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Metadades - Informe per al CBUC

Resum
Aquest informe té com a objectiu presentar als membres del CBUC un
estat de la qüestió sobre el desenvolupament i l'ús de les metadades a
nivell global i local, aportar els elements necessaris i suficients per la
presa de decisions davant l'aplicació d'aquesta tecnologia  i proposar
unes línies d'acció dins i fora de l'entorn del Consorci. Inclou també les
referències a la documentació tècnica i a una selecció de la literatura
especialitzada.
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El concepte: l'intercanvi obert d'informació

La xarxa d'ordinadors és l'eina essencial de gestió de les organitzacions
modernes. I com tot en la tecnologia de la informació, les xarxes estan
canviant molt ràpidament.
Fa uns pocs anys les xarxes eren en la seva majoria propietàries de cada
sistema operatiu. Internet i el WWW han canviat totalment la situació.
S'ha demostrat que els sistemes oberts són igual d'eficients i molt més
potents. I com que els sistemes oberts afavoreixen la competència, han
resultat també ésser més barats. S'anomenen intranets perquè apliquen
estàndards d'Internet dins de cada xarxa (més que no pas entre xarxes).
Però per la necessitat d'intercanviar, tota l'activitat desenvolupada al
voltant de les grans intranets ha esdevingut també una força de
desenvolupament a Internet i al World Wide Web Consortium (W3C),
l'organisme que ha emprès el desenvolupament d'una tecnologia apta
per a tothom, capaç d'assumir la gestió i el tractament de volums
d'informació sempre creixents, i que promet transformar intranets i
internets igual de ràpidament.
El comerç electrònic necessita eines per poder automatitzar i simplificar
totes les formes de comunicació electrònica. Alhora, ha de permetre
l'intercanvi d'informació de forma ràpida i segura entre diferents
organitzacions, el que s'anomena B2B (business to business)1. Com que
el comerç electrònic abastarà totes les branques de l'activitat humana,
l'extensibilitat i la capacitat d'entendre's amb les diferents formes
organitzatives de la informació resulta estratègica. I evidentment aquest
és el sector que injectarà més recursos als desenvolupaments.
Per a la majoria dels usuaris d'Internet, aquesta activitat és inaparent o
només teòrica. Els cercadors robot ignoren les metadades o bé utilitzen
només les dues de l'HTML, description i keywords. Quant als
navegadors, les previsions eren per les versions 5 dels més estesos, que
havien d'interpretar XML2 i que, probablement pels esforços que s'estan
invertint en altres aspectes igualment urgents, com el subministre de
continguts multimedia, no acaben de seguir el ritme dels
desenvolupaments teòrics. A mesura que l'ús d'Internet es popularitza
creixen en quantitat i qualitat els recursos institucionals, socials,
culturals, comercials i personals. Els grans cercadors, motors dels
portals que estan movent l'economia del sector, necessiten millorar els
resultats però s'esperen a nodrir-se de les indexacions expertes dels
grans projectes i repositories institucionals
Mentrestant, en el món bibliotecari cal trobar solucions tecnològiques
per gestionar les biblioteques digitals, cal millorar, i molt, l'accés dels
usuaris a la informació global i cal que els documents digitals s'integrin
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amb els  tradicionals i els complementin. En la cerca de solucions, un
dels aspectes més controvertits és la substitució del MARC per
metadades. Per als bibliotecaris, la idea d'abandonar aquest estàndard,
utilitzat en milions de registres, seria una heretgia. Però la necessitat
d'establir millors maneres d'accedir els recursos en línia, combinada
amb el cost prohibitiu de catalogar l'Internet en MARC tradicional, ha
dirigit els esforços en dues direccions: per una banda obrir el catàleg
MARC a Internet, amb la incorporació de les etiquetes que vehiculen
l'accés al document digital en combinació amb les interfícies WWW i
Z-3950 per als catàlegs. I per l'altra utilitzar DC, aquest estàndard alhora
robust i flexible, aplicable i útil localment i globalment, pensat
especialment per la cooperació, i a més a més interoperable amb el
MARC,  per començar a catalogar l'Internet.

Les organitzacions

World Wide Web Consortium (W3C)3. L'organisme que vetlla pels
estàndards a Internet és l'impulsor del desenvolupament del llenguatge
XML, l'arquitectura RDF (Resource Description Framework) i les
recomanacions per la utilització  d'aquesta tecnologia en tots els
àmbits.
Diu la seva pàgina que les metadades són al centre de molts dels seus
nodes d'activitat, com els estàndards per signatures digitals, els de gestió
dels drets de propietat intel∙lectual, etc., tots basats en RDF, l'aplicació
del XML més àmpliament acceptada per l'intercanvi d'informació
estructurada en documents i programes (Open Software Description) i
l'intercanvi d'informació comercial (Open Trading Protocol).

D.G. de la Societat de la Informació de la Comissió Europea4. Una
de les organitzacions que dóna un suport més decidit a les metadades. A
la pàgina del projecte OII (Open Information Interchange) es manté la
llista oficial d'estàndards, organitzacions, grups de treball i projectes que
treballen en el desenvolupament d'arquitectures de metadades. També
s'hi anuncia una important convocatòria d'ajudes, totalment enfocada a
projectes que contemplin el desenvolupament i l'aplicació de metadades.

OCLC, NCSA, LC a través de Dublin Core5. Els centres bibliogràfics
més grans del món han estat els impulsors d'una iniciativa que ara
suporten grups de treball i projectes del món de les biblioteques, les
universitats, als arxius i els museus d'arreu del món, amb un consens
sense precedents i moltes possibilitats d'expandir-se a altres comunitats.
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S'acaba de convocar la vuitena conferència DC per octubre del 2000. El
capítol següent  tracta en detall l'activitat de Dublin Core i el seu model
de metadades.

