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Introducció

L'evolució de les eines orientades a l'usuari que busca informació ha estat ver-

tiginosa en els últims anys a causa de dues raons fonamentals:

• El desenvolupament i la generalització del suport electrònic com a mitjà

físic en el qual emmagatzemar els documents.

• L'adopció d'Internet com a canal per a la difusió d'aquesta informació.

Les formes d'accés a la informació s'han anat ampliant gràcies a la Xarxa. Els

principals editors i distribuïdors de recursos d'informació han desenvolupat

versions web dels seus sistemes de cerca, la qual cosa ha portat a la proliferació

d'eines que tenen com a objectiu oferir serveis de valor afegit a l'usuari i així

distanciar-se d'altres distribuïdors.

Algunes de les eines de cerca gratuïtes desenvolupades ja s'han estudiat en el

mòdul anterior "Eines de cerca", per exemple, els motors de cerca, els agents

intel·ligents, etc.

En aquest mòdul s'estudiaran altres eines de cerca implementades majoritària-

ment per empreses i institucions que cobren per a donar-hi accés. S'estudiaran

únicament des del punt de vista de l'usuari final.

Les eines que s'analitzaran seran les següents:

• Bases de dades.

• Plataformes de bases de dades.

• Portals de revistes electròniques i llibres electrònics.

• Servidors d'enllaços.

• Portals bibliotecaris.
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1. Agents del mercat de la informació digital

Abans de parlar de les diferents eines que s'han anat desenvolupant convé

conèixer quins són els diferents agents que intervenen en el mercat de la pro-

ducció i distribució de la informació digital:

1)�Autors. Són el primer actor de la cadena d'informació digital. La seva funció

és la de crear i elaborar fonts d'informació primària, és a dir, informació origi-

nal. Es tracta de científics, professors d'universitat, periodistes, enginyers, etc.

La tipologia de documents que elaboren és variada, i es pot tractar d'articles de

revistes científiques i tècniques, notícies de premsa, comunicacions en con-

gressos, tesis doctorals, patents, etc.

2)�Productors. Són els creadors de les bases de dades, poden ser empreses,

institucions o organitzacions que s'hi dediquen. Tenen com a funció principal

seleccionar, analitzar presentar i elaborar la informació referent als documents

primaris i generar una referència bibliogràfica amb uns elements addicionals

que aportaran valor afegit a aquesta informació secundària, com són resums,

descriptors, codis de classificació, etc.

Medline

Una base de dades de gran importància en l'àmbit de la medicina és Medline, que es pot
consultar gratuïtament a Internet per mitjà de PubMed. El productor d'aquesta base de
dades és l'US National Library of Medicine.

Per a comprovar-ho, es pot visitar el lloc següent:

http://www.ncbi.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed

3)�Distribuïdors. També coneguts com a hosts. Desenvolupen operacions co-

mercials consistents en la distribució i venda d'aquests recursos informatius

(bases de dades, revistes...), utilitzant per a això suports òptics com el CD-ROM,

el DVD i sobretot Internet, que s'ha convertit en el sistema de distribució més

establert en aquest moment i amb més projecció de futur. Els distribuïdors

desenvolupen una interfície única per a totes les bases de dades que gestionen.

Una altra de les seves funcions és crear serveis de valor afegit com a difusió

selectiva de la informació, elaboració d'informes, etc., i proveir assistència tèc-

nica i postvenda a les unitats d'informació que comprin o subscriguin els seus

productes.

La interfície de consulta

La interfície és la pantalla de consulta que troba l'usuari quan interroga un recurs
d'informació electrònica. Segons Abadal i Codina, la interfície de consulta d'una base de
dades serveix per a establir la comunicació entre persones que busquen informació i els
sistemes de recuperació de la informació, i és una de les parts més importants del procés
de distribució d'una base de dades. Aquesta interfície està formada per un conjunt de
formularis (pàgines HTML en el cas de les bases de dades distribuïdes per mitjà de web)
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dels quals es podrien destacar els següents: formulari de consulta, resultats, visualització
del document complet, informació general i ajuts. (Abadal i Codina, 2005).

Les interfícies de consulta de les fonts d'informació electrònica han arribat a ser un ele-
ment molt important en el mercat de la informació. Els distribuïdors d'informació ho
saben i és per això que empren cada vegada més esforços a desenvolupar interfícies sen-
zilles i intuïtives seguint criteris d'usabilitat.

Distribuïdores de bases de dades

EBSCO és un distribuïdor de bases de dades. Per mitjà de la seva plataforma EBSCOHOST
facilita l'accés a bases de dades produïdes per altres entitats, com, per exemple Econlit
(especialitat en economia), ERIC (especialitzada en educació) o Medline, de la qual ja s'ha
parlat anteriorment.

Tanmateix, a vegades un productor pot exercir també la funció de distribuïdor i això
és el que ocorre també amb EBSCO, que als casos comentats anteriorment afegeix la
distribució de bases de dades com LISTA (especialitzada en documentació) o Business
Source Elite (especialitzada en economia i negocis), ambdues produïdes per ell mateix i
accessibles per mitjà de la biblioteca de la UOC.

