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1. Objectius de l’informe

L’aparició de les revistes en format digital posa de nou de manifest la necessitat de
disposar de bons mecanismes de distribució i accés a les mateixes. Això encara
esdevé més rellevant en els actuals moments de concentració en grans grups
empresarials de l’edició i la distribució de les revistes de l’anomenat àmbit científic,
tècnic i mèdic (STM: “scientific, technical and medical”). Davant d’aquest fenomen,
encara ho tenen més complicat les publicacions amb una circulació més restringida
per raons de llengua o d’especialització. És el cas de moltes revistes publicades a
Catalunya, editades i distribuïdes per canals diferents als del sistema STM comercial
internacional.

Davant d’aquesta problemàtica, el Consorci de Biblioteques Universitàries de
Catalunya (CBUC) ha encarregat el present informe. Un dels objectius fonamentals del
CBUC és facilitar l’accés dels usuaris a la informació especialitzada; dins d’aquesta es
vol prestar un suport especial als continguts creats a Catalunya per tal de facilitar-ne la
seva utilització i contribuir al seu desenvolupament futur. Es considera, per tant, que
creació científica, edició i utilització estan estretament relacionades i es retroalimenten
mútuament.

Dins l’actual moment de canvi provocat per la irrupció de l’edició digital, es corre el risc
de que els continguts catalans no tinguin la suficient presència i utilització en aquest
nou suport, cosa que suposaria un evident endarreriment. Per tal d’evitar-ho, el CBUC
vol explorar les implicacions i les possibilitats de crear plataformes o portals per a la
difusió de les revistes erudites catalanes, en el cas que no ho puguin fer pels canals
comercials internacionals.

A nivell operatiu aquest informe intenta respondre a les següents preguntes:

• Què és un portal de revistes científiques?
• Quins elements s’han de preveure en la seva constitució?
• Quines alternatives de servei hi ha?
• Quines problemàtiques tècniques es plantegen?
• Existeixen iniciatives o inquietuds semblants a les plantejades pel CBUC?
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2. Models existents de sistemes de distribució de
revistes digitals (aproximació pràctica)

Actualment, arreu del món, existeix un nombre elevat de sistemes de distribució de
revistes digitals,1 sigui en fase de projecte o en plena explotació, el que és més difícil
de trobar són sistemes d’accés totalment obert, deslligats de subscripcions o d’acords
econòmics previs; i encara és més rar que es doni accés a revistes de caràcter
científic i no a simples butlletins escolars o de notícies.

Podem caracteritzar les categories dels sistemes dins la següent classificació:

1. Servidors d’editorials comercials o acadèmiques. Exemples: Nature2,
Science3, Elsevier Direct (Elsevier)4, Institute of Physics5, HighWire Press6.

2. Servidors d’empreses distribuïdores o agregadores de continguts de
tercers. Exemples: EBSCO Online7, SwetsNetNavigator8, Ovid9.

3. Servidors de pre-prints. Exemples: Cog-prints,10 RePEc (Research Papers
in Economics)11

4. Servidors de col·leccions històriques. Exemples: JSTOR12, ILEJ (Internet
Library of Early Journals)13, DIEPER14.

5. Sistemes d’accés a col·leccions locals d’una institució o consorci.
Exemples: Decomate15, MUSE16.

6. Sistemes d’identificació i accés a col·leccions remotes d’una institució o
consorci. Exemples: Ingenta17, NESLI18, VERA19.

7. Directoris de revistes. Exemples: New Jour20, Electronic Journal Miner21.

                                                
1 El millor directori mundial per conèixer l’oferta actual de revistes digitals és NewJour,
http://gort.ucsd.edu/newjour/
2 http://www.nature.com/nature/
3 http://www.sciencemag.org/
4 http://www.sciencedirect.com/web-editions/
5 http://www.iop.org/EJ/
6 http://highwire.stanford.edu/
7 http://www-sp.ebsco.com/online/
8 http://www.swetsnetnavigator.nl/
9 http://www.ovid.com
10 http://cogprints.soton.ac.uk/
11 http://www.repec.org/
12 http://www.jstor.org/
13 http://www.bodley.ox.ac.uk/ilej/
14 http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dieper/
15 http://decomate.uab.es
16 http://muse.jhu.edu/
17 http://www.ingenta.com/
18 http://www.nesli.ac.uk/
19 http://libraries.mit.edu/vera
20 http://gort.ucsd.edu/newjour
21 http://ejournal.coalliance.org//
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8. Directoris de revistes gratuïtes. Exemples: Scholarly Journals Distributed
Via the World-Wide Web22.

9. Servidors de revistes científiques gratuïtes.

Aquests models de funcionament moltes vegades no són purs, sinó que sovint ens
trobem amb serveis que agafen característiques de més d’una categoria.

Darrerament estan apareixen noves iniciatives editorials, normalment lligades a
universitats, que intenten recuperar la publicació científica dins del marc acadèmic,
amb la voluntat explícita de separar-la del negoci comercial de les grans editorials
privades. Un exemple recent, encara en fase de construcció és el de Firenze
University Press, de la Università degli Studi di Firenze;23 segons les seves
informacions, l’accés és gratuït fins a finals de juliol de 2001 i després es restringirà a
només els subscriptors de l’edició impresa. També es troba en fase de promoció el
servei editorial de la ELectronic Society for Social Scientists (ELSSS).24 Un altre
projecte similar, però més ambiciós i en fase més avançada, és Roquade, promogut
per Delft University Press.25 En qualsevol cas, aquestes iniciatives no impliquen que
l’accés a les publicacions passi a ser gratuït, sinó que continuen sent sistemes de
publicació finançada per les subscripcions. Pel que fa als objectius d’aquest estudi,
aquests exemples ens permeten veure el seu plantejament tècnic.

