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INTEROPERABILIDADE	  
Aplicação	  no	  Contexto	  Nacional	  



Interoperabilidade	  

§  Interoperabilidade	  
§  Curriculos	  Degóis	  
§  EstaJsDcas	  Agregadas	  (SCEUR)	  
§  Ferramentas	  de	  Gestão	  Bibliográficas	  
§  Redes	  Sociais	  
§  Addons	  Dspace	  
§  Portal	  RCAAP	  



Pilares	  da	  Interoperabilidade	  

Metadados Diretrizes Protocolos Validação 

Interoperabilidade 



CURRÍCULOS	  DEGÓIS	  



Integração	  com	  DeGóis	   http://degois.pt 



Integração	  Degóis	  na	  Sharing	  Bar	  Addon	  



Acesso	  ao	  Currículo	  do	  Autor	  
http://www.rcaap.pt 



ESTATÍSTICAS	  DE	  USO	  DE	  
REPOSITÓRIOS	  

hTp://sceur.rcaap.pt	  	  



SCEUR	  –	  Serv.	  Centralizado	  de	  Esta5s5cas	  
de	  Uso	  de	  Repositórios	  

http://sceur.rcaap.pt  



Ferramenta	  para	  Consulta	  (1/2)	  

§  Tipo	  de	  EstaJsDca	  
§  Abrangência	  da	  	  
consulta	  



Ferramenta	  para	  Consulta	  (2/2)	  

§  Abrangência	  
Temporal	  
	  
§  Tipo	  de	  gráfico	  
	  
§  Configuração	  do	  	  
gráfico	  



SCEUR	  

§  No	  final,	  a	  ferramenta	  gera	  um	  gráfico	  e	  uma	  
tabela	  de	  dados	  

§  O	  uDlizador	  pode:	  
§  Embeber	  o	  gráfico	  na	  web	  (página,	  blog,	  
repositório…)	  

§  Subscrever	  o	  gráfico	  para	  receber	  periodicamente	  
os	  valores	  por	  email	  

§  Guardar	  os	  dados	  em	  formato	  CSV	  (Excel)	  



FERRAMENTAS	  DE	  GESTÃO	  
BIBLIOGRÁFICA	  E	  PARTILHA	  WEB	  

Mendeley,	  Endnote,	  Bibtex,	  Ris	  +	  Serviços	  Web	  



Envio	  para	  Ferramentas	  de	  Gestão	  
Bibliográfica	  (nos	  repositórios)	  



Envio	  para	  Ferramentas	  de	  Gestão	  
Bibliográfica	  (no	  Portal	  RCAAP)	  
http://www.rcaap.pt 



Principais	  Addons	  desenvolvidos	  para	  DSPACE	  

§  OAIextended	  
§  Request	  Copy	  
§  EstaJsDcas	  
§  DeGóis	  
§  Colector	  de	  EstaJsDcas	  
§  Sharing	  Bar	  
§  OpenAire	  Authority	  Control	  
	  

Disponíveis	  em	  hTp://projecto.rcaap.pt	  



Portal	  RCAAP	  

Repositórios 

Portal 

Meta-Portal B-On 

Portal 
RCAAP 

Rep1 Rep2 

OASISbr 

Rep3 



Cooperação	  com	  o	  Brasil	  

§  Integração	  dos	  conteúdos	  brasileiros	  no	  Portal	  
RCAAP	  



NORMAS	  &	  PROTOCOLOS	  
OAI-‐PMH,	  SWORD,	  ISO,	  …	  



Normas	  e	  Protocolos	  

§  OAI-‐PMH	  
§  SWORD	  
§  Dublin	  Core	  
§  ETD-‐MS	  
§  REST	  
§  Z39.50	  
§  ISO	  639-‐3	  
§  Prefixos	  –	  info:eu-‐repo	  …	  



Normas	  e	  Protocolos	  

§  Regras	  para	  entendi-‐	  
mento	  mútuo	  

http://www.flickr.com/photos/50720473@N02/ 

Porque é que paramos no vermelho? 



