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É difícil imaginar a vida sem a
rede mundial de computadores,
que liberou o poder da internet
em um mundo desavisado. A re-
de é longe de perfeita, mas os
usuários tendem a absorver as
coisas ruins, assim como as boas,
aceitando a interrupção de links
e informações desatualizadas em
troca de informações valiosas,
entretenimento e produtos e ser-
viços baratos, como as viagens de
avião de baixo custo.

Contudo, as coisas são mais
sérias para os governos, que cor-
rem o risco de falhar em sua
obrigação de fornecer informa-
ções e serviços adequados aos ci-
dadãos, e para as empresas, que
podem perder clientes e dinhei-
ro simplesmente porque os da-
dos têm o hábito de mudar de
forma e mudar para novas loca-
ções na rede.

Felizmente, novas soluções es-
tão surgindo. A maior parte das
publicações acadêmicas on-line
consegue hoje cruzar referências
umas com as outras de uma ma-
neira confiável. Se o usuário cli-
car em uma citação, é pratica-
mente garantido que ela vai le-
vá-lo à publicação mencionada,
mesmo que ela tenha sido publi-
cada há alguns anos e esteja
agora hospedada na página de
um novo dono. Nada de links in-
terrompidos.

Essas referências cruzadas de-
pendem dos Identificadores Di-
gitais de Objetos (DOIs, para a si-
gla em inglês). Qs proponentes
argumentam que os DOIs, e uma
inovação técnica relacionada a
eles chamada de Handle System,
proporcionarão um salto quânti-
co equivalente ao da rede mun-
dial de computadores, com im-
plicações importantes para os
governos, editoras e outras com-
panhias de mídia.

Para abrirem seus sistemas e
compartilhar informações, go-
vernos e departamentos preci-
sam chegar a um acordo sobre os
padrões que possibilitarão que

as informações sejam correta-
mente identificadas em sistemas
diferentes, e para que esses siste-
mas operem em conjunto de
uma forma confiável — propor-
cionando os fluxos de informa-
ção necessários e, ao mesmo tem-
po, respeitando as políticas para
os materiais sigilosos.

A demanda, já elevada, deverá
aumentar. Mais de 500 mil pedi-
dos já foram feitos por cidadãos,
jornalistas e companhias ao go-
verno dos EUA sob a aprovação
da lei conhecida como Ato de Li-
berdade de Informação, de 1966.

Duas poderosas ondas de mu-
dança estão induzindo departa-
mentos do governo americano a
alterar a maneira como adminis-
tram seus dados. A primeira é a
maré de acontecimentos que exi-
gem resposta por meio de uma
maior cooperação. Isso inclui im-
perativos do contraterrorismo
após os atentados de 11 de se-
tembro — inclusive as iniciativas
de segurança interna e as conse-
qüências das guerras rio Afega-
nistão e no Iraque—até falhas na
Previdência Social e a necessida-
de de equipar os departamentos
de polícia adequadamente para
que compartilhem informação
para proteger o público.

Isso ficou claro, no Reino Uni-
do, com o relatório "Bichard" pu-
blicado em junho deste ano, que
mostrou como as falhas na trans-
missão de informações de um
departamento de polícia para
outro não permitiram que inves-
tigações básicas fossem feitas so-
bre lan Huntley, um assassino de
crianças condenado que acabou
conseguindo arrumar um em-
prego em uma escola.

A segunda onda é a tendência
de elaboração de políticas que le-
vem a um governo mais aberto e
a uma maior transparência. Mais
de 50 países, do México à Indoné-
sia, incluindo os Estados Unidos,
Canadá, União Européia e Euro-
pa Central e do Leste, já aprova-
ram, ou estão em vias de aprovar,
leis de liberdade de informação.

O ritmo das mudanças está se
acelerando—o número de países

com legislações sobre a liberda-
de de informação mais que do-
brou na última década. No Remo
Unido, por exemplo, o Ato de Li-
berdade de Informação (2000)
passará a valer'plenamente a par-
tir de janeiro de 2005.

Apesar das acusações de que a
lei foi descaracterizada, as exigên-
cias para que os departamentos do
governo e seus sistemas cumpram
os novos direitos da população de
ter acesso a informações do gover-
no serão consideráveis.

