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1. Introdução
O DSpace é software utilizado para o desenvolvimento de repositórios institucionais,
com uma grande aceitação mundial. No Brasil tem sido a plataforma para a criação de
vários repositórios, principalmente os das universidades e unidades de pesquisa. Nesse
sentido, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), a mais de 8
anos, vem contribuindo para disseminação dessa tecnologia.
Os repositórios têm por objetivo disponibilizar, de forma organizada, a produção
intelectual de uma instituição ou área do conhecimento via web. Oferta facilidades relacionadas à alimentação distribuída e a recuperação, de forma a compor um acervo e oferta-lo
aos usuários, além das opções para gerenciamento desse acervo.
Por isso, os repositórios se tornaram uma ferramenta útil para dar visibilidade à
instituição, por meio da produção intelectual disponível em acesso aberto. Assim, a tarefa
de manter o repositório desenvolvido com o DSpace envolve equipes multidisciplinares,
principalmente constituídas de pessoal de informação e informática.
Da parte de informática recaem as atribuições de infraestrutura, na qual se destacam
os procedimentos de cópias de segurança, de manter operacional o sistema e de atualização
do software. Nesse contexto, o objetivo desse guia é apresentar os procedimentos para
atualização de versão do DSpace, das versões 1.x para a versão 3.x.

2. Justificativa
Os repositórios atualmente oferecem inúmeras facilidades, em grande parte, na recuperação e apresentação dos documentos que compõe o acervo. Com isso, incrementam
visibilidade à instituição que o mantem, pois possibilita recuperar documentos do acervo
de várias formas. Nesse ponto, manter o repositório operacional e atualizado se torna uma
tarefa primordial à instituição.
As novas versões do DSpace surgem para corrigir pequenos problemas (bugs)
ou, principalmente, para acrescentar novas funcionalidades. Assim, manter o software
atualizado garante um melhor funcionamento do repositório, além de agregar ferramentas
de recuperação, preservação, apresentação, ou interoperabilidade. Há, portanto, caráter
estratégico na atualização de versão, pois esta trás novidades ao repositório no que concerne a oferta de serviços.
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3. Procedimentos
Para o “upgrade” de versões do software do repositório, é necessário que se execute
uma lista de procedimentos, que nem sempre se apresentam como algo simples e fácil,
principalmente se o repositório está em uma versão muito antiga. Em raríssimos casos
podem-se perder informações, quando há grandes alterações na estrutura do software, por
se tratar facilidades que não existem em versões muito antigas.
Este guia foca na atualização de versão do DSpace no que tange aos aspctos gerais,
levando em conta as customizações, sem entrar em questões específicas, pois estas são
particulares a casa instituição, e maneira com que o software foi customizado.
É possível perceber uma diferença entre os procedimentos descritos no manual oficial
do DSpace 3.x (DSpace 3.x Documentation) e o que aqui se apresenta. De fato, entende-se
que existe maior segurança em se realizar uma instalação da nova versão e se aplicar as
configurações particulares da antiga. Essa tarefa gera também uma melhor compreensão
do processo de atualização, e, assim, é possível estabelecer um procedimento genérico
de migração de uma versão 1.x (para versões igual ou superior a versão 1.6) para a 3.x.
O processo de atualização pode ser esquematizado da seguinte forma:

Fazer cópia de segurança das bases de dados,
programas e arquivos

Instalar um DSpace na versão desejada com
base de dados sem as informações do repositório

