  de características e vantagens,  dentre elas o fato de ser  open source,  gratuito,

possuir  uma comunidade grande de usuários,  grande quantidade de temas e  plugins

disponíveis para diversos fins.  No entanto,  esta opção também traz desafios,  como a

necessidade de manter a sua instância do WordPress e seus respectivos plugins e temas

devidamente  atualizados  para  que  não  haja  impactos  na  sua  segurança,  tornando-a

3Content Management System

4https://httpd.apache.org/   
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vulnerável  a  ataques  e  invasões. Segue  abaixo  em  relação  dos  softwares,  suas

respectivas versões e configurações recomendadas que compõem o serviço de aplicação

proposto:

● WordPress:

○ Versão 4.9.4 ou superior;

● Apache HTTP Server;

○ Versão 2.4 ou superior.

O serviço de banco de dados é baseado em uma ou mais instâncias do servidor

de banco de dados Mysql5. A adoção do Mysql justifica-se pelas suas vantagens como ser

open source, ter bom desempenho, ser seguro e boa aplicabilidade em diversos contextos

de aplicação. A configuração recomendada a nível administrativo para este serviço é que

para cada base de dados criada para uma respectiva instalação WordPress seja criado

um  usuário  específico  com  privilégios  restritos  à  apenas  aquela  base  de  dados.  É

extremamente necessário que seja configurado uma rotina de backup diária de toda a

base  de  dados  em  um  determinado  diretório  que  já  esteja  incluído  no  conjunto  de

diretórios em que o serviço de backup atinge.

Por fim o serviço de backup é uma solução baseada no software Bacula6. O

serviço deve executar três tipos de tarefas de backup em períodos de agendamento e

expiração diferentes. O Bacula permite dentre várias configurações a definição de tarefas

(jobs) de backup, a definição de dispositivos de armazenamento (storage), a profundidade

do backup (total, incremental e diferencial) e a periodicidade da execução destas tarefas.  

Para este serviço a periodicidade sugerida é uma execução diária, durante seis

dias da semana, com profundidade diferencial, uma execução semanal e uma mensal,

ambas com profundidade total. A profundidade da tarefa de backup se refere ao nível de

armazenamento das alterações sofridas nos arquivos e diretórios incluídos nas tarefas de

backup. Dessa forma, a profundidade total realiza uma cópia integral dos arquivos e a

profundidade  diferencial  faz  a  cópia  apenas  dos  arquivos  alterados.  Outro  detalhe

relevante para o serviço de backup é a inclusão de todos os diretórios pertinentes ao

5https://www.mysql.com/   

6https://blog.bacula.org/   
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serviços da arquitetura proposta como os diretórios da instalação Wordpress, os diretórios

do serviço de banco de dados incluindo o diretório onde é realizado o backup diário de

suas bases.

Em complemento ao serviço de backup é de suma importância a existência de um

planejamento  para  a   infraestrutura  de armazenamento  que  possibilite  o  aumento  do

espaço disponível de forma flexível e escalável. Ou seja, é necessário durante a definição

de  qual  será  o  espaço  de  armazenamento  a  ser  implantado  na  infraestrutura  que  a

implantação seja realizada de forma a possibilitar a sua expansão do espaço em disco de

forma rápida e sem maiores dificuldades. 

Em complemento é importante a implantação de um mecanismo de redundância

dos  arquivos  e  dados  dos  serviços  através  da  habilitação  do  RAID7.  O  RAID  é  um

mecanismo  que  permite  a  fusão  de  vários  discos  rígidos  em  um  único  volume  de

armazenamento com o tamanho.  Dentre as principais vantagens da utilização do RAID

se destacam a melhoria na performance e a possibilidade do espelhamento dos dados

armazenados.  Considerando que o RAID possui algumas configurações específicas às

necessidades de cada sistema de armazenamento no caso deste serviço recomenda-se a

configuração do RAID 5.

