REPOSITÓRIOS INSTITUCIONAIS EM AMBIENTES VIRTUALIZADOS, UMA
EXPERIÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO.

Resumo
A técnica de virtualização tem sido apresentada como uma nova solução no sentido de
viabilizar a implementação de vários computadores “virtuais” em um único equipamento
real. Esta técnica tem despertado o interesse de toda comunidade tecnológica por vários
motivos, entre eles: redução de custo, maior aproveitamento do hardware disponível,
facilidade de backup e procedimentos simples de retorno a um ponto de restauração.
Dentro da comunidade acadêmica é muito comum que as pesquisas necessitem de vários
testes para que seja possível atingir resultados conclusivos sobre o objeto pesquisado.
Neste contexto de pesquisa e indo de encontro aos estudos que vem sendo desenvolvidos
para implantação de repositórios, pelo grupo de pesquisa em novas tecnologias da
informação, foi implementado e testado o funcionamento de um repositório institucional
utilizando-se das técnicas e vantagens da virtualização.
Pode-se concluir que realmente a virtualização contribui diretamente quando se está
trabalhando com pesquisa, e ainda que a implantação de um repositório em ambiente
virtualizado não tem diferença nenhuma em relação à implantação em ambientes reais.
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Abstract
The virtualization technique has been presented as a new solution in the direction to make
possible the implementation of some "virtual" computers in an only real equipment. This
technique has awaked the interest of all technological community for some reasons,
between them: reduction of cost, greater exploitation of the available hardware, easiness of
backup and simple procedures of return to a restoration point. Inside of the academic
community it is very common that the research needs some tests so that it is possible to
reach resulted conclusive on the searched object. In this context of research and going of
meeting to the studies that comes being developed for implantation of repositories, for the
group of research “novas tecnologias da informação”, it was implemented and tested the
functioning of an institutional repository using of the techniques and advantages of the
virtualization. It can be concluded that the virtualization really contributes directly when it
is working with research, and still that the implantation of a repository in virtual
environment does not have difference none in relation to the implantation in real
environments.
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Introdução
É notado dentro das tecnologias emergentes o sucesso da virtualização em ambientes
computacionais, despertando interesse dos principais centros de TI do mundo. Esse
interesse, aliado a perspectiva de redução de custo em informática mais algumas propostas
de facilidade de manutenção vem despertando interesse também da comunidade de
pesquisa.
Na comunidade da Ciência da Informação, a sugestão e utilização de repositórios
institucionais passou a ser vista como um divisor de águas entre as formas de publicar
trabalhos científicos, assim como disseminá-los entre pares e pesquisadores.
Os testes com repositórios institucionais tem sido de grande valia dentro da área e as
técnicas de virtualização tem oferecido algumas vantagens interessantes principalmente
para que estes repositórios possam ser testados e colocados em prática dentro das
universidades
e
institutos
de
pesquisa.
Durante este trabalho estaremos relatando inicialmente como é o funcionamento da
virtualização e em seguida apresentando um funcionamento básico utilizando-se do
software VMware. Em seguida são apresentados alguns conceitos sobre repositórios
institucionais e seqüencialmente é dada uma atenção especial ao Dspace. A finalização
deste trabalho mostra as experiências puderam ser realizadas com a implantação de um
repositório em ambientes virtualizados, e os resultados que foram obtidos com essa
experiência.
Virtualização
O conceito de virtualização define que um único equipamento (microcomputador) possa
executar ao mesmo tempo, ou não, vários sistemas operacionais. A tecnologia de
virtualização não é uma idéia nova, há algum tempo já existem softwares e hardwares
capazes de proporcionar esta característica técnica a um equipamento. Com esta técnica,
um único processador pode funcionar como se fossem vários processadores trabalhando em
paralelo, permitindo ao computador rodar vários sistemas operacionais ao mesmo tempo.
