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Resum 
 
Els avanços recents en l’àmbit de les biblioteques digitals han provocat un 
desenvolupament ràpid de les mateixes i un increment de projectes realitzats i  
relacionats amb l’organització i gestió de col·leccions digitals de documents en 
diferents formats accessibles a través d’Internet, així com serveis que donen un 
valor afegit a aquestes col·leccions.  
 
En aquest context, i integrada amb “Bibliotècnica: La Biblioteca digital de la 
UPC”, s’ha desenvolupat l’aplicació “Bibliotècnica a mida”, amb l’objectiu de  
facilitar als usuaris l’accés personalitzat als serveis i la consulta de la 
informació de les col·leccions que ofereix la Biblioteca Digital de la UPC. 
 
Es tracta d’una plataforma flexible, que facilita la gestió de la informació que es 
pot consultar a Bibliotècnica d’una manera personalitzada segons col·lectius 
d’usuaris concrets. Incorpora un sistema que detecta automàticament el perfil 
temàtic de cada usuari i li recomana col·leccions. 
 
 
Paraules clau 
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EL PROJECTE 
 
1. Introducció 
 

Desenvolupada la primera fase de ‘Bibliotècnica: la biblioteca digital de la 
UPC’, i normalitzada en gran part la plataforma de gestió dels documents 
electrònics i serveis virtuals, va sorgir la necessitat de desenvolupar espais 
d’accés a col·leccions de documents cada vegada més personalitzats, 



 
 

segons les necessitats concretes de col·lectius determinats i d’usuaris 
concrets. 
 
L’objectiu del projecte és el disseny  d’una plataforma, completament 
integrada amb Bibliotècnica,  que faciliti als usuaris l’accés als serveis i la 
consulta de la informació de les col·leccions que ofereix la Biblioteca Digital 
de la UPC d’una forma personalitzada.  
 
Aquesta plataforma incorpora un sistema automàtic que detecta el perfil de 
l’usuari i un altre que recomana col·leccions segons el perfil detectat 
 
 
 

2. Descripció del projecte 
 
Implementació: 
 
Funcions 
 
• Sistema per a gestionar les dades pròpies de l’usuari: unitat estructural a 

la que està assignat i/o estudia, segment genèric al que pertany (PDI, 
PAS, estudiant, etc.), ubicació, etc. S’obtindran automàticament la 
primera vegada que l’usuari entri a la plataforma (segons les dades 
existents a la Intranet de la UPC) i podran ser modificades manualment 
per ell mateix en qualsevol moment. 

• Sistema per a gestionar Bibliotècnica del segment genèric al que pertany 
l’usuari (PDI, PAS, Estudiants 1r i 2n cicle, etc.) 

• Sistema de detecció del perfil temàtic de l’usuari que, de forma 
transparent a aquest, identificarà i seleccionarà les matèries més 
interessants segons l’activitat dins de la plataforma. 

• Sistema recomanador fonamentat en els perfils detectats. Els eixos 
sobre els que treballarà són: les dades pròpies de l’usuari, el segment 
genèric al que pertany i el perfil temàtic detectat. L’usuari determinarà la 
inclusió o no de les novetats recomanades a la seva Bibliotècnica a 
mida. 

• Sistema que permeti a l’usuari personalitzar la seva Bibliotècnica a mida: 
incloure o esborrar ítems de les col·leccions de Bibliotècnica; seleccionar 
les novetats recomanades; modificació de les dades pròpies, etc. 

 
Arquitectura tècnica 
 
• Servidor d’autentificació segur. Ha de permetre la identificació i la 

posterior recuperació del perfil de l’usuari de manera segura. Actualment 
es fa servir el servei SLDAP (Secure Lightweight Directory Access 
Protocol) que proporciona la UPC. 

• Servidor on es gestiona la plataforma Bibliotècnica i allotja alguns 
continguts de producció pròpia com ara exàmens, llibres d’Edicions 
UPC, PFC,... 
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• Altres servidors de la UPC com ara la videoteca de la UPC, el catàleg de 
les biblioteques, etc. 

• Servidors d’informació externs a la UPC. Es tracta de servidors on es 
troben les bases de dades d’informació especialitzada (Elsevier, Sabi, 
Emerald, ..), i revistes electròniques (Linux Journal, Zigon, ...) 
 

Beneficis del projecte
 
S’espera una millora substancial en els serveis oferts als usuaris de la 
Biblioteca Digital de la UPC i també en l’amortització de despeses per 
l’augment en l’ús dels seus continguts: 
 
• Augment en l’ús de les col·leccions que es poden trobar a la plataforma 

‘Bibliotècnica: la biblioteca digital de la UPC’, en part gràcies a la facilitat 
d’ús de les col·leccions que es pretén amb aquesta plataforma. 

• Increment de la satisfacció dels usuaris per les noves funcionalitats 
ofertes.  

• Apropament del serveis oferts per les biblioteques al món acadèmic de 
la UPC. 

 
 

3. Resultats 
 
Malgrat que aquest projecte no es troba en explotació (es preveu fer-ho al 
llarg del primer quadrimestre de 2005), els resultats de l’avaluació realitzada 
pels usuaris que l’han utilitzat durant la fase pilot són molt positius. Per 
exemple, de les col·leccions recomanades pel sistema, més d’un 63%  van 
resultar d’interès pels usuaris i menys del 5% van ser poc interessants per 
ells. 
 
 

4. Conclusions 
 
Pensem que aquest sistema pot ajudar al desenvolupament de la docència 
a la UPC, facilitant als professors i als estudiants la definició de  biblioteques 
digitals d’una manera personalitzada. 
 
De les actuacions previstes a curt i mig termini, destaquem: 
 
• Posada en explotació llarg del primer quadrimestre de 2005 
• Possibilitat de triar entre diferents dissenys gràfics adaptats a les 

preferències dels usuaris 
• Transparència a l’hora d’accedir als recursos web controlats per IP, amb 

la implementació de la possibilitat d’accedir a Bibliotècnica a mida 
mitjançant PAPI (Punto de Acceso a Proveedores de Información, de 
Red-Iris). 

• Afegir sistemes de valoració del sistema recomanador. Per exemple 
definint i implementant alguns que ens serveixin per avaluar la qualitat 
de les col·leccions recomanades o afinar el perfil temàtic de l’usuari 
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• Definir eines que permetin que els usuaris es puguin recomanar 
col·leccions entre ells. Per això serà necessari, per exemple, disposar de 
servidors amb gran potència de càlcul o bé implementar programació 
distribuïda fent servir els ordinadors disponibles a les biblioteques. 
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