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A conseqüència de la creixent utilització del format digital en tots els àmbits 
és imprescindible replantejar-se les estratègies per gestionar la informació 
electrònica. 
 
Fins ara, les tasques essencials que la biblioteconomia associa amb la 
documentació són: l’edició, la preservació i la difusió. Aquestes tasques han 
estat acomplertes pel CESCA i pel CBUC en diversos dipòsits de contingut 
digital, cadascun especialitzat en un tipus d’informació concreta.  
 
D’altra banda, ampliant les ambicions d’aquests dipòsits i amb la voluntat de 
difondre contingut digital d’una manera més eficaç, ha aparegut la necessitat 
d’utilitzar noves eines per compartir i disseminar continguts. Aquest estudi 
aprofundeix en el coneixement sobre l’Open Archive Initiative (OAI), una 
iniciativa destinada a desenvolupar i promoure estàndards d’interoperativitat 
que facilitin la difusió eficient de continguts digitals. També s’inclouen les 
eines que permeten utilitzar el marc de treball que l’OAI proposa per 
gestionar l’intercanvi de dades entre els dipòsits, i com aquestes s’adapten a 
les necessitats i recursos existents. 
 
Els resultats de l’estudi demostren que l’OAI és una bona estratègia per 
captar contingut de la xarxa i millorar la seva accessibilitat, ja que està 
esdevenint un estàndard internacional i disposa de gran quantitat i qualitat d’ 
eines. 
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Sigles 

DC Dublin Core extension 

DCMI Dublin Core Metadata Initiative 

DRM Digital Rights Management 

ETD-MS  Electronic Theses and Dissertations Metadata Standard 

IEEE LOM IEEE Learning Object Metadata 

MAB Maschinelles Austauschformat für Bibliotheken 

MADS Metadata Authority Description Schema 

MARC MAchine-Readable Cataloguing 

MARCXML MARC en XML 

METS Metadata Encoding and Retrieval Standard 

MODS Metadata Object Description Schema 

N/A, N/D No aplicable, No disponible 

OAI Open Archive Initiative 

OAI-PMH   OAI-Protocol for Metadata Harvesting 

OLAC Open Language Archives Community 

SRU Search and retrieve URL protocol 

SRW Search and retrieve Web Service protocol 

SUTRS Simple Unstructured Text Record Syntax 

XML eXtensible Markup Language 

XOAI  XML OAI 
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Glossari 

Catalogació de lectura automàtica (MAchine-Readable Cataloguing, MARC) 

MARC és un format estàndard que por ésser llegit pels ordinadors i que s’usa per a l’emma-
gatzematge i l’intercanvi de documents bibliogràfics i informació relacionada. 

Datador (Datestamps) 

Els datadors són necessaris per a tots els registres per suportar la recol·lecció incremental. 
Han de ser actualitzats a cada addició/modificació/supressió per assegurar que els canvis són 
propagats correctament. Els datestamps s'usen només per recol·lectar i no tenen cap relació 
amb les dates dins de les metadades. 

Dublin Core (DC) 

El conjunt d’elements de metadades Dublin Core és un estàndard per a la descripció de 
recursos d’informació, que proporciona un conjunt simple i estandarditzat de convencions per 
a descriure entitats en línia fent-les més fàcils de trobar. 

Dumb-Down Principle 

El principi que guia la qualificació del significat dels elements del Dublin Core, 
col·loquialment conegut com a Dumb-Down Principle, defineix que el client ha de ser capaç 
d’ignorar qualsevol qualificador i utilitzar la descripció com si fos no qualificada. Tot i que 
això pot donar com a resultat una pèrdua d’especificitat, el valor de l’element restant (sense 
qualificador) ha de continuar essent correcte i útil per a la recerca. 

Espai de noms (namespace) 

L’espai de noms és on es guarden els indentificadors globals dels esquemes de metadades 
(XML namespace URI), utilitzats per evitar ambigüitats. 

Esquemes XML 

Els esquemes d’XML són un sistema per indicar l’estructura que els proveïdors de serveis han 
d’esperar dins els registres XML recol·lectats als proveïdors de dades. 

Iniciativa d’arxius oberts (Open Archive Initiative, OAI) 

OAI és una iniciativa per desenvolupar i promoure normes d’interoperabilitat, les quals 
aspiren a facilitar la difusió eficaç de contingut. 
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MARCXML 

MARCXML és un entorn de treball per treballar amb dades MARC en un entorn d’XML. 

Mecanisme de control de flux (Flow control mechanism) 

Aquest mecanisme, en combinació amb instal·lacions de capes de transport de HTTP, 
proporciona algunes eines bàsiques amb què un dipòsit pot reforçar una política d’ús 
acceptable per a la seva interfície de recol·lecció (harvesting). 

OpenURL 

OpenURL és un tipus d’URL que conté metadades de recurs, principalment per al seu ús en 
biblioteques. 

OpenURL Resolver 

L’estàndard d’OpenURL està dissenyat per connectar recursos d’informació (fonts) a serveis 
de biblioteca (objectius). Una ‘resolució d’enllaç’ (link resolver o link-server) analitza els elements 
d’un OpenURL i proporciona enllaços per serveis apropiats. Una font és generalment una 
citació bibliogràfica o document bibliogràfic utilitzat per generar un OpenURL. Un objectiu és 
un recurs o un servei que ajuda a satisfer la informació que l’usuari necessita. Alguns exemples 
són: dipòsits de text complet, indexació, bases de dades de citacions, catàlegs de biblioteques 
en línia i altres recursos web i serveis. 

Post-recol·lecció (Post-harvester) 

La post-recol·lecció són tasques que es realitzen en les metadades recol·lectades, depenent 
dels requisits particulars del servei de recerca proposat. 

Prefix de metadades OAI (metadataPrefix) 

Dins l’OAI-PMH, un prefix de metadades és una cadena de caràcters utilitzada com a 
identificador únic d’un esquema de metadades concret per a un dipòsit OAI. És un argument 
exigit en les peticions ListRecords, GetRecord i ListIdentifiers. Una correspondència des dels 
metadataPrefixes al namespace de les metadades i els seus esquemes és exposada mitjançant la 
ListMetadataFormats. 

