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1 iArxiu: Millores Febrer 2016 

1.1 Identificació versió 

Versió: 2.13.0 

Data desplegament: 24/02/2016 

1.2 Descripció millores 

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 24 de febrer de 2016 a 
l’entorn productiu del Consorci AOC: 

 Creació visor HTML per visualitzar el fitxer XML que representa el Paquet 
d’informació de Consulta (PIC). 

 Ampliació vocabulari xsd de l’objecte signatura electrònica i canvis a la crida 
a PSIS per a la validació de documents XML signats. 

 Ampliació metadades del vocabulari PREMIS OBJECT. 

 Actualització eina per generar els paquets d’informació de transferència en 
format METS i la seva documentació de suport. 

1.3 Creació visor HTML per visualitzar el fitxer XML que 
representa el Paquet d’informació de Consulta 

1.3.1 Objectiu 

El paquet d’informació de consulta (PIC) no és res més que una representació 
idèntica del paquet d’informació d’arxiu (PIA) i és l’objecte que els usuaris poden 
consultar, descarregar des de la plataforma iARXIU.  

El PIC es manifesta mitjançant un fitxer XML en format METS (que inclou totes les 
metadades associades al paquet i també les referències als documents/fitxers que 
en formen part) i, com a tal, és un format de fitxer poc amigable pels usuaris finals. 

Per a millorar la seva visualització s’ha creat una fulla d’estils XSLT 2.0 per mostrar 
el contingut del PIC en un format HTML, molt més amigable pels usuaris. 

Actualment, quan un usuari es descarrega un PIC, ja sigui sense fitxers (xml) o bé 
amb els fitxers (ZIP), per visualitzar les metadades associades al paquet 
d’informació només té l’opció de visualitzar el fitxer METS.xml com un fitxer xml: 
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1.3.2 Solució proposada 

La creació del fitxer HTML, seguint la fulla d’estils XSLT 2.0 creada per aquest 
objectiu, només es genera en el moment de descarregar el PIC en format ZIP. 

La generació de l'HTML del visor permet consultar les dades del PIC d'una forma 
més visual i senzilla que obrint el fitxer mets.xml corresponent. La implementació 
d'aquest visor és, al seu torn, prou flexible com per canviar la manera de 
presentació de les dades sense haver de realitzar cap canvi en codi ja que el fitxer 
XSL es configura en el fitxer de propietats CORE d'iArxiu. 

Per a poder visualitzar aquest visor HTML el que s’ha de fer és: 

 Consultar un paquet d’informació concret, ja sigui per la web de referència o 
bé mitjançant els serveis web (getZipPackage). 

 Descarregar el PIC en format ZIP quan s’està consultant un paquet 
d’informació d’arxiu. 

 

 Guardar fitxer ZIP i descomprimir-lo. 

 Un cop descomprimit, veureu que l’estructura del paquet d’informació de 
consulta és similar a aquesta: 

o Una o varies carpetes anomenades “BIN...” que n’hi haurà tantes 
com documents i signatures hi hagi en el paquet d’informació. 

o Una carpeta anomenada “visor” que inclou els fitxers de configuració 
del XSLT. 

o Un fitxer anomenat “mets.xml” que és la representació del PIA en 
format Mets i que inclou totes les metadades associades al paquet. 
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o Un fitxer anomenat “SEAL.xml” que és la signatura que genera iArxiu 
per garantir la integritat del PIA en el moment de l’ingrés. 

o Un fitxer anomenat “mets.html” que és el visor HTML. 

 

 Per poder visualitzar el visor HTML cal obrir el fitxer anomenat “mets.html” i 
en aquest moment s’obrirà el visor en el navegador web corresponent. 

 

Des del visor es pot consultar totes les metadades associades al paquet 
d’informació, així com consultar/descarregar els documents que en formen part. Es 
pot veure que moltes de les metadades apareixen en un primer moment 
“amagades” ja que el visor funciona amb capses que s’expandeixen i es contrauen.  

Per defecte, el visor mostra les dades bàsiques del paquet d’informació (es 
correspon a les metadades del node AMD_PAC del fitxer mets.xml) 
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I en el cas de PIC que representin expedients també inclou les metadades 
descriptives del expedient  (es correspon a les metadades del node DMD que 
utilitza el vocabulari voc_expedient del fitxer mets.xml): 
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En cadascuna de les files de les zones “Esdeveniments”, “Segell d’arxiu” i 
“contingut” es pot punxar amb el ratolí perquè es desplegui i poder consultar les 
metadades i/o descarregar els fitxers corresponents: 

 Detall dels esdeveniments (es correspon a les metadades del node 
PREMIS_EVENT del fitxer mets.xml): 

 

 Detall del segell d’arxiu (es correspon a les metadades del node SEAL_AMD 
del fitxer mets.xml i també es pot descarregar la mateixa signatura): 

 

 Detall del contingut. En aquest bloc es mostren les metadades descriptives 
dels expedients/documents que formen part del paquet i també l’enllaç als 
fitxers (es correspon a les metadades del node DMD i enllaç als fitxers 
referenciats al node “fileSec” del fitxer mets.xml ): 

 



  

  Ref.: D1300 N-iarxiu  | Versió: 1.0 

iARXIU: Millores febrer 2016 (versió 2.13.0) 08/02/2016 

Pàg. 9/18 

 

En el cas d’un document signat s’inclou un subapartat dins del document 
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1.3.2.1 Limitacions 

La descàrrega del visor HTML només està disponible quan es descarrega el PIC 
dins d’un fitxer ZIP (que inclou els documents que en formen part). 
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Quan es descàrrega el PIC sense fitxers, es descarregarà el fitxer XML com fins 
ara. 