Copiar as configurações do sistema antigo para
o novo

Atualizar a base de dados antiga para a nova
versão

Procedimentos finais
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3.1. Fazer cópia de segurança
Fazer cópias de segurança é uma tarefa padrão antes de executar qualquer procedimento informático. Desta forma, assegura-se que se pode retornar ao ponto inicial caso
ocorra um imprevisto. Esse procedimento garante um nível mínimo de segurança e pode
ser feito copiando o sistema como um todo para outro servidor ou área do mesmo servidor,
visto que será um procedimento pontual que requer rapidez em um possível retorno.
A cópia do de todo o repositório, exceto da base de dados, pode ser feita por meio
de comando de sistema operacional, no caso padrão Linux, utilizando o comando “cp –R
dspace-1.x-base [pasta-destino]”. Contudo, esse exigirá espaço adicional, pois em repositórios relativamente grandes há pelo menos 25 Gb armazenados nessa pasta.
Para realizar backup apenas dos documentos (arquivos depositados), é necessário
saber que o DSpace os armazena no formato file system, o que resulta no fato de que todos
os itens depositados residem em pasta(s) denominada(s) por “assetstore”.
O backup específico da(s) assetstore, se da pelo comando, de compactação de cada
pasta utilizada (em geral só se utiliza uma única pasta, que deve estar dentro da pasta base
de instalação). Para se ter certeza de qual(is) pasta(s) é(são) utiliza(s), deve-se verificar no
arquivo dspace-1.x-base/config/dspace.cfg os parâmetros assetstore.dir, assetstore.dir.1 e
assetstore.dir.2. Assim, para se realizar o backup, estando dentro da pasta dspace-1.x-base, deve-se executar:
•

tar –cvzf bkp_assetstore_DDMMAA.tar.gz assetstore

Para cópia dos dados de estatísticas, deve ser executado, dentro da pasta dspace-1.x-base/solr/statistics, o seguinte comando:
•

tar -cvzf bkp_statdata_DDMMAA.tar.gz data

Ressalta-se, no entanto, que se deve copiar também a base de dados, pois na maioria dos casos há alterações significativas na estrutura dela. Para essa tarefa basta utilizar
utilitários do banco de dados. Segue exemplo para o caso do PostGreSql:
•

pg_dump dspace1x > bkp_dspace1x_DDMMAA.sql

3.2. Instalar um DSpace na versão 3.x
A instalação é padrão do DSpace na versão desejada e compõe-se dos seguintes
passos:
1.
2.
3.
4.

Baixar o DSpace na versão desejada e descompactá-la
Fazer as customizações iniciais apenas para permitir a instalação
Executar o preparador de instalação “mvn package”
Compilar o sistema com “ant fresh_install”

Caso tenha dúvida de como esse procedimento deva ser executado, sugere-se consultar o guia de instalação do DSpace na versão desejada.
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3.3. Copiar configurações para novo sistema
3.3.1. Configurações do Sistema
As configurações do DSpace 3.x estão organizadas de modo diferente em relação a
algumas versões antigas. As versões menores que 1.8, tem todas as principais configurações concentradas no arquivo dspace.cfg, enquanto que as versões mais recentes dividem
os blocos de configuração em módulos, dentro da pasta [dspace-base]/config/modules. A
tarefa árdua é verificar quais configurações não são padrão na instalação antiga e então
há que se replicá-las na nova instalação 3.x, arquivo por arquivo.
Todas as configurações devem ser realizadas na pasta dspace-3.x-base e depois
replicadas nas dspace-3.x-src-release. Assim tem-se o sistema configurado tanto no sistema
em execução quanto no código fonte, o que previne perda de informação de configurações
em uma futura manutenção.
Caso se tenha alterado o arquivo do formulário de entrada input-forms.xml, deve-se leva-lo para a nova versão. Da mesma forma que, deve-se tomar cuidado de não se
sobrescrever os arquivos de configuração que mudam de formato a cada versão do sistema.
Esse não é o caso do input-forms.xml, que pode ser sobrescrito.

3.3.2. Layout
Uma parte crítica de qualquer atualização são as mudanças de layout. É necessário ter conhecimento de quais arquivos foram alterados, e sobrescrevê-los na interface de
usuário (jspui ou xmlui). Para que, nas novas instalações / atualizações não haja problema
em determinar quais são estes arquivos, é necessário que os copiemos (exatamente como
aparecem na aplicação, em sua organização de pastas) dentro do código fonte, na pasta
dspace-3.x-src-release/dspace/modules/jspui(ou xmlui)/src/main/webapp.

