
 

 

 

 

 

 

 

 

  

iArxiu - Guia d'ús llibreria Mets 

(mets-samples) 



  

  Ref.: D1300 N-iarxiu  | Versió: 1.0 

iArxiu - Guia d'ús llibreria Mets (mets-samples) 09/10/2015 

Pàg. 2/44 

Control documental 

Estat formal Elaborat per: 

Artur Barbeta 

Raimon Nualart 

Aprovat per: 

Consorci AOC 

Data de creació 23/09/2015 

Control de versions Data: 09/10/2015 

Descripció: Creació del document per actualitzar de la llibreria 
METS 

Nivell accés informació  pública 

Títol iArxiu - Guia d'ús llibreria Mets (mets-samples) 

Fitxer IARXIU_guia_us_llibreria_METS_20151009.docx 

Control de còpies Només les còpies disponibles al web del Consorci AOC 
(www.aoc.cat) garanteixen l’actualització dels documents. Tota còpia 
impresa o desada en ubicacions diferents es consideraran còpies no 
controlades. 

Drets d’autor  

 

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-No 
comercial-Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative 
Commons. Per veure'n una còpia, visiteu 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ca  o envieu 
una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San 
Francisco, California 94105, USA. 

 

  

http://www.aoc.cat/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ca


  

  Ref.: D1300 N-iarxiu  | Versió: 1.0 

iArxiu - Guia d'ús llibreria Mets (mets-samples) 09/10/2015 

Pàg. 3/44 

Índex 
CONTROL DOCUMENTAL 2 

ÍNDEX 3 

INTRODUCCIÓ 5 

1.1 OBJECTIU 5 

1.2 EXCLUSIONS 5 

1.3 CONCEPTES PREVIS 5 

1.3.1 Paquet d’informació 5 

1.3.1.1 Paquet d’informació de transferència (PIT) 6 

1.3.1.2 Paquet d’informació d’arxiu (PIA) 6 

1.3.1.3 Paquet d’informació de consulta (PIC) 6 

1.3.2 Plantilles 6 

1.4 ESTRUCTURA GENERAL D’UN PIT EN FORMAT METS 7 

1.5 CREACIÓ D’UN PIT EN FORMAT METS 8 

1.5.1 Capçalera del fitxer METS 8 

1.5.2 Descriptive Metadata Section (DMD) 9 

1.5.3 Administrative Metadata Section (AMD) 11 

1.5.4 File Section 12 

1.5.4.1 Incrustats en Base64 12 

1.5.4.2 Referència a fitxers (el més recomanat) 13 

1.5.5 Structural Map Section 14 

1.5.5.1 PIT que representa un expedient 14 

1.5.5.2 PIT que representa un document 15 

2 ESTRUCTURA DEL PROJECTE METS-SAMPLES 17 

3 OPERACIONS METS 20 

3.1 OPERACIONS DE CREACIÓ I PARSEIG DE METS 21 

3.1.1 Creació de Mets 21 

3.1.2 Parseig de Mets 22 

3.2 OPERACIONS SOBRE LA ESTRUCTURA DMDSEC 23 

3.2.1 Operació de creació de la estructura dmdSec 23 

3.2.2 Operacions de modificació de la estructura dmdSec 24 

3.2.3 Operacions de consulta de la estructura dmdSec 25 

3.3 OPERACIONS SOBRE LA ESTRUCTURA AMDSEC 26 

3.3.1 Operació de creació de la estructura amdSec 26 



  

  Ref.: D1300 N-iarxiu  | Versió: 1.0 

iArxiu - Guia d'ús llibreria Mets (mets-samples) 09/10/2015 

Pàg. 4/44 

3.3.2 Operacions de consulta de les metadades administratives 27 

3.4 OPERACIONS SOBRE LA ESTRUCTURA FILESEC 27 

3.4.1 Operacions de creació sobre la estructura fileSec 27 

3.4.2 Operacions de modificació sobre la estructura fileSec 28 

3.5 OPERACIONS SOBRE LA ESTRUCTURA STRUCTMAP 30 

3.5.1 Operacions de creació sobre la estructura structMap 30 

3.6 OPERACIONS DE VALIDACIÓ DE XMLDATA I METS 33 

3.7 ALTRES OPERACIONS 34 

3.7.1 Escriptura a disc del Mets generat 34 

3.7.2 Creació d’un fitxer ZIP amb el mets i documents 35 

3.7.3 Generació checksum 35 

3.7.4 Consulta encoding del Mets 35 

4 ENLLAÇ DESCÀRREGA LLIBRERIA METS 37 

5 VOCABULARIS XSD BÀSICS 38 

5.1 VOCABULARI D’EXPEDIENT 38 

5.2 VOCABULARI DE DOCUMENT INTEGRAT EN EXPEDIENT 39 

5.3 VOCABULARI DE DOCUMENT INDEPENDENT 40 

5.4 VOCABULARI DE SIGNATURA 41 

6 ÍNDEX DE FIGURES 43 



  

  Ref.: D1300 N-iarxiu  | Versió: 1.0 

iArxiu - Guia d'ús llibreria Mets (mets-samples) 09/10/2015 

Pàg. 5/44 

Introducció 

1.1 Objectiu 

 

L’objectiu d’aquest document és descriure les operacions de la llibreria METS 
creada per a facilitar la generació i la manipulació dels paquets d’informació de 
transferència (en endavant, PIT) seguint el formats METS.1 

Per altra banda, la guia presenta uns exemples que poden ser presos com punts de 
partida per confeccionar els programaris client d’integració amb la plataforma 
iARXIU. 

1.2 Exclusions 

El document no inclou les diferents operacions de web service amb iARXIU: 
operació de transferència, de consulta estat de transferència o de consulta.  

Tampoc s’inclouen els requeriments o característiques tècniques del client web 
entre l’aplicació i iARXIU. Tots aquests punts es tracten en altres documents. 

Per a més informació consulteu els següents documents:  

 https://web.aoc.cat/suport/wp-
content/uploads/sites/4/2014/11/Documentacio_tecnica_integracio_iarxiu.zip  

1.3 Conceptes previs 

1.3.1 Paquet d’informació 

Amb l’objectiu de sintetitzar i encapsular en una única entitat tota la documentació 
que es custodia a la plataforma iARXIU s’ha definit una entitat anomenada paquet 
d’informació que serveix per empaquetar la documentació a custodir tant a nivell 
d’unitat documental composta com unitat documental simple.  

Un requisit imprescindible per a garantir la preservació de la documentació 
electrònica és definir, modelar i implementar una forma d’estructurar i encapsular 
tots els documents electrònics d’arxiu que són objecte de conservació en un 
contenidor tecnològic neutral. Si incorporem en un mateix contenidor el/s 
document/s electrònics d’arxiu, la/es signatura/es electròniques, la informació 
estructurada i les seves metadades, es crea una entitat que pot existir en qualsevol 

                                                

1 L’esquema METS és un model per a codificar metadades descriptives, 
administratives i estructurals, d’objectes digitals emmagatzemats en un repositori, 
en format XML.  Consulteu: http://www.loc.gov/standards/mets/ [Consulta el 
23/09/2015] 

https://web.aoc.cat/suport/wp-content/uploads/sites/4/2014/11/Documentacio_tecnica_integracio_iarxiu.zip
https://web.aoc.cat/suport/wp-content/uploads/sites/4/2014/11/Documentacio_tecnica_integracio_iarxiu.zip
http://www.loc.gov/standards/mets/
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entorn informàtic, ja que inclou tota la informació necessària per accedir i 
representar els documents al llarg del temps. El format XML és el més adient per a 
representar i emmagatzemar els documents i les metadades. 