IMS (Instructional Management System)6. Creat el 1997 i hereu de
l'americà EDUCAUSE, el seu objectiu és la interoperabilitat dels
estàndards en tecnologia educacional. En principi pensat per l'educació
universitària però després ampliat a la secundària K-12 i a la formació
professional, el projecte IMS integra empreses com Sun Microsystems,
Microsoft, IBM. i Oracle, productors de campus digitals com
BlackBoard i WebCT, i naturalment les xarxes d'universitats i consorcis
educatius organitzats en grups nacionals. El grup català s'acaba de
constituir a iniciativa del Comissionat per la Societat de la Informació, i
és una de les línies d'acció del nou 'consorci de les universitats digitals'.
Els projectes contemplen un concepte ampli, definit com 'aprenentatge
distribuït', que pot ser on line o no, en temps real o asíncron, des de
l'aula, la biblioteca o la llar, des dels dossiers electrònics en entorn web
fins als productes en CD per l'aprenentatge o la referència. Els meta-
continguts adopten el model Dublin Core i l'amplien amb
característiques pròpies del mitjà educatiu com el nivell, el curs, el cicle
i l'objectiu didàctic de cada recurs.
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Què són les metadades i com funcionen

Definició de la Guia de metadades de la OII (Open Information Interchange, DG
de la Societat de la Informació de la Comissió Europea)
Metadades és un terme genèric utilitzat per descriure les dades que
serveixen als cercadors per identificar les propietats de diferents tipus
de documents.
Les metadades no són exclusives del World Wide Web (WWW) o
d'altres formes de distribució de dades electròniques. Les metadades
s'han utilitzat per catalogar i indexar la informació desada a les
biblioteques durant 2000 anys. L'arribada dels ordinadors, però, va
augmentar enormement la velocitat i les possibilitats de la recerca. En
comptes de cercar lentament el catàleg d'una sola biblioteca en busca de
dades del tipus requerit, ara podem pensar en dur una cerca paral∙lela a
milers de biblioteques digitals, i obtenir les possibles fonts d'informació
en qüestió de segons i no de dies.
Les metadades poden anar desades com a part integral del document que
descriuen o com a part d'un fitxer d'informació separat. Idealment és
possible fer les dues coses, extraient automàticament les metadades
incorporades en els documents i enviant-les a les grans bases de dades
de metadades consultables.

Definició d'Eric Miller  (OCLC)
El World Wide Web permet un accés sense precedents a la informació
distribuïda globalment. Les metadades, o dades estructurades sobre les
dades, milloren la descoberta i l'accés a aquesta informació. Un ús
efectiu de les metadades entre diferents aplicacions requereix, però,
convencions comunes respecte a la semàntica, la sintaxi i l'estructura.
Les comunitats individuals de descripció de recursos defineixen la
semàntica, o el significat, de les metadades que satisfan les seves
necessitats particulars. La sintaxi, l'arranjament sistemàtic dels elements
que han de ser processats per ordinador, facilita l'intercanvi i l'ús de les
metadades entre múltiples aplicacions. L'estructura actua com un suport
formal a la sintaxi per la representació consistent de la semàntica.
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Definició de la Guia de l'Usuari de Dublin Core
Les metadades descriuen un recurs d'informació. El terme "meta" ve del
prefix grec que denota alguna cosa més elevada o d'una natura més
fonamental. Les metadades són, doncs, dades sobre altres dades. Són la
versió Internet de la informació que els bibliotecaris han posat
tradicionalment als catàlegs, i l'aplicació més comuna és la informació
descriptiva de recursos Web. Les metadades, però, poden servir
propòsits més variats, des d'identificar un recurs per satisfer una
particular necessitat d'informació, fins a avaluar-ne les possibilitats d'ús
o seguir la pista a les característiques dels recursos per al seu
manteniment o ús en el temps. Diferents comunitats d'usuaris estan
satisfent aquestes necessitats amb una ampla varietat d'estàndards de
metadades. Un registre de metadades consisteix en un conjunt d'atributs,
o elements, necessaris per descriure el recurs en qüestió. Per exemple,
un sistema de metadades comú a les biblioteques -el catàleg- conté un
conjunt de registres de metadades amb elements que descriuen un llibre
o un altre material de la biblioteca: autor, títol, data de creació o
publicació, matèria, signatura especificant-ne la col∙locació.

Definició de Tim Berners Lee (director del W3C)
Les metadades són informació intel∙ligible per màquina sobre recursos
web o altres coses. (…) Les metadades són dades sobre un document
que poden ser dins el document, o en un document separat, o poden ser
transferides acompanyant el document.
NOTA: hi ha trenta definicions, amb la font, a la Guia de metadades7 de la ALA

Moltes definicions coincideixen a afirmar que les metadades
s'assemblen molt als registres bibliogràfics utilitzats fins ara. Es diu que
un registre bibliogràfic són metadades, i que els bibliotecaris ja fa més
de 2.000 anys que les fem servir.
Les metadades que ens interessen més, però, són diferents dels registres
bibliogràfics en el fet que van incloses en els documents digitals que
descriuen, de manera que altres aplicacions els puguin identificar.
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Aquests són dos exemples de metadades que ja podem veure
funcionant:
1.
En crear un document HTML, la primera dada que se'ns demana és el
títol, que s'incrusta dins la capçalera del document, amb aquest format:
<HEAD>

<TITLE>Títol del document </TITLE>
</HEAD>

i després, en veure el document amb un navegador, el títol apareix a la
barra de títols del navegador, amb aquest format: Títol del document, i
quan el document és recuperat per un cercador, el títol apareix a la
pantalla de resultats.

2.
Si sou usuaris de Windows'95 o 98, passeu el cursor pel damunt de la
icona d'un document Word. Depenent de la configuració, us apareixerà
un rètol amb l'autor del document. Com és que apareix el nom de
l'autor? Quan vàrem instal∙lar el sistema operatiu, se'ns demanava el
nom i l'organització. Aquestes dades es guarden al registre de Windows.
En crear el document, Word agafa automàticament el nostre nom del
registre de Windows. També agafa automàticament les primeres
paraules del document, i les entra com a títol. Feu la prova d'omplir les
altres propietats del document (al menú Arxiu, Propietats): tema,
paraules clau, títol, organització, etc. i després passeu-hi el cursor per
sobre.
Si convertiu aquest document al format PDF, podreu importar-ne les
propietats o generar-ne automàticament de noves. Aquestes metadades
poden després ser indexades per un cercador i fer molt més eficient la
recuperació dels documents.
Ara bé, gràcies a la flexibilitat de l'hipertext, podem descriure
documents que no incorporen metadades perquè aquestes es poden
posar en un fitxer a part i enllaçar-les amb l'identificador (URL, URN,
URI) del document

Però a més, amb els desenvolupaments actualment en marxa, les
metadades permetran fer moltes coses noves:
 gestionar els drets d'ús dels documents per a cada comunitat

d'usuaris,
 generar aplicacions de navegació per les pàgines dels llibres

digitalitzats o els bancs d'imatges,
 relacionar un document amb els altres integrants d'una sèrie,
 generar cerques intel∙ligents
 localitzar, indexar i integrar automàticament documents a les

col∙leccions,
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 construir interfícies de cerca úniques per tots els recursos web, bases
de dades i documents de la biblioteca, que a més siguin
personalitzables per l'usuari.

