
U
dG

 B
ib

lio
te

ca

Nou portal d’accés als materials 
en obert 

de la UdG: DUGi 2.0

Autor: Oriol Olivé
Estudi: ETIG

Tutor: Josep Soler
Departament: IMA

Àrea: LSI



U
dG

 B
ib

lio
te

ca Nou portal d’accés als materials en obert 
de la UdG: DUGi 2.0

Continguts

1. Introducció
2. Objectius
3. Requisits
4. Planificació
5. Anàlisi i disseny
6. Implementació
7. Conclusions
8. Demo



U
dG

 B
ib

lio
te

ca Nou portal d’accés als materials en obert 
de la UdG: DUGi 2.0

Introducció

• Biblioteca
• Repositoris
• DUGi 1.0
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Introducció: Biblioteca
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Introducció: Repositoris UdG

• DUGiMedia
• DUGiDocs
• DUGiFonsEspecials
• DUGiImatges
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Introducció: Repositoris CBUC

• TDX
• RACO
• MDC
• MDX
• Recercat
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Introducció: Altres repositoris

• Recolecta (Espanya)
• Driver (Europa)
• OPENAire (Europa)
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Introducció: Ítems, metadades i documents
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Metadades Dublin Core



U
dG

 B
ib

lio
te

ca Nou portal d’accés als materials en obert 
de la UdG: DUGi 2.0

Introducció: DUGi
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Introducció: DUGi 1.0 - recol·lecció
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Introducció: DUGi 1.0 - recol·lecció RACO
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Introducció: DUGi 1.0 - problemàtica (1)

• Sobren característiques
• Consumeix molts recursos
• La solució és com un puzzle
• Les opcions de cerca 
són farragoses
• La interfície no és gaire usable
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Introducció: DUGi 1.0 - problemàtica (2)

• El client d’OAI-PHM no parseja 
bé tots els servidors i perd 
els atributs dels tags XML
• Es perden els qualificadors de 
les metadades
• No existeix un control 
d’autoritats
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Objectius

• Desenvolupar un portal web 
amb un sistema d’indexació que 
permeti cercar i filtrar resultats
• Detectar els possibles autors 
duplicats
• Desenvolupar un client d’OAI 
per recol·lectar els repositoris



U
dG

 B
ib

lio
te

ca Nou portal d’accés als materials en obert 
de la UdG: DUGi 2.0

Objectius: Tasques (1)

• Fer un estudi de les eines i 
protocols
• Trobar una metodologia
• Dissenyar l’aplicació
• Implementar-la
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Objectius: Tasques (2)

• Instal·lar els entorns de treball 
i de producció
• Testejar
• Optimitzar
• Estudiar les principals amenaces 
de seguretat i corregir-les.
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Requisits (1)

• Sistema per unificar entrades 
d’autors
• Client d’OAI estàndard
• Cerca amb opcions de filtrar i 
refinar
• Protocol de cerca potent
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Requisits (2)

• Interfície simple, alta usabilitat
• Màxima visibilitat a autors, 
matèries i documents
• Sistema de memòria cau
• Interfície multilingüe
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Requisits (3)

• Consumir pocs recursos
• Format per mòduls 
reutilitzables
• Segur
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Planificació (1)

1. Anàlisi requisits
2. Estudi eines
3. Disseny conceptual
4. Disseny navegacional
5. Disseny presentació
6. Instal·lació màquina
7. Implementació
8. Testeig
9. Correccions
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Planificació (2)

Anàlisi dels requisits
del sistema

Estudi de les eines
necessàries

Disseny conceptual

Disseny navegacional

Disseny de la 
presentació

Instal·lació
de la màquina

Setmanes
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Implementació
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Anàlisi i disseny (1)

• Estudi de les eines i protocols
• Diagrames casos d’ús
• Fitxes casos d’ús
• Definició del model de dades
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Model de dades

AUTOR

ÍTEM

METADADA

*

*

MATÈRIA LLENGUATGE TIPUS DOCUMENT DATA
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Anàlisi i disseny (2)

