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�� ,QWURGXFFLy

���� 3UHVHQWDFLy

El treball que es proposa realitzar pretén definir una manera d’introduir dins del currículum
de l‘ensenyament secundari obligatori les habilitats i les actituds necessàries per al
tractament de la informació.

Aquests coneixements són propis de l’actual societat global (econòmica i cultural) i
informacional (M. Castells) caracteritzada pel paper central de les xarxes multimèdia
d’informació, en especial Internet però també la comunicació digital.

El tractament de la informació (cerca, anàlisi i  ús de la informació) es considera aquí una
de les competències bàsiques de l’actual cultura general, que hauria de ser assolida
durant l’etapa de l’ensenyament obligatori, donat que seran, ja ho són de fet, una
necessitat quotidiana en els diferents àmbits: educatiu, professional, cultural, lleure, etc.

Aquestes habilitats permetran l’autoformació i l’adaptació a una cultura en accelerat
procés de canvi, tot servint de prevenció als riscos de caure en la marginalitat que porta
implícit el desigual accés a la tecnologia de la informació i a la pròpia informació, en
aquest mon canviant i global.

A l’igual que, per exemple, l’expressió oral i escrita, el tractament de la  informació és una
competència que podria/hauria d’estar present en una porció específica del currículum i a
més hauria d’estar present, no només de forma instrumental, en el desenvolupament de
gran part de la resta del currículum.

Per tant, es pretén definir una metodologia de treball i els recursos necessaris que
serveixin de matèria primera per a què professat i centres puguin dissenyar el seu propi
model d’inserció d’aquesta temàtica dins del currículum de secundària: tant en la forma
de crèdits sobre el tema  o en la forma de metodologia de treball en crèdits de temàtica
diversa. Igualment, el resultat d’aquest treball hauria de servir de matèria primera per
dissenyar activitats diverses de formació permanent del professorat.

���� 2EMHFWLXV

• Definir els procediments i protocols concrets de tractament de la informació que han
d’estar presents en l’etapa educativa de secundària obligatòria, especialment les que
tenen a veure en la cerca, anàlisi i interpretació  d’informació.

• Presentar un programa  per a motivar les actituds positives envers l’autoformació i la
cerca d’informació en el marc educatiu de la secundària, tant del professorat com de
l’alumnat.

• Oferir recursos d’autoformació del professorat en tècniques informacionals i
documentals.

• Facilitar al professorat estratègies interdisciplinàries i d’atenció a la diversitat que
facilitin l’ús didàctic generalitzat de la tecnologia de la informació.



Josep García Alcocer      Llicència d’estudis 2000-2001

9 de 514                             El tractament de la informació en la societat de la Informació

• Presentar exemples d’aplicació de les tècniques documentals a diverses àrees
curriculars.

• Elaborar una aproximació a un model didàctic col·laboratiu on primi l’autonomia del
treball individual i de grup i on el professor tingui el rol d’organitzador i consultor del
procés de treball autoformatiu.

���� -XVWLILFDFLy

������ &XOWXUD�GH�OD�LQIRUPDFLy

Podem definir la Cultura de la Informació com la preparació i la  motivació per a accedir,
cercar, discriminar, assimilar, usar i compartir informació. Això, implica un canvi de valors
socials: la “renovació intel·lectual” hauria de ser un valor assumit per tots els membres i
institucions de la societat, és a dir ens referim a un nou model educatiu on, a diferència
de l’anterior aprendre per a tota la vida, caldrà aprendre durant tota la vida, en una procés
constant d’autoformació..

De quina manera l’escola, especialment la secundària, pot oferir aquesta cultura
informacional?

Una possible resposta és pensar en un nou conjunt de continguts que caldria introduir
dins del currículum:  “Tractament i cultura de la informació”. Aquesta opció, és
relativament fàcil d’implementar però poc efectiva si no va acompanyada d’un canvi de
model didàctic on la cerca i el  processament de la informació sigui una de les claus dels
processos d’ensenyament-aprenentatge de pràcticament la totalitat del currículum.

Naturalment, un “canvi de model didàctic” vol dir una actualització metodològica i
didàctica del professorat (és a dir recursos i formació per al professorat) i un ambient
escolar on la tecnologia de la informació, el treball en xarxa i la cerca d’informació siguin
presents de forma normalitzada i generalitzada.

Es pot considerar que tant els crèdits de síntesi com el treballs de recerca del batxillerat
són propostes del nou sistema educatiu pensades en aquesta línia de treballar la
informació d’una manera oberta i dinàmica. Però no n’hi ha prou.

Per aconseguir un sistema educatiu on es practiqui i es transmeti aquesta cultura de la
informació caldria aconseguir l’efecte combinat dels quatre factors següents:

• Presència als FHQWUHV�de PLWMDQV�G¶LQIRUPDFLy, entesos en un sentit ampli: maquinari
i programari multimèdia  i telemàtic.
Aquest factor ha estat desenvolupat per diferents actuacions del Programa
d’Informàtica Educativa (dotacions, XTEC, etc.) i actualment els projectes Educalia i
Argo les hi reforcen.

• Domini per part del SURIHVVRUDW�d’una FXOWXUD�WHFQROzJLFD, entesa com a habilitats per
utilitzar aquest maquinari i programari multimèdia  i telemàtic.
Aquest factor també ha estat desenvolupat, i encara ho és,  per diferents actuacions
del Programa d’Informàtica Educativa (formació, seminaris permanents, experiències
diverses, etc.).
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• Domini per part del SURIHVVRUDW d’una FXOWXUD�GH�OD�LQIRUPDFLy, entesa com a
habilitats  i interès per cercar i usar informació.
Aquesta cultura informacional no és estrictament nova:  els investigadors sempre l’han
“dominat”, el que és nou és que ara es converteix en part fonamental de la cultura
general per a tots els ciutadans de la societat de la informació.

• Integració d’aquesta cultura de la informació en la SUjFWLFD�SHGDJzJLFD quotidiana,
modificant els hàbits didàctics i la relació professorat/alumnat.

És en aquests dos darrers factors en els què s’insereix i pretén donar resposta el present
projecte de treball.

Per avançar, doncs, cap aquest canvi de paradigma cal iniciar un procés de difusió alhora
d’habilitats, d’hàbits i d’actituds informacionals.

Parlem, per tant,  de procediments i també d’actituds. Recordem que tant a) l’existència i
disponibilitat d’informacions i documents com b) el domini dels procediments de
processament de la informació ni per sí sols ni tampoc combinats impliquen de manera
“automàtica” gent més informada ni  més sàvia. Com sempre, el factor humà és el factor
dominant. El que és clau és la PRWLYDFLy��O¶DFWLWXG��O¶LQWHUqV�de les persones en
aprendre, en cercar i utilitzar la informació. La qual cosa és ben sabuda pels
psicopedagogs i pels ensenyants en general.

Per què aquesta formació per a la societat de la informació sigui possible cal que l'escola
utilitzi de forma funcional les eines i metodologies pròpies de la tecnologia de la
informació, superant la fase en què el professor, ajudat pel llibre de text i/o apunts
representava i oferia tots el coneixements i en què les  fonts d'informació es reduïen als
llibres de la pròpia biblioteca.  Les noves formes de presentació i d'accés a la informació,
en especial les bases documentals i la informació internet, estant canviant radicalment la
naturalesa d'allò que es considera educació.  Ja no és imprescindible recordar dades
concretes, tota la informació del món és potencialment nostra només prement un botó
sempre que es dominin aquestes habilitats informacionals esmentades suara.

En aquest context l’ensenyant ha d’assumir el rol d’organitzador i consultor del procés de
treball dels alumnes. Però, com pot l’ensenyant competir amb els mitjans d’informació i
comunicació i captar amb èxit l’atenció de l’estudiant en una societat en que haurà més
estímuls informacionals dels que es poden digerir i  a través de molt mitjans altament
tecnificats?.

La resposta és encertar en estimular una atenció dispersa i oferir allò que interessi. És a
dir un nou model didàctic, un model de transacció d’informació, d’interacció entre
educador i alumne (a diferència del passat model de transferència emisor-receptor
d’informació). Una mena de pacte: el que s’ensenya satisfà una necessitat de qui vol
aprendre.

������ 7UDFWDPHQW�GH�OD�LQIRUPDFLy

L’ensinistrament en el  tractament de la informació ha d’incloure, a més de l’alfabetització
tradicional en la lectoescriptura, el treball sobre les següents habilitats:

• saber crear i interrogar bases de dades locals.
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• saber navegar per multitud de fonts diverses d’informació,

• saber utilitzar els sistemes d’informació per cercar informació

• saber discriminar la qualitat de la font d’informació,

• saber determinar la fiabilitat i credibilitat de la font,

• saber dominar la sobrecàrrega informacional,

• saber aplicar la informació a problemes reals,

• saber comunicar la informació trobada,

• saber usar el temps per aprendre de forma constant: autoformació

Considerem bàsic, des del punt de vista pedagògic l’ensinistrament en la creació (local) i
l'ús (local i global) de bases de dades documentals, entès aquest concepte en un sentit
ampli: també el sistema d’informació WWW a través dels diferents tipus de cercadors pot
ser considerat com un conjunt de bases de dades de text complet (“full text”).

Les bases de dades informatitzades  són eines imprescindibles per manegar gran
quantitat d'informació de forma eficient i ràpida i  a la vegada són mitjans idonis  per
aprendre sobre la naturalesa i estructura de la informació.

Naturalment, l'eficàcia i la utilitat del sistema d'informació, estan en funció del rigor i
l'adequació  a les necessitats dels usuaris amb què  hagi estat elaborada. Aquesta
qualitat de la informació s’anirà incrementant  progressivament i serà complementada per
la nova generació d’agents intel·ligents www que construiran i redefiniran el perfil de
l’usuari (quins temes i àmbits són els habituals i peculiars de cada usuari).

De tota manera, ni tots els conjunts sobre els que es cercaran seran bases de dades ben
estructurades, ni la seva qualitat serà sempre l’adient, ni, especialment, el seu grau
d’adequació a l’usuari serà el desitjable. Per tant, és i serà per força temps, el propi usuari
qui s’ha d’esmerar en afinar la seva estratègia de cerca, i naturalment també haurà de
tenir molta cura, i molta feina, en discriminar el que li és significatiu de l’allau d’informació
que els motors de cerca li facilitin.

Les bases de dades, especialment les documentals, també tenen importància des del
punt de vista didàctic i metodològic. En aquests moments, i cada vegada més, la
informació i els coneixements són de ràpida obsolescència, redundants i molt sovint
contradictoris. Això exigeix que tant els alumnes  com els professors i els gestors de
l'ensenyament estiguin habituats a  la generació de bases de dades  i sobretot a la
consulta -tant local com telemàtica- de les que tinguin informació útil i actualitzada sobre
els seus respectius centres  d'interès.

���� 0DUF�UHIHUHQFLDO��/D�6RFLHWDW�GH�OD�LQIRUPDFLy

La societat actual és, per excel·lència, una “Societat informacional” on, més que posseir
coneixements o documents, cal a) dominar l’habilitat de construir nous coneixement i
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noves habilitats; i b) posseir la motivació per exercir aquestes habilitats, és a dir cal assolir
el que s’anomena una FXOWXUD�LQIRUPDFLRQDO.

La transformació de dades/informacions en coneixements que permeten relacionar idees,
construir models i orientar la pràctica quotidiana i professional, de forma autònoma a
través de la consulta d’informació, és un fet humà indissociable del concepte de cultura. A
l’ésser humà se l’ha definit com a animal simbòlic, la societat humana sempre ha generat,
processat i transmès informació i coneixements.

Manuel Castells fa la diferència entre societat de la informació (la humana sempre ho ha
estat) i societat informacional en la qual “la generació, processament i transmissió
d’informació és una de les principals fonts de productivitat i poder” i el que principalment
diferencia empreses i societats.

En la societat informacional:

• La generació de riquesa es fa en gran part amb les idees/coneixement més que amb
el capital tradicional. El coneixement és la clau del creixement econòmic i la riquesa.

• Les organitzacions tenen una alta densitat en informació i tecnologies de la informació:
Fan cada vegada un ús més intensiu de la informació.

• La informació és part permanent de la vida del ciutadà, tant en la feina com la cultura i
el lleure.

• Els ciutadans consumeixen gran quantitats d’informació i han de desenvolupar
habilitats de tractament de la informació per no quedar marginats i per no ser
manipulats.

• Apareix un nou sector econòmic: el sector de la informació i la comunicació. El qual
està creixent fins arribar a ser el més important econòmicament, el qual genera, i ho
farà més en el futur,  gran quantitat de llocs de treball.

El que és nou en la societat de la informació és la gran disponibilitat i la omnipresència,
amb una mediació d’alta densitat tecnològica (informàtica i telecomunicacions), d’ingents
quantitats d’informacions que es fan obsoletes i es  renoven de forma molt accelerada.

El tractament de la informació és l’habilitat clau de la nova cultura general, que permet la
construcció de nous coneixements útils a partir de gran quantitat d’informacions disperses
i de ràpida obsolescència.

���� 0DUF�UHIHUHQFLDO��&DWDOXQ\D

������ $���³&DWDOXQ\D�HQ�[DU[D´��3OD�(VWUDWqJLF�SHU�D�OD�6RFLHWDW�GH�OD
LQIRUPDFLy

El Pla Estratègic per a la Societat de la informació es va presentar com a projecte el
novembre de 1998 i com a document final a l’abril de 1999. Aquest pla elaborat pel
Comissionat per a la Societat de la Informació i LOCALRET, (consorci que agrupa als
municipis de Catalunya) es proposa, primer,  analitzar la realitat i possibilitats de
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Catalunya i, després, definir les actuacions concretes per assolir un lloc capdavanter en la
nova societat de la informació.

A l’àmbit de l’Educació i la Formació es presenten les següents sis iniciatives, cada una
de les quals s’acompanya d’un seguit d’accions:

• Implantació i adaptació dels currículums a les necessitats de la Societat de la
informació

• Formació inicial i continuada del professorat

• Programa per a la formació d’adults i la formació continuada

• Creació i intercanvi de materials educatius: una llotja virtual

• Promoció del canvi organitzatiu i estructural als centres educatius i desplegament de la
comunitat virtual d’aquests centres,

• Pla de dotació d’infrastructures.

La declaració de principis que serveix d’introducció a l àmbit de l’Educació i la Formació
inclou afirmacions molt interessants en la línia de les quals se situa aquest projecte de
treball:

1) “El coneixement de la informació i les comunicacions (TIC) és vital tant per als
formadors com per als alumnes”.

2) “Molt més important que aprendre tecnologia és aprendre amb tecnologia, aprenent a
saber utilitzar la informació i aprenent a treballar en el nou entorn que comporta la
Societat de la Informació”.