4)�Usuaris�intermedis. Entre l'usuari final que busca una informació i aquesta

informació sol existir la figura de l'usuari intermedi. Aquest no és cap altre que

les biblioteques que subscriuen les bases de dades o contracten eines de cerca

per a posar-les a disposició dels seus usuaris. Fins ara, els bibliotecaris i docu-

mentalistes exercien de pont entre ambdós mons. Avui s'ha arribat a un punt

en el qual el que fan és gestionar les subscripcions de les fonts electròniques

i facilitar l'accés als usuaris, aportant funcions de suport en el seu ús només

quan l'usuari final ho requereixi, cosa que cada vegada és més inusual perquè

aquests tipus de fonts tendeixen a simplificar les seves interfícies de cerca per

a fer-les més intuïtives, de manera que pot ser el mateix usuari qui, sense mas-

sa dificultat, aconsegueixi la informació que necessita. Per això, la feina de

la biblioteca i el bibliotecari/documentalista en aquest moment consisteix a

preseleccionar aquestes fonts digitals (bases de dades, enciclopèdies en línia,

llibres electrònics, revistes electròniques...) i administrar-les de manera que a

l'usuari final li resulti tot al més senzill possible.

5)�Usuaris�finals. Són els demandants de la informació emmagatzemada en

les bases de dades subscrites per la biblioteca, és a dir, els nostres usuaris.
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2. Les bases de dades

Les bases de dades són eines fonamentals en la cerca d'informació. La seva uti-

lització permet localitzar dades de qualsevol tipus: informes publicats a tot el

món sobre un tema, sentències sobre un cas judicial d'actualitat, normes tècni-

ques relacionades amb una matèria concreta, dades de facturació d'empreses,

els components químics d'un producte, etc.

Una base�de�dades és una col·lecció organitzada de dades que té una

sèrie d'índexs associats que permeten recuperar aquestes dades.

La informació de les bases de dades s'estructura en registres. Si es tracta d'una

base de dades bibliogràfica, cada registre representa un document. La infor-

mació del registre s'estructura de tal manera que cada un dels seus apartats

constitueix un camp. Els camps per la seva part contenen les dades. Hi ha un

camp per a la identificació d'autor, un altre per a la identificació del títol, del

resum, etc. Per exemple, cada registre d'una base de dades de legislació conté

tota la informació sobre una disposició en particular: nom de la disposició,

data de publicació, òrgan emissor, etc. Posteriorment, aquests camps es podran

utilitzar per a recuperar informació, atenent a criteris específics.

Registre

La imatge següent ha estat presa de la base de dades Agrícola a la plataforma ERL WebS-
pirs. Mostra la informació d'un document recollida en un registre de la base de dades.
S'hi observen els diferents camps, alguns fets ressaltats en la imatge.
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És important no confondre una base de dades amb el programa informàtic que

s'utilitza per a explotar-la. Els programes que permeten introduir les dades,

modificar-les, eliminar-les, recuperar-les, editar-les per pantalla i imprimir-les

són els denominats sistemes�de�gestió�de�bases�de�dades�(SGBD) o data base

management system (DBMS).

Per tant, les bases de dades són el conjunt de la informació emmagatze-

mada, mentre que els SGBD són els programes que permeten treballar

amb aquestes dades.

Nota aclaridora

En paraules d'Ernest Abadal i Lluís Codina:

"Encara (a tots els efectes pràctics) no és cert que existeixin bases de dades sense un sis-
tema de gestió de bases de dades, el contrari sí que és cert; és a dir, una empresa pot tenir
un programa de gestió de bases de dades i no tenir cap base de dades.

L'SGBD (programa informàtic) és diferent de la base de dades (el conjunt de dades i in-
formació) i és (relativament) independent de les dades. Això vol dir que una mateixa base
de dades podria ser gestionada per programes diferents i que un mateix programa podria
gestionar bases de dades diferents."

E.�Abadal�Falgueras;�L.�Codina�Bonilla (2005). Bases de datos documentales: característi-
cas, funciones y método. Madrid: Síntesis.

Exemple de base de dades amb diferents SGBD

És bastant comú que una mateixa base de dades es distribueixi amb diferents SGBD, en
diferents plataformes de bases de dades. En són una mostra les imatges següents, que
pertanyen a la base de dades Current Content a la plataforma Web of Knowledge, desen-
volupada per l'ISI (Institute for Scientific Information):

i la plataforma ERL WebSpirs, desenvolupada per Ovid:
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En ambdues plataformes s'ha fet la mateixa consulta consistent a buscar en "qualsevol
camp" el concepte open access i en el camp autor el terme smith.

Es poden observar diferències en l'idioma de la interfície, el formulari de cerca i la pre-
sentació de resultats. Tractant-se de la mateixa base de dades, amb el mateix contingut,
l'aparença és totalment diferent.

Cada SGBD utilitza un conjunt d'ordres, operadors i estructures que, seguint

unes normes lògiques, li permeten recuperar la informació que contenen.

Aquest conjunt d'ordres, operadors i estructures és el que es denomina llen-

guatge�d'interrogació�d'una�base�de�dades. A partir d'aquest llenguatge, mit-

jançant la combinació d'aquests elements i seguint les normes establertes per

ell, l'usuari crea expressions denominades equacions o sentències�de�cerca. A

més, com que durant una única sessió de cerca l'usuari executa diverses sentèn-

cies de cerca, aquestes s'acumulen per a formar el que es denomina l'estratègia

de�cerca o historial�de�cerca.