3.4. Atualizar base de dados
Uma parte importante da atualização de versão é trazer os dados da versão antiga
para a nova e, assim, preservar o que é mais importante em um repositório. Os dados se
apresentam em três estruturas, a base de dados com as informações do repositório e os
metadados dos itens, os arquivos carregados no processo de depósito e os dados de estatísticas. Por isso, requerer-se-á três tarefas na atualização da base de dados.

3.4.1. Banco de dados
Seguem procedimentos a serem executados para atualização da base, para o PostGreSql (caso esteja utilizando ouro sistema administrador de banco de dados, é necessário
realizar ajustes, pois, na maioria dos casos, existem comandos diferentes e scripts distintos
para cada sistema):
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1- Remova e crie novamente a base de dados da nova instalação. Isso fornecerá
uma base de dados vazia, com os seguintes comandos:
•

dropdb dspace3x

(Remove a base de dados “dsapce3x”)

•

createdb –E UNICODE dspace3x (Recria a base de dados “dspace3x”)

2- Restaure a cópia de segurança sobre a nova base de dados. Para realizar o restore,
vá até o diretório em que está o arquivo backup do banco e execute o comando:
•

psql –d dspace3x –f bkp_dspace1x_DDMMAA.sql

3- Atualize a estrutura de banco de dados da versão antiga para a atual. No diretório
dspace-3.x-src-release/dspace/etc/postgres, execute os scripts de atualização de
bases de acordo na ordem da versão antiga para a corrente. Por exemplo, se se deseja
subir da versão 1.6.0 para a 3.2 é necessário repetir o comando abaixo, na seguinte
ordem, para os scripts: database_schema_16-17.sql, database_schema_17-18.
sql e database_schema_17-3.sql:
•

psql –d dspace3x –f database_schema_xx-xx.sql

3.4.2. Diretório dos arquivos carregados
Deve-se copiar ou restaurar os arquivos do sistema antigo para a nova versão. Aqui
apresenta-se a segunda opção, a partir da cópia de segurança feita nas primeiras etapas
descritas neste guia. Para tanto basta mover o arquivo backup da(s) assetstore(s) para
dentro da pasta dspace-3.x-base, e lá execute o comando:
•

tar -vzxf bkp_assetstore_DDMMAA.tar.gz

3.4.3. Dados das estatísticas
As estatísticas são importantes, pois revelam o uso do repositório e devem ser mantidas na atualização do DSpace, para tanto basta restaurar da cópia de segurança feita no
inicio dos procedimentos. Mover o arquivo backup das estatísticas para dentro da pasta
dspace-3.x-base/solr/statistics, e execute:
•

tar -vzxf bkp_statdata_DDMMAA.tar.gz

3.5. Procedimentos finais
Os procedimentos finais têm por objetivo finalizar a atualização com a recriação
dos índices e disponibilizar o novo sistema na Web. Para tanto é necessária a execução
de poucas, mas importantes tarefas, pois se estas não forem feitas, podem surgir inconsistências na base de dados.
Para recriar os índices basta executar os seguintes comandos:
•

./dspace index-init

•

./dspace index-update
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Para disponibilizar o sistema atualizado na Web, copie as pastas dspace-3.x-base/
webapps/jspui (ou xmlui) e a dspace-3.x-base/webapps/solr para dentro da pasta webapps
do servidor Apache-Tomcat. Reinicie este, e, já na nova versão, a interface jspui (ou xmlui)
estará acessível com a base de dados, os arquivos, e as estatísticas da versão anterior.

4. Considerações finais
Após a atualização do DSpace, requer-se ainda um tempo de avaliação, pois, devido as peculiaridades de cada instalação podem surgir alguns problemas, que devem ser
corrigidos. Para isso, acompanhe os logs do sistema, que residem em dspace-3.x-base/
logs e que apresentam, de forma detalhada, as mensagens de erros.
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