Analisando as configurações o RAID 5 em suma possibilita a obtenção de um

bom desempenho  e  tolerância  a  falhas  por  meio  da  distribuição  dos  dados  de  uma

determinada informação que está sendo gravada por todas as unidades componentes do

sistema de armazenamento. Tal distribuição consiste em armazenar partes dos dados por

todos os discos e juntamente com cada parte de dados armazenar bits que possibilitem a

reconstituição  da  informação  sem a  perda  de  dados.  A  principal  desvantagem desta

abordagem é que ¼ do total de  espaço de armazenamento disponível será dedicado a

realização do RAID não poderá ser utilizado para outros fins.

Descritos os serviços que compõem a solução sugerida o próximo aspecto a ser

apresentado é a arquitetura que os engloba. Para isso serão abordadas duas arquiteturas

baseadas em virtualização com suas respectivas vantagens e desvantagens. A primeira

arquitetura a ser abordada é baseada em máquina virtuais (VMs) e a segunda baseada

em contêineres.  

7Redundant Array of Independent Disks
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A arquitetura baseada em máquinas virtuais possibilita por meio de uma camada

de abstração virtualizada a criação de múltiplos ambientes virtuais isolados com seus

respectivos  recursos,  como  sistema  operacional,  memória,  espaço  em  disco,

processamento, interfaces de rede e outros periféricos. 

Tal camada de abstração  é implementada por um  hypervisor8 que executa sobre

o  sistema  operacional  instalado  no  servidor  ou  máquina  hospedeira.  Além  disso,  o

hypervisor fornece mecanismos que permitem que cada máquina virtual tenha seu próprio

sistema operacional completo, que por sua vez interage com todos os hardwares virtuais

disponibilizados pelo modelo de virtualização a nível de máquina. É importante ressaltar

que o sistema operacional instalado dentro de uma máquina virtual fará interação com os

hardwares  virtuais  e  não  com  o  hardware  real.  A  figura  abaixo exemplifica  como  é

estruturada uma arquitetura baseada em máquinas virtuais.

Figura 5: Exemplo da arquitetura baseada em máquinas virtuais.

8Dentre os exemplos de softwares que atuam como hypervisor temos o Hyper-v, Xen, Vm Ware  entre 
outros.
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Dentre  as  principais  vantagens  da  utilização  de  máquinas  virtuais  está  o

aproveitamento  de  recursos,  o  isolamento  e  a  portabilidade.  O  aproveitamento  de

recursos caracteriza-se pela possibilidade de execução de várias máquinas virtuais em

uma mesma máquina física  e  especificar  quanto  recurso  físico  cada ambiente  virtual

utilizará  e  até  mesmo  aumentar  gradualmente  em  caso  de  necessidade  pontual.  O

isolamento assegura que as aplicações e serviços que serão executados dentro de uma

máquina virtual não poderão interferir no sistema operacional original e nem em outras

máquinas virtuais. O que possibilita a construção de um cluster de alta disponibilidade

onde devidamente  configurado o  balanceamento  de carga entre  as  máquinas virtuais

torna possível o redirecionamento da execução de um serviço para algum nó do cluster

quando alguma máquina virtual fica indisponível. E por fim a portabilidade se resume pela

facilidade de migração das máquinas virtuais  por  meio de mecanismos providos pelo

hypervisor. 

Dentre  as  desvantagens  apontadas  para  a  utilização  das  máquinas  virtuais

podemos destacar a utilização de espaço em disco, consumo de memória RAM e o custo

de desempenho.  Em relação a utilização do espaço em disco, como cada máquina virtual

possui seu próprio sistema operacional e seus respectivos arquivos e diretórios o espaço

em disco necessário para alocação de cada máquina virtual pode ser grande. O consumo

de memória RAM também é consideravelmente alto levando em conta que para cada

máquina virtual  uma parte  da  memória  física deverá ser  alocada.  E por  fim,  como a

arquitetura é  baseada em uma camada de virtualização que é  implementada entre  o

sistema operacional e o hardware da máquina física o custo de processamento é superior

a uma arquitetura onde não se utiliza da virtualização do ambiente. 

