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 Potenciació del treball cooperatiu i l’ús de les noves tecnologies 

ANNEX I. Manual d’ajuda del BSCW elaborat de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC) 
 

 

1. Què és el BSCW? 

El sistema BSCW permet fer treballs d’una manera cooperativa, emprant un espai compartit 
sobre Internet. Un espai compartit permet d’emmagatzemar i recuperar documents, i compartir 
informació entre un grup de treball. Amb aquesta funcionalitat també hi ha integrat un 
mecanisme de planificació d’activitats amb els altres membres del grup. 

 

1.1 Com es pot entrar en aquest espai? 

Per entrar-hi cal estar prèviament registrat amb un usuari i contrasenya. 

 

2. Espais del BSCW 

El concepte bàsic de BSCW és l’espai de treball (workspace) i per a representar-lo adopta la 
terminologia de Windows: la carpeta. Així que a partir d’ara els termes espai i carpeta seran 
equivalents i els utilitzarem indistintament. El BSCW disposa bàsicamentde dos espais: 

 L’espai compartit (o carpeta compartida). 

 L’espai personal (o carpeta personal). 

 

2.1 Descripció de l’espai compartit 

La compartició que es representa amb la icona  és entre un grup d’usuaris prèviament 
enregistrats, els quals poden accedir als objectes (arxius o documents, notes –missatges–, 
debats, llibreta d’adreces electròniques…) que conté la carpeta i afegir-ne de nous. 

El que entenem com a missatges del campus, en el BSCW s’anomenen notes. 

Les pàgines HTML d’una carpeta, debat, llibreta d’adreces electròniques i d’altres ítems com és 
l’agenda, el porta-retalls i la paperera tenen una estructura que consisteix de dues parts: 

 la capçalera (vegeu 2.2 de l’ajuda principal BSCW per a més detalls) 

 una llista d’objectes 

En particular, el BSCW presenta el contingut de la carpeta compartida en la part central de la 
pàgina, ben delimitada per una capçalera, que conté diverses línies de botons que actuen com 
a botons d’accions a realitzar. Aquestes línies aniran variant depenent bàsicament del rol (i 
drets d’accessos) que tenim assignat i el nivell d’expertesa que l’usuari mateix ha triat o 
secundàriament del tipus d’objecte triat; el rol i nivell d’expertesa determinen el que podem fer 
en cadascun dels espais que entrem. 

A continuació es presenta una vista d’un espai (carpeta) amb exemples de diferents tipus 
d’objectes que podem emmagatzemar amb el BSCW. Podem veure que per a representar-los 
hi ha diferents icones que apareixeran tan bon punt hem inserit l’objecte. 
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Estructura d’una carpeta (espai) 

 

2.2 Capçalera 

 

Objectes de la capçalera 

La capçalera d’una pàgina de carpeta, una pàgina d’agenda, etc. consta dels objectes 
següents: 

1. La barra de menú superior 

 

Conté els menús que permeten manipular nous objectes a la carpeta, agenda o debat. Els 
objectes es creen seleccionant les corresponents entrades de menú. Per exemple, per a 
crear un document: 

 Seleccioneu Fitxer Nou Document i així carregareu un fitxer des del vostre sistema 
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informàtic local cap a l’actual carpeta o espai de treball BSCW. 

 

 Seleccioneu Fitxer Nou i una classe d’objecte (Carpeta | URL | Debat | Cerca 
|Document Set) per crear un objecte de la classe especificada directament en el 
servidor BSCW. 

Els navegadors web més populars (Netscape Navigator, MS Internet Explorer) 
proporcionen la funcionalitat requerida per a carregar fitxers. Si feu servir qualsevol 
altre navegador, potser haureu d’instal·lar un programa d’ajudes BSCW per a carregar 
fitxers (teniu més informació en l’apartat 4.14 de l’ajuda BSCW principal). 

 Si seleccioneu Edita Copia o Retalla porteu els objectes seleccionats d’una carpeta 
(espai) al vostre porta-retalls.  

Llavors seleccioneu Edita Enganxa per afegir aquests objectes des del vostre porta-
retalls a la carpeta desitjada. 

2. Icones directes  

 

Permeten d’adquirir informació directament en la carpeta actual, iniciant una cerca, 
convidant un membre o creant objectes com debats, carpetes i documents respectivament. 

