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1. Estatísticas no Dspace 
 

As estatísticas no Dspace: 
 São coletadas de arquivos de log; 

 Relatórios gerados diariamente (relatórios mensais e diários); 

 Podem ser privadas (necessita estar logado) ou publicas; 

 

As estatísticas coletadas: 

 Estatísticas Gerais: 

o Itens arquivados; 



o Visualizações de bitstream; 

o Visualizações de coleções; 

o Visualizações de comunidades; 

o Logins de usuários; 

o Pesquisas realizadas; 

o Rejeições de licença; 

o Requisições OAI. 

 Informações arquivamento(relativo a quantidade de itens): 

o Todos os itens; 

o Pré-impresso; 

o Teses ou Dissertações; 

o Trabalho de pesquisa. 

 

 Item mais visualizado: 

o Item(identificador / quantidade de visualizações). 

 

 Ações Realizadas(ação / número de vezes): 

o Atualização de item; 

o Remoção de itens área de trabalho; 

o Itens adicionados; 

o Itens criados; 

o Itens criados na área de trabalho; 

o /dspace/etc/postgres, classpath; 

o postgresql; 

o browse_mini; 

o Visualização de Coleção; 

o Autenticação; 

o Visualização da Lista de comunidades; 

o Visualização de itens; 

o Visualização de Comunidade; 

o Visualização da workspace do item; 

o Atualização de Coleções; 

o Pesquisas realizadas; 

o Visualização da homepage do usuário; 

o Atualização registro Eperson; 

o restore_auth_sys_state; 

o Logins de usuários; 

o browse_by_item; 

o workflow_item; 

o Atualização de Bitstream; 

o Adição de Bundles; 

o Workflow Advanced One Stage; 

o Atualização de Bundles; 

o Bitstreams adicionados; 

o Bundles criados; 

o Workflow de atualização de item; 

o Atualização de grupo Eperson; 

o Bitstreams criados; 



o Logouts de usuário; 

o Workflow Starts; 

o Licenças aceitas; 

o submission_complete; 

o Grupos Epreson criados; 

o Atualizações de comunidades; 

o Itens arquivados; 

o Falhas de logins de usuário; 

o Itens instalados; 

o Visualizações de bitstream; 

o Notificação de item arquivado enviado; 

o notifyGroupofTask; 

o Tarefas reinvindicadas; 

o Visualizações de submissões pelo próprio usuário que submete; 

o Visualizações de fluxo de trabalho; 

o Bundles excluídos; 

o Bundles removidos; 

o Contas Eperson criadas; 

o Bitstreams removidos; 

o display_statistics; 

o Bitstreams deletados; 

o Erro na descoberta durante a configuração do intervalo de datas em uma 

faceta; 

o Coleções criadas; 

o Comunidades criadas; 

o Coleções adicionadas; 

o Workflow Items Rejected to Workspace; 

o Fluxo de trabalho de rejeição do Itens da área de trabalho; 

o notify_of_reject; 

o Visualização da homepage do item; 

o Comunidades excluídas; 

o Grupos Eperson excluídos; 

o discovery-process-sidebar; 

o Reason for Workspace Item Rejection Completed; 

o Download Export Archive; 

o delete_eperson; 

o OAI Requests; 

o Licence Rejections. 

o Outras(neste tipo inclui-se qualquer tipo de ação aleatória que o sistema 

execute e que possa ser computada nas estatísticas ); 

 

 Número de login(Usuário/quantidade); 

 Palavras pesquisadas (palavras / número de pesquisas): 

 

Averaging Information 

 Média de visualizações por item; 

 

Log Level Information(nível/número de linhas) 

 Avisos; 

 



Informação Processada (operação/tempo) 

 Log de tempo de processamento; 

 Tempo de processamento de saída; 

 Linhas de arquivo de log analisadas. 

 

A seguir serão apresentadas algumas imagens desses tipos de estatísticas no Dspace. 

 

 
Figura 1. Panorama Geral. 

 

 
Figura 2. Itens Visualizados e Informações de arquivamento. 

 



 
Figura 3. Logins de usuários e palavras pesquisadas. 

 

 
Figura 4. Informações sobre processamento, nível de log e média de visualizações por item. 

 

 
Figura 5. Lista de estatísticas para todas as ações. 



2. Estatísticas SOLR no Dspace 
 

Os tipos de estatísticas providas pelo SOLR no Dspace são: 

 

Página principal da comunidade 
As seguintes estatísticas são disponíveis para as homepages comunidade: 

 Total de visitas da homepage atual comunidade; 

 Visitas da página inicial da comunidade ao longo dos últimos sete meses; 

 Top 10 país de onde as visitas são originárias; 

 Top 10 cidades de onde as visitas são originárias. 