Davant l’absència d’un estàndard normalitzat d’estructuració i empaquetament de 
documents electrònics en format XML, ens hem decidit a utilitzar l’esquema METS 
que és un model amb una àmplia acceptació en repositoris digitals i les 
característiques del qual s’adeqüen molt a les necessitats de la plataforma iARXIU 

Dins de la plataforma iARXIU existeixen tres tipus de paquets d’informació: 

1.3.1.1 Paquet d’informació de transferència (PIT) 

És la documentació electrònica que transfereix el productor de la documentació a la 
plataforma iARXIU, ja sigui aquesta una unitat documental composta o una unitat 
documental simple, d’acord amb el protocol de transferència establert pel Consorci 
AOC. 

1.3.1.2 Paquet d’informació d’arxiu (PIA) 

Quan els paquets d’informació de transferència (en endavant PIT) ingressen a 
l’arxiu se’ls aplica un conjunt de controls per verificar la seva integritat, autenticitat i 
idoneïtat amb els requeriments de conservació. Se’ls afegeixen altres metadades 
(per exemple, les relacionades amb la informació de representació) i, si es 
necessari, i així ho estableix la política de preservació, es pot procedir a la migració 
dels objectes digitals a un format més estàndard i estable. A aquesta normalització 
del PIT se l’anomena paquet d’informació d’arxiu (en endavant PIA). El PIA 
s’emmagatzemarà al repositori digital el temps que estableixi la política de retenció i 
disposició corresponent.  

1.3.1.3 Paquet d’informació de consulta (PIC) 

Quan un usuari vulgui consultar algun document emmagatzemat, el sistema li 
permet obtenir una còpia del PIA, més coneguda com a paquet d’informació de 
consulta (PIC). 

1.3.2 Plantilles 

L’ingrés de PIT a la plataforma iARXIU es fa mitjançant la utilització d’unes 
plantilles, la funció de les quals és: 

 Descriure l’estructura del paquet d’informació, que pot ser: 
o expedient flexible (que pot incloure de 1 a n documents i en la que és 

obligatori informar metadades a nivell d’expedient i de document ) 
o expedient flexible bàsic (que pot incloure de 1 a n documents i en la 

que només cal informar les metadades a nivell d’expedient) 
o expedient rígid (que inclou un nombre exacte de documents i en la 

que és obligatori informar metadades a nivell d’expedient i de 
document) 

o expedient rígid bàsic (que inclou un nombre exacte de documents i 
que només cal informar les metadades a nivell d’expedient) 

o un sol document 
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 establir quins vocabularis de metadades s’utilitzen per descriure el paquet 
d’informació i; 

 limitar els formats de fitxers acceptats. 

1.4  Estructura general d’un PIT en format METS 

L’estructura d’un fitxer METS es composa de diverses seccions, de les quals farem 
servir les següents: 

 

 

Il·lustració 1: Estructura general METS 

 

Aquesta estructura s’adequa molt bé a les nostres necessitats pels següents 
motius: 

 Permet crear una estructura jeràrquica d’elements (amb carpetes) dins del 
paquet. 

 Permet associar metadades administratives i descriptives, tant a elements 
estructurals com a fitxers binaris. 

 Permet especificar fitxers binaris, tant de forma incrustada com vinculada 
externament. 

 

A continuació es detallen les seccions: 

 Descriptive Metadata Section (<dmdSec>) 

Aquesta secció conté tots els blocs de metadades descriptives que formen 
part del paquet, independentment del nivell (expedient, document) en què es 
trobin. Cadascun d’aquests blocs de metadades porta un identificador únic. 
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Les metadades descriptives tenen l’objectiu de descriure i identificar els 
paquets d’informació i serveixen per a la localització i recuperació de la 
informació, així com per a entendre el context del paquet. 

 Administrative Metadata Section (<amdSec>) 

Aquesta secció conté tots els blocs de metadades administratives que 
formen part del paquet, independentment del nivell (expedient, document, 
binari) en què es trobin. Cadascun d’aquests blocs de metadades porta un 
identificador únic. Les metadades administratives no tenen la funció de 
descriure el paquet, sinó d’administrar-lo per garantir un tractament correcte 
al llarg del seu cicle de vida (preservació, representació i ressegellat). Són 
metadades que faciliten la gestió i el processament dels paquets a llarg 
termini, la qual cosa cobreix una extensa gama d’informació com ara 
informació tècnica (formats i especificacions tecnològiques) necessària per 
mostrar i representar els objectes, metadades de provinença i metadades de 
cicle de vida i d’accés.  

 

 File Section (<fileSec>) 

Aquesta secció conté tots els fitxers binaris que formen part del paquet. 
Cadascun d’aquests fitxers binaris porta un identificador únic i pot estar 
referenciat amb una URI o estar incrustat en base64. 

 

 Structural Map Section (<structMap>) 

Aquesta secció ens permet estructurar els continguts de forma jeràrquica, tot 
permetent la creació de  carpetes per agrupar els diferents fitxers binaris. 

En aquesta mateixa secció també es vinculen els blocs de metadades 
descrits a les seccions de metadades amb les carpetes o fitxers binaris. 

 

1.5 Creació d’un PIT en format METS 

Per crear un fitxer METS, s’ha de crear un fitxer XML amb les seccions descrites al 
punt anterior. 

1.5.1 Capçalera del fitxer METS 

No fem servir el tag Hdr que proporciona l’esquema METS, però sí que posarem 
certa informació al tag arrel (mets): 

 L’atribut TYPE ha de contenir l’identificador de plantilla iARXIU que es farà 
servir per ingressar el fitxer (urn:iarxiu:2.0:templates:catcert:PL_expedient a 
l’exemple de sota).  

 Informar namespace i opcionalment schemaLocation de l’esquema METS, 
tal com s’indica al següent fragment: 
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Il·lustració 2: Capçalera METS 

 

 

Nota: Els identificadors de les plantilles definitives dependran de la configuració 
definitiva de la plataforma iARXIU un cop aquesta estigui en producció. 

1.5.2 Descriptive Metadata Section (DMD) 

En aquesta secció s’informen les metadades descriptives. Al nostre exemple, que 
es tracta d’una unitat documental composta/expedient amb 5 documents, hi ha sis 
blocs de metadades descriptives: un per a la unitat documental composta i un per 
cada document: 

 

Il·lustració 3: Nodes DMD 

En particular, cadascun d’aquests blocs de metadades conté: 

 

 Identificador del bloc de metadades (atribut ID). Els identificadors poden ser 
qualsevol, però han de ser únics a tot el METS. 

 atribut MDTYPE amb valor “OTHER” 

 atribut OTHERMDTYPE amb valor de l’identificador iARXIU del vocabulari 
de metadades que s’utilitza com a patró per descriure el bloc de metadades 
. Els valors ha informar s’han de demanar al Consorci AOC. Els vocabularis 
estàndards són: 

o voc_expedient (per a unitats documentals compostes) 
o voc_document (per a unitats documentals simples) 
o voc_document_exp (per a unitats documentals simples que formen 

part d’una unitat documental composta) 
o voc_signatura 

 Elements de les metadades (format XML). 
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Il·lustració 4: Detall node DMD 

 

Aquests blocs de metadades es poden emplenar tenint en compte determinat 
esquema XSD, prèviament donat d’alta a la plataforma, o bé poden ser lliures. En 
aquest segon cas, les metadades no s’indexaran i no es podran fer cerques de 
paquets d’informació per aquestes metadades. 