Pre-indexació (Pre-indexing) 

La pre-indexació és la fase en la qual es tracten les metadades abans d’indexar-les. Les etapes 
de pre-indexació més utilitzades són: crawling, tokenizing, stemming, stripping, segmenting. 
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Protocol OAI per a la recol·lecció de metadades (OAI Protocol for Metadata 

Harvesting, OAI-PMH) 

OAI-PMH és un protocol lleuger de recol·lecció per compartir metadades entre serveis. 

Proveïdor de dades (Data Provider) 

Un proveïdor de dades manté un o més dipòsits (servidors web) que utilitzen l’OAI-PMH 
com a mitjà per exposar les metadades. Més concretament, un proveïdor de dades com per 
exemple una biblioteca acadèmica utilitza un dipòsit que usa OAI-PMH com a mitjà 
d’informació per exposar les metadades sobre els recursos que ofereix, per exemple 
publicacions acadèmiques. 

Proveïdor de serveis (Service Provider) 

Un proveïdor de serveis recol·lecta les metadades exposades pels proveïdors de dades. Això 
ho fa a partir de peticions OAI-PMH al proveïdors de dades. El proveïdor de serveis utilitza 
un recol·lector (harvester) per recol·lectar les metadades des dels dipòsits del proveïdors de 
dades. Finalment, les metadades recol·lectades es poden utilitzar per proporcionar serveis de 
valor afegit, com per exemple un lloc web que permeti buscar entre els catàlegs de diversos 
proveïdors de dades. 

Recol·lecció (Harvesting) 

En el context de l’OAI, la recol·lecció es refereix específicament a la reunió de metadades des 
d’un cert nombre de dipòsits distribuïts a un dipòsit de dades combinades. 

Recol·lector (Harvester)  

Un recol·lector és una aplicació client que emet peticions OAI-PMH. El recol·lector es fa 
servir per un proveïdor de serveis (Service Provider) com a mitjà per recol·lectar metadades a 
partir dels dipòsits (Data Providers). 

Senyals de represa (Resumption tokens) 

Els senyals de represa són una opció dins del protocol d’OAI que permet als proveïdors de 
dades establir una mesura de control de flux. Aquests senyals de represa permeten als 
proveïdors de dades partir les respostes a una petició de llista, específicament les peticions a 
les llistes: ListRecords, ListIdentifiers i ListSets. Quan un dipòsit OAI rep una petició de llista, pot 
respondre amb una llista incompleta que inclou un senyal de represa o resumptionToken. El 
recol·lector aleshores demana la propera secció de la llista incloent el resumptionToken en la seva 
següent petició, i així successivament. Les senyals de represa són una bona mesura per als 
proveïdors de dades per no sobrecarregar els seus servidors i els seus accessos a la xarxa. 
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El senyal de represa és opcional des del punt de vista del proveïdor de dades. Tanmateix, és 
obligatori pels proveïdors de servei per recuperar sempre llistes completes en resposta a 
peticions que retornin llistes. 

Set (en l’entorn OAI) 

El protocol OAI defineix un set com una “estructura opcional per agrupar elements a l’efecte 
d’una recol·lecció selectiva”. L’estructura de cada set pot ser plana, jeràrquica o encavalcada. 
Els elements poden pertànyer a més d’un set. Cada set ha de tenir un setSpec que s’utilitza dins 
les peticions OAI i un setName que és una cadena de caràcters llegible per un ésser humà que 
l’identifica. Cada set també pot tenir un setDescription, que és un contenidor opcional i repetible 
que pot incloure dades en XML sobre el set. 

Els proveïdors de serveis poden utilitzar els sets per recol·lectar selectivament conjunts de 
documents apropiats per al seu servei. Per exemple, una biblioteca científica podria 
recol·lectar metadades només d’aquells conjunts que inclouen ciència, enginyeria i 
matemàtiques. Així, els sets poden ajudar un proveïdor de serveis a evitar recol·lectar un 
dipòsit OAI sencer i d’altra banda, pot reduir la càrrega de treball al servidor del proveïdor de 
dades. 

SetSpec 

El protocol OAI especifica que el setSpec esdevingui llista separada pel caràcter de dos punts [:], 
la qual indica el camí des de l’arrel de la jerarquia del set al node respectiu. Cada element en la 
llista és una cadena de caràcters (string) que consta de caràcters vàlids i no reservats d’URI, el 
qual no ha de contenir el caràcter de dos punts [:]. Ja que un setSpec identifica cada set dins del 
dipòsit, aquest ha de ser únic per a cada un d’ells. 

XOAI 

XOAI és un generador automàtic de servidors OAI per a col·leccions dins de BBDD en 
XML. 

 

Introducció 

Breu introducció a l’OAI  

L’Open Archive Initiative (OAI) és una iniciativa per desenvolupar i promoure estàndards 
d’interoperatibilitat que facilitin la disseminació eficient de continguts digitals. Un d’aquests 
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estàndards és l’OAI Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), protocol per a la compartició 
de metadades entre serveis o dipòsits. 

En primera instància, la iniciativa tenia l’objectiu de desenvolupar un marc tecnològic i 
estàndards d’interoperabilitat específicament per realçar l’accés als arxius d’e-prints, augmentant 
així la difusió del contingut acadèmic. Per aquest motiu, l’OAI està estretament relacionat amb 
el moviment d’Accés Obert (Open Access). Tanmateix, la tecnologia desenvolupada i els 
estàndards són aplicables a dominis molt més amplis que únicament les publicacions 
acadèmiques. 

En la compartició de metadades hi participen dos actors, els proveïdors de serveis (Service 

Providers) i els proveïdors de dades (Data Providers). Un dipòsit pot oferir les pròpies metadades,  
essent d’aquesta manera un proveïdor de dades. D’altra banda, un dipòsit també pot 
recol·lectar (harvesting) metadades d’altres dipòsits, convertint-se així en un proveïdor de 
serveis i oferint un servei de valor afegit. És a dir, els proveïdors de serveis recol·lecten 
metadades, mitjançant el protocol OAI-PMH, que els proveïdors de dades han exposat 
prèviament. 

