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Les
estrategies institucionals en investigacio cientifica aplicades en

aquesta ultima decada aposten per la investigacio cooperativa, ja

que I'envergadura i la complexitat dels reptes i problemes plante-

jats superen les capacitats dels grups de recerca, de les sever institucions,

i fins i tot dels paisos que les suporten. Aixo es el que ha passat, per exem-

pie, amb el Projecte del Genoma Huma [3]. La Unio Europea, amb el seu

VI Programa Marc, culmina les accions de promoci6 d'aquestes estrategies

amb un conjunt de convocatories en clue es prima la participacio d'equips

i centres pertanyents als diversos paisos que la componen. Per exemple,

amb les xarxes d'excel•lencia [6]. A escala nacional, el Fondo de Inzws-

tigacionc's Sanitarias del Institute de Salud Carlos III publica en 2002 [16] una

convocatoria de promocio de xarxes tematiques de recerca cooperative,

amb que es pretenia aplicar el model del VI Programa Marc europeu amb

respecte als investigadors i centres espanyols. Un exemple d'aquestes

xarxes is INBIOMED I 11].

Reptes de la recerca cooperativa . Si la recerca cooperativa i dis-

tribu'ida en xarxes de reccrca cooperativa provoca una sinergia (quan I'en-

granatge va ben engreixat) en la productivitat cientifica i cientifica-tec-

nologica, alguns dels grans reptes plantejats son el segi.ients: a) la comuni-

cacio entre el nodes d'aquestes xarxes que estan repartits en flocs II>_myans
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del territori (espanyol o europeu), b) l'organitzacio i concurrencia de les

tasques realitzades pels nodes i la sincronitzacio periodica dell resultats

obtinguts, i c) la comparticio de la informacio generada entre els nodes de

xarxes de forma rapida i puntual, assegurant i mantenint un flux de dades

correcte i de qualitat en tota la xarxa. Addicionalment, aixo planteja altres

metes com la seguretat i privacitat de la informacio, i la qualitat de servei.

Una distribucib geografica amplia, la participacio de grups de diferents

pa'isos i llengi.ies, i els diferents fusos horaris, fa que les reunions personals

periodiques, per a comunicar, organitzar i compartir, siguin complexes

d'organitzar i costoses en recursos i personal. Tampoc es suficient soluci6

la comunicacib telefonica, ni tant cols el correu electronic.

Plantejament del problema . I . a quantitat de Jades a manejar en una

varxa de recerca cooperativa, la velocitat necessaria per a comunicar els

avan4os, o 1'exigencia d'una rapida difusib de qualsevol tipus d'informacib

relacionada amb la recerca de la xarxa, fan que els metodes tradicionals de

missatgeria ordinaria siguin completament inviables. Per altra Banda, els

metodes basats en noves tecnologies de la societat de la informacio, com la

missatgeria electronica, comencen a presentar certs problemes que dificulten

l'intercanvi d'informacio en aquesta mena de comunitats cientifiques.

Una solucio possible estaria en la construccio de llocs Web propis de

cada xarxa de recerca als quals poguessin accedir els membres de dites

xarxes per a descarregar, directament al seu lloc de treball informacic, la

informacio que els interesses, pero tambe caldria que aquestos investi-

gadors fossin capacos de publicar les seves dades cara a la resta de la cor-

responent xarxa. Fins ara, per a fer aixo calia tenir coneixements avancats

d'informatica i d'Internet (tecnologia HITML), disposar d'eines especia-

litzades i, generalment, comptar amb I'assessorament de personal infor-

matic qualificat. Tot aixo causava desanim en la comunitat cientifica quan

es plantejava la implantacio d'aquest tipus de sistemes. Es clar, no es com-

pensava la migracio del sistema d'intercanvi d'informacic de correu elec-

tronic cap a la construccio d'una web propia.