Habitualment els blocs de metadades seguiran un determinat esquema XSD 
prèviament donat d’alta. En aquest cas, la plataforma farà les validacions 
estructurals i de contingut corresponents. S’han de tenir en compte els següents 
punts: 

 Per cadascun dels vocabularis s’ha d’informar l’espai de noms (nameSpace) 
juntament amb un prefix (per exemple xmlns:exp) de forma que coincideixi 
amb targetNamespace de l’esquema del vocabulari. Per altre banda, no és 
recomanable informar els atributs xmlns:xsi ni xsi:schemaLocation, doncs un 
cop ingressats, els vocabularis no tindran cap localització definida. 

 Els elements als esquemes dels vocabularis estan agrupats amb 
xs:sequence, de forma que és important seguir l’ordre adequats dels 
elements 

 Alguns elements són enumeracions, i s’han de respectar els continguts 
possibles. 

 Si a la plantilla existeixen també limitacions sobre aquest vocabulari, també 
es tindran en compte. 
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1.5.3 Administrative Metadata Section (AMD) 

Aquesta secció només s’ha d’utilitzar en el cas que el PIT inclogui documents 
signats amb signatura detached o separada. Com es pot observar les metadades 
administratives funcionen de forma anàloga a les descriptives: 

 Identificador del bloc de metadades (atribut ID). Els identificadors poden ser 
qualsevol, però han de ser únics a tot el METS. 

 atribut MDTYPE amb valor “OTHER” 

 atribut OTHERMDTYPE amb valor de l’identificador iARXIU del vocabulari 
signatura (voc_signatura) 

 Contingut del vocabulari (format XML). 

 

Il·lustració 5: AMD (metadades signatura) 

A continuació s’especifiquen alguns casos concrets de com informar aquest 
vocabulari en funció del tipus signatura: 

 

 Documents PDF signats (amb signatura dins del fitxer PDF) 

En aquest cas no cal incloure el bloc de metadades de la signatura, doncs la 
plataforma tracta de forma específica aquests documents i sap tractar la 
signatura si n’hi hagués. 

 Documents amb signatures independents (signatures detached) 

Per al cas de documents amb signatures independents (CMS, CAdES, 
XMLDSig o  XAdES), s’ha d’informar l’element de metadada del vocabulari 
voc_signatura anomenat identificador_document amb l’identificador del fitxer 
que està signant la signatura (veure punt 1.5.4, file ID). L’usuari pot informar 
més metadades, però la plataforma les obtindrà automàticament si l’usuari 
no les informa. 

 Tiquets de PSIS  

Per als tiquets de PSIS apliquen els mateixos criteris que per a les 
signatures independents.  

 Signatures incrustades XML (enveloped) 

Aquestes signatures són en format XML i es troben dins d’un document 
XML. En aquest cas no cal incloure el bloc de metadades de la signatura, 
doncs la plataforma sap extraure la signatura de dins del document. 

 Signatures embolcallants XML (enveloping) 
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Aquestes signatures són en format XML i contenen un document de 
qualsevol format. En aquest cas no cal incloure el bloc de metadades de la 
signatura, doncs la plataforma sap extraure la signatura de dins del 
document. 

És important que a la secció de fitxers s’informi el Content Type del 
document a preservar, i no el de l’embolcall (que en aquest cas és sempre 
XML). A mode d’exemple, si el document signat és un document Word, s’ha 
d’informar MIMETYPE=’application/msword’ a l’element file que contingui la 
signatura embolcallant. 

 

 Signatures CMS adjuntes (attached) 

Aquestes signatures són en format binari i es poden tractar igual que les 
embolcallants XML, de forma que no cal incloure el bloc de metadades de la  
signatura. La plataforma separarà la signatura del document per poder 
realitzar la seva preservació.  

És important que a la secció de fitxers s’informi el Content Type del 
document a preservar, i no el del contenidor CMS (que en aquest cas és 
sempre application/pkcs7-signature). A mode d’exemple, si el document 
signat és un document Word, s’ha d’informar 
MIMETYPE=’application/msword’ a l’element file que contingui la signatura 
CMS attached. 

 

1.5.4 File Section 

Aquesta secció està pensada per indicar els continguts (binaris) que formen part del 
PIT. Hi ha dues maneres: 

1.5.4.1 Incrustats en Base64 

En aquesta secció s’han d’enumerar els diferents binaris que volem incloure al 
paquet en B64. 

 

Il·lustració 6: File sec amb els fitxers en b64 

Tal i com es pot observar, s’han d’indicar obligatòriament: 

 Identificador del document (fileGrpId) 
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 Identificadors del fitxer (file ID) (bin_1.0  i bin_2-0 a l’exemple): aquests són 
lliures i es pot seguir qualsevol terminologia, sempre que no es repeteixin 
dins del mateix METS. 

 MimeTypes: MimeTypes segons qualsevol registre de MimeTypes oficial, 
com per exemple el de PRONOM2 o iana 3("text/plain” i “text/xml” a 
l’exemple). 

 Resum del fitxer (checksum) i algoritme  (SHA-1). El resum s’ha de codificar 
en Hexadecimal, de forma que com és un SHA-1 tindrà una llargària de 40 
caràcters. 

 Data de creació (atribut CREATED). Aquesta data és la data en que s’està 
incloent el fitxer al METS (no la data de creació del document). Es pot posar 
la data actual (durant la creació del fitxer METS). 

 Contingut del fitxer en base64.  

Cal tenir en compte que la transferència fent servir aquest mètode és més lenta i 
pesada que la referència a fitxers que s’explica a continuació. 

1.5.4.2 Referència a fitxers (el més recomanat) 

Es recomana no incrustar els fitxers en Base64 dins del METS (properament es 
restringirà totalment aquest ús), i per tant cal enviar els binaris per separat i indicar 
una referència des del fitxer METS de la següent forma: 

 

Il·lustració 7: File sec amb els fitxers referenciats 

L’atribut xlink:href ha de contenir la ruta del fitxer relativa a l’arrel del paquet, que és 
on es troba el fitxer METS.XML. 

Per fer l’enviament del paquet a iARXIU, s’ha de crear un fitxer ZIP que contingui el 
fitxer METS.XML i tots els fitxers referenciats. 

                                                

2 Per a més informació consulteu a: http://www.nationalarchives.gov.uk/pronom/ 
[Consulta 23/09/2015] 

3 Per a més informació consulteu a: http://www.iana.org/assignments/media-types/ 
[Consulta 23/09/2015] 

http://www.nationalarchives.gov.uk/pronom/
http://www.iana.org/assignments/media-types/
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1.5.5 Structural Map Section 

Aquesta secció s’encarrega de relacionar els diferents nodes de metadades (DMD i 
AMD) amb els fitxers als quals fan referència. Sense aquesta secció seria 
impossible relacionar quines metadades descriptives tenen cada expedient i/o 
document. 

