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1 Objectius de l’informe 
 
Aquest informe té com a objectiu comprovar si des del punt de vista tècnic, els 
repositoris cooperatius que coordina el Consorci de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya (CBUC) juntament amb el Centre de Supercomputació de Catalunya 
(CESCA), es poden integrar dins la infrastructura DRIVER. L’informe no valora les 
càrregues suplementàries de feina que això podria comportar, només valora si és 
tècnicament viable. 
 
Actualment hi ha quatre repositoris cooperatius en funcionament: 

MDC (Memòria Digital de Catalunya). http://www.cbuc.cat/mdc 
RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert). http://www.raco.cat/ 
RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya). http://www.recercat.net/ 
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa). http://www.tesisenxarxa.net/ 

 
MDC és un repositori organitzat en col·leccions aportades per diferents entitats; 
cadascuna d’aquestes col·leccions té diferències pel que fa a les característiques dels 
documents que conté, a les metadades que els descriuen i a altres aspectes tècnics. 
Els continguts de MDC van clarament en la línia de la difusió del patrimoni documental 
i cultural, i no del coneixement científic, que és l’objectiu explícit de DRIVER. 
 
RACO, RECERCAT i TDX són tres repositoris especialitzats cadascun d’ells en un 
tipus de document científic: RACO en revistes científiques, RECERCAT en resultats de 
la recerca (working papers, informes, articles...) i TDX en tesis doctorals. Per això sol 
ja són candidats a integrar-se a DRIVER. 
 
Actualment DRIVER només permet la integració de recursos textuals digitals; això fa 
que s’hi puguin afegir repositoris que continguin llibres, articles, tesis i informes, entre 
altres, però no repositoris que incloguin col·leccions de fotografies, mapes, vídeos o 
sons. RACO, RECERCAT i TDX formen part del primer grup, mentre que MDC forma 
part majoritàriament del segon.  
 
Vistos els condicionants que s’acaben d’exposar, l’estudi es centra en analitzar les 
possibilitats d’integració dels tres repositoris que tècnica i documentalment poden 
integrar-se a DRIVER: RACO, RECERCAT i TDX. 
 
Per a MDC, es proposa estudiar la possibilitat d’incloure-la en el portal Europeana que 
utilitza una tecnologia similar a la de DRIVER i vol recollir recursos digitals de tot tipus, 
no sols textuals, lligats a la cultura europea.  
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2 Què és DRIVER? 
 
2.1 Els objectius de DRIVER 
 
DRIVER (Digital Repository Infrastructure Vision for European Research) 
(http://www.driver-community.eu/) és un projecte finançat per la Unió Europea, dins del 
seu 7è Programa Marc, a fi de crear una infrastructura de serveis i de dades de 
recerca a partir de l’agregació dels continguts dels repositoris oberts europeus. 
DRIVER utilitza el protocol OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata 
Harvesting) (http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html) per 
recol·lectar els continguts digitals dels repositoris oberts de recerca europeus que 
s’adhereixin a la seva xarxa, possibilitant així la creació de serveis globals de cerca i 
localització dels continguts. 
 
Cal destacar tres aspectes de la iniciativa DRIVER: és d’accés obert, es basa en 
estàndards ja existents i té un abast europeu. 
 

1. D’accés obert. DRIVER té l’objectiu explícit de contribuir a fer més accessibles 
els resultats de la recerca; seguint les directrius marcades per la Budapest 
Open Access Initiative (BOAI) (http://www.soros.org/openaccess/), és una acció 
més que vol facilitar l’accés als repositoris institucionals oberts (“open access”) 
de literatura de recerca. 

2. Basat en estàndards ja existents. Des del punt de vista dels usuaris DRIVER és 
un metacercador i des del punt de vista tècnic un recol·lector de recursos 
digitals. DRIVER es basa en el OAI-PMH per recol·lectar recursos 
emmagatzemats en repositoris oberts distribuïts; aquests repositoris han de 
tenir descrits els seus recursos amb metadades Dublin Core (DC) 
(http://dublincore.org/) i permetre ser llegits via OAI-PMH. Els servidors centrals 
de DRIVER recol·lecten les metadades dels repositoris associats, però els 
documents a text complet no són copiats sinó que es mantenen en els  
repositoris originals. Amb les metadades recollides DRIVER pot implementar un 
servei centralitzat de cerca, obert a tots els usuaris. 

3. D’abast europeu. D’uns anys ençà s’han creat nombrosos repositoris oberts de 
documentació científica d’àmbit institucional, d’un grup o consorci d’entitats i, 
fins i tot, a nivell de tot un país. DRIVER vol aportat un nivell superior de 
visibilitat i d’accessibilitat d’aquests fons, confederant-los a nivell d’Unió 
Europea. 

 
DRIVER, en l’àmbit de la documentació científica, vol exercir un paper similar al 
d’Europeana (http://www.europeana.eu/) pel que fa al patrimoni documental europeu. 
Si l’objectiu d’Europeana és esdevenir el gran portal comú dels països de la Unió 
Europea en el que aquests mostrin arreu del món el seu patrimoni documental i 
cultural digitalitzat, DRIVER també vol convertir-se en un portal per mostrar de forma 
centralitzada la producció científica europea d’accés obert. Ambdós projectes, a més, 
volen ser revulsius que esperonin a les institucions i als països a penjar més materials 
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a la xarxa. Aquest paper de difusió central de DRIVER és el que li ha atorgat el suport 
de la Comissió Europea, dins dels seus plans de difusió del coneixement científic. 
 