OAI-‐PMH	  no	  Projecto	  RCAAP	  

§  Agrega	  os	  conteúdos	  dos	  34	  repositórios	  
integrados	  no	  Portal	  RCAAP	  

§  Simplifica	  os	  metadados	  (Simplified	  DC)	  
§  Podem	  ser	  usados	  os	  sets	  para	  apenas	  expor	  
uma	  parte	  do	  repositório	  (ex:	  set	  driver,	  
ec_fundedresources,	  theses,	  etc…)	  



Portal	  RCAAP	  

	  

http://www.rcaap.pt  



SWORD	  no	  Projecto	  RCAAP	  

§  Protocolo	  para	  depósito	  automáDco	  em	  
repositórios	  

§  Usado	  para	  enviar	  documentos	  (metadados	  e	  
ficheiros)	  do	  Sistema	  de	  Currículos	  Degóis	  
para	  os	  repositórios	  Dspace.	  

§  Permite	  o	  envio	  remoto	  de	  documentos	  para	  
o	  repositório	  insDtucional	  



Dublin	  Core	  

§  Esquema	  de	  metadados	  genérico	  que	  pode	  
ser	  simples	  ou	  qualificado.	  

§  É	  usado	  em	  todos	  os	  repositórios	  agregados	  
no	  Portal	  RCAAP	  

§  É	  quase	  sempre	  usado	  para	  interoperabilidade	  
entre	  diversos	  esquemas	  (DDI,	  ETD-‐MS,	  …)	  



ETD-‐MS	  

§  Aplicação	  do	  esquema	  de	  metadados	  próprio	  
para	  teses	  e	  dissertações	  (Electronic	  Theses	  
and	  DissertaDon	  –	  Metadata	  Schema)	  

§  Em	  fase	  de	  implementação	  nos	  repositórios	  
SARI	  

§  Permite	  desenvolver	  serviços	  baseados	  nas	  
teses	  



REST	  (web	  service)	  

§  Novo	  interface	  no	  Dspace	  (1.7)	  que	  permite	  
recuperar	  informação	  do	  repositório	  de	  forma	  
remota	  (pesquisas,	  listas,	  etc.)	  

§  Permite	  crirar	  “widgets”	  em	  websites	  e	  criar	  
interfaces	  alternaDvos.	  

§  É	  uma	  linguagem	  independente	  das	  aplicações	  



Z39.50	  

§  Pesquisa	  em	  tempo	  real	  num	  recurso	  
§  UDlizado	  na	  integração	  entre	  a	  B-‐On	  e	  o	  Portal	  
RCAAP	  

§  Funciona	  em	  tempo	  real	  

§  hTp://en.wikipedia.org/wiki/Z39.50	  	  



ISO	  639-‐3	  

§  Norma	  para	  uDlização	  da	  designação	  dos	  
idiomas	  

§  Composta	  por	  3	  letras	  

§  Exemplo:	  por,	  eng,	  spa,	  fra,…	  
	  
§  UDlizado	  nas	  Diretrizes	  DRIVER	  



Prefixos	  info:eu-‐repo/	  

§  Prefixos	  para	  restringir	  o	  significado	  de	  
vocabulários	  controlados	  

§  Exemplo:	  info:eu-‐repo/semanDcs/	  	  
-‐	  closedAccess	  
-‐	  embargoedAccess	  	  
-‐	  restrictAccess	  	  
-‐	  openAccess	  	  
Final:	  dc:rights	  =	  info:eu-‐repo/semanDcs/openAccess	  
Também	  usado	  para	  definir	  os	  Dpos	  de	  documento!	  



DIRETRIZES	  
Driver	  e	  OpenAIRE	  



Diretrizes	  

§  Diretrizes	  DRIVER	  
§  Diretrizes	  OPENAIRE	  



Diretrizes	  

Construídas	  com	  base	  no	  conhecimento	  
empírico	  e	  da	  necessidade	  de	  entendimento	  

entre	  os	  intervenientes	  

http://www.flickr.com/photos/opensourceway/ 



Diretrizes	  Driver	  

§  Usadas	  na	  definição	  das	  condições	  de	  
agregação	  do	  Portal	  RCAAP	  

§  Possibilitam	  a	  interoperabilidade	  entre	  os	  
dados	  do	  repositório	  e	  os	  serviços	  

§  Todos	  os	  repositórios	  agregados	  no	  Portal	  
RCAAP	  cumprem	  com	  os	  aspetos	  obrigatórios	  
das	  diretrizes	  



Diretrizes	  DRIVER/DRIVER	  Guidelines	  
	  

§  Desenvolvidas	  no	  âmbito	  do	  projeto	  DRIVER	  –	  
Digital	  Repository	  Infrastructure	  Vision	  for	  
European	  Research	  

§  Versão	  actual	  2.0	  (Novembro	  de	  2008)	  

§  Traduzidas	  em	  espanhol,	  japonês	  e	  português	  
	  



Porque	  são	  necessárias	  diretrizes?	  

