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La preservació digital a la BC

Partim d’una situació existent amb repositoris digitals en 
producció

Diverses vies d’adquisició de documents digitals: editorials, 
web, objectes digitals creats per la mateixa BC

Biblioteca nacional  responsabilitat de preservar i 
obligació legal
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Grup de Preservació digital 

Creat el 2008
Integrants 

Àrea de Tecnologia de la Informació, Unitat de 
Digitalització, PADICAT, Google Books BC, Fonoteca i 
Coordinació general

Objectius 
Pla de preservació digital per a la BC
Elaborar un protocol d’accions de preservació digital 
útil per a altres institucions, repositoris i creadors de 
continguts.



2n Espai CBUC, 30 de juny de 2010

Metodologia de treball

Estat de la qüestió: iniciatives, programaris, …
Recollida de dades: catàleg de fitxers i metadades 
utilitzades.

Estudi de necessitats de la BC.
Disseny del model conceptual: arquitectura del 
sistema,fluxes de treball i seguretat.

Anàlisi de metadades, col·leccions, tipus de fitxers, …

Possibilitat d’automatització de processos.
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Prova Pilot 2010

Avaluació de resultats i introducció de millores

Difusió del treball realitzat

Metodologia de treball
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Còpies digitals d’alta resolució generades per la mateixa 
BC d’imatge fixa, sonor i video  domini públic 
majoritàriament, però també amb drets d’autor vigents

Còpies obtingudes a partir de Google Llibres  totes 
domini públic

Padicat  webs en domini públic i/o autorització d’ús i 
transformació

Contingut del sistema

Llibres i revistes electrònics dipositats per DL  alguns 
amb drets d’autor vigents
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Volum de continguts

120.000 documents digitalitzats (BC+Google), dels que 
250 són revistes. 

tiff i jpeg2000 que representen 80 TB.

2000 hores de sonors i audiovisuals
wav, bwf i mpg4 que representen 3 TB

Webs de Padicat
principalment html, txt, jpeg, gif i pdf, que representen 
7,5 TB.
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Accions que ha de fer el sistema

Gestió de còpies de baixa i d’alta resolució per a documents 
en domini públic i documents subjectes a drets i difusió 
limitada.

Preservació.

Gestió de la consulta dels documents amb drets d’autor 
vigents dins de la xarxa de la BC .

Gestió de llibres i revistes electròniques dipositades pels 
editor/productors per DL.
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Esquema del sistema

DIFUSIÓGESTIÓEMMAGATZEMAMENT

GOOGLE BOOKS

ARCA

MDC-BC

CAIXA NEGRA

Màsters dels objectes digitals 
de tots els repositoris 

(ARCA, MDC-BC, Google Book i 
PADICAT),  i els dipositats per 

DL

SERVEI

Objectes digitals en alta qualitat 
(ARCA i MDC-BC, so i video)

ADMINISTRACIÓ

Accions Ii rutines de preservació 
sobre la “caixa forta”

PADICAT

SERVEI BC

INCORPORACIÓ (Ingesta)

Unitat de digitalització BC Laboratori de FonotecaDipòsit Legal (Internet)

BNE (Dipòsit Legal)
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Fase prèvia: primer quadrimestre 2010

Instal·lació i estudi de DSPACE:
Adaptació dels mòduls de càrrega manual
Creació d’scripts de càrregues massives
Inserció de jocs de metadades

Considerem Rossetta (Exlibris)

Resultats de la fase prèvia
Dspace: No s’adapta a les necessitats de la BC en matèria de 
preservació digital: 

Manquen rutines de preservació.
Limitacions en els jocs de metadades.
Obligació de desenvolupar mòduls específics.

Rossetta: Es perfila com una solució completa per a la 
preservació digital. Producte de pagament.
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Desenvolupament a la BC
Sistema base que inclourà:
•Estructura de carpetes, definida prèviament, per a guardar els 
documents, físicament.
•Base de dades per a incloure:

 Gestió metadades descriptives, tècniques, administratives.
 Gestió de la localització física del document.
 Gestió rutines conservació i preservació.
 Gestió usuaris i seguretat.
 Gestió continguts: càrregues manuals, massives; cerques,...
 Gestió del Dipòsit Legal de documents nascuts digitals.
 Gestió de les còpies d’alta qualitat.

Caixa negra amb accés:
Directe per a les càrregues i les còpies d’alta qualitat.
Indirecte a través de serveis web: accés des de catàleg, consulta 
directa a través de metadades, OAI, etc.
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Estructura de carpetes: Organització dels continguts

Carpetes/Contenidors Document 1 Versió 0 Fitxer 1
Fitxer 2
....

Versió 1 Fitxer 1
Fitxer 2
....

Document 2 Versió 0 Fitxer 1
Fitxer 2
....

Versió 1 Fitxer 1
Fitxer 2
....