La infrastructura tècnica de DRIVER permetrà obrir serveis, directament o bé per 
tercers, que facilitin als usuaris la cerca de la documentació científica elaborada a 
Europa; també podrà oferir les metadades recol·lectades a altres sistemes de cerca 
(com els cercades d’Internet) perquè les integrin en els seus resultats. 
 
Per tot plegat sembla important que s’integrin a DRIVER els repositoris oberts 
d’informació científica que vulguin tenir una àmplia visibilitat pública. 
 
 
2.2 Les directrius DRIVER 
 
DRIVER ha publicat (http://www.driver-support.eu/managers.html) unes directrius amb 
els requeriments tècnics que han de complir els repositoris que es vulguin afegir a la 
seva infrastructura. Existeixen dues versions de les directrius: la 1.0 (amb annexes 
numerats com a 1.1) i la nova versió 2.0 publicada al novembre de 2008. El present 
informe es basa en les especificacions d’aquesta darrera versió, malgrat que diversos 
documents d’ajuda i el propi validador de DRIVER continuen fent referència a la 
primera versió. 
 
Aquestes directrius estan formades per tres blocs: 
 

1. Apartat A. Recursos textuals. Exposa quins tipus de recursos documentals es 
poden incloure en els repositoris i els requeriments tècnics per accedir al seu 
text complet. 

2. Apartat B. Metadades. Marca que els recursos documentals s’han de descriure 
utilitzant el conjunt de metadades Dublin Core, amb algunes precisions. 

3. Apartat C. Implementació d’OAI-PMH. Indica amb quines concrecions DRIVER 
aplica el protocol OAI-PMH. 

 
Algunes directrius són d’obligat compliment en tots els casos, d’altres són obligatòries 
si es compleixen determinades condicions i d’altres són opcionals (però 
recomanades). 
 
A fi de facilitar la comprensió del text, en aquest estudi les directrius DRIVER són 
citades a partir de la traducció de la versió 1.0 al castellà. 
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3 Metodologia utilitzada 
 
Per  comprovar la compatibilitat dels repositoris cooperatius amb les directrius DRIVER 
s’ha seguit la guia marcada pel document Escenario de implementación de las 
directrices del proyecto DRIVER. Versión 1.0. Aquesta tasca s’ha recolzat en l’ús del 
validador de DRIVER. Donat que aquestes dues eines encara es refereixen a la versió 
1 de les directrius, després ha calgut fer una revisió manual per detectar les 
diferències respecte a la versió 2. 
 
DRIVER disposa d’un servidor de suport als administradors de repositoris oberts a fi 
de facilitar la seva incorporació a DRIVER (http://www.driver-community.eu/). Un dels 
serveis que ofereix és el de validació del compliment dels estàndards OAI-PMH i de 
les directrius pròpies de DRIVER; s’hi pot accedir des de l’adreça 
http://validator.driver.research-infrastructures.eu/validatorWeb/login.do?action=load i 
només requereix un registre previ de l’usuari. Per validar un repositori cal que aquest 
compleixi el protocol OAI-PMH i que es comuniqui la URL de recol·lecció; en el cas 
dels repositoris cooperatius han estat: 
 

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) 
http://www.raco.cat/index.php/index/oai/ 
Comprovat el 5 % dels registres (3.956 de 79.120) 
 
RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) 
http://oai.recercat.net/request 
Comprovat el 5 % dels registres (409 de 8.167) 
 
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) 
http://www.tdx.cesca.es/TDX_UAB/NDLTD-OAI/oai.pl 
Els servei TDX compta amb 20 URL diferents, una per a cada universitat 
participant. Per la present comprovació i donat que l’estructura de metadades 
és idèntica en els 20 casos, s’ha escollit l’adreça de la UAB per ser la 
universitat que ha aportat més registres. 
Comprovat el 5 % dels registres de la UAB (101 de 2.005) 
 

Les URL i les dades tècniques d’aquests repositoris es poden consultar al directori 
OpenDOAR 
(http://www.opendoar.org/find.php?search=cbuc&clID=&ctID=&rtID=&cID=&lID=&rSoft
WareName=&submit=Search&format=summary&step=20&sort=r.rName&rID=&ctrl=ne
w&p=1). 
 
DRIVER permet generar tants informes de validació com siguin necessaris. 
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A continuació es relacionen els principals canvis que la segona versió de les directrius 
DRIVER presenta respecte a la primera. 

• S’amplia el valor recomanat del lot de recol·lecció, que ara passa a ser entre 
100 i 500. 

• Es flexibilitzen els identificadors permesos. Més concretament accepta com a 
forma recomanada la utilització d’una URL permanent que dirigeixi a una pàgina 
jump-off. 

• dc:date. Deixa de ser la data de creació (difícil d’aplicar) i passa a ser la de 
publicació. 

• Es consolida l’ús de la norma ISO 639-3 per la codificació dels idiomes. 