Com a virtualização passamos a contar com o conceito de máquinas virtuais, que possibilita
o desenvolvimento de um ou mais ambientes operacionais completos como se fossem
computadores diferentes e independentes dentro de um único equipamento, que
chamaremos de hospedeiros (host). Com a virtualização, um hospedeiro pode manter várias
máquinas virtuais rodando deferentes serviços e sistemas operacionais, em uso ao mesmo
tempo.
A virtualização é com certeza uma mudança de paradigma; ela altera totalmente a maneira
de lidarmos com os recursos computacionais e permite com que estes recursos sejam
aproveitados muito mais efetivamente. Esta característica de aproveitar melhor os recursos
computacionais vai de encontro principalmente a subutilização dos processadores nos
principais servidores e equipamentos espalhados pelo mundo.
Não há uma definição, forma ou regra que indique quais sistemas podem ser instalados em
um ambiente virtual, a princípio todo sistema operacional que possa ser instalado em um
equipamento real também ser transformado em uma máquina virtual.
O equipamento hospedeiro que, com a virtualização, roda uma ou mais máquinas virtuais
em seu interior, consegue aproveitar melhor seu próprio poder de processamento, visto que
numa utilização normal, sem virtualização, o processador fica grande parte do tempo
aguardando que os outros componentes do computador desenvolvam suas atividades para
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que possam novamente enviar tarefas de processamento, enquanto que, com várias
máquinas virtuais rodando ao mesmo tempo, o processador físico do equipamento recebe
uma quantidade maior de tarefas e conseqüentemente aumenta o seu grau de utilização,
aproveitando desta maneira, uma parcela maior de recursos que pode oferecer.
Essa capacidade de melhor aproveitamento do processador que a virtualização oferece,
aliada, claro, a facilidade de manusear vários servidores dentro de apenas um equipamento,
vêm despertando interesse da comunidade tecnológica a ponto da virtualização ser
considerada uma das principais tecnologias para os próximos três anos.
De acordo com GARTNER (2007),
“A virtualização será a tecnologia com maior impacto em operações e
infra-estrutura de TI até 2010, mudando dramaticamente como o
departamento de TI gerencia, compra, desenvolve, planeja e cobra por
seus serviços. A conclusão é de análise do Gartner”.
A expectativa é tão boa em relação a virtualização que “O número total de máquinas
virtuais desenvolvidas em todo o mundo está previsto para aumentar de 540 mil no final de
2006 para mais de quatro milhões até 2009, de acordo com o Gartner. E isto ainda é uma
fração do mercado potencial “. (GARTNER, 2007)
A tecnologia de virtualização passou a ser bastante difundida a partir da maior utilização de
um dos softwares mais populares para fazer este tipo de aplicação, o VMware.
Conseqüentemente a grande utilização do VMware a Microsoft também lançou seu produto
para desenvolvimento de ambientes virtuais, trata-se do Virtual PC, que se encontra na
versão 2007, tendo como novidade nesta última versão a característica Freeware.
Entre os dois principais softwares de virtualização algumas pequenas diferenças, enquanto
o VMware se caracteriza por ter versões tanto para hospedeiros com os sistemas
operacionais Windows ou Linux e propor virtualizar qualquer tipo de sistema operacional,
a Microsoft indica o uso do Virtual PC para hospedeiros com os sistemas operacionais
Windows, além de propor que as máquinas virtuais também sejam, as mais diversas
versões de Windows existentes, porém somente elas.
Apesar de ter sido popularizada através de software, a virtualização também pode se dar
por hardware através de microkernels ou de camadas de abstração de hardware, como por
exemplo, o Xen.
É de fundamental importância esclarecer que os ambientes virtuais que operam na mesma
máquina são independentes uns dos outros. O único item em comum que existe entre elas é
o hardware que as hospeda. Os sistemas operacionais virtualizados são totalmente
independentes entre si.
Algumas características importantes devem ser destacadas na utilização de ambientes
virtualizados: a facilidade com que se pode realizar um backup e a característica de criar
um ponto de recuperação e poder retornar a este ponto a qualquer momento, viabilizando
assim que sejam realizados testes no ambiente virtual, podendo retroceder até o momento
antes da instalação caso alguma coisa não saia como desejado ou imaginado.