Pel que fa a propostes similars a la plantejada pel CBUC, cal constatar que són
minoritàries. Per comprendre-ho cal recordar que l’edició científica de qualitat rarament
es distribueix per mitjà de publicacions gratuïtes o els editors no permeten la
distribució lliure de versions digitals de les publicacions impreses de pagament.
Malgrat això hem trobat alguns casos, alguns d’una solidesa respectable, que
analitzem a continuació; per tal de facilitar la seva comprensió els hem dividit, potser
de manera una mica arbitrària, entre sistemes de baixa i d’alta complexitat, vist des del
punt de vista de les seves característiques tècniques i de la seva oferta de serveis.

2.1. Sistemes de baixa complexitat

Electronic Library of Mathematics (ELibM)
http://www.emis.de/ELibM.html
Mirror a Barcelona http://www.mat.ub.es/EMIS/ELibM.html

La Electronic Library of Mathematics (ELibM) és un servei de l’European Mathematical
Society (EMS) amb l’objectiu de facilitar el progrés científic en el camp de les
matemàtiques per la via del coneixement de les investigacions alienes.

Pel que fa a les revistes, el sistema actua com un portal de les societats científiques
editores a nivell europeu, amb independència de que l’accés a les seves publicacions
sigui obert o tingui algun tipus de restricció com, per exemple, a només els
subscriptors de la versió impresa. El portal també actua com a mirall (mirror) de les
                                                
22 http://info.lib.uh.edu/wj/webjour.html
23 http://www.unifi.it/e-press/
24 http://www.elsss.org.uk/
25 http://www.roquade.nl/



Distribució de revistes científiques en format digital

5

webs de les diferents revistes i, a la seva vegada, tot el portal està replicat arreu del
món en diferents webs associats d’institucions acadèmiques.

Degut a la funció d’agregació d’edicions fetes per tercers, els formats de presentació
són variats, encara que amb una certa uniformitat pel fet de pertànyer a la mateixa
àrea científica.

No incorpora cap sistema de cerca o navegació comuna a totes les publicacions.

UABPubD. Publicacions digitals de la Universitat Autònoma de Barcelona
http://www.bib.uab.es/pub/

A mitjans de l’any passat el Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de
Barcelona va obrir dins la seva web l’apartat UABPubD, en ell ofereix de manera
gratuïta i en règim obert l’accés a les versions digitals de diverses publicacions
editades per aquesta institució: revistes científiques, butlletins, guies de l’estudiant, etc.
Actualment totes les publicacions s’ofereixen en format PDF, però en el futur també es
podran incorporar en HTML. Els objectius del servei són d’afavorir l’accés però també
la preservació dels materials editats.

A nivell tècnic, aquest és el sistema més simple de tots els analitzats i es basa en una
estructura jeràrquica molt simple.

RePEc (Research Papers in Economics)
Servei WoPEc (Working Papers in Economics)

RePEc és una base de dades descentralitzada, de caràcter obert, que permet l’accés
a resultats publicats de l’àrea d’economia. A la pràctica, es tracta d’una base de dades
referencial, alimentada de manera cooperativa, i que, en alguns casos, dona accés als
documents finals mantinguts pels seus propis editors amb els seus mitjans.

Dins de RePEc, WoPEc s’estructura com un subset dels registres d’articles i working
papers amb versió digital accessible, la qual cosa no implica que aquesta sigui sempre
lliure. Donat el caràcter referencial, els documents digitals tenen formes totalment
diverses i són allotjats pels seus respectius editors.

El sistema funciona en base a tres servidors duplicats a Europa (Regne Unit), Estats
Units i el Japó.

DOIS (Documents in Information Science)
http://dois.mimas.ac.uk/

Té com objectiu formar una base de dades referencial de treballs publicats en l’àrea de
la documentació. Els seus fundadors i el seu funcionament són idèntics als de RePEc,
però amb un sol servidor al Regne Unit.
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Digital Library and Archives
http://scholar.lib.vt.edu/

Digital Library and Archives és un servei de Virginia Tech University Libraries (Virginia
Polytechnic Institute and State University). Va ser creat el juliol de 2000 amb la unió
dels precedents Scholarly Communications Project (SCP) i les Special Collections de
la biblioteca. Ofereix accés a revistes electròniques, tesis (dins del sistema NDLTD,
Networked Digital Library of Theses and Dissertations), materials educatius organitzats
en reserves electròniques, etc.

Dins del camp de les publicacions periòdiques, proporcionen l’accés a la versió digital
d’uns 27 títols científics més uns altres 10 propis de la Universitat. En el primer cas, el
servei es dona gràcies a acords amb els respectius editors, com el MIT, i respectant un
període de retard respecte l’edició impresa.

2.2. Sistemes d’alta complexitat

HighWire Press (Free Online Full-text Articles)
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl

HighWire Press, l’editorial de Stanford University Libraries, permet l’accés gratuït a
números digitals endarrerits d’un nombre elevat de les seves revistes o d’editors
relacionats. El retard en la publicació digital gratuïta va de dos mesos a dos anys
respecte a la impresa.

