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CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE
Este documento é propiedade do ARPAD (Arquivo Dixital e servizos sen papeis). Deberá empregar este material exclusivamente para os servizos
que foron acordados co ARPAD e que requiren necesariamente da súa utilización. Está prohibida a reprodución parcial ou total, por calquera
medio ou método, dos contidos deste documento para calquera outro uso non acordado co ARPAD.

1. INTRODUCIÓN
Tecnoloxicamente o Arquivo Electrónico do Patrimonio de Galicia está composto por un Sistema
de Preservación, un Sistema de Difusión e Recolección e un Sistema de Xestión de Descricións
Arquivísticas, obxectos dixitais e provisión de datos recolectables.
Este documento realiza unha descrición funcional de alto nivel do sistema ARPAD_PATARQ,
software utilizado para o Sistema de Descricións Arquivísticas, obxectos dixitais e provisión de
datos recolectables, e principal compoñente tecnolóxico de Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia,
que asegura a descrición de fondos arquivísticos nunha contorna normalizada, a xestión de
obxectos dixitais de forma completamente integrada e a provisión de datos recolectables aos
principais servizos de agregación e recolección a través dun repositorio adecuado ao protocolo
OAI-PMH (Open Arquives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting).
A implementación de ARPAD_PATARQ no Arquivo Electrónico do Patrimonio de Galicia garante
o cumprimento dos seguintes obxectivos:
 Crear a Rede dos Arquivos Históricos de Galicia ao redor dun sistema de xestión común
que permita a descrición normalizada de documentos arquivísticos, o mantemento
compartido de ficheiros de autoridade, e a creación e difusión de obxectos dixitais.
 Crear un punto de consulta único para todos os arquivos e os seus diferentes fondos.
 Facilitar a normalización, coordinación e xestión das tarefas arquivísticas de todos os
Arquivos incluídos no sistema, así como dos seus proxectos de dixitalización.
 Proporcionar metadatos normalizados a través dun repositorio OAI-PMH para que todos
os arquivos incluídos no sistema poidan ser recolectados polo Sistema de Difusión e
Recolección, así como por aqueles outros proxectos nacionais ou internacionais nos que
os xestores do sistema decidan participar directamente, por exemplo Arquives Portal
Europe Network of Excellence.
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2. ARQUITECTURA MODULAR
O Sistema ARPAD_PATARQ está formado por diferentes compoñentes, denominados módulos,
destinados a cubrir a xestión de cada unha das áreas que comprende o Sistema de Xestión de
Descricións Arquivísticas, obxectos dixitais e provisión de datos recolectables.
A combinación destes módulos no sistema ARPAD_PATARQ permite:
 Realizar descricións arquivísticas normalizadas de toda clase de documentos e
agrupacións documentais.
 Xestionar cadros de clasificación independentes para cada un dos arquivos participantes
no sistema.
 Xestionar e manter todos os tipos de rexistros de autoridade necesarios para a
identificación de institucións, axentes e funcións, e para a xestión de tesauros e índices
de materias e nomes xeográficos.
 Xestionar os obxectos dixitais procedentes de proxectos de dixitalización e os que se
poidan incorporar de forma individual por cada un dos arquivos integrados na rede.
 Dispoñer dun Interface Web de consulta que permite a procura e recuperación dos
documentos dun, varios, ou a totalidade dos arquivos que participan no sistema.
 Reutilizar os metadatos de arquivos, e especialmente dos rexistros de autoridade, por
parte de calquera usuario, empresa ou institución.
 Publicar en Linked Open Data os datos arquivísticos e obxectos dixitais.
 Transmitir os metadatos arquivísticos mediante un repositorio OAI-PMH.
Nos seguintes apartados descríbense as funcionalidades e características principais de cada un
dos módulos do sistema ARPAD_PATARQ:
 Módulo de descrición arquivística.
 Módulo de control de autoridades.
 Interface Web de descrición e autoridades, e xestión do cadro de clasificación.
 Módulo de xestión de obxectos dixitais.
 Interface Web de consulta.
 Importador/Exportador METS con EAD e EAC.
 Repositorio OAI-PMH de recursos electrónicos.
 Módulo de xestión de micrositios.
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2.1. Módulo de descrición arquivística
Orientado á descrición normalizada de calquera clase de material arquivístico e a calquera nivel
xerárquico segundo ISAD (G), permite:
 Alta, baixa e modificación dos arquivos que forman parte do sistema, identificando
código, nome, descrición do arquivo e cadro de clasificación asociado.
 Dispoñer de catálogos de traballo independentes nos que almacenar as descricións
arquivísticas de cada un dos arquivos rexistrados no sistema.

NOTA: Os termos Catálogo e Sección que aparecen neste documento teñen un
significado distinto e alleo ao utilizado no mundo arquivístico.
Dentro de ARPAD_PATARQ o termo “Catálogo” fai referencia a unha estrutura interna do
sistema que permite agrupar e diferenciar os rexistros cargados na base de datos. Así,
por exemplo, dentro do sistema existirá un “catálogo” por cada Centro de Arquivo.
Do mesmo xeito, o sistema conta con “Seccións” que en ningún caso correspóndense co
sentido que se lle outorga no mundo arquivístico, senón que son, igualmente, estruturas
internas do sistema que permiten agrupar rexistros, dentro dos catálogos, a fin de
utilizar esta agrupación como un criterio de procura ou presentación de datos.
De todos os xeitos, como se dixo, trátase de etiquetas internas que non se van a visualizar
de fronte ao usuario final, posto que na interface web estas etiquetas pódense modificar.

