
  

Transformació del repositori 
d’objectes digitals Dspace en un 

servei de vídeo a demanda: El cas 
de la Càtedra Ferrater Mora de la 

UdG



  

Antecedents: Introducció

 Projecte estudiat 4 anys abans i que no 
s’havia portat a terme:
 La implementació d’un servidor de vídeo a 

demanda per posar en xarxa les gravacions 
de conferències dels seminaris i dels simposis 
de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament 
Contemporani de la UdG.



  

Antecedents: Fedora

 Proves sobre Fedora, per què?
 VTLS l’havia escollit com a solució pel tractament de 

DOM’s dins de l’entorn de Virtua.

 Idea de treball: Aprofitar la potencialitat 
d’un gestor de repositoris per servir vídeo.
 Qualsevol objecte digital és susceptible de ser gestionat 

per un repositori, inclòs el vídeo. 
 Si el dotem d’una eina de gestió eficaç per al transport i 

visualització en xarxa, aconseguim lligar les dues 
aplicacions en un servei integrat.



  

Punt d’Inflexió (I):

 Març de 2004 – Comencen les reunions 
del grup de treball del CBUC per a la 
selecció d’un sistema de repositori per a 
les Universitats Catalanes.

 Dins del procés general de canvi de ILS a 
les institucions del consorci.

 Ha de ser programari lliure.



  

Punt d’Inflexió (II):

 Juny de 2004 – Es decideix que el sistema 
de repositori sigui Dspace a totes les 
institucions.

 Raons:
 Més acabat per a l’usuari final.
 Permet la gestió integral des del web.

 A la UdG s’abandona l’estudi i proves 
sobre Fedora:
 Els acords serveixen per alguna cosa.
 Malgrat la gran consistència de Fedora, requeria moltes 

hores de treball, sobretot en interfícies de consulta i 
display de dades.



  

Punt d’Inflexió (III):

 Agost 2004 – s’instal·la Dspace a la UdG.
 Setembre 2004 – Dspace és operatiu en 

fase de proves.



  

Repositori Dspace de la UdG

 Objectius
 Estructuració
 Comunitats i col·leccions a la UdG
 Col·leccions a la UdG
 Metadades (I i II)
 Processos estàndards
 Processos afegits
 Processos afegits que gestiona Dspace a diobma.udg.es
 Processos afegits que gestiona Helix Universal Server a 

biblioprova2.udg.es
 Interacció



  

 La preservació del fons audiovisual. 
 La difusió (visualització i còpia amb llicència 

Creative Commons) del fons a través del servei 
de vídeo a demanda.

Objectius:

Estructuració:
 Seguint l’arquitectura de Dspace, s’acorda la 

creació de la Comunitat Càtedra Ferrater Mora de 
Pensament Contemporani.

 Subdivisió en col·leccions. Cada unitat col·lecció 
és un seminari íntegre, tancat i que no pot 
créixer.



  

Comunitats i col·leccions a la UdG

 Càtedra Ferrater
 Mora de Pensament Contemporani 
 Documents i reportatges de la CFM (en adaptació) 
 Seminari Edgar Morin 
 Symposium La Filosofia de Josep Ferrater Mora 
 Symposium La Filosofia de Kant dos-cents anys després
 Symposium Ramon Turró, científic i pensador 
 Symposium Wittgenstein 

 Durada mitjana dels seminaris i simposis:
 Contingut íntegre de les sessions, llevat de períodes de 

temps sense valor acadèmic.
 Mitjana de les sessions de 2 dies, amb 8 hores diàries.

http://diobma.udg.es:8080/dspace/handle/123456789/1
http://diobma.udg.es:8080/dspace/handle/123456789/1
http://diobma.udg.es:8080/dspace/handle/123456789/1
http://diobma.udg.es:8080/dspace/handle/123456789/3
http://diobma.udg.es:8080/dspace/handle/1030.79/51
http://diobma.udg.es:8080/dspace/handle/123456789/33
http://diobma.udg.es:8080/dspace/handle/123456789/33
http://diobma.udg.es:8080/dspace/handle/123456789/33
http://diobma.udg.es:8080/dspace/handle/123456789/33
http://diobma.udg.es:8080/dspace/handle/123456789/25
http://diobma.udg.es:8080/dspace/handle/123456789/25
http://diobma.udg.es:8080/dspace/handle/123456789/16
http://diobma.udg.es:8080/dspace/handle/123456789/16
http://diobma.udg.es:8080/dspace/handle/123456789/16


  

Col·leccions a la UdG

 Estructuració dels simposis:
 Per conferències.
 Per taules rodones i/o debats.
 Per torn de preguntes.

 Completa cada col·lecció un objecte PDF amb el 
contingut del seminari o simposi.

 La cerca textual dins d’aquesta estructura és 
menys important:
 Per tenir una visió global del conjunt, és recomanable 

cercar dins de cada col·lecció (browsing).



  

Metadades (I)

 Document del CBUC :(Doc. 05/09) 
(B3dd\Repositori\050209CTGestWP.doc) (CT 
09.02.05) 
 Dublin Core basat en el Dublin Core Libraries Working 

Group Application Profile (LAP).
 Garantim les metadades mínimes reflectides a l’Annex 

3: Metadades mínimes per a la introducció d’un working 
paper en el repositori per tal que puguin ser 
recol·lectades amb OAI Harvester.

