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RESUM 
 
 
 A l'hora d'avaluar els canvis en l'accés a la informació, un dels punts de 
discussió és la repercussió entre oferir accessibilitat a la informació o fer-la arribar a 
l'usuari d'una forma selectiva. Un bon exemple d'això ho constitueix els sistemes de 
distribució de sumaris electrònics. Des de l'accés directe que ofereixen empreses com 
SWEETS mitjançant connexió al seu WEB fins a sistemes de distribució global via FTP 
com el que ofereix EBSCO. 
 
 Les Biblioteques de la UPC han desenvolupat un sistema mixt, mitjançant un 
programari propi que, partint dels sumaris rebuts via FTP des de subministradors com 
EBSCO i de perfils concrets a bases de dades com Current Contents, elabora planes 
WEB i a la vegada missatges de correu electrònic. L'usuari final té la possibilitat 
d'escollir entre accedir al WEB per la consulta del sumari o subscriure's a tots els títols 
que desitgi i rebre periòdicament els sumaris a la seva bústia electrònica.  
 
 El projecte en sí té una doble finalitat: permetre l'accés i difusió d'aquest tipus 
d'informació entre el col·lectiu de la nostra universitat, i a la vegada avaluar les 
preferències dels nostres usuaris mitjançant un control estadístic d'accés a les planes 
WEB, comparat amb un control de les subscripcions als diferents sumaris via correu 
electrònic. 
 
 Al llarg de la comunicació es descriuen els aspectes tècnics i  legals així com 
una primera aproximació de resultats fruit de l'evolució del sistema durant 1997. 

 
PARAULES CLAU : Sumaris electrònics, taules de contingut, web, correu electrònic, 
llistes de distribució, automatització de processos. 
 

 
INTRODUCCIO I ANALISI DEL PROBLEMA 
 
 La distribució de sumaris de revistes no és pas un tema nou a les biblioteques. 
La majoria d'elles, en un moment o altre de la seva història han efectuat fotocòpies dels 
sumaris de les revistes per distribuir-los entre els seus usuaris seguint uns determinats 
perfils. En l'actualitat, una bona part dels centres han abandonat aquesta pràctica per 



diferents motius entre els que destaquen, l'elevat cost que suposava fotocopiar-los i la 
dedicació de temps i personal.  
 
 Tot i amb això, aquest servei és un dels més agraïts per una part del col·lectiu 
d'usuaris, en especial de les biblioteques universitàries, ja que permet als investigadors 
estar al dia en la recerca d'una manera relativament còmoda i econòmica. És per això 
que encara en l'actualitat, molt centres dediquin una bona part dels seus  pressupostos i 
recursos humans a aquesta tasca. 
 
 La introducció i arrelament de eines com el correu electrònic i el WEB han 
permès donar-li a aquest servei una orientació diferent, eliminant una bona part de les 
desavantatges exposades com són els elevats costos i temps que suposava fer les còpies.  
 
 
ASPECTES A CONSIDERAR EN LA DISTRIBUCIÓ ELECTRÒNICA DE 
SUMARIS. 
 

A l'hora de plantejar un sistema automatitzat per la distribució de sumaris de 
revistes, ens trobem bàsicament amb tres aspectes conflictius : l'obtenció del sumari, el 
tractament del mateix i la distribució. 
 

En el disseny d'un sistema eficaç i eficient hi ha tres premisses que han de 
complir aquests aspectes : Costos adequats, esforços i dedicació humana acceptable, i 
resultats satisfactoris d'acord amb la demanda i necessitat de l'usuari. 
 
 El disseny dut a terme per la Universitat Politècnica de Catalunya ha intentat 
compaginar aquestes premisses amb les possibilitats existents en aquest moment en el 
mercat. Passem a analitzar-les a continuació : 
 
1. Obtenció del sumari .- Sense entrar massa en els aspectes de drets d'autor, 

bàsicament podem parlar de cinc mecanismes: 
 

 Escanejat directe de la revista : Si bé determinats centres han optat per 
aquesta opció, des del nostre punt de vista va quedar descartada des del 
principi doncs no acomplia cap de les tres premisses: requereix un important 
cost de material (escàner, disc d'emmagatzematge, programari, etc..) una 
elevada dedicació de personal i un resultat que no sempre és el mes adequat 
a les necessitats de l'usuari (difícil de cercar, formats diferents, etc.) 