A  próxima  arquitetura  a  ser  detalhada  é  a  baseada  em  contêineres.  Tal

arquitetura é composta por uma camada de virtualização a nível de sistema operacional,

que ao invés de propor a implantação de máquinas virtuais se baseia na utilização de

contêineres. Tal modelo tem sua origem datada desde meados da década de 80 e ao

longo de todo esse período utiliza-se de softwares específicos para  implantação dessa

camada de virtualização que possibilita a execução dos contêineres, sendo atualmente o

software mais utilizado o Docker. A figura a seguir exemplifica esta arquitetura.
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Figura 6: Exemplo da arquitetura baseada em containers. 

Nesta arquitetura cada container é apenas um processo em execução em um

kernel  compartilhado  entre  todos  os  outros  contêineres.  Dessa  forma é  necessário  a

implementação  de  um  nível  de  isolamento  entre  os  contêineres  por  meio  de  um

mecanismo presente no Kernel denominado  namespaces9, que cria ambientes isolados

entre os contêineres, ou seja, os processos em execução em um container não terão

acesso  aos  recursos  de  outros  containers,  a  não  ser  que  isso  seja  expressamente

liberado na configuração de cada ambiente.

Em complemento, para se evitar a exaustão dos recursos da máquina por apenas

um container  isolado,  utiliza-se  também  a  funcionalidade  cgroups10 do  kernel,  que  é

responsável  por  criar  limites  de uso do hardware  disponível.  Dessa forma é  possível

coexistir  no  mesmo  sistema  operacional  diferentes  containers,  sem  que  um  afete

diretamente o outro por uso exagerado dos recursos compartilhados.

9http://man7.org/linux/man-pages/man7/namespaces.7.html   

10http://man7.org/linux/man-pages/man7/cgroups.7.html   
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Outro  detalhe  relevante  a  ser  destacado  nesta  arquitetura  é  a  utilização  da

plataforma Docker como mecanismo responsável por prover a camada de virtualização

que engloba todos os contêineres  e gerencia  todos os  recursos necessários às suas

respectivas  execuções.  O Docker possui um conjunto de mecanismos que objetivam

facilitar o desenvolvimento, implantação e execução de aplicações em ambientes isolados

agilizando o seu processo de criação, manutenção e modificação do ambiente completo

da aplicação.

 Dentre  tais  mecanismos  se  destaca  a  possibilidade  por  parte  dos

desenvolvedores da aplicação de realizarem uma especificação do ambiente na forma de

um  determinado  arquivo  que  conterá  a  descrição  dessa  solução.  Nesta  descrição

conterão  informações  sobre  a  disposição  da  aplicação  neste  espaço,  como  a  porta

alocada ao serviço, quais volumes externos serão utilizados para a persistência dos seus

dados e outras possíveis necessidades. 

Por  meio  desta  descrição  da  aplicação  o  Docker  permite  que  a  mesma  seja

convertida e empacotada na forma de uma imagem que pode ser facilmente implantada

em outro ambiente independentemente do porte da infraestrutura. Além disso,  o Docker

disponibiliza  um  serviço  em  nuvem11 onde  é  possível  armazenar  e  disponibilizar  as

imagens de forma simples e ágil.

Todos  esses  mecanismos  de  descrição  e  criação  de  imagens  da  aplicação

juntamente  com  o  serviço  em  nuvem  para  armazenamento  trazem  uma  perspectiva

formidável para o Museu do Índio no que se refere à manutenção, controle e realização

da implantação de seus sistemas pela sua rede de museus. Além disso, permite que um

museu ou parceiro que já possua uma infraestrutura própria com a plataforma Docker

devidamente instalada realize a implantação de algum sistema de forma ágil e prática,

bastando baixar a imagem do repositório do Museu do Índio no serviço em nuvem e

realizar sua execução na plataforma do Docker.