3) “En aquest nou context, doncs, el repte és ensenyar a aprendre”.

4) “El paper tradicional del docent com a exclusiu transformador de coneixement s'ha
convertit en una paper de "guia" amb una relació bàsicament "interactiva".

5) “La comunitat educativa experimentarà un canvi estructural tant pel que fa a la seva
organització i gestió com pel que fa al canvi/adaptació dels currículums, a l'educació i
a la formació continuada i al desplegament de les infrastructures” (per exemple la ràtio
de 30 alumnes/PC passarà a 20 alumnes/PC la propera tardor).

Com a exemple de les iniciatives proposades presentem aquí les dues primeres, les quals
estan estretament lligades amb la present proposta de treball.

,QLFLDWLYD����,PSODQWDFLy�L�DGDSWDFLy�GHOV�FXUUtFXOXPV�D�OHV�QHFHVVLWDWV�GH�OD�6,�

“Cal adaptar el currículum de tots els ensenyaments, revisant-los en funció dels nous
perfils de coneixement que demana la Societat de la Informació, incorporant-hi les
Tecnologies de la Informació i fent explícites les aportacions d'aquestes tecnologies,
especialment en relació als procediments informacionals. També, cal establir que sigui
obligatori que els projectes curriculars dels centres educatius de nivells no universitaris
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contemplin estratègies per garantir la incorporació de les Tecnologies de la Informació
d'una manera sistemàtica i progressiva, i la igualtat d'oportunitats de l'alumnat”.

,QLFLDWLYD����)RUPDFLy�LQLFLDO�L�FRQWLQXDGD�GHO�SURIHVVRUDW�

La clau de l’èxit del canvi s’assolirà en la mesura que els ensenyants es concienciïn de la
necessitat de “dominar” les noves tecnologies de forma que la infrastructura disponible –
xarxa i continguts digitals- sigui realment utilitzada i formi part estructurada de la tasca
docent.

El professorat és conscient de l’impacte actual de les Tecnologies de la Informació en la
seva activitat professional i lluita contra l’analfabetisme informàtic participant intensament
en la formació permanent. Aquest fet, però, no comporta automàticament la utilització de
la tecnologia amb els alumnes ni tampoc garanteix el replegament de determinades
qüestions relatives a la manera en què exerceix la seva feina i com ha d’evolucionar el
seu lloc de treball.

������ %��3URJUDPD�(GXFDFLy����������

Aquest programa resumeix les actuacions previstes pel Departament d’Ensenyament en
el proper quatrieni. A l’apartat de 7HFQRORJLHV�GH�OD�LQIRUPDFLy�especifica les següents
quatre àrees d’actuació amb les quals es relaciona estretament el present projecte de
recerca:

1) Projecte ARGO

… el projecte ARGO (1998-2001) ha suposat, i suposarà encara més, una millora
substancial del maquinari dels centres docents. &DO��DUD��GRQDU�XQ�LPSXOV�GHFLGLW�D�OD
LQFRUSRUDFLy�GH�OHV�WHFQRORJLHV�GH�OD�LQIRUPDFLy�D�WRWHV�OHV�DFWLYLWDWV�RUGLQjULHV
GHOV�FHQWUHV�G
HQVHQ\DPHQW�.

2) Comunicacions de banda ampla

Els espais d'ensenyament-aprenentatge (aules, biblioteques, laboratoris, sales de
professors, departaments) i les dependències administratives de tots els centres públics
de Catalunya d'educació primària, secundària i professional, i també els diferents serveis
educatius, GLVSRVDUDQ�G
DFFpV�GH�EDQGD�DPSOD�D�,QWHUQHW��GH�PDQHUD�TXH�SRGUDQ
LQWHJUDU�GH�IRUPD�HIHFWLYD�OHV�SRVVLELOLWDWV�L�HOV�UHFXUVRV�GH�OD�[DU[D�D�O
DFWLYLWDW
DFDGqPLFD�L�GH�JHVWLy�L�DOKRUD�LPSODQWDU�QRYHV�PHWRGRORJLHV�GH�WUHEDOO�...

3) Materials educatius i currículum

S'impulsarà la creació de materials educatius específics en català basats en Internet amb
una cobertura sistemàtica del currículum que SURSRUFLRQLQ�RSRUWXQLWDWV�HVWUXFWXUDGHV
G
LQWHJUDFLy�GH�OHV�WHFQRORJLHV�GH�OD�LQIRUPDFLy�HQ�O
DFWLYLWDW�DFDGqPLFD�L�HO

                                           
1 La negreta és de l’autor de la memòria.
2 La negreta és de l’autor de la memòria.
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GHVHQYROXSDPHQW�LQWHOÂOHFWXDO�. En aquest sentit es potenciarà la Xarxa Telemàtica
Educativa de Catalunya per a la distribució de serveis als centres i per a contribuir a evitar
les tendències a la diferenciació social derivades del desigual accés a la informació i a les
destreses tecnològiques.

4) Formació del professorat

/HV�WHFQRORJLHV�GH�OD�LQIRUPDFLy�V
LQFRUSRUDUDQ�D�OD�IRUPDFLy�GHO�SURIHVVRUDW�HQ
WRWV�HOV�QLYHOOV�L�WHPjWLTXHV�L�PROW�HVSHFLDOPHQW�TXDQW�D�O
DWHQFLy�D�OD�GLYHUVLWDW�GH
O
DOXPQDW�L�D�OD�UHDOLW]DFLy�GH�SURMHFWHV�GH�UHFHUFD�L�LQQRYDFLy�D�O
DXOD�.

La formació per a la gestió i la direcció dels centres incorporarà una actuació sistemàtica
per a la integració de les tecnologies de la informació en el projecte curricular de centre i
en les mesures d'organització i gestió necessàries per garantir l'ús òptim de les
tecnologies i la igualtat d'oportunitats de l'alumnat.

������ &��&RPSHWqQFLHV�EjVLTXHV

L'any 1997  el Departament d'Ensenyament, impulsà un estudi per a la identificació de les
competències de base que l'alumnat hauria de tenir en acabar l'escolaritat  obligatòria.
Aquest estudi és promogut pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu el qual
sol·licita el suport de la Fondation des Régions Européennes pour  la Recherche en
Éducation et en Formation (FREREF), per tal de fer-lo extensiu a  diverses regions
europees. L'estudi, que es desenvolupa durant el curs 98-99, recull la opinió del conjunt
de la  comunitat educativa i presenta una relació de competències bàsiques identificades
per àmbits.

A continuació es presenta una taula que selecciona d’entre el conjunt de les
competències identificades aquelles que poden tenir relació amb la temàtica del present
projecte. Corresponen a l’àmbit de  /OHQJXDWJH i a l’àmbit 6RFLDO. Es destaquen, a
l’original, en lletra negreta les competències de primer nivell d'importància:

¬PELW�GH
OOHQJXDWJH

Coneixements Habilitats Actituds

&RPSUHQVLy
HVFULWD

��&RQqL[HU�OD�XWLOLWDW�GH
OD�OHFWXUD�SHO�TXH�ID�D�OD
UHFHUFD�G
LQIRUPDFLy�

��8WLOLW]DU�HLQHV�GHO�OOHQJXDWJH��H[�
GLFFLRQDUL��HQFLFORSqGLHV��

��&RPSUHQGUH�GLVFXUVRV�HVFULWV�

- Tenir habilitat de relectura.

- Identificar les parts d’un text.

��9DORUDU�OD�LPSRUWjQFLD
GH�O
~V�GH�OHV
ELEOLRWHTXHV�

9DORU�HVWqWLF�GHO
OOHQJXDWJH

- Conèixer el disseny de
les pàgines "webs" per a

                                           
3 La negreta és de l’autor de la memòria.
4 La negreta és de l’autor de la memòria.
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la consulta.

ÒV�PHGLjWLF�GHO
OOHQJXDWJH

-Saber transformar els tipus
d'informació: recuperar dades,
emmagatzemar dades o imatges
compactes, comprendre les dades.

¬PELW�VRFLDO Coneixements Habilitats Actituds

3HQVDPHQW
FUtWLF

- Contrastar
informacions, opinions,
etc.

��$VVROLU�O
KjELW�G
DXWRLQIRUPDU�VH�

��8WLOLW]DU�FRQVFLHQWPHQW�HOV�PLWMDQV
GH�FRPXQLFDFLy�

- Copsar diferents punts de vista d'un
mateix fet.

�7HQLU�FULWHUL�HQIURQW�GHO
GLULJLVPH�GHOV�PLWMDQV
GH�FRPXQLFDFLy��DUW�
HVSRUWV������

+DELOLWDWV
VRFLDOV

�7HQLU�FDSDFLWDW�GH�FRPXQLFDFLy
DPE�HOV�DOWUHV�L�SHU�GLIHUHQWV
PLWMDQV�

- Saber relacionar-se en una societat
plural i canviant

- Saber emplenar i interpretar
formularis bàsics de la vida
quotidiana: nòmines, instàncies,
matrícules.

- Saber consultar documents oficials
(DOGC, BOE, cens).

- Tenir habilitat de recerca, anàlisi i
processament d'informació

���� $QWHFHGHQWV

Aquest projecte de treball pretén projectar sobre l’àmbit curricular l’experiència de
tractament de la informació i documental que l’autor ha adquirit en els darrers anys en les
diferent unitats de treball del Departament d’Ensenyament on ha desenvolupant la seva
tasca professional: àrea de documentació del PIE i àrea documental dels Centres de
Recursos Pedagògics.

Com a precedent d’activitat didàctica interdisciplinària que pretenia fomentar en les
alumnes de secundària les habilitats de tractament de la informació, creació i consulta
d’informació sobre bases de dades, cal esmentar l’anomenat “Joc del Mil·lenari”.

Aquest joc va ser organitzat pel  Departament d’Ensenyament a través del Programa
d’Informàtica Educativa, en col·laboració amb la companyia Telefònica  durant  el  curs
1989-90 i s’adreçava als alumnes d’ensenyament secundari.
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El joc consistia, fonamentalment, a preparar per equips d’alumnes sota la direcció d’un
professor/a de ciències sociales, enregistraments documentals i preguntes sobre la
història i  la cultura de Catalunya. Aquestes preguntes havien de ser respostes pels altres
equips a través de la cerca sobre la mateixa base documental de creació col·lectiva:  la
base documental 1000ANYS la qual va estar disponible per consulta en format viodetext
sobre el servidor de la XTEC fins l’any 1993.

L’autor del present projecte va col·laborar en les primeres fases de disseny i organització
d’aquesta activitat com a part de la seva tasca de cap de l’àrea de documentació del
Programa d’Informàtica Educativa.

Igualment, com a cap de l’àrea de documentació del PIE l’autor va dirigir la consolidació
de la base de dades documental SINERA de recursos educatius, així com l’elaboració del
thesaurus temàtic general d’aquesta base, prenent com punt de partida la traducció
catalana del Thesaurus de la Unesco, també portada a terme per l’equip de treball
documental interdisciplinar del PIE l’any 1989.

A partir de l’any 1990 l’autor va dirigir l’ensinistrament documental i informacional dels
professionals de la xarxa de Centres de Recursos Pedagògics, procés que ha permès la
informatització documental de les mediateques d’aquests centres, la informatització del
préstec i la consolidació de la funció documental d’aquests centres els quals ja han
començat a donar servei d’informació pedagògica exercint de mediadors entre els
ensenyants de la seva demarcació i la informació i fonts d’informació existents més enllà
de la pròpia mediateca de centre.

���� 0HWRGRORJLD�L�UHFXUVRV

La realització del treball de recerca aquí proposat es fonamenta en un ús intensiu de les
tecnologies de la informació:

• Programari documental

• Programari de navegació internet.

• Cerca documental i cerca textual a internet.

• Cerca d’informació bibliogràfica en biblioteques i centres especialitzats.

• Recollida i anàlisi de la informació,

• Formalització de protocols procedimentals fruit de la sistematització dels mateixos
processos de treball, tan sovint intuïtius.

En el conjunt d’activitats a elaborar com a  resultat del present treball de recerca la
metodologia a emprar es basa en els següents principis:

• Treball pràctic i funcional (resoldre problemes) tant per al currículum com per a la vida
extra-acadèmica.

• Treball cooperatiu : els alumnes cooperen en funció de les seves possibilitats i
interessos a l’objectiu final.
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• Aprenentatge autònom i cercant la motivació intrínseca.

• Fomentar la implicació personal en el procés de treball: cal voler aprendre, cal voler
usar la informació i, a més, cal constància i resistència a la frustració.

• Relació interactiva i col·laborativa entre professors i alumnes.

• Presència constant de la tecnologia: informàtica i telemàtica en el procés de treball.

Els aspectes anteriors es concreten en el PqWRGH�GH�SURMHFWHV�al voltant de l’àmbit de
les bases de dades documentals on el professor fa de consultor i tutor del procés de
treball, cooperatiu i autoformatiu.

Per tant, considerem que la clau de volta de la metodologia en el tractament de la
informació és l'ús de les bases de dades documentals –locals i telemàtiques-. Aquestes
permeten dos tipus d'activitat didàctica molt diferents però complementaris: per un costat
la consulta i  l'ús de bases ja existents i d'altra banda la creació  de bases  adaptades a
les necessitats de les diferents àrees curriculars.

D��/D�LQWHUURJDFLy�GH�EDVHV�MD�H[LVWHQWV�és una activitat complexa en què l'alumne ha
de tenir clar què és el que  vol trobar, la qual cosa implica una  actitud d'aprenentatge
molt activa i independent, i, alhora, la col·laboració professor-alumnes en la resolució dels
problemes derivats de la necessitat de recerca d'informació i el processament posterior
dels documents seleccionats, amb vistes a l'assoliment dels objectius que  han motivat les
recerques.

Cal  també que l'alumne tingui la capacitat d'establir lligams entre conceptes i termes
relacionats, per tal de superar sorolls i silencis i que sigui capaç d'elaborar hipòtesis  i de
formalitzar-les i confrontar-les amb les dades per tal de comprovar-les.

Per tant, fa falta desenvolupar unes estratègies de recerca que, d'altra banda, són de
valor general i transferibles a qualsevol camp d'activitat. Entre aquestes estratègies s'hi
ha d'incloure l'ús de les operacions lògiques, l'ús de diccionaris i vocabularis, l’anàlisi de
textos, la discussió en grup…

E��&UHDFLy�GH�EDVHV�GH�GDGHV

El potencial educatiu de les bases de dades es multiplica si afrontem el repte que siguin
els propis alumnes els qui elaborin les dades i procedeixin a crear els arxius d'informació
per al seu ús posterior com a font de consulta i investigació, pròpia o d'altres grups
d'alumnes.