 
 Introducció manual a un sistema automatitzat : Aquesta opció correspon al 

'buidat de revistes' que molts centres es plantegen de cara a completar la 
funcionalitat dels seus catàlegs. Sent com és, una opció d'elevats costos 
humans, no la descartem completament, en especial en aquells casos de títols 
de gran interès i no disponibles per altra via. 

 
 Accés als sumaris electrònics : Determinades editorials com SWEETS 

realitzen la tasca d'emmagatzemar en el seu servidor WEB els sumaris de les 
revistes i oferir als seus clients un accés a aquest servidor, que pot ser 
institucional. Aquest sistema té uns costos humans relativament baixos, en 
realitat, una vegada arribat a l'acord, només caldrà fer un enllaç des de les 



nostres planes WEB i qualsevol ordinador de la nostra institució podrà 
accedir. Tot i amb això, independentment del cost que suposi mantenir 
aquest acord amb l'empresa, hi ha factors importants a considerar, com ara la 
velocitat d'accés, els títols als que podem accedir i l'absència d'efecte 'push' 
que descriurem en el punt següent. 

 
 Compra dels sumaris : D'altres empreses com ara EBSCO i també la pròpia 

SWEETS ofereixen la possibilitat d'enviar els sumaris i la biblioteca serà 
l'encarregada d'emmagatzemar-los o distribuir-los. Aquesta opció no és pas 
la idònia doncs comporta una tasca de donar-li format en alguns casos, 
disposar de sistemes d'emmagatzematge i distribució adequats, així com la 
valoració dels títols disponibles. I és en aquest punt on hem dedicat especial 
atenció per tal d'acomplir les premisses descrites a costa d'un esforç de 
disseny i implementació. 

 
 Extracció dels sumaris : Aquest és un punt francament interessant i polèmic. 

Sens dubte, una bona font d'obtenció de sumaris és el Current Contents. 
Simplement cal tornar a definir el perfil de recerca per tema, per un perfil de 
recerca per revista. El conflicte es planteja a l'hora de donar format a aquests 
sumaris i emmagatzemar-los en un servidor WEB o enviar-los per correu 
electrònic. Però no és pas un conflicte tècnic, que ja tenim resolt, sinó un 
conflicte legal a tractar amb l'empresa distribuïdora. Aquest exemple podria 
aplicar-se a altres bases de dades com ara MEDLINE. 

 
2. Tractament del sumari : Independentment de la font, el més desitjable és que tots els 

sumaris es presentin a l'usuari amb el mateix format, ja sigui en fitxer HTML o en  
PDF. En molts casos, els diferents proveïdors ofereixen formats diferents i el 
tractament informàtic ha  d'homogeneïtzar-los. 

 
3. Distribució : L'accés al sumari per part de l'usuari es pot fer de dues maneres : 

dipòsit en el WEB (ja sigui propi o del proveïdor) per tal que l'usuari els consulti de 
manera periòdica o fer los arribar al seu compte de correu electrònic a mida que 
s'actualitzin. 

 
L'EFECTE PUSH EN LA DISTRIBUCIÓ DE SUMARIS 
 
 Abans d'exposar la solució adoptada per la UPC i veient les d'altres institucions, 
no volem deixar d'abordar un punt que considerem força important. 
 

Avui en dia es parla molt de la diferència entre 'anar a cercar la informació' o 
'rebre la informació seleccionada per l'usuari'. El primer correspon, en el cas que ens 
ocupa, a deixar els sumaris en un servidor de WEB i que sigui l'usuari qui 
periòdicament els revisi, mentre que el segon correspon a l'opció de fer-li arribar a la 
seva bústia de correu els sumaris seleccionats per ell mateix a mida que aquests es vagin 
generant. Això es coneix com 'efecte push'. 
 
 No hem d'oblidar que existeix un clar precedent: la fotocòpia i enviament del 
sumari i que aquest era un dels pocs serveis tipus 'push' que es duien a terme des de les 
biblioteques fins que les bases de dades varen introduir la disseminació selectiva 



d'informació per perfils. Ben segur que el fet de rebre'ls en lloc d'anar a cercar-los era 
una de les claus del seu èxit. 
 
 Per tot això, el model adoptat per la UPC combina aquests dos aspectes però 
dóna molta més rellevància a la distribució del sumaris per correu electrònic. Tot s'ha de 
dir que estem parlant d'una universitat on la pràctica totalitat del professorat i 
investigadors no només disposen de correu electrònic sinó que el tenen assumit com una 
eina diària de treball. 
 