Com as duas arquiteturas  apresentadas,  é  possível  perceber  que o  ponto  de

conflito entre ambas é baixo tornando possível a sua implementação em uma arquitetura

híbrida. É possível provisionar uma máquina física com um servidor de máquinas virtuais,

onde serão  criadas máquinas  virtuais  hóspedes,  que por  sua  vez  terão  a  plataforma

11https://hub.docker.com/   
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Docker devidamente instalada em cada máquina para a execução e gerenciamento dos

contêineres  responsáveis  pela  execução  dos  serviços  descritos  acima.  Nesse  docker

serão disponibilizados os ambientes com seus respectivos serviços segregados, cada um

em um container.

Assim é possível implementar vários níveis de isolamento. No primeiro nível é

composto  pela máquina física  que comporta  várias  máquinas virtuais,  ou  seja,  nessa

camada sistemas operacionais interagindo com hardwares virtuais distintos, como placas

de rede virtuais, discos, processo e memória. Nesse ambiente teríamos apenas o sistema

operacional básico instalado e a plataforma Docker.

No segundo nível de isolamento, a plataforma Docker realiza o gerenciamento

dos containers em execução, que por sua vez criam novos ambientes isolados, a nível de

processamento, memória, disco e rede. Nesse caso é possível executar numa mesma

máquina virtual várias instâncias dos serviços propostos, mas em containers diferentes e

isso não seria nenhum problema de boas práticas de gerência de serviços, muito menos

de segurança (Figura 7).

Figura 7: Gerência de máquinas virtuais.

Um aspecto relevante neste nível é o gerenciamento de contêineres provido pela

plataforma Docker por meio de mecanismos como o modo Swarm12 e o Compose13. O

Compose é utilizado principalmente na configuração dos serviços a serem executados na

pĺataforma Docker onde é possível definir para cada serviço suas características como

volume a ser utilizado no armazenamento dos seus arquivos, quantidade de memória,

porta alocada e imagem Docker a ser executada entre outros recursos. Além disso é

possível  por  meio  do  Compose  definir  uma  pilha  de  serviços  a  serem  iniciados  em

conjunto e definir as conexões necessárias a execução dos mesmos como no caso dos

serviços. Em complemento o mecanismo Docker service14 permite o controle e replicação

do serviços alocados na plataforma Docker.

12https://docs.docker.com/engine/swarm/   

13https://docs.docker.com/compose/   

14https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/service/#usage   
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O modo Swarm em suma permite a criação de um cluster de máquinas virtuais ou

físicas que estejam executando a plataforma Docker.  Entre os principais benefícios do

Swarm  podemos  destacar  a  possibilidade  do  balanceamento  da  execução  dos

contêineres  entre  os  nós  participantes  do  cluster.  Tal  balanceamento  possibilita  a

constituição de um ambiente mais tolerante a falhas onde a medida que os serviços são

iniciados os seus respectivos contêineres  são distribuídos pelas máquinas do cluster. 

Finalizada  a  apresentação  dos  todos  esses  aspectos  das  possíveis

arquiteturas  para  serem  implantadas  na  infraestrutura  do  Museu  do  Índio  é  possível

concluir que uma arquitetura híbrida composta por uma camada de máquinas virtuais e

uma  camada de  contêineres  sendo  executados  nestas  máquinas  virtuais  oferece  um

ambiente  mais  seguro  e  tolerante  a  falhas  permitindo  uma maior  disponibilidade  dos

serviços disponibilizados. A utilização da plataforma Docker como ecossistema para a

execução e gerenciamento dos contêineres e dos seus respectivos serviços mostrou-se

uma ótima opção a ser adotada. 
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8. Simulações

Nesta  seção  objetiva-se  a  descrição  e  simulação  de  cenários  onde  serão

realizadas estimativas do tamanho do acervo do Museu do Índio. A metodologia adotada

para a realização das estimativas em suma se baseia no cálculo médio do tamanho de

cada item do acervo e em seguida estimar o tamanho do acervo como um todo. Para tal

cálculo serão considerados a quantidade e o tamanho médio de cada anexo que compõe

um item do acervo. 