Funcionamento de ambientes virtuais
O software mais popular para virtualização de ambientes é sem dúvida o VMware, e por têlo utilizado em nosso estudo estaremos descrevendo um pouco do seu funcionamento.
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Neste trabalho estaremos tratando especificamente da versão Workstation, porém o
VMware disponibiliza várias versões, inclusive alguns modelos gratuitos.
Algumas informações são de fundamental importância antes de iniciar o processo de
instalação de uma nova máquina virtual no VMware, como conhecer o sistema operacional
que será utilizado na máquina virtual, a configuração de hardware que será utilizada na
máquina virtual e ainda o tipo de configuração de rede que será escolhida entre os três
modos oferecidos pelo VMware: Bridge, NAT ou Host-only. Estas informações são de
fundamental importância para que a configuração de uma máquina virtual seja realizada
com sucesso e eficiência.
Os modos de configurações de rede oferecidas pelo VMware possibilitam ao sistema virtual
propor algumas formas de conexão, como: fazer parte da rede externa através do sistema
operacional do hospedeiro, fazer parte da rede externa diretamente, como se fosse um
equipamento da rede, ou ainda, fazer somente uma ligação em rede entre o hospedeiro e a
máquina virtual, porém deixando a máquina virtual sem acesso a rede externa.
Entre as opções de rede oferecidas pelo VMware, a escolha do modo adequado deve ser
feita de acordo com a atividade que será desenvolvida no ambiente virtual.
O modo brigde faz a ligação da máquina virtual utilizando-se do adaptador de rede do
sistema hospedeiro, como se fosse como o próprio nome já diz, uma ponte. Com este modo
a máquina virtual passa a fazer parte da rede externa como se fosse mais um equipamento
ligado a ela, e pode ser vista por qualquer equipamento que faça parte da rede. Nesta opção
basta ir às configurações de rede do sistema virtual e atribuir um número IP disponível em
sua rede ou então, dependendo da configuração, setar o sistema para receber um número IP
do seu servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) da rede externa. O modo
Bridge pode ser configurado para que cada máquina virtual utilize-se de uma interface de
rede exclusiva do hospedeiro.
No modo NAT (Network Address Translation), diferentemente do modo Bridge onde é
necessário ter um número IP para cada máquina virtual ou um servidor DHCP na rede, o
sistema hospedeiro utiliza-se do seu número IP para gerar através do serviço de NAT um
compartilhamento de conexão para as máquinas virtuais que estiverem utilizando-se deste
tipo de configuração, desta forma todas as máquinas virtuais passam a acessar a rede
externa através de um compartilhamento de conexão.
A utilização do modo NAT faz com que as máquinas virtuais dividam entre si a
comunicação em rede através do hospedeiro e dependendo da situação, ou seja, se tivermos
máquinas virtuais que dependam de boa largura de banda de comunicação poderemos ter
problemas de velocidade para as máquinas virtuais.
O modo NAT apesar de parecer mais restrito fornece um pouco mais de segurança a
máquina virtual do que a conexão pelo modo Bridge, visto que a máquina virtual passa a
operar numa subrede da rede principal, incluindo mais uma camada até encontrar a
máquina virtual, entretanto pode dificultar alguns serviços que necessitam de um número IP
fixo da rede.
O terceiro modo disponível para conexão em redes é o Host-only, que como o próprio
nome já diz permite a máquina virtual conectar-se somente ao sistema host, evitando que o
ambiente virtual possa acessar a rede externa. Estes casos são interessantes quando é
necessário desenvolver alguma atividade que exija segurança do sistema que está sendo
implantado na máquina virtual.
Tanto no modo NAT como no sistema Host-only, o VMware utiliza-se da criação de um
mini servidor DHCP no sistema hospedeiro para atribuir números IP´s inválidos para as
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máquinas virtuais. O nome “inválido” dado aos números IP´s neste caso, refere-se a um
grupo de números IP's que são reconhecidos apenas dentro da rede local, não podendo ser
alcançados através de uma rede externa, seja ela Internet ou não.