Sentència de cerca

Imatge presa de la base de dades Science Citation Index en la interfície ISI-CD.
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Com que les bases de dades emmagatzemen una quantitat enorme

d'informació, els SGBD tenen uns índexs�externs que organitzen aquesta in-

formació. Alguns d'aquests índexs els podran utilitzar els usuaris en les seves

cerques, però d'altres no.

Els índexs externs a què l'usuari tindrà accés són eines de control terminològic

com ara llistes de matèries, autors, fonts i fins i tot institucions.

Internament, la base de dades pot utilitzar aquests índexs per a crear un fitxer

invertit�o�invers. Aquests fitxers són índexs compostos per totes i cada una

de les paraules que apareixen en tots i cada un dels registres que integren les

bases de dades.

Segons tot el que s'ha dit, l'estructura d'una base de dades es podria sintetitzar

en l'esquema següent:
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2.1. Tipus de bases de dades

Les bases de dades es poden classificar atenent diversos criteris. Un dels més

habituals és el següent:

Referencials Font

Bibliogràfiques
Directori

Numèriques
Textuals
Multimèdia

1)�Bases�de�dades�referencials. Aquestes bases de dades no ofereixen els docu-

ments originals, sinó referències d'aquests. S'inclouen dins d'aquesta categoria:

• Bases�de�dades�bibliogràfiques. Recullen informació de tipus bibliogràfic.

S'inclourien en aquesta categoria els catàlegs de les biblioteques o bases de

dades referencials com, per exemple, LISA o Econlit.

• Bases�de�dades�directori. Ofereixen informació bàsica d'organismes, ins-

titucions o persones.

2)�Bases�de�dades�font. Aquestes bases de dades ofereixen el document origi-

nal complet. S'inclouen dins d'aquesta categoria:

• Bases�de�dades�numèriques. Aporten informació numèrica, com ara da-

des estadístiques, censos...

• Bases� de� dades� textuals. Ofereixen el text complet de documents.

S'inclourien en aquesta categoria les bases de dades full text com Business

Source Elite, Factiva, Emerald Full Text...

• Bases�de�dades�multimèdia. Recullen informació en diversos formats, in-

formació sonora, informació audiovisual...
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3. Les plataformes de bases de dades

En els últims anys les grans institucions dedicades a la distribució

d'informació han desenvolupat noves solucions tecnològiques per a

l'accés i consulta de les bases de dades. Es tracta de les plataformes de

bases de dades que en faciliten l'accés per mitjà d'un únic entorn, com-

partint interfície de consulta i un mateix llenguatge d'interrogació.

Aquestes eines van néixer als anys noranta amb la intenció de resoldre alguns

dels problemes a què s'havien enfrontat els usuaris en els últims anys:

• La impossibilitat de consultar diverses bases de dades alhora, ja que en ser

productes diferents era incompatible la seva interrogació conjunta.

• La dificultat d'haver de manejar una interfície i un llenguatge

d'interrogació diferent per a cada base de dades.

Avui dia, les plataformes de bases de dades són molt comunes. Les utilitats

bàsiques que presenten són les següents:

• Una única interfície per a bases de dades de diferents productors.

• Un únic llenguatge d'interrogació.

• Permeten que es puguin consultar diverses bases de dades diferents de ma-

nera simultània.

Plataforma ERLWebSpirs

La imatge següent presa de la plataforma ERLWebSpirs mostra com es poden seleccionar
diverses bases de dades diferents per a realitzar-hi una consulta simultània.
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A continuació s'observen els resultats obtinguts després que faci l'equació de cerca Smith
and apple. Es pot apreciar que la plataforma indica com el registre 1 ha estat recuperat de
la base de dades Analytical Abstracts i el registre 2 de la base de dades Inspec.

Les utilitats anteriors són comunes a totes les plataformes. Tanmateix, n'hi ha

d'altres que no apareixen en totes i que marquen la diferència entre les eines

d'aquest tipus dissenyades per un distribuïdor o un altre. Algunes d'aquestes

són les següents:

• Suggerir en quina base de dades d'entre totes les que hi ha a la plataforma

es poden trobar més documents sobre el tema que es busca.

El màxim de documents

La plataforma ERLWebSpirs d'Ovid presenta aquesta utilitat. La pantalla mostra com en la
utilitat "Suggerir bases de dades" s'ha fet una consulta sobre research databases i el sistema
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procedeix a buscar aquests termes, indicant en un missatge quantes bases de dades de les
que hi ha a la plataforma ha consultat fins al moment a la cerca del terme proposat.

En finalitzar l'esmentada cerca mostra la informació següent:

Això indica que en la base de dades INSPEC hi ha 210 registres en els quals apareix el
terme research database, en les base de dades Current Contents, n'existeixen 42, i així suc-
cessivament. D'aquest fet es dedueix que INSPEC és la base de dades d'aquesta plataforma
que resultarà més idònia per a realitzar aquesta consulta, ja que és la que més registres
recull sobre aquest tema.

• Interconnexió entre les bases de dades de diferents productors i tipus, pre-

sents en una mateixa plataforma.