Para caracterizar o perfil do item utilizado nestas estimativas e simulações

serão consideradas informações levantadas junto a pessoas ligadas ao museu do Índio.

Tais informações são relativas às características do acervo, como quantidade de itens,

número de anexos que cada item pode ter  e  o quantitativo total  do acervo em cada

museu.   Dessa  forma,  as  informações  levantadas  foram  que  a  estimativa  média  do

quantitativo do acervo é cerca de 20 mil itens, onde cerca de 9 mil possuem anexos com

tamanho médio de 1 MB cada. 

Em complemento a caracterização do  perfil do item utilizado nestas estimativas e

simulações para a definição da quantidade de anexos que cada item pode conter será

considerado como referência itens presente em um acervo15 oriundo do Museu Histórico

Nacional que está sendo continuamente mantido e revisado em uma instância do software

Tainacan16 hospedado na Universidade Federal de Goiás. Tal acervo atualmente consta

com aproximadamente 22 mil itens dos quais cerca de 510 itens já foram revisados até o

presente  momento,  ou  seja,  já  se  encontram com todos os  seus respectivos  anexos

submetidos.   De  acordo  com  informações  levantadas  junto  aos   responsáveis  pela

manutenção do acervo, cada item pode possuir de 2 a 4 anexos, na forma de um arquivo

do tipo imagem.

Dessa forma, serão considerados na realização das simulações dois perfis de

item para cada quantidade de acervo. O primeiro perfil é composto por um item com 2

anexos com tamanho em disco de 1 MB e tamanho total do item em disco de 2 MB. O

15https://mhn.medialab.ufg.br/colecao/itens-seret/  

16http://tainacan.org/  
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segundo perfil é composto por um item com 4 anexos com tamanho em disco de 1 MB,

tamanho  total  do  item  em  disco  de  4  MB.  Em  todas  as  simulações  considera-se  a

implantação de uma rotina de backup que realize o espalhamento dos arquivos do item do

acervo de forma que se tenha um ciclo mensal com uma cópia completa dos arquivos no

início do ciclo e com uma rotina diária de incrementação das alterações sofridas. 

Outro  aspecto  relevante  do  conjunto  de  cenários  simulados  que  serão

apresentados a seguir é a quantidade de museus considerada nas estimativas. Em um

primeiro momento as simulações foram realizadas considerando um único museu. Em

seguida tomando como base os cenários construídos novas simulações foram geradas

considerando uma rede composta por até 132 museus. 

O gráfico a seguir  (Figura 8) mostra a simulação realizada com o acervo que

possui anexos e conta com cerca de 9 mil itens. No eixo horizontal o gráfico possui dois

pares de colunas com estimativas do tamanho do acervo de acordo com o tamanho do

item em  megabytes  (MB).  Em  cada  par  das  colunas  existe  uma  estimativa  de  todo

tamanho do acervo em Gigabytes (GB) considerando um espelhamento dos arquivos dos

itens, ou seja, uma cópia completa de todos os arquivos.  Nesta primeira estimativa já se

observa um aumento óbvio e gradativo do tamanho do acervo a medida que o tamanho

do item também aumenta.

Figura 8: Gráfico do tamanho do acervo revisado.

O próximo gráfico (Figura 9) mostra a simulação realizada considerando todo o

acervo do Museu do Índio que conta com aproximadamente 20 mil itens. Neste cenário

considera-se que todos os itens do acervo possuem anexos e seu tamanho total em disco

na entre 2 a 4 MB. O objetivo desta simulação seguindo tais características é ilustrar um

cenário  onde se possa estimar a demanda de armazenamento em disco para todo o

acervo considerando a quantidade de anexos e o tamanho total  mínimo que um item

possa ter.