• S’ha establert un nou Vocabulari de tipus de publicacions, a aplicar a dc:type. És 
un canvi important que obliga a un nou mapeig dels valors d’aquest element. 
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4 Resultats 
4.1 Resum dels resultats 
 

Directrius DRIVER RACO RECERCAT TDX 
El repositorio contiene recursos textuales digitales. Sí Sí Sí 
Los recursos textuales están en formatos ampliamente 
utilizados y extendidos (PDF, TXT, RTF, DOC, TeX, etc.). Sí Sí Sí 

Los recursos textuales son de acceso abierto, están 
disponibles directamente en el repositorio para cualquier 
usuario del mundo, y sin ninguna restricción (autorización, 
pago). 

Sí Sí Sí 

Los recursos textuales están descritos mediante registros de 
metadatos. Sí Sí Sí 

Los recursos textuales y de metadatos se vinculan entre sí de 
tal modo, que un usuario final pueda acceder al recurso textual 
mediante el identificador (normalmente una URL) del registro 
de metadatos. 

Sí Sí Sí 

La URL de un recurso codificada en el registro de metadatos 
siempre se puede localizar y nunca se cambia ni se reasigna. Sí Sí Sí 

Obligatòries 

Un identificador único identifica el registro de metadatos y el 
recurso textual (no hay punteros a sistemas externos, como un 
sistema bibliotecario nacional o un editor). 

Sí Sí Sí 

Verificación transparente de la integridad de un recurso textual. Sí Sí Sí 
Medidas de control de calidad (del contenido científico) de los 
recursos textuales expuestos para limitarlos a, por ejemplo, los 
recursos textuales incluidos en el informe científico anual (o 
equivalente). 

Sí Sí Sí 

Directrius 
generals 
(apartat A) 

Recomanades 

La URL de un recurso codificada en el registro de metadatos 
se basa en un esquema de identificadores persistentes (como 
DOI, URN, ARK, etc.). 

Sí Sí Sí 
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Directrius DRIVER RACO RECERCAT TDX 
Los metadatos se estructuran según la norma Unqualified 
Dublin Core (ISO 15836:2003). Sí Sí Sí 

Obligatòries Los elementos individuales de DC se utilizan según lo 
dispuesto en el documento “Uso en DRIVER de Dublin Core”. 

No, errors a: 
type 

No, errors a: 
date, format, 

type 

No, errors a: 
language, 

type 
Los metadatos se estructuran según esquemas más 
completos, como Dublin Core Qualified o MODS. No Parcial No 

El idioma de los metadatos queda a la elección del proveedor 
de contenido. Se recomienda utilizar el inglés. No anglès No anglès No anglès 

Directrius 
de 
metadades 
(apartat B) 

Recomanades 

El idioma recomendado para los resúmenes (los resúmenes 
son optativos) del artículo es el inglés. No anglès No anglès No anglès 

Identificador OAI únic de registre. Sí Sí Sí 

Nomenclatura dels prefixos de metadades (MetadataPrefix). Sí Sí Sí 

Marca de data (datestamp). Sí Sí Sí 

Format de la marca de data. Sí Sí Sí 

Registres eliminats. No Sí No 
Temps de vida promig dels testimonis de represa 
(resumptionToken), mínim 24 hores. No No No 

Mida del lot de recol·lecció establert entre 100 i 500 registres. Sí Sí Sí 

Definició del set de DRIVER (setSpec). No No No 

Declaració de l’espai de noms. No No No 

Obligatòries 

Validació XML. Sí Sí Sí 
Correu electrònic de l’administrador del repositori 
(AdminEmail). Sí No No 

Declaració Description dins la resposta Identify. No No No 

Directrius 
del 
protocol 
OAI-PMH 
(apartat C) 

Recomanades 

Ús del contenidor XML de DIDL. No No No 
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4.2 Resultats per RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) 
 
 
Directrius generals de recursos textuals (apartat A) 
 
Directrius obligatòries. Es compleixen. 
 
Directius recomanades. Es compleixen. 
 
 
Directrius de metadades (apartat B) 
 
Directrius obligatòries. 

1. Compleix: Les metadades s’estructuren segons la norma Unqualified Dublin 
Core (ISO 15836:2003). 

2. No compleix l’obligació d’utilitzar els elements DC segons DRIVER. 
Concretament: 

a. Element dc:type. Conté un error: 
• Actualment els registres tenen més d’una instància d’aquest 

element, però DRIVER només llegeix la primera. Una solució és 
deixar dc:type amb el valor que es decideixi que ha de llegir 
DRIVER i crear una segona (o més) instància/es amb els valors 
suplementaris desitjats pel CBUC. 

 
Directius recomanades. 

1. No compleix la recomanació d’utilitzar DC qualificat. 

2. No compleix la recomanació d’entrar les metadades en anglès. 

3. No compleix la recomanació d’escriure els resums en anglès. 
 
A més dels problemes indicats, s’han detectat errors de dades mal entrades als 
elements dc: 

language 9 registres de la mostra no segueixen la codificació marcada per la 
ISO 639-3. Per exemple han codificat l’idioma francès com a “fre” 
enlloc de “fra”, o han codificat dos idiomes en una mateixa instància 
de l’element, posant “spa-cat”. 