Após a configuração de rede ser definida é necessário descrever o tamanho do disco rígido
da máquina virtual. Neste caso é importante lembrar que a definição do tamanho do disco
rígido da máquina virtual vai representar um arquivo no disco rígido do hospedeiro, e
consequentemente quanto mais máquinas virtuais forem criadas mais espaço será utilizado
no disco rígido do hospedeiro.
A escolha do tamanho do disco rígido deve ser feita de acordo com o tipo de sistema
operacional e os softwares adicionais que serão instalados na máquina virtual.
Ao tratar de valores como quantidade de memória disponível para as máquinas virtuais,
assim como quantidade de espaço em disco rígido percebemos que a limitação da
quantidade de máquinas virtuais em um equipamento vai depender das características
físicas deste equipamento, das características que foram adotadas para as máquinas virtuais
e dos recursos que o hospedeiro ainda pode oferecer.
No processo de criação da máquina virtual, após a configuração do tamanho do disco rígido
é então criada a máquina virtual e outros parâmetros como: quantidade de memória RAM,
configurações de unidades de cd-rom e de disco flexível, assim como configuração de
áudio e interface USB podem então ser determinados.
Neste último passo é importante ter uma atenção especial com a configuração da
quantidade de memória destinada às máquinas virtuais, visto que enquanto elas estiverem
simultaneamente em uso, estarão compartilhando a memória com o sistema hospedeiro,
igualmente ao que acontece com o disco rígido, porém o uso da memória no ambiente
virtual afeta diretamente e nitidamente o sistema hospedeiro.
Em um hospedeiro a soma da quantidade de memória das máquinas virtuais pode
ultrapassar a quantidade física de memória, desde que não sejam ativadas simultaneamente.
Para configurar a quantidade de memória disponível para a máquina virtual é importante
saber exatamente qual o sistema operacional que será instalado, assim como os recursos
que ele necessita para operar de forma aceitável.
Apesar do VMware sugerir valores mínimos e recomendados de memória para cada tipo de
sistema operacional, é indicado conhecer o sistema operacional a ser instalado e assim
configurar de acordo com sua necessidade.
Com todas essas características definidas é criado um ambiente virtual onde poderá ser
instalado o novo sistema operacional “virtual” em um equipamento.
As máquinas virtuais funcionam como se fosse equipamento “real”, tendo inclusive boot e
setup próprios. Após a inicialização da máquina virtual, pode ser dado o início à instalação
do novo sistema operacional, através de um cd-rom de inicialização (boot), ou de qualquer
outra técnica que possa ser utilizada em um ambiente real.
Para executar a instalação de um novo sistema operacional uma técnica tão utilizada quanto
o cd-rom de inicialização é a utilização de um arquivo de imagem do tipo ISO. O VMware
possibilita o carregamento de arquivos de imagem ISO nos ambientes virtuais.

Repositórios institucionais
As dificuldades encontradas por pesquisadores para publicar seus trabalhos científicos,
aliado a uma considerável revolução, sustentada pelas novas tecnologias da informação e
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estruturada pelo desenvolvimento da internet vem estimulando o desenvolvimento de novos
formatos de publicação científica, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo.
Esses novos formatos são caracterizados principalmente pelo formato eletrônico de
publicação, impulsionados pelas dificuldades encontradas na publicação impressa e
principalmente pelo avanço tecnológico.
Os novos modelos de publicação científica, principalmente os ligados à publicação
científica eletrônica têm como premissa à quebra de algumas barreiras como, tempo,
facilidade de publicação e de disseminação dos trabalhos publicados.
Neste sentido encontramos, principalmente em universidade e institutos de pesquisa, um
movimento em busca da facilidade de publicação e principalmente da utilização da internet
como meio de disseminar as pesquisas sejam elas no ambientes acadêmico ou não.
