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L'article descriu els treballs teenies previs a la creació del Catáleg CoHectiu
de les Universitats de Catalunya (CCUC). S'inicia amb una breu introdúcelo histórica i des-
criu detalladament el procés d'elaboració i el funclonament del programa de deteccló i eli-
minado de registres blbllográfics duplicáis que s'ha elaborat per a la cárrega inicial i ali-
mentado d'aquesta base de dades.

1. El Catáleg CoMectiu de les Universitats de Catalunya

En aquest final de mil-lenni en qué vivim, qualificat per molts com a "era
de la informado", cap biblioteca no pot pretendre, per raons económiques,

físiques, d'espai, de gestió, etc., teñir tots els documents, ni tan sols tots els docu-
ments sobre una determinada parcel-la del coneixement huma, que s'han produ'ít,
es produeixen i es produiran en el món. Les biblioteques, i d'una manera especial
les universitáries, com a servéis de suport a la docencia i a la investigació, teñen
com a objectiu satisfer les necessitats d'informació deis seus usuaris i no poden,
per tant, limitar-se ais recursos bibliográfics propis. Cada cop mes, están obliga-
des a requerir i emprar recursos bibliográfics externs.

Per assolir aquest objectiu cal augmentar les relacions de cooperació biblio-
tecária, com han fet els páísos mes avangats en servéis bibliotecaris. Aquesta co-
operació es materialitza en la creació de xarxes de biblioteques que, a través d'ins-
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truments i servéis comuns, poden oferir mes i millors prestacions a la comunitat a
la qual serveixen. Els catálegs col-lectius son l'instrument central que permet el
compartiment de recursos bibliográfics deis membres de la xarxa, i alhora facilita
la interconnexió amb altres xarxes, ampliant així l'abast de l'accés a la informació
i ais documents a nivell mundial.

A Catalunya, l'any 1990, la Universitat Autónoma de Barcelona, la Universitat
Politécnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i la Xarxa de Biblioteques
Populare de la Diputació de Barcelona compartien el mateix sistema automatitzat
de gestió de biblloteques, el sistema VTLS. D'aquí va néixer el Grup d'Usuaris
VTLS Espanya i fruit de la col-laborado d'aquest grup, va gestar-se el projecte de
crear una xarxa automatitzada de biblioteques.

El marg de 1991, aqüestes institucions van fer un encárrec a l'empresa VTLS
perqué realitzés un estudi per a la creado d'aquesta xarxa. Amb la base d'aquest
estudi es va poder presentar l'any 1992 un projecte al Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya1 per optar ais plans d'ajut de la
CICYT que va ser aprovat i redirigit com a projecte de cooperació entre les uni-
versitats catalanes.

Els principals beneficis del projecte de la xarxa bibliotecária es podrien resumir
en el fet que s'incrementa l'efectivitat de la investigació i la docencia ja que s'aug-
menten els recursos bibliotecaris disponibles, es milloren els servéis bibliotecaris
existents i se'n creen de nous; s'incrementa la productivitat científica reduint el
temps requerit per localitzar els materials bibliográfics i es potencia l'ús compartit
de recursos i, consegüentment, s'estalvien despeses en la feina bibliotecária.

Els objectius de la xarxa s'hauran d'assolir de forma gradual a partir de quatre
fases d'implementació:2

La primera fase, la interconnexió deis sistemes, representa potenciar la utilitza-
ció dels equips informatics i les xarxes de comunicado ja existents. Permet la con-
sulta bibliográfica de tots els catálegs integrals a la xarxa i la copia de registres bi-
bliográfics i d'autoritats, des de qualsevol punt de qualsevol deis catálegs.

La segona fase, la instal-lació d'un sistema central, representa la creació d'un
catáleg col-lectiu en un ordinador central, com un instrument molt mes potent que
la consulta per separat deis catálegs de cada universitat, i permet la catalogació
compartida i la copia de registres.

La tercera fase, la implementació completa de totes les funcions, representa la
creació de procediments cooperatius per utilitzar la xarxa per al préstec interbi-
bliotecari i la consulta d'altres bases de dades. Permet realitzar els processes de
préstec interbibliotecari de forma integrada a la xarxa, optimitzar l'accés a bases
de dades en CD-ROM o remotes i la introducció de servéis nous, com ara un but-
lletí de sumaris electronic.

1. En crear-se l'any 1993 el Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de
Catalunya, el projecte va passar a ser patrocina! per aquest organisme.
2. Lluís Anglada, "Cooperació bibliotecária a Espanya", p. 58.
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La quarta fase, I'estudi d'opcions futures, representa expandir la xarxa a d'al-
tres biblioteques o a altres ambits territorials, interconnéctar la xarxa amb altres
xarxes, crear i mantenir bases de dades cooperatives, etc.

Durant els anys 1992, 1993 i 1994 es va implementar la primera fase del pro-
jecte, la interconnexió deis catálegs de la Universitat de Barcelona (UB), Universitat
Autónoma de Barcelona (UAB), Universitat Politécnica de Catalunya (UPC),
Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Girona (UdG), Universitat Revira i
Virgili (URV) i Universitat de Lleida (UdL).3

L'any 1994 es va dedicar a I'estudi de les necessitats per a la segona fase del
projecte, la creació del catáleg col-lectiu de les universitats de Catalunya.

A mitjan 1995 es va iniciar la creació efectiva del catáleg amb la cárrega deis
registres bibliográfics de les institucions participants. L'ordinador central es va ubi-
car a la Universitat Politécnica de Catalunya.

El juliol de 1995 els rectors de set de les universitats de Catalunya -UB, UAB,
UPC, UPF, UdG, URV i UdL- aprovaren un conveni de col-laborado per a la crea-
ció d'un consorci de biblioteques de les universitats de Catalunya on es fa cons-
tar que haurá d'estar obert a la ¡ncorporació d'altres biblioteques que compartei-
xin els mateixos objectius, i especialment a la Biblioteca de Catalunya que, tant per
les seves col-leccions com per la seva funció en el sistema bibliotecari cátala, ha
de teñir un paper fonamental en la cooperació bibliotecária.