3. La barra d’accés directe 

 

Dóna accés a objectes personals com Inici, Porta-retalls, Paperera, Adreces i Agenda, i 
també a l’espai Públic de l’usuari anònim al qual es pot accedir d’una manera anònima a 
tots els objectes del vostre servidor BSCW. Detalladament, 

 Aquesta icona representa el vostre espai de treball personal, és a dir, la vostra 
carpeta d’inici (teniu més detalls en l’apartat 3.1.2 de l’ajuda principal BSCW). 

 L’espai de treball públic representa la carpeta de l’usuari anònim. Aquesta carpeta 
conté tots els objectes del vostre servidor BSCW als quals es pot accedir de manera 
anònima. Premeu aquesta icona per tal d’accedir al vostre servidor BSCW  disfressat 
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d’usuari anònim sense acabar la vostra actual sessió amb el vostre nom d’usuari “real” 
(teniu més detalls en l’apartat 4.4.1 de l’ajuda principal BSCW). 

 El vostre porta-retalls pot servir com a magatzem intermediari. (Teniu més informació 
sobre la seva funcionalitat més enllà d’Edita Copia , Edita Retalla i Edita Enganxa en 
l’apartat 3.6.1 de l’ajuda principal BSCW). 

 La vostra paperera ajuda a evitar la supressió desautoritzada o involuntària 
d’objectes: en el BSCW, un objecte només es pot destruir irrevocablement des de la 
paperera del propietari (teniu més detalls en l’apartat 3.6.2 de l’ajuda principa BSCW). 

 La llibreta d’adreces serveix bàsicament per a convidar nous membres als vostres 
espais de treball i per a assignar rols específics on això sigui necessari (teniu més detalls 
en la secció 4.5.2 de l’ajuda principal BSCW). 

 L’agenda conté les vostres cites (teniu més detalls en l’apartat 5.1 de l’ajuda principal 
BSCW). 

4. A la barra de navegació 

 

La línia : <el teu nom d’usuari> / espais de treball actius especifica la posició de 
l’objecte actual en la vostra jerarquia de carpetes com a ruta d’accés des de l’Inici.  

Els noms són els enllaços a les pàgines de les carpetes respectives. 

5. La barra del menú de selecció 

 

Consta de botons que permeten d’executar accions que es poden aplicar a diversos 
objectes seleccionats. 

Els objectes se seleccionen marcant les seves caselles. 

 i  són botons per tal de seleccionar o de- seleccionar tots els objectes d’una carpeta. 
(d’altra manera, en el menú superior Edita Selecciona-ho-tot selecciona totes les entrades 
de la pàgina actual; Edita Desfer selecció deixa de seleccionar tots els objectes). 

Retalla o copia traspassen els objectes seleccionats –o les seves còpies respectives– al 
porta-retalls. 

Esborra traspassa els objectes seleccionats a la paperera. 

Atenció!! Els objectes que hagin passat del vostre espai de treball al vostre porta-retalls o a 
la vostra paperera, els altres membres de l’espai de treball ja no els poden veure. 

Els botons com envia o qualificar executen accions que només es poden aplicar a objectes 
d’unes classes específiques. (Les accions BSCW s’expliquen detalladament en l’apartat 
3.4.4 de l’ajuda principal BSCW; i a més, en el capítol 6 s’hi ensenyen tots els menús 
d’accions per a objectes seleccionats.) 

6. El menú context 
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Ofereix totes les accions que es poden aplicar en la carpeta actual. 

A més, el menú context de la carpeta Inici també ofereix accions generals com per exemple 
l’activació d’aplicacions addicionals (JBrowser, JMonitor). Aquestes mini-aplicacions Java 
es poden activar si feu servir un navegador web amb suport complet per a Java 1.1 (per 
exemple, Netscape 4.7x or Microsoft Internet Explorer 4.x or 5.x). 

Per a fer servir aquestes aplicacions, cal que Java i JavaScript estiguin activats en el vostre 
navegador Web. 

JBrowser 

JBrowser és una part opcional de la interfície de l’usuari. Ofereix una alternativa a les pàgines 
HTML. 

 Exposa l’estructura jeràrquica de la carpeta, l’agenda, el fòrum de debat i els seus 
continguts amb l’estil familiar de l’Explorador Windows. D’aquesta manera aporta 
comoditat pel que fa a la visualització i gestió dels espais de treball (arbre de carpetes) 
i permet que pugueu “saltar” de carpeta en carpeta en les diferents branques del vostre 
arbre. 