No obstant aixo, el sistema de correu electronic presenta alguns inconve-

nients intrinsecs a la seva natura, com ara la limitacio de la grandaria dels

missatges que poden enviar-se, la possibilitat que un determinat missatge

s'extravii en la xarxa o sigui filtrat per qualsevol servidor configurat per a

eliminar el correu brossa o spnm (correus electronics publicitaris no desitjats,

tambe els re-enviats per amics i coneguts de les conegudes cadenes o

piramides sense incloure-hi, pero, els que porten virus, cavalls de troia o
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cues), la necessitat de coneixer l'adreca de tots els destinataris i enviar-los

copia (aix6 comporta una gran carrega de gesti6 de transit de missatges i de

mem6ria de servidor de correu en una xarxa que tingui molts membres,

i d'altres inconvenients que van sorgint a mesura que es demanen noves

funcionalitats a aquesta tecnologia. Per altra banda, el fort increment de

demanda de recursos de la societat de la informacio, l'espectacular aug-

ment d'usuaris d'Internet i la proliferaci6 del correu brossa, ha conduit a

una situaci6 de saturaci6 dels canals d'Internet. I malgrat la constant

innovaci6 i ampliaci6 en tecnologia i velocitat de les comunicacions,

aquestos canals no poden manejar fluidament tot el trafec generat en la

xarxa. Aixo porta a canviar la mentalitat quant a augmentar l'eficiencia de

les comunicacions, no sols amb purs avancos tecnologics, sin6 tambe mit-

jan4ant I'aplicaci6 de politiques d'intercanvi de dades orientades a l'opti-

mitracioi de 1'6s de la xarxa.

Objectius . En aquest treball es preten descriure una alternativa als

metodes de difusi6 de la informacio emprats tradicionalment mitjancant

un nou model de sistema d'intercanvi i compartici6 de dades en proces de

vertiginosa implantaci6 en Internet: els sistemes gestors de contingut

(abreviat SGC; en angles, Content Management System, abreviat corn a

CMS). EIs SGC permeten construir, rapidament i facilment, portals web i

comunitats d'usuaris per a compartir informacio sense que calgui tenir

una ferma formacio en informatica, amb un cost reduit, i de facil

instal•laci6, configuracio i gesti6. Tot aixo els fa accessibles a la majoria

d'usuaris no professionals de la informatica.

En les segiients seccions es desenvolupara l'estudi sobre els SGC.

Primer s'exposaran Ies caracteristiques generals dels SGC i els avantatges

que aporten en les xarxes de recerca. A continuacio es descriuran els mes

coneguts SGC i les seves caracteristiques particulars. Es tractara despres

un cas particular, corresponent a una xarxa tematica de recerca on part

dels autors son membres col•laboradors. I finalment s'exposaran Ies con-

clusions a que s'ha arribat.

Sistemes gestors de contingut

F]s sistemes gestors de contingut, que es coneixen tecnicament amb CISseu
nom original angles, Content Management System (CMS), s6n la nova ge-

neraci6 d 'eines de suport per a la difusio de la informacio a traves del web
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[2]. Tambe son la resposta de la comunitat desenvolupadora de codi obert

(tipus GNU) a 1'increment de la demanda del col-lectiu d'internautes per

a tenir portals de web dinamics (generaci6 dinamica de pagines web),

segurs i facils d'utilitzar destinats a usuaris que no tinguin mes que una

formaci6 basica en informatica , per6 que desitgen o necessiten disposar

dun portal d' Internet de codi obert.

Arquitectura dels sistemes gestors de contingut . L'arquitectura

dell SG(' consta de les quatre capes diferenciades segOents (fig. 1): Un sis-

tema gestor de base de dades relacional compatible amb 1'es6ndard de

llenguatge consulta SQL (standard query language) [1,10]. Un servidor web

que sigui capac d'executar guions de codi (scripts) del llenguatge PHP per

a la generacio dinamica de les pagines web; Un llenguatge de generacio

dinamica de codi HTML ({riper terminal markup language), com ara PHP; El

propi sistema gestor de continguts, format pel nucli i els mbduls neces-

saris.

cr
]

oni{
Contlrgutl ; gurao16 Capa 4

SGC Aftres

Seguretat
Usuaris)