El valor afegit que ofereix la creació, per part dels alumnes, de bases de dades
documentals, i que li dóna una potència didàctica sense parió -especialment en l'àrea del
llenguatge-,  està lligat al concepte d'indexació, concebuda com a activitat intel·lectual
rigorosa i complexa, i a l'elaboració de resums i comentaris significatius.

Les principals tècniques d'estudi són exigides i desenvolupades per les tasques de
redacció dels registres documentals:

• lectura comprensiva i crítica,
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• redacció acurada i capacitat de síntesi per elaborar  resums,

• capacitat de contextualització i relació per determinar els descriptors,

• habilitat en l'ús de diccionaris i thesaurus, per seleccionar els descriptors idonis i
també per elaborar els  lèxics tancats dels camps on sigui possible,

• anàlisi gramatical per determinar les paraules buides,

Quant a les actituds és necessari referir-se al rigor en el treball i a l'esforç de depuració de
la feina, així com al treball autònom i independent, ja que els qui creen la base controlen
tot el procés: estableixen el tema, decideixen quina informació serà arxivada, realitzen la
recerca d'aquesta en diferents fonts i la classifiquen en els diferents camps.

Per tot això el conjunt d’actituds, habilitats i conceptes associats a la creació de bases de
dades pot organitzar-se de manera que constitueixi un crèdit de reforç de l’àrea de
llenguatge o bé un projecte de treball per a una unitat d’adaptació curricular.
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�� /D�VRFLHWDW�GH�OD�LQIRUPDFLy

���� 5HYROXFLy�WHFQROzJLFD

Des dels anys setanta el món viu un procés accelerat de canvi que es pot qualificar de
revolucionari, especialment en la  tecnologia informacional. Pràcticament  no hi ha temps
per adaptar-se a les novetats tècniques que la indústria fa arribar a les botigues. Ningú
pot saber com serà en els propers 10 anys l’utillatge quotidià dels ciutadans del primer
món.

En vint anys, hem vist morir les màquines d’escriure o els discos de vinil i hem vist nàixer
les targetes de crèdit, els ordinadors personals, l’Internet, els discos compactes, els video-
jocs o els telèfons mòbils. En altres camps, com la carrera espacial o la biotecnologia els
avenços han estat també espectaculars.

Aquesta acceleració de la innovació tecnològica és un dels tres fonamentals de la nostra
societat.

Fragment modificat i ampliat de la “Cronologia d'avenços científics i tecnològics i el seu impacte social i
cultural” de Xavier Duran

1.874 Telèfon d'Alexandre Graham Bell

1.881 Primera línia de tramvia elèctric a París i Berlín

1.883 Làmpara d'incandescència d'Edison i Swan. Inici de l’electrificació

1.886 Motor d'explosió, ideat independentment per Benz i per Daimler i Maybach

1.887 Descobriment per Hertz de les ones que porten el seu nom (hertzianes)

1.888 Rodet i càmera fotogràfica Kodal, d'Eastman

1.894 Transmissions de telegrafia sense fils per G. Marconi

1.895 Primera emissió de cinema pels germans Lumière

1.901 Comunicació entre Europa i els Estats Units a través de les ones, per Marconi

1.903 Primer vol dels germans Wright

1.903 Locomotora elèctrica de Siemens

1.905 Teoria de la relativitat restringida d'Einstein

1.922 Primeres emissions comercials de ràdio
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1.926 Cinema sonor

1.928 Invent de la televisió per J.L. Baird

1.938 Fissió nuclear per O. Hahn i F.Strassmann

1.945 Bomba atòmica

1.945 ENIAC, primer ordinador

1.948 Transistor

1.953 Descobriment de l'estructura de l'ADN per Watson i Crick

1.957 Llançament de l'Sputnik, el primer satèl·lit artificial

1.964 Interconnexió telefònica entre ordinadors

1.967 Xarxa telemàtica: ARPANET

1.971 Carta  electrònica (primer correu electrònic)

1.971 Microprocessador

1.971 Primeres videocintes en color

1.972 Televisió per cable

1.981 Ordinador personal

1.989 WWW i llenguatge HTML

1.992 Primers servidors de web.

1.995 Privatització d’ARPANET. Naixement d’INTERNET pròpiament dit.

1997 Telefonia mòbil

Internet (inter-xarxa) és el fet tecnològic i social més important de la dècada passada i
segurament de la propera. Representa un punt d’inflexió d’un procés tecnològic,
econòmic i social del món desenvolupat de la segona meitat del segle xx.

La “societat de la informació”�que està associada al creixement d’Internet i de les
telecomunicacions, representa un canvi social i econòmic comparable amb el que va
representar la revolució industrial.
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���� 6RFLHWDW�GH�OD�LQIRUPDFLy

El concepte de societat de la informació apareix per primera vegada el 1980 en el llibre de
Yoneji Masuda "The Information Society as Post-Industrial Society", tot i que és difícil
saber del cert si realment va ser la primera persona a emprar-lo.

De fet, nombrosos autors han teoritzat sobre el seu adveniment, les seves
característiques i les seves conseqüències, però, això sí, sota noms diversos. Així, Alvin
Toffler ha parlat de la "Tercera ona", Kenneth Boulding de la "Societat post-civilitzada" o
de la "Societat tecnològica", Daniel Bell de la "Societat post-industrial", Peter Drucker de
la "Societat post-capitalista" o de la "Societat del coneixement", Amitai Etzioni de la "Era
post-moderna", Alain Touraine de la "Societat programada", Immanuel Wallerstein del
"Sistema-món", Kenichi Omahe de la "Societat sense fronteres", Manuel Castells de la
"Societat xarxa" i encara en podríem trobar uns quants més.

El principal tret de la societat de la informació és que assenyala de forma clara la fi de la
preponderància del món industrial i de la concepció de la realitat heretada de la
modernitat.

Es pot definir aquesta societat de la informació pel fet què el sector productiu dominant,
generador de riquesa, llocs de treball, etc, és el de les tecnologies de la informació i la
comunicació. Les quals, a més, intervenen de manera fonamental en les activitats
laborals, de lleure i de relació social.

Manuel Castells fa la diferència entre societat de la informació (la humana sempre ho ha
estat) i societat informacional en la qual la generació, processament i transmissió
d’informació és una de les principals fonts de productivitat i poder. En aquesta nova
societat el domini de les tecnologies de la informació i de les habilitats informacionals
marca la principal diferencia entre individus, empreses i societats. Darrerament, Castells
ja no parla de “Societat Informacional” sinó de “Societat Xarxa”

La noció de societat de la informació s’usa per referir-se a l’estructura social que està
generant l'actual desenvolupament tecnològic�i, com a conseqüència d'ella, el procés de
mundialització social i econòmic.

Per tant, tenim una sèrie de conceptes / realitats interrelacionats i que defineixen l’actual
situació de canvi social:

• Revolució  tecnològica fonamentalment de les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC),

• Societat  informacional  i societat xarxa
• Globalització  o mundalització, en diferents sentits: econòmica, financera,

comunicacional, informativa, etc.

 En aquesta nova societat:

• Les empreses competeixen en el mateix mercat global: subcontracten  i inverteixen en
llocs diferents segons la lògica del menor costs. La  creixent alliberament dels
condicionaments geogràfics, gràcies al desenvolupament dels transports: això implica
la difusió de les activitats i funcions en el espai i la interpenetració d’aquestes activitats
segons una dinàmica independent de la proximitat geogràfica.
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• L’incessant moviment de persones i mercaderies d'una punta a l'altra del planeta

• La permeabilitat i homogenització cultural de tot el món, amb un clar domini de la
cultura euroamericana però amb assimilacions de trets procedents de tot el planeta.

• El   progresiu desplaçament de la productivitat des de la fórmula tradicional -capital,
treball, matèria primera- a l’equació formada per ciència, tecnologia i gestió de la
informació.  El coneixement és la clau del creixement econòmic i de la riquesa. Les
organitzacions tenen una alta densitat en informació i tecnologies de la informació:
Fan cada vegada un ús més intensiu de la informació. Aproximadament  el 70% dels
treballadors norteamericans dediquen la major part de la seva jornada laboral a
manejar informació, generant el 75% del PIB.

• La generació de riquesa i el creixement econòmic es fa en gran part amb el sector
d’alta tecnologia / tecnologia de la informació: empreses que produeixen idees i
coneixement més que amb la indústria tradicional. Per exemple les empreses
d’informàtica, de telecomunicacions, de programari informàtic, els serveis d’informació
fonamentalment en Internet, consultores, disseny, mitjans de comunicació,
espectacles i audiovisuals, etc.

• Aquest motor econòmic aporta un factor diferencial con respecto als motors
tradicionals de la economia, com l’agricultura o la indústria: una màquina només pot
utilitzar-se per a una determinada activitat en un determinat temps i espai, en canvi els
serveis relacionats amb la informació poden reproduir-se a molt baix cost, incrementat
la seva rendabilitat.

• La circulació mundial de capitals  i la seva interrelació s'ha convertit en la principal
característica d’una economia basada més en els valors borsaris que en els processos
econòmics materials: s’ha creat un autòmata financer amb una alta capacitat per
autoregular-se i difícil de controlar i preveure.

• Els valor en borsa de les empreses ja no depèn dels seus beneficis o del seu capital
fix, sinó de les expectatives que  tinguin els accionistes i els inversors. Les empreses
de tecnologies de la informació i d’Internet (com ara Microsoft, Yahoo, Amazon, etc) ,
tenen més valor a borsa que les grans empreses tradicionals. Yahoo! té un valor a
borsa de 37.000 milions de dòlars que s'acosta al de Boeing o al de General Motors.
Amb la diferència que Yahoo! només té 1.000 treballadors (la Boeing té 30.000),
Microsoft dobla a totes les anteriors: 71 mil milions de dòlars. Amazon pot pujar a
borsa i a l’hora declarar pèrdues...

• Existència d’una infrastructura informacional i de telecomunicacions molt completa que
provoca una difusió massiva de les tecnologies comunicacionals (audiovisuals,
telemàtiques...)

• L’espai i el temps s’articula al voltant dels fluxos d’informació que discorren per la
xarxa. Les xarxes són el marc espacial propi de la economia informacional.�El
concepte d’"Autopistes de la Informació" és la metàfora adient que expressa i reconeix
explícitament aquesta nova organització.

• La interactivitat proporcionada per les autopistes de la informació donarà accés a un
sistema de comunicació global amb enormes possibilitats de desenvolupament
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personal, participació i democratizació, però del què seran exclosos aquells que no
segueixen la nova alfabetització: un nou espai per a nous fluxos econòmics i també
una nova frontera per a la segregació.

• En altres paraules, el món s'ha fet petit i tots hem esdevingut veïns de tothom. Les
categories modernes de temps i espai no serveixen per estructurar les relacions de la
nova societat. La cohesió social ja no és fonamentada en el concepte de llegua, nació
o proximitat geogràfica, sinó per altres criteris com la professió, les preferències
culturals, les ideologies, les creences morals, etc.

• Gran disponibilitat i la omnipresència, amb una mediació de gran densitat tecnològica
(informàtica i telecomunicacions), d’ingents quantitats d’informacions que es fan
obsoletes i es  renoven de forma molt accelerada. El desenvolupament científic i
tecnològic ens força a qüestionar dia rere dia les nostres assumpcions prèvies i ens
situa en un procés continu de reelaboració de les creences, els coneixements i les
certeses que tenim.

• Tot plegat, contribueix a crear una sensació de provisionalitat a tots els qui es veuen
immergits en aquest context de canvi, sensació que es veu incrementada per la
percepció d'acceleració en els processos de canvi i innovació

• La informació és part permanent de la vida del ciutadà, tant en la feina com la cultura i
el lleure. Els ciutadans consumeixen gran quantitats d’informació i han de
desenvolupar habilitats de tractament de la informació per no quedar marginats i per
no ser manipulats.

• Apareix un nou sector econòmic: el sector de la informació i la comunicació. El qual
està creixent fins arribar a ser el més important econòmicament, el qual genera, i ho
farà més en el futur,  gran quantitat de llocs de treball.

 El tractament de la informació és l’habilitat clau de la nova cultura general, que permet la
construcció de nous coneixements útils a partir de gran quantitat d’informacions disperses
i de ràpida obsolescència.

 La Societat de la Informació  ha de ser acceptada de forma crítica, analitzant les
disfuncions que genera.

 Per un costat, el perill de marginació dels individus, grups, nacions que no arribin a assolir
les habilitats i les tecnologies de la informació. Com indica Castells, "l’ascens de la
societat de la informació va unit a l’increment de la desigualtat i l’exclusió en tot el món.
Aquesta situació està intrínsecament lligada al model socieconòmic dominant: Existeixen
relacions sistèmiques entre la dinàmica de la societat xarxa, la desigualtat i l’exclusió
social"

 Per un altre, la contraposició entre la quantitat de dades que ens arriben, amb increment
exponencial, i la nostra limitada capacitat de rebre, assimilar i processar informació, la
qual pot ser exercitada i millorada però sempre amb un límit. Cal evitar el perill de reduir
la nostra capacitat de concentració en cada peça d'informació considerada unitàriament,
substituint l'aprofundiment crític per la immediatesa i  la simplificació. Cal assegurar-se
que les dades siguin filtrades i assimilades, esdevenint, quan així ho mereixin,
coneixements útils social i personalment.
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 Es pot esmentar que la Unió Europea està impulsant decididament el model de societat
de la informació seguint les directrius proposades en l’Informe Bangemann. Com a mostra
dels canvis que han de conduir envers la societat de la informació, l’esmentat informe
concreta deu camps d’actuació prioritaris: 1) tele-treball, 2) tele-ensenyament, 3) xarxa
d’universitats i centres de recerca, 4) serveis telemàtics per a les petites i mitjanes
empreses, 5) gestió del tràfic (carreteres electròniques), 6) sistema de control del tràfic
aeri, 7) xarxes per a aplicacions mèdiques, 8) mercat electrònic, 9) xarxa europea de
l’administració pública, i 10) ciutats de la informació (cada llar connectada). Nombrosos
programes i projectes són cofinançats per la UE seguint aquestes directrius prioritàries.

���� 7HFQRORJLHV�GH�OD�LQIRUPDFLy�L�0XOWLPqGLD

 Les Tecnologies de la informació són conjunt de tecnologies digitals que permeten la
producció, l’adquisició, el processament, l’emmagatzematge i la distribució d’informacions
i dades de tipus diversos, en especial d’informació Multimèdia.

 Apareixen a partir dels anys 1970 per la confluència de:

 Telecomunicacions  + Informàtica  � 7HOHPjWLFD

 (Telègraf – Telèfon- Ràdio – Televisió  + Ordinadors)

 La informació Multimèdia és aquella que combina diversos tipus d’informació digital: text,
imatge, sons, gràfiques, vídeo en un producte que permet la interacció de l’usuari.
Comença amb el videodisc (avui desaparegut), després els sistemes gràfics d’ordinadors
(com ara Windows), els compact disc interactiu (CDI), els DVD,  fins arribar a la web
d’Internet.