Els continguts no estan centralitzats sinó que es consulten a les webs independents de
cada revista; per aquesta raó tampoc hi ha un sistema global de cerca.

HighWire Press dona suport a altres editores de l’àmbit acadèmic per realitzar versions
digitals de les seves revistes.

Pandora Archive
http://pandora.nla.gov.au/

PANDORA (Preserving and Accessing Networked Documentary Resources of
Australia) és un servei de la National Library of Australia, en col·laboració amb les
biblioteques nacionals dels estats. Té com a objectius recollir tota l’edició digital
publicada a Australia, preservar-la en un arxiu digital nacional i difondre-la en les
condicions que s’hagin establert amb els editors. La preservació es fa a partir de la
funció de dipòsit legal de la biblioteca nacional, que s’ha estés als documents en
suport digital.
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El projecte és d’una gran complexitat,26 com, de manera parcial, ho detallen els
següents punts:

• S’apliquen unes directrius prèvies de selecció.
• No es limiten els tipus de documents a recollir, siguin publicacions

periòdiques o monografies.
• S’agafen els formats que en cada cas utilitza l’editor, sense reconvertir-los a

un format comú.
• Els sistemes editorials basats en fitxers HTML són copiats de manera

íntegra, cosa que implica la reconversió de tots els seus enllaços interns i
externs.

• Es manté un sistema de captura automatitzada de les noves informacions
segons es publiquen.

• Es crea un sistema intern de PURL (Persistent URL) per tal d’assegurar als
usuaris la permanència dels enllaços de PANDORA.

• En cada cas s’acorden amb els editors les condicions d’accessibilitat als
documents, sense que perdin els seus drets de propietat intel·lectual i la
seva explotació comercial.

Aquesta complexitat es veu en el següent diagrama:

Finalment cal assenyalar que aquesta sistema s’emmarca dins la iniciativa de dipòsits
legals de materials electrònics dins les biblioteques nacionals, que compta amb el
suport de la IFLA. 27

                                                
26 Vegeu National Library of Australia: PANDORA Logical Data Model, Version 2, November
1997, http://pandora.nla.gov.au/ldmv2.html
27 Jan Fullerton: Developing national collections of electronic publications: issues to be
considered and recommendations, 1998. http://www.nla.gov.au/nla/staffpaper/int_issu.html
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National Library of Canada. Electronic Collection
http://collection.nlc-bnc.ca/e-coll-e/index-e.htm

És un servei paral·lel al de PANDORA, però que en el cas canadenc parteix de la seva
llarga experiència en controlar les publicacions oficials i la literatura grisa dels diferents
nivells del govern. D’altra banda, la incorporació de materials editats per entitats
privades es fa de manera voluntària.

Destaca el seu objectiu de preservació, sense oblidar l’accés. Comparat amb
PANDORA, sembla un sistema menys sòlid tècnicament.

SciELO
http://www.scielo.org/

SciELO (Scientific Electronic Library Online) és un servei iniciat per la Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) juntament amb el Centro
Iberoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salut (BIREME). El seu
objectiu és el d’incrementar la producció científica i facilitar la difusió de les revistes
científiques de l’Amèrica Llatina i del Carib.

Actualment el sistema està implantat al Brasil –lloc de naixement– i a Xile, però
s’espera que a finals del 2001 arribi a uns 10 països. També compta amb una web
temàtica dedicada a les revistes de l’àrea de ciències de la salut en llengua castellana.

Donat que el seu objectiu fonamental és el foment de la ciència en aquests països, el
pes del servei està en la producció i la difusió de les publicacions, deixant molt en
segon terme la seva preservació. SciELO també és, a diferència d’altres sistemes
analitzats en aquest informe, una organització editora de revistes digitals, siguin
aquestes originals o simples versions de les edicions impreses. De fet aquest és un
dels seus punts forts ocults: amb l’esquer d’editar digitalment de manera gratuïta i de
promoure les seves publicacions, està imposant als editors –normalment entitats
acadèmiques i científiques no comercials– uns criteris mínims de qualitat (periodicitat,
indicadors bibliomètrics, aparició en bases de dades internacionals...) que, a mig
termini, haurien d’ajudar a millorar el nivell de la producció científica llatinoamericana.28

                                                                                                                                              
for future collaborative actions.
28 L’objectiu final de accesible la “ciència perduda” ja era l’element central en el projecte previ
que després va donar lloc a SciELO; vegeu FAPESP/BIREME Project Electronic Periodicals:
About the project, [1998], http://www.scielo.br/fbpe/projeto/eintro.htm
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Astrophysics Data System (ADS)
http://adswww.harvard.edu/
Mirror al Regne Unit: http://ukads.nottingham.ac.uk/

L’Astrophysics Data System (ADS), de la NASA, és possiblement la major base de
dades d’informació bibliogràfica sobre astronomia, astrofísica, instrumentació, física i
geofísica: és especialment coneguda pels seus abstracts (ara uns 2 milions) i pel
sistema de seguiment de citacions entre articles. També conté el text complert d’unes
30 revistes des de la seva aparició i fins fa uns pocs anys, amb un total de 160.000
articles. En tots els casos es tracta de fitxers PDF obtinguts a partir d’un escaneig
retrospectiu dels exemplars impresos i no pas d’edicions digitals originals.