§  Para	  guiar	  os	  administradores	  de	  repositórios	  de	  
forma	  a	  garanDr	  a	  interoperabilidade	  e	  
compaDbilidade	  com	  os	  serviços	  DRIVER;	  

§  Para	  que	  os	  programadores	  de	  plataformas	  de	  
repositórios	  incorporem	  novas	  funcionalidades	  
em	  futuras	  versões	  



Diretrizes	  DRIVER	  

§  Passo	  1	  –	  Diretrizes	  Gerais(Parte	  A)	  

§  Passo	  2	  –	  Diretrizes	  para	  Metadados	  (Parte	  B)	  

§  Passo	  3	  –	  Diretrizes	  para	  OAI-‐PMH	  



Passo	  1	  –	  Diretrizes	  Gerais	  (A)	  

•  Comparar Parte A com conteúdo do 
Repositório 

•  Se o conteúdo estiver de acordo com 
as diretrizes, vá para o passo 2 

•  Senão, Implementar um Set DRIVER 



Passo	  1	  –	  Diretrizes	  Gerais	  (A)	  

•  Comparar Parte A com conteúdo do 
Repositório 

•  Se o conteúdo estiver de acordo com 
as diretrizes, vá para o passo 2 

•  Senão, Implementar um Set DRIVER 



Diretrizes	  Gerais	  (Parte	  A)	  

Recomendado 

Obrigatório 

Dois níveis possíveis de compatibilidade com 
as diretrizes DRIVER: 

 
Nível Obrigatório 
 
Nível Recomendado 



Diretrizes	  Gerais	  (A)	  -‐	  Obrigatório	  

§  O	  repositório	  contém	  recursos	  digitais	  textuais	  
§  recurso	  textual	  =	  arDgos	  cienJficos,	  teses	  de	  doutoramento,	  

documentos	  de	  trabalho,	  livros	  electrónicos	  e	  resultados	  similares	  de	  
acDvidades	  de	  invesDgação	  cienJfica	  	  

§  Os	  recursos	  textuais	  estão	  em	  formatos	  amplamente	  u5lizados	  e	  
difundidos	  (PDF,	  TXT,	  RTF,	  DOC,	  TeX	  etc.).	  	  

§  Os	  recursos	  textuais	  estão	  em	  acesso	  livre,	  disponíveis	  
directamente	  do	  repositório	  para	  qualquer	  uDlizador	  sem	  
restrições	  como	  autorizações	  ou	  pagamento.	  	  
§  acesso	  livre	  =	  acesso	  sem	  qualquer	  forma	  de	  pagamento,	  

licenciamento,	  controlo	  de	  acesso	  com	  password,	  controlo	  de	  acesso	  
mediante	  IP,	  etc	  	  



Diretrizes	  Gerais	  (A)	  -‐	  Obrigatório	  

§  Os	  recursos	  textuais	  são	  descritos	  por	  registos	  de	  metadados.	  	  

§  Os	  recursos	  textuais	  e	  de	  metadados	  estão	  ligados	  entre	  si	  de	  tal	  
modo,	  que	  um	  uDlizador	  final	  possa	  aceder	  ao	  recurso	  textual	  
através	  do	  idenDficador	  (normalmente	  um	  URL)	  no	  registo	  de	  
metadados.	  	  

§  O	  URL	  de	  um	  recurso	  inscrito	  no	  registo	  de	  metadados	  está	  
permanentemente	  acessível	  e	  nunca	  se	  altera	  ou	  se	  atribui	  a	  outro	  
recurso.	  	  

§  Um	  idenDficador	  único	  idenDfica	  o	  registo	  de	  metadados	  e	  o	  
recurso	  textual	  (não	  há	  apontadores	  para	  sistemas	  externos,	  como	  
um	  sistema	  nacional	  de	  bibliotecas	  ou	  uma	  editora).	  	  