A nivell tècnic, el protocol OAI-PMH (actualment en la versió 2.0) defineix un mecanisme 
perquè els proveïdors de dades exposin les seves metadades i imposa que, com a mínim, els 
arxius publiquin les seves metadades en DC no qualificat. 

Motivacions de l’estudi 

El Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA) i el Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya (CBUC) han anat posant en marxa, des de l’any 2000, tres dipòsits 
col·lectius d’e-informació: Tesis Doctorals en Xarxa (TDX), Dipòsit de la Recerca de 
Catalunya (RECERCAT) i Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO). Tots tres dipòsits 
són proveïdors de dades i un d’ells, RECERCAT, també realitza tasques de proveïdor de 
serveis. 

TDX és un dipòsit col·lectiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les 
universitats de Catalunya i d’altres comunitats autònomes. Per al desenvolupament d’aquest 
dipòsit es va adaptar l’Electronic Theses and Dissertations (ETD) de la Universitat de Virginia 
Tech. Aquest programari també ha permès proveir dades mitjançant OAI-PMH. 

El dipòsit col·lectiu RECERCAT inclou la literatura de recerca de les universitats i dels 
centres d’investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats (preprints), comun-
icacions a congressos, informes de recerca, documents de treball (working papers), projectes de 
final de carrera, memòries tècniques, etc. Per al desenvolupament del dipòsit s’ha usat DSpace, 
programari creat pel Massachusetts Institute of Technology i Hewlett-Packard. El propi 
programari ha permès fer que RECERCAT esdevingui proveïdor de dades pel protocol OAI-
PMH. 
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Des de RACO es poden consultar, amb accés obert, articles a text complet de revistes 
científiques, culturals i erudites catalanes. S’ha desenvolupat usant l’Open Journal Systems 
(OJS) del Public Knowledge Project (PKP). Igual que els altres dipòsits, el programari ha 
permès proveir dades mitjançant el protocol OAI-PMH. 

Degut al gran interès del CESCA i del CBUC en participar en la difusió del contingut digital 
que la xarxa ofereix actualment, ha aparegut la motivació de convertir-se en proveïdors de 
serveis. D’aquesta manera, a més de ser proveïdors de dades a partir dels dipòsits anomenats, 
es podrien oferir metadades obtingudes a partir dels dipòsits d’altres proveïdors de dades. 

En el cas de RECERCAT, i gràcies a l’adaptació d’un connector (plugin) (http://dspace.cs 

.odu.edu), s’ha aconseguit que el dipòsit també realitzi tasques de proveïdor de serveis, és a dir, 
que recol·lecti metadades d’altres dipòsits. S’han fet proves satisfactòries de recol·lecció dels 
dipòsits e-prints (https://e-prints.upc.edu) i de PFC, TFC i tesines (http://bibliotecnica .upc.edu/pfc) de 
la Universitat Politècnica de Catalunya. Però aquesta solució, tot i que compleix completament 
els requisits, està restringida a aquest dipòsit, ja que els altres utilitzen programaris diferents al 
Dspace, als quals no es pot afegir el connector. 

A grans trets, aquest estudi sobre recol·lectors OAI-PMH intenta cobrir totes les ofertes 
actuals de programaris que permeten convertir-se en proveïdors de serveis, examinar-ne les 
característiques principals i proposar la/les solució/ns més adequada/es. 

Naturalesa de l’estudi 

Concretament, els factors que han estat estudiats en aquest document són: 

• ‘L’estat de l’art’ dels diferents programaris capaços de recol·lectar dades (service provider) 
mitjançant el protocol OAI-PMH i una comparativa de les seves principals 
característiques i funcionalitats.  

• La inclusió en la comparativa del programari Metalib de l’empresa Ex-Libris. Aquest 
programari ha guanyat recentment un concurs organitzat pel CBUC per automatitzar 
la gestió de biblioteques digitals i disposa d’un mòdul per fer de proveïdor de serveis 
utilitzant el protocol OAI-PMH. 

• Una estimació dels costos, en temps i recursos, que portaria la implementació de la/les 
solució/ns de l’estudi més significativa/es. 

• Especificar si les solucions estudiades són una solució individual per a algun dels tres 
dipòsits que actualment es tenen en producció (TDX, RECERCAT i RACO) o si pel 
contrari, la solució és aplicable de manera conjunta als tres dipòsits actuals i a d’altres  
futurs que també siguin proveïdors de dades. 
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• Estudiar l’encaix de les solucions dins els dipòsits en producció. Comprovar si és 
possible integrar dins els dipòsits actuals metadades recol·lectades d’altres dipòsits 
sense necessitat de definir una nova interfície conjunta. 

• Definir si els programaris estudiats són comercials, lliures (free software) o de codi obert 
(open source). En les dues darreres opcions, especificar dades de les comunitats que 
s’encarreguen de la seva manutenció, com ara la grandària o si es tracta de fundacions 
o empreses privades. 

• Finalment, i allunyant-se una mica dels programaris examinats, estudiar com fa front 
‘la comunitat OAI’ al que pot semblar una mancança del protocol OAI-PMH. Aquest 
protocol tracta amb metadades equivalents al Dublin Core (DC) no qualificat. D’altra 
banda, dipòsits com per exemple RECERCAT disposen de metadades DC quali-
ficades, metadades amb més detall. En el moment en què RECERCAT exposa les 
seves metadades mitjançant OAI-PMH amb DC no qualificat s’està perdent detall. 
Igualment, quan es vol fer de proveïdor de servei, es poden recol·lectar dades DC no 
qualificades a partir de dipòsits que tenen metadades DC qualificades, amb la 
conseqüent pèrdua de detall. 