1.5.5.1 PIT que representa un expedient 

En aquest cas, hi ha quatre nivells de jerarquització: 

 expedient (entitat lògica) 

o Document (entitat lògica) 

 fitxers que formen el document (en l’exemple dos fitxers, un 
pel document i l’altra per la signatura) 

 Indicació del identificador del document (el que 
s’indica en el node filesec) 

 

 

Il·lustració 8: Struct map d’un PIT que representa un expedient 

 

En el primer nivell (expedient) i segon nivell (document) cal informar: 

 LABEL (serveix per posar un nom o etiqueta a l’expedient i/o document i té 
utilitat quan es vulgui consultar el paquet d’informació per la web) 

 En l’atribut DMDID s’ha d’identificar els blocs de metadades descriptives. En 
aquesta part només s’indiquen els identificadors dels diferents blocs de 
metadades que fan referència a l’expedient/document. El contingut de les 
metadades descriptives s’indica a la secció <dmdSec> 

En el tercer nivell (fitxer) cal informar: 

 LABEL (serveix per posar un nom al fitxer i recomanem posar noms 
complets incloent l’extensió i té utilitat quan es vulgui descarregar el fitxer 
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per la web, si hi ha l’extensió, que el navegador detecti automàticament amb 
quina aplicació s’ha d’obrir/visualitzar el document) 

 En el cas de les signatures detached cal informar a l’atribut ADMID 
l’identificador del bloc de metadades de la signatura. El contingut de les 
metadades s’indica a la secció <amdSec> 

En el quart nivell, aniuat al tercer nivell (document) cal indicar FILEID del fitxer, 
incloent el valor que s’informa en el camp fileGrp ID de cada document del node 
FileSec. 

 

Il·lustració 9: Struct map d’un PIT que representa un expedient (2) 

 

1.5.5.2 PIT que representa un document 

Per als casos de documents simples que no pertanyen a una unitat documental 
composta/expedient, no existeix el nivell d’expedient, sent el primer nivell el de 
document. 

En aquest cas, hi ha tres nivells de jerarquització: 

 Document (entitat lògica) 

o fitxers que formen el document (en l’exemple dos fitxers, un pel 
document i l’altra per la signatura) 

 Indicació del identificador del document (el que s’indica en el 
node filesec) 
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Il·lustració 10: Struct map d’un PIT que representa un document simple  

 

 

En el primer nivell (document) cal informar: 

 LABEL (serveix per posar un nom o etiqueta al document i té utilitat quan es 
vulgui consultar el paquet d’informació per la web). 

 En l’atribut DMDID s’ha d’identificar els blocs de metadades descriptives. En 
aquesta part només s’indiquen els identificadors dels diferents blocs de 
metadades que fan referència al document. El contingut de les metadades 
descriptives s’indica a la secció <dmdSec>. 

En el segon nivell (fitxer) cal informar: 

 LABEL (serveix per posar un nom al fitxer i recomanem posar noms 
complets incloent l’extensió i té utilitat quan es vulgui descarregar el fitxer 
per la web, si hi ha l’extensió, que el navegador detecti automàticament amb 
quina aplicació s’ha d’obrir/visualitzar el document). 

 En el cas de les signatures detached cal informar a l’atribut ADMID 
l’identificador del bloc de metadades de la signatura. El contingut de les 
metadades s’indica a la secció <amdSec>. 

En el darrer nivell, aniuat al tercer nivell (document) cal indicar FILEID del fitxer, 
incloent el valor que s’informa en el camp fileGrp ID de cada document del node 
FileSec. 
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2 Estructura del projecte mets-samples 

 

 

Il·lustració 11: Estructura projecte mets-samples 

Seguint les recomanacions d’ús d’iARXIU, es genera un fitxer zip al final del procés 
per tal de pujar els documents comprimits i fer-ne l’ingrés offline. 

Mireu la següent recomanació: https://web.aoc.cat/suport/knowledge-base/quina-
operacio-del-servei-web-dingres-es-la-mes-adient-per-fer-les-transferencies-de-
documents/?dms3override=16  

 

El projecte conté classes d’exemple per generar fitxers mets per diferents escenaris 
de formats de signatura i entre documents 
(urn:iarxiu:2.0:templates:catcert:PL_document) i expedients 
(urn:iarxiu:2.0:templates:catcert:PL_expedient). 

Cada package de document té l’estructura següent: 

 

Il·lustració 12: Estructura Package document 

 carpeta ‘document’: s’inclouen els documents i/o les signatures (segons el 
format) i el mets.xml generat. Tot els fitxers inclosos són els que s’afegiran 
al zip resultant. 

https://web.aoc.cat/suport/knowledge-base/quina-operacio-del-servei-web-dingres-es-la-mes-adient-per-fer-les-transferencies-de-documents/?dms3override=16
https://web.aoc.cat/suport/knowledge-base/quina-operacio-del-servei-web-dingres-es-la-mes-adient-per-fer-les-transferencies-de-documents/?dms3override=16
https://web.aoc.cat/suport/knowledge-base/quina-operacio-del-servei-web-dingres-es-la-mes-adient-per-fer-les-transferencies-de-documents/?dms3override=16
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 carpeta ‘md’: s’inclouen les metadades administratives i descriptives pre-
generades. 

 classe Java: classe d’exemple segons el cas que genera el PIT. 

 PIT_*.zip: fitxer zip que inclou el necessari per ingressar el PIT a iARXIU. 

 

Per als packages d’’expedient, l’estructura és similar però posant carpetes diferents 
cadascun dels documents que el formen: 

 

 

Il·lustració 13: Estructura Package expedient 

 

 pl_doc_cades_attached: Signatura CAdES-BES binaria que embolcalla el 
document binari (doc). Un únic fitxer per signatura + document. 

 pl_doc_cades_detached: Signatura CAdES-BES binaria separada del 
document binari (doc). Cal adjuntar el document i la signatura al PIT. 

 pl_doc_pdf: document pdf signat. 

 pl_xades_detached: Document xml amb signatura XAdES-BES separada 
xml. Cal adjuntar el document i la signatura al PIT. 
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 pl_xades_enveloped: Signatura XAdES-BES xml inclosa dins del propi 
document xml. Un únic fitxer per el document + signatura. 

 pl_xades_enveloping: Signatura XAdES-BES xml que inlou el document. 
Un únic fitxer per la signatura + document. 

 pl_expedient_multi_cades_detached: Expedient format per 10 documents 
amb fitxers (doc) amb signatura CAdES-BES binaria separada. 

 pl_expedient_multi_xades_detached: Expedient format per 10 documents 
amb fitxers xml amb signatura XAdES-BES xml separada. 

 

Nota: les signatures han estat generades amb l’applet del Consorci AOC 

 

Els packages que generen el PIT de document fan servir per a definir les 
metadades del document el vocabulari 
urn:iarxiu:2.0:vocabularies:catcert:Voc_document. 

Els packages que generen el PIT d’expedient fan servir per definir les metadades 
de l’expedient el vocabulari urn:iarxiu:2.0:vocabularies:catcert:Voc_expedient i per 
definir les metadades dels documents de l’expedient 
urn:iarxiu:2.0:vocabularies:catcert:Voc_document_exp. 

Per ambdós casos per definir les metadades de les signatures s’utiltiza el vocabulari 
urn:iarxiu:2.0:vocabularies:catcert:Voc_signatura. 
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3 Operacions Mets 

Les operacions o mètodes de la llibreria s’han agrupat segons les diverses 
estructures que es defineixen en el document Mets. D’aquesta manera troben 
operacions específiques per: 

 La creació del Mets 

 L’estructura dmdSec 

 L’estructura amdSec 

 L’estructura fileSec 

 L’estructura structMap 

 

 

Il·lustració 14: Estructura METS 
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3.1 Operacions de creació i parseig de Mets 

3.1.1 Creació de Mets 

Mitjançant el constructor per defecte es crea una instància de la classe Mets. La 
operació és: 

    /** 

     * Creates an empty Mets instance  

     */ 

public Mets() 

         

Il·lustració 15: Operació de creació de Mets 

 

I el seu exemple d’ús: 

 

import com.hp.iarxiu.metsgenerator.Mets; 

... 