 
 
Directrius d’implementació del protocol OAI-PMH  (apartat C) 
 
Directrius obligatòries. 

1. Identificador OAI únic de registre. Compleix. 

2. Nomenclatura dels prefixos de metadades (MetadataPrefix). Compleix. 

3. Marca de data (datestamp). Compleix. 
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4. Format de la marca de data. Compleix. 

5. Registres eliminats. No compleix, actualment no es marquen els registres 
esborrats. El valor de deletedRecord dins la resposta Identify hauria de passar 
de l’actual “no” a “transient” o a “persistent”. 

6. Temps de vida promig dels testimonis de represa (resumptionToken), 
recomanat un mínim de 24 hores. No compleix, actualment és d’1 h. 

7. Mida del lot de recol·lecció establert entre 100 i 500 registres. Compleix. 

8. Definició del set de DRIVER (setSpec). Ara no existeix. L’obligació de crear 
aquest set es pot evitar si s’assegura que tots els registres del repositori són a 
text complet i de lliure accés, és a dir, si s’assegura que no hi ha registres amb 
només metadades i/o continguts d’accés restringit. 

9. Declaració de l’espai de noms. Actualment les URI no són cridades amb 
l’atribut correcte. 

L’actual valor: 
<OAI-PMH xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ 
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd"> 

hauria de ser: 
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ 
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd"> 

L’actual valor: 
<oai_dc:dc xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ 
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc:xsd"> 

hauria de ser: 
<oai_dc:dc 
xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ 
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc:xsd 
http://purl.org/dc/elements/1.1/ 
http://dublincore.org/schemas/xmls/simpledc20021212.xsd"> 

10. Validació XML. Compleix. 
 
Directius recomanades. 

1. Correu electrònic de l’administrador del repositori (AdminEmail dins la resposta 
Identify). Compleix. 

2. Declaració description dins la resposta Identify. No compleix. 

3. Ús del contenidor XML de DIDL. No compleix. 
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4.3 Resultats per RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de 
Catalunya) 

 
 
Directrius generals de recursos textuals (apartat A) 
 
Directrius obligatòries. Es compleixen. 
 
Directius recomanades. Es compleixen. 
 
 
Directrius de metadades (apartat B) 
 
Directrius obligatòries. 

1. Compleix: Les metadades s’estructuren segons la norma Unqualified Dublin 
Core (ISO 15836:2003). 

2. No compleix l’obligació d’utilitzar els elements DC segons DRIVER. 
Concretament: 

a. Element dc:date. Conté tres errors: 
• El valor de dc:date ha de ser la data de publicació, ara es donen tres 

valors, cap dels tres correctes per DRIVER: 
• dc:date.accessioned 
• dc:date.available 
• dc:date.issued 

• L’element date s’ha d’omplir seguint el format ISO 8601 AAAA-MM-
DD, sense cap més afegit; per exemple, és incorrecte: 

2005-12-15T08:28:26Z 
• En 10 registres es pot trobar un valor incorrecte sota la forma: 

2001-06-15-01T00:00:00Z 
b. Element dc:format. Conté un error: 

• Actualment l’element dc:format s’està donant amb dues 
qualificacions diferents (extent i mimetype); això fa que DRIVER no 
pugui recol·lectar el valor que necessita (el mimetype). Caldria 
reformular els valors de la següent forma: 

• dc:format.extent > dc:format.extent 
• dc:format.mimetype > dc:format 

I presentar les dues instàncies en l’ordre invers: primer dc:format I 
després dc:format.extent. 

c. Element dc:type. Conté dos errors: 
• Actualment s’utilitza una llista pròpia de tipus de documents, però 

DRIVER obliga a utilitzar la seva. Si es vol mantenir la classificació 
actual, la solució consistiria en posar dues instàncies de l’element: 
una sense qualificar amb el type de DRIVER i una altra, qualificada, 
amb el type actual. 

• S‘han detectat un 70 % de registres amb dos type o amb el seu 
valor buit. 
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Directius recomanades. 

1. Compleix parcialment la recomanació d’utilitzar DC qualificat. 

2. No compleix la recomanació d’entrar les metadades en anglès. 

3. No compleix la recomanació d’escriure els resums en anglès. 
 
A més dels problemes indicats, s’han detectat errors de dades mal entrades als 
elements dc: 

creator 2 registres de la mostra no tenen un valor per aquest element. 
language 6 registres de la mostra no segueixen la codificació marcada per la 

ISO 639-3. Per exemple han codificat l’idioma francès com a “fre” 
enlloc de “fra”. 

 
 
Directrius d’implementació del protocol OAI-PMH  (apartat C) 
 
Directrius obligatòries. 

1. Identificador OAI únic de registre. Compleix. 

2. Nomenclatura dels prefixos de metadades (MetadataPrefix). Compleix. 

3. Marca de data (datestamp). Compleix. 

4. Format de la marca de data. Compleix. 

5. Registres eliminats. Compleix. 

6. Temps de vida promig dels testimonis de represa (resumptionToken), 
recomanat un mínim de 24 hores. No compleix, actualment és de 1 h. 