• Carpeta per versió

• Definició de versió

• Versió Principal

• Normalització dels 
noms dels fitxers

• XML descripció per 
document
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Capacitat del sistema

Clúster NetApp FAS3140 de doble Controladora (activa-activa):
Permet créixer fins a 420TB en brut.
RAID-DP + Hot Spare: assegura la disponibilitat del sistema i la recuperació 
de les dades davant de la fallida de fins a 2 discos al mateix temps, sense 
haver de recuperar d’altres còpies.

Capacitat actual neta: 30TB (NetApp) + 20 TB(HP) = 50TB nets

Algoritme per a seleccionar el volum de dades per a guardar el 
document en el moment de la càrrega, per a assegurar el balanceig 
entre els diferents volums de dades.
Condicions:
• No es separaran els fitxers d’una mateixa versió del document.
• Ha de permetre canviar els documents del volum de dades amb 
petits canvis a la base de dades sense tornar a carregar-les.
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Metadades

Metadades Estàndard A nivell de...

Descriptives 
bibliogràfiques

Dublin Core Document

Administratives (drets) Dublin Core Document

Tècniques BC Versió i Fitxers

Preservació BC Versió

Mapatge BC als estàndards de metadades tècnics i de preservació 
actuals o futurs: MIX, PBCORE, PREMIS.
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Metadades definides
Metadada Especificacions Obligatòria Valors comuns

Descriptives DC

dc.identifier.Millenniumb Núm. de registre bibliogràfic Millennium NO

dc.identifier.Millenniumi Núm. de registre exemplar Millennium NO

dc.identifier.topo Topogràfic NO

dc.identifier.codibarres Codi de barres NO

dc.identifier.dl Núm. de Dipòsit Legal NO

dc.creator
Entitat  que té la responsabilitat principal 
de la creació del contingut del recurs NO

dc.title Títol donat al document SÍ

dc.source
Referència a un recurs del qual se’n
deriva el recurs present

NO

dc.description Descripció del contingut NO

Administratives DC

dc.type
Naturalesa o gènere del contingut del 
document segons la llista DCMI Type 
Vocabulari

SÍ

Text
Sound
Image
MovingImage

dc.rights
Estat dels drets

SÍ
Domini públic
Drets vigents

dc.accesRights

Condicions d’ús i reproducció del 
document

Ex.: Accés i còpia permesa amb finalitat 
d’estudi o recerca, citant la font 
“Biblioteca de Catalunya”. Per a qualsevol 
altre ús cal demanar autorització

NO

dc.rightsHolder Propietari del copyright NO

http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/�
http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/�
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Metadada Especificacions Obligatòria Valors comuns

Tècniques BC
bc.format.audio  Format d’àudio SÍ wav,mp3,aiff

bc.format.video  Format de vídeo SÍ mpg2, mpeg4, avi

bc.resolucio
Nombre de píxels usats per representar la imatge, 
expressats en dimensions de píxel, ppp..., SÍ

300 ppp,400 ppp,600 ppp

bc.profunditatdeBits
Definició del color en imatges, 
Profunditat de bits en àudio indicadora del rang dinàmic, 
ex.: 24 bits

SÍ

24 bits, 1 bits, 8 bit

bc.canals.imatge
Nombre de canals d’imatge, ex.: 3 en mode RGB, 1 en 
b/n o escala de grisos, 4 en CMYK

NO
3,1,4

bc.canals.audio Nombre de canals d’àudio, ex.: 2 canals (estèreo) NO

1 (monofònic)
2 (monoaural)
2 (estèreo)

bc.compressio.imatge Indicació de la compressió i, si n’hi ha, del seu nivell, NO

TIFF sense compressió
JPEG, compressió alta 
JPEG, compressió baixa

bc.frequenciaMostratge Freqüència de mostratge, ex.: 96kHz SÍ
44.1 kHz,48 kHz,96 kHz
192 kHz

bc.fotogramaMida Mida del fotograma, ex.: 720x576px SÍ

bc.fotogramesperSegon Fotogrames per segon, ex.: 25.00fps SÍ

bc.relacioAspecte Relació d'aspecte, ex.: (4:3) NO

bc.taxadeBits.audio Taxa de bits d’àudio, ex.: mono 192 kbps, estèreo 384 
kbps NO

bc.taxadeBits.video Taxa de bits de vídeo, ex.: 1930 kbps NO

bc.durada  Durada del document, hh:mm:ss NO

Metadades provisionals
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Metadada Especificacions Obligatòria Valors comuns

Preservació BC

bc.captura.data

Data de l'esdeveniment, ex.: 20080622, 200911, 
20100115-20100311, 2007
 Data única o interval de dates si el conjunt del

document s’ha digitalitzat en dates diferents

NO

bc.captura.productor

Agència responsable de la creació física del recurs
 Es pot fer constar el nom/s de l’enginyer/s a

continuació del nom de l’agència, ex.: BABUIN;
Oriol Vila; Elisabet Sañudo

NO

Biblioteca de Catalunya
Archygest
Artyplan
Docout
ADHOC
Proco S.A.,
Docuteca

bc.captura.dispositiu Indicació de la marca i model del dispositiu de captura NO

Nikon D2-X
Zeutschel OS 14000 A0
Metis DRS A1
Zeutschel OS 10000TT
Bookeye BE3-SCL-R1
Epson Expression 10000 XL