 

Página principal da coleção 

 Total de visitas da homepage atual coleção; 

 Visitas a homepage da coleção ao longo dos últimos 7 meses; 

 Top 10 países de onde as visitas foram originárias; 

 Top 10 cidades de onde as visitas foram originárias. 

 

Página principal do Item 

 Total de visitas do item; 

 Total de visitas para os fluxos de bits anexados ao item; 

 As visitas do produto ao longo de um período de tempo dos últimos 7 meses; 

 Lista dos dez países de onde se o item teve mais visualizações; 

 Lista das dez cidades de onde se o item teve mais visualizações. 

 

 

3. Plugin Slimstat  
 

 Este plugin WordPress consiste em uns dos melhores, até mesmo por conter mais 

funcionalidades e possibilidades analíticas que o Google Analytics, na qual consiste no 

principal plugin analítico para web no WordPress.  

O SlimStat irá analisar em tempo real as atividades em uma página, relatórios de 

e-mails e muitos mais, onde tudo isso poderá ser exportado para o Excel. 

    O SlimStat oferece uma visão geral sobre a estatística da página, fornecendo um 

gráfico(diagrama) que apresenta a quantidade de visualizações com o passar do dia, 

além disso, contabilizará a frequência de ip's únicos. 

 As principais características do SlimStat são: 

 atualizações em tempo real: são oferecidos relatórios em tempo real com as 

visitas mais recentes, onde o usuário pode definir um intervalo de datas, como 

por exemplo, os últimos noventa dias ou o dia atual, onde os dados coletados são 

provenientes do Google Analytics. 



 customização de relatórios: o plugin possui uma estrutura baseada em 

módulos  que permite ao tanto a um usuário iniciante quanto avançado 

configurá-lo segundo suas necessidades. Além disso, permite nas suas 

configurações definir permissões, alterar a posição de entrada do menu (admin 

ou lateral), e muito mais. 

 análise de acesso: o plugin coleta várias informações acerca do visitante do seu 

site, entre elas o país de origem, navegador, sistema operacional e até os plugins 

instalados. Isso permite ao SlimStat requerer aos visitantes tenham todos os 

componentes necessários a visualização do conteúdo do seu site instalados. 

 detalhamento de conteúdo: o plugin lhe permite segmentar os visitantes por 

muitas métricas diferentes: endereço IP, navegador, tipo de conteúdo ou mesmo 

credenciais de usuários logados; 

 geolocalização: o plug-in permite determinar onde um endereço IP está 

localizado geograficamente. Para recuperar essas informações utiliza o banco de 

dados MaxMind GeoLite e serviços on-line IP2Location; 

 integrações e extensões: o plugin se integra com o WordPress de uma forma 

discreta, aumentando a experiência de dashboard e fornecimento de relatórios e 

funcionalidades de forma fácil.  

 

Settings 
A figura abaixo demonstra a tela de configurações básicas do plugin onde é possível 

definir várias diretivas relacionadas ao rastreamento, filtros utilizados no 

monitoramento do site, relatórios, controle de acesso e manutenção. 

 

Figura 6. Tela de configurações gerais do plugin. 



 

Figura 7. Tela de configurações avançadas do plugin. 

 

 

Acess Log 
A próxima figura apresenta a tela monitoramento dos acessos ao site onde são 

apresentadas informações do cliente como a localização do IP, o browser utilizado  no 

acesso, o sistema operacional, resolução de tela, os diretórios acessados no site e a data 

e hora de acesso. 

 

Figura 8. Tela com os registros dos acessos ao site. 

Além disso, possível filtrar os resultados coletados por período de data e também por 

pré-definidos como “os 7 dias”,  “Hoje”, “Ontem” e outros. 



 

Figura 9. Funcionalidade que permite definir uma período de monitoramentos dos registros de acesso. 

 

Overview 
Na opção de Visão Geral, são presentadas informações como quantidade de páginas 

visualizadas, uma lista das páginas mais vistadas, termos recentemente pesquisados, 

entre outras informações. 

 

 

Figura 10. Visão Geral dos relatórios do plugin. 

 



 

Figura 11. Tela com relatórios mais específicos como tipo de navegadores, resolução de tela, sistemas 
operacionais entre outros filtros. 

 

 

 

Figura 12. Tela com os rankings de categorias mais acessadas, termos mais pesquisados, posts mais recentes e 
outros indicadores. 

 



 

Figura 13. Nesta tela seção apresentados estatísticas relacionadas  ao tráfego no site. 

 

 

Figura 14. Esta tela traz informações relacionadas a geolocalização dos acessos ao site. 

 

 
 

 

 



4. Google Analytics 
 

 
Figura 15. Tela com a visão geral do público-alvo do site. 