7. Mida del lot de recol·lecció establert entre 100 i 500 registres. Compleix. 

8. Definició del set de DRIVER (setSpec). Ara no existeix. L’obligació de crear 
aquest set es pot evitar si s’assegura que tots els registres del repositori són a 
text complet i de lliure accés, és a dir, si s’assegura que no hi ha registres amb 
només metadades i/o continguts d’accés restringit. 

9. Declaració de l’espai de noms. Actualment les URI no són cridades amb 
l’atribut correcte. 

L’actual valor: 
<OAI-PMH xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ 
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd"> 

hauria de ser: 
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ 
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd"> 

L’actual valor: 
<oai_dc:dc xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ 
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc:xsd"> 

hauria de ser: 
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<oai_dc:dc 
xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ 
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc:xsd 
http://purl.org/dc/elements/1.1/ 
http://dublincore.org/schemas/xmls/simpledc20021212.xsd"> 

10. Validació XML. Compleix. 
 
Directius recomanades. 

1. Correu electrònic de l’administrador del repositori (AdminEmail dins la resposta 
Identify). Valor incorrecte. Actualment es dóna com a adreça de contacte de 
l’administrador “dspace-help@myu.edu”. 

2. Declaració description dins la resposta Identify. Valors incorrectes, doncs enlloc 
de fer referència a RECERCAT encara contenen els valors per defecte que 
descriuen el programari OCLC's OAICat Repository Framework. 

3. Ús del contenidor XML de DIDL. No compleix. 
 
 
 
4.4 Resultats per TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) 
 
 
Directrius generals de recursos textuals (apartat A) 
 
Directrius obligatòries. Es compleixen. 
 
Directius recomanades. Es compleixen. 
 
 
Directrius de metadades (apartat B) 
 
Directrius obligatòries. 

1. Compleix: Les metadades s’estructuren segons la norma Unqualified Dublin 
Core (ISO 15836:2003). 

2. No compleix l’obligació d’utilitzar els elements DC segons DRIVER. 
Concretament: 

a. Element dc:language. Conté un error: 
• Actualment no s’està codificant l’idioma seguint la norma ISO 639-3, 

sinó que s’apliquen codis compostos no normalitzats, com “cat-en-
es”. 

b. Element dc:type. Conté un error: 
• Actualment es codifiquen tots els registres amb el valor “text”, però  

DRIVER obliga a utilitzar la seva pròpia llista de valors, que en 
aquest cas de tesis hauria de ser ”doctoralThesis”. La solució passa 
per una reconversió de tots els registres actuals. 
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Directius recomanades. 

1. No compleix la recomanació d’utilitzar DC qualificat. 

2. No compleix la recomanació d’entrar les metadades en anglès. 

3. No compleix la recomanació d’escriure els resums en anglès. 
 
 
Directrius d’implementació del protocol OAI-PMH  (apartat C) 
 
Directrius obligatòries. 

1. Identificador OAI únic de registre. Compleix. 

2. Nomenclatura dels prefixos de metadades (MetadataPrefix). Compleix. 

3. Marca de data (datestamp). Compleix. 

4. Format de la marca de data. Compleix. 

5. Registres eliminats. No compleix, actualment no es marquen els registres 
esborrats. El valor de deletedRecord dins la resposta Identify hauria de passar 
de l’actual “no” a “transient” o a “persistent”. 

6. Temps de vida promig dels testimonis de represa (resumptionToken), 
recomanat un mínim de 24 hores. No compleix, actualment no està marcat. 

7. Mida del lot de recol·lecció establert entre 100 i 500 registres. Compleix. 

8. Definició del set de DRIVER (setSpec). Ara no existeix. L’obligació de crear 
aquest set es pot evitar si s’assegura que tots els registres del repositori són a 
text complet i de lliure accés, és a dir, si s’assegura que no hi ha registres amb 
només metadades i/o continguts d’accés restringit. 

9. Declaració de l’espai de noms. Actualment les URI no són cridades amb 
l’atribut correcte. 

L’actual valor: 
<OAI-PMH xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ 
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd"> 

hauria de ser: 
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ 
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd"> 

L’actual valor: 
<oai_dc:dc xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ 
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc:xsd"> 

hauria de ser: 
<oai_dc:dc 
xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ 
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc:xsd 
http://purl.org/dc/elements/1.1/ 
http://dublincore.org/schemas/xmls/simpledc20021212.xsd"> 

10. Validació XML. Compleix. 



Compliment de les directrius DRIVER dels repositoris cooperatius RACO, RECERCAT i TDX 

16 

 
Directius recomanades. 

1. Correu electrònic de l’administrador del repositori (AdminEmail dins la resposta 
Identify). Valor incorrecte; enlloc de “mailto:tdx@cesca.es” hauria de ser 
“tdx@cesca.es”. 

2. Declaració description dins la resposta Identify. Valors incorrectes, doncs enlloc 
de fer referència a TDX encara contenen els valors per defecte que descriuen 
el programari VTOAI Perl Data Provider. 

3. Ús del contenidor XML de DIDL. No compleix. 
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5 Recomanacions d’actuació 
 
En aquest apartat es relacionen les actuacions mínimes que caldria emprendre per 
assegurar que els repositoris cooperatius es puguin afegir a la xarxa DRIVER. 
 