 Xestionar cadros de clasificación independente para cada un dos arquivos que forman
parte do sistema.
 Configurar persoais individuais para a entrada de datos, establecendo os elementos
descritivos mínimos obrigatorios para a descrición dunha determinada clase de
documento.
 Configurar validacións que determinen que se cumprimentaron os elementos mínimos
de descrición.
 Determinar o nivel de descrición que unha unidade arquivística na xerarquía descritiva do
fondo e asocialo coa súa entrada correspondente do cadro de clasificación (descricións
multinivel).
 Xerar dinamicamente, a partir dos rexistros descritos en ISAD(G), diferentes esquemas de
metadatos como Dublin Core RDF, EAD ou Linked Open Data (EDM 5.2.6).
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 Xestionar os dereitos de acceso e uso das descricións a través das sentenzas Creative
Commons e recomendadas por Europeana .
 Establecer diferentes estados de publicación ás descricións arquivísticas a través das cales
establecer ou limitar a visualización no Interface Web de consulta.
 Establecer tipos de acceso ás descricións arquivísticas a través das cales determinar as
características de acceso a unha descrición (poder consultar no Interface Web, acceder á
descrición arquivística ou acceder aos obxectos dixitais)
 Xerar informes e estatísticas sobre as operacións realizadas neste módulo nun período
concreto de tempo.
 Extraer estatísticas da utilización de elementos descritivos para saber os campos que se
están utilizando.
 Soportar distintos xogos de caracteres como os definidos pola norma ISO 8859 Latin-1,
ou UTF-8, ANSI e MARC-8.
 Realizar tratamentos masivos sobre un conxunto de rexistros, por exemplo:
 Cambiar de catálogo de traballo.
 Cambiar de sección á que pertence un documento.
 Cambiar o tipo de acceso permitido.
 Cambiar o estado de publicación.
 Crear un determinado campo ou subcampo cun valor concreto.
 Borrar un determinado campo ou subcampo nun conxunto de descricións.
 Substituír unha cadea de texto por outra nun determinado elemento.
 Asignar masivamente campos codificados.
2.2. Módulo de control de autoridades
ARPAD_PATARQ está configurado para que a totalidade dos arquivos do sistema compartan os
distintos ficheiros de autoridades, compartíndose así as tarefas do seu mantemento e xestión. A
xestión de autoridades de ARPAD_PatArq permite:
 Describir rexistros de autoridade segundo ISAAR (CPF), ISDF e ISDIAH.
 Asociar rexistros de autoridade ás descricións arquivísticas a través dos campos
apropiados dunha descrición ISAD(G).
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 Configurar persoais de entrada de datos individuais para facilitar a entrada de datos dos
distintos tipos de rexistros de autoridade ISAAR (CPF), ISDF e ISDIAH.
 Xerar automaticamente diferentes esquemas como EAC-CPF ou Linked Open Data.
 Xerar automaticamente rexistros de autoridade ao realizar importacións masivas de
descricións e vincular automaticamente as descricións importadas aos rexistros de
autoridade válidos.
 Manter e depurar autoridades a través da transformación automática e masiva de
autoridades válidas en non válidas ou mediante a substitución dunha autoridade válida
por outra. En ambos os casos, o sistema propaga os cambios a todas as descricións
relacionadas.
 Controlar duplicidades comparando a cadea completa do encabezamento sen ter en
conta maiúscula, minúscula ou signos de puntuación. O sistema non permite a creación
dun rexistro de autoridade se se comproba que xa existe na base de datos e tampouco se
permite a xeración de autoridades aceptadas se previamente foron rexistradas como
autoridades non válidas. O control de duplicados realízase tanto nos procesos manuais
como nos automáticos.
 Catalogar rexistros de autoridade multilingües que se teñen en conta nos procesos de
procura e recuperación. O sistema recupera rexistros tanto por un determinado
encabezamento, como polos encabezamentos paralelos noutros idiomas ou alfabetos
asociados a este.
 Actualizar dinamicamente os rexistros de autoridade propagando os cambios a todas as
descricións arquivísticas e de autoridade asociadas.
2.3. Interface Web de descrición e autoridades e xestión do cadro de clasificación
Todos os arquivos dispoñen de acceso, a través da Interface Web de catalogación, ao módulo de
descrición arquivística, ao módulo de control de autoridades e á xestión do cadro de
clasificación. As funcionalidades dos dous primeiros módulos xa foron descritas en puntos
anteriores. A xestión do cadro de clasificación descríbese a continuación.
ARPAD_PATARQ permite crear un cadro de clasificación independente por cada arquivo, que
pode ser xestionado polos administradores do sistema que dispoñan de permiso en calquera
momento. As características principais da xestión do cadro de clasificación son as seguintes:
 Existencia dun cadro de clasificación mestre, determinado polo administrador do sistema,
que pode ser copiado e modificado para a integración de novos arquivos ao sistema que
non dispoñan de cadro de clasificación. O cadro de clasificación mestre non pode ser
asociado directamente a ningún arquivo.
ARPAD_PATARQ: Descrición funcional – v1.0
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 Alta, baixa e modificación de novos cadros de clasificación e de puntos dentro do cadro
de clasificación por parte dos administradores do sistema que dispoñan de permiso.
Inclúe:
 Alta ilimitada de puntos dentro do cadro de clasificación definindo unha relación
xerárquica entre eles.
 A modificación inclúe a posibilidade de editar os títulos dos puntos do cadro de
clasificación e ordenar cada un dos puntos do cadro, podendo inserir novos puntos
no cadro ou movendo entradas dependentes dun punto do cadro de clasificación a
outro.
 Imposibilidade de eliminar un punto do cadro de clasificación se contén descricións
ou é pai doutro punto do cadro.
 Configuración de tipos de acceso e estados de visualización a cada un dos puntos que
compoñen o cadro de clasificación. Os valores consignados en cada un dos puntos do
cadro de clasificación fanse efectivos aos seus puntos dependentes.
 Posibilidade de definir como abertos/pechados diferentes puntos do cadro de
clasificación para determinar se é posible a asignación de máis documentos aos
devanditos puntos. Se un punto do cadro de clasificación está marcado como pechado,
todos os seus puntos dependentes tamén o están.
 Capacidade de definir campos herdados entre puntos do cadro de clasificación
dependentes. O sistema permite definir dentro dun punto do cadro os puntos que deben
ser herdados polos puntos dependentes.
 Posibilidade de asignar un persoal de entrada de datos a un punto do cadro de
clasificación, de forma que ao introducir descricións no devandito punto, aparezan os
campos especificados no persoal.
 Cambios masivos na asociación de rexistros aos diferentes puntos dun cadro de
clasificación a través da asignación dun punto do cadro de clasificación a un conxunto de
descricións
 Cambios masivos sobre os puntos do cadro de clasificación:
 Asignación de tipo de acceso.
 Asociación ou cambio dunha autoridade (por exemplo, produtor).
 Alta dun novo campo ou modificación dun existente.
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 A xestión do cadro de clasificación está definida en función dos permisos asignados a
nivel de usuario e perfil de usuario para:
 Crear, borrar e modificar cadros de clasificación.
 Crear, borrar e mover puntos dentro dun cadro de clasificación.
 Asociar/desasociar un punto do cadro do cadro de clasificación.
 Crear puntos dependentes.
 Asignar descricións.
 Asignar tipos de acceso e estados de visualización.
 Abrir/pechar puntos do cadro de clasificación.
2.4. Módulo de xestión de obxectos dixitais
O Sistema de Descricións Arquivísticas, obxectos dixitais e provisión de datos recolectables,
ARPAD_PATARQ, permite a creación de obxectos dixitais de forma totalmente integrada na
descrición arquivística, dando lugar a ficheiros que se axustan ao estándar METS (Metadata
Encoding and Transmission Standar) na súa versión 1.11.
Esta funcionalidade responde á variedade de escenarios que a Subdirección Xeral de Arquivos
contempla para a agregación de obxectos dixitais ao Sistema de Descricións Arquivísticas.
Un primeiro escenario no que a integración dos obxectos dixitais realízase a través da inxesta
automática de ficheiros METS, tal e como se describe no punto 2.6 "Importador/Exportador
METS con EAD e EAC".
Un segundo escenario, menos operativa e que amplía a carga do arquiveiro, no que a
integración dos obxectos dixitais realízase manualmente, sen ficheiros METS, e responde as
dixitalizacións realizadas polos arquivos, habitualmente a petición do usuario. Neste caso, a
inxesta realízase a través do módulo que se está describindo e que permite:
 Importar ficheiros de imaxe en distintos formatos de diferentes dispositivos (discos
duros, discos ópticos, etc.) dando lugar a copias dixitais que poden ser asociadas tanto a
rexistros de autoridade, como a descricións arquivísticas.
 Establecer un texto de ligazón para identificar/representar a copia dixital dentro da ficha
descritiva da súa correspondente unidade documental.
 Paxinar ou signaturizar as copias dixitais, permitindo asignar diversos tipos de paxinación
(arábiga, romana, maiúsculas, minúsculas).
 Establecer unha táboa de contido, proporcionando aos usuarios un esquema ou visión
xeral de organización das imaxes dentro da copia dixital.
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 Establecer unha imaxe representativa dentro da copia dixital, que permite que se mostre
na Web, en forma de miniatura, xunto á descrición arquivística.
 Identificar a tipoloxía da copia dixital, permitindo establecer un tipo CONSENTIR
(Multipurpose Internet Mail Extensions).
2.5. Interface Web de consulta
ARPAD_PATARQ incorpora un Interface Web de consulta a través do cal explorar as descricións
arquivísticas e os obxectos dixitais almacenados no sistema.
2.5.1.