També cal indicar que el sistema està orientat a la recuperació d’articles individuals i
les seves citacions i no pas a mantenir l’estructura de les revistes i els seus exemplars.
Justament per això el podem considerar com un sistema complex des del punt de vista
tècnic, doncs s’allunya d’un model jeràrquic-piramidal (revista / número / article) per
utilitzar abastament un en xarxa (article – citació – article).
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3. Components dels sistemes d’emmagatzematge i
distribució de revistes científiques en format digital
(aproximació teòrica)

3.1. Usos possibles

Els sistemes de distribució de revistes científiques en format digital poden tenir
diversos usos que alhora es corresponen amb objectius estratègics. No cal dir que a la
pràctica aquests usos es troben combinats en diversos graus.

3.1.1. Consulta i difusió de la recerca

La difusió de la recerca científica és l’objectiu més estès que es troba al darrera dels
sistemes servidors de revistes digitals. Aquest objectiu s’obté per dues vessants: per
una banda els usuaris (investigadors, estudiants) obtenen uns documents (articles)
que per altres mitjans, com la distribució impresa o el préstec interbibliotecari, els
serien més costosos o menys accessibles; d’altra banda, els autors d’aquests
continguts aconsegueixen que els seus articles i, amb ells, el seu treball de recerca,
tinguin una difusió molt superior.

Aquest paper de promoció de la recerca d’un país gràcies a la difusió digital de les
seves publicacions està en el centre d’un dels projectes més reconeguts a nivell
internacional: SciELO. És un objectiu clau per països en vies de desenvolupament i
també per aquells àmbits científics que per raons d’especialització, lingüístiques o
d’altra tipus estan fora dels canals de difusió científica controlats per les grans
editorials comercials.

3.1.2. Preservació

Si les biblioteques i els arxius s’han preocupat durant segles de la preservació del
patrimoni documental en paper, és lògic que ara intentin fer el mateix amb les noves
publicacions digitals. Aquestes, estiguin en mans d’editorials comercials o
d’institucions acadèmiques o de caràcter públic, corren el risc de que es perdin de cara
el futur, sigui per raons tecnològiques (migració de formats, còpies de seguretat) o
pressupostàries (l’emmagatzematge de fitxers té a mig termini uns costos alts i unes
elevades necessitats de gestió).

La preservació, lligada al dipòsit legal dels documents electrònics, és un dels objectius
fonamentals de les iniciatives de les biblioteques nacionals en aquest camp. En aquest
informe només presentem dos casos, els de les biblioteques nacionals d’Australia i el
Canadà, escollits per l’estat avançat del projecte i per la visibilitat dels seus resultats.
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3.1.3. Suport a l’edició

L’edició digital, si es fa de forma estandarditzada, té unes despeses de producció més
baixes que l’edició tradicional impresa. Això fa que per molts es presenti com una
oportunitat de publicar i difondre àmpliament unes investigacions que d’altra forma no
seria possible.

En altres casos, la realització d’edicions digitals paral·leles i, fins i tot, la seva difusió
de manera gratuïta, no sols no són vistes com un entrebanc a les edicions impreses
“originals”, sinó que les poden reforçar. Això és especialment cert en títols editats per
entitats acadèmiques.

3.1.4. Comercialització de les publicacions

També existeix la possibilitat de convertir el portal en un punt de venda dels
continguts, sigui al nivell d’un número de la revista o, encara més habitual, del d’un
article determinat. Aquesta modalitat, equivalent al pay per view ja aplicat en altres
sectors, implica que només es pot accedir als continguts complerts si es paga pels
mateixos o es disposa dels drets necessaris com a resultat d’una subscripció prèvia.
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La venda d’articles per una quantitat fixa implica la necessitat de muntar un servidor
web “segur”, amb les extensions de comerç electrònic, augmentar tots els
requeriments de seguretat i confidencialitat i gestionar amb una entitat financera tots
els micropagaments que es generin; tot això s’ha de poder fer, a ser possible, en
temps real per tal de poder lliurar ràpidament al client el producte que desitja.

Si es tracta d’un portal amb continguts aportats per diversos editors, la problemàtica
augmenta perquè cal homogeneïtzar fins allà on sigui possible les diverses polítiques
comercials, alhora que augmenten geomètricament els entrebancs financers:
pagament a cada entitat de les seves vendes, repercussió (de manera proporcional o
no) de les despeses financeres i de gestió, control estadístic de la rendibilitat de les
diferents ofertes (per entitat, per producte...), etc.

3.2. Format intel·lectual dels documents

Les revistes científiques són publicacions periòdiques amb un alt grau de granularitat
o, si es vol, amb diferents nivells de lectura.

Nivell: El reconeixem per:
La revista el títol i el seu ISSN
    Un número determinat la numeració
        Un article autor, títol i paginació
            El seu resum text
            Un apartat text
            Les notes text
            La bibliografia text
            Els apèndixs text
            Les il·lustracions gràfics
            Altre material complementari ?

Cadascun dels nivells inclou els inferiors i la seva composició varia d’un títol a un altre.
Quan les revistes estan en suport digital, formades per agregacions de fitxers, els
diversos nivells, sobretot els superiors, es poden correlacionar amb unitats físiques
(fitxers) diferents. En la situació més corrent, com són la majoria dels sistemes basats
en Acrobat, la unitat física bàsica (el fitxer) es correspon amb un article, però en
d’altres, com els sistemes basats en HTML, un article pot estar dividit en diversos
fitxers.