I

Llenguatge dinamic
(PHP 4.x)

I
Servidor
Web

I
BBDD compatible

amb SQL

Capa 3

Capa 2

Capa 1

Fig. 1 . Arquitectura del sistema gestor de continguts (SGC).
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En I'actualitat, la majoria dell SGC incorporen el producte de codi obert

MySQI. [15[ com a gestor de base de Jades, Apache Web Server versions

1.3.x (els sisternes mes moderns permeten treballar amb versions 2.0.x) com

a servidor de web [23[, i PHP 4.x com a llenguatge de generaci6 de pagines

dinamiques. Aquest conjunt d'eines son gratuites i de lliure distribuci6, el

que ha facilitat la gran proliferacio dels sistemes SGC i la seva constant mi-

llora afegint-hi noves funcionalitats i perfeccionant les ja existents.

A banda del fet que aquestes opcions son les mes comunes, no son les

uniques, ja que ]a majoria de sistemes gestors de bases de Jades relacionals

suporten l'estandard SQL. Aixi, es tmbe possible emprar els productes

PostgreSQL [17], Mini SQL (mSQL) [71 o tmbe Microsoft' ACCESS' [12].

Per altra Banda, es possible utilitzar el servidor web IIS` de Microsoft' [14]

tot i que acudir al programari propietari quan no es to el seu codi tons

afegeix dificultats al desenvolupament de noun moduls que augmenten i

milloren la funcionalitat dels SGC. A mes a mes, el MS IIS' es un dels servi-

dors de web mes atacats pels intrusos en la seva curta historia [14].

El cicle de vide del contingut de web . Un SGC ha de veure's com

a una soluci6 integrada per a cobrir una necessitat concreta d'intercanvi i

gestio de la informacio entre nodes distribufts en llocs a priori Ilunvans

geograficament. I com a sistema basat en tecnologies de la informacio i la

comunicacio (TIC), esta sotmes a un proces global que s'inicia en el plante-

jament d'una idea o del problema, i s'acaba en la liquidacio del sistema.

Aquest proces to el nom de cicle de vida del contingut de web [2]. Aquest

cicle es descompon en dues fases principals des del punt de vista del con-

tingut, ja que la infraestructura esta previament implementada i operati-

ve: producci6 i distribucio. Aquestes fases es defineixen de la forma

segi ent: Pose de prod uc ciOi: part del cicle de vida que va des del plantejame nt

de la idea o del problema, fins a la posta a punt del servei amb el contingut

cornplet. Tambe es parla de produccio de contingut; fase de distribucio (o

explotaci(i): part del cicle de vida que va des de la disposicio del servei pels

usuaris finals i la possible formaci6 en el seu us, fins a la fi de l'explotacio

per obsolescencia conceptual (el contingut ja no val), funcional (ja no cal la

funcionalitat prove'ida) o tecnica (la tecnologia s'ha tornat antiga). Tambe

es parla de gestio de contingut.

En el disseny i la construcci6 d'un SGC cal considerar i controlar una

serie d'indicadors clau per a ambdues fases, de forma que, els sistemes que

no els compleixen, no poden ser candidats per a la implementacio d'un

servei de SGC. La taula I mostra la relacio d'aquestos indicadors principals.
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Taula 1 . Indicadors clau per a la produccio i gestio d'un SGC

Fase Indicador Descripcio

(Role management) Definicio de rots o perfils

d'usuari i assignacio d'aquests als usuaris reals.

Capacitat d'assignar multiples rots a un mateix

usuari. Distribucio de responsabilitats en la pro-

duccio del contingut.

(Authoring & transformation) Capacitat de generar

continguts originals i de transformar informa-

cions previament existents.

(Agreggation) Facilitat per a incorporar nous con-

tinguts a mesura que van produint-se fins i tot

quan el sistema esta en explotacio.

(Tagging) ldentificacic unfvoca i eodifieaeio efectiva

de tots els elements que conformen el contingut.

(Workflow) Establiment de fluxos de treball predefi-

nits per a produir continguts i per a gestionar-los.