 Us permet d’executar totes les accions BSCW que podeu aplicar en un objecte. 

 Us permet de canviar el nom dels objectes, descripcions i missatges de les notes 
editant-les en una de les finestres. 

Com s’inicia el JBrowser 

JBrowser s’inicia de la manera següent: 

 Connecteu-vos amb el vostre navegador web a la carpeta Inici BSCW i seleccioneu 

 JBrowser del menú d’acció de la vostra carpeta Inici per tal d’iniciar la miniaplicació 
o per iniciar el procés d’instal·lació, en cas que sigui la primera vegada que utilitzeu 
JBrowser amb el navegador actual. 

Nota: Quan inicieu JBrowser, el vostre navegador obrirà la finestra consola del 
JBrowser. Podeu minimitzar-la, però no l’heu de tancar mentre utilitzeu JBrowser. 

JMonitor 

El JMonitor dóna suport per a una comunicació i cooperació més síncrones entre els membres 
d’un grup, fent servir el BSCW com a infrastructura. JMonitor bàsicament us permet de 
controlar la disponibilitat i activitat dels que treballen amb vosaltres en el BSCW. Utilitzant 
aquesta eina del JMonitor podreu: 

 Veure qui està en línia 

 Rebre notificació instantània sobre les accions d’altres usuaris en el vostre espai 
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compartit. 

 Contactar amb els qui treballen amb vosaltres en línia enviant missatges de text curts o 
iniciant una sessió de xat. 

Com s’inicia el JMonitor 

El JMonitor s’inicia de la manera següent: 

 Connecteu-vos amb el vostre navegador web a la carpeta Inici BSCW i seleccioneu 

 JMonitor del menú d’acció de la vostra carpeta Inici per tal d’iniciar la miniaplicació 
o per iniciar el procés d’instal·lació, en cas que sigui la primera vegada que utilitzeu el 
JMonitor amb el navegador actual. 

Nota: Quan inicieu JBrowser, el vostre navegador obrirà la finestra consola del 
Browser. Podeu minimitzar-la, però no l’heu de tancar mentre utilitzeu JMonitor. A més, 
tingueu en compte que JMonitor no funcionarà quan feu servir tallafocs (firewalls) o 
connexions segures. 

 

2.3 Objectes compartits dins d'una carpeta (espai) 

Hi ha diverses classes d’objectes que es poden crear i compartir en un espai BSCW: 

 Carpeta 

 Document 

 Document sota control de versió 

 Nota 

 URL 

 Resultat de la cerca 

 Debat 

 Agenda 

 Document Set 

En la figura 1, la pàgina de carpeta Carpeta Prova mostra una entrada per a cadascun dels 
tipus d’objectes. 

Qualsevol membre que tingui accés en aquest espai compartit podrà obrir un document fent clic 
sobre el seu nom. 

 Cada nom d’objecte està precedit del següent: 

o  Pàgina d’informació de l’objecte. 

o Casella per a seleccionar l’objecte per fer algun tipus d'acció sobre aquest. 

o  Representa el tipus d’objecte: carpeta, document 
de Word, document de text (o html), adreça electrònica, cerca feta amb 
altavista, nota (missatge) o debat i agenda. 

 I va seguit del següent: 
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o Zero, una o més de les icones següents: 

  Indica que una carpeta és compartida. 

  Indica que algú ha bloquejat aquest objecte (vegeu l’apartat 4.6.3 
de l’ajuda principal BSCW). 

  Indica que s’ha afegit una nota a l’objecte (vegeu l’apartat 4.9.6 de 
l’ajuda principal BSCW). 

  Indica que el document ha estat qualificat per un o més d’un 
membre del grup. 

 Nom del propietari de l’objecte. 

 Data i hora de la darrera modificació. 

 I, possiblement, un cert nombre d’icones que ens indiquen els esdeveniments recents 
fets sobre l’objecte: 

 Indica un nou objecte. 

  Indica canvis en l’objecte. 

  Indica que algú ha llegit l’objecte. 

 Indica que hi ha hagut modificacions recents en un subobjecte. 

Accions en un objecte concret 

A la part dreta del nom de cada objecte, trobareu un botó d’acció per a operacions que només 
s’apliquen a aquell objecte concret, per exemple 

 

La configuració del menú d’acció depèn del tipus d’objecte –per exemple, trobem diferents 
accions segons si es tracta d’un objecte URL, una carpeta o un document. 