Cal tenir en compte aquesta relació entre les unitats intel·lectuals del documents i les
unitats físiques que els contenen perquè aquesta condicionarà el disseny general del
sistema i, el que és més important, el grau de precisió, de granularitat, que es podrà
donar a les cerques i les recuperacions dels continguts.
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3.3. Format tècnic dels documents

L’elecció del format tècnic en el que s’ofereixen els documents està directament
relacionat amb el tipus de servei que es vulgui oferir; de manera inversa, els serveis
poden estar limitats pels formats escollits.

Les revistes són un producte bàsicament textual, amb un cert acompanyament gràfic,
variable segons la temàtica de la publicació. A efectes dels formats digitals, el
component textual és el que preval i marca la tecnologia. Ara ja no és rar veure articles
de revistes digitals amb informacions complementàries abans no disponibles a nivell
imprès: bases de dades, imatges tridimensionals o de realitat virtual, vídeo, so i
sistemes interactius; però tots aquests fitxers addicionals també són tractats a nivell
informàtic com a apèndixs als fitxers textuals principals i, per tant, no afecten
l’estructura principal de l’aplicació.

Actualment hi ha tres grans tendències, ja força establertes, de formats digitals:

a) Amb conservació de la maqueta impresa

El seu objectiu és oferir una interfície digital “amigable” i que sigui el màxim de
respectuosa respecte les publicacions impreses; en aquest sentit es tendeixen
a fer facsímils digitals de les versions impreses; amb això es continua atorgant
a aquesta el valor d’edició “original”, en tant que la digital n’és una
“reproducció” més o menys fidel en un altre suport. Aquesta és l’opció més
aplicada per aquells que parteixen d’un producte imprès i volen facilitar
l’adaptació dels seus lectors al nou mitjà.

• Pros: identificació entre versions impreses i digitals; senzill procés de
producció, sense despeses afegides apreciables.

• Contres: no s’aprofiten les avantatges multimèdia i hipertextuals del nou
medi digital.

• Formats: PDF (Adobe Acrobat).
• Migracions: és possible migrar al sistema b), però hi poden haver

problemes amb maquetes complicades o amb un elevat component gràfic;
en cas de creixement les migracions tendeixen a ser simples.

b) Sense conservació de la maqueta impresa

L’objectiu fonamental és maximitzar les opcions de recuperació del text i
facilitar l’enllaç (hipertext) entre documents relacionats. Es tendeix a utilitzar
formats el més oberts possibles i que es basin en text pla, el més propers
possibles a la codificació ASCII. Aquests objectius impliquen la pèrdua de
manera majoritària de les característiques de composició i maquetació dels
productes impresos. És l’opció preferida pels editors que no parteixen d’una
publicació impresa prèvia i d’aquells productes que va dirigits a col·lectius
d’usuaris que valoren més la precisió de les cerques que la presentació de les
informacions.

• Pros: potenciació de l’hipertext, les opcions multimèdia i les funcions de
recuperació.
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• Contres: divergència respecte a les edicions impreses, cosa que pot
desorientar a alguns lectors; els costos de producció i de manteniment
posterior són més elevats, alhora que requereixen una preparació
tecnològica superior.

• Formats: HTML. Cal dir que hi ha una tendència clara en guardar i gestionar
internament els continguts en formats XML o altres derivats del SGML i
després exportar-los a HTML (ben aviat XHTML) només per a la consulta
pel públic.

• Migracions: és possible migrar al sistema a), però al cost de perdre
parcialment les característiques d’hipertext i d’hipermèdia i també les de
manejabilitat, sense que es pugui recuperar una maqueta impresa; en cas
de creixement les migracions tendeixen a ser més complexes.

c) Mixtos

Els proveïdors més potents intenten oferir els seus continguts en els dos
sistemes anteriors, de manera simultània, per tal d’aportar a l’usuari les
avantatges dels dos i cap dels seus inconvenients. No cal dir que aquesta
aposta per la qualitat i la potència té un alt cost tecnològic i econòmic perquè
significa duplicar parts importants del sistema.

A l’hora de triar una d’aquestes opcions cal tenir també present l’escalabilitat del
sistema. Els projectes digitals neixen amb fases pilot però amb molta facilitat
augmenten el seu volum d’informació i també les prestacions que ofereixen als
usuaris. En aquest punt, fàcilment es poden trobar davant d’una crisi tecnològica de
creixement deguda a estrangulaments del maquinari utilitzat o, el que és pitjor, dels
programari i dels formats triats. Cal saber que les rectificacions posteriors per tal
d’adaptar-se al creixement poden ser costoses.

3.4. Emmagatzematge i preservació

L’emmagatzematge de les publicacions digitals és un element crític del sistema. Cal
distingir diversos aspectes:

a) Organització de les bases de dades.

A la majoria dels casos cal anar a un sistema integrat de diverses bases de
dades: una per als documents de text complert i una altra (o altres) per als
sumaris, descripcions bibliogràfiques dels articles, etc. Aquesta separació
cal fer-la bàsicament per dos motius. Primerament es tracta d’informacions
diferents que requereixen normalment formats diferents de fitxers. En segon
lloc, i això és més important, són accedides amb graus molt diferents pels
usuaris; recordem que les cerques es fan bàsicament sobre la informació
secundària (autors, títols...), amb els requeriments de rapidesa que suposa,
en tant que la informació primària en text complert és accedida de manera
més puntual.
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b) Ocupació de disc.