Figura 9: Gráfico do tamanho do acervo completo do Museu do Índio.

Todos os cenários simulados até o momento estimaram o tamanho do acervo do

Museu do Índio considerando um único museu.  Os próximos cenários a serem simulados

levarão em conta uma rede formada por 132 museus, onde cada um possuirá um acervo
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conforme os perfis descritos acima.  O gráfico abaixo apresenta a estimativa do tamanho

do acervo para toda a rede de museus considerando que cada museu possui um acervo

com aproximadamente 9 mil itens  onde se considera que cada item possa ter entre 2 a 4

anexos com tamanho médio de 1 MB cada. O gráfico (Figura 10) apresenta um par de

colunas com as estimativas do tamanho do acervo em disco para cada perfil de item.

Figura 10: Gráfico do tamanho do acervo completo do Museu do Índio.

Todos os cenários simulados até o momento estimaram o tamanho do acervo do

Museu do Índio considerando um único museu.  Os próximos cenários a serem simulados

levarão em conta uma rede formada por 132 museus, onde cada um possuirá um acervo

conforme os perfis descritos acima.  O gráfico a seguir (Figura 11) apresenta a estimativa

do tamanho do acervo para toda a rede de museus considerando que cada museu possui

um acervo com aproximadamente 9 mil itens  onde se considera que cada item possa ter

entre 2 a 4 anexos com tamanho médio de 1 MB cada. O gráfico apresenta um par de

colunas com as estimativas do tamanho do acervo em disco para cada perfil de item.

Figura 11: Gráfico do tamanho do acervo revisado.

Em seguida, o próximo gráfico (Figura 12) ilustra um cenário considerando as

mesmas variáveis do cenário simulado anteriormente alterando apenas o quantitativo do

acervo de cada museu para aproximadamente 20 mil itens. 

Figura 12: Gráfico do tamanho do acervo completo.

Considerando  os  cenários  simulados  acima  observa-se  um  crescimento

exponencial  do tamanho do acervo a medida que o tamanho do item aumenta o que

denota uma tendência esperada. Tal tendência evidencia a importância da implantação de

uma solução de armazenamento dos arquivos escalável e com expansão flexível. 

Outra perspectiva a ser considerada nas simulações é a estimativa da evolução

do tamanho da base de dados em relação tamanho do acervo. Para a realização desta

estimativa foi tomado como referência a base atual do acervo que conta com o tamanho
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de 7 MB. Considerando tal tamanho para um único museu o objetivo é estimar a evolução

do tamanho da base de dados para toda a rede com aproximadamente 132 museus.

Dessa forma o gráfico a seguir (Figura 13) detalha tal cenário. 

Figura 13: Gráfico do tamanho do acervo revisado.

O próximo aspecto a ser analisado é relativo a estruturação do ambiente onde

serão disponibilizados as instâncias do Tainacan para os museus. Neste caso o ambiente

é  composto  por  uma  ou  mais  instalações  Wordpress  onde  o  tema  do  Tainacan  é

devidamente instalado e ativado nos blogs dos museus. O Wordpress possibilita duas

configurações que lhe permite hospedar um único ( single site) ou vários blogs (multisite)

em  uma  única  instalação  Wordpress.  Ambas  as  configurações  e  seus  respectivos

benefícios e demandas de implantação e manutenção serão discutidos a seguir.

A configuração single site  define que apenas um blog será hospedado na

instalação  Wordpress.  A  configuração  single  site  traz  como  principal  benefício  a

possibilidade da implementação de um nível isolamento de um blog, sem compartilhar

recursos como plugins, temas, ou seja, possui uma instalação Wordpress exclusiva.  Tal

abordagem é aceitável e adequada em um cenário onde se tenha poucos blogs a serem

mantidos, onde os mesmos necessitam de  algum nível de isolamento e exclusividade.

