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SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM BIBLIOTECAS DIGITAIS

MARQUES, A. M.1; VIDOTTI, S. A. B. G.1

A Rede Internet como a conhecemos hoje foi concebida inicialmente para fins
militares e depois utilizada como suporte para a troca de informações
acadêmicas entre universidades. Na década de 90, com o surgimento dos
provedores de acesso e dos portais, a Internet começou a ser observada pelo
ponto de vista comercial e de movimentação de informações.
O compartilhamento de recursos e informações através da interligação de
dispositivos e cabos de um conjunto de dois ou mais equipamentos configurou
as primeiras redes de computadores, pois possibilitou a troca de dados e o
compartilhamento dos periféricos entre estes equipamentos. A partir do
desenvolvimento das telecomunicações, os computadores começaram a se
conectar através de ligações telefônicas, formando redes de comunicação de
dados. Posteriormente, essas redes aumentariam e se reuniriam, formando
hoje a maior de todas as redes, a Internet.
As tecnologias de informação começaram a se desenvolver e aprimorar em
um momento em que as redes eletrônicas se tornavam conhecidas e de fácil
acesso. Com essas tecnologias, tornou-se possível para algumas pessoas o
acesso a qualquer parte do mundo, a uma informação que antes era restrita.
Qualquer pessoa que possua um conjunto de hardware, software e uma linha
telefônica pode acessar informações em qualquer parte do mundo em poucos
segundos, o que através de outro meio de comunicação convencional seria
impossível de se realizar em um tempo curto.
Com o advento da globalização, a Internet, que inicialmente era freqüentada
por uma fatia seleta da sociedade (professores, universitários e intelectuais),
hoje é visitada todos os dias por milhões de pessoas (internautas) do mundo,
movimentando por essa rede em forma de bits imagens, sons e arquivos dos
mais variados tipos e extensões.
O acesso à informação pela Internet foi possível através das tecnologias de
informação e comunicação, do aperfeiçoamento e expansão das
telecomunicações, e dos avanços da área de informática que possibilitaram a
comunicação para se transferir conhecimentos registrados, informações e
documentos. Com toda essa tecnologia a favor, a geração/produção de
informações impulsionou a propagação da informação imediata de uma forma
jamais vista desde a imprensa de Gutenberg.
O uso das tecnologias provocou mudanças na produção, na transmissão e
no uso da informação. A Internet facilitou o acesso a inúmeros serviços,
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informações, pesquisas e bases de dados, e alguns anos depois, juntamente
com as empresas de entretenimento, gerou mais mídias disponíveis aos
internautas.
De acordo com Straioto (1998, p. 2), foi através da Internet que se tornou
possível
[...] ter acesso a diversas outras redes, universidades, sistemas de busca para
localização de diversos tipos de informações, bases de dados, sistemas de venda
através de sites comerciais, programas de comunicação via teclado, voz e
imagem, listas de discussão, acesso remoto, transferência de arquivos, busca
através de menus de acesso, correio eletrônico, periódicos com acesso a resumos
e textos completos, ter acesso a informações as mais variadas possíveis, desde
informações históricas até notícias de jornais que são utilizadas a todo o momento.

A Internet criou uma verdadeira revolução na forma de divulgação
ideológica, científica e comercial, pois facilitou a criação, o gerenciamento e a
distribuição de informações em grande escala.
É nesse momento que inúmeras empresas e instituições tanto privadas
como públicas utilizam a rede mundial de computadores Internet como meio de
comunicação. Geralmente, as empresas comerciais fazem uso do comércio
eletrônico para as suas transações comerciais e as empresas públicas a
utilizam para o ensino e a pesquisa na divulgação de seus projetos, relatórios e
serviços para toda a comunidade.
A interceptação indevida de informação de uma instituição, via rede Internet,
é uma atividade que pode possibilitar ao interceptador/hacker o contato com o
conhecimento construído e adotado, nem sempre divulgado publicamente, das
pesquisas ou estratégias de funcionamento da instituição, o que pode acarretar
perdas incalculáveis. Um fator a ser destacado é de que segurança absoluta e
total não existe, e é um erro pensar que o sistema seja totalmente seguro e
invulnerável.
O problema que motivou o desenvolvimento desta pesquisa baseia-se no
fato de que as Unidades de Informação (Bibliotecas Eletrônicas e Bibliotecas
Digitais) públicas e privadas, interligadas à Internet, nem sempre possuem
hardware, software, recursos humanos especializados (técnicos) e usuários
capacitados para acessar a Internet com um conjunto mínimo de segurança,
além dos problemas de segurança existente no armazenamento e na
transmissão/troca de informações nas bibliotecas digitais e, da possibilidade de
hackers invadirem e manipularem essas informações.
Os apontamentos de critérios de utilização de software e hardware, bem
como as informações sobre como os usuários devem utilizar os recursos
tecnológicos disponíveis com segurança, devem contribuir para uma
confiabilidade maior do sistema de computação.
Diante disso, apontamos a necessidade do uso de políticas para a
segurança das informações, e propomos o estudo dos recursos tecnológicos
de softwares e hardwares (instalação de firewall e manutenção do equipamento
contra bugs), e das estratégias de capacitação dos Recursos Humanos técnicos e usuários (através de uma política de educação/capacitação dos
funcionários/usuários), com o objetivo de assegurar as informações dos bancos
de dados das Bibliotecas Digitais.
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A pesquisa proposta possui um caráter descritivo, pretendendo discutir as
formas de proteção das informações nos bancos de dados das Bibliotecas
Digitais. O objetivo geral deste trabalho é o estudo de políticas de segurança
para a proteção eficaz da integridade das informações das Bibliotecas Digitais.
Pretende-se com essa pesquisa, mostrar aos administradores dos sistemas de
informação e aos profissionais da área de Ciência da Informação que a
utilização de políticas de segurança conduzem a preservação das informações
de uma instituição de forma eficiente.
Os dados que estão no computador da instituição podem ser acessados pela
própria rede e manipulados (incluídos, alterados ou excluídos) pelos invasores.
A grande facilidade para intercambiar informações e arquivos pela rede foi o
caminho pelo qual hackers começaram a invadir os sistemas a ela conectados,
pois como comenta Gralla (1996, p. 67):
A própria natureza da Internet torna-a vulnerável a ataques. Ela foi projetada para
possibilitar o intercâmbio mais rápido possível de informações, dados e arquivos –
e tem se saído admiravelmente bem, muito além das expectativas fantásticas de
seus projetistas. Porém, essa liberdade tem um preço: hackers e criadores de
vírus tentam atacar a Internet e os computadores a ela conectados; os que
querem invadir a privacidade alheia tentam danificar bancos de dados de
informações sensíveis ou espionar informações enquanto elas percorrem as rotas
da Internet.