Hi ha un consum massiu de disc en emmagatzemar publicacions en text
complert. El cost dels sistemes informàtics d’emmagatzematge està baixant
de manera continuada justament degut a la demanda creixent i, en tot cas,
la seva adquisició es pot fer de manera gradual segons ho demandin les
necessitats; el problema es pot presentar per la banda de servidors amb
arquitectures informàtiques que a partir d’un cert límit ja no permetin
posteriors ampliacions. En aquest sentit cal que les adquisicions de
maquinari es facin amb previsions el més obertes possibles.

Com a element de càlcul, indiquem que els articles de revistes de l’editorial
Elsevier Science, en format Adobe Acrobat, habitualment presenten mides
que van dels 250 als 450 Kb, amb valors extrems entre 100 i 1.000 Kb. El
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona també
disposa d’algunes dades indicatives de documents en format Acrobat:
articles de revistes universitàries, un promig de 200 Kb; un butlletí il·lustrat
de 16 pàgines suposa entre 700 i 1.000 Kb si es munta de manera acurada,
però sinó pot pujar fins a 1.500 Kb. També poden ajudar les següents dades
del sistema Decomate29 de la UAB referides a la mida en Kb. dels
documents Acrobat incorporats els dos darrers anys30:

Editor

Any Elsevier Science Kluwer
Servei de

Publicacions UAB
1999 362 206 132
2000 340 179 193

c) Sistema de noms dels fitxers.

És recomanable que els fitxers que continguin el text complert o bé
informacions relacionades tinguin un nom que per si mateix sigui significatiu
i identifiqui el seu contingut. Amb això es facilitarà la seva manipulació per
part del programari, serà més fàcil establir controls (checking, inventaris...) i
detectar la manca de fitxers.

Exemple:
Hutheesing, Nikhil, "Keeping the seats warm", Forbes, vol. 157, no. 1
(January 1, 1996), p. 62.
0015-6914(19960101)157:1L.62:KSW;1-8

Aquesta és una pràctica cada vegada més estesa per les grans editorials
científiques i pels agregadors de continguts digitals. Normalment s’adopten
estàndards o propostes d’identificadors ja existents, amb la qual cosa es
deixa la porta oberta a possibles interconnexions entre sistemes o a un

                                                
29 http://decomate.uab.es
30 Les xifres es refereixen a un total de 65.861, 12.415 i 409 fitxers dels tres respectius editors.



Distribució de revistes científiques en format digital

16

intercanvi més fàcil de fitxers. Alguns dels sistemes més utilitzats són SICI31

i SISAC32.

d) Còpies de seguretat.

Cal preveure un sistema eficaç de còpies de seguretat que, degut al gran
volum de dades, normalment serà de tipus incremental. Una alternativa o un
complement als sistemes de còpies de seguretat és muntar un sistema de
dos servidors redundants, cosa que també permetrà mantenir un nivell de
serveis de 24 hores / 365 dies.

3.5. Accés i identificació dels usuaris

Cal fer-se dues preguntes:

1. La informació que es difon és oberta a tothom o només ho és per a
determinats col·lectius (subscriptors, clients...)?

2. Atenem a uns usuaris concrets (d’una institució, un consorci...) o està obert
a tot el món?

Les respostes a aquestes preguntes ens portaran a diferents escenaris amb els seus
respectius requeriments tècnics.

Pel que fa a la primera, amb independència de que la informació que oferim tingui els
seus respectius propietaris, aquesta teòricament es pot donar “en obert” o “en tancat”;
l’elecció entre un o altre sistema dependrà en cada cas dels propietaris de la
informació. Recordem que els sistemes d’accés a la informació digital poden entrar en
conflicte amb els sistemes de distribució editorial tradicionals, sobretot quan tenen un
caràcter comercial; per dir-ho més clarament: serà impossible oferir obertament per la
xarxa, sense restriccions d’usuaris, una publicació que vol mantenir-se pels seus
canals tradicionals de venda o subscripció.

Pel que fa a la segona pregunta, cal tenir clar a quin públic ens dirigim. Si aquest el
volem restringir, ens veurem obligats a aplicar sistemes d’identificació en el moment
d’accedir al servei, com poden ser:

• Control per adreça IP (per exemple: 158.109.*.*).
• Control per domini (per exemple: *.es).
• Control per identificació personal (nom d’usuari i password).
• Control per password genèric.
• Per una combinació de les anteriors.

Com ja és conegut, cadascun d’aquests sistemes té els seus avantatges i
inconvenients, són més o menys precisos i requereixen graus ben diversos de
manteniment.

                                                
31 Serial Item and Contribution Identifier (SICI), http://sunsite.berkeley.edu/SICI/version2.html
32 Serial Industry Systems Advisore Comittee (SISAC), http://www.bisg.org/sisac.html
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També cal recordar que no necessàriament tots els continguts han de comptar amb les
mateixes condicions d’accessibilitat i aquestes poden venir marcades pels diferents
convenis que s’hagin establert amb els editors.

3.6. Necessitats de la gestió del sistema

El sistema ha de comptar amb mecanismes informàtics que facilitin la seva gestió, com
poden ser:

• Mòdul d’estadístiques de consultes.
• Sistemes de transmissió/captació de fitxers procedents dels editors: FTP,

mòduls de conversió, etc.
• Formularis interactius d’entrada de dades de manera distribuïda i per

personal no especialitzat: muntatge de sumaris, introducció de descripcions
bibliogràfiques, etc.

3.7. Aspectes legals

Cal vetllar pel compliment dels drets de propietat intel·lectuals dels continguts.

