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Sobre a UFRGS (1/3)


Possui 27 Unidades de ensino



Oferece cursos nas diversas áreas do conhecimento:
89 cursos de graduação
81 cursos de mestrado acadêmico e profissionalizante
68 cursos de doutorado
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Sobre a UFRGS (2/3)


Comunidade acadêmica






49.500 alunos
2.593 docentes
2.553 servidores técnico‐administrativos

Acervo




02/07/2012

716.034 volumes de livros
15.181 títulos de periódicos
93.289 itens de outros materiais (incluem mapas, discos,
partituras, disquetes, diapositivos, entre outros)
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Sobre a UFRGS (3/3)
Desenvolve e mantém sistemas de informação nas
várias áreas de atuação da Universidade




Desafios:


Integrar sistemas

-

Dados comuns X arquitetura distinta
- Aproveitar dados submetidos em outro sistema
- Manter consistência/atualização entre os dados
- Importante padronizar interface de comunicação entre os sistemas
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Reunir, sistematizar e tornar acessíveis os acervos
dispersos na Universidade
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Repositórios institucionais


Utilizados para garantir o armazenamento e acesso
permanente e confiável à produção científica da instituição



Aumentar a visibilidade e uso dos documentos



Ferramentas de gestão da informação e do conhecimento



Este trabalho apresenta a integração do Lume
(Repositório Institucional) com vários Sistemas
Institucionais, todos UFRGS, a fim de disponibilizar
a consulta de forma unificada e organizada à
Produção Institucional
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Lume ‐ Repositório Digital da UFRGS
DSpace (1/3)


Utiliza o DSpace ‐ Institutional Repository System,
versão 1.8.1:
•
•
•

ferramenta aberta
portal web – interface XMLUI
banco de dados

Combinados

http://www.dspace.org
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Lume ‐ Repositório Digital da UFRGS
DSpace (2/3)


Por que o DSpace?
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facilidade de tradução e internacionalização
facilidade de customização e adequação às necessidades institucionais
padrão de metadados: Dublin Core
facilidade de indexação do seu conteúdo pelos principais sites de
busca (p.ex. Google, Bing, etc.)
compatibilidade com qualquer tipo de documento em formato digital
navegação e pesquisa intuitiva
exposição do conteúdo completo do repositório para harvesting
automatizado, mediante protocolo de comunicação e consulta aberto
(OAI‐PMH)
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Lume ‐ Repositório Digital da UFRGS
DSpace (3/3)


02/07/2012

Outras ferramentas utilizadas, além do DSpace:
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Lume ‐ Repositório Digital da UFRGS


Composto por metadados (Padrão Dublin Core1)
e objetos digitais



Utiliza o Handle System2
(Corporation for National Research Initiatives)
para atribuir identificadores persistentes para cada objeto digital
garantindo que os objetos continuem sendo referenciados
univocamente, mesmo que haja mudança de servidor do
repositório



Uso do protocolo OAI‐PMH3 (Open Archives Initiative‐Protocol for
Metadata Harvesting) para viabilizar a interoperabilidade com
outros repositórios e/ou sistemas de informação

1 http://www.dublincore.org/documents/usageguide
2 http://www.handle.net/
3 http://www.openarchives.org/pmh/
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Lume ‐ Repositório Digital da UFRGS
Versão 1.8.1
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Lume ‐ Repositório Digital da UFRGS
Fontes de dados


Documentos digitais oriundos de diversos
sistemas de informação da Universidade, a saber:
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Sistema de Automação de Bibliotecas (SABi)
Sistema de Acervo Fotográfico
Sistema de Eventos Institucionais (SEI)
Acervos com submissão manual
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Sistema de Automação de Bibliotecas (SABi)


Sistema que realiza a gerência integrada das atividades e serviços das
32 bibliotecas e do Catálogo on‐line das bibliotecas da UFRGS



Lançado em 1989



Adota padrões e normas internacionais para registro de dados
bibliográficos (MARC21) e para intercâmbio de registros (ISO2709 e
ANSI/NISO Z39.2)