 
EL PROJECTE DE DISTRIBUCIÓ DE SUMARIS A LES BIBLIOTEQUES UPC 
 
 Examinats les diverses opcions disponibles i aplicant els criteris abans descrits, 
la UPC va plantejar un sistema en fases  pel que fa a l'obtenció i a l'accessibilitat. 
 
 En una primera fase, i donat un acord amb l'empresa EBSCO, es va decidir 
començar a treballar amb el grup de sumaris de revistes subscrites per la UPC amb 
aquest distribuïdor. Els principals problemes varen ser els següents:  
 
 EBSCO no envia tots els sumaris de  les revistes que distribueix sinó aquells 

inclosos en el CDROM ' Inside Information' de la British Library. 
 
 Aquest distribuïdor no envia els sumaris. Cal connectar-se al seu servidor de FTP i 

descarregar-los. La connexió és lenta i es talla freqüentment. De vegades es 
necessiten més de 2 hores per baixar un fitxer de menys de mig megabyte. Per 
simplificar aquesta tasca es va implementar el software CUTFtp que reinicialitza les 
transferències en el punt de tall de la transmissió. 

 
 El fitxer rebut porta tots els articles linearment i sense cap tipus de format. Calia 

desenvolupar un sistema capaç de separar els documents en un fitxer per cada 
sumari i donar-li un format agradable (HTML, text amb format, etc.) 

 
 La intenció del projecte era fer arribar els sumaris a les bústies de correu electrònic. 

En un principi es va pensar fer servir algun dels sistemes de llistes de distribució 
comercials però calia crear tantes llistes com revistes gestionades. Vàrem preferir 
dissenyar un sistema de distribució basat en una única llista amb relació adreça de 
correu - ISSN de la revista. 

 
 Igualment,  calia dissenyar un sistema d'emmagatzematge dels sumaris en forma de 

planes WWW i un sistema d'índex que permetés als usuaris consultar els números 
antics i a la vegada donar-se d'alta per la recepció sistemàtica futura. 

 
 Per últim, tot nou projecte requereix una valoració a curt o llarg termini i per tant era 

fonamental dissenyar un sistema d'obtenció d'estadístiques tant pel que fa a la 
consulta de les planes WWW com a la distribució per correu electrònic. 

 
Aquesta primera fase es va dur a terme des d'octubre de 1996 fins a març de 1997 i 

en el seu transcurs es va treballar en aquests aspectes : 
 
1. Disseny del programari per automatitzar les tasques descrites. 



 
2. Establir els circuits i responsabilitats dels processos. Es va determinar els temps 

humà de dedicació, consistent en activar el sistema d'altes i baixes una vegada al 
dia i observar possibles incidències (no més de 10 minuts diaris) així com 
activar una vegada per setmana el procés de recuperació del fitxer de sumaris i el 
seu processament. La dedicació per aquesta tasca també és mínima (només de 15 
minuts setmanals tenint en compte que el procés de descàrrega ocupa un parell o 
tres d'hores però no és necessari estar pendent). 

 
3. Definir un període de prova de tres mesos amb grups controlats d'usuaris per 

valorar les incidències, suggeriments, etc. 
 
4. Definir un circuit d'informació i publicitat 'en cascada'. A nivell dels Serveis 

Tècnics de Suport, es va dissenyar una plana web informativa i una versió en 
paper per la seva distribució, així com una sessió informativa pels responsables 
d'informació bibliogràfica de les biblioteques. Són aquests, els que definiran els 
canals d'informació als professors i estudiants de les seves corresponents 
facultats. 

 
En una segona fase del projecte es planteja completar la relació de sumaris amb 

aquells subscrits que no es puguin obtenir de la manera descrita. Així es preveu: 
 
 Poder incorporar sumaris d'altres fonts dins del mateix sistema. Es plantegen 

opcions com Current Contents, etc. 
 Poder introduir de manera manual aquells sumaris d'interès que no es pugin 

obtenir per cap sistema electrònic. 
 

En una tercera fase es planteja poder introduir sumaris de revistes no subscrites per 
la biblioteca, complementant-lo amb sistemes d'obtenció de documents. 

 
Igualment i al llarg de les tres fases es plantegen millores al sistema original com les 

següents : 
 
Disposar de l'accés al sumari des de la Web-gateway del catàleg. Aquesta opció és 

fàcilment implementable mitjançant una etiqueta  que permet incloure un enllaç a la 
plana índex de la revista corresponent. 

 
Introduir un sistema de recerca en els sumaris o buidar la base de dades a un 

subsistema de buidat de revistes del catàleg. 
 