Veiem que, a diferència dels registres bibliogràfics elaborats fins ara per
bibliotecaris i documentalistes, les metadades poden ser creades pels
autors/productors dels documents i per les aplicacions de creació de
documents. Després podran ésser extretes automàticament pels sistemes
de cerca.
Els professionals de la informació hem de considerar les metadades com
les eines per fer que els documents es cataloguin tots sols i s'indexin
automàticament. Per aconseguir això hem de fer nostre l'objectiu de
difondre al més àmpliament possible l'ús dels models apropiats de
metadades i els seus contenidors.
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El model: Dublin Core
The Dublin Core Metadata Initiative

Encara que existeixen diferents paquets de metadades, com les
desenvolupades per l'intercanvi d'informació biològica o pels sistemes
geogràfics, el DC és l'únic model específicament dissenyat per als
recursos en xarxa i que per les seves característiques permetrà la seva
adopció en un entorn totalment global.
El 1995, per iniciativa conjunta d'OCLC i NCSA, es va convocar a
Dublin, Ohio, la primera workshop per trobar solucions de descripció de
recursos que milloressin la descoberta i recuperació de la informació en
xarxa. Hi assistiren bibliotecaris, professionals d'Internet, especialistes
en hipertext i professionals dels projectes de biblioteques i museus
digitals. A través de les sis subsegüents conferències s'ha desenvolupat
el conjunt d'elements anomenat Dublin Core.
La pàgina8 del Dublin Core reuneix tots els documents aprovats,
propostes, esborranys, recomanacions, etc. així com les llistes de
discussió i un llistat permanentment actualitzat de projectes.
Quatre principis inspiren el conjunt de metadades DC i les
recomanacions pel seu ús:
 Simplicitat de creació i manteniment El conjunt d'elements s'ha

mantingut al més reduït possible, per tal que personal no especialitzat
pugui crear senzills registres descriptius, de manera fàcil i barata,
oferint en canvi una recuperació eficient dels recursos a la xarxa.

 Semàntica universalment entesa. Un obstacle per descobrir la
informació al llarg i ample d'Internet són les diferències en
terminologia i pràctiques descriptives d'un camp del coneixement a
un altre. DC pot ajudar el 'turista digital' (un usuari no especialitzat)
a trobar el seu camí, ja que suporta un conjunt comú d'elements, la
semàntica dels quals és entesa universalment. Per exemple, els
científics que cerquen articles d'un particular autor, i estudiosos de
l'art interessats en les obres d'un particular artista, estaran d'acord en
la importància d'un element "creator". Aquesta convergència en un
element comú, encara que una mica més genèric, augmenta molt la
visibilitat i accessibilitat dels recursos, tant dins com fora d'una
determinada disciplina.

 Abast internacional. El conjunt d'elements Dublin Core s'ha
desenvolupat en anglès, però hi ha versions en 30 llengües (hi ha versió
en castellà però no en català). El grup de treball de llenguatges
múltiples de Dublin Core està coordinant els treballs per enllaçar
aquestes versions a través d'un registry públic utilitzant RDF. Des del
principi el grup de treball del Dublin Core ha tingut participants de tots



10

els continents, i manifesten la voluntat de tenir en compte la natura
multilingüe i multicultural de l'univers de la informació electrònica.

 Extensibilitat. Encara que cal mantenir la simplicitat en les tasques de
catalogació, i a més una recuperació eficient, els desenvolupadors del
DC reconeixen la importància de proveir un mecanisme perquè altres
comunitats puguin afegir-hi elements per necessitats de recuperació
addicionals. Aquest model permet a qualsevol comunitat l'adopció del
Dublin Core com un nucli d'elements centrals, que podran ser
accessibles des de qualsevol punt d'Internet, als quals s'hi podran afegir
altres conjunts d'elements més específics per l'ús en entorns més locals.
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Els elements del Dublin Core
Aquesta descripció és traducció de la pàgina oficial en anglès i s'inclou
aquí a efectes de comprensió dels elements i el seu ús. El format
complet caldria presentar-lo en XML per poder notar la sintaxi.
Evidentment, a més,  serà necessària una traducció/adaptació al nostre
entorn, així com unes pautes (en la línia de les Best Practice Guides9

que elabora cada comunitat) que recullin els vocabularis controlats
recomanats.
Dublin Core (core indica que es tracta del nucli essencial d'elements de
partida, als quals se'n podran afegir d'altres d'específics) consta de 15
elements diferents, tots repetibles, cap d'obligatori.

Contingut Propietat intel∙lectual Versió/Accés
Cobertura (Coverage) Contribuent

(Contributor)
Data (Date)

Descripció
(Description)

Creador (Creator) Format (Format)

Tipus (Type) Editor (Publisher) Identificador
(Identifier)

Relació (Relation) Drets (Rights) Llengua (Language)
Font (Source)
Matèria (Subject)
Títol (Title)

1

Element: Title
Identificador: Title
Definició: El nom donat a un recurs.
Comentari: Típicament, el títol és el nom pel qual es coneix formalment
un recurs.

2

Element: Creator
Identificador: Creator
Definició: L'entitat responsable de l'elaboració del contingut del recurs.
Comentari: Exemples de Creator: persones, organitzacions, serveis.

3

Element: Subject
Identificador: Subject
Definició: El tema o la matèria del contingut del recurs.
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Comentari: En general la matèria s'expressarà en paraules clau, frases
clau (encapçalaments/subencapçalaments) o codis classificatoris que
descriguin el tema del recurs.
La recomanació és seleccionar els termes d'un vocabulari controlat, un
tesaurus o un esquema de classificació formal.