É aí que o Handle System e os
DOIs, dois padrões que estão ga-
nhando destaque como identifi-
cadores digitais, podem ter um
papel importante. O Handle Sys-
tem é um amplo sistema para de-
terminar, gerenciar e analisar
identificadores persistentes co-
nhecidos como "handles", para a
informação digital na internet.

Ele proporciona um método de
padrão global para a identificação
digital permanente de conteúdo
na internet Conteúdo significa tu-
do que vai de artigos de jornais, re-
latórios oficiais, fotografias, ilus-
trações e tabelas de estatísticas a
arquivos de música e vídeo.

Os DOIs são um método pa-
drão, baseado no Handle System,
para a identificação de conteúdo
digital publicado. Eles dizem res-
peito principalmente a publica-
ções e são apoiados pelo setor
editorial como um padrão inter-
nacional. O DOI presta-se a for-
necer links confiáveis e a desco-
brir documentos pela internet.

A diferença crucial entre os
DOIs e os links tradicionais na in-
ternet é que os DOIs identificam
o conteúdo, enquanto a rede si-
naliza sua localização.

Identificar alguma coisa pela
sua localização, como os usuários
já sabem pela sua experiência na
internet, tem seus obstáculos. As
coisa mudam freqüentemente de
lugar e, então, os links falham.
Além disso, nunca se sabe se a ver-
são que aparece na tela é a mais
recente ou a cópia definitiva.

E, uma vez que cópias são facil-
mente e freqüentemente feitas,
as buscas resultam em exemplos

múltiplos—ou pior, versões dife-
rentes —do mesmo material.

Identificadores baseados no
sistema Handle, incluindo os
DOIs, são únicos em uma base
global, além de persistentes—is-
so significa que resistirão ao de-
correr do tempo, ao contrário de
muitos endereços da internet.

Como resultado, há a garantia
de que eles encontrarão um do-
cumento verdadeiro, e podem
ser usados—por meio de um sis-
tema de acesso via intermediá-

rios confiáveis — para garantir
que todos terão a mesma versão
definitiva de um documento, co-
mo um relatório do governo.

Cópias idênticas de documen-
tos terão o mesmo DÓI, de mo-
do que a versão encontrada é
confiável, enquanto diferentes
publicações terão diferentes re-
ferências DÓI que podem se cor-
relacionar por sistemas de aces-
so similares.

É claro que pode haver interes-
se no acesso a diferentes versões

de relatórios. Nesse caso, os DOIs
podem ser usados para linear es-
ses conjuntos de documentos
correlacionados.

Para imagens, áudio e video-
clips, os DOIs podem ser costura-
dos na estrutura do conteúdo, de
modo que referências são carre-
gadas com o objeto, mesmo que
ele for recortado e colado em um
outro documento ou aplicação.

Isso abre possibilidades interes-
santes, tanto para editoras e orga-
nizações comerciais — incluindo
as da área de música, artes gráficas
e produção de vídeo — como para
governos — no que diz respeito ao
controle de direitos autorais.

DOIs embutidos podem ser
usados para policiar o acesso ou
monitorar cópias feitas de mate-
riais protegidos por copyright.

Acrescente a isso o potencial
de identificar elementos de con-
teúdo ao invés de documentos
inteiros — um gráfico em um re-
latório oficial, por exemplo, ou
uma música em um CD — e se
tem claramente uma série de no-
vas oportunidades comerciais
para editoras e outros provedo-
res de informação, sem mencio-
nar algumas ameaças a modelos
de negócios já existentes.

Essa capacidade de identificar e
acessar separadamente partes de
documentos — conhecida como
"desagregação" — pode suprir as
necessidades do fornecimento de
informações públicas. Informa-
ções sensíveis dentro de relatórios
também podem ser classificadas
de modo que esses documentos
possam ser publicados sem com-
prometer a segurança nacional,'
colocar inocentes em perigo, ou
revelar segredos de Estado — com
nomes e lugares apagados.

Os DOIs vão aparecer como
links aos quais estamos acostu-
mados. Mas eles serão mais con-
fiáveis, melhorando bastante a
experiência on-line ao fazer mis-
turas sem costuras nos bastido-
res. Eles serão como um motor
turbo ligado ao eixo da internet,
ao invés de uma alternativa ou
uma concorrente à rede. (Tradu-
ção de Mário Zamarian)
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