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O uso de software de apoio à editoração em sistemas de publicação da 
informação científica e tecnológica oferece vantagens relativas à otimização de 
processos e sua documentação. Entretanto questões tecnológicas afetam 
diretamente a experiência dos usuários em suas tarefas. 

Nesse contexto são abordados aspectos relativos ao software Open Journal 
Systems, tais como sua plataforma tecnológica, versões, aspectos de segurança, 
papéis de usuários e o uso de plugins visando o aprimoramento de publicações.







Tecnologias Para Gestão da Informação

Para registros bibliográficos – Sistema Integrado de Bibliotecas – KOHA;
Para publicação de resultados de pesquisa:

Para Periódicos Científicos - OJS;
Para Eventos Científicos - OCS;

Para Editoras Científicas - OMP;
Para repositórios:

Bibliográficos – DSpace;
Arquivísticos – Atom e Archivematica;
Museológicos – OMEKA;

Para dados abertos - CKAN;
Para Integração de sistemas - VuFind.



Open Journal System (OJS)

É um software livre de código aberto desenvolvido pelo Public Knowledge Project, para a criação de portais de revistas, 
preferencialmente científicas, ofertando facilidades para a gestão das revistas, principalmente para as tarefas do 
editor. 

Bergamaschi e Duarte (2012) destaca as seguintes funcionalidades:
● Submissão de artigos e pareceres;
● Gerenciamento online de cada fase da publicação
● Indexação completa dos artigos publicados;
● Ferramenta de ajuda para leitura e pesquisa dos artigos

Pires (2013) atribui o aumento das revistas com o SEER/OJS a:
● Redução dos custos de publicação;
● Facilidade de acesso e consulta via web;
● Maior visibilidade aos artigos;
● Crescimentos dos grupos de pesquisa e preocupação dos programas de pós-graduação em publicar suas revistas;
● Incentivo e apoio financeiro às revistas por órgãos de fomento



Versões OJS

OJS 1.x - 2002
OJS 2.x - 2005
OJS 3.x - 2016



Arquitetura

● LAMP:
○ Linux;
○ Apache;
○ MySQL;
○ PHP.



Usuários e Papéis



Fluxo



Idiomas



Plugins

OJS 2 OJS 3

Tradução Tradução

DOI Crossref DOI Crossref

Full Journal Transfer

Submissão Rápida

Make Submission

Citação ABNT Citação ABNT

Google Analytics Google Analytics 



Segurança

● Integridade, confidencialidade e disponibilidade;

● Acesso a arquivos não publicados;
● Invasão do OJS;

○ Defacing  
https://xdecode-tools.blogspot.com/2017/04/cara-deface-ojs-open-journal-system.html 

○ Posicionamento PKP https://pkp.sfu.ca/2017/04/12/regarding-recent-ojs-defacement-attacks/ 
● Usuários SPAM.

https://xdecode-tools.blogspot.com/2017/04/cara-deface-ojs-open-journal-system.html
https://pkp.sfu.ca/2017/04/12/regarding-recent-ojs-defacement-attacks/


Segurança - Sintomas

● Site não funciona;
○ Erros localizados;

● Lentidão;
● Arquivos expostos;
● Usuários fantasmas;

○ guy34@mail.net.ru
● ...

mailto:guy34@mail.net.ru






Segurança - Prevenção

● Arquivos em local e com permissões corretas:
○ Fora do diretório www;
○ Propriedade (owner) www-data/nobody ;

● ReCaptcha;
● require_validation;
● Backup:

○ Arquivos de upload;
○ Base de dados.

● Atualizações.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cross-site_scripting 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cross-site_scripting


Segurança - Recuperação

● Remoção de usuários fantasmas/SPAM;
● Configuração  correta de pastas de upload;
● Comparar arquivos da instalação com versão PKP;

○ Restaurar arquivos da versão;
● Restaurar bases de dados e uploads;
● ...



Formatos

Fonte: www.kizeoforms.com



Guia OJS 3

http://bibjuventude.ibict.br/jspui/bitstream/192/252/1/IBICT_OJS_3_2018.pdf 

http://bibjuventude.ibict.br/jspui/bitstream/192/252/1/IBICT_OJS_3_2018.pdf


Obrigado! 

ronniebrito@ibict.br


