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Resumo. O repositório digital Lume da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS) é responsável pelo armazenamento e disponibilização de
coleções da universidade, tais como: teses, dissertações, trabalhos acadêmicos
e técnicos, eventos, dentre outros. A demanda pela disponibilização de
conteúdos vem crescendo a cada ano e o acesso à informação é realizado por
usuários de diferentes localidades. O Lume é gerenciado através do Dspace e o
presente trabalho visa contribuir com customizações realizadas na Dspace API.
As alterações realizadas no armazenamento de registros de acessos e downlo-
ads visam a correta geração de relatórios estatı́sticos. Além disso, a submissão
de arquivos e a notificação por e-mail de entradas recentes têm por objetivo me-
lhorar a interação do usuário com o sistema. Tais customizações objetivam um
correto funcionamento e uma melhora na utilização do Dspace no repositório
digital da UFRGS. Com este trabalho, também é almejado enviar as propostas
aqui relatadas à comunidade de desenvolvimento do Dspace.
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1. Introdução
O acesso aberto à informação vem se consolidando como uma iniciativa amplamente uti-
lizada por diferentes comunidades na Web. Repositórios digitais têm papel fundamental
em propagar material relacionado à educação, pesquisa, extensão, propriedade intelectual,
entre muitos outros.

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) dispõe do repo-
sitório digital Lume1 [Pavão et al. 2008] através do sistema de código aberto Dspace
[Tansley et al. 2003]. Este sistema é responsável por toda gerência do repositório, bem
como o armazenamento dos arquivos.

As interações do usuário sobre o sistema, tais como navegação, acessos, down-
load, entre outros são armazenadas em registros no Solr [Luyten 2015]. Deste modo,
o Solr é o principal responsável por armazenar e recuperar informações estatı́sticas do
Dspace.

O envio de arquivos ao repositório por usuários é uma interação recorrente no
sistema. Contudo, se não for bem tratada pode ser uma brecha para que pessoas mal
intencionadas acabem corrompendo o sistema [Austin e Williams 2011].

1http://www.lume.ufrgs.br/



Figura 1. Armazenamento original (a) e novo (b) de registro IPV6 no Solr.

O presente artigo segue apresentando na Seção 2 alguns problemas de interação
encontrados e como foram solucionados. Conclusões e trabalhos futuros são apresentados
na Seção 3.

2. Customizações no Dspace 5.x
A seguir serão descritas três situações que foram consideradas problemáticas durante a
atualização do Dspace para versão 5.x.

O Dspace em sua versão atual 5.x ainda não prevê tratamento para registros no
formato IPV6. Deste modo, o armazenamento do registro de interação acaba se tornando
inconsistente. Por exemplo, um acesso realizado em Porto Alegre – RS é armazenado
como sendo realizado no paı́s Estados Unidos (US) e continente norte-americano (NA),
conforme a Figura 1(a). Estes dados são importantes para a geração de estatı́sticas de
acessos e downloads por paı́ses.

Como alternativa para armazenamento correto de registros IPV6 foi efetuado o



Figura 2. Configuração adicionada em dspace.cfg.

Figura 3. Templates antigo (a) e novo (b) para e-mail de entradas recentes.

download de um arquivo especı́fico para tal, GeoLiteCityv6.dat. Em seguida, foi alterada a
classe /dspace-api/src/main/java/org/dspace/statistics/SolrLogger.java para que verifique
se o ip é IPV4 ou IPV6 para redirecionamento da pesquisa no arquivo dat correto. A
partir disto é obtido um registro de interação no sistema, como exibido, por exemplo, na
Figura 1(b).

A inclusão de arquivos em formato não conhecido é permitida pelo Dspace. Tanto
na submissão quanto na edição de um item. Contudo, é aconselhável que arquivos desco-
nhecidos previamente não sejam aceitos pelo sistema.

A adição de uma configuração inicial, conforme a Figura 2, possibilita que ar-
quivos desconhecidos sejam ou não permitidos no momento de upload. Deste modo, a
classe /dspace-api/src/main/java/org/dspace/submit/step/UploadStep.java foi modificada
para realizar tal verificação. Além disso, esta configuração pode ser alterada sem que seja
necessária a recompilação do Dspace.

O envio de e-mail de entradas recentes a qual o usuário subscreve uma coleção é
relativamente simples. A Figura 3(a) ilustra o template original.



Como uma melhoria no e-mail de entradas recentes, pode-se inserir um parágrafo
inicial de saudação e contextualização, bem como situar o usuário de qual coleção per-
tence a(s) nova(s) entrada(s). Tal proposta é representada pela Figura 3(b), tendo sido
modificada a classe /dspace-api/src/main/java/org/dspace/eperson/Subscribe.java.

3. Conclusão
O presente trabalho se propõe a explorar melhorias que ainda não foram realizadas pelos
desenvolvedores de versões do Dspace. Tais melhorias visam aprimorar situações de
interação do usuário junto ao sistema.

Como trabalho futuro pretende-se atualizar o envio de entradas recentes de forma
multilı́ngue. Deste modo, o e-mail seria enviado no idioma preferido cadastrado pelo
usuário.

A partir do desenvolvimento deste trabalho, é pretendido o envio das propostas
realizadas à comunidade de desenvolvimento do Dspace. Com isto, estabelecer futuras
relações entre as comunidades.
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