Ao se conectar uma instituição à Internet, é criada a possibilidade de vários
tipos de acesso e de invasão. Hoje é uma grande tendência a realização de
crimes digitais. Instituições concorrentes contratam hackers para obterem
informações privilegiadas, pois há uma grande facilidade de se intercambiar
informações e arquivos pela rede.
As falhas de segurança são inseparáveis da Internet, pois devido ao grande
número de sistemas conectados a ela e à baixa segurança do protocolo
TCP/IP, manter um computador de uma instituição interconectado é estar
sujeito a todo tipo de ataque.
Para proteger a rede de computadores da instituição, é necessária a
utilização de um firewall (“muro de fogo”), o qual tenta impedir que dados
indesejáveis possam vir a trafegar por essa rede.
Spyman (2001, p.177) afirma que um firewall “é um sistema ou grupo de
sistemas através do qual flui o tráfego de dados entre duas redes distintas de
computadores, permitindo que se implemente uma política de segurança que
determine o que pode ou não passar de uma rede para a outra”.
O firewall só permite o acesso às informações por usuários autorizados, e
acusará a negação de acesso a intrusos internos e externos não autorizados
ao sistema. Segundo Starlin e Novo (2000, p.14), a negação ocorre porque ele
[...] é um sistema que controla e permite acesso de fora para dentro (e vice-versa)
somente aos usuários autorizados, evitando acessos indevidos, sejam esses
acessos de usuários internos da rede, tentando acessar sites não autorizados na
Internet, ou acesso de usuários externos (hackers) vindos pela Internet para a sua
rede interna.

Uma forma eficaz de segurança é o método da criptografia, que é um
processo de codificar e decodificar dados. A criptografia dificulta a
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interceptação desautorizada da informação através de uma chave de software
especial usada para decodificar as informações.
Carvalho (2001, p.1) afirma que
Na criptografia existem dois tipos de textos (ou mensagens). O primeiro é a
mensagem a ser transmitida, na sua forma original. Este será chamado de texto
puro. O texto puro passa por um processo que se denomina encriptação, e
assumirá uma nova forma. Esta nova forma, chamada de texto cifrado, é a que
será transmitida, e que, quando interceptada por um terceiro, deverá permanecer
ininteligível. Ao receber o texto cifrado, o destinatário usará um processo que se
chama desencriptação para recuperar o texto puro. Criptografar ou encriptar é o
ato de encriptação de uma mensagem e descriptografar ou desencriptar é o ato da
desencriptação de uma mensagem.