Metadades provisionals
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METADADA ESPECIFICACIONS
dc.identifier.topo UM 488
dc.identifier.codibarres 1001778839
dc.title Miguel Ángel 1a parte. 1a cinta
dc.description Màster (1a part) de la producció descrita al registre b2140982
dc.type MovingImage
dc.rights Drets vigents
dc.accessRights Restricció de còpia per a usos comercials
dc.rights.holder Propietari dels drets: Josep Humbert Oyamburu, 
bc.captura.data 2007
bc.captura.productor BABUIN; Oriol Vila; Elisabet Sañudo
bc.captura.dispositiu SONY VO-5850; MPEG Composer 200; 
bc.format.video  mpg2
bc.format.audio  mpeg-1 L2; Dolby AC3
bc.relacioAspecte (4:3)
bc.frequenciaMostratge 48kHz
bc.fotogramaMida 720x576píxels (PAL)
bc.fotogramesperSegon 25.00fps 
bc.taxadeBits.audio mono 192 kbps, estèreo 384 kbps
bc.taxadeBits.video 9400kbps

Enregistrament audiovisual

Exemple metadades
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METADADA ESPECIFICACIONS

dc.identifier.Millenniumb b22145758
dc.identifier.Millenniumi i22211329
dc.identifier.topo CIL-1
dc.identifier.codibarres 1001778863
dc.title Carta al meu amich Silvestre
dc.description Enregistrament en veu parlada d’un text humorístic
dc.type Sound 
dc.format.mimetype audio/wav
dc.rights Domini públic
dc.rightsHolder Biblioteca de Catalunya
bc.captura.data 2008
bc.captura. productor Tval Fonotrón; Manuel Romero Velázquez
bc.captura.dispositiu Archeophone, 160 rpm; SOUNDTRAP
bc.format.audio  wav
bc.profunditatdeBits 24 bit
bc.frequenciaMostratge 96kHz
bc.canals.audio 2 canals (estèreo)

Enregistrament sonor
Exemple metadades
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Rutines de conservació

Rutina de conservació Eines utilitzades Acció Indicadors

Identificació de 
format de fitxer

DROID i Libmagic Puntual: en la càrrega
o posteriorment

Pronom UID (PUID)
Mimetype

Comprovació de virus ClamAV Puntual: en la càrrega
o posteriorment

Infecció/virus

Comprovació 
d’integritat dels
fitxers

Llibreria php Cíclica sobre tots els 
fitxers

Checksum MD5 o 
SHA-1
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Rutines de preservació

Rutina de preservació Acció

Anàlisis del nivell de risc del format 
del fitxer

Migració a format amb risc nul o 
nova digitalització en format 
actualitzat

Virus positiu No es carrega la versió del document. 
Cerca de la font del virus: ja en 
document originalment digitalitzat?

Integritat del fitxer malmesa Recàrrega del document. Cerca de la 
font de l’error: ja en document 
originalment digitalitzat?

Còpies de documents/volums de 
dades a altres localitzacions (backups)

Acords amb altres institucions o 
contractació d’espai de dades
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Estat actual desenvolupament
En producció En desenvolupament Planificat

Estructura carpetes: organització dels continguts Juliol 2010

Base de dades Sí Setembre 2010

Checksum Sí

Antivirus Sí

Detecció de format per DROID Sí

Detecció de format per Libmagic Sí

Balanceig de càrrega en els volums de dades Juliol 2010

Mòdul gestió de continguts Octubre 2010

Gestió de metadades Octubre 2010

Gestió d’usuaris Novembre 2010

Gestió de DL Novembre 2010

Gestió de les rutines de preservació 2011

Gestió de les còpies d’alta qualitat 2011
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Futur?

DIFUSIÓGESTIÓEMMAGATZEMAMENT

GOOGLE BOOKS

ARCA

MDC-BC

CAIXA FORTA

Màsters dels objectes 
digitals de tots els 

repositoris 
(ARCA, MDC-BC, Google 

Book i PADICAT),  i els 
dipositats per DL

SERVEI

Objectes digitals en alta 
qualitat 

(ARCA i MDC-BC, so i video)

ADMINISTRACIÓ

Accions Ii rutines de 
preservació sobre la “caixa 

forta”

PADICAT

SERVEI BC

INCORPORACIÓ (Ingesta)

Unitat de digitalització BC Laboratori de FonotecaDipòsit Legal (Internet)

BNE (Dipòsit Legal)

Altres institucions
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Repositori 
de 

preservació 
digital a la 

BC
Bases de 

dades
Repositoris 

institucionals

Repositoris 
administracions

Futur?
Editors/

Productors
digitals
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Conclusions

Preservar és una tasca cooperativa.

No es pot preservar tot.

Costos elevats, especialment en persones.

Activitat continuada i intensa.

Encara no disposem de solucions íntegres.

Poca experiència pràctica a Catalunya.

Tecnologia canviant, nous formats, programaris, 
funcionalitats i plataformes.
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