Interconnexió entre les bases

Les imatges següents mostren com en una mateixa plataforma es poden interconnectar
diferents bases de dades. Pertanyen a la plataforma Web of Knowledge. La primera imatge
mostra la llista de resultats d'una cerca realitzada en la base de dades Web of Science (una
de les bases de dades integrada a aquesta plataforma).
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Si es fa clic en el títol del primer registre, s'obtindrà la informació següent:

La imatge anterior mostra el registre complet i a la dreta un requadre amb informació
complementària. Es pot observar com en la part inferior d'aquest requadre apareixen
tres enllaços precedits del missatge "View recod in". Si l'usuari punxa en qualsevol d'ells,
la plataforma mostrarà aquest mateix registre però tal com apareix recollit en aquesta
altra base de dades. En concret, la imatge següent mostra aquest registre en els Curren
Contents Connects. Permet a més tornar a la base de dades de la qual s'ha partit polsant
la icona "Return to Web of Science"
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• Creació i personalització d'alertes informatives.

Alertes

La imatge presa de la plataforma ERL WebSpirs mostra una sèrie d'alertes creades en una
base de dades i com un usuari s'hi pot subscriure mitjançant la seva adreça electrònica.

A partir d'aquell moment, l'usuari rebrà al seu correu electrònic els nous registres que
compleixin les característiques detallades en l'alerta, a mesura que aquests es vagin in-
corporant a la base de dades.

• Enllaç al text complet a partir d'un registre en la base de dades.

Enllaç al text complet

Aquesta utilitat s'ha estès ja a totes les plataformes, encara que cada distribuïdor va desen-
volupant la seva pròpia tecnologia per a fer-ho possible. Bàsicament consisteixen a possi-
bilitar l'accés al text complet del document mitjançant la connexió al servidor de l'editor
d'una revista electrònica. Per a connectar amb les revistes electròniques, la biblioteca ha
de proporcionar al sistema intern de la base de dades o plataforma un fitxer amb els
ISSN de les revistes que té subscrites, indicant amb quin editor/distribuïdor les subscriu.
D'aquesta manera quan el sistema recupera una referència bibliogràfica d'un document,
busca alhora en aquest fitxer intern si hi ha la revista electrònica que conté aquest article.
Si és així, genera un camp en el qual apareix un enllaç a la fitxa d'aquest article a la revista
electrònica i d'allà al seu text complet.

La imatge següent pertany a un registre tal com apareix a la plataforma Scopus de Elsevier.
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• Enllaç a l'OPAC de la biblioteca a partir d'un ISSN coincident entre el con-

tingut de la base de dades i el catàleg de la biblioteca.

Enllaç a l'OPAC i la plataforma

La manera d'aconseguir la connexió entre l'OPAC i la plataforma és similar de la mane-
ra d'enllaçar amb el text complet. Consisteix a proporcionar a la plataforma l'URL de
l'OPAC de la biblioteca. Aquesta adreça va seguida d'uns codis que indiquen al sistema
que, quan recuperi un article, es connecti amb l'OPAC i faci una cerca en el camp d'ISSN
de l'OPAC, comparant aquest ISSN amb l'ISSN que té l'article que ha recuperat. Si ambdós
coincideixen, el sistema té ordre de crear un URL nou que porti just a la fitxa de la revista
en l'OPAC. D'aquesta manera es crea un enllaç a la fitxa de la revista, igual que es creava
en el cas anterior al text complet.

En les imatges següents preses de la plataforma EBSCOHOST s'observa com el registre
resultant d'una cerca incorpora l'enllaç Comprovar OPAC.

• Integració d'eines per a la gestió de referències bibliogràfiques. Moltes ve-

gades, els usuaris manegen una gran quantitat de referències bibliogràfi-

ques recuperades en les seves cerques en bases de dades. De vegades, són

tants que també ells necessiten crear la seva pròpia base de dades en la qual

emmagatzemar-les. Per a poder fer-ho, existeixen programes denominats

gestors�de�referències�bibliogràfiques. Exemple d'aquests gestors són Re-

ferente Manager, Endnote, Procite i RefWorks.

Moltes bases de dades, a l'hora de presentar els registres, donen a l'usuari la

possibilitat de guardar-los en un format que pot ser llegit posteriorment per un

gestor d'aquest tipus. Tanmateix, algunes plataformes presenten la possibilitat

d'exportar aquests registres directament.
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Gestors de referències bibliogràfiques

La imatge següent mostra els resultats d'una cerca feta en la base de dades Water Resource
Abstracts, integrada a la plataforma Illumina del distribuïdor CSA.

S'hi observa que s'han recuperat setanta-set registres després de fer-se una equació de
cerca consistent a buscar en qualsevol camp els termes ozonitzi i water, i en el camp autor
el terme smith.

Si després d'aquesta cerca es prem la icona RefWorks, apareixerà una finestra com la
següent en la qual es podrà seleccionar quins registres exportar RefWorks.

Fent un clic a Export to Refworks automàticament s'obrirà una altra finestra que portarà a
aquest gestor de referències. En ell, prèvia identificació de l'usuari amb la seva contrase-
nya, s'importaran totes les referències sense que l'usuari hagi de fer res més.
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• Informació sobre citacions. Cada vegada és més habitual que les plata-

formes incloguin informació sobre les citacions que fan o reben els do-

cuments que s'hi referencien. La manera d'obtenir aquesta informació és

senzilla. Quan un autor escriu un article normalment utilitza bibliografia

que ressenya al final del document. Cada un dels documents que apareix

en aquesta bibliografia és un document citat. Com més citacions rebi un

document, més important serà en el seu àmbit temàtic. És per això que

el fet que les bases de dades ofereixin aquest tipus d'informació és molt

valorat pels usuaris.