 

Llista d’opcions de programari estudiades 

A continuació es mostra una llista de totes les opcions actuals trobades per l’autor que 
permeten realitzar tasques de proveïdor de serveis. Aquest ‘estat de l’art’ sobre els programaris 
de recol·lecció de metadades intenta investigar quines d’aquestes opcions són vàlides i 
aplicables al context exposat prèviament. 

Aplicacions 

Invenia OAI Harvester 

Referència: http://www.invenia.es/invenia:oai 

Java OAI Harvester  

Referència: http://sourceforge.net/projects/uilib-oai/ 

Metalib 

Referència: http://www.exlibrisgroup.com/metalib.htm 
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METALIS 

Referència: http://metalis.cilea.it/credits.html#download 

my.OAI Search Engine 

Referència: http://myoai.com/ 

VB OAI Harvester  

Referència: http://sourceforge.net/projects/uilib-oai/ 

OAI/ODL Harvester 

Referència: http://www.dlib.vt.edu/projects/OAI/software/harvester/harvester.html 

OAIHarvester2 

Referència: http://www.oclc.org/research/software/oai/harvester2.htm 
http://alcme.oclc.org/wikid/CollectionHarvester2:Harvester2Faq 

Open Archives Harvester 

Referència: http://pkp.sfu.ca/?q=harvester 

En desenvolupament 

ARC - A Cross Archive Search Service 

Referència: http://arc.cs.odu.edu/, http://www.dlib.org/dlib/april01/liu/04liu.html 
 
Kepler - An OAI Data/Service Provider for the Individual 

Referència: http://www.dlib.org/dlib/april01/maly/04maly.html 

Gestors d’informació amb recol·lector 

DLXS 

Referència: http://www.dlxs.org 

Keystone DLS (TKL) 
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Referència: http://www.indexdata.dk/keystone/ 

ori-oai-harvester 

Referència: http://sourcesup.cru.fr/projects/ori-oai-harvest, http://www.esup-portail.org/ 

OAI-PMH Pack 

Referència: http://www.infrae.com/products/oaipack 

OAI-PMH Harvester and LOM Parser 

Referència: http://www.medev.ac.uk/interoperability/harvesters 

Llibreries  

VB OAI Harvester Object Lib  

Referència: http://sourceforge.net/projects/uilib-oai/ 

Mòduls 

Net::OAI::Harvester 

Referència: http://search.cpan.org/dist/OAI-Harvester/ 

OAI .NET Harvester 

Referència: http://oss4lib.org/node/432, http://oregonstate.edu/~reeset/oai/doc/ 

Connectors (plug-in) 

OAI Harvester Plug-In for Dspace 

Referència: http://dspace.cs.odu.edu/ 
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Comparativa entre els programaris d’interès  

En la taula comparativa dels productes que es mostra a continuació no s’han inclòs tots els 
productes estudiats prèviament. 

A partir d’un estudi inicial s’han pogut descartar els programaris pertanyents a les categories 
de: 

• Gestors d’informació amb recol·lector, ja que actualment els dipòsits ja utilitzen 
programaris adaptats per gestionar la informació que contenen. Per aquest motiu, és 
poc adequat utilitzar productes tan complexos per realitzar una tasca tan específica 
com és la de recol·lecció (harvesting). 

• En desenvolupament, degut a les mancances òbvies d’aquests productes per ésser 
utilitzats en producció. 

D’altra banda també s’han descartat els següents programaris: 

• VB OAI Harvester Object Lib, ja que és una llibreria ActiveX i necessitaria un treball 
de programació important per realitzar tota la interfície que englobés el recol·lector. 

• Invenia OAI Harvester, Java OAI Harvester, my.OAI Search Engine i OAI/ODL 
Harvester, a causa de:  

o L’antiguitat de la darrera versió disponible dels productes. 

o La poca informació dins els llocs web. 

o La impossibilitat de tenir accés a més informació que la que es troba als llocs 
web, incloent intents fallits de contacte directe via correu electrònic amb els 
seus autors. 

• VB OAI Harvester, ja que a partir de l’any 2002 es van aturar les actualitzacions del 
producte (actualment unsupported). 
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Finalment, la comparativa s’ha realitzat entre els següents cinc productes (ordenats a la taula 
per data d’aparició de la darrera versió): 

• MetaIndex (component de MetaLib que permet convertir-se en proveïdor de serveis) 

• METALIS 

• OAIHarvester2 

• OAI Harvester Plug-In Dspace 

• Open Archives Harvester 

 

Característiques MetaIndex OAIHarvester2 METALIS Open Archives 

Harvester 

OAI Harvester 

Plug-In Dspace 

Dades del programari 

Tipus Comercial Programari lliure 

de codi obert 

Programari lliure 

de codi obert 

Programari lliure 

de codi obert 

Programari lliure 

de codi obert 

Llicència Open source N/A Apache License, 

v2.0 

GLP License ver. 

2.0 

GNU Public 

License 

BSD License 

Data de la darrera publicació 01-07/-006 19-06-2006 07-06-2006 01-06-2006 17-08-2004 

Nombre de la darrera versió 3.13 (4.0 al 

desembre) 

2-0.1.10 N/A 2.0.0 N/D 

Dades del projecte 

Tipus Empresa Recerca Comunitat Comunitat Comunitat 

Finançament Privat Públic Públic Públic Públic 

Any de creació 2001 2003 2003 2001 2003 

Envergadura Gran Petita Mitjana Gran Gran 

Protocol 

Versió d’OAI-PMH v2.0 v1.1/2.0 V2.0 v1.1/2.0 N/D 

Versió d’XOAI-PMH No No No No N/D 

Control de flux (Flow control) Sí Sí No Sí N/D 

Resumption tokens Sí Sí No Sí N/D 

OAI Sets Sí Sí Sí Sí N/D 

OAI SetSpec Sí Sí Sí Sí N/D 

Recol·lecció 

Post-recol·lecció (Post-

harvesting) 

Sí A programar A programar Sí N/D 

Pre-indexació (Pre-indexing) Sí A programar A programar Sí N/D 

Esquemes 

DC no qualificat Sí Sí Sí Sí Sí 

MARCXML Sí No No Sí N/D 
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Característiques MetaIndex OAIHarvester2 METALIS Open Archives 