 De moment coneixem un estadi embrionari inicial de la xarxa però aquesta canviarà tant
tècnicament  com socialment.

���� ,QIRUPDFLy�L�FRPXQLFDFLy��(O�SRGHU�GLJLWDO

 Fragment de l’article de: Vicenç Partal.-  El Poder Digital.

 (O�VHJOH�;;,�VHUj�HO�VHJOH�GH�OD�LQIRUPDFLy. Jacques Delors ho ha formulat en termes
econòmics afirmant que "la informació és el petroli del segle XXI". ..

 La informació va patir el seu darrer canvi radical amb l'aparició de la impremta. Amb tota
seguretat la impremta és un dels deu invents claus del mil.leni que acaba ara. Però la
impremta, la capacitat d'imprimir, contenia en el seu propi origen un perill: l'anorreament
de les formes tribals, primitives, de comunicació. La desfeta de la col.lectivat informativa i
la seva substitució per una forma de saviesa estructura i dirigida. Qui pot imprimir es qui
influeix. I qui pot influir és qui imprimeix. La impremta introdueix el capital al bell mig de la
comunicació. I disculpen, per favor, la rotunditat de la sentència.

 Els grans invents comunicacionals dels dos darrers segles, premsa, ràdio i televisió, han
jugat un paper contradictori en aquest procés ;d'una banda han atenuat el dirigisme però
d'altra han fet créixer la dependència econòmica de la informació.
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 Però és l'esclat de la comunicació electrònica, la irrupció de la Internet i la prefiguració de
les autopistes de la informació el fet cabdal que amenaça amb alterar de manera total i
absoluta els codis de la comunicació. I no a trenta o quaranta anys vista sinó a deu, qui
sap si cinc. El primer ordinador personal amb cara i ulls es del 1984. La primera web com
déu mana no té ni cinc anys. Desdenyar la velocitat amb que es produeix el canvi fora
suïcida.

 La Internet, i el que portarà al seu darrera, ens retorna a un model de comunicació tribal.
La formula "una persona un vot" no té ni correspondència ni substitutiu, sobretot perquè
ens queda molta feina encara per aconseguir que sigui realitat arreu del món. Això és
cert. Però segurament en el món de la comunicació, i en determinats països, es pot donar
un salt qualitatiu ja. Amb 400 o 500 cadenes de televisió emergent de la pantalla(el famós
"horitzó 400") quina cadena hi ha sinó un mateix? Els programadors ja no poden acotar
les nostres voluntats amb un nivell tal d'opcions. I el zàpping es fa inviable. Amb els
ordinadors actuals, si existís una xarxa de comunicacions adequada, ja podríem emetre a
tot el món televisió en directe des de la casa de cadascú. I probablement estaríem obrint
una dimensió nova al procés democràtic. Al costat del "una persona un vot" trobaríem el
"una persona un emissor". Aquest és el poder digital. El directori, el comitè executiu,
diguin-li com vulguin de la nova revolució. I aquesta és la importància d'Internet. No
aquelles estupideses amb que periodistes decrèpits ens obsequien darrerament, atiant
l'escàndol.

 He dit que el poder digital és el comitè executiu d'aquesta revolució. I ho és bàsicament
per dos motius. Primer perquè, ens obligar a parlar en un sol llenguatge, a totes les eines
que usem per a comunicar-nos en un sol llenguatge, els dels dígits 1 i 0, trenca la
diferència entre comunicació i informació- o com a mínim l'altera severament. Ningú va a
ser passiu a no ser que vulgui ser-ho. En segon lloc perquè gràcies al mateix procés les
màquines necessàries per a comunicar esdevenen més i més barates cada vegada. Més i
més fàcils d'usar. Més i més configurables. Les grans cadenes de televisió, amb milions
de pessetes gastant-se cada dia,es veuen a cada segon que passa assetjades per petites
guerrilles de comunicadors que saben aprofitar totalment els avantatges del nou territori,
és a dir de la digitalització.

 Però hi ha més. El canvi més radical que s'hi provoca és el de qui mana sobre la
comunicació. Ara hi ha milions de persones als que els passen coses. I unes poques
persones que decideixen quines d'aquestes coses són notícia. Aquestes ressalten del
conjunt de fets uns pocs que converteixen en portada de diari, en capçalera d'informatiu...
I ho fan perquè poden, perquè poden econòmicament, pel fet que tenen els diners per a
fer un diari o una televisió, i ho fan perquè guanyen diners essent eficaços. I guanyen
diners perquè poden assegurar al poder econòmic o polític que la seva manera de
ressaltar els és útil. A ells, és a dir al poder. Amb tres capçaleres de diari avui hi ha qui
pot explicar canvis sobtats de política o el llançament d'un nou producte.

 Però què passarà quan hi ha ja cinc-centes cadenes o més, milions de pàgines web?
Amb 500 cadenes cap cadena podrà aconseguir un deu per cent de l'audiència.
Simplement perquè els usuaris es dividiran en segments cada vegada menors. Per tant
menys dirigits, més obligats a decidir per ells mateixos i deixar de ser passius. I això farà
que les cadenes deixen de servir de manera útil al poder. Perquè no podran assegurar
cap audiència important. Amb això el poder de la comunicació canviarà de mans i es
posarà del costat dels usuaris. En la dinàmica entre el "push" i el "pull", entre "empaitar" i
"triar" tots els punts estan d'aquest darrer cantó.
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 El món que se'ns obre al davant, especialment el que s'obre al davant d'aquests xicots
que ara comencen a entrar a les aules de la universitat, ja no té res a veure amb el que
teníem fa quinze o vint anys. I el meu gran temor és pensar que no tenim temps, ganes o
capacitat per a veure-ho. La nostra responsabilitat segurament no pot anar més enllà
d'intentar esbrinar on estem posats. O, com a mínim, de tractar de donar a aquests xicots
les eines que necessiten per a entendre aquest planeta de finals de segle que els va a
tocar viure. El problema és que poques vegades com ara ha estat un planeta tant
complex i tant urgit per la pressa i la por. Por a l'holocaust atòmic encara possible, a la
destrucció ecològica, a la massacre de continents sencers, com pot passar amb l'Àfrica
que cada vegada se'ns allunya més.

���� &RQQHFWLYLWDW�WqFQLFD�L�FXOWXUD�LQIRUPDFLRQDO

 Si bé hi ha diferències d’ús entre països del primer i del tercer món, també hi ha
diferència entre els grups socials, cultural i econòmics dins dels països desenvolupats.

 Recollint les opinions de Manuel Castells sobre el que anomena la divisòria digital (GLJLWDO
GLYLGH),  els darrers estudis indiquen que aquestes diferències tendeixen a reduir-se o
desaparèixer en termes de connectivitat tècnica. El grau de connexió a Internet està
decreixent com a element de divisòria social. Ara bé, apareix un nou tipus de divisió social
més important que la connectivitat tècnica, i és la capacitat educativa i cultural d’usar
profitosament Internet. És el que altres estdiosos com Alfons Cornella anomenen la
“cultura  informacional”. Alguns altres fan servir el neologisme “Infostructura”.

 Una vegada que “tota” la informació /dades està a la xarxa, manca adquirir una cultura
informacional que faci útil aquesta informació. Anomenem cultura informacional al conjunt
d’habilitats  i d’interès per cercar i usar informació.

 Aquestes habilitats inclouen saber:

• usar sistemes d'informació,
• on està la informació (les fonts d’informació),
• com cercar-la,
• com navegar per les fonts d'informació,
• com discriminar la qualitat i la credibilitat,
• com superar la sobrecàrrega d'informació,
• com processar-la,
• com assimilar-la,
• aplicar la informació a problemes reals,
• com comunicar-la,  i
• com transformar-la en coneixement per poder aconseguir els objectius personals o

professionals.
• optimitzar el temps per aprendre constantment (autoaprenentatge permanent).

 Aquesta cultura informacional no és estrictament nova:  els científics i investigadors
sempre l’han “posseït”, el que és nou és que ara es converteix en part fonamental de la
cultura general per a tots els ciutadans de la societat de la informació.

 Les societats que tenen més fàcil universalitzar aquesta nova cultura general són aquelles
en  les què l’ús de la informació ja és un hàbit social extens, és a dir les que tenen:



Josep García Alcocer      Llicència d’estudis 2000-2001

28 de 514                             El tractament de la informació en la societat de la Informació

• altes tasses d’ús de biblioteques i centres de documentació,
• alts índexs de lectura,
• un sistema educatiu que primi la cerca d’informació i l’ús de biblioteques en las

escoles
• una estructura social oberta i permeable
• transparència informacional en las organitzacions

 Les societats en les què no es tenen esteses aquests hàbits hauran de fer un esforç
suplementari, en el que l’escola té un important paper, per generalitzar aquesta cultura
informacional.

 Posseir o no aquestes habilitats i capacitats representa, en aquests moments i cada
vegada més, la gran divisòria social. Avui dia, quan encara no s’ensenyen
sistemàticament aquestes habilitats la seva adquisició està lligada a l’origen social, a
l’origen familiar, al nivell cultural i/o al nivell educatiu. El repte del sistema educatiu, un
més,  és intentar universalitzar també aquestes capacitats per tal de minimitzar les
barreres tecnològiques i oferir més igualtat d’oportunitats en aquesta nova societat
informacional.

 Miguel Valiño a l’article “La sociedad de la información: ¿más libre e igualitaria?” afirma
que el gran desenvolupament de la societat de la informació als USA ha tingut com a
factor facilitador important   l’elevada cultura informacional proporcionada pel sistema
educatiu norteamericà, on es fa molt èmfasi en el desenvolupament  d’habilitats
d’autoaprenentatge, així com en la cerca i  anàlisi d’informació.

 Diu Valiño: “Si volem que la societat de la informació es converteix en una eina de
progrés per al país, caldria començar proporcionant als futurs treballadors els
coneixements i eines necessàries per a la cerca i  anàlisi de la informació, qüestió
fonamental per a configurar una societat futura de ciutadans informacionalment cultes,
amb criteri propi”.

 A més, un altre aspecte important per a el desenvolupament de la infostructura, és es el
reciclatge professional tant de las persones en atur com de les que estan  en actiu. La
Sosietat de la Informació està generant noves oportunitats de negoci que impliquen
necessàriament la demanda de nous perfils professionals escassos en el mercat laboral.
La formació reglada ha d’acabar d’adaptar-se als constants canvis que es produeixen en
l’àmbit tecnològic, facilitant l’accés dels joves a les noves professions i afavorint a las
empreses poder expandir la seva activitat cap a aquestes noves vies de negoci.

���� *HVWLy�SHUVRQDO�GH�OD�LQIRUPDFLy

������ +jELW�LQIRUPDFLRQDO

 Internet i especialment el Web, és un gran mitjà de difusió i cerca d’informació, peculiar
d’una època especialment abundosa en informació: es diu que avui una persona normal
del món desenvolupat rep més informació en un dia que en tota la seva vida una persona
educada del segle XVII.

 Aquesta sobreabundància informacional  exigeix un hàbit informacional, una  gestió
personal de la informació, que permeti atendre la creixent necessitat d’informació en un
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context cada vegada més saturat i evitar que,  en determinades circumstàncies, pugui
arribar a ser:

• Una  forma poc profitosa de consumir el temps
• Una font d’angoixa informacional generada per no poder processar tota la

informació que ens arriba o què tenim accessible.
• Una  font d’addicció que es mostra en una passió compulsiva envers la interacció

informacional.

������ *HVWLy�GH�OD�LQIRUPDFLy

 La tesis bàsica de la qual s’ha de partir en la relació amb la xarxa és que la informació és
un mitjà per a prendre decisions. Quan no serveix a aquest fi no serà d’utilitat.

 Aquesta gestió personal de la informació consisteix en els següents fases:

• Comença  per fer una mena d’auditoria informativa personal per tal de tenir clar: en
quins treballo, quina informació m’és crítica. D’aquesta manera, convé tenir
clarament definits  tres temes principals i tres temes secundaris d’interès personal i
professional.

• Planificar la relació amb la xarxa: En començar una cerca o activitat Internet cal
tenir clar quan temps i esforç es mereix i aplicar la decisió de manera disciplinada.
Especialment cal tenir clar si el que es fa és entretenir-se o treballar.

• Adquirir  mètodes i habilitats de cerca, en general: es clau saber formular-se
preguntes.  En concret, planificar la cerca: abans de començar dedicar uns minuts
a decidir: l’eina a usar, els termes (ni molt genèrics ni molt concrets) per evitar les
frustracions provocades per uns resultats excessivament nombrosos o minsos, etc.

• Evitar les divagacions: tenir present l’objectiu de l’activitat o cerca i evitar navegar
per noves connexions encara que semblin molt interessants.

• Conèixer  les eines de cerca i les fonts d’informació adients pels temes principals
d’interès personal.

• Evitar l’ansietat. Si la cerca va lenta o presenta problemes tècnics (de hardware,
telefònics, saturació, etc) deixar-ho per a un altre moment sense perdre temps

• Saber processar la informació trobada, activa i passivament: com filtrar-la i com
desar-la (bases de dades documentals, agendes, arxius de text, pàgina web)…

• Avaluar els fluxos habituals d’entrada d’informació: cal avaluar periòdicament la
utilitat dels grups de debat  o les llistes de correu en que es participa: es pot arribar
a rebre molts missatges al dia/ setmana de nul interès  personal.

• Saber filtrar la informació segons l’auditoria informacional (segons els objectius
personals fonamentals).

 Les accions recomanades en aquest procés de filtrat són:

• Llençar: El que no encaixi amb els temes principals i secundaris (o potser només
els principals), encara que interessin de manera general (quan calguin de veritat ja
els trobarem!)

• Remetre: A algú altre si sabem que forma part del seu conjunt de temes crítics.
•� Enregistrar: Amb allò que encaixi amb els temes principals i secundaris i que potser

no és d’ús immediat.
•� Actuar/Usar: Amb allò que encaixi amb els temes principals i secundaris.
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 Si algú tem ser una víctima de la passió compulsiva o addicció informacional pot
sotmetre’s al test de addicció ofert pel Centre per a les Addiccions Online:
http://www.netaddiction.com     

 Aquest centre ofereix un anàlisi dels diferents tipus d’addiccions i detecta sobre quins
àmbits es projecte el prejudici d’aquest problema: feina� família relacions afectives...

 En cas d’haver de prendre mesures per prevenir o corregir aquests perills s’han de seguir
amb el màxim rigor els consells anteriors sobre la gestió personal de la informació.

������ )RQWV

 Alfons Cornella, “Com sobreviure a la infoxicació” UOC Desembre 2000, a
http://www.uoc.es/web/cat/articles/cornella/acornella.htm.