 
5.1 Recomanacions per RACO (Revistes Catalanes amb Accés 

Obert) 
 
 
Actuacions sobre les metadades DC 
 

1. Element dc:type. Crear una nova instància de l’element (que haurà de ser la 
primera en ordre d’aparició) amb el valor “article”. Mantenir una segona 
instància de l’element amb els actuals valors creats pel CBUC. Analitzar quines 
conseqüències té a nivell d’interfície de consulta el fet de repetir l’element. 

2. Repassar la consistència de les dades entrades en els elements dc: 
language 

 
 
Actuacions respecte el protocol OAI-PMH 
 

1. Dins la resposta Identify cal canviar el valor del camp deletedRecord de l’actual 
“no” a “transient” i fer els canvis en la configuració del sistema que això 
impliqui. 

2. Canviar a 24 hores el temps de vida promig dels testimonis de represa 
(resumptionToken) i fer els canvis en la configuració del sistema que això 
impliqui. 

3. Canviar la declaració de l’espai de noms. 
L’actual valor: 

<OAI-PMH xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ 
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd"> 

hauria de ser: 
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ 
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd"> 

L’actual valor: 
<oai_dc:dc xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ 
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc:xsd"> 

hauria de ser: 
<oai_dc:dc 
xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ 
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc:xsd 
http://purl.org/dc/elements/1.1/ 
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http://dublincore.org/schemas/xmls/simpledc20021212.xsd"> 

4. Repassar la declaració description dins la resposta Identify. 
 
 
 
5.2 Recomanacions per RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de 

Catalunya) 
 
 
Actuacions sobre les metadades DC 
 

1. Element dc:date. Cal crear una primera instància de l’element dc:date (sense 
qualificar) amb la data de publicació del registre. Estudiar quins efectes pot 
tenir (a nivell d’aplicació de consulta i a nivell de recol·lecció per DRIVER) el 
manteniment de les tres instàncies actualment existents d’aquest element: 

• dc:date.accessioned 
• dc:date.available 
• dc:date.issued 

En qualsevol cas, aquestes tres instàncies qualificades han d’aparèixer després 
de la nova instància no qualificada. 

2. Element dc:date. Canviar la codificació de totes les instàncies de l’element 
seguint el format ISO 8601 AAAA-MM-DD, sense cap més afegit. 

3. Element dc:format. Reanomenar l’actual qualificació format.mimetype com a 
format i presentar les dues instàncies en ordre invers a l’actual: primer 
dc:format I després dc:format.extent. 

4. Element dc:type. Resoldre els casos amb dos type o amb el seu valor buit. 

5. Element dc:type. Qualificar les actuals instàncies, per exemple amb “CBUC”. 

6. Element dc:type. Crear una nova instància de l’element dc:type (sense 
qualificar i que hauria d’aparèixer la primera) amb els valors establerts per 
DRIVER; això es pot fer de forma automàtica a partir de l’actual valor dels type. 

7. Repassar la consistència de les dades entrades en els elements dc: 
creator 
date 
language 

 
 
Actuacions respecte el protocol OAI-PMH 
 

1. Canviar a 24 hores el temps de vida promig dels testimonis de represa 
(resumptionToken) i fer els canvis en la configuració del sistema que això 
impliqui. 

2. Canviar la declaració de l’espai de noms. 
L’actual valor: 
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<OAI-PMH xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ 
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd"> 

hauria de ser: 
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ 
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd"> 

L’actual valor: 
<oai_dc:dc xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ 
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc:xsd"> 

hauria de ser: 
<oai_dc:dc 
xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ 
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc:xsd 
http://purl.org/dc/elements/1.1/ 
http://dublincore.org/schemas/xmls/simpledc20021212.xsd"> 

3. Canviar el correu electrònic de l’administrador del repositori (AdminEmail dins 
la resposta Identify). Actualment es dóna com a adreça de contacte de 
l’administrador “dspace-help@myu.edu”. 

4. Declaració description dins la resposta Identify. Valors incorrectes, doncs enlloc 
de fer referència a RECERCAT encara contenen els valors per defecte que 
descriuen el programari OCLC's OAICat Repository Framework. 

 
 
 
5.3 Recomanacions per TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) 
 
 
Actuacions sobre les metadades DC 
 

1. Element dc:language. Actualment no s’està codificant l’idioma seguint la norma 
ISO 639-3, sinó que s’apliquen codis compostos no normalitzats, com “cat-en-
es”; cal canviar-los pel valor adequat. 

2. Element dc:type. Substituir el valor “text” per ”doctoralThesis”. 
 
 
Actuacions respecte el protocol OAI-PMH 
 

1. Dins la resposta Identify cal canviar el valor del camp deletedRecord de l’actual 
“no” a “transient” i fer els canvis en la configuració del sistema que això 
impliqui. 

2. Canviar a 24 hores el temps de vida promig dels testimonis de represa 
(resumptionToken) i fer els canvis en la configuració del sistema que això 
impliqui. 