Harvester 

OAI Harvester 

Plug-In Dspace 

MODS No No No Sí N/D 

MAB No No No No N/D 

PKP DC N/A N/A N/A Sí N/A 

SUTRS No No No No N/D 

Ampliacions No A programar A programar Connectors N/D 

Cerca 

Cerca simple Sí No Sí Sí Sí 

Cerca avançada Sí No No Sí Sí 

Alt rendiment Sí No No Sí Sí 

Entorn 

Sistema operatiu Linux/Solaris Multiplataforma Linux/Unix Linux/BSD/Solaris

Mac OS/Windows 

Linux/Unix 

Llenguatge de programació Java Java Java, perl PHP Java 

Base de dades Oracle Fitxers MySQL MySQL PostgreSQL 

Servidor web Apache N/A Apache Apache Tomcat 

Interfície d’usuari 

Inclou interfície Sí No Sí Sí Sí 

Interfície modificable  Sí No Sí Sí Sí 

Internacionalització Sí No No Sí No 

Ajuda i suport 

Documentació/manual Sí No No Sí No 

Seguiment d’errors Sí No No Sí No 

Demanda de millores Sí No No Sí No 

Suport formal (help desk) Sí No No No No 

Fòrum de discussió No No No Sí No 

Conclusions 

Solucions proposades 

Després de realitzar ‘l’estat de l’art’ dels programaris actuals que permeten recol·lectar 
metadades, les tres solucions significatives aplicables al context actual són: 

A) Solució repartida: Utilitzar un recol·lector diferent per a cada dipòsit 

Aquesta solució planteja la possibilitat d’utilitzar cada dipòsit com a proveïdor de serveis i 
proveïdor de dades alhora. Com a proveïdor de dades, cada dipòsit oferirà les metadades que 
conté, com ja fan actualment. D’altra banda, com a proveïdor de serveis recol·lectarà les 
metadades d’altres proveïdors de dades que n’ofereixin dins del context del dipòsit.  
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Els productes proposats per a cada dipòsit són: 

• Open Archives Harvester o MetaIndex per al TDX, degut a que l’Electronic Theses and 

Dissertations (ETD) no té cap programari o mòdul adaptat que li permeti convertir-se 
en proveïdor de serveis. 

- Després de consultar amb els creadors de l’ETD del Virginia Tech, el resultat 
ha estat que no existeix cap programari adaptat a aquest gestor de tesis que 
permeti realitzar tasques de proveïdor de serveis. 

- Per realitzar aquestes tasques, els dos programaris OAIHarvester2 i METALIS 
han estat descartats, ja que són projectes petits i poc desenvolupats. 

- El programari OAI Harvester Plug-In for Dspace també ha estat descartat, ja 
que és un programari que necessita estar instal·lat sobre una instància del 
Dspace i comportaria instal·lar un producte més complex del que seria 
necessari. 

- Els programaris Open Archives Harvester i MetaIndex complirien amb els 
requisits de crear un recol·lector associat al dipòsit TDX. 

• OAI Harvester Plug-In for Dspace per a RECERCAT, ja que és un programari 
adaptat al que utilitza aquest dipòsit.  

- Una instal·lació del mòdul a una instància de DSpace ha permès comprovar 
que aquest producte funciona perfectament amb el programari existent. 

• Open Archives Harvester per a RACO, ja que és un programari fet per la mateixa 
comunitat i exactament pel mateix entorn que utilitza aquest dipòsit.  

- No obstant, cal considerar que l’OJS i l’Open Archives Harvester no estan 
integrats. Després de consultar a la comunitat del PKP, la proposta ha estat 
adaptar la cerca avançada de l’OJS per permetre fer cerques a les metadades 
recol·lectades, però sense integrar els dos productes. Així, un usuari podria 
cercar entre els articles localment o fer-ho entre les metadades recol·lectades 
però sense tenir-ne una visió conjunta (en un llistat conjunt per exemple). La 
idea de retornar els resultats conjuntament ha estat desaconsellada per la 
comunitat a conseqüència de la dificultat d’adaptació i del risc de confondre els 
usuaris. 

A favor de la solució: 

• Aquesta solució permet convertir gradualment els dipòsits en proveïdors de dades. El 
fet que cada dipòsit realitzi les tasques de proveïdor de dades per separat permet que la 
labor de convertir-los en proveïdors de dades es pugui realitzar en diferents períodes al 
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llarg del temps del projecte. Aquesta forma de treballar pot ésser efectiva en cas que 
interessi accelerar l’aparició d’un proveïdor de dades concret. 

• OAI Harvester Plug-In for DSpace ha estat instal·lat satisfactòriament en una 
instància del Dspace per a RECERCAT, demostrant així la plena funcionalitat en un 
dipòsit en producció. A més, la interfície està completament integrada amb el DSpace i 
permet fer cerques a partir de la interfície estàndard del programa. 

• Open Archives Harvester és un producte que encaixa perfectament amb RACO, ja 
que els autors són els mateixos que els del programari en el qual es basa aquest dipòsit 
i s’ha utilitzat la mateixa manera de programar. A més, la interfície entre l’OJS i l’Open 
Archives Harvester és molt similar. 

En contra de la solució: 

• A causa de que el programari Electronic Theses and Dissertations (ETD) no contempla la 
possibilitat de realitzar tasques de proveïdor de serveis, apareix la necessitat d’adaptar 
un altre programari per realitzar aquestes tasques. D’aquesta manera, per al proveïdor 
de serveis pertanyent al TDX caldria adaptar-li la interfície del programari i integrar-la. 

• L’OJS i l’Open Archives Harvester no estan integrats. Tot i tenir interfícies similars, 
són dos programaris que treballen separadament i caldria fer-ne certes modificacions.  

• Les dades dels tres recol·lectors estarien descentralitzades. Hi hauria tres harvesters 
diferents que segurament recol·lectarien metadades de proveïdors de dades diferents i 
seria impossible fer-ne una cerca unificada. Si en un futur interessés fer una cerca 
federada entre tots els dipòsits de metadades, s’hauria d’afegir un sistema de cerca 
distribuïda. 