Procura e Navegación

ARPAD_PATARQ ofrece diferentes posibilidades de procura e navegación entre as descricións
arquivísticas e os obxectos dixitais almacenados no sistema. A continuación descríbense as
diferentes posibilidades que ofrece:
2.5.1.1.

Procura sinxela e avanzada. Sistemas de recuperación.

Con carácter xeral, ARPAD_PATARQ permite realizar procuras:
 En calquera campo (e a texto completo).
 Por un ou varios arquivos.
 Por un ou varios fondos.
 Por tipo de arquivo (histórico, provincial, ...).
 Polo nome/título.
 Por persoas.
 Por signatura.
 Por lugares.
 Por materia.
 Por lingua.
 Por data.
Para iso, ARPAD_PATARQ incorpora diferentes mecanismos de procura:
 Procura sinxela: formulario de procura que permite recuperar os rexistros por todos os
campos que se definen como recuperables.
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 Procura avanzada: formulario de procura avanzado que permite combinar os distintos
termos de procura (nun mesmo campo ou en varios campos) a través dos operadores E,
Ou, NON.
 Listaxes xerais: o Interface Web de consulta permite xerar diferentes índices que
permiten a exploración e facilitan o acceso ao contido do sistema. Pódense xerar listaxes
de creadores/produtores, títulos, lugares ou listaxe de materias.
2.5.1.2.

Procura facetada

Permite filtrar os resultados obtidos por varios campos (Arquivo, Fondo, Persoas, Familias,
Datas, Materias, Lingua, Lugares, Tipo de material, Soporte) dentro dos cales se mostran, de
forma agrupada, os resultados obtidos dunha procura.
Cada unha destas facetas pode ser incluída como un criterio de procura adicional. Do mesmo
xeito, tamén se pode eliminar das condicións de procura.
2.5.1.3.

Sistemas de recuperación. Truncamentos

O sistema de procuras permite buscar frases completas encerrándoas entre comiñas. Por
exemplo: "Miguel de Cervantes". Do mesmo xeito, en cada campo poden introducirse unha ou
máis palabras utilizando o operador E por defecto para enlazar ambos os termos. Os caracteres
* e ? buscan termos que comparten unha mesma raíz ou palabras de ortografía dubidosa. Así,
"ilustr*", recuperará as palabras ilustrador, ilustracións, ilustrada, ilustrativo, etc.; e "primiti?a"
recuperará os termos primitiva e primitiua.
Permite establecer unha serie de termos (palabras baleiras) que non serán tidos en conta no
momento da procura e recuperación de información. A lista de palabras baleiras xestiónase
polos usuarios administradores podendo incrementar dicha lista en calquera momento.
2.5.1.4.

Procuras paralelas en Europeana e DPLA

O Interface Web de consulta inclúe a procura paralela en Europeana e a Dixital Public Library of
America (DPLA) mediante a integración das súas respectivas APIs en consúltaa Web. Así, os
usuarios poderán dispoñer, nunha soa procura, dos contidos de Europeana e a DPLA.
2.5.1.5.

Motor de procura predictivo

A procura predictiva mostra a lista de termos coincidentes ao introducir as tres primeiras letras
dunha palabra. De forma automática, o sistema propón as posibles coincidencias.
Este sistema de predición activarase naqueles campos de procura nos que o criterio que se
pretende recuperar está controlado por puntos de acceso normalizados (creadores, materias,
lugares, etc.).
2.5.1.6.