Aquest consorci ha de ser l'organisme que promogui i vehicull la cooperació
entre les biblioteques de les universitats de Catalunya amb l'objectiu fonamental
de millorar la qualitat deis servéis bibllotecaris a través de la cooperació interbi-
bliotecária. Una de les seves finalitats es crear i gestionar el catáleg col-lectiu de
les biblioteques membres del consorci.

El Catáleg Col-lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) neix amb uns ob-
jectius concrets que es poden definir en: millorar la informado bibliográfica, realit-
zar catalogació per copia i permetre el préstec interbibliotecari. Aixó es, facilitar a
tots els usuaris l'accés a les col-leccions bibllográfiques de totes les universitats
publiques de Catalunya, i donar accés a les bases de dades en CD-ROM instal-la-
des a la xarxa i a bases de dades remotes; permetre a les biblioteques participants
copiar registres bibliográfics del catáleg col-lectiu, d'altres catálegs o de bases de
dades en CD-ROM o remotes i millorar els processos del préstec interbibliotecari
a través d'aquest catáleg central.

Aquests objectius teñen com a benefici doble que serveixen directament a la in-
vestigado i a la docencia ja que dismlnuelxen i rendibilltzen els esforgos per localitzar

3. Cal fer notar que, gradualment, altres institucions que també utilitzen el mateix sistema d'auto-
matització, l'aplicació VTLS, s'han afegit a la interconnexió deis catálegs. En el moment de la re-
dacció d'aquest text (gener del 1996), a mes deis catálegs de les set universitats referides, hi tro-
bem també els de la Xarxa de Bibüoteques Populars de la Diputado de Barcelona, de la Universitat
Ramón Llull, del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, de l'lnstitut del Teatre de la
Diputado de Barcelona, i de la Universitat Jaume I.
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i obtenir materials bibliográfics, i que serveixen a ('estructura bibliotecária, permetent-
l¡ estalviar costos i disminuint la dependencia d'organitzacions i servéis estrangers.

La creació i la posada en marxa d'un catáleg col-lectiu requereixen tasques de
planificació, coordinació i establiment de directrius generals, a mes de la presa de
decisions en diferents ámbits. En funció d'aixó, el métode de treball que es va dis-
senyar va ser la constitució de diversos grups i, en alguns casos subgrups, de tre-
ball, integráis per persones amb diferents nivells de responsabilitats i d'atribucions
decisóries. D'acord amb els temes a tractar, es van formar tres grups de treball: el
dels directors de les biblioteques participants, el dels responsables informatics, i el
dels teenies bibliotecaris.

2. Els treballs teenies preparatoris

Els treballs teenies previs a la creació del Catáleg Col-lectiu de les Universitats
de Catalunya van iniciar-se a l'estiu, concretament al juliol, del 1994, amb la consti-
tució del grup de teenies bibliotecaris, un membre per institució, i un subgrup per-
manent de treball.

Aquest grup tenia l'encárrec d'elaborar les propostes i les especificacions de
tractament catalográfic per tal de procedir a la creació i la posada en marxa de la
base de dades col-lectiva, treballar conjuntament amb l'empresa VTLS en la con-
fecció del programa de control de duplicáis i fer les proves pertinents per assegu-
rar-ne un funcionament mes ajustat i corréete, i portar a terme un seguiment téc-
nic sobre totes les fases del projecte.

La historia bibliotecária del nostre país, amb mes o menys encerts i desencerts,
com la de qualsevol altre, no brilla precisament per la cooperació en materia de ca-
talogado, ans al contrari; amb algunes honrases excepcions que no fan mes que
confirmar la regla. Hem viscut, fins ara, en un entorn bibliotecari molt fragmentat pel
que fa a les tasques de catalogació. Cada institució ha hagut, a falta d'eines i ins-
truments comuns, d'emprendre, des de zero, la catalogació de tots els documents
que adquiría i elaborar concrecions, llistes, traduccions, especificacions... própies,
sense comunicació amb la resta de centres catalográfics, com no fos la derivada de
la iniciativa i bona voluntat personal. Aixó ha comportat una duplicació continua de
tasques i una manca d'homogenéítat catalográfica molt considerable, fins i tot en en-
torns bibliotecaris semblants, com es el cas de les universitats, per exemple.

Els teenies del CCUC eren conscients d'aquesta situació difícil, pero era evi-
dent que aquest fet no havia de frenar, ni podia, la creació del catáleg col-lectiu,
tot i que la dificultava. El punt d'arrencada havia de ser el coneixement d'aquesta
situació i l'assumpció d'aquesta diversitat, amb l'esperanca ferma que precisa-
ment aquest catáleg col-lectiu amb el temps, per la forga mateixa dels fets, apor-
taría, si mes no, ais membres participants, una nova dinámica de treball mes uni-
ficada, mes conjunta, i, en definitiva, mes eficag.
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Partint de ('experiencia d'altres catálegs col-lectius, i mes encara donada la si-
tuado anteriorment explicada, des d'un primer moment, el grup técnic va teñir
molt present que una de les tasques que requeriria mes esforgos seria la d'esta-
blir els mecanismes necessaris per al control de registres duplicáis en la creació
inicial de la base de dades. Aquests mecanismes son essencials per garantir que
els documents apareguin referenciats una sola vegada, i evitar així la dispersió de
la informació i la confusió deis usuaris. Aquest es un parámetre molt important en
la valoració de la qualitat global del catáleg.

2.1. Els informes teenies

La primera tasca que es va portar a terme va ser la redacció de cinc informes
teenies. Aquests informes representaven el punt de partida imprescindible per a
l'obtenció d'uns minims acords respecte al disseny i al funcionament del catáleg
col-lectiu. La redacció d'aquests, a mes de la utilitat primera, va ajudar també que
els teenies participants coneguessin mútuament mes a fons les particularitats pró-
pies deis catálegs de totes les institucions membres.