4

Element: Description
Identificador: Description
Definició: Una descripció del contingut del recurs.
Comentari: La descripció pot incloure, ancara que no obligatòriament,
un abstract, un sumari o una referència a una descripció gràfica com un
mapa d'una web, o bé una descripció breu en text lliure.

5

Element: Publisher
Identificador: Publisher
Definició: L'entitat responsable de fer accessible el recurs
Comentari: Pot ser una persona, una organització, un servei.

6

Element: Contributor
Identificador: Contributor
Definició: L'entitat responsable d'eventuals contribucions al contingut
del recurs.
Comentari: Exemples de Contributor serien una persona, una
organització, un servei.

7

Element: Date
Identificador: Date
Definició: Una data associada amb un esdeveniment en el cicle de vida
del recurs.
Comentari: En general, la data s'associa amb la creació o publicació del
recurs. Es recomana codificar la data d'acord amb la ISO 8601
[W3CDTF] i seguint el format AAAA-MM-DD .

8

Element: Type
Identificador: Type
Definició: La naturalesa o el gènere del contingut del recurs.
Comentari: Inclou termes que descriuen categories generals, funcions,
gèneres o nivells d'agregació per al contingut. Es recomana seleccionar
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valors d'un vocabulari controlat (per exemple, la llista provisional de
tipus de Dublin Core [DCT1]). Per descriure la manifestació física o
digital del recurs cal utilitzar l'element FORMAT.

9

Element: Format
Identificador: Format
Definició: La manifestació física o digital del recurs.
Comentari: En general el format pot incloure el tipus de media o les
dimensions del recurs. També es pot usar per determinar el programari,
maquinari o altre equipament necessari per veure o editar el recurs.
Exemples de dimensions poden ser el tamany o la duració. Es recomana
seleccionar un valor d'una llista controlada (per exemple, la llista de
tipus de media d'Internet (MIME)

10

Element: Identifier
Identificador: Identifier
Definició: Una referència unívoca i no ambigua del recurs en el seu
context.
Comentari: Es recomana identificar el recurs per una cadena o número
conforme a un sistema formal d'identificació.
Exemples d'identificació formal: Uniform Resource Identifier (URI)
(inclòs l'Uniform Resource Locator (URL)), el Digital Object Identifier
(DOI), el International Standard Book Number (ISBN), etc.

11

Element: Source
Identificador: Source
Definició: una referència a un recurs previ, del qual deriva el present
recurs.
Comentari: El recurs que es descriu pot derivar del recurs de referència
en la seva totalitat o en part. Es recomana referenciar els recursos amb
una cadena o un número conforme a un sistema formal d'identificació.

12

Element: Language
Identificador: Language
Definició: La llengua del contingut intel∙lectual del recurs.
Comentari: La pràctica recomanada per als valors de l'element
Language es defineix a RFC 1766 [RFC1766], que inclou un codi de
llengua de dues lletres (provinent de la ISO 639) seguit, opcionalment,
per un codi de país de dues lletres (provinent de la ISO 3166)
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Per exemple, 'en' per l'anglès i 'en-uk' per l'anglès del Regne Unit.

13

Element: Relation
Identificador: Relation
Definició: Una referència a un recurs emparentat amb el que es descriu.
Comentari: La recomanació és referenciar els recursos amb una cadena
o un número conforme a un sistema formal d'identificació

14

Element: Coverage
Identificador: Coverage
Definició: L'abast o extensió del contingut del recurs.
Comentari: En general pot incloure cobertura espacial (noms de lloc o
coordinades geogràfiques), temporal (una etiqueta de període, una data,
un rang de dates) o una jurisdicció (com una entitat administrativa)
Es recomana seleccionar un valor d'una llista controlada (per exemple,
el Thesaurus of Geographic Names [TGN]) i que, si és apropiat, s'usin
noms de llocs o etiquetes temporals en preferència a identificadors
numèrics o coordinades geogràfiques.

15

Element: Rights
Identificador: Rights
Definició: Informació sobre els drets de i sobre el recurs de referència.
Comentari: En general un element Rights contindrà una designació de
drets per al recurs, o la referència a un servei que proveeixi aquesta
informació. La informació de drets pot contenir drets de propietat
intel∙lectual, llicència d´ús i altres drets de propietat.

A més, alguns dels elements tenen desenvolupats o en procés de
desenvolupament els qualificadors, o llistes controlades dels valors que
pot assumir un element. Per exemple, l'element Relation té proposats
els següents qualificadors per precisar el parentiu amb un altre
document:

IsPartOf
HasPart

IsFormatOf
HasFormat

IsBasedOn
IsBasisFor

IsVersionOf
HasVersion

IsReferenceOf
IsReferencedBy

Requires
IsRequiredBy

Trobareu diferents versions del Dublin Core depenent de la sintaxi o el
llenguatge en el qual s'expressa, ja sigui incrustat dins HTML o tractat
per una base de dades relacional o una altra aplicació. Des de la
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recomanació RDF (Resource Description Framework, o marc per la
descripció de recursos), però, el contenidor més eficient per les
metadades és el llenguatge XML.
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La tecnologia: XML, RDF i el programari