(Library services) Disposicio de biblioteques d'ele-

ments i continguts estandarditzats per a aplicar

la seva reutilitzacio.

Produccio Gestio de rots

Autoria i transformacio

Agregacio

Etiquetat

Flux de treball

Serveis de biblioteca

Plantilles

Suport de localitzacio

Ruta de promocio o ascens

Gestio Generacio de pagines

Indexat i cerca

Personalitzacio

Gestio de privilegis

Memoria predictiva i

replicacio

Altres formats

Syndicacio

(Templafing) Disposicio de plantilles estandarditza-

des de documents i pagines HTML.

(Localization support) Disposicio de mecanismes

que permeten localitzar la informacio a incorpo-

rar en el contingut.

(Promotion path) Disposicio de mecanismes que

permeten carregar la informacio, previament

localitzada, a incorporar en el contingut.

(Page generation) Capacitat de generar pagines

HTML dinamiques i altres objectes de web.

(Indexing & searching) Incorporacio de mecanismes

que faciliten la indexacio i cerca eficac de con-

ceptes dintre del contingut global.

(Personalization) Capacitat de personalitzar la inter-

ficie per a cada usuari o perfil d'usuari. Capacitat

de seleccio (activacio i desactivacio) de subserveis.

(Privilege management) Control d'autenticacio i ges-

tio granular dell privilegis d'acces dels usuaris.

(Caching & replication) Capacitat de predir i emma-

gatzemar parts de contingut a demanda de I'u-

suari. Capacitat de reproduir els continguts.

(Other formats) Possibilitat d'incorporar diferents

formats de presentar la informacio: HTML, PDF,

RTF, WAP, etc.

(Syndication) Capacitat d'integracio amb sistemes

externs, previament existents o a incorporar en

el futur.
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En Robertson [221 es donen les indicacions per a I'avaluacio d'un SGC

i es fa referencia a un conjunt de requisits de gestio de continguts amb un

centenar de requisits individuals.

Classificacio dels SGC . No tots els SGC son iguals ni van a cobrir les

mateives necessitate, ni s'apliquen en la mateixa escala o ambit. Aquest

principi ha d'estar present a l'hora de cercar SGC adients per a les xarxes

de recerca, amb proposits i operativa molt distintes de les administracions

publiques o les empreses. En aquest sentit, s'ha fet una classificacio dels

SGC existents en les seguents categories [21: plataformes empresarials,

paquets d'alt nivell, portals orientats a la publicacio v servidors d'aplica-

cions, productes departamentals y de mercat intermedi, paquets

d'hostatge o productes ASP (Active Server Pages), productes de baix cost

i paquets de codi obert.

Els mateixos SGC poden classificar-se d'acord a la quantitat de cicle de

vida que cobreixen [21 en la forma: a) Productes arrel: corresponen als pro-

ductes obtinguts per derivacio de sistemes existents i creats per a d'altres

proposits. Hi ha tres subcategories: paquets genu'ins de gestio del con-

tingut de web, servidors d'aplicacions i portals empresarials i sistemes de

gestio documental o fluxos de treball. b) Productes de cicle parcial: corres-

ponen als productes que cobreixen, o la produccio, o la gestio del con-

tingut, pero no ambdues. C) Productes de cicle complet: corresponen als

productes que cobreixen la totalitat (o quasi la totalitat) del cicle de vida.

En 121 s'explica el procediment per a comparar requisits d'un SGC ge-

neral amb les caracteristiques dels productes ofrenats. S'empra la taula 1

per a la comparacio basada en el cicle de vida i la taula 2 per a les especi-

ficacions generals de cada paquet.

Aquest treball nomes s'ha centrat en productes de la categoria, pa-

quets de codi obert, que tambe son productes de cicle complet. Per a con-

trolar I'extensio d'aquest document, en la seccio segi ent no s'ha inclus Ia

descripcio exhaustiva o detallada de les taules esmentades, sing un resum

brew de cada producte estudiat.

