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Esquema processos



Metadades
Content DM Vs Dublin Core

Content DM

Vs

Dublin Core: 

Camps 
generals



Metadades
Content DM Vs Dublin Core: camps repetibles



Metadades: àrea geogràfica

- Àrea geogràfica = topònims acceptats

- Àrea geogràfica alternativa = referències vegeu

Com per exemple...



Metadades: àrea geogràfica

Cercador per topònim: mapejat amb Coverage-spatial

Cerca a totes les col·leccions als camps 
Àrea geogràfica i Àrea geogràfica alt



Metadades: dates
Com ordenar un llistat per any  >  Any original



Metadades: dates

Dates aproximades 

> Any de cerca

1800-1899 



Metadades: dates

Resultat: cercador per rang de dates



Metadades: línies futures

Matèries
Crear una llista controlada de matèries adequades a 
cada col·lecció

Àrees geogràfiques 
Arbre jeràrquic de llocs geogràfics: separar Continent > 
País > Regió > Ciutat o Lloc...
Volem ser multilingües?

Cercadors personalitzats: 
Cercadors per períodes
Georeferenciació!



Digitalització: resolució

Digitalització a 600 ppi per preservació, i generació d’arxius a 300 ppi
per a la consulta via web.



Coello, 1851
103 x 78 cm @ 400ppi

(649 MB)

Mapa pla



Detall del mapa pla



Animació



Esquema funcional



Tamanys dels arxius

Scan original Coello Gerona 400 ppi: 649 MB

Arxiu JPG 300 ppi per CDM: 31 MB

Solució: reduir al 50% els arxius més grans.

Rotacions: 
1) revisar totes les imatges incorporades a CDM
2) digitalitzar en orientació de lectura en els projectes nous.



Límits físics de les imatges

Les miniatures (thumbnails) de 
les imatges que tenen unes 
dimensions superiors a 10.000 
pÍxels no es generen bé per 
part de CDM.

10.515 x 14.652 px @ 300 ppi

89 x 1247 cm



Criteris d’ordenació

Els camps Dublin Core que són text no es poden fer ordenar  
per número fàcilment.



Problemes amb els nicks

Existeix el mapping DC -> nom de 
camp que és vàlid per a totes les 
col·leccions d’un site.

Pex: Coverage-spatial coveraa

I existeixen nicknames locals per 
cada col·lecció.

Pex: Area geogràfica (coverage-
spatial) area

- Genera confusions en les cerques cross-collection.
- Cal homogeneïtzar els nicknames entre col·leccions per fer 
cerques globals. 

A l’ICC la cerca simple es fa en els camps areageo i areageo_alt.



Visualització i formats

El visor estàndard de documents (item_viewer.php) caldria que fos 
reescrit en AJAX.

Hauria de poder visualitzar altres formats apart de JPG.



Tasques pendents

Millorar impressió (afegir a la versió base de CDM):
- En el nostre cas es troba a faltar la possibilitat d’imprimir els 
documents amb facilitat, i sobre tot amb control fi de tamany i de 
factor d’ampliació.

Canviar cerca avançada (afegir a la versió base de CDM):
- El comportament actual de la cerca avançada és l’invers del 
desitjat.

Personalització:
- Redisseny de color i disposició de tots els elements de CDM per 
apropar-lo a l’aspecte ICC amb característiques web 2.0.

- Prescindir de la API per fer-ho ja que no garanteix la compatibilitat 
futura.

Descàrrega d’arxius en alta resolució:



Fi

Gràcies per la vostra atenció