Resulta imprescindible disposar d’un document legal en el que els tenidors dels drets
autoritzin al gestor del sistema a difondre els continguts en els termes que s’acordi; ha
de quedar clar el tipus d’usuaris que hi podran accedir (tothom, usuaris de grups
restringits). El document legal també hauria de deslliurar al gestor de totes les
responsabilitats sobre els possibles mals usos que en puguin fer els usuaris. També
s’haurien de definir els drets dels usuaris i fer-los públics en una nota legal informativa
en el mateix sistema d’accés.33

Es recorda que alguns sistemes de fitxers, com els Acrobat, poden incorporar mesures
de seguretat (d’eficàcia variable) per tal de restringir alguns usos dels usuaris:
impressió del document, modificació, afegit de notes, etc.

                                                
33 Un exemple simple però efectiu de document legal és el publicat per ElibM:
http://www.emis.de/journal-requirements.html. La National Library of Canada disposa d’un
document on explica als editors nacionals la seva política respecte les publicacions
electròniques que, si cal, pot ser utilitzat com a guia per la redacció de documents legals de
relació; vegeu: National Library Of Canada: Networked Electronic Publications Policy and
Guidelines, October 1998, http://www.nlc-bnc.ca/pubs/irm/eneppg.htm
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4. Conclusions. Requeriments d’un sistema
consorciat d’emmagatzematge i distribució de
revistes científiques catalanes en format digital

Després de conèixer quin és el panorama actual de solucions implementades en el
muntatge de servidors de revistes digitals, estem en disposició de definir els
requeriments d’un sistema d’aquest tipus per al Consorci de Biblioteques Universitàries
de Catalunya.

4.1. Requeriments i prestacions

Primer de tot cal que el Consorci defineixi la naturalesa del servei que vol oferir. Hem
vist que la gamma de possibilitats és molt àmplia:

• A nivell de les prestacions podem distingir:
• Funció de directori de revistes digitals
• Funció d’allotjament
• Funció d’editor

• Pel tipus d’accés podem distingir:
• Accés tancat a determinats grups d’usuaris, com són els subscriptors
• Accés obert

El següent esquema ens permetrà situar dins d’aquestes dues variables els casos que
hem vist amb anterioritat.
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Les funcions de directori i d’editor no semblen recomanables: la primera perquè no
aporta un valor afegit significatiu a les institucions del Consorci per ser una necessitat
que ja tenen resolta per mitjans propis; la segona perquè significa una implicació

HighWire Press

OVIDEBSCO Online
SwetsNetNavigator
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excessiva en un camp que, en el cas de Catalunya, està prou desenvolupat com per
necessitar un tutelatge institucional. Es recomana, per tant, assumir només la funció
d’allotjament i difusió dels continguts. Per la mateixa raó i per disminuir la complexitat
tècnica de gestió, caldria evitar exercir funcions de venda de continguts (subscripcions,
pay per view, etc.).

Pel que fa al sistema d’accés, es poden aplicar dues polítiques diferents:

• De lliure accés, seguint l’esquema ja implantat amb el Catàleg i la Base de
dades de sumaris. Aquest elecció podria retreure la incorporació dels
continguts d’alguns editors.

• D’accés limitat a les institucions del CBUC, seguint l’esquema de la
Biblioteca Digital de Catalunya. Això frenarà una de les potencialitat
bàsiques del projecte, com és aconseguir una major projecció internacional
de l’edició científica catalana.

Vistes les alternatives, crec que s’ha d’intentar seguir un model de servei obert.

Per últim, seria bo definir una política de preservació dels continguts, doncs entenem
que aquesta seria una de les millors aportacions que es podrien fer a la feina actual
dels editors i al patrimoni documental del país. En aquest sentit, caldria coordinar-se
amb la Biblioteca de Catalunya, com a biblioteca nacional de dipòsit.

4.2. Anàlisi del sistema

Caldrà definir l’arquitectura informàtica del sistema en funció de com sigui alimentat i
de les prestacions que s’ofereixin als usuaris, en especial pel que fa a la recuperació.

Els sistemes de servidor únic central són els més comuns i el que plantegen menys
problemes de gestió. Això no va en contra de que la seva alimentació pugui ser de
manera descentralitzada amb càrregues en diferit per FTP, formularis web o
subministrament de CD-ROMs. La normalització d’aquests processos i l’ajust de la
seva gestió són factors clau per a l’èxit del projecte i el seu manteniment plenament
operatiu.

També cal definir els formats admesos dels fitxers, cosa que està estretament
relacionada amb l’estructura de les dades i la recuperació que se’n farà; en qualsevol
cas es recomana utilitzar un nombre limitat de formats, per facilitar la seva manipulació
i homogeneïtzar el servei que s’ofereix. Es recomana utilitzar els formats PDF i/o
HTML. No es recomana muntar un sistema altament hipertextual a nivell d’articles
(enllaç de bibliografia, referències creuades, etc.) si no es disposa d’un mínim de
recursos assegurats.

Pel que fa a la recuperació dels continguts, es recomana crear un sistema mixt que per
una banda permeti la navegació per l’estructura formal de les revistes i per l’altra
permeti la cerca, almenys, per autors i títols dels articles.
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Donat que el servidor es farà gràcies als continguts dels editors, caldrà assegurar
alguns elements clau per ells:

• Permetre la recuperació de tots els títols d’un editor.
• Difondre la imatge corporativa dels editors (logotip...).
• Difondre la imatge corporativa de les revistes (capçalera, reproducció de la

coberta).
• Incloure dades d’identificació de l’editor i de l’edició impresa.
• Deixar una constància clara de quin és el retard de publicació –en el cas

que n’hi hagi– entre l’edició impresa i els números digitals que s’ofereixen.
• Enllaçar amb la web de l’editor i de la revista, quan existeixin.
• Redirigir cap a l’editor els enllaços de més informació i de subscripcions.