• En cas d’aparició d’un o més dipòsits nous, si interessés que actués com a proveïdor 
de serveis, caldria decidir quin recol·lector associar-hi. 

B) Solució federada: Utilitzar un sol recol·lector per realitzar la recol·lecció de dades 

dels diversos dipòsits 

La idea principal d’aquesta solució és separar completament els rols de proveïdors de dades i 
de serveis. Els tres dipòsits actuals i qualsevol altre dipòsit futur seguirien realitzant el rol de 
proveïdors de dades com fan actualment. D’altra banda, s’instal·laria un proveïdor de serveis 
que, a més de les metadades de molts altres proveïdors de dades, recol·lectaria els continguts 
dels dipòsits interns. 

Entre tots els productes apareguts a la comparativa, els considerats més adequats són:  

• Open Archives Harvester  
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• MetaIndex 

Els motius d’aquestes eleccions són que aquests programaris pertanyen a projectes (comunitat 
o empresa) amb una gran tradició dins el camp de la gestió de la informació. A més, els 
productes han tingut un gran nombre de versions anteriors, fet que assegura una bona 
estabilitat, menys errors i mancances i dóna confiança en el programari. 

Per motius antagònics als anteriors, els dos programaris OAIHarvester2 i METALIS han estat 
descartats en aquesta solució. 

Finalment, el programari OAI Harvester Plug-In for Dspace també ha estat descartat. Els 
motius són que, a diferència dels altres dos, el connector (plugin) que permet realitzar tasques 
de proveïdor de serveis està instal·lat sobre un programari de gestió d’informació (DSpace). 
D’aquesta manera, en comptes d’instal·lar únicament una capa de programari que permeti 
recol·lectar, s’hauria d’instal·lar un producte més complex. 

A favor de la solució: 

• Encaixaria perfectament amb els dipòsits actualment en producció, ja que la solució no  
hi requereix cap canvi. 

• Les dades dels tres recol·lectors estarien centralitzades. D’aquesta manera, les consul-
tes es farien sobre totes les metadades recol·lectades, permetent que les peticions es 
poguessin respondre amb metadades pertanyents a contextos de més d’un dipòsit. 

• En cas d’aparició d’un o més dipòsits nous, no seria necessari escollir un recol·lector 
associat. Hi hauria un sol recol·lector que únicament caldria configurar amb les dades 
del nou dipòsit. 

En contra de la solució: 

• Requeriria fer una nova interfície per al proveïdor de serveis, des de la qual es 
consultarien conjuntament totes les peticions. A més, els usuaris d’un dipòsit en con-
cret haurien de buscar la informació en dues interfícies diferents, o acostumar-se a 
començar les cerques a partir de la interfície del proveïdor de serveis. 

• No s’utilitzen els programaris més adaptats als dipòsits existents. 

C) Solució repartida amb programari únic: Utilitzar un sol programari, però utilitza 

una instància per a cada dipòsit 

En aquest cas, la instal·lació consistiria en fer una instància del programari escollit per a cada 
dipòsit, convertint aquesta solució en una barreja de les dues solucions anteriors. Tanmateix, 
considerem que aquesta solució no és adequada ja que:  
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• Es perdria la possibilitat de tenir una base de dades de metadades centralitzada, 
suposant que interessi que els usuaris rebin totes les metadades relacionades amb la 
seva consulta sense tenir en compte el context del dipòsit. 

• Es necessitaria una nova interfície de consulta de metadades per a cada dipòsit. 

• No s’utilitzarien els programaris més adaptats als dipòsits existents. 

Estimació de costos 

Solució repartida Solució federada  

Open Archives 

Harvester 

MetaIndex Open Archives 

Harvester 

MetaIndex 

Recursos econòmics 

Cost programari - ↑↑↑ - ↑↑↑ 

Recursos personals 

Programació ↑↑ ↑↑ ↑ ↑ 

Integració ↑ ↑ ↑↑ ↑↑ 

Instal·lacions ↑↑ 

[3 (+1 per a  tot nou 

dipòsit)] 

 

- 
1
 

↑ 

[1] 

 

- 
1
 

Configuracions ↑↑ 

[3 (+1 per tot nou 

dipòsit) ] 

↑↑ 

[3 (+1 per tot nou 

dipòsit) ] 

↑↑ 

[1 (+1 per tot nou 

dipòsit) ] 

↑↑ 

[1 (+1 per tot nou 

dipòsit) ] 

Recursos tecnològics 

Espai als 

servidors 

↑↑ ↑↑ ↑ ↑ 

Càrrega per 

dipòsit 

↑ ↑ ↑↑↑ ↑↑↑ 

Connexió 

necessària 

↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ 

Llegenda:  

• El caràcter “↑” és una representació de la quantitat necessària del recurs en qüestió. Quan més gran és el 

nombre de fletxes, més elevats són els costos per a aquest recurs.  

• El caràcter “-” representa cost nul. 

                                                 

1 La instal·lació del producte serà duta a terme per l’empresa autora del programari MetaIndex. 
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• Els costos econòmics i temporals estan inclosos implícitament en els recursos personals i tecnològics, degut 

a la seva relació directa. 

• Recursos econòmics 

• Cost programari: representa la carrega econòmica que suposa comprar el producte. 

• Recursos personals 

• Programació: representa el cost que comporta realitzar les noves interfícies necessàries. 

• Integració: representa el cost a conseqüència de tasques de gestió de la comunicació entre tots els actors 

implicats en el procés de recol·lecció. 

• Instal·lacions: representa el nombre d’instal·lacions que s’hauran de realitzar, considerant que cada 

proveïdor de serveis necessita una instal·lació. 

• Configuracions: representa el nombre de configuracions que s’hauran de realitzar, considerant que cada 

proveïdor de serveis necessita una configuració per a cada proveïdor de dades a on recol·lecti.  