Diretrizes	  Gerais	  (A)	  -‐	  Recomendado	  

§  Verificação	  transparente	  da	  integridade	  de	  um	  recurso	  
textual.	  	  

§  Medidas	  de	  controlo	  de	  qualidade	  (do	  conteúdo	  cienDfico)	  
dos	  recursos	  textuais	  expostos	  para	  limitá-‐los	  a,	  por	  exemplo,	  
os	  recursos	  textuais	  incluídos	  no	  relatório	  cienDfico	  anual	  (ou	  
equivalente).	  	  

§  O	  URL	  de	  um	  recurso	  inscrito	  no	  registo	  de	  metadados	  baseia-‐
se	  num	  esquema	  de	  idenDficadores	  persistentes	  como:	  DOIs,	  
URNs...	  	  



Passo	  1	  –	  Diretrizes	  Gerais	  (A)	  

•  Comparar Parte A com conteúdo do 
Repositório 

•  Se o conteúdo estiver de acordo com 
as diretrizes, vá para o passo 2 

Senão 
•  Senão, Implementar um Set DRIVER 



Passo	  1	  –	  Diretrizes	  Gerais	  (A)	  

•  Comparar Parte A com conteúdo do 
Repositório 

•  Se o conteúdo estiver de acordo com 
as diretrizes, vá para o passo 2 

•  Senão, Implementar um Set DRIVER 



Implementar	  um	  Set	  Driver	  
§  Uma	  forma	  de	  seleccionar	  e	  filtrar	  os	  registos	  
que	  são	  relevantes	  para	  o	  set.	  
	  

§  Quando	  se	  implementa	  um	  set	  DRIVER?	  	  
§  Quando	  o	  repositório	  contém	  documentos	  que	  
não	  correspondem	  à	  definição	  de	  "recurso	  
textual":	  
§  conteúdos	  que	  não	  são	  literatura	  cienJfica	  
§  conteúdos	  com	  acesso	  restrito,	  embargado	  ou	  
controlado	  

§  conteúdos	  em	  formatos	  pouco	  comuns	  



Passo	  2	  –	  Diretrizes	  para	  metadados	  
	  
§  As	  diretrizes	   foram	  produzidas	   para	   facilitar	   a	   troca	  
de	  metadados	  entre	  os	  fornecedores	  de	  conteúdo	  e	  
os	  serviços	  do	  DRIVER,	  de	  acordo	  com	  as	  definições	  
do	   protocolo	   OAI-‐PMH	   tal	   como	   distribuído	   pela	  
Dublin	  Core	  Metadata	  IniaDDve	  (DCMI).	  	  

§  Descrevem	  a	  conversão	  de	  um	  formato	  interno	  para	  
a	   norma	   Unqualified	   Dublin	   Core	   para	   facilitar	   a	  
recolha	  (harvesDng).	  	  

§  As	  diretrizes	  não	  devem	  ser	  uDlizadas	  como	  instruções	  de	  catalogação.	  	  



Passo	  2	  –	  Diretrizes	  para	  metadados	  

§  Os	  metadados	  estruturam-‐se	  segundo	  a	  norma	  
Unqualified	  Dublin	  Core	  (ISO	  15836:2003).	  	  

§  É	  obrigatória	  a	  uDlização	  de	  codificação	  Unicode.	  

§  Deve	  uDlizar-‐se	  apenas	  um	  registo	  de	  metadados	  
para	  as	  diferentes	  manifestações	  de	  um	  objecto	  
digital	  (ex.	  uma	  versão	  postscript	  e	  uma	  versão	  pdf),	  
a	  não	  ser	  que	  o	  conteúdo	  intelectual	  das	  versões	  seja	  
diferente.	  



Passo	  2	  –	  Diretrizes	  para	  metadados	  

§  No	  DRIVER	  o	  uso	  de	  elementos	  pode	  ser:	  
§  Obrigatório	   =	   o	   elemento	   deve	   estar	   sempre	   presente	   no	  

registo	  de	  metadados;	  
§  Obrigatório	  quando	  aplicável	  =	  quando	  o	  elemento	  pode	  ser	  

obDdo,	  deve	  ser	  adicionado	  ao	  registo	  de	  metadados	  (aplica-‐
se	  mais	  à	  introdução	  de	  metadados	  e	  não	  tanto	  à	  recolha);	  	  

§  Recomendado	  =	  o	  uso	  do	  elemento	  é	  recomendado;	  
§  Opcional	  =	  não	  é	  muito	  relevante	  se	  elemento	  é	  usado	  ou	  não	  

….	  	  