En la majoria de casos en què considerem quin és el millor suport per un
document, necessitem una còpia impresa, sovint de qualitat, llegible de
forma seqüencial, i alhora una versió electrònica amb hiperenllaços,
navegable i ràpida de transmetre.
Els webmasters que han de dissenyar els portals comercials i els grans
servidors d'informació hauran de pensar en una estructura de dades que
permeti representar-se en diferents interfícies, per exemple una de
gràfica i altament navegable, com les que es poden construir amb HTML
i Java, i una altra de molt simple amb tecnologia WAP per ser consultada
des de telèfon mòbil.
Els bibliotecaris volem crear grans bases de dades cooperatives de
recursos, però també volem que l'usuari final les vegi com a pàgines
atractives per fullejar en cerca de novetats o de curiositats o bé que les
rebi per correu electrònic d'acord amb un perfil personal.
Els campus universitaris digitals del futur immediat necessitaran eines
potents de gestió i control de la informació, però alhora la flexibilitat
que permeti a professors i alumnes elaborar continguts i interaccionar
els uns amb els altres.
La resposta a aquestes necessitats tan variades és XML10. Si HTML ha
estat el llenguatge comú que per la seva simplicitat ha permès l'enorme
creixement d'Internet, XML serà el llenguatge de l'intercanvi obert de la
informació que podrà millorar la descoberta i satisfer les necessitats
d'intercanvi de comunitats molt diferents. Si HTML bàsicament descriu
l'aparença de les pàgines, XML pot realment capturar l'estructura interna
i el significat dels documents i processar-los de diferents maneres,
afegint així intel∙ligència, flexibilitat i facilitat d'ús a les xarxes actuals.
XML [ISO 8879] és, com HTML, un dialecte de SGML, i per tant un
llenguatge d'etiquetes de text intel∙ligible igualment per màquines i
humans. Algun navegador comença a interpretar-lo, i tal com hem vist
que estan els desenvolupaments en els diferents grups de treball, i amb
la potència de les empreses involucrades, es preveu que en poc temps
les aplicacions corrents d'ofimàtica, els editors de pàgines web i les
eines de creació (authoring) de productes multimedia generaran
documents amb informació estructurada en XML.
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Exemple de registre DC en XML-RDF
<RDF xmlns="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
           xmlns:DC="http://purl.org/dc/elements/1.0/">
      <Description about="http://www.w3.org/folio.html">
      <DC:title>The W3C Folio 1999</DC:title>
      <DC:creator>W3C Communications Team</DC:creator>
      <DC:date>1999-03-10</DC:date>
      <DC:subject>Web development, World Wide Web
      Consortium, Interoperability of the Web</DC:subject>
      </Description>
      </RDF>

Es declaren a l'inici RDF i DC i les seves adreces

Exemple amb dos vocabularis combinats,  DC i AGLS
<? xml version="1.0" ?>
  <RDF xmlns="http://w3.org/TR/1999/PR-rdf-syntax-19990105#"
       xmlns:DC ="http://purl.org/DC#"
       xmlns:AGLS ="http://naa.gov.au/AGLS#" >
    <Description about = "http://dstc.com.au/report.html" >
      <DC:Title> The Future of Metadata </DC:Title>
      <DC:Creator> Jacky Crystal </DC:Creator>
      <DC:Date> 1998-01-01 </DC:Date>
      <DC:Subject> Metadata, RDF, Dublin Core </DC:Subject>
      <AGLS:Function> Information Management - Internet
</AGLS:Function>
    </Description>
  </RDF>

Es declaren a l'inici RDF , DC i AGLS18, i les seves adreces

Abans de passar a l'exemple següent, cal recordar que els registres DC
habitualment es crearan en XML a partir de programes especialment
preparats (com el CORC11),  per conversió de registres MARC, o
idealment, per extracció automàtica de les metadades dels documents
digitals.
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Registre real,  creat a CORC per la LC

<?xml version="1.0"?>
  <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.0/"
  xmlns:dcq="http://purl.org/dc/qualifiers/1.0/">
  <rdf:Description about="http://www.irs.ustreas.gov/">
  <dc:title>Digital daily</dc:title>
  <dc:contributor>United States. Internal Revenue Service.
</dc:contributor>
  <dc:publisher>Internal Revenue Service (IRS),</dc:publisher>
  <dc:publisher>[s.l.]</dc:publisher>
  <dc:date>199 -9999</dc:date>
  <dc:description>Title from opening screen as viewed on Oct. 29,
1999.</dc:description>
  <dc:description>Updated daily.</dc:description>
  <dc:description>Presents the Digital Daily, a resource for tax-
related information, presented by the Internal Revenue Service (IRS).
Highlights taxpayer help and education, tax regulations in English,
electronic services, and tax information for individuals and
businesses. Contains tax statistics on individuals, corporations,
partnership, exempt taxes, estates, and international tax. Offers tax
forms and publications, as well as a FAQ section.</dc:description>
  <dc:identifier>http://www.irs.ustreas.gov/</dc:identifier>
  <dc:language>english</dc:language>
  <dc:subject> <rdf:Description>
<dcq:subjectQualifier>class</dcq:subjectQualifier> <rdf:value>T2-
73</rdf:value> </rdf:Description>
  </dc:subject>
  <dc:subject> <rdf:Description>
<dcq:subjectQualifier>classLocal</dcq:subjectQualifier>
<rdf:value>336.24</rdf:value>
  </rdf:Description> </dc:subject>
  <dc:subject> <rdf:Description>
<dcq:subjectQualifier>classLocal</dcq:subjectQualifier>
<rdf:value>343.052044</rdf:value>
  </rdf:Description> </dc:subject>
  <dc:subject> <rdf:Description>
<dcq:subjectQualifier>classLocal</dcq:subjectQualifier>
<rdf:value>336.2</rdf:value> </rdf:Description>
  </dc:subject>
  <dc:subject> <rdf:Description>
<dcq:subjectQualifier>topical</dcq:subjectQualifier>
<rdf:value>Taxation; United States;
  Computer network resources.</rdf:value> </rdf:Description>
</dc:subject>
  <dc:relation>Mode of access: World Wide Web.</dc:relation>
  <dc:type>World Wide Web Resource</dc:type>
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>

Aquest registre utilitza els qualificadors del DC (que declara a l'inici junt amb RDF i
DC) per  assignar tres codis classificatoris i un descriptor temàtic. Els camps
<dc:description> es repeteixen per expressar diferents elements descriptius: resum,
notes, actualització…
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Usos típics de XML
• Gestió automàtica de recursos web. Les aplicacions en

desenvolupament inclouen:
• Open Software Description (OSD) que permet que els

programes s'actualitzin automàticament a través del web.
•  HTTP Distribution and Replication Protocol, per la gestió de

mirrors i altres replicacions de contingut al web.
• Resource Description Framework (RDF) per generar les

metadades DC dels recursos web que no les portin
incorporades.

• Encode Archival Descrition (EAD), l'especificació de la
Library of Congress per a arxius digitals.