Els cinc informes teenies eren els següents:

- Informe técnic núm. 1: Nivells de codificado bibliográfica i d'institució
El nivell de codificado bibliográfica conjuga dos elements: el grau de comple-

tesa del registre i la validesa dels punts d'accés. Aquest factor es molt important
per assegurar la qualitat dels registres bibliográfics del catáleg especialment en el
moment de la cárrega inicial, ja que, en casos de registres duplicáis, aquest será
el parámetre decisori per a l'eliminació d'un o altre registre.

Es van acordar quatre nivells de codificado bibliográfica:
[blanc] Catalogació completa, original, amb el document al davant
1 Catalogació completa, de retroconversió, sense el document
5 Catalogació parcial, amb el document, i punís d'accés validáis
7 Catalogació parcial, sense el document, i punts d'accés no

validáis
Un cop definits els nivells de codificació bibliográfica i els valors que els repre-

sentaven, es van elaborar les especificacions necessaries per tal que els registres
bibliográfics locals quedessin correctament marcats amb aquests valors en el mo-
ment de la cárrega en el CCUC, ja que la situació deis catálegs respecte a aquest
punt era molt diversa.

Tot i que en aquell moment, els participants en el projecte de creació del CCUC
eren només biblioteques universitáries, es va creure convenient, pensant en la possi-
ble integració futura d'altres institucions, d'establir també els nivells d'institució i els
valors que els representen, per tal que els registres bibliográfics del CCUC quedes-
sin, des d'un inici, marcats correctament segons la definició d'aquest nivell, i prepa-
rats per a la possible cárrega de registres provinents de biblioteques no universitáries.
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Es van definir quatre nivells d'institució:
1 Biblioteca nacional
3 Biblioteca universitaria
5 Biblioteca especialitzada
7 Biblioteca pública
La combinació deis dos valors ha de servir no només en les cárregues iniciáis

com a criteri per a la discriminació de registres duplicáis, sino també en l'alimen-
tació posterior del catáleg per establir la qualitat deis registres i els privilegis a ator-
gar per a la modificado deis registres.

- Informe técnic núm. 2: Informado sobre les col-lecdons locals en el catáleg
col-lectiu

En aquest informe es plantejava quina informació sobre les col-leccions locals
havia de visualitzar-se i com, en el catáleg col-lectiu. S'hi feien diverses propostes
diferenciant les monografies de les publicacions en serie, atenent a la seva natu-
ralesa radicalment diferent peí que fa a la consulta. Tenint en compte els objectius
principals del CCUC, examinant els casos d'altres catálegs semblants i, amb un
criteri basic d'operativitat pensant en la gestió diaria posterior deis catálegs locals,
finalment es va decidir l'opció que expliquem a continuado.

Peí que fa a les monografies, davant la dificultat de gestionar l'actualització im-
mediata de les dades locals en el catáleg col-lectiu (présteos, canvis de localiza-
do, etc.) es va optar per no incloure els registres d'exemplar en el CCUC.

L'única informació sobre la col-lecció que apareixeria en el CCUC es la sigla de
la institució posséídora de Pexemplar al qual correspon el registre bibliográfic, sen-
se cap altra dada local. Aquesta dada s'inclouria en una etiqueta bibliográfica, i les
sigles s'ordenarien alfabéticament, una al costat de Paltra. En la visualització del
registre recuperat per l'usuari, aquesta informació apareixeria a la part superior de
la pantalla en primer Hoc.

També en aquest cas, s'han previst diverses etiquetes per incloure aquesta
informació d'acord amb el tipus d'institució posséídora si en un futur s'afegeixen
al CCUC. Les etiquetes que s'han definit per a aquest ús son les següents: 995
/ 996 / 997 / 998. Aquesta darrera es la reservada per a les bibüoteques univer-
sitáries.

D'aquesta manera, les institucions queden ordenades segons la tipología, ja
que de cara, per exemple, al préstec interbibliotecari, cal tenir-la en compte per-
qué les condicions poden ser diferents segons de quina es tracti.

Peí que fa a les publicacions en serie, la diferent naturalesa i condició d'aquests
documents, i la constatació de la irregularitat i la fragmentació de la continu'ítat de
les col-leccions de publicacions en serie a la major part de les nostres bibüoteques
son els dos factors que van pesar a l'hora de triar una opció mes "generosa" peí
que fa a la inclusió de les dades locals de publicacions en serie en el CCUC. Es
va creure convenient que amb la consulta al catáleg col-lectiu, l'usuari tingues to-
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ta la informado sobre l'estat de cada una de les col-leccions de cada una de les
institucions. Per fer alxó, es decidelx que els registres locals de fons s'integren en
el CCUC, excloent-ne les etiquetes de notes (informació sobre les adreces de dis-
tribu'ídors, etc.).

La inclusió de les dades de les col-leccions locals de publicacions en serie en
el CCUC es va planificar en dues fases: en la primera, simultánia a la cárrega ini-
cial de registres bibliográfics, s'afegiria un codi al registre bibliográfic del CCUC, en
una etiqueta 999, que serviría de nexe amb el registre local de fons, per permetre,
en una segona fase, la cárrega completa d'aquest registre.

Respecte a l'actualització de les dades, es decideix que, un cop carregats els
registres de fons en el CCUC, es fará periódicament, passant la informació modi-
ficada o afegida en aquests registres des deis catálegs locals cap al CCUC.

- Informe técnic núm. 3: Etiquetes a considerar en ¡'eliminado de registres
bibliográfics per detecció de duplicáis en la cárrega inicial del catáleg col-lectiu

Hi ha diverses opcions peí que fa a l'eliminació de registres bibliográfics dupli-
cáis:

a) Es tria un deis registres com a definitiu i els altres s'esborren.
b) Es capturen tots els registres i s'agrupen en un registre únic (sense perdre'n

informació bibliográfica de cap).
c) Es tria un deis registres com a definitiu i s'hi afegeixen uns camps variants,

préviament definits, deis registres que s'eliminen.
L'opció que va semblar mes adient per al CCUC va ser la tercera. Es va consi-

derar que peí que fa a l'ámbit de la indexació i de la classificació, les institucions
participants seguien practiques notablement diferents, i, si be en un futur a mig ter-
mini el mateix catáleg col-lectiu podría teñir una fundó unifícadora en aqüestes
practiques, era veritat que en un curt termini de temps es mantindrien tal qual, i,
per tant, era logic fer una política de conservado d'etiquetes de classificació i de
matéries que garantís al máxim la correcta i completa recuperació de la informa-
ció en el catáleg col-lectiu.