• Recursos tecnològics 

• Espai als servidors: representa l’espai necessari global als discs durs per realitzar les instal·lacions de tot 

el programari. 

• Càrrega per dipòsit: representa la carrega que haurà de suportar cada proveïdor de dades. 

• Connexió necessària: representa la connexió global que serà necessària per a realitzar les tasques de 

proveïdor de serveis correctament. 

Possibles solucions a la pèrdua d’informació 

L’estàndard més utilitzat actualment per compartir informació utilitzant el protocol OAI, i 
l’únic que aquest defineix com obligatori, és el DC simple o no qualificat. El recol·lector 
utilitza la variable metadataPrefix igual a “oai_dc” (nom reservat pel protocol OAI) per 
identificar-lo. 

Tot i que aquest estàndard permet la comunicació entre qualsevol proveïdor de dades i 
qualsevol proveïdor de serveis, també pot introduir una certa pèrdua d’informació durant 
l’intercanvi.  

El motiu és que hi ha dipòsits que utilitzen l’estàndard DC qualificat, és a dir, que contenen 
metadades definides amb més detall. Existeixen dues grans classes de qualificadors de Dublin 
Core: 
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• D’afinament dels elements: Aquests qualificadors fan que el significat d’un element 
sigui més reduït o més específic. Un element afinat participa del significat d’un element 
no qualificat, però amb un abast més restringit. 

• D’esquema de codificació: Aquests qualificadors identifiquen esquemes que ajuden a la 
interpretació del valor d’un element. Aquests esquemes inclouen vocabularis controlats 
i notacions formals o normes d’anàlisi.  

Els qualificadors descrits per DCMI no són un conjunt tancat dissenyat per satisfer totes les 
necessitats de descripció dels implementadors. Constitueixen els fonaments d’un corpus més 
ampli de qualificadors que es desenvoluparan com a qualificadors addicionals per a diferents 
comunitats i que seran tramesos al DCMI Usage Committee per al seu examen i la seva 
aprovació.  

Desafortunadament, els qualificadors sovint introdueixen una complexitat addicional que pot 
fer menys interoperables les metadades, llevat que s’utilitzin els qualificadors de DC 
desenvolupats dins del DCMI tenint presents certes consideracions d’interoperabilitat. 

La possible pèrdua d’informació pot aparèixer quan un proveïdor de dades disposa de 
metadades DC qualificades però les exposa en DC no qualificat. D’aquesta manera, es perd 
informació durant el traspàs de les metadades des del proveïdor de dades cap al proveïdor de 
serveis. 

En realitat, aquest fet és una particularitat d’un problema més extens i ben conegut dins de 
qualsevol intercanvi d’informació, el dels estàndards. Per poder intercanviar informació entre 
els proveïdors de dades i els proveïdors de serveis és essencial que tots dos actors utilitzin el 
mateix llenguatge de comunicació (o esquema), sigui aquest DC no qualificat, MARC, MODS 
o qualsevol altre. 

La solució que s’adopta per als diferents esquemes possibles de comunicació és crear dins el 
recol·lector un mòdul adaptat a cada un dels esquemes. Així, quan el recol·lector trobi un 
esquema determinat d’un proveïdor de dades, el podrà utilitzar per recol·lectar la informació 
coneixent el significat de cada camp2. 

En el cas del DC qualificat la solució és molt similar. Així com el DC no qualificat comporta 
una definició estricta dels camps de metadada, el DC qualificat permet una certa llibertat que 
dota la informació de molta més exactitud però que alhora la fa menys estàndard. D’altra 
banda, el Dumb-Down Principle assegura que qualsevol lector d’una informació en DC qualificat, 
sigui un recol·lector o no i que no pugui comprendre el significat dels qualificadors, podrà 
llegir l’anomenat document com si estigués en DC simple. 

                                                 

2 Per a més informació llegir l’annex D. 
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D’aquesta manera, una solució evident és que les dades siguin exposades amb DC qualificat 
per tots els proveïdors de dades. Però cal que els proveïdors de serveis adaptin els seus 
recol·lectors per interpretar correctament els camps d’informació. És a dir, haurien d’afegir un 
mòdul al seu harvester per a cada una de les classes de DC qualificat a partir del qual es vulgui 
intercanviar informació. Això és conseqüència de que la qualificació del DC no és 
necessàriament sempre la mateixa (per exemple, el DC qualificat que ofereix el DSpace utilitza 
un grup reduït de qualificadors que els autors estimen suficient). Aquesta estratègia permetrà 
fer un intercanvi sense pèrdua d’informació entre els proveïdors de dades i els proveïdors de 
serveis. 

Referències 

Articles 

Boutros, N. (2005) “Moissonnage des données, Exposé général sur les principes”, PASS-

TECH, EVCAU, FMSH, http://tech.fr/oai/harvesting.pdf 

Milewicz, Halbert & Skinner (2005) “The Distributed Library: OAI for Digital Library 
Aggregation”, Digital Library Federation Training,  
www.diglib.org/architectures/oai/imls2004/training/OAIToolsFinal.pdf 

(2004) “World Library and Information Congress”, 70th IFLA General Conference and Council, 
22-27. 

Crow, R. (2004) “A Guide to Institutional Repository Software”, Chain Bridge Group, Open 

Society Institute. 