 

Mets mets = new Mets();   

           

Il·lustració 16: Exemple d’ús operació de creació de Mets 

 

Un cop es crea la instància de la classe Mets, s’inicialitzen les estructures fileSec i 
structMap, per a la seva posterior gestió. 

 

En aquest mateix apartat s’inclou les operacions relatives a fixar/recuperar la 
plantilla utilitzada en la creació del Mets: 

 

/** 

     * Sets the package template. 

     *  

     * @param templateURN 

     */ 

    public void setTemplate(String templateURN)  

 

  /** 

     * Gets the package template. 

     *  

     * @return 

     */ 

    public String getTemplate()          

Il·lustració 17: Operacions de plantilles 

 

I el seu exemple d’ús: 
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String templateURN = "urn:iarxiu:2.0:templates:catcert:PL_expedient"; 

// creació del mets 

Mets mets = new Mets(); 

// inclou la plantilla 

mets.setTemplate(templateURN); 

 

//recuperació de la plantilla 

String template = mets.getTemplate();  

           

Il·lustració 18: Exemple d’ús operacions amb plantilles 

 

3.1.2 Parseig de Mets 

 

La llibreria consta d’una operació per tal de parsejar un Mets prèviament creat i 
d’aquesta manera poder manipular-lo i/o validar-lo. 

El paràmetres que rep l’operació de parseig poden ser els següents: 

 Representació interna del Mets (gov.loc.mets.MetsDocument.Mets): aquesta 
representació s’obté de la compilació del schema mets 

 

    /** 

     * Creates a new Mets instance with the internal METS representation 

     * parameter. 

     *  

     * @param mets 

     * @throws MetsException 

     */ 

    public Mets(gov.loc.mets.MetsDocument.Mets mets)  

    throws  MetsException  

Il·lustració 19: Operació de parseig de Mets, representació interna 

 

 Un fitxer de tipus File (java.io.File) 

/** 

     * Creates a new Mets instance with the internal METS representation 

     * received as a File parameter. 

     *  

     * @param file 

     * @throws MetsException 

     * @throws IOException 

     */ 

    public Mets(File file) throws MetsException  

Il·lustració 20: Operació de parseig de Mets, paràmetre java.io.File 

 

 Un paràmetre InputStream de Java (java.io.InputStream) 

/** 

     * Creates a new Mets instance with the internal METS representation readed 

     * from the InputStream parameter. 

     *  
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     * @param is 

     * @throws MetsException 

     * @throws IOException 

     */ 

    public Mets(InputStream is) throws MetsException  

Il·lustració 21: Operació de parseig de Mets, paràmetre java.io.InputStream 

 Un paràmetre Document (org.w3c.dom.Document) 

 

    /** 

     * Creates a new Mets instance with the internal org.w3c.Document 

     * received as parameter. 

     *  

     * @param doc 

     * @throws MetsException 

     */ 

    public Mets(Document doc) throws MetsException  

Il·lustració 22: Operació de parseig de Mets, paràmetre org.w3c.dom.Document 

Els exemples d’ús son similar al mostrat a la Fig.3, instanciant la classe Mets amb 
els diversos tipus de paràmetres. 

 

3.2 Operacions sobre la estructura dmdSec 

3.2.1 Operació de creació de la estructura dmdSec 

L’operació per a la creació de la estructura dmsSec dins d’un Mets 
(createDMDSec) rep els següents  paràmetres: 

 dmdId: corresponent a l’identificador de la estructura de metadades 
descriptives. 

 vocUri: corresponent a la uri del vocabulari de les metadades descriptives. 

 docXmlData: corresponent a les metadades descriptives segons el 
vocabulari utilitzat. Aquest paràmetre pot ser del tipus org.w3c.Document ó 
java.io. InputStream 

 

    public void createDMDSec( 

    String dmdId,  

    String vocUri,  

    Document docXmlData) throws MetsException 

      

    public void createDMDSec( 

    String dmdId,  

    String vocUri,  

    InputStream docXmlData) throws MetsException      

      

Il·lustració 23: Operació de creació de la estructura dmdSec (createDMDSec) 

 

Un exemple d’ús d’aquesta operació és: 
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    String templateURN = "urn:iarxiu:2.0:templates:catcert:PL_expedient"; 

  

// creació del mets 

Mets mets = new Mets(); 

// inclou la plantilla 

mets.setTemplate(templateURN); 

 

// es carreguen les metadades descriptives dels vocabularis d'expedient // i de 

document 

     

  InputStream dmd1Stream = new FileInputStream(new File(("src/" + 

"test/exemple1/dmd1.xml")); 

  InputStream dmd2Stream = new FileInputStream(new File(("src/" + 

"test/exemple1/dmd2.xml"); 

  

mets.createDMDSec("DMD_1",    

                  "urn:iarxiu:2.0:vocabularies:catcert:Voc_expedient", 

                   dmd1Stream ); 

 

mets.createDMDSec("DMD_2",   

                "urn:iarxiu:2.0:vocabularies:catcert:Voc_document_exp", 

                 dmd2Stream ); 

Il·lustració 24: Exemple d’ús operació createDMDSec 

En el cas de manipular mets creats prèviament, la llibreria disposa de les següents 
operacions de modificació i consulta sobre la estructura dmdSec. 

3.2.2 Operacions de modificació de la estructura dmdSec 

La llibreria disposa de l’operació setDMD, que permet la modificació del contingut 
xmlData d’una estructura dmdSec ja existent i rep els següents paràmetres: 

 id: corresponent al identificador DMDID de la estructura dmdSec 

 doc: corresponent a les metadades descriptives a modificar. El tipus 
d’aquest paràmetre pot ser java.io.InputStream ó bé org.w3c.Document. 

 

 

    /** 

     * Set the content of the DMD section with the specified id. Modifies the 

     * content if already exists. 

     *  

     * @param id 

     * @param doc 

     * @throws MetsException 

     * @throws IOException 

     */ 

    public void setDMD(String id, InputStream doc) throws MetsException 

 

    public void setDMD(String id, Document doc) throws MetsException 

             

Il·lustració 25: Operació de modificació de la estructura dmdSec (setDMD) 

 

Un exemple d’ús d’aquesta operació és: 
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  // càrrega del mets 

  InputStream metsStream = new FileInputStream(new File(("src/" + 

"mets.xml"); 

  // càrrega de les metadades descriptives amb DMDID= DMD_1 

  InputStream dmd1Stream = new FileInputStream(new File(("src/" + 

"dmd1.xml"); 

  // parseig del mets 

  Mets mets = new Mets(fis); 

  // modificació de les metadades descriptives amb DMDID= DMD_1  

  mets.setDMD("DMD_1", dmd1Stream); 

               

Il·lustració 26: Exemple d’ús operació setDMD 

 

3.2.3 Operacions de consulta de la estructura dmdSec 

 

La llibreria disposa de les operacions getDMD i getDMDAsStream que permeten 
recuperar el contingut de les metadades descriptives d’una estructura dmdSec 
mitjançant l’identificador de la estructura dmdSec. 

 

 /** 

     * Return the content of the DMD section with the specified id. 