Revisio de SGC existents

F11 I<i artualitat hi ha a disposicio de qualseVol utiuari d' Internet tt^ta Una

eerie de SGC, generalment gratuits, que es poden descarregar, instal-lar i

comen4ar a usar en pocs minuts . Quasi tots ells comparteixen la mateixa
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arquitectura i els mateixos principis de funcionament. Encara que tenon

diferencies en els aspectes de funcionament interns, tots ells ofereixen els

mateixos avantatges respecte de la facilitat de instal-lacio i manteniment,

seguretat, modularitat, escalabilitat del sistema (incorporacic de noves

funcionalitats), personalitzaci6 de 1'entorn visual, i moltes altres. Entre els

productes de codi obert existents mes coneguts se n'ha extret un subcon-

junt que es el que s'exposa en aquest document: PHP-Nuke, ZOPE,

PHIPbb, Drupal i Wiki. A continuacio es descriuen els aspectes mes relle-

vants de cadascun.

El SGC PHP-Nuke. El PHP-Nuke es un sistema de noticies automatitzat

dissenyat especialment per a ser usat en Internet i intranets. Aquest pro-

ducte ofereix, per a l'administrador del Iloc web, un potent conjunt d'eines

per a garantir la interactivitat amb les bases de dades, la possibilitat de

personalitzar I'aspecte de ]a Web, a mes de poder incorporar noes m6duls

que afegeixen noves funcionalitats al sistema base. Quant a plataformes,

PHP-Nuke pot executar-se en MS Windows 9x/2000/XP, aixi com en linux,

MacOS, OS/2 i FreeBSD. Esta disponible a l'adreca:

http://www.phpnuke.org (accedit el 6 de maig 2004).

Taula 2. Fspecificacions generals d'un SGC

Fspecificaci6

Integraci6

Terceres parts

Sisternes operatius i

bases de Jades

Gesti6 de clients

Estandards

API (interficies)

Presentaci6

Llicencia

Descripci6

Quins altres sisternes s'integren formalment amb el producte?

Quins altres proveidors destacables poden afegir-se a la soluci6?

Sobre quines plataformes de sisternes operatius pot executar-se el

producte? Quines bases de dades pot utilitzar?

De quina forma accedeixen al sistema els proveidors de contingut i

els administradors?

Sota quins estandards industrials i tecnics funciona el producte?

Quins llenguatges poden aplicar-se per a integrar i personalitzar el

producte?

Quins informes potencials es produeixen sobre les activitats inter-

nes i externes?

Com es gestiona la distribuci6 del producte? Quin es el seu preu?

Propietat Quin tipus d'organitzaci6 i quin financament to el productor o pro-

veidor del producte? (Administraci6 pbblica, organitzaci6 acadc-

mica, organitzaci6 cientifica-tecnica, empresa)

Observacions Resum general del producte
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El SGC ZOPE . ZOPE es un dels SGC mes antics i esta escrit principalment

en el Ilenguatge Python [21]. ZOPE proporciona una base de Jades transac-

tional d'objectes capac d'emmagatzemar dales, plantilles de DHTMI.,

guions de codi (scripts ), motors de cerca i connexions amb bases de Jades

relacionals. De forma diferent a d'altres SGC, ZOPE incorpora el seu propi

servidor web integrat, encara que pot usar-se tambe amb Apache. Tambe

proporciona nombroses eines d 'administracio via web, com ara la que es pot

veure a http://www.zope.org (accedit el 6 de maig de 2004).

El SGC PHPbb . PHPbb es un potent sistema de butlleti de noticies com-

pletament escalable i totalment configurable mitjancant un senzill panell

d'administracio . Aquest SGC es totalment compatible amb servidors de

bases de dades MySQL (MySQL, 2004), MS-SQL [12] PostgreSQL

(PostgreSQL, 2004) i Access/ODBC [14]. Entre les seves funcionalitats ofe-

reix un motor de cerca , configuracio de la interficie en diverses Ilengiies,

manual en linia, forum de discussio i sistema de missatgeria privada. Esta

disponible a I'adre4a http://www.phpbb.com (accedit el 6 de maig de 2004).