Informació sobre citacions

En les imatges següents, preses de la plataforma Scopus, s'observa com pot aparèixer re-
presentada aquest tipus d'informació. La primera imatge mostra una pantalla de resultats
després d'una cerca. S'observa que el registre número 2 fa referència a un article escrit per
diversos autors, el primer d'ells anomenat Aparicio. L'article ha estat publicat en el volum
297, número 5585 de la revista Science l'any 2002 i, a més, pel que indica la columna
de la dreta "cited by", ha rebut 435 citacions. És a dir, 435 documents dels recollits a la
plataforma Scopus tenen entre la seva bibliografia aquest document d'Aparicio.

La imatge següent mostra els tres primers documents d'aquests 435 que esmenten l'article
d'Aparicio. Si es fa clic en el títol del primer d'aquests, apareixerà una icona a la finestra



© FUOC • P06/09046/00264 22 Eines de cerca II

resultant que permetrà comprovar com, efectivament, el document d'Aparicio ha estat
citat per ell, entre molts altres.
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4. Portals de revistes electròniques i de llibres
electrònics

Simultàniament al desenvolupament de plataformes de bases de dades, els

editors de revistes electròniques i de llibres electrònics i els distribuïdors

d'informació electrònica han desenvolupat portals que comparteixen amb les

plataformes de bases de dades moltes de les característiques que s'han vist an-

teriorment.

De fet, aquests portals s'han convertit en autèntiques bases de dades, per

aquest motiu de vegades no resulta fàcil diferenciar-los-en.

Aquests portals aporten a l'usuari una sèrie d'avantatges, per aquest motiu

s'han convertit en eines de cerca indispensable. Algunes de les seves caracterís-

tiques més destacades són:

• Redueixen considerablement el temps que l'usuari ha d'esperar perquè

s'editi un número de la revista. A vegades fins i tot presenten les edicions

preliminars (preprints) dels articles que posteriorment seran publicats.

• Permeten l'accés fàcil i ràpid al text complet d'articles i llibres.

• L'actualització és immediata, sobretot en el cas dels portals de revistes elec-

tròniques.

• Ofereixen serveis d'alerta, difusió selectiva de la informació, personalitza-

ció de la informació.

Exemples de portals de revistes electròniques i de llibres electrònics

En l'actualitat alguns dels portals d'aquest tipus més importants són els següents:

Exemples de portals de revistes electròniques i de llibres electrònics

ScienceDirect d'Elsevier http://www.sciencedirect.com/

EBSCO Electronic Journals Services d'EBSCO http://ejournals.ebsco.com

NetLibrary d'OCLC http://www.netlibrary.com

Safari Books Online de Proquest http://
proquestcombo.safaribooksonline.com
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5. Els generadors d'enllaços

La proliferació de documents en format electrònic i d'eines que en permeten

la consulta, ha donat lloc que, en l'actualitat, es trobin al mercat una gran

quantitat de recursos heterogenis amb localitzacions i mètodes de consulta

molt variats.

Per exemple, una revista es pot trobar recollida alhora a diversos portals de

diferents distribuïdors i en bases de dades de text complet. Una biblioteca pot

tenir subscrita aquesta revista per mitjà d'un portal, però a més tenir subscrita

una base de dades de text complet que la contingui. Quan aquesta biblioteca

hagi d'informar els seus usuaris sobre com accedir a aquesta revista, quin punt

d'accés li ha de mostrar, el del portal, el de la base de dades o ambdós? I com

li ho pot mostrar?

Aquest tipus de problema va ser, en inici, l'origen del que avui es coneix com a

generadors�d'enllaços (link resolvers, OpenURL link resolvers o link servers),

unes eines que es desenvolupen en els últims anys i que permeten incorporar

serveis addicionals al d'accés al text complet.

La finalitat última d'aquestes tecnologies és ajudar l'usuari a localitzar el text

complet d'un document del qual ja té la referència bibliogràfica. A aquesta

referència bibliogràfica s'hi ha pogut arribar navegant per mitjà dels recur-

sos electrònics de la biblioteca. Però com que una mateixa revista pot estar

inclosa en portals de revistes de diferents editors, els generadors d'enllaços

s'encarreguen de portar a la còpia concreta que té subscrita aquesta biblioteca.

És el que es denomina appropiate copy.

Appropiate copy

La imatge següent s'ha agafat d'un servidor d'enllaços denominat SFx, comercialitzat per
ExLibris. Aquest servidor d'enllaços ha estat implementat per la Biblioteca de la Univer-
sitat Politècnica de Madrid, i d'allà s'ha pres aquesta imatge. Aquest servidor d'enllaços
facilita a l'usuari d'aquesta universitat informació sobre els punts d'accés a la revista CA
(ISSN 0007-9235). En concret, poden accedir per mitjà del directori DOAJ i per mitjà de
l'editor Highwire Press Free. Tanmateix, aquesta revista està inclosa en plataformes i ba-
ses de dades de molts altres editors. Es troba per exemple al portal d'EBSCO Electronic
Journals Services i al portal de revistes electròniques Factiva, però com que aquesta uni-
versitat no la té subscrita per cap d'aquestes vies, no mostra aquests accessos. A això fa
referència el concepte d'appropiate copy.
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Els generadors d'enllaços són productes que treballen transversalment amb les

plataformes de bases de dades. És a dir, no estan incorporats a les plataformes

esmentades, sinó que tot i haver-se desenvolupat de manera separada, fins i

tot per una empresa diferent de la de la plataforma, segueix protocols i normes

que fan que sigui compatible la seva implementació dins de bases de dades,

plataformes i portals.