Així dones, per a la cárrega inicial, i en els casos de detecció de registres du-
plicats, es va decidir de transferir al registre bibliográfic definitiu algunes etiquetes
de classificació i de matéries deis registres que s'eliminessin.

En aquest informe, també s'hi feia una relació de les etiquetes que, perqué te-
nien un contingut o una utilització estrictament local, no havien de ser transferides
al catáleg col-lectiu en el procés de preparació deis registres per a la creació del
nucli inicial del CCUC.

- Informe técníc núm. 4: Tractament catalográfic de les obres en vo/ums
Aquest informe contenia una exposició, institució per institució, de les diferents

polítiques catalográfiques utilitzades en el tractament técnic de les obres en vo-
lums. En recollia l'estat de la qüestió, i constituía una eina de treball per a futures

44



1995 ITEM Num.171

decisions al respecte. Aqüestes futures decisions eren a llarg termini -com es ca-
talogaría en el CCUC en el moment que la feina de creado de registres bibliográ-
fics es fes directament en aquesta base de dades?- i a curt termini -en la cárre-
ga inicial, els registres corresponents ais mateixos documents pero amb tracta-
ment catalográfic diferent havien de ser consideráis duplicáis?

L'informe recull la diversitat de les decisions adoptades per les institucions res-
pecte a aquest punt. Els métodes eren totalment diferents en un o altre catáleg:

a) Creació de registres bibliográfics únics per a obres completes
b) Creació de registres bibliográfics per a cada unitat física
c) Utilització de l'etíqueta 248
d) Utilització del subcamp $1, títol dependent, en l'etíqueta 245
e) Utilització de l'etiqueta 440 per a obres completes i creació de registres bi-

bliográfics per a cada unitat física o de contingut
El grup de teenies del CCUC va treballar en la línia d'elaborar una fórmula que

reconegués els registres bibliográfics corresponents al mateix document pero amb
tractament catalográfic diferent peí que fa a aquest aspecte. Finalment, va arribar
a la conclusió que era una tasca, si no impossible, sí excessiva peí que podia com-
portar d'enorme despesa económica i de temps per elaborar l'algoritme i el pro-
grama que l'executés. De manera que, finalment, es van considerar com a regis-
tres bibliográfics duplicáis aquells que havien estat elaboráis amb el mateix criteri
catalográfic.

I es deixava per a mes endavant, quan hi hagués una oficina técnica que ges-
tiones el catáleg col-lectiu, la decisió mes a llarg termini sobre quina o quines téc-
niques uniques haurien d'adoptar els participants en el catáleg a l'hora d'alimen-
tar-lo amb registres nous.

- Informe técnic núm. 5: Registres i fons especiáis
L'informe recollia la casuística, també institució per institució, deis registres bi-

bliográfics amb particularitats especiáis (registres de parts components, registres
CIP, etc.) i deis fons especiáis per questions relatives a la propietat i a la disponi-
bilitat. Tenint en compte els objectius d'aquest catáleg col-lectiu, es feia una pro-
posta d'inclusió o d'exclusió.

Els registres que finalment es decideix d'incloure en el CCUC son els registres
de parts components, els registres CIP i els registres corresponents a precatalo-
gacions de comandes per a l'adquisició del document. Per plasmar que es tracta
d'un document en procés de compra o d'un CIP, es dissenyen dues etiquetes:
017 i 018 que contindran la informació: sigla de la institució i el missatge
"Adquirint-se" o "Publicant-se", respectivament.

Respecte ais fons especiáis, es decideix d'incloure tots aquells que estiguin
subjectes a les regulacions comunes de préstec interbibliotecari i quan la institu-
ció participant, a mes, es fa responsable de tramitar-lo. Si no es compleixen
aqüestes condicions, aquests fons no es carreguen en el CCUC.
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2.2. L'elaboració de l'algoritme de control de registres duplicáis

Un cop enllestits els informes teenies, i conegudes mes a fons les particulari-
tats de cada un deis catálegs, el grup técnic va emprendre la tasca d'elaborar les
especificacions per al programa de control de duplicáis.

A l'hora de planificar un programa de detecció de duplicáis, Stephen R.
Toney4 recomana teñir en compte vuit factors. Aquests factors, no en ordre de
prioritat ni d'execució cronológica, son els següents:

- Teñir ben dar l'objectiu del projects
El programa per al control de duplicate del CCUC va ser elaborat amb l'ob-

jectiu de detectar i eliminar el major nombre possible de registres bibliográfics du-
plicats, tenint en compte la gran diversitat de registres bibliográfics existents a les
diferents bases de dades participants, per tal d'assolir el mes alt nivell de qualitat.

Pero, al mateix temps que el programa ha de permetre eliminar el maxim de
duplicáis possible, s'ha d'evitar que desapareguin registres similars pero no du-
plicats. Per tant, ha de ser un programa prou estríete per poder detectar el má-
xim nombre de duplicáis pero prou flexible per evitar l'eliminació deis no dupli-
cáis.

- Decidir qui determina quins registres son duplicáis: el mateix programa
informátic que els detecti o be personal catalogador

Hi ha diverses opcions respecte a qui ha de decidir si dos registres bibliográ-
fics son duplicáis o no: un programa informátic, molt detallat i complex, que ho
faci tot; un equip de catalogadors amb experiencia per prendre la decisió; o be
un sistema mixt, programa informátic + catalogadors.

Es va optar per un procos mixt, es a dir, desenvolupar un programa informá-
tic que detectes el major nombre possible de duplicáis i els elimines, deixant per
a una posterior revistó manual, per part del personal catalogador, aquells regis-
tres que, en base a les especificacions donades, es consideressin "possibles du-
plicats."