• Integració automàtica (content aggregation) de diferents tipus de
media

• Sincronyzed Multimedia Information Language (SMIL),
desenvolupada per W3C

• Wireless Application Protocol (WAP) Wireless Markup
Language, per especificar interfícies d'usuari i format del
contingut per banda estreta (telefonia mòbil)

• Vector Markup Language (VML) per la codificació
d'informació vectorial.

• Comerç electrònic
• Open Trading Protocol (OTP) per connectar clients ,

venedors, distribuïdors, serveis de pagament per la xarxa i
serveis postvenda.

• Bank Internet Payment System (BIPS) i Signed Document
Markup Languages (SDML)

• XML for the Automotive Industry, desenvolupat pel grup de
treball J2008 de la indústria de l'automòbil.

[hi ha una llista12 completa actualitzada de propostes d'aplicacions
XML, i més informació a la pàgina XML13 del centre d'informàtica de la
UB]
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Programari necessari
La bona notícia és que XML no requerirà un programari especial, o dit
d'una altra manera, que tot el programari serà tard o d'hora capaç
d'entendre i generar XML. Sí que caldrà desenvolupar localment algunes
eines que controlin la sintaxi (parsers, generadors de metadades, fulls
d'estil, conversors de formats, brokers, cercadors). Algunes d'aquestes
eines ja existeixen en lliure distribució, com les de Jack Clark14. Altres
les subministraran gratuïtament els proveïdors de programari.
A les universitats correspondrà definir i desenvolupar la forma de
generar automàticament les metadades acordades per a cada ús: DC per
als recursos web en general, IMS per als productes educatius, DC +
metadades locals per la gestió interna dels webs i intranets corporatius.
De fet, aquesta activitat ja ha començat dins el grup IMS català, on els
centres d'informàtica respectius ja s'han posat en marxa per iniciar la
formació en llenguatge XML i la construcció de les eines. És important
que les biblioteques universitàries participin des del principi en aquests
grups de treball:
 per aprofitar la formació i les eines XML, que les biblioteques podran

fer servir per altres usos (col∙leccions digitals, recursos web,
interfícies d'usuari) a més del producte educatiu.

 per aportar-hi l'expertesa en informació estructurada i vocabularis
controlats, o sigui uns continguts per als contenidors.
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Projectes interessants
A la pàgina del Dublin Core es manté la llista total actualitzada dels
projectes DC o basats en DC, ordenada per països, per sectors i per
temàtica. Els projectes responen a diferents models, però tots es basen
en amplis entorns de cooperació entre biblioteques, o bé entre
biblioteques, organitzacions i comunitats diferents, a nivell nacional o
internacional. Els projectes poden consistir en l'organització de la base
de dades cooperativa, en el desenvolupament de cercadors i la
investigació de tecnologia, en l'extensió del DC a altres necessitats, en la
provisió de mitjans de creació de metadades per als autors i editors dels
documents.

Grans projectes bibliotecaris de catalogació de recursos
El més important és CORC (Cooperative Online Resource Catalog) el
projecte cooperatiu de selecció i indexació de recursos, que ha estat
concebut amb la idea que un dia substituirà el catàleg col∙lectiu més
important del món, el d'OCLC.  Per això ha estat dissenyat sobre la base
de la interoperabilitat amb el format MARC i l'extracció automàtica de
les metadades dels documents digitals. CORC fa especial èmfasi en la
cooperació bibliotecària i permet el treball a diferents nivells locals i
globals. Els registres es poden crear, consultar i exportar tant en MARC
com en DC-XML.
Altres projectes d'aquest model se centren en la creació de catàlegs de
recursos temàtics com AHDS (Arts & Humanities Data Service)15 o
EULER (European Libraries and Electronic Resources in Mathematical
Sciences)16, en la tradició dels grans centres de pre-prints.

Grans projectes d'abast nacional
Alguns països han posat en marxa iniciatives que impliquen totes les
instàncies possibles en l'entorn nacional, des de la biblioteca nacional
als organismes del govern i les empreses editores, a través de la
construcció d'un model nacional de metadades amb adaptació lingüística
i vocabularis controlats inclosos.
El Nordic Metadata Project17 ha desenvolupat les versions escandinaves
del DC i es proposa, a més, aplicar les metadades als programes de SOD
en l'entorn escandinau.
En el cas d'Austràlia, un nombre creixent de projectes giren entorn de
l'estàndard de metadades definit el 1997 pel govern: Australian
Government Locator Service (AGLS)18 per tota mena de recursos
generats per les instàncies governamentals, inclou els 15 elements DC
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més alguns d'especialment dissenyats per a ús nacional, Business Entry
Point (BEP)19, per facilitar les transaccions de les empreses amb el
govern, Environment Australia20 per recollir tota la informació i
documentació mediambiental, EdNA (Education Network Australia)21

recull tot el sector de l'educació i la formació i també amplia el DC amb
metadades específiques.

Grans projectes educatius
A més del projecte IMS ja esmentat al principi, els grans projectes
educatius basats en l'ús de metadades per la recuperació i ús compartit
de tota mena de materials educatius existents a les xarxes universitàries,
públiques, estatals i comercials més interessants són el nordamericà
GEM (Gateway to Educational Materials)22, l'alemany Deutscher
Bildungs-Server23 i el neozelandès Te Kete Ipurangi24 que ja té
programada la interoperabilitat amb l'australià EdNA.

Projectes amb finalitats més específiques
Hem comentat més amunt que l'ús de les metadades pot aportar a les
biblioteques i altres comunitats noves funcionalitats i usos encara per
descobrir i explotar. Alguns exemples són:
NewsAgent for Libraries25 és un projecte per crear serveis de notícies
electròniques i d'alerta informativa amb classificació de continguts, per
proveir descripcions actualitzades dels documents als usuaris finals
basant-se en pàgines autoconfigurables per l'usuari.
SAFARI

26 és un projecte suec per fomentar la difusió de la recerca
científica nacional a altres comunitats (periodistes, mestres…) i als
ciutadans en general.
BIBLINK

27 acull vàries biblioteques nacionals i el seu objectiu és establir
la cooperació entre els editors i les agències bibliogràfiques nacionals
per intercanviar els registres de metadades dels nous documents que es
publiquin.
El Digital Library Catalog28 de Berkeley es basa en l'elaboració del
catàleg de la biblioteca digital, amb funcionalitats d'extracció
automàtica d'informació, cerca i navegació dins de les col∙leccions de
llibres digitalitzats, mapes, imatges, videos i altres objectes amb una
interfície única.