El SGC Drupal . Drupal es un dels SGC que mes ha evolucionat en els

ultims ant's, amb successives versions que han incorporat noves i millors

funcionalitats , a Banda de major seguretat i facilitat de manejament. Aixo

permet la personalitzacio de la interficie de web en diferents Ilengiies.

Tambe proporciona nombrosos moduls que afegeixen diverses i potents

funcions per a facilitar l'intercanvi de la informacio entre els usuaris

inscrits. Esta disponible a I'adre4a http://www.drupal . org (accedit el 6 de

maig de 2004).

El SGC Wiki . Wiki es una base de dades de coneixement per a gestio de

contingut en web. Aquest SGC es mes recent que els anteriors . Una carac-

teristica operativa de Wiki es que l'usuari pot conformar o generar les

seves propies pagines dinamiques amb el contingut que ha generat. Aixi,

la gestio dinamica dels clients es prou eficient . Esta disponible a I'adreca

http ://www.cmswiki . com/tiki - index . php (accedit el 6 de maig de 2004).

El SGC Zwiki . Es una varietat de Wiki que resulta d ' una combinacio amb

ZOPE.. Zwiki es un producte incremental basat en ZOPE amb un motor

Wiki que proporciona algunes caracterfstiques destacades : gestio docu-

mental : jerarquia de pagines, suport i edicio de comentaris , suporta noms

de pagines en format Iliure i diversos estandards de format de text
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(Structured Text, reStructured Text, WikiWikiWeb markup, HTML), inter-

ficie persona Iitzable, control d'acces amb granularitat fina, etc; llista de

correu amb facil subscripcio i que permet gestionar el flux de discussio

via web, correu o ambdos; es un supervisor d'errors que permet assignar

colors a les pagines per a cercar-les, filtrar-les i classificar-les; es una eina

de prototipat i desenvolupament d'aplicacions web; suporta guions

dinamics DHTML incrustats en les pagines, opera amb el model de dades

enriquit de Wiki i base de dades de ZOPE i esta controlat pel model de

seguretat de ZOPE. Zwiki pot instal•lar-se en linux distribucio Debian,

FreeBsd UNIX, i Windows com a les plataformes principals i esta

disponible a 1'adreca http://wwwzwiki.org/FrontPage (accedit el 6 de

maig de 2004).

Casos practics

En aquesta seccio es presenten dos exemples corresponents a una xarxa

tematica de recerca cooperativa i a un projecte europeu. Encara que tenen

distinta natura, els problemes de deslocalitzacio geografica i d'intercanvi

d'informacio son similars.

Aplicacio practica de Drupal . La xarxa tematica de recerca coopera-

tive denominada PREDIMED pertany a l'ambit de la intervencio dietetica

i se centra en I'estudi dels efectes de la dicta mediterrania sobre les malal-

ties cardiovasculars 1191. En l'actualitat esta composta per setze nodes

repartits en tota la geografia espanyola. Cada node pot estar format per un

o mes grups de recerca amb investigadors localitzats en diversos centres

(universitats, instituts de recerca i hospitals). Aquesta situacio de desloca-

litzacio geografica suposa una barrera a I'hora de comunicar dades entre

nodes de forma eficac i permanent.

Per altra banda, la xarxa tematica de recerca cooperativa denominada

INBIOMED to com a un dels objectius el desenvolupament d'eines infor-

matiques per a I'ajut a la recerca biomedica [8]. Donat que una part dels

actors son investigadors del node INBIOMED-UJI-IRIS [4] i altres ho son

del node PREDIMED-UJI-IRIS [4], ambdos de la Universitat Jaume I de

Castell6, s'ha establert una col•laboracio permanent entre les dues xarxes

mitjancant el personal dels corresponents nodes. A mes a mes, la missio

del node PREDIMED-UJI-IRIS es la de donar suport tecnologic a la respec-

tive xarxa PREDIMED.
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En aquest mare, s'ha implantat un SGC basat en el producte Drupal per

a facilitar la comunicacio entre els distints nodes de la Xarxa (fig. 2).