El fet que determina la discriminació entre registres duplicáis i registres possi-
bles duplicáis per part del programa informátic es la manca d'un control d'auto-
ritats únic per a totes les institucions participants.

- Definir perfectament el procés de l'a/goritme que ha d'utilitzar el programa per
comparar registres

Un programa de detecció i d'eliminació de duplicáis funciona mitjangant un al-
goritme, que es aquell procediment logic que consisteix a compür un seguit or-

4. Stephen R. Toney, "Cleanup and deduplication of an international bibliographic database", p. 21.
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denat i finit d'instruccions que condueix, un cop especificades les dades, a la so-
lució del problema segons les dades considerades.5

L'algoritme elaborat per a la detecció de registres duplicats al CCUC es un pro-
cés en dues fases: una de mes rápida, on es comparen pocs carácters precedents
d'uns determináis camps, i serveix per fer una primera expurgació de registres
duplicats; i una segona fase on es comparen mes exhaustivament els registres re-
sultants de la primera fase, utilitzant mes dades de mes camps. Aquest procés en
dues fases permet estalviar temps, ja que evita la comparació exhaustiva de cada
registre contra tots els altres.

En la primera fase, la trajectória de la comparació i de la resolució deis casos
de duplicació es lineal. Mentre que en la segona, el circuit es mes complex: el pro-
grama utilitza vies alternatives de comparació. Després d'exhaurir totes les possi-
bilitats, deixa els registres com a definitius o com a possibles duplicats.

* Seleccionar acuradament els camps bibliográfics que es faran servir per a la
comparació de registres

Seguint les pautes de Toney, que recomana elegir aquelles dades que respon-
guin ais criteris de freqüéncia, consistencia i simplicitat de programació i proces-
sament, es va procedir a l'elecció dels elements que ha d'utilitzar el programa per
comparar els registres bibliográfics.

Després d'estudiar altres algoritmes per a l'eliminació de duplicats (sobretot,
l'algoritme creat per al catáleg col-lectiu de les biblioteques universitáries i científi-
ques de Finlandia, el mes proper a nosaltres ja que utilitza un format basat també
en I'UKMARC i un mateix software, VTLS), així com d'haver estudiat les possibles
casuístiques existents a les diverses bases de dades participants, es van escollir
els elements següents:

* Data de publicació: extreta dels camps fixes del registre, i no de la zona de
publicació. La redacció del subcamp Data de publicació del camp 260 no es
uniforme entre totes les universitats, mentre que la Informació de la data de pu-
blicació de l'etiqueta 008 es mes fácil que ho sigui.

* ISBN, ISSN o dipósit legal: serveixen de base per a la creació del número de
control, que será utilitzat en la comparació deis registres. En primer Hoc, s'utilit-
za I'ISBN; en cas de no haver-n'hi, I'ISSN i si tampoc no n'hi ha, el dipósit legal.

* Designació de material: el codi, extret dels camps fixos, i que identifica si el do-
cument es un vídeo, un mapa, un manuscrit, etc.

* Nivell bibliográfic: el codi de classe de registre que identifica si la publicació es
una monografia, una publicació en serie o un registre analític.

5. Definido extreta del Diccionari de la ¡lengua catalana, 3a ed. (Barcelona: Enciclopedia Catalana,
1994). Es pot comparar aquesta definido amb la del Diccionari de la ¡lengua catalana de ('Instituí
d'Estudis Catalans (1995): conjunt explicit de regles per a resoldre un problema en un nombre finit
de passes.
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* Títol: diverses parts del títol son utilitzades en la comparado deis registres: tí-
tol propi, primera informació complementaria del títol, primer títol dependent, i
el títol del volum o part.

* Número del volum: en els casos de descripcions en multinivell, i només quan
el volum no tingui títol propi.

* Autor principal: será sempre l'últim element a comparar i decidirá si els dos
registres son duplicáis o possibles duplicáis. Es teñen en compte l'element
d'entrada ($a) tant si es un autor personal, una entitat o un congrés, i l'element
invertit del nom ($h) per ais noms personals o I'entitat subordinada ($c), núme-
ro, data i Hoc de congrés ($i, $k i $j) deis autors corporatius.
L'autor principal es un element fonamental en la comparado de registres, i de

cap manera no es podía prescindir d'aquest element de comparado. Ara be, tenint
en compte que, a causa de la manca de control d'autoritats ú'nic per a les institu-
cions, un mateix autor pot teñir formes diferents en els diversos catálegs, usar el
contingut d'aquesta etiqueta de manera automática hauria implicat la no-eliminació
de registres realment duplicáis. Per tant, es decideix que el programa informátic
deixi per a una posterior revisió manual aquells registres en qué coinddeixen totes
les claus de comparado llevat de les de l'etiqueta de l'autor.

La quantitat de carácters a comparar en els camps variables será diferent se-
gons en quina fase siguin utilitzats. En la primera fase, el nombre de carácters uti-
litzats será menor que en la segona, i dins la segona, fins i tot, variará segons el
moment de la comparado.

- Establir les claus de comparado
En cada fase de l'algoritme, els elements seleccionáis s'agrupen en cadenes

que serveixen per fer la comparació. Préviament, les dades procedents de camps
variables s'han normalitzat, es a dir, s'han ignorat els signes diacritics, els indica-
dors de subcamp, els espais en blanc, els signes de puntuació i la capitalizado.

- Determinar qué es considera registre duplicat
Determinar qué es considera un registre duplicat al CCUC va comportar un es-

tudi profund deis registres bibliográfics existents en els catálegs locals. Calia ser
conscient que hi convivien registres de diverses époques, tractats amb distintes nor-
matives, o que obeíen a practiques catalógrafiques diferents (per exemple, el tracta-
ment del multivolums i el de les reimpressions son dos deis casos mes evidents). La
poca uniformitat peí que fa ais punts d'accés encara dificultava mes la tasca.

