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DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DO
PLUGIN

Este documento é parte integrante do PROJETO 914 BRA 2015 IBICT/ UNESCO; EDITAL Nº
043/2014.

O presente documento descreve o procedimento de instalação e uso do PlugIn.

Requisitos
O plugin desenvolvido possui os seguintes requisitos:

● OJS versão 2.4.5.0
● PHP 5.1.2 ou superior

Instalação
A instalação do Plugin pode ser realizada através da interface gráfica ou via linha de comando.

Instalação via interface gráfica do SEER
1. Faça download do arquivo “fullJournalTransfer.tar.gz”
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2. Uma vez concluído o download do arquivo, acesse o portal e autentique-se usando um
usuário que tenha papel de Editor-Gerente

3. Clique no link “Página do Usuário”
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4. Em seguida acesse o link “Editor-Gerente”

5. Acesse o link “Plugins do Sistema”

3



6. Clique na opção “Instalar um novo plugin”

7. Clique no botão “Escolher arquivo” e escolha o arquivo “fullJournalTransfer.tar.gz” obtido
no passo 1

8. Clique  em continuar.  Deverá  ser  apresentada a  mensagem:  “Sucesso ao instalar  a
versão”

Instalação via linha de comando
1. Faça o download do arquivo “fullJournalTransfer.tar.gz”
2. Descompacte o arquivo baixado na pasta: <raiz do SEER>/plugins/importexport/

$ tar xvfz fullJournalTransfer.tar.gz -C <raiz do SEER>/plugins/importexport/
3. Execute a função upgrade do script upgrade.php encontrado pasta tools do SEER

$ php <raiz do SEER>/tools/upgrade.php upgrade

Procedimento para exportação
Assim como a instalação, a exportação pode ser realizada através da interface gráfica ou via
linha de comando.

Recomenda-se realizar o procedimento de exportação através da linha comando. O processo
de montagem do pacote de exportação é demorado, ao usar a interface Web do SEER proxies
e servidores HTTP podem interromper o processamento devido a limites temporais máximos
(timeout) neles configurados. Ao realizar o procedimento via linha de comando, evita-se que
tais limites sejam atingidos e o processo seja interrompido abruptamente. 

Exportação via interface gráfica
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1. Acesse o portal e autentique-se usando um usuário que tenha papel de Editor-Gerente
na revista que deseja exportar

2. Clique no link Página Pessoal
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3. Em seguida acesse o link Editor-Gerente da revista que será exportada

4. Clique na opção “Importar/Exportar dados”
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5. Clique na opção “Exportação de conteúdo revista”

6. Clique na opção “Exportar”

7. Aguarde  enquanto  a  revista  é  exportada.  Este  processo  pode  ser  demorado,  o
download começará automaticamente.
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Exportação via linha de comando

Execute  a  função  importExport.php encontrado  pasta  tools do  SEER  com  os  parâmetros
adequados:

$ php importExport.php FullJournalTransferImportExportPlugin export <alvo> <path da
revista>

Onde:
● Alvo: é o caminho completo para o arquivo .tar.gz onde o plugin deverá salvar.

Este arquivo não deve existir. Ex: /tmp/journal.tar.gz
● Path da  revista:  identificador  da  revista  que  se  deseja  exportar.  Este

identificador é o mesmo usado na URL para acessar a revista dentro do portal.
Por  exemplo:  a  revista  “Meu  periódico”  cujo  endereço  é
“http://seer.example.com/meuPeriodico/” possui path igual a meuPeriodico

Procedimento para importação
Assim como a importação, a exportação pode ser realizada através da interface gráfica ou via
linha de comando.

Recomenda-se realizar o procedimento de importação através da linha comando. O processo
de montagem da revista a partir do pacote de exportação é demorado. Ao usar a interface Web
do SEER proxies e servidores HTTP podem interromper o processamento devido a limites
temporais máximos neles configurados. Ao realizar o procedimento via linha de comando, evita-
se que tais limites sejam atingidos e o processo seja interrompido abruptamente. Além disso, o
pacote  de  transferência  pode  ultrapassar  limites  impostos  pelo  servidor  WEB  o  que
impossibilita o envio via interface WEB para processamento.
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Importação via interface gráfica
1. Acesse o portal e autentique-se usando um usuário que tenha papel de Editor-Gerente

na revista que deseja exportar

2. Clique no link Página Pessoal
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3. Em seguida acesse o link Editor-Gerente da revista que será exportada

4. Clique na opção “Importar/Exportar dados”

10



5. Clique na opção “Exportação de conteúdo revista”

6. Clique  no  botão  “Escolher  arquivo”,  e  selecione  o  arquivo  .tar.gz  exportado
anteriormente

7. Clique no botão “Importar”
8. Aguarde enquanto o arquivo é enviado ao servidor e a revista é recriada. Este processo

pode  ser  demorado.  Ao  fim  do  processo  será  apresentada  a  mensagem  “Revista
importada com sucesso”
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Importação via linha de comando

Execute o script  importExport.php encontrado na pasta  tools do SEER com os parâmetros
adequados:

$ php importExport.php FullJournalTransferImportExportPlugin import <alvo> 
Onde:

● Alvo: é  o  caminho  completo  para  o  arquivo  .tar.gz  previamente  exportado.  
Ex: /tmp/journal.tar.gz
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