
Serviços eletrónicos: 

pesquisa e link resolver 

Paulo Lopes 



Agenda 

• Parte I 

 

– Relatório de atividades 

2013 

– Redes Sociais 

– Univ. Portucalense 

– I.P. Leiria 

• Parte II 

 

– Springer 

– Serviços 

Eletrónicos  

– Emerald 

– Preservação 

– Plano de atividades 



Agenda 

• Serviço de pesquisa 

– Contexto 

– Novas funcionalidades 

– Segurança 

– Nova plataforma tecnológica 

– Taxa de cobertura 

– Próximos desenvolvimentos 

 

• Link Resolver 

– Contexto 

– Indicadores de qualidade 

– Broken link report 

– Próximos desenvolvimentos 



Serviço de pesquisa - contexto 
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Serviços de contexto Pesquisa Federada 

Índice Central 
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Serviço de pesquisa - contexto 

Títulos S4S e títulos não 

cobertos pelo índice central 

Out 

+ 

Ín
d
ic

e
 C

e
n
tr

a
l 



Serviço de pesquisa - contexto 

2010 

Estudo / seleção 

Fevereiro de 2011 

Início da 
implementação 

Dezembro de 2011 

Entrada em 
produção 

2012 - 2013 

Consolidação 



Serviço de pesquisa - contexto 

• Testes de usabilidade 

• SFX - Suporte para e-books 

• Upgrade do Primo para a versão 4 

• Taxa de cobertura 

Suporte aos utilizadores 

Jan 2012 Dez 2012 



Serviço de pesquisa - contexto 

• Lançamento de interface responsiva 

(iPhone) 

• Melhorias ao nível da segurança 

• Nova plataforma de alojamento (física e 

lógica) 

• Taxa de cobertura 

Suporte aos utilizadores 

Jan 2013 Dez 2013 



Novas funcionalidades 

• Possibilidade de se navegar para qualquer 

uma das páginas de resultados 

 



Novas funcionalidades 

• Melhorias da interface “RECURSOS” 

 



Novas funcionalidades 

• Melhorias da interface da “Pasta Pessoal” 

 



Novas funcionalidades 



Segurança 

• Introdução de mecanismos avançados 
contra DDoS (Distributed Denial of 
Service);  

 

• Introdução de mecanismos avançados 
contra ataques XSS (cross-site scripting); 

 

• Remoção da tecnologia JBoss (para evitar 
a exploração de vulnerabilidades 
relacionadas com esta tecnologia);  

 

• Comunicações encriptadas com sistemas 
ILS (Integrated Library Systems). 



Nova plataforma de alojamento 

• Novo Data Center de última geração; 

 

• Nova plataforma de hardware; 

 

• Adoção de sistemas avançados para lidar com 

grandes infraestruturas de dados como são os 

exemplos do Cassandra e do Hadoop 

http://cassandra.apache.org/ http://hadoop.apache.org/ 

http://cassandra.apache.org/
http://hadoop.apache.org/


Nova plataforma de alojamento 

http://pesquisa.b-on.pt 

 

http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/pr

imo_library/libweb/action/search.do?vid

=FCCN_V1 

http://pesquisa.b-on.pt/
http://pesquisa.b-on.pt/
http://pesquisa.b-on.pt/
http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=FCCN_V1
http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=FCCN_V1
http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=FCCN_V1
http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=FCCN_V1


Taxa de cobertura 

Tipo de 

recursos 

Acesso Recursos 

Gratuitos Pré-

indexados 

BioMed; Bioline; DOAJ; DOAB; Future Science 

Group; Medline/Pubmed; Project Gutenberg: PLoS; 

Scielo; DialNet; RCAAP; Springer Open 

All for All 

Pré-

indexados 

ACM; ACS (via CrossRef); AIP; AR; Elsevier; IEEE; 

IOP; Nature; RSC; SAGE; SIAM; Springer; T&F; 

Wiley; Web of Science, EBSCO ASC/BSC 

(indiretamente) 

Remotos Pré-indexados;  

Bases WoK; Zentralblatt; BD EBSCO 

Some for 

Some 

Pré-

indexados 

Cambridge; Emerald 

Remotos BD EBSCO 



Próximos desenvolvimentos 

• Versão 4.5 durante o 1ª trimestre de 2014 

– Melhoria da performance – Obtenção mais 

rápida dos resultados 

– Melhoria ao nível do ranking 

– Introdução de um slider para escolha de datas 

 



Próximos desenvolvimentos 

• Versão 4.5 durante o 1ª trimestre de 2014 

– Sugestões de preenchimento automático 



Próximos desenvolvimentos 

• Índice central: 

– melhoria ao nível da gestão de coleções 

 

– Possibilidade de exportar listagens de recursos 

ativos  

 



Problemas conhecidos 

• Módulo de autenticação; 

 

• Tradução (aspetos a melhorar); 

 

• Interface “Recursos” (sugestão de melhoria 

enviada para a EL) 

 

• Fiabilidade do acesso ao texto integral 



Link Resolver 



Contexto 

• Linking ágil e facilitado da 
referência bibliográfica para: 

– Full text 

– Outros serviços (ILL, Catálogo) 

• No portal, scholar e nos 
editores 

• Sensível ao contexto (quem e o 
quê) 

 

 
• Possibilidade de costumização; 

• Ferramentas standardizadas para 
configuração e actualizações facultadas 
pelos fornecedores de conteúdos; 

• Fornecimento de estatísticas de uso; 



Contexto 

• Revisão de conteúdos subscritos 
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Acordos 

Fabricante 

software 

Fornecedores 

conteúdos 

http://www.biologie.ens.fr/fr/images/nature_logo_red.gif


Contexto 

• Uma falha de acesso ao texto integral pode 

ter origem em diversas situações: 

 

– Falha do link associado ao recurso; 

– Períodos de embargo mal definidos; 

– Recurso solicitado fora do âmbito de cobertura; 

– Referência ao texto integral incorreta; 

– Problemas de parametrizações dos editores; 

– Problemas no link openURL fornecido por 

terceiros (por exemplo acessos a partir da 

interface de WoK). 