Es va acordar considerar duplicáis aquells registres que referenciaven el mateix
document i que, com ja hem dit, estaven catalogáis seguint el mateix criteri cata-
lográfic. Peí que fa al tema de les reimpressions, es van considerar duplicáis tots
aquells registres que referenciaven diferents reimpressions d'una mateixa edició.

- Decidir qué es fa una vegada identificáis els registres duplicáis
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El procediment decidit es el següent: quan dos registres duplicáis es traben,
es reté com a registre definitiu aquell que té un valor de codificació mes elevat -en
el cas que tinguin el mateix nivell, romandrá e! registre que hagi entrat en primer
Hoc en el CCUC- i, d'acord amb l'informe técnic núm. 3, s'hi afegeixen determi-
nades etiquetes de classificació i matéries del registre que s'esborrará. El registre
definitiu resultant portará les següents etiquetes de classificació i matéries:

- Totes les etiquetes de classificació i de matéries del registre que ha entrat en
primer Hoc.

- Les primeres etiquetes de classificació (080 i 090) i les primeres etiquetes de
matéries (600, 610, 611, 640, 645, 650 i 651) del registre que ha entrat en
segon Hoc.

- Per proves del programa fins a assolir els resultáis mes satisfactoris
La confecció del programa va teñir una part teórica, on s'establien quins ele-

ments es comparaven durant el procés i s'elaboraven les formules de compara-
ció; i una part experimental, on es posava a prava. En aquest sentit, es va crear
una base de dades de prava per veure el funcionament del programa i adaptar-lo
a les necessitats de la futura base de dades real. Segons els resultáis obtinguts,
es modificava el programa i es comprovaven un altre cop els resultáis que prodüía
sobre els registres, en un procés d'ajustament fins a trabar la fórmula mes ade-
quada. Aquesta base de dades de prava estava formada per l'aportació de 424
registres originals procedents deis catálegs de quatre de les institucions partici-
pants, seleccionáis expressament uns com a duplicáis i altres com a conflictius,
amb l'objecte de comprovar que els registres realment duplicáis es fusionaven co-
rrectament, i en canvi, no es fusionaven els que no ho eren. Aquesta base de da-
des s'anava reprocessant a mesura que es modificaven les especificacions del
programa i s'estudiaven els resultáis.

Per tal d'assegurar el funcionament del programa, es va crear una segona ba-
se de dades amb 23.000 registres procedents deis catálegs locals de les set uni-
versitats participants en el projecte i triats aleatóriament (entre els registres mes
antics, els del mig i els mes nous de cada catáleg).

3. L'algoritme de control de registres duplicáis

El programa de control de duplicáis del CCUC consta de dues fases diferencia-
des: una primera fase, anomenada Explode, on es barregen tots els registres de for-
ma simultánia per trobar-hi coincidéncies partint de la comparació d'unes poques
dades, i una segona fase, anomenada Control Complet de Duplicáis, on s'exami-
nen els registres amb mes detall i amb un circuit de comparacions mes complex.

Préviament al control de duplicats, tots els registres es preparen convenient-
ment per a la seva incorporació al catáleg col-lectiu: es codifiquen els registres
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amb els valors de nivell de codificado bibliográfica i d'institució acordáis (informe
técnic núm. 1), s'afegeix al registre la informado local en l'etiqueta bibliográfica co-
rresponent (informe técnic núm. 2), i s'eliminen els camps que no es volen carre-
gar en el CCUC (informe técnic núm. 3).

L'Explode

L'Explode consisteix a carregar al mateix temps tots els registres, precedents
dels catálegs locals, perqué es puguin comparar tots amb tots. El seu objectiu es
trabar coincidéncies entre registres comparant un nombre petit de dades.

Aqüestes dades son 48 carácters precedents de diversos camps del registre
bibliográfic i organitzades en dues formules o cadenes de 24 carácters cada una.
Les dades son diferents segons si es comparen monografies o publicacions en se-
rie. Es va optar per fer un tractament diferenciat de les monografies i les publica-
cions en serie ja que en els registres bibliográfics respectius les dades mes usuals
no sempre son les mateixes ni teñen la mateixa importancia. Per exemple, la data
de publicació d'una monografía es molt identificativa mentre que en un registre de
publicació en serie dependrá de si s'ha pogut esbrinar la data del primer número,
o en base a quin número está fet el registre bibliográfic; un altre exemple es el tí-
tol del volum, difícilment present en un registre de publicació en serie.

Un dels elements utilitzats en la comparació es el número de control. El núme-
ro de control, creat automáticament peí programa segons unes pautes préviament
establertes, es un codi construít a partir de la informado extreta de I'ISBN, I'ISSN
o el Dipósit Legal, i que s'inclou en una etiqueta bibliográfica 001. A aquells regis-
tres en qué no es pugui utilitzar I'ISBN, I'ISSN o el Dipósit Legal, el programa els
assignará un número de control diferent, format per la lletra C mes els nou digits
del número identificador del registre bibliográfic, just en el moment de carregar-los
a la base de dades.

El número de control es important en les diverses fases de control de duplicats,
pero sobretot es basic per al futur, ja que servirá de nexe entre els registres del
catáleg local i els registres del catáleg col-lectiu per fer un bon control de duplicats.

Un cop escollits els camps dels quals s'havien d'extreure les dades que es
compararien a l'Explode, es va assignar a cada element de comparació un deter-
minat nombre de carácters en funció de la seva importancia -els carácters a com-
parar son sempre els primers dins de cada element- i es va determinar l'ordre deis
elements de comparació dins de la fórmula (vegeu grafio núm. 1).

Per cada registre es creen les dues formules de comparació i es contrasten
amb les formules de la resta de registres (vegeu grafio núm. 2).