Encara que no apareix a les llistes del Dublin Core, citem l'únic projecte
espanyol conegut que utilitza metadades i DC: el grup de treball IRIS-
INDEX

29 de  Rediris. Es basa en la instal∙lació del cercador i broker de
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lliure distribució Harvest, i en la indexació conjunta de metadades DC
instal∙lades a diferents servidors. El prototip de cerca es pot provar des
de les pàgines del projecte.
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Proposta de línies d'acció

Objectius

El Pla estratègic per a la Societat de la Informació30, a la Iniciativa 5
per a l'educació i la formació,  preveu la creació d'una 'llotja virtual de
material didàctic on accedeixin educadors i empreses per crear
continguts', i a la Iniciativa 6 per infrastructures i serveis bàsics,
proposa la 'creació d'un catàleg col∙lectiu interbibliotecari indexat de
recursos catalans'.

El Pla de treball del CBUC31 per al 2000 es planteja 'definir el projecte
de seleccionar, mantenir, indexar i donar accés de forma cooperativa a
recursos d'Internet, d'interès per a les biblioteques del Consorci, i
continuar mantenint i creant, en el que sigui possible, lligams
electrònics entre el CCUC i els productes que formin part de la
biblioteca digital.'

Les conclusions de l'informe L’accés als recursos web des de les
biblioteques32, encarregat pel CBUC a Ernest Abadal i Assumpció
Estivill,  es materialitzen en una sèrie de recomanacions per la
constitució de grups de treball que emprenguin la catalogació dels
recursos digitals amb tecnologia i estàndards oberts a la interoperabilitat
i en cooperació amb els projectes internacionals en marxa.

De tot plegat es desprenen molt clarament dues línies d'acció
complementàries:

• catalogar els recursos d'Internet (amb metadades)

• aconseguir que els documents digitals duguin
metadades
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Línia d'acció: catalogar els recursos Internet (amb
metadades)
Una de les noves coses que es poden fer amb les metadades és crear una
gran col∙lecció de recursos d'abast general, de la qual es puguin extreure
subconjunts interessants pels grups d'usuaris. Com en les gateways dels
projectes que hem vist abans, la part més important serà  la selecció feta
pels bibliotecaris, malgrat que també s'utilitzin indexadors automàtics.
Cal aprofitar les grans possibilitats cooperatives que aporta aquesta
solució i posar en marxa un grup de treball ampli, multidisciplinari i
obert (biblioteques universitàries, Biblioteca de Catalunya, xarxa de
lectura pública, xarxa del PIE, etc.) per seleccionar els recursos per la
seva qualitat i interès des del punt de vista dels diferents grups d'usuaris.
El CBUC o una universitat poden fàcilment fer-se càrrec de la gestió d'un
servidor contra el qual treballaran la resta de col∙lectius, i dissenyar
pantalles de cerca específiques per a cada comunitat:

 Cercador temàtic de les biblioteques universitàries
catalanes.
Basat en les actuals seleccions i guies temàtiques de recursos de
les biblioteques del CBUC, el projecte pot servir de punt de
partida i permetrà compartir i optimitzar les feines de selecció i
descripció, construir un sistema comú de classificació i
indexació, aportar noves solucions creatives com pantalles de
cerca personalitzades i serveis de notícies, i en definitiva oferir
als usuaris universitaris, la xarxa educativa o els ciutadans en
general un instrument de qualitat per accedir a Internet.

 Cercador de recursos catalans a Internet.
Si s'estén el projecte anterior a tots els recursos catalans o en
llengua catalana i s'utilitzen metadades específiques serà fàcil
obtenir un portal d'Internet per la comunitat catalana que alhora
ofereixi aquests recursos al món.

Recursos necessaris
Només es requereix un servidor que suporti una aplicació en XML. Com
que l'entrada de dades es podrà fer via web,  les biblioteques hi haurem
de dedicar els mateixos recursos humans i materials que ara destinem a
l'elaboració de pàgines web de recursos. Sí que caldrà, evidentment, que
preparem un conjunt de metadades apropiat i útil per aquests i altres
projectes, i que ens fem càrrec de la documentació del projecte i de la
formació de tots els professionals que hi participaran.
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Una bona manera de materialitzar el projecte seria participar en el
projecte CORC, però centrant-nos en la creació del repository català i
treballant per aconseguir la interoperabilitat entre CORC i els catàlegs, i
també entre el català, el castellà i l'anglès.
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Línia d'acció: aconseguir que els documents digitals
duguin metadades
L'utilització generalitzada de metadades en tots els documents que es
creïn digitalment, des de pàgines web a llibres electrònics, permetrà
treure el màxim rendiment als indexadors i cercadors, i si tenim en
compte els interessos dels sectors implicats, no té cost afegit.

Tesis doctorals
Aquest és el moment idoni per aconseguir que les tesis doctorals, en el
moment de la seva publicació digital, incloguin el conjunt de metadades
que farà que el projecte del CBUC sigui interoperable amb els projectes
més importants de tesis digitals.

Pàgines web
Un projecte que pertocaria impulsar des del Comissionat per la Societat
de la Informació i que hauria d'implicar els webs institucionals,
culturals, educatius i empresarials. Per una banda la inclusió de
metadades a les pàgines principals és una operació senzilla i molt poc
costosa, per altra banda es tracta d'una tecnologia que serà útil a tots per
intercanviar informació a molts nivells diferents.

Biblioteques digitals
Les col∙leccions de llibres o d'imatges que digitalitzem a les
biblioteques seran molt més fàcils de crear, gestionar i fer navegables si
es basen en estructures de metadades, ja que ens permetran prescindir de
les bases de dades i fer projectes cooperatius més eficients basats en la
indexació remota, amb menys cost per part de cada biblioteca
participant.

Publicacions digitals en general
La cooperació amb editors i llibreters, en la mateixa línia de les
catalogacions CIP i de l'adquisició de llibres catalogats en MARC, pot
aconseguir que les publicacions digitals que ara es comencen a
programar en el nostre mercat editorial incorporin les dades que
permetin localitzar-les automàticament a la xarxa.