     *  

     * @param id 

     * @return 

     * @throws MetsException 

     */ 

    public Document getDMD(String id) throws MetsException  

    public InputStream getDMDAsStream(String id) throws MetsException 

 

Il·lustració 27: Operacions de recuperació de les metadades descriptives (getDMD 
i getDMDAsStream) 

 

Exemples d’ús de les operacions anteriors: 

 

// càrrega del mets 

InputStream metsStream = ClassLoader new FileInputStream(new File(("src/" + 

"mets.xml"); 

// parseig del mets 

Mets mets = new Mets(metsStream); 

// recuperació de les metadades descriptives DMD_1  

Document dmdDocument = mets.getDMD("DMD_1"); 

 

InputStream dmdStream = mets.getDMDAsStream("DMD_1"); 

     

Il·lustració 28: Exemple d’ús de les operacions getDMD i getDMDAsStream 

 

Aquestes operacions, conjuntament amb les operacions de validació de 
xmlData poden ser útils per determinar errors de validacions en els 
continguts de les metadades descriptives. 
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3.3 Operacions sobre la estructura amdSec 

3.3.1 Operació de creació de la estructura amdSec 

L’operació per a la creació de la estructura amdSec dins d’un Mets 
(createAMDSec) rep els següents  paràmetres: 

 amdId: corresponent a l’identificador de la estructura de metadades 
administratives. 

 vocUri: corresponent a la uri del vocabulari de les metadades 
administratives. 

 techID: corresponent a l’identificador de la secció techMD dins de la 
estructura amdSec 

 docXmlData: corresponent a les metadades administratives segons el 
vocabulari utilitzat. Aquest paràmetre pot ser del tipus org.w3c.Document ó 
java.io. InputStream 

    /** 

   * Creates a new AMD section with the provided parameters 

   * @param amdId 

   * @param vocUri 

   * @param techID 

   * @param docXmlData 

   * @throws MetsException 

   */ 

    public void createAMDSec( 

    String amdId,  

    String vocUri,  

    String techID,  

    Document docXmlData) throws MetsException 

     

    public void createAMDSec( 

    String amdId,  

    String vocUri,  

    String techID,  

    InputStream docXmlData) throws MetsException{ 

        

Il·lustració 29: Operació de creació de la estructura amdSec (createAMDSec) 

Exemple d’ús: 

String templateURN = "urn:iarxiu:2.0:templates:catcert:PL_document"; 

// creació del mets 

Mets mets = new Mets(); 

// inclou la plantilla 

mets.setTemplate(templateURN); 

InputStream dmd1Stream = new FileInputStream(new File(("src/" + 

"test/exemple2/dmd1.xml"); 

InputStream amd1Stream = new FileInputStream(new File(("src/" + 

"test/exemple2/amd1.xml"); 

   

mets.createDMDSec("DMD_1",  

                  "urn:iarxiu:2.0:vocabularies:catcert:Voc_document", 

                  dmd1Stream );  

mets.createAMDSec("AMD_1", 

        "urn:iarxiu:2.0:vocabularies:catcert:Voc_signatura", "AMD_1.0",          

                  amd1Stream);        
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Il·lustració 30: Exemple d’ús de la operació createAMDSec 

3.3.2 Operacions de consulta de les metadades administratives 

 

La llibreria disposa de les operacions getAMD i getAMDAsStream que permeten 
recuperar el contingut de les metadades administratives d’una estructura amdSec 
mitjançant l’identificador de la estructura amdSec. 

 

    

    /** 

     * Return the content of the AMD section with the specified id. 

     *  

     * @param id 

     * @return 

     * @throws MetsException 

     */ 

    public Document getAMD(String id) throws MetsException 

    public InputStream getAMDAsStream(String id) throws MetsException 

      

 

Il·lustració 31: Operacions de recuperació de les metadades administratives 
(getAMD i getAMDAsStream) 

 

Exemple d’ús: 

 

   

// càrrega del mets 

InputStream metsStream = ClassLoader.getSystemResourceAsStream("mets.xml"); 

// parseig del mets 

Mets mets = new Mets(metsStream); 

// recuperació de les metadades descriptives AMD_1  

Document dmdDocument = mets.getAMD("AMD_1"); 

InputStream dmdStream = mets.getAMDAsStream("AMD_1");        

 

Il·lustració 32: Exemple d’ús de les operacions de getAMD i getAMDAsStream 

3.4 Operacions sobre la estructura fileSec 

3.4.1 Operacions de creació sobre la estructura fileSec 

La llibreria disposa de dues operacions per a la creació de la estructura fileSec: 
adjuntant el document codificat en base64 al propi document mets o referenciar-lo 
mitjançant un resum criptogràfic. 

Amb l’excepció de casos puntuals i justificats, es recomana utilitzar el mètode de 
referència, tant per la creació com per la modificació de l’estructura fileSec, ja que 
quan el volum del document supera les desenes de Kb, el rendiment i el cost de 
codificar/descodificar no són els adequats. 
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Il·lustració 33: Estructura filsec 

 

 createFileGrp per a binaris referenciats, amb els següents paràmetres: 

o fileGrpId: Identificador de la estructura fileSec 

o checksum: Resum del fitxer. El propi object Mets té un mètode per 
calcular el resum. 

o binId: Identificador del fitxer. 

o mimeType: corresponent al tipus mime del fitxer anterior. 

o href: Ubicació del fitxer referenciat. Si no està al mateix directori que 
el mets.xml cal especificar-lo.  

 

Nota: Per aquesta operació, prèviament, s’ha de calcular el checksum per als 
binaris, mitjançant la operació de generació de checksum  

3.4.2 Operacions de modificació sobre la estructura fileSec 

 

La llibreria disposa de dues operacions per a la actualització de versions de binaris: 

 

 addBase64FileVersion: per l’actualització de versions per a binaris 
incrustats al Mets, amb els següents paràmetres: 

o fileGrpId: Identificador de la estructura fileSec. 

o fileId: Identificador de la nova versió del binari. 

o is: InputStream corresponent a la nova versió del binari del 
document. 
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o mimeType: Tipus mime del binari del document anterior. 

 

Nota: En aquesta operació es calcula automàticament els següents atributs: 
checksum (mitjançant el binari del document), la data de creació del document (amb 
l’hora local de la màquina) i per últim es fixa l’atribut checksumType a ‘SHA-1’. 

public void addBase64FileVersion( 

String fileGrpId,  

String fileId,  

InputStream is, 

String mimeType) throws MetsException 

 

Il·lustració 34: Operació de modificació de la estructura fileSec 
(addBase64FileVersion) per a binaris incrustats 

 

Exemple d’ús: 

// càrrega del mets 

InputStream metsStream = ClassLoader= new FileInputStream(new 

File((“mets.xml")); 

 

// parseig del mets 

Mets mets = new Mets(metsStream); 

// càrrega del binari del document 

InputStream binariStream = new FileInputStream(new File((“documents/"+ 

"document.doc")); 

 

mets.addBase64FileVersion( 

"BIN_1",  

"BIN_2.0",  

binariStream,  

"application/msword"); 

   

Il·lustració 35: Exemple d’ús de la  operació addBase64FileVersion per a binaris 
incrustats 

 addReferencedFileVersion: per l’actualització de versions per a binaris 
incrustats al Mets, amb els següents paràmetres: 

o fileGrpId: corresponent a l’identificador de la estructura fileSec. 

o fileId: corresponent a l’identificador de la nova versió del binari. 

o href: corresponent a la referència del binari. 

o fileIs: corresponent a la nova versió del binari del document. 

o mimeType: corresponent al tipus mime del binari del document 
anterior. 