A més, BSCW no exposarà algunes entrades del menú d’acció ja que pot ser que no estigueu 
autoritzats per a fer aquestes accions en l’objecte en particular, per exemple, a causa del rol 
que s’assigna a un usuari. Les accions BSCW s’expliquen detalladament en l’apartat 3.4.4 de 
l’ajuda principal BSCW. A part d’això, en el capítol 6 s’hi ensenyen els menús d’acció de totes 
les classes d’objectes. 

Tingueu present que es pot fer clic en gairebé totes les icones que acompanyen un objecte, és 
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a dir, podeu obtenir més informació sobre el bloqueig, una nota, una qualificació de l’objecte, o 
els membres d’un grup que el comparteixen, etc., quan hi feu clic a sobre. 

Com ordenar els objectes d’una carpeta (espai) 

BSCW pot exposar els objectes en diversos tipus d’ordre. 

Seleccioneu Visualitza Ordenar per tornar a exposar la pàgina amb els seus objectes ordenats 
de la manera desitjada: 

 per nom 

 per tipus 

 per data 

 per qualificació 

Ensenyar els continguts complets 

Seleccioneu  Contingut en el menú context de la vostra carpeta per tal de veure els 
continguts de les vostres carpetes en forma d’una llista sagnada especial que inclou a sota de 
cada entrada d’una carpeta o debat la seva llista d’entrades, i a sota de cada entrada d’un 
objecte de nota, el seu missatge. 

 

3. Configuració de serveis (opcions) importants del BSCW 

El BSCW ofereix diverses opcions que permeten de personalitzar serveis importants que donen 
suport al treball en grup. Entre aquestes, en destaquem dues: editar preferències i configurar el 
mecanisme d'avís sobre els esdeveniments produïts en el vostre espai de treball compartit. 
(Per a més detalls, vegeu l’apartat 4.2 de l’ajuda principal BSCW). 

 

3.1 Editar preferències 

Aneu a “Opcions” ----> "Preferències" de la barra del menú superior 

 

per editar les vostres preferències. 

Les més importants són: 
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 format dels missatges de correu en HTML 

 posar Perfil usuari: Expert 

 seleccionar Utilitzar ActiveX: una extensió que us permet de carregar arxius utilitzant 'drag 
& drop'. 

Una icona específica  estarà posada molt a la vista a la part dreta de la capçalera de les 
vostres pàgines de carpetes. Per tal de carregar un arxiu a la carpeta actual, només heu de 
deixar anar l’arxiu en aquesta icona. 

Nota: Podeu utilitzar aquesta funcionalitat si teniu un navegador que permet l’ActiveX, (per 
exemple, MS Internet Explorer 4.0 o algun de millor). Si és aquest el cas, assegureu-vos que el 
vostre navegador web pot processar ActiveX i que aquesta funcionalitat està realment activada 
al navegador (en el menú “Opcions d’Internet” # Seguretat). 

 

3.2 Configurar esdeveniments 

Una funció important del BSCW que dóna suport al treball en grup consisteix a informar els 
membres d’un espai compartit si ha passat alguna cosa. Per a aconseguir-ho, el BSCW grava 
cada acció sobre un objecte en un esdeveniment. El BSCW informa cada membre d’un espai 
de treball dels esdeveniments “interns” de l’espai de diverses maneres: 

 

3.2.1 Mostrar informació sobre esdeveniments 

El BSCW té diverses maneres de mostrar la informació sobre esdeveniments: 

 L’eina Monitor que constantment facilita informació immediata sobre esdeveniments 
importants en els vostres espais (notificació immediata). 

 L’informe diari sobre l’activitat de l’espai, que exposa tots els esdeveniments d’interès 
que van tenir lloc en tots els vostres espais durant el dia anterior (notificació diària per 
correu electrònic). 

 Notificació directa per correu electrònic: immediatament informa l’usuari sobre canvis 
importants. 

 Les icones d’esdeveniments de la pàgina de carpeta que acompanyen els objectes 
informen amb un cop d’ull si recentment s’ha executat alguna acció (algun tipus 
d’esdeveniment) específica en aquest objecte. Darrere el nom de l’objecte es poden 

veure diverses icones (categories) d’esdeveniments: . Feu clic 
en una icona d’esdeveniment si voleu obtenir una llista d’esdeveniments recents 
d’aquesta categoria per a l’objecte. 