• Diagrames de classes
• Diagrames de navegació
• Diagrames de presentació
• Diagrames de seqüència
• Aplicació de patrons
• Disseny de la interfície
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Diagrama de classes - recol·lecció (1)

- nom: String
- con�g: Con�guracióRepositori

+ getNom: String
+ setNom(String)
+getCon�g(Con�gurcióRepositori)
+setCon�g(Con�guracióRepositori)

Repositori

- dataUltimaRecol·lecció: data
- sets: Sets[]

+ getSets(): Sets[]
+ setSets(Set)
+ getMetadades(): String[]
+ getUrl(): String
+ setUrl(String)

Con�guracióRepositori

- metaIn: String
- metaOut: String
- patro: String

+ getMetaIn(): String
+ setMetaIn(String)
+ getMetaOut(): String
+ setMetaOut(String)
+ getMetadades(): String[]
+ getPatro(): String
+ setPatro(String)

MetadadaCon�g

- nom: String

+ getNom: String
+ setNom(String)

Sets

1

1

10 .. *

1.. *

1



U
dG

 B
ib

lio
te

ca Nou portal d’accés als materials en obert 
de la UdG: DUGi 2.0

Diagrama de classes - recol·lecció (2)

ItemHarvest

- ID: String
- Metadades:metadada[]
- repositori: String

+ getID(): String
+ addMeta(metadada)
- cleanDate(String): String
+ item2Solr(): String

Metadada

- Name: String
- Value: String

+ getName(): String
+ getValue(): String

oaiHarvester

+ recolectar(con�guracioRepositori)
+ harvester(url:string): itemHarvest[]
+ comprovarEliminats(itemHarvest):bool
+ comprovarAutoritats(itemHarvest)
+ indexar(itemHarvest[])Con�guracioRepositori

1

1

1

1:*

0:*

0:*
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Diagrama de classes - Consulta
Ítem

- metadades: Metadada[]
- identi�cador: String
- autors: Autor[]
- materies: Materia[]
- lang: Lang[]
- type: Type[]
- dataAux: String
- titol: String
- repositori: String

+ getId(): String
+ getMetadades(): Metadada[]
+ setMetadades(Metadada[])
+ addMetadada(Metadada)
+ getTitol(): String
+ getAutors(): Autor[]
+ getMateries(): Materia[]
+ getDataAux(): String
+ getLang(): String
+ getType(): String

Metadada
- element: String
- quali�cador: String
- valor: String

+ getNom(): String
+ setQuali�cador(String)
+ setElement(String)
+ setValor(String])
+ getQuali�cador(): String
+ getElement(): String
+ getValor(): String

* 1..*

Materia
+ getItems: Item[]

Autor
+ getItems: Item[]

Lang
+ getItems: Item[]

Type
+ getItems: Item[]
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Implementació: tecnologies

DUGi 2.0
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Implementació: esquema

INTERNET

DUGiDocs RACO MDCDUGiMedia DUGiFonsEspecials

DUGi 2.0

<XML>

<XML>

ÍNDEX

INTERNET

DUGi 2.0ÍNDEX

CLIENT

<PHPS>

<HTML>

Recol·lectar

Consultar
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Implementació: Vista - Controlador

CONTROLADOR VISTA

MODEL

CLIENT
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Implementació: Recol·lectar

RECOL·LECTAR

INDEXARPARSEJAR

FITXERS
CONFIGURACIÓ

YAML

ITEMS

SOLR

REPOSITORIS

REPOSITORI
{URL
[SETS]
DATA
[METADADA_IN, METADADA_OUT, PATRÓ]}{
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Implementació: Autoritats

• Funció Heurística
• Distància de Levenshtein

Dist = dist_cognom1*0.7  
+ dist_inicial*0.15  

+ dist_cognom2*0.1  
+ dist_nom*0.05
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Implementació: Cache

CONTROLADOR VISTA

MODEL

CLIENT

FITXERS
CACHE

OBRIR
CACHE

TANCAR
CACHE
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Conclusions

• Requisits
• Desviacions del plantejament 
inicial
• Crítica dels resultats
• Valoracions personals
• Treball futur
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