Utiliza o software Aleph500 e o banco de dados Oracle instalados num
servidor com sistema operacional RedHat



Prioridade para a coleta, registro e disseminação da Produção
Intelectual Institucional



Harvesting incremental para o Lume
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Sistema de Acervo Fotográfico


Sistema web para registro, armazenamento e consulta a arquivos
fotográficos em formato JPG



Descrição e submissão do arquivo pelo órgão/setor da Universidade
responsável pelo acervo



Ambiente
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Windows
PHP 5.2
Banco de Dados SQL Server

Harvesting incremental para o Lume
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Sistema de Eventos Institucionais (SEI)


Sistema flexível que pode ser utilizado para a gestão de diversos
tipos de eventos promovidos pela Universidade



Lançado em 2009



Abrange as etapas de:

submissão de trabalhos;

avaliação dos orientadores;

homologação das instituições
externas;

inscrição de participantes;

organização das sessões de
apresentação de trabalhos;

escolha de trabalhos premiados.



Harvesting feito ao final do Evento para o Lume

02/07/2012



Tical 2012

Ambiente

Windows

PHP 5.2

xajax

Banco de Dados SQL Server
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Acervos com submissão manual


O registro de informações não disponíveis nos sistemas da Universidade
é realizado mediante o uso da opção de auto‐arquivamento da
ferramenta DSpace ‐ disponível para usuários previamente autorizados
e autenticados pelo sistema LDAP



Auto‐arquivamento (self‐archiving)
 característica dos repositórios institucionais
 é o depósito de um documento digital em um website de acesso
público, preferencialmente em um repositório que esteja em
conformidade com o modelo da Iniciativa dos Arquivos Abertos (OAI)
 não deve ser confundido com auto‐publicação
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Integração dos Sistemas
Importação de Dados
A importação dos dados é realizada por meio de script PHP que consulta as informações nos
diferentes sistemas e executa os passos relacionados a seguir:
1)
cria um log do processo de importação que permite detectar possíveis erros ocorridos durante
o mesmo
2)
cria links simbólicos (i.e. atalhos) no sistema de arquivos do DSpace que fazem referência aos
arquivos nos sistemas fonte, evitando a duplicação dos arquivos
3)
executa a carga dos metadados do banco de dados do sistema fonte para o banco de dados do
Lume, convertendo os metadados para o padrão Dublin Core
Neste ponto são executados quatro comandos fornecidos pelo DSpace:
4)
5)
6)
7)
8)
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executa o comando cleanup do DSpace para limpar registros antigos
executa o comando filter‐media do DSpace para criar as miniaturas (thumbnails) das imagens e
PDFs que irão aparecer na busca de registros
executa o comando index‐update do DSpace para atualizar os índices de pesquisa para os novos
itens
executa o script sub‐daily do DSpace, que envia os e‐mails com os novos itens das coleções para
os respectivos assinantes e, por fim,
envia o arquivo de log para a gerência do Lume, caso ocorra algum erro em um dos passos da
importação
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Diagrama da Importação de Dados

Conclusão (1/3)
A integração de sistemas na UFRGS tem se mostrado muito positiva,
sobretudo


pelo aproveitamento dos metadados incluídos nos demais
sistemas, evitando o retrabalho e reduzindo a possibilidade de
erros e/ou inconsistência dos mesmos.



pela coerência com o Plano de Desenvolvimento de Tecnologia de
Informação(PDTI) 2011‐2015 da UFRGS
 disponibilização das informações geradas pelos diversos
órgãos gestores da UFRGS de forma integrada, evitando a
redundância de dados e a proliferação de informações sem a
garantia de sua procedência, confiabilidade e responsabilidade
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Conclusão (2/3)
Integração e interoperabilidade

otimização de esforços para disponibilizar
informações imprescindíveis para
a gestão e visibilidade das Instituições de Ensino Superior
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Conclusão (3/3)


Disponibilização no Lume


Ampliação da visibilidade das pesquisas e pesquisadores
e, consequentemente, da Instituição



preservação dos documentos e



maximização da divulgação e acesso aos documentos

www.lume.ufrgs.br
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