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24/11/2010 

Manhã: 

Treinamento Dspace 

Conteúdo: 

Abertura 
Propósito do dspace 
Principais funcionalidades 
Estrutura lógica do objetos 
Esquema de metadados 
A experiência no BIOE 
Infra-estrutura 
Requisitos de hardware 
Requisitos de software 
Relação de dependência com artefatos tecnológicos 
Descrição de especificidades de cada artefato 
Configuração dos artefados 
Banco de dados 
Principais entidades e suas atribuições 
Estrutura do projeto fonte e suas atribuições 
Pre-configuração 
Preparação do ambiente de execução 
Atribuições do dspace.cfg 
Internacionalização 
Implantação 
Boas práticas para criação/atualização do repositório 
Pós implantação 
Estrutura do diretório de instalação e suas atribuições 
Funcionamento do storage 
Função dos principais arquivos executáveis 
O diretório “webapps” da pasta de instalação 

Tarde: 

Márcio Gurgel ficou a disposição para verificar o ambiente novo e o antigo. 

No ambiente novo, foi identificado no log muitos arquivos abertos. 

 

25/11/2010 

Manhã: 

Treinamento Dspace 

Conteúdo 

Desenvolvimento 
Tecnologias envolvidas 



 

RELATÓRIO TÉCNICO 
Repositório Institucional UFBA - DSPACE 

 

Nome do Arquivo:  
Relatório técnico 

Aprovação: 
 

Data: 
6/6/2011 

Página: 
2 de 4 
 

 

 

Atribuições dos módulos maven 
Como desenvolver de modo extensível? 
Configuração do ambiente de desenvolvimento 
Alinhamento de conhecimentos em JSP/Servlet 
Handles: O que é? Como o dspace cria? Como criar um novo? 
Criação de entidades visuais e funcionalidades 
Criação e alteração de folhas de estilo 
Modificação do formulário de de entrada (ou submissão) 
Estatísticas (Universidade do Minho) 
Viabilização de integração com outros repositórios 

Tarde: 

Diante do que foi apresentando no treinamento pela manhã, sugeri refazer o ambiente atual, 

seguindo as melhores práticas sugeridas pelo analista Márcio Gurgel. 

Foi acordado com Rodrigo Meireles que o acesso ao repositório seria suspenso. 

 

 

26/11/2010 

Manhã: 

Refazer todo o servidor. 

1. Backup do novo ambiente dos diretórios: 

/home/dspace 

/home/repositorio 

/home/dspace/dspace-source/dspace-1.5.2-src-release 

/repositorio 

/ri_install 

2. Formatar o servidor Repositório UFBA com as seguintes partições: 

Sist. Arq.    Tipo    Size  Used Avail Use% Montado em 
/dev/sda1     ext3    9,2G  648M  8,1G   8% / 
tmpfs        tmpfs    2,0G     0  2,0G   0% /lib/init/rw 
udev         tmpfs    2,0G  156K  2,0G   1% /dev 
tmpfs        tmpfs    2,0G     0  2,0G   0% /dev/shm 
/dev/sda6     ext3    184G  6,5G  168G   4% /home 
/dev/sda9     ext3    9,2G  150M  8,6G   2% /opt 
/dev/sda5     ext3    129G  325M  122G   1% /repositorio 
/dev/sda10    ext3    8,3G  149M  7,8G   2% /tmp 
/dev/sda8     ext3    9,2G  935M  7,8G  11% /usr 
/dev/sda7     ext3    111G  203M  105G   1% /var/log 

3. REDE: 

Como o servidor será gerenciado pelo CPD/UFBa, o mesmo ficará na rede DMZ. 

Solicitado a equipe de redes a mudança da VLAN para a rede DMZ. 

Switch: swservidores7 (/Porta 2) 
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De: 200.128.51.39 Para: 192.188.11.11/24 

Solicitado ao analista de segurança a liberação no firewall do novo IP com o mesmo 

perfil do IP da rede colocation. 

4. Configurar DNS Interno e externo 

Remover do DNS externo e interno o ip 200.128.51.39. 

Adicionado do DNS externo e interno o ip 192.188.11.11 

5. Segurança: 

Analista de segurança realizou o hardening no novo servidor (MACAUBAS). 

6. Backup: 

Solicitado ao analista, a instalação do software de backup TSM, dos diretórios acima 

mencionados. 

 

Tarde: 

Preparação do ambiente (Continuação): 

1. Preparação do Ambiente: 

1.1.  Copiado todo o backup para o servidor Macaubas e todo o ambiente foi 
reconfigurado pelo analista Márcio Gurgel. 

1.2. Necessário instalar os pacotes: 
apt-get install postgresql-8.3 – o banco de dados foi colocado em outro servidor, 
UNA. 
# TOMCAT 
http://mirror.pop-sc.rnp.br/apache//tomcat/tomcat-6/v6.0.29/bin/apache-
tomcat-6.0.29.zip 
 
# MAVEN 
http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/maven/binaries/apache-maven-2.2.1-
bin.zip 
 
# ANT 
http://linorg.usp.br/apache//ant/binaries/apache-ant-1.8.1-bin.zip 
 
# JDK 
apt-get install openjdk-6-jdk 
 

1.3. Foi criado no repositório SVN da UFBA, a pasta RI, onde tem ambiente de 
desenvolvimento e produção, não sendo mais necessário realizar as atualizações 
diretamente no servidor e sim nesse repositório. 

 

1.4. Foi criado o script update-ri.sh em /home/dspace, para ser executado toda vez 
que acontecer atualizações na aplicação. 

 

http://mirror.pop-sc.rnp.br/apache//tomcat/tomcat-6/v6.0.29/bin/apache-tomcat-6.0.29.zip
http://mirror.pop-sc.rnp.br/apache//tomcat/tomcat-6/v6.0.29/bin/apache-tomcat-6.0.29.zip
http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/maven/binaries/apache-maven-2.2.1-bin.zip
http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/maven/binaries/apache-maven-2.2.1-bin.zip
http://linorg.usp.br/apache//ant/binaries/apache-ant-1.8.1-bin.zip
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1.5. Devido ao bloqueio no firewall, não foi possível concluir os testes da aplicação, 
deixando para a manhã do dia seguinte. 

 

 

27/11/2010 

Manhã: 

Conexão com o banco de dados foi estabelecida e os testes realizado com sucesso. 

Rodrigo Meirelles realizou os testes e a princípio estava tudo funcionando corretamente. 

 
 

Revisão 

 

Revisão Descr ição Data 

00 Emissão Inic ia l  27/11/2010 

01 Revisado por El isângela Si lva 19/12/2010 

 
 

Banco de Pendências 
Id Pendência Responsável Status Data Limite 
 Instalar o cliente de 

Backup 
Djalma Filho Concluído 29/11/2010 

 Migração dos dados 
do repositório antigo 
para o novo 
ambiente. 

Márcio Gurgel Pendente  A Definir. 

     
     
     

 
 

 

 