Diretrizes	  DRIVER	  –	  Uso	  dos	  elementos	  

Elemento básico Estatuto 

Title (Título) obrigatório 

Creator (Autor) obrigatório 

Subject (Assunto) obrigatório quando aplicável  

Description (Descrição) obrigatório quando aplicável  

Publisher (Editora) obrigatório quando aplicável  

Contributor (Colaborador) opcional 

Date (Data) obrigatório 

Type (Tipo) obrigatório 

Format (Formato) recomendado 

Identifier (Identificador) obrigatório 

Source (Fonte) opcional 

Language (Idioma) recomendado 

Relation (Relação) opcional 

Coverage (Cobertura) opcional 

Rights (Direitos) recomendado 

Audience (Público) opcional 



Dc.Types	  (obrigatórios)	  

§  info:eu-‐repo/semanDcs/arDcle	  
§  info:eu-‐repo/semanDcs/bachelorThesis	  
§  info:eu-‐repo/semanDcs/masterThesis	  
§  info:eu-‐repo/semanDcs/doctoralThesis	  
§  info:eu-‐repo/semanDcs/book	  
§  info:eu-‐repo/semanDcs/bookPart	  
§  info:eu-‐repo/semanDcs/review	  
§  info:eu-‐repo/semanDcs/conferenceObject	  
§  info:eu-‐repo/semanDcs/lecture	  
§  info:eu-‐repo/semanDcs/workingPaper	  
§  info:eu-‐repo/semanDcs/preprint	  
§  info:eu-‐repo/semanDcs/report	  
§  info:eu-‐repo/semanDcs/annotaDon	  
§  info:eu-‐repo/semanDcs/contribuDonToPeriodical	  
§  info:eu-‐repo/semanDcs/patent	  
§  info:eu-‐repo/semanDcs/other	  



Elemento	  DC.Type	  

§  Podem	  ser	  usadas	  3	  instâncias:	  

1ª	  –	  Obrigatório:	  Tipo	  de	  Publicação	  (controlado)	  
2ª	  –	  Opcional:	  Tipo	  de	  publicação	  (livre)	  
3ª	  –	  Recomendado:	  Versão	  (Controlado)	  
	  
	  



Diretrizes	  DRIVER	  –	  Diretrizes	  para	  
OAI-‐PMH	  
	  
§  Seguir	  a	  versão	  2.0	  do	  protocolo.	  
§  Registos	  eliminados:	  devem	  ser	  declarados.	  UDlizar	  a	  opção	  “transient”	  ou	  

“persistent”	  (conservar	  temporalmente	  ou	  indefinidamente	  a	  informação	  
sobre	  o	  registo	  eliminado).	  

§  RessumpDonToken	  conservado	  durante	  pelo	  menso	  24	  h.	  	  
§  Lotes	  de	  agregação	  entre	  100	  a	  500	  registos.	  
§  Correio	  electrónico	  do	  administrador.	  
§  Comunicar	  alterações	  do	  URL	  base,	  sets,	  formatos	  de	  metadatos	  
§  Set	  Driver	  

§  Só	  se	  houver	  necessidade.	  
§  Agrupa	  os	  registos	  textuais	  em	  acesso	  aberto.	  
§  setName:	  Open	  Access	  DRIVERset;	  setSpec:	  driver	  	  



PERFIL	  DO	  REPOSITÓRIO	  



Perfil	  de	  Repositório	  no	  Portal	  RCAAP	  

http://www.rcaap.pt/repositoryInfo.jsp?id=chporto  



SERVIÇOS	  COM	  BASE	  NAS	  
DIRETRIZES	  



Pesquisa	  Avançada	  no	  Portal	  RCAAP	  



DIRETRIZES	  OPENAIRE	  
hTp://www.openaire.eu	  	  



Diretrizes	  OpenAIRE	  

§  Orientações	  para	  o	  cumprimento	  da	  cláusula	  
39	  dos	  projectos	  FP7	  nas	  áreas	  abrangidas	  

