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La UAB 

Estudiants 46.000 

Articles publicats 2.500 

Tesis 500 

Personal docent i de recerca 3.600 

Pressupost 300.000.000€ 



Projecte Europeu (1995-2000) 

 Decomate  
 Revistes d’Elsevier Science, Kluwer Academic 

Publishers i del Servei de Publicacions de la UAB 

 Universitat de Tilburg (Holanda), London School 
of Economics i a la UAB 

 Un cop acabat el projecte (1997), és un sistema 
més en explotació 

 

 Desembre 2001 

 

 

 

416 títols 

266.576 articles 

109 Gb de disc 



Selecció de programari CBUC 

 2001, TDX, desenvolupament local 

  2011 DSpace 

 

 2004, DSpace  

 

 

 2004, CDSware en desenvolupament 

 2006, naixement del DDD 



Cern. Organització Europea de Recerca Nuclear 





Programari lliure 

 Pots escollir el tipus de relació de parella 

  (Usuari captiu. Puc canviar en poc temps? Suport amb 

  qualitat i a baix preu. Obsolescència no programada ) 

 

 Pots adaptar-lo a les teves necessitats 

 

 Creixement participatiu 

 

 No tens un cost directe pel producte 

 

 Major seguretat. Virus en Linux? 



Capes de PL 

 1. Sistema operatiu (Debian Linux) 

 2. Llenguatge de programació (Python) 

 3. Gestor de bases de dades (MySQL) 

 4. Servidor web (Apache)  

 5. Dipòsit (Invenio) 

 6. Gestor de tasques (Redmine) 

 7. I un munt d'utilitats complementàries 
també lliures: ImageMagick, mupdf, etc, etc.  



 Tipologia diversa 

Perquè  Invenio (CDSware) ? 



 Cal una parametrització acurada. Complexitat 
excessiva? Disseny de les pàgines. Control dels 
requeriments. Necessitats diferents al CERN 

 

 Implementacions pròpies: 

 Gestió de fitxers 

 Captura de pàgines HTML 

 Creació de miniatures 

 Accés obert o restringit 



 Resposta molt ràpida. Molta estabilitat 

 i un alt rendiment. 



 Suport nadiu en format Marc21. Treball 

 amb els fitxers de conversió.  



 Multilíngüe 

 11 idiomes l’any 2004 

 19 actualment. 



 Estructura flexible. No cal seguir una 

 jerarquia estricta, col·leccions virtuals 



 Identificador propi de registre, no segueix el 
sistema handle (Corporation for National Research Initiatives) 

 Augmenta la visibilitat del repositori a Google i a 
les xarxes socials 



 Flexibilitat en els formats 
d’exportació i importació: 

   OAI-PMH 

   MARCXML 

   MARC 

   DC 

   CSV… 



 Facilitat d’ús per l’usuari final i per l’entrada 
de documents. El fluxe de treball també? 
També per l’informàtic? 

  

 

 No sobrecarregar de funcionalitats 

 



 Fitxers rics. Format recomenat 
d’emmagatzematge i de digitalització ‘pdf’ 





 Tipus d’estructura: 

 Organigrama 

 Temàtica 

 … 

 

Bibliotecaris al poder!!!! 



 Estructura d’emmagatzemament  externa. 
Sistema de directoris molt flexible i amb 
desenvolupaments propis de data curation: 
.info, Namaste, md5, sh1… 

 Més flexibilitat i responsabilitat en la 
nomenclatura de fitxers i directoris. Identificar 
bé els fitxers, triar noms i convencions que 
permetin una automatització posterior. 

 



 

La tecnologia només és l’instrument, 
per aconseguir un bon repositori 
s’han de comprometre les 
organitzacions i les persones 

 
 
Política institucional d'accés obert a la Universitat Autònoma de Barcelona 
aprovada en Consell de govern del dia 25 d'abril de 2012. 
       http://ddd.uab.cat/record/89641 
 



Relacions amb el CBUC 

 La UAB manté un duplicat dels pdf en els 
repositoris consorciats. Emmagatzematge 
distribuït com a garantia que almenys no es 
perdi, corrompi o sigui inaccessible una còpia 
única dels documents. 

 No es transfereixen només metadades. 



Què ha vingut després? 

 Comentaris 



 Estadístiques 



 Web 2.0 



Altres Invenio (http://invenio-software.org/wiki/General/Demo) 

 Zaguán. Universidad de Zaragoza 

 http://zaguan.unizar.es/ 



 TRACES. Base de dades de llengua i literatura catalanes 

 http://traces.uab.cat/ 



 Passionarium. Centre d'Estudis Passionarium 

 http://corpus.passionarium.org 



 CIEMAT. Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas (Ministerio de Economía y 
Competitividad) 

 http://documents.eu-eela.org/ 



I per les dades?? 

 EUDAT Service (European Data Infrastructure) 

 http://XXX        -      http://www.eudat.eu/ 

http://eudat.eu/system/files/SimpleStoreOverviewBCN-final2.pdf 



 Zenodo. Repositori europeu OpenAIRE 
http://zenodo.org/ 



Els fitxers són el patrimoni 
digital, el programari 
només els gestiona i és 
efímer 
    Stephen Abrams, Patricia Cruse, John Kunze (2009) 
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Gràcies! 

cristina.azorin@uab.cat 