 Es conserva una història detallada de tots els esdeveniments per a un objecte. Escolliu 

l’ordre  Història del menú d’acció d’un objecte per a veure-la. 

 

3.2.2 Posar-se al dia dels esdeveniments 

 Utilitzeu Vist per a indicar al BSCW que heu pres nota d’un conjunt d’esdeveniments. 

Quan ho feu, les icones d’esdeveniments desapareixeran del vostre espai de treball. 
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Això permet que cada vegada només tingueu presents els esdeveniments més recents. 

Nota: En cas que no realitzeu aquesta acció de manera regular, cada vegada hi haurà 
més icones a les vostres pàgines de carpetes i aviat perdreu visió i control sobre el que 
ha passat en els vostres espais de treball. IMPORTANT!! 

 

3.2.3 Com s’ha d’activar i personalitzar la notificació d'esdeveniments 

El BSCW us permet d’especificar detalladament com voleu que se us informi dels 
esdeveniments en els vostres espais. De manera general s’ha establert una configuració per 
defecte. Podeu canviar, però, aquesta configuració per obtenir una notificació d’esdeveniments 
més personalitzada: 

 Escolliu Opcions Esdeveniments per defecte de la barra de menú superior. Seleccioneu 
els serveis de notificació que voleu que s’apliquin. Per a cada servei podeu escollir 
classes específiques d’esdeveniments que siguin del vostre interès. En concret, podeu 
escollir d’entre les classes següents: 

o de lectura: quan un membre de l’espai de treball llegeix un document. 

o de creació: es generen quan es creen documents nous, enllaços, carpetes i 
missatges. 

o de moviment: es generen quan s’esborra, es retalla, es copia o es deixa anar un 
document, una carpeta, etc. 

o de canvi: es generen quan s’edita un objecte o se li canvia el nom. 

Aquestes opcions sempre s’apliquen a tots els objectes a menys que hàgiu definit un 
comportament específic per a una carpeta o un document determinats: 

 Heu de recórrer als  Esdeveniments del menú d’acció d’una carpeta o document per 
tal de definir una configuració específica per a un esdeveniment. La forma presentada és 
similar a la que s’utilitza en la configuració per defecte però no us permet d’inutilitzar un 
servei (això només es pot fer en la vostra configuració d’esdeveniments per defecte 
personal). 

o En aquest cas, per a editar la configuració per defecte de les notificacions 
d’esdeveniments, feu clic sobre el botó "Configuració d'Esdeveniments per 
defecte". La taula enumerada indica a quins serveis i classes d’esdeveniments ja 
hi esteu subscrits. Seleccioneu els serveis d’esdeveniments i les classes 
d’esdeveniments específiques a què us voleu subscriure per l’objecte 
determinat. Si canvieu la configuració d’un servei, aquest comportament s’hereta 
a tots els objectes de sota (per exemple, documents d’una carpeta). Sempre 
podeu restaurar la configuració per defecte. 

 

3.3 Interfície WAP 

La interfície WAP del BSCW facilita accés a un servidor BSCW per a aparells WAP, per 
exemple telèfons mòbils. Actualment consta de les característiques següents: 

 accés als espais (carpetes de cerca, informació en documents),  

 modificacions simples d’artefactes (renombrar, editar descripció), 

 informació sobre esdeveniments (visió general d’activitats recents com en els informes 
diaris de l’espai de treball), 



 

 

 

Pàgina 11 

 

  

 Potenciació del treball cooperatiu i l’ús de les noves tecnologies 

 enviar correu electrònic (seleccioneu el destinatari de la vostra agenda i editeu el 
missatge). 

Es pot accedir via WAP a l’adreça: http://korea.uoc.es/bscw/wap.cgi. Un cop hàgiu aconseguit 
introduir aquesta pàgina al vostre aparell és recomanable posar la pàgina dintre els Favorits. 

 

4. Com s’ha de tancar una sessió de treball amb el BSCW? 

Es fa d’una manera automàtica en tancar el navegador. 

Nota important: Per veure el BSCW en català heu de configurar el vostre navegador perquè 
tingui seleccionat el català com a primera opció. Per exemple, a Explorer, aneu a 
“Herramientas” / “Opciones de Internet” / “Idiomas” i afegiu el català com a primera opció. 