Ordenación de resultados
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O módulo de consulta web ordena os resultados obtidos nunha procura por diferentes campos
como Título, Referencia, Arquivo, Data, Nivel de descrición ou Relevancia, de forma ascendente
ou descendente, permitindo en calquera momento cambiar o criterio de ordenación. O
administrador do sistema, desde o panel de control da web, fixa o criterio de ordenación
asignado por defecto.
2.5.1.7.

Selección de rexistros

Permite seleccionar rexistros para tratalos conxuntamente. Aqueles rexistros que se queiran
seleccionar poden pertencer a unha única páxina de resultados ou a varias, de tal forma que, a
medida que se van marcando rexistros, quedan reflectidos no campo “Seleccionados”, onde se
incrementa o número de rexistros seleccionados.
2.5.1.8.

Navegación entre rexistros

A finalidade desta funcionalidade é poder acceder, desde a ficha descritiva dunha unidade
arquivística, tanto aos rexistros anteriores e posteriores na lista de resultados dunha procura,
como aos rexistros de autoridade incluídos na descrición (produtores, materias, etc.) ou á copia
dixital. Así, ARPAD_PATARQ permite unha navegación estruturada e lóxica entre os diferentes
tipos de rexistros existentes na base de datos, posibilitando a navegación xerárquica entre
unidades arquivísticas, entre unidades arquivísticas e rexistros de autoridade, ou entre unidades
arquivísticas e obxectos dixitais. Desde a visualización dun rexistro, o módulo de consulta WEB
permite:
 Visualizar a seguinte unidade.
 Visualizar a unidade anterior.
 Visualizar a primeira unidade dun rango de documentos.
 Visualizar a última unidade dun rango de documentos.
 Situarnos nun determinada punto dun rango.
 Volver a resultados.
2.5.1.9.

Controis de visualización e acceso

O Interface Web de consulta incorpora distintos mecanismos para que unha descrición
arquivística non poida ser localizada ou o seu acceso estea limitado ás diferentes tipoloxías de
usuarios que acceden ao Interface Web. Permite establecer estados de publicación aos rexistros
para que a súa visualización estea condicionada ao código asignado nas descricións dos
rexistros. Igualmente, permítese a asignación de diferentes Tipos de Acceso que permite que un
rexistro sexa accesible ou non en función do usuario que tenta acceder a el.
2.5.1.10. Enriquecemento semántico
ARPAD_PATARQ permite incluír, nas descricións dos rexistros de autoridade, a URI de entidades
como VIAF, DBpedia, Lista de Encabezamientos de Materia, Worldcat, Library of Congress
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Linked Data Service, Rameau, Deutschen Nationalbibliothek, GeoLinked Data, GeoNames, etc.
seguindo os principios Linked Open Data anotados no punto 6 deste documento, no que se cita
como premisa fundamental a necesidade de vincular con outros datos mediante URIs para
mellorar a localización. Especialmente importante para os Arquivos de Galicia é a posibilidade
de vincular os rexistros de autoridade de materia coa Lista de Encabezamientos de Materia en
Galego (LEMAG) publicada pola Subdirección Xeral de Coordinación Bibliotecaria e que se atopa,
á súa vez, vinculada coa Lista de Encabezamientos para Bibliotecas Públicas en SKOS.
2.5.2.

Exploración. Cadros de clasificación

ARPAD_PATARQ ofrece a posibilidade de visualizar o cadro de clasificación asociado a un Arquivo
que conta coas seguintes características:
 As entradas do cadro de clasificación son navegables e permite acceder ás descricións
incluídas.
 O primeiro punto do cadro de clasificación é o Arquivo ao que pertence.
 Con carácter xeral, móstranse todas as entradas do primeiro e segundo nivel, ofrecendo a
posibilidade de ir despregando a xerarquía.
 Para os nomes dos puntos do cadro de clasificación utilízase un máximo de dúas liñas de
texto. No caso de que a lonxitude do texto exceda esas dimensións, móstrase o título con
puntos suspensivos.
 Con carácter xeral, en todos os puntos do cadro de clasificación aparece a seguinte
información: (X Unidades) (E Copias dixitais)
 Sendo X o número de documentos que contén o punto do cadro.
 Sendo E o número de copias dixitais que teñen asociados.
2.5.3.

Procura a texto completo

 O sistema permite recuperar documentos tanto a partir da descrición arquivística como
do texto completo dos ficheiros ALTO (Analyzed Layout Text Object) e PDF con texto
oculto asociado a unha unidade arquivística.
 Permite configurar a cobertura da procura, limitando as procuras aos termos incluídos
nos campos da descrición arquivística ou incluíndo na procura os termos recoñecendo no
texto dos documentos.
 O sistema indexa as cadeas de caracteres recoñecidas durante o proceso de creación de
OCR en ficheiros ALTO e PDF con texto oculto (non aplicable a ficheiros PDF de imaxe ou
ficheiros de imaxe).
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 Os resultados de procura preséntanse a nivel de unidade arquivística e como marcas
dentro dun mesmo documento, de modo que se poida navegar entre as unidades ou
entre as marcas dunha mesma unidade.
 A presentación dos resultados pode realizarse a nivel de páxina ou a nivel de unidade
documental.
 As páxinas recuperadas poden ser descargadas en formato XML-ALTO.
2.5.4.

Presentación de rexistros

A visualización dunha unidade arquivística en ARPAD_PATARQ estrutúrase en 3 partes:
 Visualización do cadro de clasificación coas seguintes características:
 Identificación do punto do cadro de clasificación no que se sitúa o rexistro
seleccionado.
 O primeiro punto do cadro de clasificación sempre é o Arquivo ao que pertence.
 Con carácter xeral, móstranse todas as entradas do primeiro e segundo nivel,
ofrecendo a posibilidade de ir despregando a xerarquía.
 Ficha do rexistro con imaxe representativa, se a tivese:
 O rexistro por defecto móstrase en ISAD (G) e ofrecerase un despregable cos distintos
formatos de visualización: EAD e Dublin Core.
 Aparece a opción de exportar rexistro.
 Aparece opción de xerar ligazón persistente.
 Aparece opción de volver a procura (en caso de chegar a rexistro a través de procura
realizada no sistema).
 Cadro resumo con información e navegación entre rexistros:
 Aparece a posibilidade de navegar ao Arquivo: Nome do Arquivo.
 Aparece a posibilidade de navegar ao Fondo: Nome do Fondo.
 Aparece a posibilidade de navegar ao Produtor: Nome do produtor.
A visualización dunha unidade arquivística tamén proporciona a seguinte información:
 Número de unidades documentais dependentes de primeiro nivel: X (sempre que sexa
superior a 0)
 Número de copias dixitais de primeiro nivel: X (sempre que sexa superior a 0)
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 Unidade seguinte: Nome da unidade seguinte (unidade irmá) e ligazón á mesma.
 Unidade anterior: Nome da unidade anterior (unidade irmá) e ligazón á mesma.
 Outros documentos (do mesmo fondo).
2.5.5.