 

Nota: En aquesta operació es calcula automàticament els següents atributs: 
checksum (mitjançant el binari del document), la data de creació del document (amb 
l’hora local de la màquina). També es fixen els atributs checksumType a ‘SHA-1’, 
LOCTYPE a ‘URL’. 
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public String addReferencedFileVersion( 

String fileGrpId, 

String fileId,  

String href,  

InputStream fileIs, 

String mimeType) throws MetsException 

 

Il·lustració 36: Operació de modificació de la estructura fileSec 
(addReferencedFileVersion) per a binaris referenciats 

 

Exemple d’ús: 

// càrrega del mets 

InputStream metsStream = ClassLoader= new FileInputStream(new 

File((“mets.xml")); 

 

// parseig del mets 

Mets mets = new Mets(metsStream); 

// càrrega del binari del document 

InputStream binariStream = new FileInputStream(new File((“documents/"+ 

"document.doc")); 

 

mets.addReferencedFileVersion( 

"BIN_1",  

"BIN_2.0",  

"documents/document.doc",  

binariStream,  

"application/msword"); 

  

Il·lustració 37: Exemple d’ús de la  operació addReferencedFileVersion per a 
binaris referenciats 

 

3.5 Operacions sobre la estructura structMap 

3.5.1 Operacions de creació sobre la estructura structMap 

 

Les operacions que disposa la llibreria per tal de crear la estructura structMap son 
les següents: 

 createRootDiv: per a la creació de la divisió arrel de la estructura structMap, 
rep com a paràmetre l’identificador de les metadades descriptives i un label 
(que pot ser null) 

 

/** 

    * Creates the root div in the METS StructMap section. 

    * @param dmdId 

    * @param label 

    * @return 

    */ 

public DivType createRootDiv(String dmdId,String label) 
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Il·lustració 38: Operació de creació de la divisió arrel de la estructura structMap 
(createRootDiv) 

 

Un cop creada la divisió arrel es creen les subdivisions a partir d’aquesta, amb la 
operació addDiv, que rep com a paràmetres: 

 divType: corresponent a la divisió arrel 

 id: corresponent a l’identificador de les metadades descriptives o 
administratives 

 label: corresponent a la etiqueta de les metadades descriptives o 
administratives 

 descriptive: indica si la divisió creada fa referencia a metadades descriptives 
(amb valor true) o bé a metadades administratives (amb valor false) 

 

    /** 

     * Add a new root child division. 

     * @param divType 

     * @param id 

     * @param label 

     * @param descriptive 

     * @return 

     * @throws MetsException 

     */ 

    public DivType addDiv( 

    DivType divType,  

    String id,  

    String label,  

    boolean descriptive) throws MetsException  

Il·lustració 39: Operació de creació de divisions inferiors de la estructura structMap 
(addDiv) 

Per últim, es fa ús de les següents operacions creades en la compilació del schema 
de mets per a les estructures DivType (divisions) i FPTR (referències a binaris) 

// operacions per a DivType 

addNewDiv(); 

setLABEL(String label); 

addNewFptr(); 

//operacions per a FPTR   

setFILEID(String fileID); 

Il·lustració 40: Operació de creació de les estructures DivType i Fptr 

 

Exemple d’ús per a la creació d’una estructura structMap de 3 nivells (per a 
expedients): 

// creació secció structMap 

// es crea la rootDiv 

DivType rootDiv = mets.createRootDiv("DMD_1", "exp_nototesav"); 

   

// afegiment de les div inferiors 

DivType divTypeDMD_2 = mets.addDiv(                                   

                                    rootDiv,  

                                    "DMD_2",  
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                                    "CMS-attached", 

                                    true); 

 

DivType divTypeCMS = divTypeDMD_2.addNewDiv(); 

divTypeCMS.setLABEL("CMS-attached.p7s"); 

Fptr cmsFPTR = divTypeCMS.addNewFptr(); 

cmsFPTR.setFILEID("BIN_1"); 

   

DivType divTypeDMD_3 = mets.addDiv(rootDiv,  

                                   "DMD_3",  

                                   "CAdES-BES-attached", 

                                    true); 

DivType divTypeCADES = divTypeDMD_3.addNewDiv(); 

divTypeCADES.setLABEL("CAdES-BES-attached.p7s"); 

Fptr cadesFPTR = divTypeCADES.addNewFptr(); 

cadesFPTR.setFILEID("BIN_2"); 

 

Il·lustració 41: Exemple d’ús de les operacions  de creació sobre la estructura 
structMap 

I s’obté com a resultat: 

<mets:structMap> 

 <mets:div LABEL="exp_nototesav" DMDID="DMD_1"> 

  <mets:div LABEL="CMS-attached" DMDID="DMD_2"> 

   <mets:div LABEL="CMS-attached.p7s"> 

    <mets:fptr FILEID="BIN_1"/> 

   </mets:div> 

  </mets:div> 

  <mets:div LABEL="CAdES-BES-attached" DMDID="DMD_3"> 

   <mets:div LABEL="CAdES-BES-attached.p7s"> 

    <mets:fptr FILEID="BIN_2"/> 

   </mets:div> 

  </mets:div> 

 </mets:div> 

</mets:structMap>   

Il·lustració 42: Resultat d’aplicar les operacions de creació sobre la estructura 
structMap 

 

També s’ofereix un mètode extra a la classe aoc.mets.util.MetsUtil anomenat 
addDiv. L’únic propòsit és el de compactar la informació i passos perquè sigui més 
llegible el codi per als casos dels mets de documents (no per expedients ja que 
tenen algunes petites diferencies en els nivells dels nodes resultants). 

Les classes dels paquets pl_doc_* fan servir aquest mètode agrupador, mentre que 
les classes dels paquest pl_expedient_* usen directament el mètode de la classe 
com.hp.iarxiu.metsgenerator.Mets 

 

public static DivType addDiv( Mets mets, DivType rootDiv, String id, boolean 

descriptive, String label, String fileId) throws MetsException{ 

  DivType divTypeDMD_1 = mets.addDiv(rootDiv, id, 

label,descriptive);   

  divTypeDMD_1.setLABEL(label); 

  Fptr docFPTR = divTypeDMD_1.addNewFptr(); 

  docFPTR.setFILEID(fileId);   

  return divTypeDMD_1; 

 } 

eclipse-javadoc:%E2%98%82=mets-creation/lib%5C/mets-creator-2.9.2-SNAPSHOT.jar%3Ccom
eclipse-javadoc:%E2%98%82=mets-creation/lib%5C/mets-creator-2.9.2-SNAPSHOT.jar%3Ccom.hp
eclipse-javadoc:%E2%98%82=mets-creation/lib%5C/mets-creator-2.9.2-SNAPSHOT.jar%3Ccom.hp.iarxiu
eclipse-javadoc:%E2%98%82=mets-creation/lib%5C/mets-creator-2.9.2-SNAPSHOT.jar%3Ccom.hp.iarxiu.metsgenerator
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Il·lustració 43: Mets util 

3.6 Operacions de validació de xmlData i Mets 

 

Per tal de minimitzar errors a l’hora d’ingressar els PITs a iARXIU, la llibreria 
disposa de l’operació validate que consisteix en la validació del Mets generat.  