En funció del resultat d'aquesta comparació, el programa actuará carregant a
la base de dades els registres que no necessiten mes comparacions i reservará
per a una segona comparació els registres que han de ser examináis mes detin-
gudament:
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MONOGRAFIES (bib M = m, a)

nombre de
carácters

elements de
comparado

CLAU DE COMPARACIÓ 1

1-10(10)
11-22(12)
23(1)
24(1)

- número de control
- 248 $h, o 248 $g si només hi ha $g
- designado de material (GMD) (posició 24
- bib M (classe de registre) (posició 8 de la

de la 008)
capgalera)

CLAU DE COMPARACIÓ 1

1-10(10)
11-16(6)
17-19(3)
20(1)
21-24 (4)

- 245 $a
- 245 $b
-1XX$a
-100$ho 110/111 $c
- data de publicado de la 008

PUB. EN SERIE (bib Ivl = s)

nombre de
carácters

elements de
comparació

CLAU DE COMPARACIÓ 1

1-10(10)
11-18(8)
19-22(4)
23(1)
24(1)

- número de control
-1XX$a
-100$ho 110/111 $c
- designació de material (GMD) (posició 24
- bib Ivl (classe de registre) (posició 8 de la

de la 008)
capgalera)

CLAU DE COMPARACIÓ 1

1-15(15)
16-24(9)

- 245 $a
- 245 $l

Grafio núm. 1
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EXPLODE

Gráfic núm. 2
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1- Si les dues formules son diferents, considera que els registres son únics i els
carrega a la base de dades.

2- Si només coincideix una de les formules, marca els registres per tornar-los
a carregar passant pel Control Complet.

3- Quan les dues formules son idéntiques, considera que els registres son du-
plicats, els fusiona en un de sol i el carrega al catáleg. Els criteris per decidir quin
deis dos registres ha de romandre i quin ha de desaparéixer venen determinats
pels valors de nivell de codificado assignats préviament ais registres. A mes,
s'han de teñir en compte les especificacions de carrega d'etiquetes de classifi-
cació i matéries. L'única excepció es dona quan el registre que ha de romandre
es el que ha entrat en segon Hoc. En aquest cas, marca els dos registres i els
envía al Control Complet, ja que sobreescriure el segon registre sobre el primer
significaría esborrar informació préviament gravada, i aixó dificultaría en gran ma-
nera el procés.

L'avantatge de I'Explode es que permet comparar una gran quantitat de regis-
tres entre si a partir de poques dades, pero fiables. Perqué dos registres es fusio-
nin a I'Explode es necessarí que tinguín el mateix número de control a mes de
coincidir amb la resta de les dades. El marge d'error es redueix bastant, ja que
haurien de coincidir massa dades per cometre un error.

El Control Complet de Duplicáis

Tots aquells registres bibliografías que I'Explode no ha resolt passen pel Control
Complet de Duplicáis. La finalítat del Control Complet es comparar mes exhaus-
tívament els registres per tal de determinar si son o no, registres duplicáis (vegeu
grafio núm. 3).

El Control Complet actúa separant els registres en grans grups, i dins de cada
grup, utiütza unes claus de comparació determinades. Com a mesura de segure-
tat, el primer pas consisteix a formar dos grups: registres amb títol propi i registres
sense títol propi. Aquests darrers, els deixa automáticament en estat d'error i no
es processen fins que no han estat objecte de revisió manual.

Els registres amb títol propi son dívidíts en dos grans grups: registres amb nú-
mero de control creat a partir de I'ISBN, ISSN o dipósít legal i registres sense nú-
mero de control (que serán aquells ais quals, mes endavant, se n'assignará un de
basat en el número ¡dentificador del registre bibliográfic). La comparació de dades
será diferent en els dos grups; en el primer cas, si coincideix el número de control,
el programa parteix d'una base fiable i utilitzará gairebé les mateixes dades que a
l'Explode, mentre que en el segon grup, s'utilitzaran mes dades ja que la possibi-
litat d'error es mes elevada.

Així dones, amb els registres del primer grup, el primer que es compara es el
número de control. Si troba alguna coincidencia, continua la comparació; si no en
troba cap, envia el registre al grup deis registres sense número de control. La se-
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Grafio núm. 3
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güent comparado será diferent per a monografies que per a publicacions en se-
rie, ¡ segueix resquema de l'Explode:

- per a tots els registres : nivell bibliográfic (BIBLVL), designació de material
(GMD)

- per a monografies: 10 carácters del $a i 6 del $b de l'etiqueta 245, 12 carác-
ters del $h de la 248 (o el $g de la 248 si no té $h) i any de publicació de la
008

- per a publicacions en serie: 5 carácters del $a i 9 del $l de la 245
Si alguna de les dades comparades no coincideix, envia el registre al grup de

registres sense número de control. Si les dades coincideixen totalment, es consi-
dera que els registres son duplicats, pero continua la comparació amb el camp de
Fautor, que será l'element definitiu per decidir si dos registres son definitivament
duplicats o si es necessária una posterior revistó manual per poder-ho determinar.
El camp autor es compara de manera diferent'de l'Explode per poder oferir mes
garanties que no s'ajuntaran dos registres similars pero no iguals (per exemple,
dos obres amb el mateix títol i any de publicació pero diferent autor,...). Les claus
de comparació de l'autor son:

- 3 carácters del $a i un carácter del $h del camp 100 (autors personals)
- els $a, $c, $k i $j sencers dels camps 110/111 (autors corporatius).
Aquesta distinció es va fer per evitar la possible fusió de registres de publica-

cions en serie amb títol identic, ja que no es compara l'any de publicació, i tres lle-
tres de l'autor podien ser insuficients en tractar-se normalment de noms d'entitats,
actes de congresses, etc.

Si el camp autor es diferent, entenent per diferent formes diferents del nom o
be que només un deis dos registres té camp autor, aquest registre queda marcat
per a una posterior revistó manual, ja que el programa no pot determinar si el re-
gistre es realment duplicat. Per facilitar la revisió manual, el catalogador podrá vi-
sualitzar tres registres: el registre primer, el registre segon, que s'hi compara, i el
registre que resultaría de la fusió deis dos, segons els criteris de valors de nivell de
codificació especificáis, si fossin realment duplicats.