Permeten també generar llistes a-z de les revistes electròniques subscrites per

la unitat d'informació i, encara que inicialment van néixer amb la idea de tre-

ballar únicament amb revistes electròniques, han anat incorporant la possibi-

litat d'enllaçar en altres recursos. Es pot afirmar que permeten enllaçar, entre

altres, amb:

• El text complet dels documents en format electrònic.

• El catàleg en línia de la biblioteca.

• El servei de préstec interbibliotecari.

• Motors de cerca a Internet.

• Programes de gestió de referències bibliogràfiques.

Les OpenURL

Els generadors d'enllaços es basen en el protocol dels OpenURL. Aquest protocol va ser
ideat per Herbert Van de Sompel i Oren Bet-Arie de la Universitat de Ghent a la darreria
dels noranta. Els OpenURL es fonamenten en el principi que el text complet d'un article
en format electrònic pot estar descrit per dos elements:

• Un conjunt de metadades com són l'ISSN de la revistes que el conté, el volum, fascicle,
nombre de pàgines, etc.

• Un URL específic que porta a aquest article.

El protocol dels OpenURL el que fa és normalitzar l'extracció d'aquestes metadades per
a incorporar-les a l'URL, creant-se així un URL obert o dinàmic. Quan aquest protocol
s'implementa en una base de dades, l'URL estàtic que apunta a una única versió del text
complet d'un document electrònic, és reemplaçat per un URL que conté totes les meta-
dades extretes de la referència d'aquest document.
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Un exemple d'OpenURL que identifica un article de la revista Journal of African History
seria el següent:

http://sfx3.exlibrisgroup.com:-997/furman_t?issn=0021-8537&date=2003
&volume=44&issue=2&spage=241

L'OpenURL es pot dividir en dues parts:

• El que es denomina l'URL Base, que és la porció de l'OpenURL que identifica el servi-
dor d'enllaços específic. En l'exemple anterior seria http://sfx3.exlibrisgroup.com:-
997/furman_t i identifica el servidor d'enllaços de la Furman University.

• La cadena de caràcters que apareixen a partir del signe d'interrogació, és a
dir, issn=0021-8537&date=2003�&volume=44&issue=2&spage=241, són dades que
identifiquen l'article concret. L'ISSN és el de la revista Journal of African History i la
resta de les dades es refereixen a la data de publicació, volum i número de la revista i
pàgines en les quals es troba l'article. Aquestes dades arriben al generador d'enllaços
per mitjà de les metadades que aporta la base de dades en la descripció de cada un
dels articles.

Extret de: C. L. Ferguson; J. E. Grogg (2004). "October: OpenURL Link Resolvers". Com-
puters in Libraries (vol. 24, núm. 9, pàg. 17-24).

Aquests generadors tenen una base de dades de coneixement (KnowledgeBa-

se) en la qual recullen descripcions d'una gran quantitat de col·leccions de

revistes gratuïtes i de pagament, a més d'alguns altres recursos. La institució

que compra aquest producte pot activar llavors dins d'aquesta base de conei-

xement només aquells recursos que subscriu la seva biblioteca i aquells recur-

sos gratuïts que siguin d'utilitat per a la seva comunitat d'usuaris.

En la base de dades de coneixement es treballa amb les fonts (sources) i els

serveis (targets).

Les fonts (sources) són aquells recursos electrònics que serveixen de punt de

partida al servidor d'enllaços i d'allà al text complet. És a dir, són aquells recur-

sos electrònics en els quals apareix el botó del servidor d'enllaços. Pot ser una

base de dades, un portal de revistes, un cercador com Google, etc. Aquestes

fonts s'encarreguen de generar un URL dinàmic en el qual hi ha les metadades

que identifiquen el document que interessa a l'usuari. El servidor d'enllaços

rep aquest URL, extreu aquestes metadades i les compara amb els continguts

dels diferents serveis o targets (revistes electròniques, OPAC, etc.). A continu-

ació mostra a l'usuari una pantalla independent amb els diferents possibles

serveis que es poden donar relacionats amb aquest document. Entre aquests

serveis hi haurà l'accés al text complet en cas que la biblioteca tingui subscrita

aquesta revista.

SFX

La imatge següent mostra els registres recuperats després d'una cerca en la base de dades
Web of Science, continguda a la plataforma Web of Knowledge. S'aprecia que al costat
de cada registre apareix una icona amb les sigles SFX. Si s'hi fa clic se n'anirà al servidor
d'enllaços SFX.

El fet que en la Web of Science aparegui aquest botó indica que aquesta base de dades
actua com a font o source per a aquest servidor d'enllaços.



© FUOC • P06/09046/00264 27 Eines de cerca II

En primer lloc, mostra informació sobre el títol del document i la font que el conté. A
continuació mostra una sèrie de serveis agrupats en bàsics i avançats. Entre els serveis
bàsics mostra la possibilitat que enllaci amb el text complet d'aquest document per mitjà
d'un servei o target DOAJ denominat Directory of Open Access Journals, o permet enllaçar
a una base de dades que recull el factor d'impacte de les revistes. També podria mostrar
aquest apartat un enllaç a la fitxa d'aquesta revista al catàleg de la biblioteca en el cas
que l'ISSN esmentat hi estigués inclòs.

