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Punt de partida

En aquests moments l’estructura dels repositoris UdG és:

• DUGi, el portal d’accés conjunt a tots els continguts de la 
Universitat de Girona (des del 2008)

• DUGi Docs, repositori digital de documents de la 
Universitat de Girona (des del 2008)

• DUGi Media, repositori digital d’àudio i vídeo de la 
Universitat de Girona (des del 2004)

• DUGi Fons especials, repositori digital de manuscrits, 
correspondència, i documents dels Fons especials de la 
Biblioteca de la Universitat de Girona (des del 2008)



  4

Situació actual

Els tres repositoris DUGi Docs, DUGi Media i DUGi Fons especials, s’han 
estabilitzat, tenen un creixement acceptable i ja es coneixen dins la 
comunitat universitària. 

No passa el mateix amb el portal!!
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Amb quins problemes ens trobem (I)

Per contra, el DUGi, el portal d’accés als documents, té:

• Baixa usabilitat:

• No se sap on es cerca
• No es poden gestionar els resultats: ordenar, filtrar, refinar
• La navegació és confusa
• Índex molt estàtic, falten opcions de cerca

• Disseny pobre: segueix l’estuctrura del Dspace, que si bé és 
factible pels repositoris, no ho és pel portal

• Es barregen diferents tecnologies: Dspace + plugin (OAI 
Harvester) + Perl (ItemImport)
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• El harvesting:

• El parser XML del plugin té problemes amb l'OAI de RACO 
(identat, tags buits, sobrants...)

p.e.:

<dc:subject></dc:subject>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:subject></dc:subject>

       <dc:description/>

• Sistema “patchejat” per afegir les opcions from i deleted del 
protocol OAI

• Pèrdua del qualificador del protocol OAI-PHM

 

Amb quins problemes ens trobem (II)
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Amb quins problemes ens trobem (III)

• Utilitzar DSpace com a portal és excessiu ja que hi ha un 
desaprofitament de recursos

• S’han d’aplicar moltes modificacions per a la vista de l'ítem: 
amagar opcions

• A nivell de metadades queda pobre: p.e. RACO

• Manca un control de punts d'entrada de duplicats (molt 
necessari pel que fa a RACO)
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Punt crític

AIXÒ NO SERVEIX PER RES
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Com és el nou DUGi (I)

• Està orientat a una millor usabilitat

• Alta interacció amb l'usuari (AJAX)

• Filtres de cerca (per repositoris)

• Ordre en els resultats

• Claredat de situació i ús 

• Disseny gràfic senzill i entenedor
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•Tecnologies utilitzades pertinentment:

• html pel contingut

• css pels estils

• php pel servidor (web + harvesting)

• apache solr per l'índex

• javascript/ajax per a la interacció amb l'usuari 

Com és el nou DUGi (II)
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• Índex potent amb apache solr totalment configurat 

• Paraules buides

• No sensible als accents 

• Sinònims (per ajudar en les cerques)

• Mode highlight

•Fórmules de cerca

• Etc.

Com és el nou DUGi (III)
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Com és el nou DUGi (IV)

• Mòdul de Harvesting:

•Fitxer per a la conversió de les metadades per a cada 
repositori 

• Patrons per evitar la pèrdua del qualificador 

• Parsejat d'XML genèric (acceptant tags buits, sobrants, 
identació, ...)

• Estandarditzat segons OAI-PHM

•Detecció de possibles punts d’entrada repetits 

• Sistema localització (idiomes +) 

• Sistema memòria cau

• Pantalla d’administració

• Mòduls estàtics / mòduls dinàmics 
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Exemples (I)
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Exemples (II)
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Exemples (III)
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Preguntes ???
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Gràcies !!!
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