 



Contexto 

• Como melhorar a fiabilidade? 

• Qual a causa da falha do acesso? 



Contexto 

• Objetivos:  

 

– Analisar e interpretar os principais relatórios 

fornecidos pelo módulo de estatísticas do SFX; 

 

– Analisar e interpretar um conjunto de ocorrências 

despoletadas pela funcionalidade broken link 

report; 

 

– Definir a criação e implementação de um 

conjunto de indicadores de qualidade do serviço.  

 



Contexto 

• Terminologia do SFX: 

 

– SOURCES 



Contexto 

REQUEST 



Contexto 

CLICKTHROUGH 



Contexto 



Contexto 

• Terminologia do SFX 

 

– Clickthrough Rate 

 

– Racio entre: 

Vs 



Dados de utilização 

Valor médio 2012 = 93,9% 

Valor médio 2013 = 95,2% 



Dados de utilização 
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Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Query 2 - Clickthrough rate - Pesquisa b-on - Elsevier 

2013

Valor médio 2013 = 97,8% 



Dados de utilização 

86%

88%

90%
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100%
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Query 2 - Clickthrough rate - Google 

2012 2013

Valor médio 2012 = 94,3% 

Valor médio 2013 = 97,5% 



Dados de utilização 
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Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Query 2 - Clickthrough rate - WoK 

2012 2013

Valor médio 2012 = 85,3% 

Valor médio 2013 = 88% 



Report Broken Link 



Report Broken Link 



Report Broken Link 

• 120 Notificações 

• De 8 de Julho a 31 de Agosto de 2013 

Julho 
[PERCENTAG

E] 
59 

notificações 

Agosto 
[PERCENTAG

E] 
61 

Notificações 



Report Broken Link 

ISINET LISTA AtoZ PRIMO

Total 80 39 1
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Notificações por “SOURCE” 



Report Broken Link 

ACS AIP
BLACK
WELL

DOAJ
EBSCO
HOST

ELSEVI
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IEEE
PUBME

D
RSC SAGE SCIELO

SPRIN
GER

T&F WILEY

Total 2 2 5 12 51 5 1 8 2 7 1 4 1 19
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Notificações por “TARGET” 



Report Broken Link 

[CATEGORY NAME] 
[PERCENTAGE] - 19 

notificações 

[CATEGORY NAME] 
[PERCENTAGE] - 65 

notificações 

[CATEGORY NAME] 
[PERCENTAGE] - 2 

notificações 

[CATEGORY NAME] 
[PERCENTAGE] - 5 

notificações 

[CATEGORY NAME] 
[PERCENTAGE] - 15 

notificações 

[CATEGORY NAME] 
[PERCENTAGE] - 14 

notificações 

Tipologia dos erros 



Report Broken Link 
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Report Broken Link 
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Conclusões 

• A fiabilidade das coleções pode ser “medida” 

através dos indicadores fornecidos pelo 

módulo de estatísticas do SFX; 

• A funcionalidade “Report Borken Link” permite 

aferir, em tempo real, as dificuldades que os 

utilizadores estão a sentir em aceder ao texto 

integral de determinado recurso. 

• A monitorização contínua da qualidade destes 

indicadores permitem afinar o sistema de forma 

a melhorar a sua fiabilidade e performance, 

contribuindo para uma melhor experiencia de 

utilização aos utilizadores finais. 

 



Trabalho Futuro 

• Continuação da análise dos dados; 

 

• Análise detalhada dos erros com elaboração 

de procedimentos para tratamento de erros 

comuns; 

 

• Elaboração de rotinas periódicas para mitigar 

erros encontrados e manter a sanidade das 

coleções. 



Obrigado 



Novas funcionalidades 

• Agrupamento de resultados quando várias versões 

do mesmo artigo são encontradas. 

 



Novas funcionalidades 

• Alteração da forma como a disponibilidade 

dos recursos é mostrada 

 



Contexto 

• Operação regular 

– Update software :  Upgrade para a versão 4 (nova interface de 

gestão com melhoria ou introdução de novas funcionalidades de 

gestão, adição de novos campos para classificação de institutos, objetos, 

targets e targetServices e melhoria da navegação entre objetos)  

– Update 2: CBK: (recursos b-on) 

– Configurações  instituições membro e controlo de 

acessos (IPs);  

– Gestão e operação da infraestrutura tecnológica: 

hardware, sistema operativo e software base 

(monitorização, backups, alarmística); 

 



 

Último slide:  Caso seja uma sessão antes de uma pausa - incluir informação de coffee-break 

e/ou outra actividade que esteja a decorrer durante o mesmo ou outras a publicitar. 