Aquest Iloc comu d'intercanvi d'informacio entre nodes serveix de com-

plement ideal per a les reunions periodiques entre coordinadors dels

propis nodes. Algunes de les funcions principals son la de ser reposiMri de

documents dots avan^os dell distints nodes, taulo d'anuncis per als mem-

bres de la Xarxa i forum de discussio dots aspectes de la recerca diaria.

Gracies als sistemes de seguretat nadius dots SGC, I'acces a la web de

la Xarxa recta restringit al personal dots nodes autoritzat pet sou amnii-

nador. Aixo conforma una comunitat tancada a la yual solament tenon

accrs els membres de PREDIMED, i no tots, ja quo 1'adscripcio depen de la

coordinacio de la Xarxa i de la coordinacio de cada node. Hi ha, doncs,

ones garanties de privacitat i seguretat addicionals a les quo proporciones

Irs classiques pagines web.

Mitjan^ant un sistema d'autenticacio, els usuaris quo son membres de

la Xarxa i han estat donats d'alta previament, s'identifiquen per accedir al

SCC. Una volta dintre del sistema, poden navegar pet sou interior com si
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es tractes d'un web normal , amb la peculiaritat que son els propis usuaris

qui Green els continguts que apareixeran publicats en web emprant un

senzill formulari (fig. 3). EI SGC s'encarrega de gestionar ayuesta informa-

cici, d ' incorporar - la a la base de dades i de donar- li el format adient per a

presenter-la a la recta d ' usuaris. Aquests podran aixi consulter-la o descar-

regar-la en el sou equip informatic.

Per altra Banda , aquest SGC permet que els usuaris pengen en el web

arxius de recerca propis que posen a la disposicio de la resta de membres

de la Xarxa , sense cap altra limitacib de grandaria que I'espai disponible

en el servidor . D'aquesta forma s'evita el problema d'espai que to un servi-

dor de correu electronic i la innecessaria sobrecarrega de les xarxes de

a>municaci^i.

Un altre aventatge es que es possible organitzar la informacio a emma-

gatzemar segons tomes, creant subcomunitats d'informacici . En el Gas de la

xarxa PREDIMED, s'ha fet una divisio en arees de recerca, i dintre d'elles

es guarden els corresponents articles, arxius de treballs i dades de recerca

generats gels investigadors dell nodes adscrits. L'acces entre les diferents

<^rees pot ser restringit si es d6na el Gas.
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Aquest SGC pot proporcionar addicionalment ajudes com ara la noti-

ficacib que un usuari ha fet novel publicacions en la web mitjancant I'en-

viament d'un correu a la Ilista d'usuaris que han activat el servei correspo-

nent. Es fa aixi una difusio indirecta de les publicacions. Tambe incIOLI Lill

sistema RSS per a enlla4ar amb altres pigines de recerca, relacionades amb

la Xarxa o d'interes per a les tasques de recerca, que poden subministrar

informaci6 en temps real de qualsevol actualitzacio en aquestes pagines

externes. Aixo es possible gracies a una altra de les tecnologies en boga en

Internet, la tecnologia XMI..

Aplicacio practica de Zwiki . Protocure 11 es un projecte europeu

tinan4at pel huturc arui f:^ncr^^iu^^ Technologies aria of the 1ST program, FET-

Open scheme, sota el contracte IST-FP6-508794 [20]. L'objectiu de Protocure

II es la integraci6 de metodes formals en el proces de desenvolupament de

guies i protocols medics basats en I'evidencia. La comunitat d'investi-

gadors de Protocure 11 esta repartida entre set nodes: un a Castello (coor-

dinaci6 en la Universitat Jaume I), un altre a Barcelona, tres a Holanda

(Amsterdam, Utrech i Nijmegen), un a Aubsburg (Alemanya), i un altre a

Viena (Austria).