Exportación

A exportación de recursos desde ARPAD_PATARQ pode realizarse sobre rexistros (descricións
arquivísticas e autoridades) e obxectos dixitais (a través de ficheiros METS). Inclúe, ademais, a
posibilidade de exportar información a xestores de referencias:
 Exportación de rexistros:
 Exportación de rexistros en diferentes esquemas de metadatos (como os que se
mencionan nos puntos sucesivos), sen límite e posibilitando a selección de rexistros
de varias páxinas.
 Posibilidade de exportar descricións arquivísticas en formato: Dublin Core RDF, EAD, e
EDM 5.2.6 (Linked Open Data)
 Posibilidade de exportar rexistros de autoridade en formato: ISAAR (CPF), EAC (CPF) e
EDM 5.2.6 (Linked Open Data)
 Exportación de ficheiros METS 1.11 dos obxectos dixitais e os seus metadatos asociados
coa seguinte información:
 Descriptive Metadata (dmdSec). Sección na que aparece a descrición arquivística dos
rexistros aos que se asociou o obxecto dixital en EAD.
 File Section. Sección no que se incluirá un elemento de agrupación fileGRP cun
elemento file por cada un dos ficheiros que compoñen un obxecto dixital.
 Structural Map (strucMap) con TYPE="logical" e con TYPE="physical". Sección na que
aparecerá reflectida a numeración dos obxectos dixitais e a táboa de contido,
respectivamente, sempre que a información estea gardada nos obxectos dixitais.
 Xeración de información para xestores de referencias:
 Xestión e exportación de información para xestores de referencias, incluíndo BibText,
COinS, AddThis, posibilitando que xestores como CiteULike, Zotero, Mendeley e
outros poden ler e interpretar as descricións arquivísticas almacenadas na base de
datos.
2.5.6.

Destacados
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ARPAD_PATARQ permite a posibilidade de xestionar “Listas globais” que permite que o
administrador do sistema poida xerar unha lista de unidades documentais destacadas pública
para a súa posterior consulta libre no Interface Web de consulta. Estas unidades documentais
poden ser incluídas na páxina de presentación do Interface Web de consulta en forma de
carrusel de imaxes.
2.5.7.

O meu Arquivo

Ofrece a posibilidade de que cada usuario do Interface Web de consulta dispoña dun espazo
persoal e privado no que almacenar as súas consultas e as descricións arquivísticas favoritas.
Esta funcionalidade de ARPAD_PATARQ permite:
 Alta ou rexistro de usuarios no sistema, sen intervención do administrador do mesmo.
 Ofrece a posibilidade de que un usuario rexistrado garde un rexistro coas procuras
realizadas nas consultas ao Arquivo.
 Ofrece a posibilidade de crear listas persoais: lista de rexistros favoritos, de rexistros con
copia dixital, etc.
 Ofrece a posibilidade de acceder ás últimas descricións consultadas.
2.5.8.

Agregador RSS

Permite utilizar calquera agregador RSS para a notificación de actualizacións no Interface Web
de consulta.
2.5.9.

Estatísticas de contido (públicas)

Son as estatísticas que pode ver calquera usuario do arquivo dixital. De forma gráfica e sinxela,
mostran unha perspectiva xeral dos rexistros almacenados na base de datos (rexistros que son
públicos na web) en función de distintos criterios.
NOTA: As estatísticas que se definiron neste apartado son provisionais.
 Estatísticas xerais
 Número de unidades documentais.
 Número de copias dixitais.
 Número de ficheiros incluídos nas copias dixitais.
 Número de arquivos con descricións documentais.
 Número de localidades con descricións documentais.
 Número de provincias con descricións documentais.
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 Estatísticas por tipo de material
 Tipoloxía de copias dixitais.
 Número de unidades documentais por arquivo.
 Copias dixitais por arquivo.
 Rango de datas das unidades documentais.
2.5.10. Ferramentas de administración
ARPAD_PATARQ incorpora un panel de control accesible, a través da web por parte do
administrador do sistema, desde o que se xestiona e configura o Interface Web de consulta.
Inclúe indicadores de actividade, visualización, modificación rápida da configuración da
contorna e acceso a todas as opcións de administración do sistema como:
2.5.10.1. Xestión de contidos
Permite a creación, edición, xestión e publicación de contido estático do Interface Web de
consulta, por exemplo a páxina de presentación ou noticias.