3. Canviar la declaració de l’espai de noms. 
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L’actual valor: 
<OAI-PMH xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ 
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd"> 

hauria de ser: 
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ 
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd"> 

L’actual valor: 
<oai_dc:dc xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ 
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc:xsd"> 

hauria de ser: 
<oai_dc:dc 
xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ 
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc:xsd 
http://purl.org/dc/elements/1.1/ 
http://dublincore.org/schemas/xmls/simpledc20021212.xsd"> 

4. Correu electrònic de l’administrador del repositori (AdminEmail dins la resposta 
Identify). Substituir el valor incorrecte “mailto:tdx@cesca.es” per 
“tdx@cesca.es”. 

5. Declaració description dins la resposta Identify. Substituir els actuals valor (que 
descriuen el programari VTOAI Perl Data Provider) per altres apropiats a TDX. 
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6 Procés de registre dels repositoris a DRIVER 
 
Un cop resolts els problemes detectats, els tres repositoris cooperatius RACO, 
RECERCAT i TDX ja es podran donar d’alta a la xarxa DRIVER.  
 
DRIVER disposa d’un portal específic per a totes les accions de comprovació tècnica 
de repositoris i també per al seu registre i incorporació a la xarxa DRIVER: 
http://validator.driver.research-infrastructures.eu/validatorWeb/. En cas de necessitat 
es poden formular consultes relacionades amb el registre de nous repositoris o dels 
problemes de validació associats en el canal que hi ha establert: 
http://helpdesk.driver.research-infrastructures.eu/. Primer de tot caldrà que la persona 
responsable del repositori creï un compte d’usuari de DRIVER: 
http://validator.driver.research-infrastructures.eu/validatorWeb/login.do?action=load. La 
política actual exigeix que la persona (i el correu electrònic) responsable coincideixin 
per OAI-PMH i per DRIVER. 
 
El procés de registre d’un repositori a DRIVER s’inicia omplint el formulari oficial de 
registre. A aquest només hi poden accedir les persones que prèviament s’hagin donat 
d’alta com a usuàries de DRIVER. 
 
Després, la petició entra en una cua que portarà a la següent cadena d’actuacions: 
 

1. DRIVER validarà una mostra dels registres del repositori.  

2. Es comunicaran per correu electrònic els resultats preliminars de la validació. 

3. DRIVER farà una validació completa de tot el contingut del repositori i es 
posarà en contacte amb el responsable per resoldre les incidències i pels 
passos següents. 

4. DRIVER iniciarà la recol·lecció (harvesting) periòdica del repositori. 

5. La institució (en aquest cas el CBUC) podrà incorporar el logotip oficial de 
DRIVER en els repositoris i fer un enllaç al portal (http://www.driver-
community.eu) com a indicació de formar part de la xarxa DRIVER. 
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7 Pla d’actuació per la integració dels repositoris 
cooperatius a DRIVER 

 
Pla d’actuació 
 
La integració a DRIVER dels repositoris cooperatius RACO, RECERCAT i TDX hauria 
de fer-se seguint el següent pla: 
 

1. Analitzar i decidir com aplicar el Vocabulari de tipus de publicacions que 
DRIVER imposa per l’element dc:type (vegeu l’explicació que segueix a 
aquesta llista). 

2. Solució dels errors detectats a nivell de configuració del protocol OAI. 

3. Comprovació de la totalitat dels registres amb el validador DRIVER (en aquest 
informe només s’ha comprovat el 5 % de cada repositori). Amb els errors que 
s’identifiquin es completarà, si cal, la llista de problemes i solucions d’aquest 
informe (4. Resultats i 5. Recomanacions d’actuació). 

4. Tractament dels errors de metadades localitzats en el punt 2 que es puguin 
solucionar de forma automatitzada. Caldrà prestar una especial atenció a que: 

a. Els codis d’idioma segueixin de forma uniforme la norma ISO 639-3. 

b. Es mapegin els valors actuals de dc:type segons el Vocabulari de tipus 
de publicacions de DRIVER. 

5. Tractament dels errors de metadades localitzats en el punt 2 que s’hagin de 
solucionar manualment. 

6. Nova validació de la totalitat dels registres i, si cal, tractament dels errors 
pendents. 

7. Inici del procés d’alta dels repositoris a DRIVER. 
 
 
Aplicació del Vocabulari de tipus de publicacions de DRIVER 
 
Un problema especial és l’aplicació del Vocabulari de tipus de publicacions, que 
DRIVER imposa per l’element dc:type des de la publicació de la versió 2 de les seves 
Guidelines (Driver Guidelines 2.0, p. 115-120). La solució de reconvertir 
automàticament els valors actuals als nous de DRIVER no es pot aplicar per dues 
raons: 

1. Els valors estan en anglès i amb una semàntica preparada per les màquines i 
no per ser llegida per humans. Ex: bookPart, conferenceObject, workingPaper, 
contributionToPeriodical... 

2. Els valors de DRIVER s’han d’aplicar seguint una sintaxi que obliga a precedir-
los amb l’espai de noms (spacename) que els defineix. Ex: 

<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type> 
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Una anàlisi preliminar porta a pensar en dues possibles solucions: 

1. Crear dues instàncies de dc:type: la primera amb el valor de DRIVER i la 
segona amb el valor actual. El recol·lector de DRIVER està preparat per agafar 
només la primera i caldria per tant modificar els programaris dels repositoris 
cooperatius per tal que els usuaris només veiessin la segona instància. 