As grandes universidades brasileiras, principalmente as públicas, que contam com
programas de pós-graduação, cumprindo solicitação da CAPES, já tem ou procuram
iniciativas que buscam publicar pelo menos as dissertações de mestrado e as teses de
doutorado de maneira eletrônica, tornando de conhecimento público os trabalhos
desenvolvidos.
Paralelo a esta frente de publicação dos trabalhos já defendidos, alguns órgãos de pesquisa
tem também se esforçado no sentido de desenvolver ambientes de repositórios
institucionais e temáticos, para publicação e auto-arquivamento da pesquisa de sua
comunidade.
Os repositórios institucionais inserem-se no movimento conhecido por Open Access
Initiative, que visa promover o acesso livre e irrestrito à literatura científica e acadêmica,
favorecendo o aumento do impacto do trabalho desenvolvido pelos investigadores e
instituições, e contribuindo para a reforma do sistema de comunicação científica.
(RODRIGUES, 2006)
Um repositório digital é uma forma de armazenamento de objetos digitais que tem a
capacidade de manter e gerenciar material por longos períodos de tempo e prover o acesso
apropriado. Essa estratégia foi possibilitada pela queda nos preços no armazenamento, pelo
uso de padrões como o protocolo de coleta de metadados da Iniciativa dos Arquivos
Abertos (OAI-PMH), e pelos avanços no desenvolvimento dos padrões de metadados que
dão suporte ao modelo de comunicação dos arquivos abertos (VIANA, 2007).
Um repositório institucional é a reunião de todos os repositórios temáticos hospedados em
uma organização. No caso de uma universidade, cada departamento trata de uma área do
conhecimento e, portanto, seu repositório temático será específico no assunto deste
departamento. A união de todos os repositórios das diversas unidades de pesquisa comporá
o repositório institucional, caracterizando-o como multidisciplinar (CAFÉ ET. AL, 2003).
Kuramoto (2007) afirma que:
“Em muitos países, inclusive aqueles mais desenvolvidos, as agências de
governo vêm elaborando e implantando ações em prol do acesso livre à
informação. Pelo ROAR1, verifica-se que países como os EUA,o Reino Unido
e a Alemanha vêm investindo na construção de repositórios, despontando como
os países que mais implantaram repositórios. Portanto, esses países servem de
referência para as nossas ações concernentes a essa questão”.

1

Site Registry of Open Access Repositories <http://archives.eprints.org/> acesso em 30 mai. 2007.
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A implantação de um repositório institucional em uma determinada comunidade se inicia
partindo de uma política de publicação de auto-arquivamento, que indica a conscientização
da necessidade de se criar uma cultura de postagem, passando pela implementação técnica
do repositório e finalizando com a efetiva utilização do mesmo dentro da comunidade
científica.
Para implementação técnica são vários os softwares disponíveis, tanto em iniciativas de
software livre, open-source e até alguns que sugerem a aquisição de uma licença de uso.
Entre os principais atualmente encontramos: Dspace, GNU E-prints, OPUS, Open
Repository, DiVA, Fedora, entre outros.
Neste artigo estaremos destacando o DPSACE, por oferecer um ambientes altamente
configurável, que pode ser utilizado tanto para desenvolvimento de pequenos repositórios
até ambientes complexos de tramitação de material científico avaliado por pares. O Dspace
nasceu de um esforço conjunto de investigação do MIT (Massachusetts Institute of
Technology) e da HP (Hewlett-Packard), com sua primeira versão tendo sido
disponibilizada em novembro de 2002.
Utilizado como base para a implementação de repositórios institucionais o Dspace facilita o
processo de desenvolvimento do mesmo, tanto na questão técnica quando na questão
econômica. Por se tratar de um software BSD Open Source License, não é necessário
investimento financeiro na aquisição do software, incluindo ainda a possibilidade das
instituições de pesquisa criarem grupos que possam colaborar com o desenvolvimento da
ferramenta. Outro fator importante da utilização do DSPACE é a grande disseminação
desta ferramenta ao redor do mundo, permitindo aos usuários e administradores de sistemas
a troca de informações quanto à utilização e administração do sistema.Está atualmente em
funcionamento no MIT e em diversas universidades e outras instituições, dos Estados
Unidos e da Europa.