Entre els serveis avançats apareix la possibilitat de buscar més articles d'aquest autor en
la base de dades Web of Science, generar la referència bibliogràfica d'aquest document
segons l'estil de citacions MLA, APA, etc.

Els serveis mostrats variaran d'un document a l'altre segons les metadades que rebi el
generador d'enllaços.

A més, molts d'aquests programaris estan programats de manera que només es

mostra l'enllaç al text complet del document quan la institució està subscrita a

aquest recurs, altrament, no apareix, evitant d'aquesta manera que es generin

enllaços "morts" que creïn falses expectatives a l'usuari. Això aporta a l'usuari

diversos avantatges:

• L'usuari sap immediatament si té accés al text complet del document.

• Amb un únic clic aconsegueix aquest document.

Tanmateix, no tot són avantatges en aquest tipus d'eines, ja que presenta

també alguns problemes. Els més destacats són:

• L'actualització de la KB la realitza el venedor del producte, la qual cosa

fa que a vegades es produeixi un desfasament considerable quant a la

incorporació de nous serveis i sobretot ISSN, provocant que de vegades

una biblioteca tingui subscrita una revista electrònica però el generador

d'enllaços no mostri el servei d'obtenció del text complet perquè aquest

ISSN encara no hagi estat incorporat en la base de dades de coneixement

del generador.

• A vegades l'enllaç al text complet dels documents no es fa de manera tan

directa com es podria pensar. Això és perquè hi ha encara una considera-

ble heterogeneïtat entre els diferents distribuïdors de continguts a l'hora

d'implementar les metadades. És per això que de vegades quan es fa clic

en un servei del tipus "accés al text complet" el servidor d'enllaços porta a

la pàgina inicial de la revista o al portal d'editor, i a partir d'allà l'usuari ha

de navegar pel seu compte fins a arribar al document que vol.

Exemples de generadors d'enllaços

Exemples d'aquest tipus de tecnologia que es comercialitzen avui al mercat són:
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Exemples de generadors d'enllaços

LinkSource d'EBSCO http://www.linkresolver.com

SFX d'ExLibris http://www.exlibrisgroup.com/sfx.htm

LinkSolver d'OVID http://www.linksolver.com
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6. Tecnologies per a portals bibliotecaris (metasearch
interfaces, metasearch engines, federated search
engines)

Actualment a les biblioteques es produeix el fenomen següent: malgrat tenir

un potent catàleg de biblioteca posat en xarxa i de dedicar una gran quanti-

tat de pressupost al manteniment i al creixement de la col·lecció, els usuaris

continuen acudint a Google o a qualsevol altre cercador en lloc d'usar els re-

cursos de la biblioteca. Això es deu bàsicament a dos fets: l'usuari desconeix la

col·lecció de la biblioteca, però sobretot li resulta més senzill buscar a Google.

El cert és que no se'ls pot culpar per això, ja que, encara que sigui cert que les

biblioteques disposen de molts recursos, cada un presenta interfície i forma

d'interrogació diferents, i, a més, s'han de realitzar les cerques separadament,

primer en un recurs, després en un altre, etc. De manera que la cerca per mitjà

d'un motor de cerca lògicament resulta molt més senzilla.

Amb l'objectiu de solucionar aquest problema s'han creat eines noves. La seva

denominació encara no és gaire clara. Uns els anomenen portals�biblioteca-

ris, d'altres metacercadors. No obstant això, la seva finalitat sí que ho és. Par-

teixen de la base que en les unitats d'informació es dóna la casuística següent:

• Les biblioteques continuen tenint una col·lecció en paper que apareix des-

crita al seu catàleg.

• Existeixen múltiples recursos d'informació electrònica per a gestionar i ofe-

rir a l'usuari (bases de dades, plataformes de bases de dades, portals de re-

vistes electròniques i llibres electrònics, etc.).

• Aquests recursos presenten interfícies i llenguatges d'interrogació molt di-

ferents entre ells.

• És molt probable que els recursos de què disposi la biblioteca requereixin

maneres d'identificació diferents. Alguns reconeixeran l'IP de l'ordinador

de l'usuari i donaran accessos, d'altres probablement demanin una con-

trasenya i un nom d'usuari per a poder-hi accedir. Està demostrat que

el més còmode per a l'usuari és que pugui accedir al recurs sense haver

d'identificar-se o havent de fer-ho únicament en iniciar una sessió de tre-

ball i a partir d'allà navegar per tots els recursos amb un simple clic.

Aporten els beneficis següents:

• Proporcionen un únic punt d'accés a tots els recursos de la biblioteca.
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Metacercadors

En la imatge següent, presa del portal bibliotecari del CSIC (Consell Superior
d'Investigacions Científiques), es pot apreciar com en una mateixa interfície es presenten
entrades a recursos d'informació completament diferents entre ells i de diferents produc-
tors i distribuïdors. S'observa que existeixen portals de revistes, bases de dades i catàlegs
de biblioteques. A més, aquells recursos en els quals apareix la icona d'una lupa, indiquen
que es pot realitzar metacerca amb aquests. És a dir, es poden seleccionar en aquesta fi-
nestra i fer una cerca simultània en tots ells, usant la interfície del portal.

• És possible poder buscar amb una única interfície, proporcionada pel por-

tal, en molts recursos d'informació diferents i alhora. Aquesta utilitat és la

denominada metacerca i és la que dóna nom també a aquests integradors

de recursos que de vegades s'han anomenat metacercadors.