 

LA SOLUCIÓ INFORMÀTICA ADOPTADA. 
 
 La solució informàtica adoptada es basa en una aplicació amb dos vessants 
diferenciades. Per una part, processar els fitxers amb els sumaris obtinguts i per un altra 
gestionar la distribució dels mateixos d'una forma el més automàtica possible. 
 
 En el primer punt, el programa separa els sumaris en fitxers independents, els 
inclou en una base de dades i genera per cadascun d'ells una plana HTML. Igualment 
regenera dos tipus d'índex, un general de totes les revistes i un altre amb els sumaris 



acumulats de cada títol. Tots ells lligats en una estructura d'arbre directament en el 
nostre servidor de WEB. Cada vegada que s'actualitza el sistema, al mateix temps es 
generen automàticament dos planes WEB amb estadístiques generals. 
 

 Al mateix temps, el sistema 
verifica, per cada nou sumari, els 
subscriptors existents i els envia un 
missatge amb el seu contingut. En 
aquest moment és possible rebre el 
sumari en format HTML (per 
sistemes com Netscape Mail, 
Microsoft Mail etc..) o en format 
ASCII (la gran majoria de sistemes 
de correu). 
 
 Respecte al segon punt, el 
sistema interpreta les ordres típiques 
de les  llistes de distribució. Cada 

sumari esta identificat per un codi de 8 xifres corresponent al seu ISSN. L'usuari que vol 
donar d'alta o de baixa un sumari només cal que enviï un missatge amb ordres com : 
 
 ADD  idsumari  correu@electronic 

REMOVE  idsumari  correu@electronic 
 

La incorporació no es fa directament sinó que són filtrades per una persona que 
diàriament les revisa una mica abans d'incorporar-les, encara que, en un futur està 
previst la incorporació directa. 

 
 

ELS PRIMERS RESULTATS I CONCLUSIONS EXTRETES. 
 
 El sistema es va obrir als usuaris de la nostra universitat el mes de maig de 1997. 
En el moment d'escriure aquesta comunicació han transcorregut dos mesos de ple 
funcionament i, si bé és molt d'hora per fer valoracions, les estadístiques recollides fins 
l'actualitat confirmen el gran èxit de l'opció de rebre els sumaris per correu electrònic. 
 
 En la planificació es va dissenyar recollir tres tipus bàsics de dades : 
 

 Estadístiques dels usuaris registrats en el nostre sistema : Agrupats per 
dominis de correu electrònic i amb dades de la quantitat de sumaris 
registrats per usuari. 

 
 Estadístiques dels títols de revistes que es reben amb dades de quants 

sumaris hi ha emmagatzemats de cada títol i quines tenen subscriptors. 
Dades rellevants són la relació de les revistes amb més subscriptors i el 
quocient entre el número de revistes que tenen subscriptors i el total de 
revistes emmagatzemades. 

 
 Estadístiques dels sumaris gestionats : número de sumaris enviats, número 

de sumaris emmagatzemats, etc. 

HTML
Estadísticas

Revista 1
Sumario febrero

Revista 1
Sumario enero

Sumario revista 2 Sumario revista 3

HTML
Indice de sumarios

HTML
Indice de revistas

Mensajes de correo

Sistema de
proceso



 
Les dades més importants recollides en els dos primers mesos de servei es 

mostren en la taula adjunta. Destacar que de les 267 revistes incloses en el 
sistema, 210 (78%) tenen subscriptors i per tant, estem treballant amb un nucli 
de revistes d'interès. Tot i amb això, som conscients que existeixen un grup de 
revistes rellevats que no es troben en aquests moment introduïdes al sistema. 
 
 Destacar igualment la gran acollida del servei amb 184 subscriptors en 
poc més d'un mes i amb 1361 sumaris enviats. 
 
 Un segon aspecte a considerar és el que fa referència a les dades d'accés i 
consulta a les planes WEB. En aquest cas, l'estadística s'ha recollit amb un 
programa comercial anomenat Webtrends.  Els principals inconvenients d'aquest 
sistema han estat : 
 
 La identificació d'accés es fa per adreça IP de l'ordinador. Resulta difícil 

establir una associació entre aquestes i els departaments de la nostra 
universitat. 

 
 Resulta difícil mesurar la importància d'una plana pel seu accés. 

 
 Hi ha molts accessos que podríem considerar com interferències i que 

corresponen a 'robots' d'Internet com Inktomi, Altavista, etc.  
 