Si el camp autor es igual, seguirá les especificacions per determinar quin re-
gistre ha de romandre i quin ha de desaparéixer segons els valors de nivell de co-
dificació. Així dones, si el registre que es compara té un nivell de codificació igual
o mes baix al ja existent, fusionará els dos registres agafant com a base el regis-
tre ja existent. Si el valor de nivell de codificació es mes alt, sobreescriurá el segon
sobre el ja existent.

El tractament de l'altre gran grup, el deis registres sense número de control, on
s'han afegit registres que han fallat en les diverses comparacions, segueix un ca-
mí lleugerament diferent: es compararan mes dades deis diferents camps abans
de decidir si els registres son o no duplicats. El primer que fa el programa es bus-
car coincidéncies a partir del contingut de l'etiqueta 245: agafa els primers 30
carácters d'aquest camp, prescindint d'espais, signes de puntuació, indicadors de
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subcamp, majuscules i minuscules i diacritics. Si no traba cap registre coincident,
considera el registre com a únic i el processa. Si traba un registre coincident, com-
para les següents dades: nivell bibliográfic (BIBLVL), designació de material (GMD),
tot el contingut deis subcamps $a, $b i $1 de la 245, i del $h de la 248 (o $g si no
hi ha $h). Si la comparació falla, torna a buscar coincidéncies a partir del contin-
gut de la 245 i segueix el mateix procés fins que exhaureix les possibilitats de com-
paració o fins que la comparació es positiva.

Quan totes les dades comparados coincideixen, passa a comparar el camp
autor de la mateixa manera que en el cas anterior, ¡ a partir d'aquí, la resta del pro-
cés es igual.

4. La creació del nucli inicial del Cataleg CoMectiu

Per a la creació del nucli inicial del CCUC es va determinar la cárrega deis regis-
tres de les set institucions participants en dues fases. En una primera fase, els re-
gistres precedents de la UAB, UPC, UPF i UB; i en una segona fase, els registres
procedents de la UdG, UdL i URV.6

L'extracció deis registres

El primer pas va consistir en l'extraccíó deis registres bibliográfics deis catálegs
de les diferents institucions. Es van crear fitxers separats per ais registres de cada
un deis catálegs locals, on els registres bibliográfics havien estat tractats d'acord
amb les especificacions préviament definidos:

- Eliminació d'etiquetes que no s'havien de carregar al CCUC.
- Establiment dels valors de nivell de codificado bibliográfica i d'institució.
- Creació d'una etiqueta bibliográfica,- en els registres de publicacions en serie,

amb informació sobre els registres de fons i que permetrá posteriorment la
connexió entre els dos tipus de registre.

- Assignació de l'etiqueta amb la localització de l'exemplar, representada per
les sigles de la institució posseídora.

La cárrega deis registres

Els registres extrets i préviament codificáis s'havien de carregar a la máquina
del CCUC passant per les dues fases del control de duplicáis: I'Explode i el
Control Complet.

6. En el moment de la redacció d'aquest article, s'han carregat al CCUC els registres de les quatre
primeres ¡nstitucions.
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L'Explode es va posar en marxa comparant un total de 973.256 registres
bibliográfics, precedents dels catálegs de la UAB, UPC, UPFJ UB. Els registres
precedents de les quatre institucions es van carregar tots albora i es van compa-
rar simultániament. El procés va donar com a resultat que es carreguen 691.174
registres a la base de dades, se n'eliminen 8.338 i 273.741 queden pendents per
tornar-los a comparar amb el Control Complet. Els registres carregats servirán de
base per a la comparació en aquesta segona fase.

Els registres pendents es van carregar seguint un ordre preestablert: UAB,
UPC, UPF i UB. Després del Control Complet de Duplicáis, els resultáis eren: la
base de dades eslava comppsta per 830.284 registres bibliográfics definitius; es
van eliminar 125.292 registres bibliográfics i van quedar 9.339 registres bibliográ-
fics pendents de resoldre. D'aquest últim conjunt, 7.157 registres bibliográfics
eren possibles duplicáis, pendents de revisió manual (son els que teñen diferent
contingut al camp 1XX del registre bibliográfic) i 2.182 eren registres que estaven
en conflicte amb els possibles duplicats i van haver de ser carregats mes enda-
vant quan aquests es van haver resolt. Mes endavant, es va carregar encara un
altre fitxer de registres bibliográfics de la UB. Finalment, després de tots els pro-
cessos, la base de dades del CCUC va quedar integrada per 853.127 registres
bibliográfics.

En el període de temps que hi ha entre l'extracció deis registres bibliográfics
deis catálegs locals, per a la cárrega en el CCUC, i la seva obertura a la cataloga-
do en línia, per part de les institucions participants, els registres creats o modifi-
cáis en els catálegs locals queden marcáis per a una posterior extracció i cárrega
en el CCUC.

5. Conclusions

- Una gran quantitat de registres duplicats dificulta la recerca i incrementa el
nombre de registres que l'usuari ha de comparar i inspeccionar abans de trabar el
que busca.
- La reducció del nombre de registres duplicats incrementa la productivitat de
catalogació i la satisfácelo de l'usuari final, especialment en la consulta i en el prés-
tec interbibliotecari.
- En una base de dades elaborada a partir de múltiples catálegs acostumen a
haver-hi inconsistencies. Tota base de dades, per inconsistent que sigui, pot ser
millorada amb un procediment de control de registres duplicats.
- El programa informátic que s'elabori detectará i/o corregirá un nombre deter-
minat de duplicats. Cal ser conscient que, a causa de les inconsistencies esmen-
tades, el programa no solucionará tots els casos de possibles duplicats. El que cal
assegurar es que funcioni a pie rendiment, detectant el major nombre de duplicats
sense correr el rise de perdre informació.
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- Per aquest motiu, es imprescindible la intervenció del catalogador per resoldre
els possibles conflictes.
- Cal trabar l'equilibri entre el temps i els esforgos dedicáis a l'elaboració del pro-
grama i els resultáis que s'esperen obtenir.
- Un cop acabada la fase de detecció de duplicáis, cal garantir el manteniment
de la qualitat del catáleg mitjangant l'establiment de pautes catalográfiques co-
munes a totes les institucions participants.
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