 Victor Beker,�“Como evitar la obesidad informativa.  ¿Devorado por los datos?” a
www.clarin.com/suplementos/informatica , Número 23 de 2-09-1998



Josep García Alcocer      Llicència d’estudis 2000-2001

31 de 514                             El tractament de la informació en la societat de la Informació

�� 4Xq�pV�,QWHUQHW

���� ,QWHUQHW

������ ;DU[HV�G¶RUGLQDGRUV

 El Internet és una immensa xarxa de xarxes d’ordinadors, un extens espai virtual on
interaccionen milions d’ordenadors. Gràcies  a compartir les mateixes regles de
comunicació (protocols),  trameten paquets d’informació cap a endavant i cap a
endarrera. També es pot considerar Internet com una xarxa de persones que fan servir la
tecnologia per a comunicar-se; són dues perspectives complementàries de la mateixa
realitat social i tecnològica.

 Internet és el vehicle de transport per a la informació desada en fitxers en ordinador
remots. Cada ordinador executa un software bé per a proporcionar ("per a servir ") la
informació, bé per a tenir-ne accés o per a visualitzar-la.  Es compara a vegades a un
sistema internacional gegant de cablejat. Internet en sí mateix no conté la informació. És
una frase errònia dir que un " document va ser trobat HQ�Internet". Fora més correcte dir
que va ser trobat D�WUDYpV�GH (o DPE) Internet. O bé que va ser trobat dins d’un dels
ordinadors connectats a Internet.

 Des del punt de vista del contingut els ordinadors connectats a Internet faciliten tota mena
d’informacions, de temàtica, qualitat i característiques formals molt diverses (oci, negoci,
informació, bases de dades, comunicació personal directa o diferida, etc.).

 Internet és el vehicle de transport per a la informació desada en fitxers en ordinador
remots. Cada ordinador executa un software bé per a proporcionar ("per a servir ") la
informació (servidors), bé per a tenir-ne accés o per a visualitzar-la (clients).  Es compara
a vegades a un sistema internacional gegant de cablejat.

 Internet en sí mateix no conté la informació. És una frase errònia dir que un " document
va ser trobat HQ�Internet". Fora més correcte dir que va ser trobat D�WUDYpV�GH (o DPE)
Internet. O bé que va ser trobat dins d’un dels ordinadors connectats a Internet.

 Per tnat, només de manera metafòrica alguns parlen de la biblioteca (o mediateca)
universal. El què és realment nou gràcies a Internet és que tota la informació de la xarxa
és pública i té format digital. Gràcies a això, es pot cercar qualsevol paraula, accedir-hi
ràpidament i captar-la o reutilitzar-la. Actualment totes les institucions, empreses,
departaments universitaris, etc. (incloses milions de persones, ciutadans individuals:
professors, professionals,...) tenen una finestra a Internet.

������ +LVWzULD�G¶,QWHUQHW

 Com a complement del que s’exposa en aquest capítol es pot consultar els fragments del
llibre de Albert Folch: “Atrapats a Internet” que hi ha publicats a la mateixa xarxa a
l’adreça http://www.intercom.es/folch/internet. El primer capítol: “El passat d’Internet”, tot i
no estar complert, presenta un apassionant recorregut per les principals idees, persones i
fets que van donar lloc al naixement i evolució de la xarxa.



Josep García Alcocer      Llicència d’estudis 2000-2001

32 de 514                             El tractament de la informació en la societat de la Informació

 Internet va ser dissenyat per a transmetre informació entre ordinadors.

 A principis dels anys 60 els pocs ordinadors que hi havia eren grans, complicats i cars.
Només es feien servir per calcular. Eren fabricats per encàrrec i eren sempre diferents: ni
els programes ni els resultats no eren transportables entre ells.

 El Departament de Defensa d’USA va crear el 1958  un projecte d’investigació estratègica
per desenvolupar tecnologia militar però sense objectius concrets gaire definits, anomenat
ARPA (Advanced Research Projetc Agency) i com a part d’aquest projecte va finançar  un
conjunt de centres de càlcul a diferents universitats. Els primers impulsors d’aquests
projectes de xarxa van ser Joseph Licklider i Bob Tylor.

 La poca potència i l’alt cost d’aquest  ordinadors provocava que per a fer càlculs
complicats s’intentés dividir la feina entre ordinadors de diferents centres de manera que
l’operació a distància en un altre ordinador i la transmissió del resultats estalviaria duplicar
els ordinadors i  els operadors a tots el centres. Cadascú faria una part de la feina i la
posaria en comú amb la resta.  Per tant, calia un sistema de transmissió de dades entre
ordinadors:

 El 1964 Larry Roberts fa el primer experiment d’interconnexió telefònica entre ordinadors i
en 1967 es crea la xarxa d’interès militar ARPANET.

 Per una altra banda, en ser una investigació militar estratègica es va plantejar com a
objectiu que la xarxa tingués assegurada el més possible la seva supervivència en
condicions de conflicte militar global. Per tant calia dissenyar una xarxa de comunicació,
(que representava una xarxa de comandament) el més invulnerable a la destrucció de
qualsevol (un o molts) dels seus nusos.

 De tota manera, els estudiosos de la història d’Internet (M. Castells, A. Folch, etc)
coincideixen en afirmar que, tot i que el finançament i les directrius generals procedien del
Departament de Defensa, tot i que ARPANET neix com a programa d’investigació militar,
en realitat però, mai va tenir cap aplicació militar. No va generar cap producte militar: el
finançament militar de Internet va ser aprofitat pels científics per a fer les seves coses, els
seus estudis informàtics i la creació de xarxes tecnològiques.

 El fet d’estar ubicats dins de departaments universitaris va ser determinant per aquest
desenvolupament lliure i creatiu de la xarxa telemàtica precursora d’Internet. A més, tot i
que estava prohibit, la xarxa es feia servir per a comunicacions acadèmiques i
d’investigació diferents, i per científics diferents, de les que finançava ARPA. Tots ells van
veure de seguida la gran ajuda comunicativa que representava, especialment,  el correu
electrònic però també la compartició de recursos. La major part dels usuaris d’ARPANET
van defensar els usos “extraoficials” (acadèmics i científics) de la xarxa. Val a dir que
ARPA va tenir sempre directors no militars.

 Afirma M. Castells (Els paràgrafs següents recullen  part de la lliçó inaugural del programa de doctorado sobre la
sociedad de la información y el conocimiento de la UOC que va pronunciar Manuel Castells a Barcelona el setembre de

2000.)  que als dos grups principals, militars i científics, s’afegiren dos grups més: en primer
lloc altres universitaris (també estudiants) provinents de la cultura dels moviments
llibertaris dels anys 60, que buscaven un instrumento de alliberament i d’autonomia
respecte a l’Estat i a les grans corporacions. Finalment, la quarta font  de
desenvolupament d’Internet va ser la cultura empresarial, la qual , encara que vint-i-cinc
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anys més tard, va recollir el la xarxa ja dissenyada i la va convertir en un fenomen de
masses.

 La segona característica del naixement i  evolució d’Internet és que va ser independent de
l’empresa privada i dels objectius de benefici econòmic. No podia ser d’una altra manera
donat que ningú podia imaginar com evolucionaria i les possibilitats comercials futures
d’uns dissenys tecnològics incipients i d’avantguarda i per descomptat que els beneficis
immediats no s’albiraven per enlloc, de fet van trigar 25 anys a aparèixer i va caldre tot un
complex i multicèntric procés d’evolució tecnològica: els ordinadors personals, les xarxes
de telefonia, el programari de xarxa, etc.

 Castells explica unes anècdotes sobre la poca visió de futur de grans executius
d’empreses informàtiques: en 1972, quan per primera vegada el Pentàgon va intentar
privatitzar ARPANET,  la va oferir gratis a ATT per què la comercialitzés i la
desenvolupés;  ATT ho va rebutjar al·legant que mai no seria rentable. En aquells
mateixos anys el president de Digital, una gran empresa d’informàtica, va manifestar que
no veia cap raó per què ningú volgués  tenir un ordinador a casa seva. Uns pocs anys
abans el president d’IBM, va afirmar que en l’any 2000 només hi hauria en el món cinc
ordinadors, i tots serien IBM Mainframe.

 Internet es va crear amb pressupost militar, però només podia haver-se creat amb diners
públics. De cap manera la indústria telefònica no hauria finançat el desenvolupament
d’Internet tal com és: un sistema global de telecomunicacions sense cap jerarquia, cap
control ni cap autoritat central i per tant un invent que no podia tenir un criteri diferencial
de preus en funció de la distància. La iniciativa privada hauria generat serveis
competidors incompatibles (no col·laboradors) i amb costos considerables pels usuaris: el
guany econòmic derivat de l’existència de la xarxa és nul, en canvi el guany social és
immens.

 Els científics que treballaven en la creació i desenvolupament d’ARPANET no havien de
justificar el rendiment econòmic de la seva feina, a més tota la documentació generada
era gratuïta, s’estimulava l’intercanvi i la col·laboració era l’únic criteri de treball, no pas la
competitivitat. Com que no tenia cap altre interès ni aplicació que la purament acadèmica:
ajudar a l’intercanvi d’idees entre al comunitat universitària i científica, el seu
desenvolupament va ser lliure i la seva estructura descentralitzada i oberta. Quan
l’empresa privada  s’hi va atansar Internet estava totalment dissenyat i ja era un fenomen
imparable.

 El 1984 la xarxa va passar a dependre de la Fundació Nacional de a la Ciència
nordamericana i fins a 1990 va estat prohibit fer negoci amb la xarxa, per exemple el
comerç electrònic. Finalment el 1995 es va privatitzar descentralitzadament.

 La  difusió comercial de l’ordinador personal i l’aparició del llenguatge html (i dels
navegadors  web) van fer, a principi dels 90, va fer que Internet estigués a l’abast de les
masses i que el món empresarial el considerés  com la nova frontera per al negoci.
Internet es va convertor en un fenomen social i tecnològic amb repercussions en  tots els
àmbits, laboral, lleure, personal, etc. ,
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 Internet es va desenvolupar a partir d’una arquitectura informàtica oberta i de lliure accés
des del principi. La commutació de paquets d’informació que circulen pels nusos no
jerarquitzats de la xarxa, sense un camí pre-establert, només amb l’únic objectiu d’arribar
a destí, tant se val per on passin, donada la gran velocitat de transmissió era la base
d’aquesta arquitectura oberta. Per una altra banda, el creixement d’Internet s’ha produït
per finançament local, inicialment també públic.  La posta en marxa dels servidors  i la
construcció i manteniment de les línies troncals d’Internet és assumida localment, per
cada país, per cada institució, per cada empresa: l’interès col·lectiu d’aprofitar-se de la
intercomunicació global va fer/fa  créixer Internet de manera exponencial.

 Internet és una xarxa de xarxes, totes locals i totes diferents. Internet no és de ningú, no
hi mana ningú, ningú té un pla predefinit. No cal pagar per a connectar-se, només cal
saber implementar els protocols TCP-IP i demanar un número IP a l’ICANN (agència
independent que els distribueix amb un cos pràcticament simbòlic). No s’ha de pagar res
per ser VHUYLGRU�G¶LQWHUQHW, encara que cal pagar el lloguer de la línia de cablejat a la
companyia telefònica local corresponent. Aquest calbejat no és una línia telefònica
convencional sinó una línia especial però gestionada per les mateixes companyies
telefòniques.

 Igualment, tot el programari de la xarxa era obert i lliure. Aquest fet fonamenta i explica la
capacitat d’innovació tecnològica constant que s’ha donat lloc en Internet. Els protocols
centrals d’Internet (TCP/IP), creats entre 1973 i 1978, són protocols que, es distribueixen
gratuïtament i a la font del codi te accés qualsevol investigador o tècnic. El ZRUOG�ZLGH
ZHE, el llenguatge  HTML, també és obert, no és de ningú i ha evolucionat
col·lectivament, s’ha anat estandarditzant per l’ús i per les mateixes avantatges de ser
estàndard. Apache, que és el programa servidor de WWW�que fan servir més de dos
terceres parts dels servidors del món, també és un programa de codi obert. Igualment,
UNIX, és un codi obert que va permetre el naixement i desenvolupament d’USENET
News, una xarxa inicialment alternativa a ARPANET (la xarxa dels pobres).

 Una altra característica que contribueix també a aquest caràcter obert: els productors de
la tecnologia d’Internet van ser fonamentalment els seus usuaris. És a dir, a més de la
capacitat creativa dels  seus dissenyadors, de seguida es va produir una interacció i
modificació constant de les aplicacions i del nous desenvolupaments tecnològics per part
dels usuaris (també científics i enginyers), en un procés de realimentació constant, el qual
està en la base del dinamisme i del creixement d’Internet.

 La  història d’Internet il·lustra clarament aquest fet: En principi es crea la xarxa per a
comunicar els superordinadors amb la idea de compartir temps de procés de dades i
obtenir una més gran mayor capacitat d’ús dels ordinadors. Però aviat van veure que
tenien més capacitat de processament informàtic del que necessitaven. Tenien una
solució i es van posar a cerca un problema que abordar: quines altres coses podien fer
amb aquests ordinadors en xarxa?. Quasi per atzar va aparèixer el correu electrònic què
de seguida (a partir de 1970) va ser, encara ho és, la principal aplicació d’Internet:  en
l’intent de cercar altres aplicacions, es van enviar missatges entre ells i es van adonar que
el que cercaven ja ho havien trobat: el correu. A continuació van aparèixer les llistes de
distribució  de missatges i els fòrums. Tots ells, són exemples d’aquesta relació entre els
usuaris i els desenvolupadors: es modifica constantment la tecnologia i les aplicacions
d’Internet. També va passar amb el telèfon: la historia social del telèfon en Estats Units



Josep García Alcocer      Llicència d’estudis 2000-2001

35 de 514                             El tractament de la informació en la societat de la Informació

(investigada, en particular, per Claude Fischer) mostra que es va inventar per altres
coses, però els usuaris van crear les aplicacions que tots coneixem.

 Una altra factor que mostra el que Internet no és de ningú, sinó un producte de la
col·laboració científica internacional està també en la història de les persones i grups
científics que han contribuït al seu disseny. Internet és un producte internacional, no
exclusivament nordamericà. Des  del principi es desenvolupa a partir d’una xarxa (conjunt
interrelacionat) internacional de científics i enginyers que comparteixen i creen
tecnologies de manera cooperativa, fins i tot en l’època en que ARPANET era “controlat”
pel Departament de Defensa nordamericà.

 La tecnologia clau d’Internet, la commutació de paquets, (SDFNHW�VZLWFKLQJ�, la inventen
en paral·lel Paul Baran en Rand Corporation en Califòrnia i Donald Davies, en el National
Physics Laboratory de Gran Bretanya.