A ferramenta Dspace trabalha com um modelo de dados baseado em comunidades e
coleções, possibilitando aos usuários pesquisar e navegar nas publicações através de
ferramentas de buscas internas.
Repositórios Institucionais em ambientes virtualizados
Na Faculdade de Filosofia e Ciências do Unesp de Marília, no Laboratório de Multimídia,
ambiente de desenvolvimento de novas tecnologias e espaço físico ocupado pelo grupo de
pesquisa de “Novas Tecnologias em Informação”, algumas experiências tem sido realizadas
considerando-se o desenvolvimento de repositórios institucionais e mais especificamente
utilizando-se o software DSPACE.
Desde janeiro de 2007, motivado pelo estudo de repositórios e principalmente pelo
crescimento da utilização da técnica de virtualização foi implantado um repositório
institucional em ambiente virtualizado.
A princípio a idéia de se criar um ambiente virtualizado era justamente em função da
manutenção do repositório, visto que havia uma necessidade constante de experimentos e
testes internos no Dspace, e em alguns casos isso implicava em fazer o teste e
posteriormente ter que retroagir ao ponto anterior a este teste. Esse processo de aplicar
testes e em seguida desfazê-los, em ambientes que se baseia principalmente em sistemas
operacionais Linux/BSD, nem sempre eram tão simples de se implementar e em alguns
casos o retorno a ponto de partida, tal qual tínhamos anteriormente ao teste, não era
garantido.
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Outro motivo que nos indicou a virtualizar a utilização do Dspace foi à dificuldade em
gerar um backup do repositório, primeiro pela falta de drivers de storage no equipamento e
segundo pela complexidade em gerar uma política completa de backup.
Baseando-se nas causas supracitadas, optamos pelas facilidades oferecidas em ambientes
virtuais de se realizar backup e principalmente de criar pontos de recuperação de maneira
simples e rápida, e decidimos instalar no equipamento hospedeiro o VMware, afim de no
mínimo gerar backup seguros e facilitar o desenvolvimento de testes nos ambientes do
repositório, vistos que estes poderiam ser retroagidos aos pontos de recuperação de forma
segura e fácil.
O equipamento disponível, no laboratório de multimídia da Unesp de Marília, para a
implementação de repositórios tem as seguintes características técnicas: Processador Intel
Celeron 2.66 GHz, 512 MBytes de memória RAM e disco rígido de 80 GBytes.
O software escolhido, tanto pela sua popularidade quanto pela baixa curva de aprendizado,
para propor a virtualização foi o VMware 5.5 Workstation.
A criação da máquina virtual, já se sabendo que não seria necessária à instalação de
ambientes gráficos, contou com as seguintes características técnicas: 196 MBytes de
memória RAM, disco rígido virtual de 10GBytes e o modo de rede escolhido para gerar a
comunicação da máquina virtual com a rede externa foi à opção “bridge”, que permitia com
que a máquina virtual que tinha o repositório instalado passasse a fazer parte da rede da
universidade como se fosse um equipamento “real”.
Além do sistema operacional o Dspace requer alguns pré-requisitos de instalação como
banco de dados postgresql (opção nossa), ambiente de desenvolvimento Java (Java
Development Kit mais Apache ANT) além do servidor web Tomcat.
Em nossa máquina virtual o sistema operacional escolhido foi à distribuição Debian do
Linux, e todo o processo de instalação tanto do sistema operacional quanto dos softwares
adicionais foram realizadas sem problemas, ou seja, como se estivéssemos fazendo a
instalação em um ambiente real de trabalho.