2.5.10.2. Xestión multilingüe
Permite a tradución do contido estático do Interface Web de consulta, posibilitando que a Web
sexa visible en diferentes linguas. Incorpórase a posibilidade de xestionar, tanto os idiomas nos
que se traducirá o contido, como a tradución propiamente dita das cadeas de texto.
2.5.10.3. Auditoría de cambios
Permite ao administrador localizar os últimos cambios realizados. Dispón dun interface de
procura para localizar, por rango de datas, usuario ou/e número de referencia, os rexistros, de
calquera tipo, dados de alta, modificados ou eliminados na base de datos.
2.5.10.4. Informes e estatísticas de acceso. Google Analytics
Proporciona Información estatística sobre o tráfico do sitio web e a actividade do Interface Web
de consulta. Facilita, igualmente, o acceso ao informe de procuras internas ("site search")
xerado por Google Analytics.
2.5.10.5. Procesos batch
ARPAD_PATARQ require dunha serie de traballos que se executan en segundo plano, ou modo
diferido, segundo unha planificación. Estes traballos denomínanse Procesos batch, e moitos
deles son obrigatorios para o correcto funcionamento da aplicación. A través desta opción, o
administrador do sistema terá a posibilidade de consultar o historial de execucións e de
executar un proceso de forma manual.
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2.5.10.6. Consulta de incidencias
Permite obter un diagnóstico e unha relación de erros da contorna tecnolóxica do sistema,
notificando ao administrador a necesidade de realizar cambios para adecuar ao 100% a
instalación de ARPAD_PATARQ.
2.6. Importador/Exportador METS con EAD e EAC
ARPAD_PATARQ dispón dun módulo de importación e exportación de ficheiros METS (Metadata
Encoding and Transmission Standard, 1.11). O obxectivo desta aplicación é facilitar a xeración e
transmisión de metadatos entre varias institucións mantendo a integridade da información e
reducindo a carga de procesos manuais realizados polo arquiveiro. Para iso, permítese a
importación e exportación masiva de obxectos dixitais e os seus metadatos descritivos
(codificados en EAD e EAC) seguindo o estándar METS.
O Importador METS de ARPAD_PATARQ permite a agregación de metadatos e obxectos dixitais
ao Sistema de Descricións Arquivísticas, obxectos dixitais e provisión de datos recolectables de
forma automática a través da inxesta de ficheiros METS.
O Importador METS de ARPAD_PATARQ dispón das seguintes funcionalidades:
 Importación de ficheiros METS axustados ao perfil do Arquivo Electrónico do Patrimonio
de Galicia. Inclúe:
 Integración masiva de metadatos descritivos codificados en EAD ao módulo de
descricións arquivísticas.
 Integración masiva de rexistros de autoridade codificados en EAC ao módulo de
control de autoridades.
 Integración masiva de imaxes ao modulo de xestión de obxectos dixitais.
 Asociación de copias dixitais a descricións arquivísticas xa existentes na base de datos.
 Detección de duplicados a partir de códigos de referencia.
 Almacenamento de copias dixitais en volumes predeterminados.
 Renomeado de copias dixitais e directorios de almacenamento para evitar a inclusión de
caracteres estraños.
O exportador METS de ARPAD_PATARQ permite a xeración automática de ficheiros METS a
partir das descricións arquivísticas e copias dixitais almacenadas no Sistema de Descricións
Arquivísticas, obxectos dixitais e provisión de datos recolectables.
O exportador METS de ARPAD_PATARQ dispón das seguintes funcionalidades:

ARPAD_PATARQ: Descrición funcional – v1.0

Páxina 19 de 28

 Exportación de ficheiros METS axustados ao perfil do Arquivo Electrónico do Patrimonio
de Galicia. Inclúe:
 Exportación de diferentes esquemas de metadatos descritivos. Ademais das
descricións en EAD, permítese a exportación en Dublin Core (DC).
 Exportación, xunto aos ficheiros METS, dun directorio independente coa copia dixital
correspondente aos ficheiros METS.
 Configuración da selección de rexistros sobre os que se realiza a exportación METS a
partir de diferentes criterios: Data de alta, Catálogo de traballo, Arquivo, Volume de
imaxes etc.
2.7. Repositorio OAI-PMH de recursos electrónicos
ARPAD_PATARQ incorpora un repositorio OAI-PMH versión 2.0 que soporta os esquemas de
metadatos OAI_DC, ESE 3.4.1, EDM 5.2.6 e EAD, e que se actualiza de forma dinámica e
totalmente transparente a partir das descricións incluídas no módulo de descrición arquivística,
sen necesidade de realizar ningún proceso externo.
Este módulo dispón dun panel de configuración accesible a través da Web, por parte dos
administradores do sistema que dispoñan de permiso, no que se poden realizar as seguintes
tarefas:
 Establecer Datos do Repositorio, permitindo que o administrador da aplicación teña libre
dispoñibilidade para actualizar os datos informativos do repositorio OAI-PMH tales como
o nome do repositorio ou o e-mail do administrador do mesmo e distintos valores que
permiten que un repositorio poida cumprir coas prescricións técnicas de diferentes
proxectos internacionais como:
 Provedor Europeana, que permite establecer a información que se debe mostrar no
elemento <edm:dataProvider> dos formatos ESE 3.4.1 e EDM 5.2.6. Devandito
elemento xérase de forma dinámica e identifica a procedencia dos datos que se
subministra na Europeana.
 Caducidade en segundos Resumption Token, que permite establecer de forma
completamente personalizada as testemuñas de continuación do repositorio OAIPMH.
 Número de rexistros por páxina, que permite establecer o número de rexistros que
debe recuperarse en cada petición que un repositorio OAI-PMH é capaz de tramitar.
 Data mínima dos rexistros, que permite delimitar claramente a data dos rexistros a
partir da cal se debe realizar unha nova recolección.
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 Establecer unha Descrición do Repositorio, permitindo asignar neste apartado os datos
xenéricos do repositorio, facendo referencia ao contido do mesmo, á licenza dos
metadatos, á política de actualizacións, ao permiso dos datos e tamén a outros
comentarios que o administrador considere oportuno. Todo o texto introducido
aparecerá nos elementos <description> do repositorio OAI-PMH.
 Establecer unha Configuración de Acceso a datos, permitindo que o administrador do
sistema delimite os rexistros da base de datos que desexa incorporar ao repositorio OAIPMH para a súa posterior recolección.
 Configurar sets para acoutar partes concretas dun repositorio, conseguindo, desta forma,
facilitar a recolección de recursos aos recolectores.
2.8. Módulo de micrositios
Un micrositio é un portal específico incluído no Interface Web de consulta dedicado a un tema
concreto, ou ás descricións de documentos dun determinado Arquivo. Permite dar acceso
personalizado a un subconxunto de rexistros da base de datos almacenados no módulo de
descricións arquivísticas.
En cada micrositio pódese definir un menú de navegación específico, distintos formularios de
procura, así como outros elementos diferenciadores do sitio xeral no que se integra, como a
configuración de páxinas específicas, ou a configuración do carrusel de imaxes da páxina de
presentación.
ARPAD_PATARQ ofrece as ferramentas necesarias para crear novos micrositios, editalos,
xestionalos ou eliminalos. A creación de micrositios está relacionada directamente co módulo
de descrición arquivística, xa que a través dos diferentes elementos dos que dispón o módulo de
descricións (catálogos de traballo, seccións, campos locais, identificación de centros de arquivo,
etc.) as descricións quedan agrupadas en subconxuntos que poden utilizarse como criterios de
presentación de datos a través de micrositios.
Desta forma, a través da creación de micrositios, ademais de dispoñer dun Interface Web de
consulta no que poder realizar procuras e explorar os contidos sobre o conxunto de toda a base
de datos, ARPAD_PATARQ ofrece a posibilidade de crear un micrositio específico para cada un
dos Arquivos incluídos no sistema, ofrecendo un punto de consulta personalizado.
As características principais do módulo de micrositios son:
 Alta, modificación e borrado de micrositios en función dos permisos dispoñibles por
parte do administrador do sistema.
 Asignación dunha URL propia a cada un dos micrositios (Arquivos).
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 Selección de rexistros que forman parte do micrositio a través de diferentes criterios
(catálogos de traballo, seccións, campos locais, identificación de centros de arquivo, etc.)
NOTA: Os “campos locais” son campos internos alleos á descrición arquivística que se
reservan para ser definidos localmente.