 El desenvolupament dels protocols TCP/IP es fa per Vinton Cerf, en Estats Units però en
estreta col·laboració amb Gérard Lelan del grup francès Cyclades. El producte socialment
més important d’Internet que ha permès la seva difusió mundial: el ZRUOG�ZLGH�ZHE, el
llenguatge i el primer navegador hipertextuals els va crear, per lliure, Tim Berners-Lee, un
britànic que treballava en el CERN de Ginebra.

 Per altra banda, el desenvolupament de noves aplicacions com les conferències o els
butlletins o les llistes de correu electrònic van sortir de grups “llibertaris” organitzats al
voltant de les xarxes d’Internet, inicialment en paral·lel donades les limitacions
governamentals. Aquests grups, com ara el que va crear USENET (l’ARPANET dels
pobres, que fins passats uns anys no es va connectar a la xarxa general)  eren
internacionales.  Per tant, la tecnologia clau es desenvolupa en paral·lel entre Europa i
Estats Units.

 Afirma M. Castells que l’anàlisi de la seva història permet entendre per què Internet és un
tipus nou de tecnologia en la seva forma d’organització. La famosa idea de que Internet
es lliure,  incontrolable, etc., està justificat per la mateixa estructura de la seva tecnologia.
Aquesta tecnologia ha estat dissenyada, al llarg de la seva història, amb aquesta intenció.
És a dir, és un instrument de comunicació lliure, creat de forma col·laborativa por gent,
científics i innovadors que volien que fos un instrument de comunicació lliure.

 Aquí es pot enllaçar amb algunes de les idees de Vicenç Partal al seu article “El poder
digital”.

 Internet ens retorna a un model de comunicació oberta, no dirigista, tribal, on al costat del
principi democràtic "una persona un vot" es pot arribar a desenvolupar un nou principi
comunicacional: "una persona un emissor". Ja hi ha les condicions pot trencar la
diferència entre comunicació i informació, o com a mínim l'altera severament la relació
entre ambdues. Ningú que no vulgui va a ser passiu comunicacionalment parlant.

 Amb els ordinadors actuals, si existís una xarxa de comunicacions adequada    -de banda
ampla-, ja es podria emetre a tot el món televisió en directe des de la casa de cadascú. I
probablement estaríem obrint una dimensió nova al procés democràtic.

 I això és possible primer pel fet de parlar a totes les eines que usem per a comunicar-nos
en un sol llenguatge, el llenguatge digital. En segon lloc perquè les màquines necessàries
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per a comunicar esdevenen més i més barates cada vegada. Més i més fàcils d'usar. Més
i més configurables.

������ &RP�IXQFLRQD�,QWHUQHW"

 L’accés  i la circulació de la informació a través d’Internet és possible gràcies a quatre
aspectes: la commutació de paquets (SDFNHW�VZLWFKLQJ�, els protocols TCP/IP, les adreces
IP i el model client-servidor.

������ 7UDQVPLVVLy�GH�SDTXHWV

 En la base del disseny inicial de la xarxa hi ha una sèrie d’idees clau:

• calia enginyar un sistema en què els ordinadors es comuniquessin amb qualsevol
altre en qualsevol moment sense trobar la línia ocupada: per tant cali compartir les
línies no ocupar-les;

• calia, a més, minimitzant els riscos de les interferències i talls de línia, les línies
telefòniques a finals dels anys 50 eren molt febles.

• Per tant, No es podia fer servir el sistema telefònic, ni per disseny (quan es parla la
línia queda ocupada) ni per fiabilitat del funcinament.

• També s’hi barrejava la ideologia militar: calia minimitzar les conseqüències d’un
possible atac i destrucció d’un dels nuclis de la xarxa: si aquesta és centralitzada
és més fràgil que si no ho és.

 El sistema havia de ser segur: redundant i  descentralitzat; és a dir,  sense jerarquia i
sense dependre d’uns camins de comunicació concrets o preestablerts. Tant per raons
militars (minimitzar les conseqüències d’un possible atac) com per evitar conseqüències
negatives de  la poca fiabilitat de les línies telefòniques.

 La solució, elegant i eficient, va ser fragmentar la informació en paquets que es trameten
de forma independent (i repetida si cal).  Cada paquet conté un fragment de la informació
que es vol trametre juntament amb el seu número d’ordre dins de la cadena de paquets,
l’adreça de l’ordinador remitent i l’adreça de l’ordinador destinatari. Aquests paquets
comparteixen les línies de comunicació i cadascú pot anar per camins diferents. A l’hora,
es va decidir crear un cablejat nou específic, independent de la xarxa telefònica de veu.

 En arribar el conjunt de paquets l’ordinador destinatari recomposava l’arxiu ordenant i
enganxant tots el paquets, seguint els respectius número d’ordre. Si un paquet es perdia
el destinatari demanava al remitent la seva transmissió. Com que ni els ordindadors, ni les
línies de comunicació, telefòniques o no, no són mai infalibles el sistema, sense jerarquia
i redundant, és molt eficient.

 Donada l’alta velocitat de transmissió, tot aquest procés es realitza sense que les
persones aprecien cap demora.

 A més, es comparteixen les línies de cablejat: cada paquet només ocupa la línia un temps
ínfim, i van passant de forma successiva infinitat de paquets amb destinacions diferents.
Igual que en una bústia de correus hi caben moltes cartes a l’hora amb diferent
destinacions.
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 Les regles de comunicació entre ordinadors i les característiques i codificació dels
paquets s’anomenen SURWRFROV, en concret TCP-IP : només mitja dotzena, elegants i
senzills que encara es fan servir.

 En realitat, conceptualment  LQWHUQHW�V¶DVVHPEOD�PROW�D�XQ�VLVWHPD�GH�FRUUHX
descentralitzat, en què els paquets van passant de bústia a bústia fins arribar al destí.

 Cada bústia rep un paquet i el transmet a la bústia més propera en la línia del destinatari.
A més cada bústia rastreja constantment les bústies veïnes per detectar en cada moment
quines estan actives i quines no, d’aquesta manera evitar fer trameses en debades.

 Aquestes bústies escampades arreu són els ordinador de ruta.  Els paquets van passat
d’un ordinador de ruta a un altre, fins arribar al servidor de destinació, on s connectarà
l’ordinador personal de l’usuari, anomenat ordinador client.

������ 3URWRFROV�,QWHUQHW

 Els protocols d’Internet s’anomenen 7&3�,3��Transmission Control Protocol /
Internetworking Protocol. Són el conjunt de regles de codificació dels paquets i de diàleg
entre ordinadors que defineixen Internet.

 Originalment van ser dissenyats per al sistema operatiu  UNIX, però avui són utilitzats per
tots els sistemes i tots els ordinadors i, com ja hem dit. són de lliure distribució per a
qualsevol institució, empresa o particular que pretengui instal·lar un servidor Internet.

 Per tant, per connectar-se a Internet l’ordinador client (els ordinadors personals dels
usuaris finals) ha de tenir un programari que interpreti els protocols TCP /IP. Avui  tots els
ordinador ja ho tenen incorporat al sistema operatiu, per exemple al Windows.

 Els protocols TCP/IP permeten que els ordinadors connectats a Internet puguin
entendre’s entre sí i, per tant, enviar i rebre informació mútuament (paquets). Les adreces
IP possibiliten que els equips estiguin identificats, per a saber a on enviar i d’on ve la
informació.

 Complementàriament hi ha els protocols de cada tipus d’informació: http (pàgines web),
ftp (transmissió de fitxers), news (grups de debat), etc. Tipus dels quals en parlarem més
endavant.

������ ,GHQWLILFDFLy��1~PHUR�,3

 Cada ordinador que forma part de la xarxa o que s’hi connecta, és a dir cada servidor i
també cada client, s’identifica per una matrícula que en realitat és un número de 32 bits (4
bytes). Se li diu Adreça IP o número IP, (en anglès IP Address -Internet Protocol Address-
. Cada ordinador servidor té un únic número IP fix, assignat per l’ICANN. Les màquines
clients també el tenen però és provisional i variable: el servidor li assigna automàticament
en el moment de connectar i quan es desconnecta aquest número pot ser assignat de
nou a una altra ordinador client.

 Els 32 bits (4 bytes) del número IP és un número únic, però és forma com una paraula de
quatre lletres, on cada lletra és un número representat per cada un dels quatre bytes.
Com ja saben amb un byte es poden representar 256 números (des del 0 al 255).
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Quantes “paraules” diferents es poden fer amb 4 lletres d’un conjunt de 256 lletres? La
resposta és un número molt gran: ��ELOLRQV�G¶DGUHFHV�SRVVLEOHV�(tant per a les fixes
com per a les volàtils). Per tant el sistema va estar dissenyat per a acomplir abastament
qualsevol volum de creixement d’ús de la xarxa.

 Tot i que el número IP és un número únic, per convenció se separa per punts en 4 blocs
de 8 bits, per exemple:

 �������������

 ������������

 De tota manera, convenia un sistema més nemotècnic que una seqüència de números
donat que les adreces no només les fan servir els ordinadors com a part dels protocols de
comunicació. Així, els números IP estan associats a uns noms que són fàcils de recordar
ja que els usuaris humans han de saber-les i escriure-les en els programes clients per
accedir a la informació  que els interessi.  Per això, a cada número IP fix, els que
identifiquen als servidors, se’ls associa un nom el qual és sempre més fàcil de recordar i
té menys risc d’errada en escriure’l que una sèrie de números. Aquests noms associats
als números IP són els noms dels servidors o dominis. De tota manera, No hi ha cap
relació directa entre els números IP i les paraules del nom del servidor. Aquestes paraules
(excepte la darrera) són les que més convé al responsable del servidor, per què serveixi
de nom fàcilment reconeixible pels clients potencials.

 Per exemple:

 1~PHUR�,3  1RP�GHO�VHUYLGRU  85/�

 193.145.88.16  ZZZ�HGX����FRP  http://ZZZ�HGX����FRP/pese/temes.html

 161.116.7.34  LFH�G��XE�HV  http://LFH�G��XE�HV�interedu/programa.htm

 Com es veu aquests noms de servidor també tenen una o més paraules també separades
per punts pel què són fàcils de recordar.

 A vegades, es confon l’adreça IP amb la URL (Uniform Resource Locator), però aquest és
un concepte una mica diferent (adreça d’un recurs/arxiu concret dins d’un servidor
concret).

 Quan  un usuari escriu un nom de servidor o una adreça URL, el primer que fa l’ordinador
servidor és consultar quin és l’adreça IP que correspon al nom entrat, per què els
protocols de comunicació no reconeixen noms sinó números. Aquesta correspondència
entre els noms dels servidor i els números IP es fa a través de consultes a ordinadors
especials escampats per tot arreu de la xarxa, anomenats DNS�(Domain Name Server),
són com les guies telefòniques de la xarxa.  Els DNS no tenen tota la llista mundial, però
saben on anar a cercar el que necessiten quan no coneixen un nom (gràcies a l’estructura
de dominis i subdominis dels noms) .

 L’assignació d’IP i els noms corresponents la fa l’agencia internacional que supervisa
aquestes adreces Internet: ICANN, (Internet Association Assigned Names and Numbers).
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������ 1RP�GHO�VHUYLGRU��'RPLQLV

�������� 'RPLQL

 En general el GRPLQL�és un terme genèric, que inclou elements de nivells diferents. Ve a
indicar l’esquema jeràrquic d’un conjunt gran d’ordinadors, assenyala el lloc lògic i a
vegades (no sempre) geogràfic d’una  pàgina Web.

 Exemples de dominis:

 .es  ub.es  ice.d5.ub.es  www.edu365.com

�������� 6XEGRPLQL

 Se li diu VXEGRPLQL al conjunt de caràcters compresos entre les ����i el darrer punt (el qual
delimita el domini genèric principal)

 En el casos anteriors el subdomini serien

 1RP�GHO�VHUYLGRU  6XEGRPLQL  'RPLQL�GH�QLYHOO�VXSHULRU

 www.edu365.com  www.edu365  com

 ice.d5.ub.es  ice.d5.ub  es

 El nom del servidor o domini (suma del subdomini i del domini de nivell superior),
gràficament es pot veure pel fet que és la part inicial d'una URL: entre la :// i la següent
barra /,

�������� 'RPLQL�GH�QLYHOO�VXSHULRU

 El domini genèric, principal o de nivell superior (en anglès Top Level Domain: TLD’s) és
en un nom del servidor el conjunt de caràcters posteriors al darrer punt.

 En els exemples anteriors:  �HV�i �FRP

 Els dominis genèrics actualment admesos són:

 'RPLQLV�WHPjWLFV�ILQV�D�O¶DQ\�����

 com — companyies, comerços i empreses

 net — Proveïdors de serveis

 org — organitzacions no lucratives

 edu — institucions educatives USA

 gov — organitzacions del govern USA

 mil — organitzacions militars USA

 dominis de països només dues lletres (230):

 1RXV�GRPLQLV�WHPjWLFV�GHV�GH�O¶DQ\�����

 biz —negoci i activitats comercials

 pro—professionals com metges i advocats

 info —informació en general

 name - para individus o persones

 museum — museus

 aero — indústria aerospacial

 coop --  per a cooperatives comercials
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 es Espanya

 fr França

 uk Regne Unit

 ar Argentina
ad Andorra

 ...

 

 L’adreça http://www.ics.uci.edu/pub/websoft/wwwstat/country-codes.txt ofereix la relació
completa de dominis de països (també a hi ha una llista de còdis ISO de país a:
http://hotbot.lycos.com/help/domains.asp ).

 Els nous nos de domini, excepte �QDPH i .LQIR,  seran assignats a institucions o empreses
que  demostrin pertànyer al camp temàtic sol·licitat, i el preu serà més car que els
anteriors dominis (passar dels 35$ actuals del .com als 2000$).

������ $GUHoD�GH�GRFXPHQWV�R�85/

 L’URL especifica l’adreça Internet completa del document electrónic. Amb la URL es pot
anar directament a un lloc web o a una pàgina web.

 URL correspon a la contracció d’8QLIRUP�5HVRXUFH�/RFDWRU�. És una notació estàndard
per a l’especificació de recursos Internet (arxius, documents, pàgines, directoris...) i poder
accedir-hi de forma unívoca. La URL aporta dues informacions essencials per
localitzar/identificar un recurs a Internet:

• On es troba el recurs (servidor, domini, carpeta, arxiu...).

• Com accedir-hi (tipus de protocol).

 Exemples:

 85/  

 http://�www.xtec.es /pese/temes.html  http://ice.d5.ub.es/interedu/programa.htm

 ftp://ftp.uniovi.es  

 

 Cada fitxer en Internet, no importa quin sigui el  seu protocol (web, ftp, etc) d’accés, te un
URL únic.