 Apliquem la resta d’etiquetes que proposa Dspace.
 Cal tenir en compte que les metadades emprades estan 

previstes per a working papers malgrat nosaltres 
treballem i les adaptem a vídeos en línia.



  

Metadades (II)

 Descripció:
 Autor (ponent o conferenciant), títol (ponència o 

conferència), data de publicació, llengua, ... 
corresponent a cadascun dels ítems (vídeos).

 Matèries i paraules clau: encapçalaments basats en la 
Llista d’encapçalaments de matèria en català (Lemac) i 
en la llista de matèries de la base de dades de 
Correspondència Ferrater Mora. 

 S’afegeix un abstract; dificultat del material no escrit: 
diferents idiomes, context, visió íntegra de la 
conferència. Segueix les norma UNE-50-103-90 de 
preparació de resums



  

Processos estàndards:

 Càrrega de l’item vídeo a Dspace amb el procés de 
submit.

 Metadades mínimes d’identificació. 
 Metadades definitives i processos de validació 

reflexats a: (Doc. 05/09) 
(B3dd\Repositori\050209CTGestWP.doc) (CT 
09.02.05), capítol 3. Privilegis d’introducció de 
dades, metadades i revisió de contingut, apartat C. 
Procediment de treball amb el Reviewer i el 
Coordinator

 Finalitza procediment estàndard de Dspace



  

Repositoris

 Què fan:
 Dipositar.
 Contenen un motor de cerca eficient.
 Manteniment de metadades normatives, en Dspace, 

sobre Dublin Core.
 Estructures internes d’emmagatzematge no rígides 

(asset store).
 Descàrrega i visualització.

 Què no fan:
 Streaming video.
 Controlar internament les còpies.



  

Servidors de vídeo

 Què fan: 
 Streaming video.
 Control de còpies.

 Què no fan:
 No tenen motors de cerca solvents.
 Metadades deficients.
 Estructura lineal de directoris.



  

Què hem fet

(repositori) + (servidor de vídeo)



  

Processos afegits:

 El repositori emmagatzema 
qualsevol objecte digital.
Java, html, exe, xml, etc

 Interaccionar externament programes 
emmagatzemats al repositori per 
coordinar el contingut de Dspace amb 
la gestió del vídeo pel servidor Helix



  

Processos afegits que gestiona 
Dspace a diobma.udg.es

 Llicències Creative Commons
 Html’s
 Handle (CRNI)
 Javascript
 Clips Real Media



  

Per què diem que Creative 
Commons és un procés afegit?

 Apliquem la llicència directament sobre 
l’objecte digital (bitstream) no sobre l’ítem.

 Inserim el logo CC a cada vídeo, previ a la 
seva visualització.



  

Per què diem que Handle és un  
procés afegit?

 Gestionem externament l’assignació dels 
números de handle a www.handle.net

 1030.79 és el del Repositori de la UdG.
 Assignem un número de handle a cada 

comunitat, col·lecció i ítem del repositori.

http://www.handle.net/


  

Processos afegits que gestiona Helix 
Universal Server a biblioprova2.udg.es

 Display i construcció del clip:
 Smil (Synchronized Multimedia Integration Language) 
 RT (Real Text) 
 RP (Real Pix).
 Logos (CFM, CC)

 Gestió del clip:
 Protocol rtsp
 Gestió de còpies de streaming a partir del rm màster de 

Dspace
 Administració en temps real dels clips en procés de 

visualització



  

Interacció:

 Dspace: Pàgines html amb codi javascript 
declarades com a primary bitstream en 
cada ítem vídeo del repositori dspace 

 Helix: Construcció del clip
 Interacciona el primary bitstream amb els 

elements del servidor de vídeo.
 Estableix el lligam i connexió a través del 

protocol rtsp al fitxer de streaming rm.
 Clip rm està dipositat a Dspace. 



  

 
                   DSPACE                                                                                   Helix Universal Server 
              (Repositori)                                                                                     (Servidor Vídeo) 
            diobma.udg.es                                                                                  biblioprova2.udg.es  
 
 
                  Processos Afegits                                                                       Processos Afegits 
 
 
 
 
                                                                  RTSP (5540 :) 
 

                                                                       (RTSP) 
 
 
 
 
 
 

                                                                                
 
                                             

                                                                 (executa una còpia  
                            CRNI                                     per l’usuari) 
                                                   

 
 
 
                    
 

• Llicències Creative 
Commons 

• HTML’S 
• Javascript 
• Clips Real Media   
 
 
• Handle (1030.79) 

www.handle.net 
 

REAL PLAYER 

 

(Construcció + display) 
 
• Logos (CFM, CC) 
• RT (Real Text) 
• RP (Real Pix) 
• SMIL (Synchronized 

multimedia Integration 
Language) 

 
(SMIL carrega logos, RT , RP 
i retorna la petició 
• Gestió 1ª còpia 
• Gestió 2ª còpia 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - 
Gestió d’altres clips 
• Gestió 1ª còpia 
• Gestió 2 ª còpia 

 

 
 

 

 



  

Benvinguts al Repositori Digital i de 
documents audiovisuals de la 

Universitat de Girona 

http://diobma.udg.es:8080/dspace/index.jsp

Juan Carreño: 
juan.carreno@pas.udg.es

Brigit Nonó: 
brigit.nono@pas.udg.es 

http://diobma.udg.es:8080/dspace/index.jsp
mailto:juan.carreno@pas.udg.es
mailto:brigit.nono@pas.udg.es

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24