 Configuración de contidos e deseño a partir de xestor de contidos de ARPAD_PATARQ,
que permite a edición de contido estático e asociar ficheiros dixitais.
 Configuración do menú principal do micrositio:
 Configuración de páxina de presentación e configuración de carrusel de imaxes
(descricións arquivísticas destacadas).
 Posibilidade de determinar orde e elementos que compoñen o menú de navegación
do micrositio.
 Configuración de formularios de procura (simple e avanzada) do micrositio.
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3. ORGANIZACIÓN DA REDE DE ARQUIVOS
Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia constrúese sobre o programa de xestión de arquivos
ARPAD_PATARQ e os seus módulos compoñentes, descritos previamente.
Para establecer un fluxo de traballo que favoreza a sustentabilidade da colección dixital e que o
mantemento da base sexa realizado simultaneamente por diferentes centros de arquivo,
establécese a seguinte configuración:
 Instalación dunha única base de datos para o conxunto dos arquivos, con catálogos de
traballo diferenciados para todos aqueles arquivos que requiran unha xestión propia.
Desta forma, todas as descricións e todos os labores de xestión e administración son
centralizadas nunha única plataforma.
 Acceso a través da Interface Web de descrición e autoridades e da xestión do cadro de
clasificación, ofrecendo a posibilidade de xestionar individualmente cada un dos
catálogos de traballo.
 Unha Interface Web de consulta común para o conxunto dos arquivos que permite a
procura e recuperación de documentos en todos os arquivos ou nunha selección dos
mesmos.
 Un micrositio específico para cada arquivo, coa súa propia interface de consulta
personalizada e parametrizada, a través do cal dar acceso ao conxunto de descricións
arquivísticas seleccionadas e que forman parte da base de datos global.
 Un único repositorio OAI-PMH no que se inclúen todos os obxectos dixitais da base de
datos e que ofrece a posibilidade de configurar diferentes sets para cada un dos arquivos
que forman parte do sistema. Corresponde á Subdirección Xeral de Arquivos a decisión
de configurar diferentes sets dentro do repositorio que permitan, tal e como se indica no
documento "Sistema de Recolección e Difusión: Condicións de recolección e difusión" a
definición do Subconxunto de datos (sets) a recolectar dentro do repositorio.
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4. CONFIGURACIÓN E PARAMETRIZACIÓN DO SISTEMA
ARPAD_PATARQ ofrece a posibilidade de personalizar o acceso ás diferentes tarefas que se
poden realizar no Sistema. Corresponde á Subdirección Xeral de Arquivos a categorización dos
diferentes usuarios que terán acceso ao sistema ARPAD_PATARQ e a configuración dos
permisos e restricións que terá cada usuario.
Debe terse en conta que os permisos aos que ten acceso un usuario non se especifican
directamente por cada usuario, senón asígnanse sempre a un perfil de usuario. Posteriormente,
para cada usuario especifícase o seu perfil.
Características da xestión de perfís:
 Permite crear, borrar e modificar novos perfís de usuarios:
 Cada perfil de usuario está identificado por un código e un nome.
 Non poden rexistrarse na base de datos dous perfís co mesmo código.
 Non é posible borrar un perfil de usuario se hai usuario asociados a el.
 Permite habilitar ou deshabilitar de forma individual ou masiva permisos a un perfil de
usuarios.
 Permite realizar procuras sobre perfís de usuarios e sobre permisos.
Características da xestión de usuarios:
 Permite crear, dar de baixa e modificar novos usuarios:
 É obrigatorio que cada usuario dispoña dun Id. único (asociado automaticamente
polo sistema ou introducido manualmente polo administrador da aplicación)
 Non é posible rexistrar dous usuarios co mesmo Id.
 Cada usuario está asociado a unha institución (arquivo).
 Cada usuario dispón dun contrasinal encriptada polo sistema.
 Permite asociar a cada usuario un único perfil de usuario.
 Permite realizar procuras sobre o directorio de usuario almacenados no sistema.
Para o correcto funcionamento da aplicación, o sistema dispón dun perfil de usuario
ADMINISTRADOR e un usuario ADMIN asociado ao devandito perfil con todos os permisos
existentes habilitados. A través deste perfil de usuario e usuario mestre, permítese a creación da
correspondente estrutura de perfís de usuario e usuarios que ten acceso ao sistema.
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O acceso ao sistema realízase de forma individual, incluíndo na xanela de autenticación do
sistema o Id. de usuario e o contrasinal. Desta forma, garántese que o acceso ao sistema está
regulado en base á configuración establecida polo administrador da aplicación.
Cada Arquivo dispón da súa correspondente estrutura de perfís de usuarios e os seus usuarios
específicos. A definición e denominación de cada un dos perfís e os permisos habilitados a cada
un deles, responde as políticas de xestión de cada arquivo. Estes perfís utilízanse tanto para o
módulo de consulta como para o módulo de catalogación, a condición de que o usuario estea
autenticado no sistema.
A continuación, móstrase unha estrutura, a modo de exemplo, que mostra a xerarquía de perfís
asociados a diferentes Arquivos:
 PERFIL MESTRE DA BASE DE DATOS:
 ADMINISTRADOR (todos os permisos habilitados).
 PERFÍS ARQUIVO A
 ADMINISTRADOR1 (todos os permisos relativos ao Arquivo para habilitados).
 TÉCNICO1 (Posibilidade de realizar todas as operacións relativas ao Arquivo A,
excepto modificar a configuración de perfís e usuarios).
 CATALOGADOR1 (Posibilidade de realizar todas as operacións relativas ao Arquivo A,
