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Resumo: O trabalho a seguir detalha o desenvolvimento de uma biblioteca digital, para 
ser usada em um ambiente com intranet, por exemplo uma escola, empresa, escritório, 

utilizando de livros digitais disponibilizados pelos próprios usuários deste local. Esta 
biblioteca digital tem como objetivo facilitar o acesso a conteúdo de qualidade, 
disponibilizado de forma fácil para que o tempo livre possa ser bem aproveitado com 
uma leitura. 
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Abstract: The following work details the development of a digital library, to be used in 
an intranet environment, for example a school, company, office, using digital books 
made available by the users of this site. This digital library aims to facilitate access to 
quality content, made available in an easy way so that free time can be well enjoyed 
with a reading.  
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1. Introdução  

O projeto desenvolvido para a disciplina de Fábrica de Software II, tratasse de um site 

do tipo intranet (internet local, acessada somente de uma determinada área) onde ficam 
armazenados os livros digitais, tipicamente conhecidos como ebooks, hospedados em 
um servidor local, e que podem ser baixados para a máquina do usuário ou lidos 
diretamente através do browser. 
 
O desenvolvimento desta biblioteca serve para que os militares do 1º Batalhão 
Ferroviário, tenham um meio prático para acessar um bom conteúdo de leitura, e assim 
aprimorar sua capacidade intelectual. 
 
 

2. Linguagens e Ferramentas 

A biblioteca virtual foi desenvolvida com WordPress (Matt, Mullenweg. 2017), que é um 
aplicativo de sistema de gerenciamento de conteúdo para web, escrito em PHP com 

banco de dados MySQL (criado por Michael Widenius), voltado principalmente para a 
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criação de sites e blogs via web. Essa é uma das ferramentas mais famosas na criação 
de blogs disputando diretamente com o serviço do Google chamado Blogger. No entanto, 
o WordPress é adotado por aqueles que queiram um site mais profissional e com maiores 
recursos.  
 
Como o Batalhão já dispõe de uma intranet, não será necessária instalação de um novo 
servidor web, sendo assim será utilizado o já existente Servidor Web Apache (Ribeiro, 
Leandro. 2005), que é um programa responsável por disponibilizar sites, não só na 
internet, como Intranets ou Extranets, sendo um servidor web totalmente configurável, 
com uma excelente performance. 
 

Para dar maior agilidade e facilitar o trabalho de manutenção e atualização da 
plataforma, foi utilizado o tema One Page (desenvolvido por InkThemes.com), que é 
responsável pelo layout amplo da página, o Plugin Download Manager (Shaon, 2015), 
permite fazer upload dos arquivos e-book e organiza-los, melhorando assim a sua 
disponibilização na biblioteca, e também o plugin WP Post Sorting (desenvolvido pela 
reflectionmedia.ro) que é capaz de organizar os post em ordem alfabética, o que é de 
extrema necessidade pois sem ele dificultaria muito este trabalho, pois o único modo 
seria alterando a data de inserção dos posts, pois eles seguem o estilo blog de notícia, 
onde o que é inserido por último fica no topo da sua respectiva página. 

 

 

3. Implantação 

Foi implantado no servidor local do 1º Batalhão Ferroviário, onde a Seção de Informática 
tem gestão sobre quais livros do tipo e-book disponibilizar, inserindo, atualizando ou 
removendo os mesmos.  
 
Os livros disponibilizados podem ser livros internos da própria empresa, bem como 
diretrizes e outras normas que estiverem no formato texto. Aqui foram usados também 
livros que estão disponíveis no site www.dominiopublico.gov.br. 

 
Os softwares aplicativos responsáveis pela criação e gestão do site foram instalados no 
servidor interno. Neste caso em questão iniciamos com o Wordpress, que é de fácil 
instalação e muito intuitivo. Logo após a instalação inicial, seguindo o menu à esquerda 
em: Aparência>Temas, foi selecionado o tema “One Page”, que segundo a própria 
descrição do tema diz: É fácil para os usuários obterem todas as informações necessárias 
dentro de uma única página (InkThemes.com).   

 
Posteriormente devemos acessar o menu Plugins, onde no campo de busca digitamos o 
nome dos respectivos plugins, Download Manager e WP Post Sorting. O plugin Download 
Manager nos possibilita a inserção dos livros por meio de sua aba Download, que ao final 
gera um link cujo disponibilizaremos nas páginas referente a cada gênero de livro, e 
refinando esta organização por ordem alfabética com o Plugin WP Post Sorting. 
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4. Imagens 

 

Figura 1- Capa do Site. Fonte: O autor 
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Figura 2 - Exemplo de livro para leitura. Fonte: O autor. 
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Figura 3 - Menu de pesquisa, ou busca por categoria. Fonte: O autor. 
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Conclusão 

Espera-se com a disponibilização desta biblioteca que seja possível trazer 

entretenimento e cultura aos seus usuários. Seu uso no dia a dia pode trazer feedbacks 

interessantes, pois como há campos de comentários, muitas funcionalidades podem ser 

adicionadas, conforme observado as necessidades dos seus usuários na área dedicados 

para tal, melhorando assim a usabilidade da mesma, fazendo com que a biblioteca 

digital esteja em constante mudança e também constante atualização. 
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