 

 
Figura 16. Relatório da quantidade de sessões considerando um idioma específico. 

 



 
Figura 17. Relatório dos usuários ativos por período específico. 

 

 
Figura 18. Relatório de usuários ativos considerando mais de um período paralelamente. 

 



 
Figura 19. Tela com um panorama geral considerando as informações geográficas de acesso. 

 

 
Figura 20. Relatório de informações geográficas considerando como critério a idade. 

 



 
Figura 21. Relatório do número de sessões no site considerando como critério o idioma. 

 

 
Figura 22. Relatório do número de sessões no site considerando como critério a localização. 

 



 
Figura 23. Relatório comparativo do número de usuários que retornaram ao site contra o número de novos 

usuários. 

 

 
Figura 24.Relatório comparativo do número de sessões tomando como critério o navegador utilizado no acesso. 



 
Figura 25. Relatório da frequência e tempo de retorno. 

 
Figura 26. Relatório comparativo do número de sessões tomando como critério o provedor de serviços. 

 



 
Figura 27. Relatório comparativo do número de sessões tomando como critério o sistema utilizado na máquina 

do usuário. 

 
Figura 28.Relatório comparativo do número de sessões tomando como critério o tipo de dispositivo utilizado no 

acesso. 

 



 
Figura 29. Relatório comparativo do número de sessões tomando como critério a resolução de tela do dispositivo 

utilizado no acesso. 

 

 
Figura 30. Relatório comparativo do número de sessões tomando como critério o tipo de telefone móvel utilzado 

no acesso. 



 
Figura 31. Relatório comparativo do número de sessões  relatando seu país de origem e seu fluxo de acesso ao 

site. 

5. Estatísticas no Fedora Commons 
 

 As estatísticas no Fedora podem ser visualizadas de duas formas utilizando o 

software Graphite e a ferramenta JMX. Um exemplo de um bloco de métricas no Fedora 

é exemplificado pela figura abaixo:  

 
Figura 32. Exemplo de um bloco de métricas aplicadas sobre a ação de criar um objeto. 



 

Graphite 
 

Graphite é um sistema de gráficos em tempo real altamente escalável. Sua 

arquitetura é baseada em uma camada backend que processa e armazena os dados 

coletados por um aplicativo desenvolvido pelo usuário e representa estes dados por 

meio de um conjunto de interfaces web. As figuras abaixo demonstram exemplos dos 

relatórios produzidos por ele. 

 

 

 
Figura 33. Exemplo de interface do software Graphite 



 

Figura 34.  Outro exemplo de interface do software Graphite. 

 

Jconsole(JMX) 
 

 A ferramenta jconsole é uma ferramenta gráfica JMX-compliant para monitorar 

uma máquina virtual Java. Ele pode monitorar JVMs locais e remotas. Ele também pode 

monitorar e gerenciar um aplicativo.  

 

 

 



 
Figura 35. Tela de monitoramento contendo informações relativas a atributos. 

 

 

 
Figura 36. Tela com informações relativas a memória 



6. Estatísticas no Eprints 
 

 Um dos mecanismos utilizados para geração de estatísticas no Eprints é por 

meio do framework IRStats2. O IRStats2 possui algumas ferramentas padronizadas e 

relatórios que  podem ser personalizados por meio da adição de novas métricas para 

conjunto de dados. Além disso, ele possui uma API Javascript que permite a inclusão de 

novas estatísticas sobre as páginas que sejam necessárias. O IRStats2 possui como 

características: 

 visões gerais rápidas, totais e top dez listas; 

 relatórios departamentais; 

 Autor, departamento e “dashboards” do item; 

 é simples, possibilitando a demonstração do relatórios em páginas HTML; 

 relatórios específicos(departamento/autor/ item); 

 confiabilidade (estatísticas são do lado do servidor). 

Em seguida, serão apresentadas alguns exemplos de relatórios disponibilizados  pelo 

IRStats2. Esses exemplos podem ser acessados pela url 

http://demoprints.eprints.org/cgi/stats/report. 

 

 
Figura 37. Tela com relatórios gerais no Eprints. 

http://demoprints.eprints.org/cgi/stats/report


 

 Nesta interface é possível customizar os relatórios por meio filtros onde se 

seleciona o que se deseja utilizar como por um autor específico, por datas específicas ou 

um período, e ainda outras opções como mostra a figura abaixo. 

 

 
Figura 38. Os relatórios podem ser customizados segundo critérios como um período de datas específico. 

 

 Além disso, os relatórios podem ser exportados em formato XML, JSON e CSV. 



 
Figura 39. As opções de formatos de exportação dos relatórios estatísticos no Eprints. 
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