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La web del DAC

• Separació de continguts: www (web institucional), 
docència, recerca i personals.

• Visió interna i externa amb continguts comuns

• Suport per a diversos idiomes (ca, es, en)

• Accés via HTTP i FTP als continguts institucionals

• Actualització via clients FTP

• Possibilitat de crear zones amb característiques especials:
– restriccions d'accés,

– llistats automàtics de continguts,

– estadístiques d'ús, etc.



Situació actual

• La web institucional (www) no s'actualitza.
– Els responsables generen els continguts i el laboratori 

s'encarrega de publicar-lo.

• Les web de docència i recerca, tampoc.
– S'actualitzen els continguts d'assignatures i projectes però 

no el dels centres i grups de recerca.

• Poca homogeneïtat en l'aspecte de les pàgines no 
institucionals.
– Sensació de poca unitat i desvinculació del DAC.

• L'actualització remota de la web és més incòmoda.
– Els canvis s'han de realitzar des de la xarxa interna.



Noves propostes

• Unificació de la web institucional, docència i recerca sota 
www.ac.upc.edu.
– Simplifica l'estructuració de continguts.

• Les pàgines institucionals són els índexs a la resta.

– Actualització de continguts pels responsables.

– Més facilitat en les cerques.

– Les pàgines personals segueixen desvinculades.

• Mecanismes d'actualització remota
– FTP via gw.ac.upc.es amb One-Time Password

– Actualització remota via HTTP (WebDAV)

• Eines que faciliten la publicació de continguts

http://www.ac.upc.edu/


Eines

• Moodle UPC <http://atenea.upc.edu>
– Eina de gestió de continguts docents de la UPC

• aules virtuals (amb estadístiques d'ús per alumne),

• enquestes i exàmens fets a mida,

• publicació de documentació en línia...

• WikiWikiWeb
– Facilita l'edició des de qualsevol navegador.

– Sintaxi simple que se centra en en contingut i no en 
l'aspecte de la pàgina.

– Exemples:
• http://moinmoin.wikiwikiweb.de

• http://kwiki.org

• http://www.wikipedia.org

http://atenea.upc.edu/
http://moinmoin.wikiwikiweb.de/
http://kwiki.org/
http://www.wikipedia.org/


Opinions i preguntes

Volem conèixer la vostra opinió!

Teniu alguna pregunta?