excepto modificar a configuración de perfís e usuarios e xestionar o cadro de
clasificación do Arquivo A).
 PERFÍS ARQUIVO B:
 ADMINISTRADOR2 (todos os permisos relativos ao Arquivo para habilitados).
 TÉCNICO2 (Posibilidade de realizar todas as operacións relativas ao Arquivo B,
excepto modificar a configuración de perfís e usuarios).
 CATALOGADOR2 (Posibilidade de realizar todas as operacións relativas ao Arquivo B,
excepto modificar a configuración de perfís e usuarios e xestionar o cadro de
clasificación do Arquivo B).
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5. PROVISIÓN DE DATOS RECOLECTABLES A TRAVÉS DE L REPOSITORIO OAI-PMH
A Rede de Arquivos Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia constitúe un único repositorio OAI-PMH
xestionado a través do sistema ARPAD_PATARQ. Para facilitar a agregación de obxectos dixitais
a Galiciana: Sistema de Difusión e Recolección, compoñente tecnolóxico do Arquivo Electrónico
do Patrimonio de Galicia, e ao resto de servizos e directorios de agregación e recolección, o
repositorio OAI-PMH de ARPAD_PATARQ pode dispoñer dunha estrutura de sets que permite
identificar claramente a orixe das descricións arquivísticas, a través do arquivo de procedencia.
Tal e como se mencionou anteriormente, corresponde á Subdirección Xeral de Arquivos a
decisión de configurar os devanditos sets (agrupacións) que permiten acoutar o contido do
repositorio en función de diferentes criterios.
Para asegurar a sustentabilidade do repositorio OAI-PMH e garantir unha provisión de
metadatados estruturada e constante a Galiciana: Sistema de Difusión e Recolección,
establécese a seguinte configuración:
 Creación dun único repositorio OAI-PMH identificado a través do seu URL e previamente
configurado desde do módulo Repositorio OAI-PMH de recursos electrónicos.
 Provisión de metadatos a Galiciana: Sistema de Difusión e Recolección a través da URL do
repositorio OAI-PMH identificando, no caso de que a Subdirección Xeral de Arquivos así o
decida, os sets para recolectar. Este procedemento, á súa vez, permitiría:
 Identificar en Galiciana: Sistema de Difusión e Recolección cada un dos arquivos
participantes no sistema e acceder aos seus metadatos.
 Establecer recoleccións selectivas controladas por parte de Galiciana: Sistema de
Difusión e Recolección.
 Todos os rexistros son recolectados nos seguintes esquemas de metadatos:
 OAI_DC (Dublin Core). Requisito de obrigado cumprimento polo protocolo de
recolección.
 ESE 3.4.1 (Europeana Semantic Elements). Esquema requirido por Europeana.
 EDM 5.2.6 (Europeana Data Model). Requisito de obrigado cumprimento para a
agregación de recursos a Europeana.
 EAD (Encoded Archival Description). Esquema de metadatos de ámbito arquivístico
que permite o intercambio de metadatos entre institucións arquivísticas.
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6. LINKED OPEN DATA
O repositorio OAI-PMH de ARPAD_PATARQ está adecuado á tecnoloxía Linked Open Data e
permite interoperar entre recursos de diferentes sistemas de información e vincular datos do
repositorio con datos dispoñibles na Web, seguindo as premisas fundamentais do World Wide
Web Consortium:
 Publicar na Web baixo licenza aberta.
 Usar URIs identificando os recursos de forma unívoca.
 Usar URIs HTTP para que os recursos poidan ser citados ou seguidos.
 Ofrecer información útil sobre os recursos usando RDF.
 Vincular con outros datos mediante URIs para mellorar a localización.
ARPAD_PATARQ soporta os requisitos de Linked Open Data e, en particular, do Europeana Data
Model 5.2.6, de decembro de 2014 que inclúe:
 URIs para a representación de datos obtidos de rexistros de autoridade e de descricións
de unidades documentais. Cada recurso está identificado por un URI segundo está
definido na recomendación Cool URIs do W3C.
 Soporte do modelo de negociación de contido.
 Publicación dinámica e exportación de recursos Europeana Data Model en RDF a partir
dos rexistros arquivísticos e de autoridade. Soporta todas as clases e propiedades
definidas no modelo, tanto as "Core resources" como as "Classes for contextual
resources".
 Publicación dinámica e exportación de rexistros de autoridade de materia mediante SKOS
(Simple Knowledge Organization System).
 Soporte do esquema XML de Europeana Data Model.
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7. NORMATIVA, INTEROPERABILIDADE E USABILIDADE
ARPAD_PATARQ está baseado nas seguintes normas, iniciativas e esquemas:
 Normativa:
 NOGADA, Norma galega de descrición arquivística. Grupo de Arquiveiros de Galicia.
2010
 ISAAR (CPF): Norma Internacional sobre os rexistros de Autoridade de Arquivos
relativos a Institucións, Persoas e familias, 2.ª ed., 2004.
 ISAD(G): Norma Internacional Xeneral de Descrición Arquivística, 2.ª ed., 2000.
 ISDF: Norma internacional para a descrición de funcións, 1ª ed., 2007
 ISDIAH: Norma Internacional para describir institucións que custodian fondos de
arquivo. 1ª ed., 2007
 EAD3 versión 1.0.
 Encoded Archival Context for Corporate Bodies, Persons, and Families - EAC-CPF
(Edition 2014)
 Interoperabilidade:
 Recolección de metadatos: Open Arquives Initiative Protocol for Metadata
Harvesting, v.2.0 do 14 de xuño de 2002.
 Procura e recuperación: SRU Search/Retrieval via URL, versión 1.1
 Linked Open Data: Resource Description Framework (RDF), Cool URIs for the
Semantic Web, Negociación de contido. RFC 2616 — Hypertext Transfer Protocol -HTTP/1.1 – (Section 12: Content Negotiation). A compatibilidade con Linked Open
Data supón, como se dixo, unha mellora de oferta.
 Usabilidade:
 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0
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