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A l'hora de fer una cerca de material multimèdia, sempre tindrem una possibilitat de fer

una “cerca avançada”, per exemple en Flickr se situa en el lloc web a dalt a la dreta. una “cerca avançada”, per exemple en Flickr se situa en el lloc web a dalt a la dreta. 

També els cercadors com Google tenen aquesta cerca avançada.

En aquest tipus de cerques avançades tenim opcions per a fer més precisa nostra cerca 

de contingut multimèdia o documents, per exemple existeixen opcions per a cercar 

contingut amb cert tipus de llicències, per exemple Creative Commons.
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En el cercador avançat de Flickr podrem triar la possibilitat de cercar contingut amb

llicències Creative commons segons certes restriccions de la llicència: ús comercial o que llicències Creative commons segons certes restriccions de la llicència: ús comercial o que 

es puga modificar.
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Fins ara estem parlant sempre d'una Web el contingut de la qual la formen documents

(textuals o amb material multimèdia com a vídeos i imatges però documents al cap i a la (textuals o amb material multimèdia com a vídeos i imatges però documents al cap i a la 

fi). No obstant açò, aquests documents són impossibles de processar de manera 

automàtica per una aplicació programari en un ordinador. Per a açò cal utilitzar dades

estructurades de certa forma que l'ordinador puga entendre, per exemple en format de 

taules (similar a una base de dades).

En l'exemple de la dreta podem veure un exemple d'una part d'un document de 

Wikipedia sobre Innsbruck i la seua corresponent representació en format estructurat

mitjançant atributs i valors d'aqueixos atributs (atribut=valor, per exemple

“name=Innsbruck”).

A l'hora d'estructurar les dades perquè formen part de la Web, el més senzill poguera

ser incloure un arxiu Excel o un arxiu CSV. Normalment es prefereix el CSV en ser un 

format textual no propietari, per la qual cosa qualsevol aplicació de programari lliure

que llija arxius de text ho pot obrir.
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A aquelles dades que són accessibles lliurement amb la finalitat de ser reutilitzats i redistribuïts per aquelles persones o 
organitzacions que ho desitgen, sense tenir cap tipus de restriccions per a açò, se'ls denomina dades obertes [http://okfn.org/]. En 
aquest sentit, cobren vital importància els portals de dades obertes com a mecanismes per a facilitar l'accés a aquestes dades a aquest sentit, cobren vital importància els portals de dades obertes com a mecanismes per a facilitar l'accés a aquestes dades a 
través de la Web, i potenciar la seua distribució i reutilització.

El moviment d'obertura de dades va ser impulsat pel creador de la Web, Tim Berners-Lee en la seua crida a compartir dades
lliurement mitjançant l'ús de la Web per al benefici de tota la societat
[http://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_on_the_next_web.html], així com en alguns resultats interessants obtinguts un temps
després d'aquesta crida [http://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_the_year_open_data_went_worldwide.html].
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Datos.gob.es és el portal de caràcter nacional que organitza i gestiona el Catàleg d'Informació Pública del Sector Públic. Aquest
portal pretén estimular l'obertura i reutilització de la informació del sector públic i fer-ho, a més, amb la participació creativa dels
seus usuaris (ja siga en forma d'idees o d'aplicacions concretes).seus usuaris (ja siga en forma d'idees o d'aplicacions concretes).

•Destinataris: professionals, empreses, gestors institucionals i ciutadans interessats en general. Es tracta dels actors i beneficiaris
principals de la reutilització de la informació del sector públic que fan possible:

•El llançament de nous models de negoci basats en l'addició de valor a les dades (passar d'un llistat de restaurants a 
situar uns restaurants en un mapa detallant una ruta per a anar a algun d'ells en transport públic des d'on et trobes en 
aquest moment determinat).

•La modernització de les administracions (la generació correcta de dades obertes fa que els sistemes d'informació de les 
administracions hagen de ser més fiables).

•La creació de plataformes de transparència, col·laboració i participació ciutadanes; ja que les dades estaran disponibles 
per a tothom facilitant la seua reutilització.

•Continguts: conté el Catàleg d'Informació Pública, que dóna accés a múltiples serveis i conjunts de dades del sector públic. Aquests
conjunts de dades, al seu torn, contenen una àmplia gamma d'informacions (censos, directoris, imatges…) de categories diferents.

•Objectius: promoure la publicació, millorar l'accés i afavorir la reutilització de la informació pública corresponent al sector públic. 
Tal esforç pretén aconseguir el disseny d'una administració més transparent, eficient i propera, així com la creació de noves 
oportunitats –tant socials com a econòmiques- a partir de la reutilització de la informació del sector públic.

•Impulsors:

•Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

•Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
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A l'hora de cercar dades en datos.gob.es el primer pas és entrar en l'opció “Catàleg de 

dades”.dades”.
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En l'opció “catàleg de dades” trobem un cercador que permet trobar aquells conjunts de 

dades relacionades amb algun terme de cerca. A més, en la part dreta apareixendades relacionades amb algun terme de cerca. A més, en la part dreta apareixen

diversos filtres a aplicar a la cerca de dades: categoria, format, etc.

Sota el cercador es troben les dades més destacades del portal en un moment donat.
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Una vegada se cerquen dades en datos.gob.es, apareix un llistat de resultats amb

diversos conjunts de dades.diversos conjunts de dades.

Si seleccionem una dels conjunts de dades retornades accedirem a la pàgina Web 

d'aqueixes dades, on tindrem informació sobre els mateixos (metadades) i accedirem a 

poder descarregar-los.

A més, si estem cercant un format específic podríem triar-ho en el filtre de la dreta.
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Una vegada accedim a un conjunt de dades, tenim un apartat “distribucions” on podem

descarregar les dades en el format requerit. A més, la secció “informació addicional” descarregar les dades en el format requerit. A més, la secció “informació addicional” 

descriu diverses informació sobre les dades, és a dir metadades.

18



A voltes la descàrrega no es produeix dins del propi portal datos.gob.es, sinó que es fa 

referència a una Web externa d'on es descarreguen les dades: en aquest cas una Web referència a una Web externa d'on es descarreguen les dades: en aquest cas una Web 

pertanyent al Ministeri d'Economia i Competitivitat.
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