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Política   de   metadades.   O2   Repositori   UOC  
 
Les  metadades  identifiquen  la  informació  mínima  necessària  per  a  identificar  un            
document.  És  la  informació  descriptiva  sobre  el  context,  la  qualitat,  la  condició  o              
les  característiques  d'un  recurs,  una  dada  o  un  objecte  amb  la  finalitat  de              
facilitar-ne  la  recuperació,  autenticació,  avaluació,  preservació  o        
interoperabilitat.  Per  això  és  important  definir  com  seran,  com  s'introduiran,  de            
quina  manera  es  presentaran  i  qui  hi  tindrà  accés.  Aquesta  política  té  com  a               
objectiu  establir  les  directrius  d'ús  que  s'han  de  seguir  si  es  fan  servir  les               
metadades   dels   recursos   que   hi   ha   a   l' O2   Repositori   UOC .  

Model   de   metadades  
 
L'O2  Repositori  UOC  utilitza  l'esquema  de  metadades Dublin  Core  (DC) .           
Mitjançant  múltiples  elements,  DC  permet  descriure  acuradament  el  contingut          
dels  ítems  (per  mitjà  de  camps  com  el  títol,  l'autoria,  la  data  de  publicació,  el                
resum,  les  paraules  clau,  etc.),  la  llicència  o  els  drets  d'ús  i  la  instanciació  dels                
recursos.  D'aquesta  manera,  s'aconsegueix  uniformitat  en  els  registres  de          
metadades   i   rigor   a   l'hora   de   descriure   individualment   cada   objecte   digital.   

Llicències   d'ús   i   reutilització  
 
Totes  les  metadades  publicades  a  l'O2  Repositori  UOC  estan  disponibles  amb            
la  llicència Creative  Commons  CC0  1.0  Universal  Oferiment  al  Domini  Públic            
(CC0  1.0).  Aquesta  llicència  permet  copiar,  modificar,  distribuir,  reutilitzar  i           
compartir  públicament  i  lliurement  les  metadades  (incloent-hi  l'ús  comercial),          
sense  haver  de  demanar  permís.  Si  terceres  parts  fan  servir  aquestes            
metadades,  cal  que  facin  un  reconeixement  i  una  atribució  a  la  font.  La              
reutilització  d'aquestes  metadades  també  és  lliure,  tal  com  estableix  la  llicència            
d'ús   CC0.   
 
L'ús  d'aquesta  llicència  reafirma  el compromís  de  la  UOC  d'obrir  el  coneixement             
i   compartir-lo   arreu   del   món.  
 
Quant  a  l'ús  que  es  faci  de  les  metadades  i  qualsevol  millora  que  s'hi  apliqui,                
caldrà  que  estiguin  disponibles  gratuïtament  en  els  mateixos  termes  que           
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s'indiquen  en  aquesta  política,  és  a  dir,  sense  imposar  condicions  jurídicament            
vinculants  sobre  l'accés  a  les  metadades  o  a  les  seves  millores.  L'ús  que  es               
faci   de   les   metadades   de   l'O2   Repositori   UOC   es   fa   assumint   el   propi   risc.  
 
L'O2  Repositori  UOC  no  fa  cap  declaració  o  garantia  de  cap  mena  en  relació               
amb  les  metadades  publicades.  Qualsevol  ús  de  les  metadades  s'ha  d'ajustar  a             
la   legislació   i   normativa   vigent   a   Espanya   i   a   la   Unió   Europea.  

Accés  
 
L'accés  al  registre  complet  de  les  metadades  de  cada  recurs  de  l'O2  Repositori              
UOC  és  obert  i,  per  tant,  gratuït  per  a  qualsevol  usuari.  D'aquesta  manera,  es               
facilita  una  recuperació  més  bona  de  la  informació  per  part  dels  metacercadors             
i  es  garanteix,  gràcies  a  la  Política  de  preservació  digital  de  l'O2  Repositori              
UOC,   l'accés   permanent   als   documents   i   les   metadades.  

Característiques   tècniques  
 
El  protocol  d'intercanvi  de  metadades  que  utilitza  l'O2  Repositori  UOC  és            
l'Open  Archive  Initiative-Protocol  for  Metadata  Harvesting  ( OAI-PMH ),        
l'estàndard  que  s'ha  imposat  entre  els  repositoris  institucionals  de  tot  el  món.             
És  un  protocol  de  transmissió  de  metadades  que  té  com  a  requisit  la  seva               
codificació  en  DC.  En  aquests  intercanvis,  les  peticions  es  formulen  en  HTTP  i              
es   responen   per   mitjà   de   documents   XML   codificats   en   UTF-8.  
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