Isso  se  deve  a  demanda  de  trabalho  gerada  pois  cada  instância  Wordpress  e  seus

respectivos temas, plugins necessitam de uma rotina de atualização periódica e cuidados

relativos a segurança dos blogs com o objetivo de  se evitar ataques,  invasões ou a

exploração de possíveis vulnerabilidades que um ambiente desatualizado pode expor ao

longo do tempo.  

A configuração multisite por sua vez define que uma instalação Wordpress poderá

hospedar um ou mais blogs. Tal abordagem pode ser interessante ao ponto que centraliza

os recursos (plugins, temas, etc...) em um mesmo espaço e facilita a sua administração e

manutenibilidade.  Por outro, considerando um ambiente onde se tenha vários blogs é
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necessário a definição e consolidação de uma política de acesso às áreas administrativas

da instalação Wordpress. Isso é importante pois com o compartilhamento dos recursos,

como a ativação ou desativação de um plugin, por exemplo, pode atingir vários blogs, ou

seja, tal permissão de acesso deve ser concedida de forma controlada a quem de fato

tenha a responsabilidade de administrar globalmente a instância Wordpress.  No contexto

de um blog o nível de acesso administrativo deve ser cedido apenas aqueles usuários que

tenham tal responsabilidade sobre o blog. 

Analisando as duas abordagens de configuração e considerando o tamanho da

rede de museus do Museu do Índio entende-se que uma abordagem híbrida seja mais

adequada,  onde  os  museus  com acervos  maiores  e  com um fluxo  maior  de  acesso

possam ter  uma instalação Wordpress exclusiva  e  os  museus com menores acervos

sejam alocados em uma instalação multisite. 

Outra  abordagem  interessante  surge  com  o  advento  da  conteinerização  das

aplicações e popularização de tecnologias que permitem a implantação de aplicações na

forma  de  contêineres  como  o  Docker.  Nesta  abordagem   cada  blog  pode  ser  uma

instância Wordpress exclusiva na forma de um serviços que é orquestrado via Docker que

é responsável  pelo  gerenciamento  de todos os  recursos relacionados a  execução do

serviço,  como memória,  CPU,  volumes para  armazenamento  dos  arquivos,  portas  de

acesso entre outros recursos. 

A  implantação  da  abordagem  baseada  em  serviços  no  Docker  possibilita  a

implementação de um bom nível de isolamento entre os blogs dos museus ao mesmo

tempo em que facilita  a manutenção dessas instâncias de maneira automatizada.  Tal

isolamento se refere desde o acesso aos recursos computacionais a disponibilidade do

acesso aos blogs pelo usuário. Dessa forma é possível definir a quantidade de recursos

computacionais disponibilizados ao blog do museu de acordo com as suas necessidades.

Outro  aspecto  a  ser  estimado  é  a  quantidade  de  memória  a  ser  ofertada

considerando o tamanho do acervo e a possível quantidade de blogs na rede do Museu

do Índio.  Para a subsidiar a realização desta estimativa buscou se a identificação ou

definição  de alguma métrica que pudesse se aproximar mais do cenário do museu do

Índio. 

Página 39 de 42



Pesquisador Leonardo Barbosa Germani – Produto 02         

Diante  disso  optou  se  pela  utilização  de  plugins   para  medir  o  consumo  de

memória por um blog Wordpress que possuísse um acervo com tamanho relevante e com

o tema do Tainacan ativado. Assim optou se pelo plugin WP Server Stats17 para medição

do consumo médio de memória e foram adotados os blogs do Bibflora18 e do Museu

Histórico Nacional19 (MHN) que são instâncias do Tainacan com um tamanho de acervo

relevante. 

Ambos  os  blogs  são  frutos  de  iniciativas  de  utilização  do  Tainacan  junto  a

comunidade que é responsável  pela submissão e manutenção do acervo.  O blog do

Bibflora  aloca  um acervo  relacionado  à  botânica  sendo  composto  principalmente  por

imagens de espécimes de plantas, comunidades relacionadas, produtos especializados,

entre outros e já conta com um acervo com cerca de 1300 itens. O blog do MHN por sua

vez, já conta com um acervo com cerca de 22 mil itens, em sua maioria composto por

imagens de peças oriundas do Museu Histórico Nacional.