Metacerca

Les imatges següents s'han agafat del portal bibliotecari de la Universitat Politècnica de
València. S'hi aprecia com en la secció de metacerca es poden seleccionar els recursos en
els quals es vol buscar simultàniament.
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Després de fer la consulta, el sistema comença a buscar i torna una pantalla en la qual es
van veient els resultats trobats en cada recurs.

A la pantalla de resultats es poden veure els registres recuperats amb la indicació del
recurs on s'ha trobat.

• Minimitzen el temps que l'usuari ha de destinar a aprendre a utilitzar les

interfícies, ja que es redueixen a una.

• Gestionen d'una manera eficient i segura els drets d'accés dels usuaris, per-

metent la creació de grups i de recursos assignats a aquests grups, per exem-

ple.

• Poden presentar els resultats ordenant-los per rellevància. Per a evitar que

la cerca feta per un usuari torni indistintament resultats rellevants i no
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rellevants, aquests portals inclouen algoritmes que permeten determinar

i ponderar la importància d'un document segons l'equació de cerca de

l'usuari, presentant els resultats amb una indicació expressa de la seva re-

llevància.

Ordenats per rellevància

La imatge següent, presa del portal bibliotecari de la Universitat Politècnica de València,
mostra com apareixen els resultats amb una indicació sobre la seva rellevància.

Problemes que presenta:

• No tots els recursos que hi ha al mercat i dels quals disposa la biblioteca

són compatibles amb la funció de metacerca d'aquests portals, cosa que

implica que, per a consultar-ne alguns, s'ha de fer en la interfície nativa.

• La configuració en l'àmbit d'administració interna és complexa i requereix

manteniment constant.

• Encara són eines creades i enfocades al mercat anglosaxó, per aquest motiu

no treballen encara amb productes informatius espanyols i tenen interfí-

cies d'usuari i d'administrador desenvolupades en anglès, així la posada en

funcionament amb vista a l'usuari final requereix un important esforç en

la configuració inicial, que a vegades inclou traduir-lo al català.

Aquest tipus d'eines utilitza, a més de metadades i OpenURL, els protocols

z39.50, HTML i OAI-PHM (protocol en el qual se sostenen els arxius d'Open

Access) per a fer possible la metacerca.



© FUOC • P06/09046/00264 33  Eines de cerca...

Exemples de tecnologies per a portals bibliotecaris

Exemples d'aquest tipus de tecnologia que es comercialitzen avui al mercat són els
següents:

Exemples de tecnologies per a portals bibliotecaris

Metalib d'Exlibris http://www.exlibrisgroup.com/metalib.htm

ZPortal d'FDI http://www.fdusa.com/products/
zportal.html
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7. Cap on han de caminar les eines de cerca?

En un entorn tan tecnificat com el que s'ha estudiat fins ara, on sembla que

tot estigui inventat i en què es puguin introduir ja poques millores, tanmateix,

el camí per recórrer encara és llarg perquè hi ha aspectes del procés de cerca

d'informació per als quals encara no s'han trobat unes eines prou adequades.

Com indica Baeza-Yates (Abadal i Codina, 2005), els principals problemes que

es plantegen a l'hora de fer una consulta en una base de dades, cercador, portal

de biblioteques, etc., són els següents:

1) La inexperiència de l'usuari a l'hora de convertir la seva necessitat en una

pregunta simple de diverses paraules i, altres vegades, el fet de no entendre la

interfície mateixa, tant la de consulta com la de resposta. Aquest problema es

resol ensenyant tècniques de cerca, amb l'experiència de l'ús i amb el disseny

d'interfícies encara millors.

2) Existeixen documents que interessen a l'usuari i que no es recuperen per-

què no tenen les paraules que s'utilitzen com a termes de cerca, estan en un

altre idioma, el concepte està expressat en un altre mitjà i no com a text (per

exemple, una imatge). S'ha de treballar més en les relacions entre els termes i

en la implementació d'aquestes relacions en les eines de cerca, de manera que

a partir d'una paraula es puguin recuperar sinònims, quasi sinònims, traduc-

cions, etc., sense haver de ser l'usuari qui les incorpori mitjançant la utilització

d'operadors.

3) La completa ignorància que la base de dades, el cercador, el portal, etc., té

sobre el context en el qual es realitza la cerca. Fer les cerques en llenguatge

natural moltes vegades no és suficient perquè la diferència entre "Santiago" i

"Vull informació sobre Santiago" és gairebé nul·la. Però si l'eina de cerca tin-

gués alguna manera de saber que l'usuari és una persona que viatjarà a Xile,

que és catòlica, que viu a Cuba, que és una arquitecta o que li encanta el ci-

nema espanyol, la resposta seria molt diferent segons de quin tipus de con-

text d'entre els anteriors hagués d'elegir. Si existís alguna manera per la qual

el sistema conegués aquest context, segur que donaria al primer informació

sobre Santiago de Xile, al segon sobre Santiago de Compostel·la, al tercer sobre

Santiago de Cuba, al quart sobre Santiago Calatrava i al cinquè sobre Santiago

Segura.

Això implica que el context és cada vegada més important en la cerca

d'informació i per tant un desafiament important. S'hauran d'idear mecanis-

mes que permetin contextualitzar les cerques amb dades sobre el tipus d'usuari

que la fa.
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