Com es pot deduir, les dificultats de comunicaci6 personal venen incre-

mentades per la diferencia cultural i idiomatica entre els nodes. Les

reunions personals son costoses i tambe hi ha diferencies d'horaris labo-

rals segons el pais. La soluci6 adoptada fou la implantacib d'un SGC. En

aquest cas, el producte seleccionat fou Zwiki. Cal comentar que, ates que

no hi ha connexi6 ni col•laboracio entre aquests dos casos [22,23], noes pot

plantejar una analisi comparativa del proces de selecci6 de la tecnologia

de SGC aplicat en cada cas.

Conclusions

S'ha presentat una tecnologia que suporta la possibilitat de disposar un

portal web de contingut tematic d'una xarxa tematica de recerca coopera-

tiva gestionat pels propis investigadors. Aquesta tecnologia es denomina

sistema de gestio de continguts (SGC) i automatitza gran part del treball

informatic, de forma que facilita la comunicaci6 entre els nodes de la
xarxa, i tambe permet la publicaci6 de les dudes pel public en general com

una mesa de forum de recerca obert a la participaci6 de terceres parts i

persones externes a la comunitat de la xarxa.
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Entre els avantatges a destacar, els SGC proporcionen interficies de

facil manejament per tal que els propis membres de ]a xarxa, amb forma-

66 basica en informatica, s'encarreguen de gestionar directament la majo-

ria dels aspectes de la web. D'aquesta forma poden adaptar les interficies

a les necessitats especifiques de la corresponent xarxa. La conseg6 ncia es

que, aplicant a mes els sistemes d'agregacio de continguts (RSS), es fomen-

ta 1'6s d'aquestos sistemes SGC, i es pot construir rapidament xarxes com-

pletes de webs dinamiques, cadascuna d'elles gestionades per un grup de

recerca, pero totes elles interconnectades. Aixi, si es fa una actualitzacio en

alguna de les pagines, automaticament roman reflectida en totes les altres

en les quals mantingui un enllac dinamic.

La natura modular dels SGC i la condicio de tenir el codi tons obert, ha

promogut I'aparicio de centenars de moduls, de disseny propi o de ter-

ceres parts, per a resoldre necessitats puntuals que poden integrar-se at

SGC global. Aixo tambe comporta que aquestos sistemes tinguin baix cost:

la major part del software es gratuit, els nous moduls tambe solen ser

gratuits, i nomes cal invertir en maquinari i comunicacions que suportaran

un o mes SGC.

S'han presentat dos casos d'aplicacio de SGC que, encara que correspo-

nen a dos distints ambits, comparteixen problemes de comunicacio i com-

particio d'informacio similars. El primer cas es una xarxa tematica de recer-

ca cooperativa en territori espanyol. El segon cas es un projecte europeu.

En resum, els SGC poden convertir-se en eines molt importants per aju-

dar la recerca cooperativa distribu'ida geograficament en ampler zones.

Faciliten I'intercanvi d'informacio entre nodes de xarxes tematiques o pro-

jectes europeus i poden servir de pont entre diverses webs de xarxes tema-

tiques o similars.

Agraiments

La Xarxa 'Iematica de Recerca Cooperativa « INBIOMED. Plataforma de

almacenamiento, integration y analisis de datos clinicos, geneticos, epi-

demiologicos e imagenes orientada a la investigation sobre patologias,,

(Codi G03/160 en el cataleg del ISCIII) esta finan4ada pel Fondo de

Inz'estigaciones Sanitarias (FIS) del Instituto de Salud Carlos Ill (ISCIII). La

Xarxa Tematica de Recerca Cooperativa « PREDIMED. Efectos de la dieta

mediterranea en la prevencidn primaria de las enfermedades cardiovascu-

lares» (Codi G03/140 en el cataleg del ISCIII) esta financada pel Fondo de
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Investigaciones Sanitarias (FIS) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). El

projecte europeu «I'rotocure II. Integrating formal methods in the devel-

opment process of medical guidelines and protocols,, esta finan4at pel

Future and Emerging Technologies arm of the IST program, FET-Open

scheme (contracte n6m IST-FP6-508794).
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