 

Pel que fa als blocs o nodes del METS.xml es mostren tots, excepte els nodes 
relacionats amb lla informació sobre el format dels fitxers (PREMIS_OBJECT). 

Pel que fa a les metadades descriptives només es mostren les metadades 
estàndards de la plataforma: 

 Metadades de l’expedient (voc_expedient) 

 Metadades del document que forma part de l’expedient (voc_document_exp) 

 Metadades del document sol (voc_document) 

 Metadades de la signatura (voc_signatura) 
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1.4 Ampliació vocabulari xsd de l’objecte signatura 
electrònica i canvis a la crida a PSIS per a la validació de 
documents XML signats 

1.4.1 Objectiu 

La finalitat d’aquest evolutiu és doble, per una banda ampliar l’esquema XSD de 
l’objecte signatura electrònica i per l’altra modificar la crida al PSIS per a la validació 
de documents XML signats amb signatura detached. 

El primer objectiu és ampliar el vocabulari de metadades de l’objecte signatura, 
anomenat voc_signatura, per incorporar els següents elements de metadades: 

 Nivell de classificació del certificat signatari. Aquest element permetrà 
saber el nivell de classificació del certificat que s’ha utilitzat per signar el 
document. No permetrà saber el tipus de certificat (idCAT, T-CAT, etc.) sinó 
la classificació dels diferents certificats digitals segons el Consorci AOC: 

o Nivell 3: inclou tots els certificats digitals no generats en un dispositiu 
segur (per exemple, la T-CAT P, l’idCAT...) 

o Nivell 4: inclou tots els certificats generats en un dispositiu segur (per 
exemple, la T-CAT) 

 Tipus de contingut. Aquest element indica el format del document que es 
signa. Els dos possibles valors són: 

o Binari 
o XML 

 Ampliar els valors acceptats en l’element format de signatura per incloure els 
que proposa l’ENI (Esquema Nacional de Interoperabilitat) 

o XAdES internally detached signature 
o XAdES enveloped signature.   
o CAdES detached/explicit signature.  
o CAdES attached/implicit signature.  
o PAdES. 
o CSV 

També s’ha de modificar la crida al servei de validació de PSIS per tal de poder 
validar documents XML signats electrònicament quan la signatura és del tipus 
detached per tal que es pugui triar si el document XML signat s’ha de tractar com un 
binari o bé com un fitxer XML (amb canonicalització). 

Actualment, el client de PSIS que fa servir iARXIU, quan ha de validar un document 
XML que està signat, sempre tracta el document com XML. 

Ara bé, hi ha alguns usuaris/clients que han generat les signatures de fitxers XML 
calculant el hash del document com binari en lloc de com un document XML, la qual 
cosa provoca que quan es valida la signatura, el procés falli. Per solucionar-ho es 
proposa utilitzar el valor que s'informa a la metadada "Tipus de contingut" per 
escollir el tipus de crida. 
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1.4.2 Solució proposada 

1.4.2.1 Ampliació model de dades vocabulari de signatura electrònica 

Per poder afegir els dos nous elements de metadades i ampliar els valors de 
l’element “format de la signatura”, així com mantenir la compatibilitat amb l’esquema 
anterior i amb els paquets que ja fan servir aquest vocabulari, la solució que s’ha 
escollit és la següent: 

 Els nous elements “Nivell_classificacio_certificat” i “Tipus_contingut“ 
s'afegiran al XSD com opcionals perquè no afecti els PIA que ja existeixen. 

 Per a la metadada “Format_signatura” s'ampliarà en el XSD la llista de 
valors admesos per incloure els següents valors: 

o XAdES internally detached signature 
o XAdES enveloped signature.   
o CAdES detached/explicit signature.  
o CAdES attached/implicit signature.  
o PAdES. 
o CSV 

El nou XSD del vocabulari de signatura és aquest: 
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A nivell visual, aquests dos nous elements de metadades es visualitzen d’aquesta 
manera quan es consulten les metadades de la signatura: 
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1.4.2.2 Validació dels documents XML signats amb signatura detached 
(NOMÉS APLICA ALS CLIENTS D’INTEGRACIÓ) 

Per donar resposta als problemes de validació de documents XML signats amb 
signatura detached, la plataforma permetrà escollir com s’ha de calcular el hash del 
document a validar. Per solucionar-ho es proposa utilitzar el valor que s'informa a la 
metadada "Tipus de contingut" per escollir el tipus de crida: 

 Si no s'informa la metadada o s'informa el valor "XML" es farà ús de la crida 
estàndard que implica calcular el hash prèvia canonicalització del fitxer XML.  