§  Permite	  idenDficar	  /	  monitorizar	  produção	  
cienJfica	  financiada	  

§  Todos	  os	  repositórios	  do	  Serviço	  de	  
Alojamento	  permitem	  implementar	  estas	  
diretrizes	  

§ Mais	  info	  em:	  hTp://www.openaire.eu	  	  



DRIVER	  VS	  OPENAIRE	  

§  DRIVER	  
§  São	  diretrizes	  genéricas	  de	  interoperabilidade	  
entre	  repositórios	  e	  agregadores	  /	  portais	  de	  
pesquisa	  ou	  outros	  serviços.	  

	  

§  OPENAIRE	  
§  São	  diretrizes	  para	  agregar,	  monitorizar	  e	  divulgar	  
em	  acesso	  aberto	  a	  produção	  cienJfica	  financiada	  
pela	  Comissão	  Europeia	  	  



QUALIDADE	  DOS	  METADADOS	  



Qualidade	  dos	  metadados	  

§  Definição	  de	  Regras	  
§  Validação	  



Qualidade	  de	  Metadados	  

§  São	  necessárias	  ferramentas	  de	  
monitorização	  conJnua	  dos	  
conteúdos	  dos	  repositórios	  para	  
confirmar	  a	  adequação	  dos	  
metadados	  com	  o	  grau	  de	  
qualidade	  exigido!	  

	   	   	   	  	  
	  

http://www.flickr.com/photos/43820247@N08/ 



Validação	  de	  Metadados	  

§  Validador	  DRIVER	  (hTp://validator.driver.research-‐infrastructures.eu/)	  	  
§  Verifica	  a	  conformidade	  com	  as	  diretrizes	  DRIVER	  

§  Validador	  RCAAP	  (hTp://validador.rcaap.pt)	  	  
§  Analisa	  a	  conformidade	  com	  os	  critérios	  de	  
agregação	  do	  Portal	  RCAAP,	  baseados	  nas	  
diretrizes	  DRIVER	  

§  Validador	  OPENAIRE	  (hTp://www.openaire.eu:8380/dnet-‐validator-‐openaire/)	  	  
§  Verifica	  a	  conformidade	  com	  as	  diretrizes	  
OPENAIRE	  e	  regista	  o	  repositório/revista	  na	  lista	  
de	  recursos	  compaJveis	  com	  as	  orientações.	  



VALIDADOR	  RCAAP	  



Processo	  de	  Validação	  

Processo	  indispensável	  para	  garanDr	  a	  interoperabilidade	  dos	  
dados	  
§  Validação	  integrada	  

§  Aquando	  da	  inclusão	  de	  registos	  numa	  base	  de	  dados	  (ex:	  
hTp://www.rcaap.pt)	  

	  

§  Validação	  diferida	  
§  A	  pedido	  dos	  intervenientes	  (ex:	  hTp://validador.rcaap.pt)	  	  



Validador	  	  
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CONCLUSÃO	  



Pilares	  da	  Interoperabilidade	  

Metadados Diretrizes Protocolos Validação 

Interoperabilidade 



	  
Obrigado!	  
	  
	  
José	  Carvalho	  
jcarvalho@sdum.uminho.pt	  

	  



Recursos	  

§  Open	  Archives	  IniDaDve	  -‐	  hTp://www.openarchives.org/	  
§  Dublin	  Core	  Metadata	  IniDDaDve	  -‐	  hTp://dublincore.org/	  
§  DRIVER	  Guidelines	  -‐	  

hTp://www.driver-‐support.eu/managers.html#guidelines	  
§  SWORD	  -‐	  hTp://www.swordapp.org/	  
§  So�ware	  de	  reposítórios	  -‐	  hTp://repinf.pbworks.com/Repository-‐so�ware	  
§  Directórios	  de	  repositórios:	  
§  OpenDOAR	  -‐	  Directory	  of	  Open	  Access	  Repositories	  -‐	  

hTp://www.opendoar.org/	  
§  ROAR	  -‐	  Registry	  of	  Open	  Access	  Repositories	  -‐	  hTp://roar.eprints.org/	  
§  Openaire	  –	  hTp://www.openaire.eu	  	  
§  COAR	  -‐	  hTp://www.coar-‐repositories.org/	  	  