Aquesta validació es fa contra els següents schemas bases: 

 mets.xsd 

 premis-v2-0.xsd 

 signatura.xsd 

 

    

  /** 

   * Validates the current mets Document against the base schema provided 

   * @throws MetsException 

   */ 

    public void validate() throws MetsException 

      

Il·lustració 44: Operació de validació del Mets generat (validate) 

 

Exemple d’ús: 

Mets mets = new Mets(); 

… 

mets.validate(); 

Il·lustració 45: Exemple d’ús de la operació validate 

 

Per altra banda, també disposa de l’operació validateXMLData per a validar 
metadades contra vocabularis i rep el següents paràmetres: 

 docXMLData: les metadades a validar 

 schemaStream: corresponent al schema amb el que es validaran les 
metadades 

   

   /** 

    * Validates the provided Document XMLData against the schema provided 

    * @param docXMLData 

    * @param schemaStream 

    * @throws MetsException 

    */ 

    public void validateXMLData( 

    Document docXMLData,  

    InputStream schemaStream) throws MetsException 

   */ 

    public void validateXMLData( 

    String docXMLData,  

    InputStream schemaStream) throws MetsException{ 
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Il·lustració 46: Operació de validació de metadades xmlData contra un schema 
(validateXMLdata) 

 

Exemple d’ús: 

//instancia de la llibreria Mets 

Mets mets = new Mets(); 

//Càrrega de les metadades descriptives 

InputStream dmd1_ok = 

ClassLoader.getSystemResourceAsStream("test/exemple4/dmd1_ok.xml"); 

   

Document docXMLData_ok = Utils.getResourceAsDocument(dmd1_ok); 

// Càrrega del schema de vocabulari d'expedient 

InputStream expedientSchema = Utils.getVocabulariExpedientSchema(); 

// Validació de les metadades descriptives contra el vocabulario carregat 

mets.validateXMLData(docXMLData_ok, expedientSchema); 

Il·lustració 47: Exemple d’ús de la operació validateXMLdata 

 

3.7 Altres operacions 

3.7.1 Escriptura a disc del Mets generat  

 

La llibreria disposa de l’operació save per salvar a disc el Mets, amb el següents 
paràmetres: 

 characterEncoding: la codificació del Mets a salvar (per defecte és UTF-8) 

 outputStream: outputStream on desar el Mets generat. 

    /** 

     * Stores XML contents for the current mets. 

     *  

     * @param characterEncoding character encoding identifier to use. 

     * @param outputStream output stream to use. 

     * @throws MetsException parsing METS contents. 

     */ 

public void save( 

String characterEncoding,  

OutputStream outputStream) throws MetsException  

Il·lustració 48: Operació de salvar el fitxer Mets generat (save) 

 

Exemple d’ús: 

 

mets.save(new FileOutputStream("C:/MetsGenerated.xml")); 

 

Il·lustració 49: Exemple d’ús de la operació save 
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3.7.2 Creació d’un fitxer ZIP amb el mets i documents 

Per a l’ingrés d’un paquet ja sigui de document o d’expedient es recomana utilitzar 
el mètode d’upload d’un fitxer zip que inclogui tots els continguts del paquet 
comprimits. 

Es retorna un número de tiquet que posteriorment podrem indicar que volem 
ingressar i també consultar-ne l’estat (classe d’exemple 
GetCompressedUploadTicketTest.java del client Java). 

S’ofereix un mètode d’ajuda per generar aquest fitxer zip: 

 

Il·lustració 50: Operació generar ZIP 

Exemple d’us: 

 

Il·lustració 51: Exemple d'ús operació generar ZIP 

3.7.3 Generació checksum 

La llibreria diposa de l’operació generateSha1File per calcular el checksum d’un 
binari.  

El resultat és el resum SHA-1 del binari indicat per paràmetre, codificat en 
hexadecimal. 

 

 

Il·lustració 52: Exemple d’ús de la operació generateSha1File 

 

3.7.4 Consulta encoding del Mets 

La llibreria disposa de l’operació getEncoding per obtenir la codificació del mets 
generat o parsejat.  

 

  /** 

     * Returns the mets encoding. 
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     *  

     * @return 

     */ 

public String getEncoding() 

Il·lustració 53: Operació d’obtenció de l’enconding del Mets (getEncoding) 

Exemple d’ús: 

 

InputStream metsStream = ClassLoader.getSystemResourceAsStream("mets.xml"); 

Mets mets = new Mets(metsStream); 

String encoding = mets.getEncoding(); 

 

Il·lustració 54: Exemple d’ús operació getEncoding 
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4 Enllaç descàrrega llibreria METS 

En el següent enllaç us podeu descarregar la llibreria per generar METS: 
https://drive.google.com/open?id=0B_VS-0SXotVKaV82dWE0TkhnVkU 

 

https://drive.google.com/open?id=0B_VS-0SXotVKaV82dWE0TkhnVkU
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5 Vocabularis xsd bàsics 

Els vocabularis de metadades que els usuaris clients d’iARXIU han d’emplenar per 
ingressar un paquet d’informació de transferència (PIT) varien en funció de si es 
tracta d’un expedient o d’un document sol:  

 Per a expedients (unitats documentals compostes), els vocabularis són els 
següents: 

o Vocabulari d’expedient (Voc_expedient.xsd). 
o Vocabulari de documents integrats en expedients 

(Voc_document_exp.xsd). 

 Per a documents individuals (unitat de document simple), el vocabulari és el 
següent: 

o Vocabulari de documents que no formen part d’un expedient 
(Voc_document.xsd). 

En funció de si s’envia un expedient o un document és obligatori informar al paquet, 
com a mínim, el vocabulari d’expedient o el de document sol, respectivament. És 
necessari informar als paquets, com a mínim, un d’aquests vocabularis per tal de 
garantir la preservació i assegurar que es podran cercar els documents. 

Addicionalment, si es volen arxivar les signatures dels documents, hi ha un 
vocabulari per descriure-les (Voc_signatura.xsd). 

Als següents punts s’inclouen les representacions gràfiques dels esquemes 
mencionats anteriorment. Als fitxers XSD que s’adjunten amb aquest document es 
poden observar els tipus de dades dels diferents elements, i si són obligatoris o no. 

 

5.1 Vocabulari d’expedient 

URN de vocabulari: urn:iarxiu:2.0:vocabularies:catcert:Voc_expedient 

Espai de noms: http://schemas.user.iarxiu.hp.com/2.0/Voc_expedient 

 

L’esquema que descriu un expedient és el següent: 
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Il·lustració 55: XSD voc:expedient 

5.2 Vocabulari de document integrat en expedient 

URN de vocabulari: urn:iarxiu:2.0:vocabularies:catcert:Voc_document_exp 

Espai de noms: http://schemas.user.iarxiu.hp.com/2.0/Voc_document_exp 

 

L’esquema que descriu un document que forma part d’un expedient és: 
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Il·lustració 56: XSD voc_document_exp 

 

Figura 1: Vocabulari document integrat en expedient 

5.3 Vocabulari de document independent 

URN de vocabulari: urn:iarxiu:2.0:vocabularies:catcert:Voc_document 

Espai de noms: http://schemas.user.iarxiu.hp.com/2.0/Voc_document 

 

L’esquema que descriu un document independent (que no forma part d’un 
expedient) és el següent: 
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Il·lustració 57: XSD voc_document 

 

5.4 Vocabulari de signatura 

URN de vocabulari: urn:iarxiu:2.0:vocabularies:catcert:Voc_signatura 

Espai de noms: http://schemas.user.iarxiu.hp.com/2.0/Voc_signatura 

 

L’esquema que descriu una signatura és el següent: 
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Il·lustració 58: XSD voc_signatura 
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