A implantação do Dspace em ambiente virtualizados também possibilitou algumas
características que até então não eram possíveis. Dada a dificuldade de disponibilidade de
equipamentos para a pesquisa, toda instalação de repositórios que era realizada na máquina,
anteriormente a utilização da virtualização, precisava ser testada no próprio equipamento, e
neste caso indicava a instalação do ambiente X (ambiente gráfico visual para sistema
Linux) no servidor, e como é de conhecimento da comunidade técnica a instalação do
sistema X além de onerar a utilização de memória e processamento do equipamento ainda
favorece o enfraquecimento da segurança dos dados no equipamento.
Com a virtualização descontinuou-se a necessidade da instalação do ambiente X no
servidor onde estava instalado o DSPACE, visto que o acesso, como usuário, ao repositório
poderia ser feito no mesmo equipamento, porém utilizando-se do ambiente hospedeiro,
instalado com sistema operacional Windows XP, e procedendo os testes através do
browser.
Durante o processo de instalação e de configuração tanto do sistema operacional quanto do
Dspace, foram notadas algumas diferenças de nomenclaturas, dos dispositivos simulados
pelo VMware em relação ao que seria uma máquina real, porém estas mudanças não
acarretaram nenhum tipo de problema e o Debian soube lidar com elas naturalmente.
A instalação de um repositório com Dspace necessita da instalação e configuração do
Postgresql além da implantação de um ambiente mínimo de desenvolvimento Java, nestes
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quesitos o sistema operacional e o próprio Dspace não apresentaram nenhum tipo de
anomalia, pelo fato de estarem operando dentro de uma máquina virtual.
Dessa maneira a utilização de um ambiente virtualizado para implementação e testes de um
repositório institucional foi vista com bons olhos, pois veio de encontro a necessidades de
facilitar o trabalho de pesquisa em relação ao DSPACE, deixando o processo de
reconfiguração e backup do servidor a cargo de rápidos cliques do mouse no ambiente
hospedeiro Windows.
Considerações Finais
Durante a utilização do Dspace em ambientes virtuais, foram verificadas algumas
vantagens, principalmente para ambientes de pesquisa e testes, como facilidade de backup e
retorno a pontos de recuperação. A criação de pontos de recuperação dentro das máquinas
virtuais é tratada pelo VMware como Snapshot, e é possível desfrutar de um gerenciador de
Snapshot, o que contribui de forma significativa para o desenvolvimento da pesquisa dentro
do ambiente virtual.
Foi verificada também a indiferença que existe para a comunidade de usuários do
repositório o fato do mesmo estar implementado em ambientes virtuais ou não, indicando
que um repositório pode a qualquer momento ser implantado um ambiente virtual sem que
seja notado pelos usuários.
A rotinas de backup foram muito facilitadas, visto que apenas algumas mídias de DVD são
suficientes para que o backup seja realizado, incluindo até a restauração do ambiente em
um outro equipamento hospedeiro, o que sugere que um servidor em ambiente virtual possa
ser restabelecido para uso em um outro equipamento em questão de minutos, ao contrário
do que aconteceria se este fosse utilizado em ambientes reais.
Pudemos notar também que a virtualização passa a ser um importante serviço a ser
implementado tanto em ambientes de produção, quanto em ambientes de pesquisa e que as
facilidades e segurança que oferece tende a impulsionar a utilização de servidores em
ambientes virtuais nos mais diferentes tipos de provimento de serviços.
Não poderíamos deixar de notar que em ambientes de pesquisa a utilização de máquinas
virtuais contribui diretamente nos testes vistos que os mesmos podem ser realizados em
diferentes sistemas operacionais, bancos de dados e linguagens de desenvolvimento sem a
necessidade de outros equipamentos, podendo propor inclusive testes comparativos entre
ambientes diferentes dentro de um mesmo hardware.
Foi verificado que os ambientes virtuais, apesar de ainda não serem utilizados em larga
escala, devem ocupar um lugar de destaque nos próximos anos dentro dos mais variados
âmbitos, sejam eles profissionais ou científicos e isto deve ocorrer também na implantação
de repositórios ao redor de todo o mundo.
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