Nos levantamentos realizados utilizando o plugin WP Server Stats o consumo

médio de memória por cada blog foi aproximadamente de 9MB . É importante ressaltar

que tal valor é muito relativo e varia de acordo com um conjunto de outras variáveis do

ambiente  onde  o  blog  está  hospedado.  Dentre  tais  variáveis  pode  se  destacar  a

quantidade de outras instalações Wordpress hospedadas e outros serviços que podem

estar sendo executados em paralelo e que podem afetar a disponibilidade de recursos. 

Diante  disso  recomenda-se  que  a  estimativa  da  quantidade  de  memória

adequada ao ambiente seja realizada no momento em que os serviços e a quantidade de

blogs a serem hospedados esteja definida ou estimada.  Considerando o tamanho da

rede do Museu do Índio com um quantitativo de 132 museus a quantidade recomendada

de  memória  RAM a  ser  ofertada  deve  ser  pelo  menos  30  GB com possibilidade  de

expansão à medida que a demanda aumente.

Finalizada a etapa de simulações a próxima seção realiza uma breve análise dos

cenários estimados e apresenta algumas conclusões pertinentes.

17https://wordpress.org/plugins/wp-server-stats/

18http://bibflora.medialab.ufg.br/

19http://mhn.medialab.ufg.br/
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9. Conclusão

Neste  documento  procuramos  investigar  e  dimensionar  os  requisitos  técnicos

para infraestrutura de hospedagem dos acervos digitais dos museus ligados ao Museu do

Índio.

Do ponto  de  vista  de  arquitetura  de  aplicações,  foram apresentadas  algumas

alternativas  e  sugerida  uma  solução  híbrida  entre  máquinas  virtuais  e  containers

utilizando a tecnologia Docker, para que seja fácil de escalonar a estrutura e distribuir as

aplicações em diversos servidores.

Do ponto de vista da armazenagem de dados, foi realizado um dimensionamento

do tamanho necessário para hospedar todo o acervo de todos os museus, de acordo com

as informações que temos em mãos sobre a características desses acervos. 

Do ponto de vista da armazenagem do banco de dados, avaliamos que é algo

com baixo impacto. Mesmo na simulação com toda a rede de museus, o tamanho da base

de dados chega a apenas 924 MB nas projeções realizadas. Ou seja, em comparação

com a armazenagem de arquivos, esse tamanho é praticamente irrisório. Considerando

que  pode  haver  grande  variação  do  tamanho  por  item,  dependendo  da  natureza  do

acervo, e considerando que o impacto de infraestrutura de armazenamento é pequeno,

sugerimos extrapolar essa projeção e garantir  um espaço de armazenamento de pelo

menos 20 vezes esse valor para a base de dados.

Já  em relação a  armazenagem de arquivos digitais,  como fotos,  documentos,

áudios e outras mídias, a projeção mostrou que a demanda de infraestrutura pode ser

bastante alta. O que evidencia a necessidade do planejamento de uma infraestrutura com

capacidade de armazenamento escalável à medida que a demanda expanda. 

Outro aspecto que necessita de algumas ressalvas é a quantidade de memória e

de  processamento  a  serem ofertados  para  a  infraestrutura.  Conforme já  foi  discutido

anteriormente tal quesito é bastante relativo e depende de um conjunto de variáveis do

ambiente onde os blogs dos museus estarão hospedados. Dessa forma, optou se por

definir uma quantidade inicial que deve ser ofertada para se garantir uma execução plena

dos serviços.
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Procuramos  neste  relatório  explorar  diversas  alternativas  de  arquitetura  e

dimensionar a infraestrutura para a realização do projeto. Esperamos que este documento

sirva de referëncia para futuras análises e discussões junto a equipe de TI da instituição

detentora do acervo.
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