A adoção da criptografia fornece inúmeros benefícios àqueles que a utilizam,
em vista da sua alta proteção contra a leitura das informações criptografadas.
Mesmo com a interceptação da informação, o incursor não consegue ler seu
conteúdo, pois estará ininteligível. Essa ininteligibilidade é a responsável pela
segurança das informações da instituição, como também pela amenização dos
custos devido à interceptação desses dados e à divulgação dos mesmos. Os
dados criptografados só podem ser lidos por pessoas que tenham acesso a
eles por meio de chaves baseadas em algoritmos (método matemático).
Deve-se enfatizar que apenas a criptografia não irá proteger todo o sistema,
mas será um componente importante na segurança da instituição. A
criptografia é vital para as transações comerciais pela Internet. Sem a
criptografia, o e-commerce (comércio eletrônico) nunca poderia entrar no fluxo
principal. Segundo Schneier (2001, p.93) “A criptografia não é uma panacéia –
você precisa de muito mais do que a criptografia para ter segurança – mas é
essencial”.
A área da segurança da informação digital é mais uma das possíveis
atribuições que um bibliotecário poderá exercer. O acesso seguro e de
qualidade à informação é o principal elemento do cotidiano desse profissional.
O conteúdo informacional disponibilizado na forma digital, ainda continua sendo
a matéria-prima do profissional bibliotecário, pois além de classificá-lo, indexálo, catalogá-lo e disponibilizá-lo para a recuperação, existe a seriedade por
zelar por ele, para que continue sempre disponível para acesso e recuperação
e, inalterado na biblioteca digital.
Para Lucena Neto (2003, p. 24) o documento não deixa de ser menos
documento só por que está digital:
Não existe nada mais material ou real que um arquivo eletrônico. Mesmo quando
existe na memória RAM (Random Access Memory) o documento ainda assim é
uma coisa, o resultado de um processo físico-químico que, em uma operação
lógica, traduzindo uma infinidade de zeros e uns, a linguagem binária, resulta no
documento eletrônico. Não é a dependência do computador para existir que torna
o documento eletrônico menos documento.

A informação continua sendo a mesma, só que ao invés de estar no suporte
papel, está em um suporte digital. Da mesma forma que as bibliotecas
tradicionais zelam para que os seus acervos continuem íntegros e disponíveis,
o desenvolvimento de bibliotecas digitais deve contemplar barreiras que
dificultem o acesso não autorizado às bases de dados, aos acervos on-line, ao
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cadastro de usuários e aos direitos autorais dos conteúdos informacionais
digitais.
Se nas bibliotecas existem vândalos que mutilam livros, periódicos entre
outros, e roubam esses materiais, no digital as coisas não são diferentes: podese ter uma base ou o site da instituição todo desconfigurado ou alterado,
impossibilitando o acesso à biblioteca digital. Podem ser alterados os arquivos
digitais de forma que o intruso possa tanto inserir informações irrelevantes
quanto excluir campos da base de dados que impossibilitem a localização
desse item informacional. Para poder contornar esses prováveis problemas não
tão distantes, é de vital importância o conhecimento sobre como proteger a
informação digital, para que ela possa estar sempre disponível a quem queira
recuperá-la.
Diante do exposto, afirmamos que os profissionais bibliotecários devem ter
conhecimento sobre segurança de informações digitais. O primeiro passo é
criar barreiras que dificultem o acesso indevido às suas bases, como a
utilização de firewalls, que monitorarão todo o tráfego alertando quando algum
invasor tentar entrar na base de dados da biblioteca digital. Um segundo passo
é o uso de criptografia para dificultar a leitura dos dados cadastrais dos
usuários que acessem as bases on-line ou que utilizem os serviços do site da
biblioteca digital.
Os funcionários da biblioteca devem receber um treinamento adequado
para trabalhar com as informações que estão tanto nas bases de dados,
quanto no site de sua biblioteca eletrônica ou digital, já que em algum momento
estas informações podem sem retiradas de seu local de armazenamento pelas
atividades dos hackers que queiram negar tanto o serviço aos usuários da
biblioteca quanto o acesso às informações
O objetivo da segurança de informação é proteger as instituições contra
riscos e vulnerabilidades. Acreditamos que os usuários devem receber
informações sobre os procedimentos e as normas básicas de segurança, que
os administradores de sistema (e bibliotecários) de uma biblioteca digital
devem estar atualizados sobre esse tema e, que a instituição deve ter
profissionais especializados para garantir a segurança desses seus
computadores, e em especial das informações digitais que compõem o
conhecimento e o acervo informacional digital desta biblioteca digital.
A informação hoje é um dos maiores patrimônios de uma unidade de
informação (biblioteca tradicional ou biblioteca digital) tem, e esta deve ser
protegida pela sua importância, confidencialidade e unicidade.
A segurança pelas informações digitais é responsabilidade e dever de todos
e, para tal, deve ser de conhecimento de cada profissional que trabalhe na
instituição. O bibliotecário deve zelar pela integridade das informações pelas
quais é responsável. O bibliotecário tem um papel importante na divulgação
tanto dos meios de proteção da informação quanto dos conhecimentos acerca
dos procedimentos de segurança e das ferramentas para evitar que a base de
dados de sua biblioteca digital seja alvo de pessoas que queiram alterar seus
serviços .
Reafirmamos que, a segurança da informação deve ser de interesse comum
e coletivo, pois a informação possui um valor agregado e se tornou um dos
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maiores patrimônios de uma instituição, e o bibliotecário deve exercer o papel
de difusor em prol do fortalecimento e da defesa do patrimônio intangível – a
informação.
Finalizando, ressaltamos a necessidade de políticas de utilização de
recursos tecnológicos de softwares e hardwares (instalação de firewall, uso da
criptografia e manutenção do equipamento contra bugs), e de estratégias de
educação/capacitação dos Recursos Humanos - técnicos e usuários, com o
objetivo de assegurar as informações digitais das bibliotecas.
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