 

 
ESTADISTIQUES REFERENTS ALS USUARIS REGISTRATS 
Data de registre del primer usuari : 29/04/97 
Total usuaris registrats en el sistema : 184        Dominis :  
L'usuari que menys sumaris rep , esta subscrit a 0 sumaris. 
L'usuari que més sumaris rep està subscrit a 48 sumaris. 
La mitja aritmètica de sumaris subscrits per usuari és de : 7.40 
ESTADISTIQUES REFERENTS A LES REVISTES RECOLLIDES 
Total revistes registrades en el sistema : 267 
Total sumaris recollits en el sistema : 1179 
La revista que més sumaris tenim emmagatzemats es: 
 APPLIED PHYSICS LETTERS , amb 25 sumaris. 
La mitja aritmètica de sumaris emmagatzemats per revista és : 4.42 
ESTADISTIQUES REFERENTS ALS SUMARIS DISTRIBUITS 
Total enviaments registrats en el sistema : 1361 
Corresponents a   210   revistes diferentes. 
Total sumaris enviats fins l'actualitat : 968 
Els 10 títols més sol·licitats :  
 

 Títol del sumari                       Subscripcions 
 ELECTRONICS LETTERS- IEE 29 
 MUNDO ELECTRONICO                                                    23 
 SIAM JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS           20 
 SIAM JOURNAL ON COMPUTING                                              20 
 AMERICAN MATHEMATICAL MONTHLY  19 
 PHYSICAL REVIEW LETTERS                              18 
 ARTIFICIAL INTELLIGENCE -AMSTERDAM- ELSEVIER- 17 
 JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING 15 



Destacar que en dos mesos s'han produït 14093 accessos i que la finalitat 
bàsica ha estat consultar la informació del sistema, consultar l'índex general i 
consultar les estadístiques. 
 
  

Igualment destaca el fet que vàries de les revistes més freqüentment 
consultades són de parla castellana, malgrat que el gruix de les publicacions 
emmagatzemades són  majoritàriament de parla anglesa. 
 
 

 Pàgines web més accedides         
  Pàgines Accés % del total  Temps promig  

1 DISTRIBUCIÓ ELECTRÒNICA DE SUMARIS DE 
REVISTES 
http://escher.upc.es/sts/sumaris.htm 

1094 7.78% 00:01:44

2 INDEX DELS SUMARIS DISPONIBLES 
http://escher.upc.es/sumaris/indice.htm 

982 6.99% 00:01:23

3 ACTA INFORMATICA 
http://escher.upc.es/sumaris/00015903.htm 

124 0.88% 00:00:48

4 Estadístiques SUMARIS 
http://escher.upc.es/estadis/sumaris/estadis.htm

82 0.58% 00:04:01

5 ACTA INFORMATICA , 1997 34(4) 
http://escher.upc.es/sumaris/17/5903434.htm 

67 0.47% 00:01:02

6 PC WORLD 
http://escher.upc.es/sumaris/07378939.htm 

52 0.37% 00:00:18

7 MUNDO ELECTRONICO 
http://escher.upc.es/sumaris/03003787.htm 

45 0.32% 00:00:34

8 ELECTRONICS LETTERS- IEE 
http://escher.upc.es/sumaris/00135194.htm 

43 0.3% 00:01:14

9 ARTIFICIAL INTELLIGENCE -AMSTERDAM-
ELSEVIER- 
http://escher.upc.es/sumaris/00043702.htm 

38 0.27% 00:00:32

10 UNIX REVIEW 
http://escher.upc.es/sumaris/07423136.htm 

38 0.27% 00:00:12

 
 
 

Organizaciones más activas
1. serbib14.uab.es

2. parc04.ptv.es

3. 207.107.136.227

4. ac.upc.es

5. ulises.upc.es

6. inktomi.com

7. bibite.upc.es

8. amadeus.upc.es

9. ud001alt.upc.es

10. voltor.upc.es
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ANNEX : EXEMPLES GRÀFICS DELS SUMARIS VIA WEB 
 
 
Índex general de revistes    Índex del sumaris d'una revista 
 

 
 
    Sumari d'una revista 
 
 

 
 
i 
                                                 
i NOTA : Tan el sistema de sumaris electrònics com les estadístiques dels mateixos són consultables via 
Internet a l'adreça http://escher.upc.es/sumaris/indice.htm . L'única limitació existent a l'hora de rebre els 
sumaris és disposar d'un compte de correu electrònic dins del domini UPC.ES 
 