 L’URL és fonamental en el WWW ja que és la que s’indica en els vincles (link) del
llenguatge HTML, i per tant fa possible l’enllaç hipertextual (salt)  a qualsevol altre objecte
de la xarxa.

 Si se sap l’adreça Internet d’un lloc o d’una pàgina (la seva URL) es pot fer servir
un navegador pera accedir a aquesta pàgina. N’hi ha prou amb escriure l’URL en
el requadre de la localització del navegador.
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 Els navegadors,  gràcies a la URL, localitzen l’arxiu dins del directori corresponent
del servidor, l’interpreta segons el seu tipus i si és un arxiu .html el  visualitza a
l’ordenador client.

 Tant Netscape com l’Explorer assumeixen una certa part de l’URL per defecte:

• Netscape: assumeix el prefix KWWS���ZZZ��L el sufix��FRP. De manera que si
s’escriu “*RRJOH´�el navegador activa la URL “KWWS���ZZZ�JRRJOH�FRP´

• Explorer: assumeix només el protocol KWWS���

�������� (O�IRUPDW�GH�OD�85/��'LIHUqQFLD�HQWUH�OORF�L�SjJLQD�ZHE�

 Un lloc web és un conjunt estructurat de pàgines que tenen un mateix responsable
i acostuma a referir-se a una temàtica homogènia.

 Les pàgines web estan hostatjades al mateix servidor; per tant comparteixen el mateix
nom de servidor i número IP, encara que el seu contingut pot ser ben diferent.

 El format de l’adreça, de l’URL,  d’un document  internet concreta és  

  SURWRFRO���VHUYLGRU�FDPL�QRPG¶DU[LX

 (VWUXFWXUD�GHO�85/

 Tipus de  protocol: web://,

 ftp://

 telnet://

 news://

 Nom del servidor
(subdomini del servidor –
correspon l’adreça IP)

 Camí o carpetes dins de
l’ordinador servidor

 Nom de l’arxiu,
normalment acabat en
.htm o .html

 http://  ice.d5.ub.es/  interedu/arxius/  primera.htm

 ftp://  ftp.uu.net/  graphics/picasso/  

 

 Altres Exemples d’URL:

 http://www.house.gov/agriculture/schedule.htm  Fitxer  hipertext d’un servidor Web

 ftp://ftp.uu.net/graphics/picasso  Directori d’un servidor de FTP

 telnet://library.albany.edu  Connexió  telnet

 

������� (O�JRYHUQ�G¶,QWHUQHW

 Com afirma Albert Folch: des del principi, la xarxa s’autogestiona, de manera informal, per
una sèrie de personalitats que se ocupen del seu desenvolupament sense que el Govern
nordamericà intervingués excessivament. En el fons, ningú hi donava massa importància.
Així es va crear una espècie de club aristocràtic, meritocràtic, que, encara avui, ha
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generat institucions absolutament úniques. El govern d’Internet ho te avui una societat
privada, recolzada pels governs internacionals però autònoma, anomenada ICANN
(Internet Association Assigned Names and Numbers). En el seu comitè executiu hi ha
científics de tot el món, per exemple de Barcelona, de la UPC. Aquest organisme tria el
seu consell d’administració per votació global entre qualsevol persona que s’inscrigui a
l’ICANN amb un correu electrònic. Aquesta autoritat és la que distribueix els dominis, les
adreces IP, estandarditza els protocols, etc. 

 Per gestionar en benefici de tota la comunitat el sistema de noms i adreces d’aquesta
mena de servei públic que és Internet existeix l’"Internet Assigned Numbers Authority"
(IANA: http://www.iana.org/ ), que és l’autoritat màxima del sistema de noms d’Internet
(DNS). Aquest organisme controla els anomenats registres d’Internet de cada estat o
NICs (Network Information Centers): http://www.nic.es/otros/index.html . Així, a Espanya,
per delegació de l’ IANA existeix l’ES-NIC, el qual té la responsabilitat de la gestió del
domini de primer nivell per a Espanya ("es") des de l’inici d’Internet el 1990.

 Per a l’accés a Internet sempre cal disposar d’un proveïdor de servei Internet (ISP).
Actualment existeixen gran quantitat de proveïdors (http://www.nic.es/proveedores/ ) tant
a escala nacional com europea o mundial que poden oferir diferents modalitats d’accés i
serveis Internet.

������� 1RP�G¶XVXDUL

 A més dels números IP d’identificació dels ordinadors, també els usuaris tenen un nom i
una contrasenya, tant per iniciar la connexió en el servidor que els dona l’entrada a la
xarxa com per algunes aplicacions que utilitzan informació privada, com ara el correu
electrònic o els grups de debat.

 Cada usuari, client, només pot accedir a la seva porció del servidor que té assignat, bé
per al correu o per a l’edició de pàgines web personals, institucionals  o d’empresa.
L’administrador del servidor sempre té accés a tota la nostra informació dins del servidor
(això també passa en les entitats bancàries o hisenda, etc.)

 El nom de l’usuari acostuma a formar-se a partir del nom del servidor i el signe @ i el nom
de l’usuari.

 Nom del servidor: SLH�[WHF�HV

 Nom de l’usuari SHSHLOOR#�SLH�[WHF�HV

 El signe @ separa el nom d ela persona del nom de l’ordinador on està donat d’alta com
a client.

������� 0RGHO�&OLHQW���VHUYLGRU

 Abans de l’aparició d’Internet hi havia altres models, com ara el Telnet, en què l’ordinador
que connectava funciona com una mena de terminal de l’ordinador servidor i l’usuari
havia de fer servir les comandes específiques del programa que vol utilitzar situat a
l’ordinador remot.
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 El model client-servidor significa que es pot utilitzar la informació continguda en
determinats ordinadors (servidors) fent servir programes específics (clients) allotjats en
els ordinadors dels usuaris. Això implica que s’estableix un diàleg entre ordinador servidor
i ordinadors clients a través de programes diferents situats a cada extrem de la
comunicació: programa servidor i programa client.

 D’aquesta manera, l’usuari no ha de conèixer els programes del servidor i el sistema
guanya versatilitat i llibertat: de fet diferents programes clients (per exemple de correu
electrònic o navegadors) poden dialogar amb un mateix programa servidor. O a l’inrevés,
un programa client pot dialogar amb diversos programes servidors. Els usuaris poden triar
el programa (client) que més els agradi, tenint la seguretat que la comunicació no se’n
ressentirà i que podran connectar amb diferents servidors sense haver de fer servir un
programari diferent.

 Així, els programes clients poden evolucionar, millorant les interfícies i la seva amabilitat,
sense necessitat de modificar els programes servidors. I a l’inrevés, també els programes
servidors poden canviar, per millorar, per exemple, la potència de servei sense que ho
noti el client, és a dir  l’usuari.

 Els servidors poden restringir l’accés als seus programes servidors o a la seva informació
demanant un nom d’usuari i una contrasenya, com ara per al correu. Altres vegades hi ha
servies lliures, com és el cas dels servidorsde web.

�������:RUOG�:LGH�:HE

 Quan s’activa un navegador amb una adreça IP, un nom de servidor o una URL, s’està
visualitzant documents del World Wide Web.

 Des de la seva creació, pel britànic  Tim Berbers-Lee en el laboratori del CERN (Centre
Europèen de Recherche Nucléaire) de Grinebra amb l’objectiu de difondre la investigació
científica, el World Wide Web (WWW o Web), la teranyina d’abast mundial, s'ha convertit
en l'aplicació d’lnternet que ha tingut més ressò, la més utilitzada i la més consultada, la
més popular i la de més ràpid creixement, és citada com l’aplicació més important
d’Internet per dos terços dels usuari, seguit pel correu electrònic. Fins a tal punt ha tingut
èxit, que el WWW incorpora pràcticament tots els serveis Internet.

 Basat en servidors i clients que interpreten arxius de text amb les etiquetes o codis del
llenguatge HTML, es generen pantalles gràfiques amb enllaços hipertextuals (link, vincles,
connexions) a altres documents en el Web de tipus diferents, properes o remotes:
aquesta és la característica única i revolucionària del Web.

 La web va representar una manera eficient de compartir i distribuir informació: un pas
endavant respecte als menús dels primers temps d’Internet fins arribar a l’hipertext.
Gràcies a aquest el WWW es  pot considerar com "una tecnologia que permet utilitzar la
totalitat de la xarxa Internet com una immensa biblioteca" (Codina, 1996) o com "una gran
base de dades documental amb interrelacions entre els diferents documents que la
formen, text formatat, gràfics, sons,  imatges estàtiques i en moviment, etc." (Baró, 1997).

 La :(%�és el conjunt de tots els ordinadors que a través d’Internet ofereixen informació
hipertextual estructurada, fent servir el llenguatge HTML. Els ordinadors que contenen
aquestes informacions es diuen servidors Web.
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 No tots els ordinadors d’Internet són servidors web, però sí tots els ordinadors poden
accedir a la informació web si tenen un navegador o visualitzador web (un programa
client) com ara Netscape o MS-Explorer.

 Internet, per tant, és molt més que el Web, encara que actualment les diferents tipus de
comunicació tendeixen a presentar-se en format web donades les característiques
d’amabilitat i senzillesa de les pantalles gràfiques hipertextuals.

 Els motius de l’èxit d’Internet està en la combinació de diversos factors:

1. Facilitat d'ús: informació gràfica i hipertextual.

2. Multimedia: combinació d'elements formals diversos.

3. Varietat de continguts, donada per la gran diversitat d’usuaris.

4. Total llibertat d’accés, de moviment a la xarxa i per captar i reutilitzar la informació.

5. Ràpida evolució tecnològica tant de les velocitats de tramesa com del programari:
navegadors i editors de pàgines i de gràfics.

 Tot plegat ha contribuït a què el nombre de pagines web creixi de forma desmesurada.

 El volum actual i la tassa de creixement de la web (pàgines i llocs web) són impossibles
de concretar i sempre són molt dispars, segons els estudis o experts que es consultin.

 Exemples d’aquesta disparitat:

 5LWPH�GH�FUHL[HPHQW
DQXDO�

 3000 % anual,  altres diuen que es
dobla cada 8 mesos.

 

 &UHL[HPHQW�GLDUL�  cada dos segons
apareix una pagina
nova,

 altres diuen que cada
dia apareixen 1,5
milions de pàgines,
(Alexa)

 altres diuen que cada
dia apareixen 7 milions
diàries. (Cyveillance)

 4XDQWLWDW�JOREDO�GH
SjJLQHV�

 1.000 milions
d'unitats, (International
Data Corp i Inktomi)

 altres diuen 3.000
milions,

 2100 milions
(Cyveillance)

 altres fins i tot parlen
d’un bilió de pàgines
(Alexa,About.com).

 4XDQWLWDW�JOREDO
G¶LPDWJHV

 250 milions, (Inktomi)   

 La Xarxa té amb un alt índex de variació i canvi: es diu que una adreça URL té una vida
mitjana de menys de dos mesos abans no desaparegui o canviï de lloc (de servidor).

 Es calcula també que un 83% dels webs ofereixen informació comercial i un 6%
subministren continguts científics o educatius.

 Altres xifres de molt difícil contrastació:

 4XDQWLWDW�JOREDO�GH�OORFV�ZHE�  5 milions (Inktomi)
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 4XDQWLWDW�G¶RUGLQDGRUV�VHUYLGRUV�  100 milions.

 ,QWHUQHW�DOV�(VWDWV�8QLWV  El 50% del total

 3UHVqQFLD�GH�O¶DQJOqV�D�,QWHUQHW  86 % del total (Inktomi)

 En el wwww domina clarament l’idioma anglès,  però hi ha pàgines en totes les llengües
del  món, incloent algunes llengües mortes, i d’altres  inexistents.

������� (YROXFLy�G¶,QWHUQHW

 $Q\  'HVFULSFLy  1RPEUH
QRGHV�

VHUYLGRUV

 1967  Es crea la xarxa ARPANET que es va usar primer per compartir programes
d’ordinador, sense necessitar de tornar-los a escriure per adaptar-los al
sistema particular de cada ordinador, només recollien els resultats..

 4

 1971  Es  va enviar la primera carta electrònica: això va estendre el seu ús:
intercanvi d’idees entre universitaris i es feia de manera extraoficial (per que
era restringit als usos/contractes  militars). A continuació van aparèixer les
llistes de correu:

 15

 1978  Es  crea USENET per estudiants de la Duke Unversity i la Universitat de
Carolina del Nord, al marge d’ARPANET, per trametre programes, notícies i
debats (fruit de l’esperit col·laborador i solidari). Un dels primers productes
d’aquesta tasca conjunta va ser el procés de millora i desenvolupament del
sistema operatiu UNIX, a partir de la seva versió inicial.

 50

 1984

 1987

  1.000

 10.000

 1989  Invenció a Europa del WWW al laboratori CERN (Centre Europèen de
Recherche Nucléaire) a Ginebra.

 100.000

 1992  Funcionament dels primers servidors de web. Entre ells el de la Universitat
Jaume I de Castelló.

 

 1995  Privatització d’ARPANET. Naixement d’INTERNET pròpiament dit.  

 1999   100 milions

 

 És molt difícil saber el nombre real d’ordinadors clients ni d’usuaris reals, alguns calculen
200 milions d’usuaris l’any 2000. L’estudi de mercat fet per Ovum prediu que,
mundialment, el nombre de persones amb accés a Internet serà el quàdruple per a l’any
2005. Aquest mateixa consultora també prediu que el mercat dels E.E.U.U. arribarà a la
saturació en 2002.

 Manuel Castells ofereix el setembre de 2000, les següents xifres de penetració d’Internet:

 ¬UHHV�JHRJUjILTXHV  7DVVD�G¶~V�G¶,QWHUQHW
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 USA, Finlàndia i Suècia  50% de la població

 Gran Bretanya  30-35%

 França y Alemània  20-25%

 Espanya  14%

 Catalunya  17%

 África, Ásia del sud  1%

 0LWMDQD�PXQGLDO  ���

 Com es veu hi ha un alt grau de concentració en el món desenvolupat.

 Les tasses de creixement són molt altes en tot el món excepte en la meitat sud d’Àfrica.
Per tant, també els nuclis centrals dels països subdesenvolupats estaran a la xarxa en un
termini molt curt de temps. Però segons M. Castells aquesta diferència de calendari
d’accés a la xarxa no beneficia als darrers que arriben donat que els usuaris són els que
defineixen el tipus d’aplicacions i evolució de la tecnologia, aquells que arriben més tard
tindran menys que dir en els continguts, en l’estructura i en la dinàmica d’Internet.

 Els servidors es concentren també als països desenvolupats i dins d’aquests s’aglomeren
a les grana àrees metropolitanes i això és així per què  el que és essencial per a produir
continguts és tenir persones amb informació i coneixement, i aquestes persones estan,
volen viure concentrades en els grans centres culturals i les grans àrees metropolitanes
del món.