 Si s'informa la metadada amb el valor "Binari" es farà ús de la crida de PSIS 
calculant el hash del document XML com a binari. 

La possibilitat d’informar de la metadada “Tipus de contingut” només està operativa 
pels clients d’integració. En aquest sentit, aquells usuaris que vulguin definir el 
format del document que se signa ho hauran d’informar en el moment de generar el 
METS.xml, i en concret, en el node on s’informen les metadades de la signatura: 

 

<voc:signatura xmlns:voc="http://schemas.user.iarxiu.hp.com/2.0/Voc_signatura"> 

  <voc:identificador>BIN_1.0_SIG</voc:identificador> 

  <voc:identificador_document>BIN_1.0</voc:identificador_document> 

  <voc:tipus_contingut>Binari</voc:tipus_contingut> 

 </voc:signatura> 

   

Els usuaris que facin transferències utilitzant la web de referència no podran 
personalitzar aquesta metadada ja que la plataforma utilitzarà per defecte el valor 
“XML”. Això vol dir, que la validació de tots els documents XML signats 
electrònicament es farà aplicant la canonicalització abans de calcular el hash. 
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1.5 Ampliació metadades del vocabulari PREMIS Object 

1.5.1 Objectiu 

L'objectiu del canvi és l'ampliació del vocabulari PREMIS OBJECT1 que s'utilitza per 
emmagatzemar informació (metadades) sobre els fitxers que formen part dels 
paquets d’informació. Aquesta informació apareix en el PIA. 

Actualment es capturen les següents metadades (en negreta): 

<prem:object xsi:type="prem:file" xmlns:prem="info:lc/xmlns/premis-v2"> 
  <prem:objectIdentifier> 
    <prem:objectIdentifierType>urn:core:2.0:binary</prem:objectIdentifierType> 
    <prem:objectIdentifierValue>BIN_24.0</prem:objectIdentifierValue> 
  </prem:objectIdentifier> 
  <prem:objectCharacteristics> 
    <prem:compositionLevel>0</prem:compositionLevel> 
    <prem:format> 
      <prem:formatDesignation> 
        <prem:formatName>text/xml</prem:formatName> 
        <prem:formatVersion>1.0</prem:formatVersion> 
      </prem:formatDesignation> 
      <prem:formatRegistry> 
        <prem:formatRegistryName>PRONOM</prem:formatRegistryName> 
        <prem:formatRegistryKey>fmt/101</prem:formatRegistryKey> 
      </prem:formatRegistry> 
    </prem:format> 
  </prem:objectCharacteristics> 
  <prem:storage> 
    <prem:storageMedium>Hard disk</prem:storageMedium> 
  </prem:storage> 
</prem:object> 

 

I es vol ampliar les metadades a capturar, mantenint la compatibilitat amb el xsd de 
PREMIS OBJECT: 

 creatingApplicationName 

 creatingApplicationVersion 

 size 

La segona part del evolutiu consisteix a estudiar si DROID/JHOVE (les eines que 
fem servir per extreure metadades sobre els fitxers) són capaços de tornar aquesta 
informació. 

                                                

1
 Per a més informació consulteu a: http://www.loc.gov/standards/premis/v1/Object-v1-1.xsd  

http://www.loc.gov/standards/premis/v1/Object-v1-1.xsd
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1.5.2 Solució proposada 

Els nous elements metadades són opcionals en l'esquema PREMIS per la qual 
cosa que no hi haurà cap problema amb els paquets ja ingressats i es podran 
informar en els nous PIA que s’ingressin. 

Quan es descarregui el paquet d’informació de consulta (PIC) es podrà veure com 
aquestes metadades, sempre i quan s’hagin pogut extreure, es mostren en el nodes 
del XML que fan servir el XSD PREMIS OBJECT: 

 

En el cas del pes del fitxer (size) el valor s’informa en bytes. 

 

1.5.2.1 Limitacions 

La metadada de la mida del fitxer (size) s'inclourà sempre a partir d'ara 
independentment del tipus de fitxer del qual es tracti, ja que tant DROID com 
JHOVE ho informen sempre. 

La metadada del nom de l'aplicació creadora (creatingApplicationName) s'inclourà 
per als fitxers de tipus DOC, PPT i XLS ja que són els únics que JHOVE es capaç 
d’extreure. En la resta de formats de fitxers no s’informarà perquè ni JHOVE ni 
DROID ens aporten aquesta informació. 

La metadada de la versió de l'aplicació creadora (creatingApplicationVersion) no 
s'inclourà en cap cas. 
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1.6 Actualització eina per generar els paquets d’informació 
de transferència en format METS i la seva documentació de 
suport 

A la pàgina d’inici, dins de l’apartat de “Documentació tècnica per a integradors” 
s’ha actualitzat l’eina que permet generar els PIT en format mets i la seva 
documentació de suport. 

Aquesta documentació també està disponible en el portal de suport del Consorci 
AOC: http://web.aoc.cat/suport/knowledge-base/en-que-consisteix-la-integracio-
amb-la-plataforma-iarxiu/?dms3override=16  
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