Recursos necessaris
Caldrà que les biblioteques oferim i adaptem a l'entorn obert de la
societat de la informació les eines d'indexació i classificació que hem
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vingut elaborant, per al seu ús generalitzat. Per a això cal exportar a un
llenguatge estàndard els vocabularis controlats i les llistes
normalitzades, i fer-los consultables per Internet.
Caldrà traduir el model Dublin Core i adaptar-lo a les necessitats
locals, i caldrà que establim els grups de treball adequats per elaborar
les extensions del Dublin Core que siguin necessàries pels usos
específics. Per exemple, la participació de les biblioteques universitàries
en el grup IMS català afavorirà el nostre objectiu d'adquirir documents
que es cataloguin tots sols, si en la construcció de les meta-estructures
de dades es tenen en compte els interessos dels usuaris, a més dels de la
indústria de productes educatius.

Cal notar que per realitzar les accions proposades no cal cap inversió
especial de recursos humans ni materials (no pas més que els que
actualment dediquem a la catalogació de recursos electrònics i
l'elaboració de pàgines de recursos). En canvi, podrem fer més treball
cooperatiu amb millors resultats, i ajudarem els professionals de la
informació a assumir els nous rols que els exigirà la societat digital.
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Lectures recomanades

• Milstead, Jessica and Susan Feldman. 'Metadata: Cataloging by Any
Other Name ...' ONLINE, January 1999 < http://www.onlineinc.com/
onlinemag/OL1999/milstead1.html> [consulta 01.06.00]
Un article que aprofundeix en l'ús de les metadades des del punt de
vista de la catalogació i la recuperació.

• Fox, Edward A. et al. 'Networked Digital Library of Theses and
Dissertations An International Effort Unlocking University
Resources' D-Lib Magazine, Sep.1997
<http://www.dlib.org/dlib/september97/theses/09fox.html> [consulta
01.06.00]
Reflexió sobre les biblioteques digitals de tesis més importants, pel
director del projecte  NDLTD de la Universitat de Virgínia. L'èxit de
NDLTD depèn del creixement de les col∙leccions distribuïdes i la
facilitat d'ús de la interfície, i les metadades són clau per aconseguir-
ho

• Medeiros, Norm. 'Making Room for MARC in a Dublin Core World'
ONLINE, November 1999.
<http://www.onlineinc.com/onlinemag/OL1999/medeiros11.html>
[consulta 01.06.00]
Un altre enfocament del tema de la catalogació dels recursos digitals,
la substitució de MARC per DC i el projecte CORC

• Miller, Eric., et al.'Guidance on expressing the Dublin core within
the Resource Description Framework (RDF)' Draft proposal. Dubin
Core Metadata Initiative, July 1, 1999.
<http://www.ukoln.ac.uk/metadata/resources/dc/datamodel/WD-dc-
rdf.htm/>. [consulta 01.06.00]
Aquest 'working draft' és una proposta de pautes per usar DC amb
XML que, junt amb la 'DC user guide working draft' es podria
traduir i adaptar com a document de base per als grups de treball.

http://www.onlineinc.com/onlinemag/OL1999/milstead1.html
http://www.onlineinc.com/onlinemag/OL1999/milstead1.html
http://www.dlib.org/dlib/september97/theses/09fox.html
http://www.onlineinc.com/onlinemag/OL1999/medeiros11.html
http://www.ukoln.ac.uk/metadata/resources/dc/datamodel/WD-dc-rdf.htm/
http://www.ukoln.ac.uk/metadata/resources/dc/datamodel/WD-dc-rdf.htm/


30

Referències
                                             
1 Per més informació sobre B2B:
http://fullcoverage.yahoo.com/Full_Coverage/Tech/Electronic_Commerce/

2 XML: Extended MarkUp Language

3 W3C: http://www.w3c.org

4 Info2000 OII: http://158.169.50.95:10080/oii/en/oii-home.html

5 Dublin Core(mirror): http://mirrored.ukoln.ac.uk/dc/documents/index.htm

6 IMS: http://www.imsproject.org/

7 Guia de la ALA: http://www.ala.org/alcts/organization/ccs/ccda/tf-
meta3.html

8 Dublin Core: http://purl.oclc.org/dc/

9 Best Practice Guides: Art & Humanities Data Service (AHDS):
http://ota.ahds.ac.uk/documents/creating/

 IMS Content Packaging Best Practice Guide:

http://www.imsproject.org/content/cpbest02.html  

10 XML versió 1.0: http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210

11 CORC: http://corc.oclc.org

12 Propostes XML: http://www.oasis-open.org/cover/xml.html#applications

13 Pàgina XML de la UB: http://www.ub.es/ci_seac/xml/   

14 XML Parsers: http://www.jclark.com/

15 AHDS: http://ahds.ac.uk/

16 EULER: http://www.emis.de/projects/EULER/

17 The Nordic Metadata Project: http://linnea.helsinki.fi/meta/

18 AGLS: http://www.naa.gov.au/govserv/agls

19 Business Entry Point: http://www.business.gov.au/

20 Environment Australia http://www.environment.gov.au/

http://fullcoverage.yahoo.com/Full_Coverage/Tech/Electronic_Commerce/
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21 EdNA: http://www.edna.edu.au/metadata

22 GEM: http://gem.syr.edu

23 Deutscher Bildungs-Server: http://dbs.schule.de/indexe.html

24 Te Kete Ipurangi: http://tki.org.nz

25 NewsAgent for Libraries: http://www.sbu.ac.uk/litc/newsagent/

26 SAFARI http://safari.hsv.se/index.html.en

27 BIBLINK: http://hosted.ukoln.ac.uk/biblink/

28 Digital Library Catalog http://sunsite.berkeley.edu/Catalog
29 IRIS-INDEX: http://www.rediris.es/si/iris-index/
30 Pla estratègic de la SI:
http://www.gencat.es/csi/cat/documents/documents/documents/pla_estrategic.
htm

31 CBUC. Pla de treball 2000 http://www.cbuc.es/1cbuc/12pla.htm

32 Informe Abadal-Estivill:
http://www.cbuc.es/intranet/2000Documents/Ire0001.doc