El següent esquema mostra de manera gràfica una proposta de sistema de navegació.

A la pàgina següent es mostra el mateix sistema de navegació en forma de planes
web, tal com el podria veure l’usuari.
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4.3. Costos

Per muntar un sistema com el proposat cal disposar d’un ordinador servidor amb el
seu corresponent sistema d’emmagatzemament. Pel que fa a les seves
característiques, cal saber que pot haver de fer front a un elevat volum de transaccions
per part dels usuaris, si el servei assoleix una massa crítica de continguts i aquests
són interessants. En aquesta situació caldrà preveure que les connexions a la xarxa
siguin les adequades. També cal preveure els sistemes de backup necessaris.

A nivell de programari caldrà, almenys, un servidor de web (n’hi ha de gratuïts com
Apache), un sistema gestor de bases de dades i un sistema d’interrogació al mateix.
En el cas del CBUC caldrà comprovar si es poden aprofitar els recursos disponibles en
altres sistemes ara operatius.

Pel que fa al personal necessari, tot depèn del volum de continguts que s’incorporin i
del nivell de normalització que s’aconsegueixi en les relacions amb els editors. En
aquest cas és clau no assumir compromisos d’edició de les versions digitals per
delegació dels editors; també s’han d’obtenir els fitxers de manera que es puguin
incorporar automàticament.

4.4. Beneficis

Els beneficis d’implementar un sistema d’accés a les revistes científiques en format
digital arriben als diferents actors implicats:

a) Els usuaris.

Podran accedir a uns continguts que, o només estaven disponibles en la
versió impresa –amb els problemes d’obtenir-la directament–, o eren difícils
de localitzar a nivell electrònic. La creació d’un portal comú augmentarà el
seu ús.

b) Els editors.

Rendibilitzaran el seu esforç editorial dotant-los d’una nova plataforma de
promoció dins d’un àmbit prestigiat com són els serveis del CBUC.

c) Els autors.

Augmentarà la difusió de la seva obra, en especial fora de Catalunya.
També els facilitarà el coneixement de la producció científica realitzada per
altres autors.

d) El CBUC.

Completarà la Biblioteca Digital de Catalunya amb continguts rellevants de
l’àmbit català, en molts casos produïts per membres de les institucions
associades. Contribuirà a la promoció de la producció científica i de la
cultura catalanes.
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5. Apèndix: alguns exemples en funcionament
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5.1. Astrophysics Data System (ADS)

http://adswww.harvard.edu/
Mirror al Regne Unit: http://ukads.nottingham.ac.uk/
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5.2. Digital Library and Archives

http://scholar.lib.vt.edu/
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5.3. DoIS (Documents in Information Science)

http://dois.mimas.ac.uk/
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5.4. Electronic Library of Mathematics (ELibM)

Adreça central: http://www.emis.de/ELibM.html
Mirror a Barcelona http://www.mat.ub.es/EMIS/ELibM.html
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5.5. HighWire Press (Free Online Full-text Articles)

http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
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5.6. National Library of Canada. Electronic Collection

http://collection.nlc-bnc.ca/e-coll-e/index-e.htm
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5.7. PANDORA Archive

http://pandora.nla.gov.au/
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5.8. Project MUSE

http://muse.jhu.edu/
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5.9. SciELO

http://www.scielo.org/
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5.10. UABPubD. Publicacions digitals de la Universitat
Autònoma de Barcelona

http://www.bib.uab.es/pub/
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5.11. RePEc (Research Papers in Economics)

http://repec.org/

WoPEc (Working Papers in Economics)
Mirror europeu: http://netec.mcc.ac.uk/WoPEc/
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5.12. Taula resum

Contingut Format digital
Servei Productor Allotjament? Editen? Aparició

Revistes Monografies PDF HTML Altres
Orientació
principal

ADS NASA Sí Sí
(reconver

sió)

? Sí No Sí No - Difusió

Canada.
Electronic
Collection

National Library of Canadà Sí No 1996 Sí Sí Sí Sí Qualsevol altra Difusió, arxiu

Digital Library
and Archives

Virginia Tech Sí No 2000 Sí Sí Sí Sí PS, LaTEX, DVI Difusió, arxiu

DOIS RePEC No No ? Sí No - - - Difusió
ElibM European Mathematical Society Sí No 1997 Sí Sí Sí Sí PS, LaTEX, DVI Difusió, arxiu
Highwire Press Stanford University Libraries Sí Sí No Sí Sí Difusió

Pandora National Library of Australia Sí No 1996 Sí Sí Sí Sí Qualsevol altra Difusió, arxiu
Project MUSE Johns Hopkins University

Press
Sí Sí 1995 Sí No Sí Sí - Difusió

Scielo FAPESP - BIREME Sí Sí 1997 Sí No Sí Sí - Difusió, edició
UABPubD Universitat Autònoma de

Barcelona
Sí No 2000 Sí Sí Sí aviat - Difusió, arxiu

WOPEC RePEC No No 1993 Sí No - - PS, etc. Difusió


