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1 iArxiu: Millores març del 2014 

1.1 Identificació versió 

Versió 2.11.5 

Data desplegament: 16/07/2014 

1.2 Descripció 

A continuació us detallem les millores i correccions realitzades en els darrers mesos i que 
s’han inclòs a la nova versió desplegada el passat 16 de juliol de 2014 a l’entorn productiu 
del Consorci AOC: 

- Control unicitat dels expedients/documents transferits 

- Incorporació URL de descàrrega paquet informació d’arxiu 

- Correccions menors 

1.3 Control unicitat dels expedients/documents transferits 

1.3.1 Antecedents 

Fins ara la plataforma no feia cap tipus de control per verificar si un paquet d’informació de 
transferència (ja sigui un expedient o un document sol)  ja s'havia transferit a la plataforma 
transferit. 

 
Això provocava que per error o descuit dels usuaris puguin ingressar el mateix expedient N 
vegades a la plataforma 

1.3.2 Solució proposada 

Es proposa que, quan es fa un ingrés, la plataforma comprovi si l'expedient ja existeix 
(control d'unicitat). En cas de ser així es rebutjarà l'ingrés. 

L'objectiu, per tant, és evitar la duplicitat de paquets ingressats a iArxiu a la mateixa parella 
entitat / fons independentment de qui l'ingressi. 

Per esbrinar si un paquet està ja ingressat no s'analitza el contingut complet dels paquets 
sinó les seves metadades. S’ha implementat un mecanisme de generació d'una marca 
identificativa única (hash) per paquet, la qual s’obté a partir de certes metadades del paquet.  

Aquest marca es guarda a la base de dades per agilitzar la comprovació de l'existència d'un 
paquet a la plataforma. També s’ha procedit a calcular aquesta marca pels paquets 
d’informació ja arxivats a la plataforma. 

Aquest control d’unicitat s’ha implementat tant pels usuaris que fan transferències mitjançant 
la web de referència com per aquells que utilitzen els serveis web. 

Els criteris per decidir la marca d’unicitat dels paquets d’informació són els següents: 

Marca d’unicitat per expedients 

Per comprovar la unicitat dels expedients es comproven les següents metadades del 
expedient: 

 Codi de referència 
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 Codi de classificació 

 Número d’expedient 

 Data d’obertura d’expedient 

 Data de tancament expedient 

 Unitat productora (pot no venir informat, si està el fem servir) 

Marca d’unicitat per documents sols 

Per comprovar la unicitat dels documents sols, que ses transfereixen sense formar part d’un 
expedient,  es comproven les següents metadades 

 Codi de referència 

 Codi de classificació 

 Títol 

 Data de creació 

 

Quan s’intenta ingressar un paquet d’informació que ja ha estat ingressat anteriorment 
apareix el següent missatge d’error a la web: 

 

 

Si l’ingrés es fa utilitzant el serveis web de la plataforma retorna el següent error: 
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1.4 Incorporació URL de descàrrega paquet informació de 
d’arxiu 

S’ha afegit a la pantalla de consulta d’un paquet d’informació d’arxiu un camp amb la URL 
de descàrrega del paquet d’informació. 

L’objectiu és que l’usuari pugui copiar aquesta URL i enviar-la a usuaris o bé guardar-la com 
a metadada en les aplicacions de gestió d’arxius que disposi l’usuari (similar al concepte de 
adreça topogràfica en arxius tradicionals). 

Cal tenir present que quan l’usuari vulgui accedir a la URL d’enllaç al paquet d’informació és 
imprescindible que: 

 L’usuari sigui usuari de la plataforma EACAT 

 L’usuari tingui permisos de lectura al paquet o a la sèrie documental a la que 
pertany. 

 

 

1.5 Correccions menors 

S’ha aprofitat per corregir alguns bugs o incidències menors: 

 Correccions en el cercador de sèries documentals 

 Correccions missatges d’errors en la missatgeria del servei web d’ingrés 

 Capturar i notificar a l’usuari l’error que retorna el validador del Consorci AOC quan 
s’intenta ingressar una signatura amb un format no vàlid. 
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 Els documents XML que incorporin una signatura del tipus enveloped o enveloping 
es podran validar les signatures sempre i quan  el document XML no pesi més de 
35 MB. En la resta de casos, s’obviarà el procés de validació  ja que la plataforma 
pot presentar problemes de memòria en la màquina virtual de Java. 

 

 

 

 

 

 