Kellogg, D. (2004) “Open source OAI metadata harvesting tools”, California Digital Library, 
www.cdlib.org/inside/projects/preservation/recall/harvesting.pdf 

Llocs web 

Dublin Core: http://dublincore.org/ 

Electronic Theses and Dissertations (ETD): http://scholar.lib.vt.edu/ETD-db/ 

OAI Best Practices: http://oai-best.comm.nsdl.org 

OAI Tools: www.openarchives.org/tools/tools.html 

OLAC: www.language-archives.org 



 

Estudi sobre recol·lectors OAI-PMH 2 3 / 2 7  

Open Archives Initiative: www.openarchives.org 

Open Archives Forum:  www.oaforum.org 

Open Source Lab: http://osuosl.org 

Oss4lib (open source systems for libraries): http://oss4lib.org 

Project ROMEO: www.lboro.ac.uk/departments/ls/disresearch/romeo/index.html 

Services Providers: www.openarchives.org/service/listproviders.html 
        http://arc.cs.odu.edu/friends.html 

SPARC: www.arl.org/sparc/IR/ir_guide.html 

UIUC OAI Metadata Harvesting Project: http://uilib-oai.sourceforge.net 

Utilitzar el Dublin Core: www.gencat.net/bc/dcguide0.htm 

XOAI: http://ict.udlap.mx/software/xoai/descripcion.htm 



 

2 4 / 2 7  Estudi sobre recol·lectors OAI-PMH 

Annex I: Programari d’interès relacionat amb l’OAI 

A més de les següents aplicacions, altres eines interessants relacionades amb l’OAI es poden 
trobar al document Milewicz, Halbert & Skinner, 2005. 

Ockham Harvest-to-Query (H2Q) 

H2Q proporciona un mètode fàcil per permetre que qualsevol col·lecció disponible en OAI-
PMH estigui en Z39.50. Les versions futures també tindran en compte peticions SRU/SRW. 

Referència: http://osuosl.org/projects/Ockham/ 

Ockham Registry 

El Registre OCKHAM permet difondre i descobrir fàcilment serveis oferts per biblioteques 
digitals. El programari de registre s’executa localment en cada institució que hi participa, 
permetent el control local sobre l’ús del registre. En altres paraules, aquest programari és un 
registre distribuït. 

Referència : http://osuosl.org/projects/Ockham/ 

OAI - Repository Explorer 

Aquest lloc web ofereix una interfície per comprovar, d’una manera interactiva, la conformitat 
de certs arxius amb el protocol OAI. 

Referència: http://re.cs.uct.ac.za/ 

Utf8conditioner 

Utf8conditioner és un programa C que comprova o ‘arregla’ un flux de bytes en UTF-8. Va ser 
dissenyat per ser utilitzat dins d’un recol·lector (harvester) OAI per intentar treure codis erronis 
de fluxos de bytes aparentment en UTF-8, de manera que aquests puguin ser analitzats 
posteriorment utilitzant un parser XML estàndard que altrament fallaria. 

Referència: http://www.cs.cornell.edu/people/simeon/software/utf8conditioner/ 
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Annex II: Breu introducció a l’OLAC  

La Comunitat d’Arxius Lingüístics Oberts (Open Language Archives Community) o OLAC és una 
societat internacional d’institucions i individus que estan creant una biblioteca virtual mundial 
de recursos lingüístics a partir de:  

• Fer un estàndard de la millor pràctica per arxivar digitalment recursos lingüístics. 

• Desenvolupar una xarxa de dipòsits interoperatius i serveis per hostatjar i accedir als 
anomenats recursos. 

Un recurs lingüístic (language resource) és qualsevol classe de dades, eina o notificació que 
pertany a la documentació, descripció o anàlisi d’un llenguatge humà. Els textos, els 
enregistraments, els diccionaris, les anotacions, els llibres de camp, els programaris, els 
protocols, els models de dades, els formats de fitxer, els arxius de grups de discussió i els 
índexs de webs són alguns exemples d’aquests recursos. Les metadades OLAC es poden 
utilitzar per descriure qualsevol classe de recurs lingüístic, els quals poden ser digitals o no 
digitals i publicats o restringits.  

Un arxiu lingüístic és qualsevol col·lecció de recursos lingüístics amb les seves descripcions. 
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Annex III: Llista dels proveïdors de serveis més 
accessibles 

Nom Programari Enllaç 

Arc Arc http://arc.cs.odu.edu/ 

ArXiv.org Propi http://arxiv.org/ 

BASE  Propi http://www.base-search.net/ 

CARL-ABRC  PKP Harvester http://carl-abrc-oai.lib.sfu.ca/ 

CCSD Propi http://www.ccsd.cnrs.fr 

Celestial Propi http://celestial.eprints.org/ 

Citebase Propi http://www.citebase.org/ 

DigitAlexandria Propi http://www.bdaweb.net/ 

DL-Harvest PKP Harvester http://dlharvest.sir.arizona.edu/index.php 

METALIS Metalis http://metalis.cilea.it/ 

MeIND Propi http://www.meind.de/ 

MetaArchive Propi http://www.metaarchive.org/ 

My.OAI My.OAI http://www.myoai.com/ 

NCSTRL Arc http://www.ncstrl.org/ 

Oaister Net::OAI::Harvester http://oaister.umdl.umich.edu/ 

Perseus Propi http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/vor 

Public Knowledge Harvester PKP Harvester http://pkp.sfu.ca/?q=harvester 

Scielo Propi http://www.scielo.br 

Scirus Propi http://www.scirus.com/ 

Sheet Music Consortium Propi  (UCLA DL) http://digital.library.ucla.edu/sheetmusic/ 

SuUB Bremen Propi http://suche.suub.uni-bremen.de/ 

Ultraseek Propi http://software-demo.ultraseek.com/ 
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Annex IV: Com un recol·lector interpreta un esquema 

El primer pas que realitza un recol·lector quan vol adquirir metadades d’un proveïdor de 
dades és fer una petició ListMetadataFormats. A partir d’aquesta consulta, el recol·lector pot 
saber quins són els formats o esquemes amb els que el Data Provider ofereix la seva informació, 
és a dir, una llista dels possibles metadataPrefixes. 

Com no necessàriament tothom utilitza la mateixa etiqueta metadatdaPrefix per definir el mateix 
esquema, es pot utilitzar el valor metadataNamespace de la ListMetadataFormats per saber quina 
etiqueta correspon a l’esquema que interessa al recol·lector. 
 
Seguidament, el recol·lector pot triar l’interval de temps en el qual ha estat creada la metadada 
que li interessa recol·lectar i d’altres possibles paràmetres per concretar la seva cerca. 
 
El protocol OAI només permet recol·lectar un format alhora. Si es volen recol·lectar 
múltiples formats cal fer-ho d’un en un. 