2. Crear una taula d’equivalències entre els valors actuals i els nous de DRIVER. 
Transformar tots els valors actuals segons la taula d’equivalències. Modificar 
els programaris dels repositoris cooperatius per tal que mostrin als usuaris el 
valor “local” de la taula enlloc del de DRIVER. 

 
Ambdues solucions són transparents pels usuaris, però no per al personal catalogador 
quan ingressin nous registres: en la primera se’ls obliga a omplir dues instàncies de 
dc:type segons classificacions diferents (a no ser que un sistema automatitzat ompli la 
primera destinada a DRIVER), en la segona se’ls obliga a aplicar la taula de DRIVER 
enlloc de les utilitzades fins ara. 
 
A l’hora de triar la solució, caldrà no oblidar els efectes que aquesta pugui tenir en 
altres repositoris, en especial en els repositoris locals de les institucions membres del 
CBUC, i com això afecta a la coherència de registres entre repositoris. 
 
 
Revisió dels procediments tècnics 
 
L’informe ha posat de manifest que els tres repositoris estudiats, actualment tenen 
parametritzacions OAI-PMH diferents. Aquest fet augmenta la feina de seguiment de 
les incidències que es pugin produir, alhora que posa de manifest l’existència de 
processos d’instal·lació poc curosos. En aquest punt es recomana unificar al màxim les 
parametritzacions dels tres repositoris i documentar els procediments d’instal·lació. 
 
A nivell de metadades, en alguns elements DC codificats (dc:languaje, dc:type) s’han 
detectat diferències entre els tres repositoris no del tot justificades. Una unificació dels 
criteris a aplicar simplificaria la feina del personal catalogador i també donaria una 
millor imatge als usuaris. 
 
Si el CBUC disposa de pautes per omplir les metadades d’aquests repositoris, caldrà 
revisar-les per evitar que es tornin a repetir els errors de codificació fins ara detectats. 
 
El CBUC hauria d’establir un procediment de qualitat per comprovar, almenys un cop 
l’any, que els repositoris afectats es continuen alimentant de nous registres vàlids i que 
DRIVER podrà indexar-los correctament. 
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8 Conclusions 
 
Aquest estudi ha analitzat el grau de compliment de les directrius DRIVER per part 
dels tres repositoris cooperatius susceptibles de participar-hi i actualment en 
funcionament: RACO, RECERCAT i TDX.  
 
 
 
8.1 Conclusions per RACO, RECERCAT i TDX 
 
 
Amb els resultats obtinguts es pot afirmar que en els repositoris RACO, RECERCAT i 
TDX el grau de compliment és força alt i que els canvis que cal aplicar són petits i 
assumibles des del punt de vista de volum de feina, excepte potser pel que fa a aplicar 
la taula de valors per dc:type. 
 
Com a punts positius cal destacar que els tres repositoris actualment ja compleixen 
amb la versió 2.0 del protocol OAI-PMH, en el que es basa DRIVER. Les metadades 
utilitzades són Dublin Core, normalment no qualificat, igual que recomana DRIVER. 
 
Els problemes detectats es poden classificar en tres categories: 
 

1. Problemes relacionats amb concrecions pròpies de DRIVER. DRIVER ha 
marcat unes concrecions tècniques de mínims per facilitar la connexió del 
màxim de repositoris i també ho ha fet pensant en les necessitats d’una 
recol·lecció massiva. És normal que els repositoris cooperatius, pensats per un 
ús local, no compleixin alguns dels requeriments. 

2. Presència de valors erronis (per exemple els que venien per defecte amb el 
programari, a Identify) o de parametritzacions no prou acurades (temps de 
resumptionToken…), també diferents per cadascun dels tres repositoris. Això 
porta a pensar en la manca d’un protocol clar de comprovació de les 
configuracions a posar en servei. 

3. Problemes de la consistència de les dades introduïdes en determinats 
elements. Això és el resultat de no disposar de polítiques clares d’entrada de 
dades i d’estar aquesta distribuïda entre moltes persones. 

 
Excepte pel que fa a la necessitat homogeneïtzar les dades entrades en determinats 
elements, la resta de discrepàncies es pot resoldre fàcilment, de forma automatitzada, 
només actuant sobre les respectives bases de dades: canvis d’etiquetes, canviar un 
valor per un altre, etc. Per tant, es tracta d’una adaptació totalment assumible a nivell 
de feina i amb un temps d’execució curt. Cal recordar, però, que caldrà ser curós a 
l’hora d’aplicar aquestes accions. 
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8.2 Conclusions globals 
 
 
Els tres repositoris cooperatius analitzats (RACO, RECERCAT i TDX) són plenament 
afins amb els objectius de DRIVER i la seva adaptació és fàcil. Els beneficis d’aquesta 
integració són evidents en termes de visibilitat, augment de l’ús i, en definitiva, 
d’augment de la rendibilitat de la inversió ja feta. 
 
Per últim, cal indicar que els processos d’adaptació a DRIVER dels tres repositoris 
indicats no afectaran el servei que actualment es dóna als usuaris i tampoc caldrà 
reformar les aplicacions que estan en funcionament. 
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