������� 7LSXV�G¶LQIRUPDFLy

 L’èxit d’Internet també resideix en els diferents formats d’informació que permet hostatjar.
És difícil fer una única classificació dels tipus de documents disponibles en Internet, però
sí es possible agrupar els WLSXV�G¶LQIRUPDFLy�DFFHVVLEOHV�SHU�,QWHUQHW�a partir de
determinats criteris.

 1) SHJRQV�HO�SURWRFRO�R�VLVWHPD�G¶DFFpV: Internet consisteix, tècnicament en una
varietat de protocols d’accés. Aquests inclouen:

• POP3 (Correu electrònic),
• USENET (grups de debat).
• TELNET (accés remot),
• FTP (transmissió de fitxers),
• HTTP (web hipertext),
• ...

 Molts d’aquests protocols utilitzen programes específics per tal que els usuaris localitzin i
extreguin el material disponible pel protocol. Igualment, els navegadors web ja en porten
incorporats per facilitar als usuaris un context únic.

• Segons  el format de la informació: ASCII, hipertext, text, imatges, vídeo, so, software, etc.
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• 6HJRQV�HO�YDORU�GH�OD�LQIRUPDFLy: primària (informació final o vàlida per sí mateixa),
secundària (remet a pàgines amb informació primària: directoris, índexs, etc.), terciària
(remet a pàgines secundàrias: directoris de directoris, etc.)

���� 6HUYHLV�G¶,QWHUQHW

 Funcionalment, els usuaris d’Internet poden utilitzar un o tots els serveis Internet
següents:

• Correu electrònic (E-mail), amb contrasenyes personals per autoritzar la tramesa i
la lectura del correu personalitzat.

• Llistes  de distribució també són accessibles a través del correu electrònic.

• Grups  de debat o fòrums de discussió (news groups) a través de servidors
especialitzats que repliquen la major part dels grups del món o a través
d’aplicacions web específiques d’un sol portal o lloc web.

• Telnet o accés remot. Permet treballar sobre un altre ordinador i fer-lo servir com si
hom estigués allí.  Alguns serveis de biblioteques encara el fan servir, però
progressivament s’hi va integrant en la web.

• Ftp  (File Transfer Protocol) o transmissió de fitxers. Permet descarregar
ràpidament fitxers i desar-los al propi ordinador client.

• El World Wide Web (WWW o " el Web "). L’activitat cada vegada més gran, amb
més ràpid creixement en Internet.

������ &RUUHX�HOHFWUzQLF��H�PDLO�R�H�FRUUHX��

 Podeu consultar el que diu Albert Folch sobre el FRUUHX�HOHFWUzQLF�a
http://www.intercom.es/folch/internet/atrapat2.htm#Email .

 No requereix connexió simultània: l’emissor tramet el missatge que queda desat a la
bústia del receptor fins que aquest l’obre o consulta. Igual que en un contestador
automàtic: si no s’activa la lectura (engegant el programa corresponent) no es llegeixen /
visualitzen els missatges.

 L’emissor  tramet amb la immediatesa del telèfon sense els problemes derivats de la
necessitat de localitzar físicament al receptor com passa amb el telèfon. La  comunicació
pot ser ràpida si el receptor obre (consulta) la seva bústia amb relativa assiduïtat. Per una
altra banda  l’emissor te la tranquil·litat per confegir el missatge escrit, tal com passa en el
correu postal convencional. Ara bé, a canvi (¿?), es  perd la part de comunicació no
verbal que inclou la comunicació telefònica directa. Cal, per tant, ser conscient que el
mitjà  té unes normes comunicatives pròpies i saber trobar el to i la forma adient per
aconseguir un missatge eficaç. És convenient seguir un conjunt de normes de cortesia i
d’estil  és el que s’anomena 1HWLTXHWD (Netiquette), tant per al correu electrònic com  les
llistes de distribució i els debats. (veieu els dos apartats on es recullen un aquests
conjunts de normes d’estil)

 Albert Folch comenta el següent  sobre el correu electrònic com a àmbit d’activitat lliure:



Josep García Alcocer      Llicència d’estudis 2000-2001

48 de 514                             El tractament de la informació en la societat de la Informació

 8Q�GHOV�DYDQWDWJHV�PpV�LQWHUHVVDQWV�GHO�FRUUHX�HOHFWUzQLF�pV�TXH�HO�VHX�~V
QR�SRW��WqFQLFDPHQW��VHU�UHJXODW�SHU�FDS�JRYHUQ��7RW�HO�TXH�HQV�HQYLHP�SHU
,QWHUQHW�VyQ�ELWV��eV�IjFLO�LQWHUFHSWDU�XQ�PLVVDWJH��SHUz�HQFDUD�KR�pV�PpV
FRGLILFDU�OR��FDQYLHP�O
RUGUH�GHOV�ELWV�L�HQV�DVVHJXUHP��GH�OD�PDQHUD�TXH�HQV
VHPEOL�PpV�VHJXUD��TXH�QRPpV�HO�GHVWLQDWDUL�VjSLJD�HO�FRGL�TXH�SHUPHW
UHRUGHQDU�HOV�ELWV���GHV[LIUDU�HO�PLVVDWJH��+L�KD�SURJUDPHV�GH�GLVWULEXFLy
JUDWXwWD�TXH�KR�SHUPHWHQ��KWWS���ZZZ�HSLF�RUJ�SULYDF\�WRROV�KWPO���1R�VHUYHL[
GH�UHV��SXQ[DU��XQD�OtQLD�G
,QWHUQHW�SHU�HVSLDU�XQ�HQHPLF�SROtWLF��6
KDQ
DFDEDW�OHV�HVFROWHV�SROLFLDOV��$�PpV��HQYLDU�PLVVDWJHV�DQzQLPV���IDOVLILFDQW�HO
UHPLWHQW���pV�PROW�IjFLO
�KWWS���PDWUL[�UHVQHW�XSHQQ�HGX�URXUNH�)DNH0DLO)$4�W[W���7RWKRP�KD�GH
SRGHU�HQYLDU�FRVHV�DQzQLPDPHQW��(Q�PROWV�FDVRV��O
DQRQLPDW�pV�O
~QLFD
JDUDQWLD�DEVROXWD�GH�FRQILGHQFLDOLWDW��)DOVLILFDU�HO�UHPLWHQW��SHUz��QR�SHUPHW
UHEUH�FRUUHX�GH�PDQHUD�DQzQLPD���XQD�SRVVLELOLWDW�PROW�~WLO�VL�DOJ~�HQV�KD�GH
FRQILDU�XQD�YLYqQFLD�PROW�SHUVRQDO��SHU�H[HPSOH��$L[z�YD�PRWLYDU�XQ�QRL
ILQODQGqV�DQRPHQDW�-RKDQ�+HOVLQJLXV�D�RIHULU�XQ�VHUYHL�DXWRPjWLF��WRWDOPHQW
JUDWXwW��GH�UHPDLOHU�R�UHGLUHFFLRQDPHQW�GH�FRUUHX�HOHFWUzQLF�D�WUDYpV�GHO�VHX
RUGLQDGRU��HO�IDPyV��DQRQ�SHQHW�IL���1RPpV�HO�VHX�RUGLQDGRU�FRQHL[LD�OD�WHYD
DGUHoD�UHDO��'H�OODYRUV�HQoj�KDQ�VRUJLW�XQD�PXOWLWXG�GH�UHPDLOHUV�DPE
FHQWHQDUV�GH�PLOHUV�G
XVXDULV�FDGDVFXQ��SHU�H[HPSOH�
KWWOS���ZZZ�FV�EHUNHOH\�HGX�aUDSK�UHPDLOHU�OLVW�KWPO���(O�FRUUHX�HOHFWUzQLF�pV�
DPE�WRWD�VHJXUHWDW��HO�PLWMj�GH�FRPXQLFDFLy�D�GLVWjQFLD�PpV�OOLXUH�TXH
H[LVWHL[��3HU�PROWV�GHIHFWHV�TXH�VH�OL�SXJXLQ�UHWUHXUH�D�,QWHUQHW��KD�GH
TXHGDU�FODU�DL[z��,QWHUQHW�pV�XQ�QRX�HVSDL�GH�OOLEHUWDW�

 3HUz��DL[t�FRP�O
~V�GH�O
HPDLO�QR�SRW�VHU�UHJXODW�SHU�FDS�(VWDW��WDPSRF�HQ�SRW
VHU�UHJXODW�HO�VHX�DE~V�R�PDO�~V��+L�KD�JHQW�TXH�YHKLFXOD�HO�VHX�RGL�D�FHUWHV
LGHHV��UHOLJLRQV�R�LQGLYLGXV�D�WUDYpV�GH�PLVVDWJHV�LQVXOWDQWV�DSURILWDQW
O
DFFHVVLELOLWDW�GH�OHV�OOLVWHV�GH�FRUUHX�HOHFWUzQLF��'
DOWUHV�O
XWLOLW]HQ�SHU�IHU
SXEOLFLWDW�FRPHUFLDO��6RYLQW��DTXHVWV�PLVVDWJHV�DEXVLXV�SRUWHQ�XQ�UHPLWHQW
IDOVLILFDW��OD�UHVSRVWD�R�SHUVHFXFLy�pV�LQ~WLO��7DPEp�KL�KD�JDPEHUURV�L�SRFD�
VROWHV��(Q�DTXHVW�VHQWLW��HO�FRUUHX�HOHFWUzQLF�QR�pV�GLIHUHQW�GHO�FRUUHX
FRQYHQFLRQDO��7DQW�GH�ER�WRWHV�OHV�PDQHUHV�GH�IHU�PDO�R�IHU�OD�JXLW]D�IRVVLQ
WDQ�SRF�LQYDVLYHV�FRP�XQ�VLPSOH�PLVVDWJH�HOHFWUzQLF��TXH�V
HVERUUD�SUHPHQW
XQD�WHFOD��&RP�D�PtQLP��TXL�HV�SDVVHMD�SHU�,QWHUQHW�KR�ID�HQ�JHQHUDO�DPE�OD
ILQDOLWDW�G
DSUHQGUH�L�GH�FRPXQLFDU�VH��XQ�VLJQH�LQHTXtYRF�GH�FLYLVPH�L�GH
WROHUjQFLD�

 De tota manera el debat sobre la privacitat en general i sobre la privacitat en el correu
electrònic és un tema obert, donat que els governs de moment han prohibit l’encriptat dels
missatges argumentant que això facilitaria el mal ús per part de grups criminals. Com que
l’encriptat (cada persona determina el seu codi d’encriptament; obrir-lo és tècnicament
possible però molt difícil i costós) és la única manera d’assegurar la privacitat aquest és
un tema de debat obert.

 De tota manera grans personatges de la indústria informàtica (com el president de Sun
Microsystems) i sociòlegs, com el mateix M. Castells, ja parlen de la desaparició del
concepte de privacitat en un món connectat en xarxa. “Qualsevol cosa que fem a la xarxa
pot ser detectat electrònicament: el problema és qui està interessat, com, quan, de quina
manera, com es fa, etc.” (M. Castells)
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 Amb el correu electrònic tothom és igual: un nom i un conjunt de bits per la xarxa, per tant
es minimitza la desigualtat de prestigi i es desacralitza a persones o institucions que en la
vida real es presenten com distant, superiors i inaccessibles. En aparent contradicció amb
aquesta possibilitat d’un cert igualitarisme democràtic, una de les regles de la Netiqueta
considera que cal mantenir les distàncies i seguir el camí reglamentari per adreçar-se, per
exemple a autoritats socials o polítiques. El respecte, en teoria,  s'estableix al llarg de la
comunicació, no abans, i per mitjà de la capacitat argumentativa, el sentit de l'humor o la
saviesa.

 Un alumne i el president, un investigador i un jubilat,  pobre i ric, simpàtic i antipàtic, maco
i lleig, polit i desendreçat... La única diferència és el contingut d’allò que s’escriu.

 3URJUDPDUL�

 Hi ha diferents programes de correu amb els protocols POP3. A la següent adreça es pot
trobar una àmplia relació de clients de correu: http://tucows.ua.es/mail95.html . Igualment,
es pot fer servir: l’aplicació Messenger del Netscape o Outlook Express de Microsoft que
incorpora el Windows 95 i posteriors.

 A més, molts servidors han implementat un sistema de correu en format web que elimina
la necessitat d’activar un programa client diferent del navegador. Per exemple, Yahooo
(http://es.yahoo.com/r/fz),  la mateixa XTEC (http://www.xtec.es/correuweb/), etc.

������ (PRWLFRQV

 En els missatges de correu electrònic es fa servir una sèrie d’expressions semigràfiques
anomenats “Emoticons”  (smileys). Són icones que representen un estat emocional, i que
simplifiquen la seva expressió escrita. Es fan servir al FRUUHX, a les OOLVWHV�de distribució i
especialment a les xerrades (FKDW).  A l’annex hi ha una relació més àmplia d’emoticons i
d’abrviatures. Aquí teniu una selecció d’Emoticons:

 :-)  Somriure

 :-D  Riure

 :-P  Treure la llengua

 ;-)  Fer l’ullet

 :-(  Estar trist

 :,-(  Plorar

 :-@  Escèptic

 :-&  Confós

 :-*  En sap greu

 :-x  Un petó

 :-o  Oh!
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������ /OLVWHV�GH�&RUUHX

 Fem servir indistintament les expressions: llista,  llista de correu o llista de distribució. En
anglès Mailing List, maillist o listservers.

 Una llista de distribució és una manera de tenir una discussió de grup per mitjà del correu
electrònic i també de  distribuir anuncis a un gran nombre de persones. Per tant, és una
extensió o aplicació del correu electrònic. Cal subscriure’s i es rep el correu del grup a la
bústia personal.

 Quan hom es subscriu a una llista, el seu nom i  adreça de correu electrònic s’afegeix
automàticament a la llista ( a una base de dades) i el programa de gestió d’aquesta fa que
qualsevol missatge que arribi a la llista sigui redireccionat a tots els membres.

 Una llista de correu s’identifica per un nom i una adreça de correu electrònic. Per
exemple, la llista de correu ('8/,67�te una adreça composada per aquest nom i el
domini del servidor on resideix, en aquest exemple: edulist@listserv.rediris.es�

������ *UXSV�GH�GHEDW��QHZV�JURXSV�

 Es fa servir de manera indistinta les expressions: Debats, Grups de debat,  grups de
discussió i fòrums (en castellà “foros”), en anglès: newsgroups, usenet.

 Els grups de debat són grups de discussió electrònica, una sèrie de missatges
(anomenats en anglès “postings”) , sobre un tema particular que són tramesos a un
servidor de grups (news o usenet) el qual els distribueix als altres servidors de la xarxa
Usenet. Hi ha milers de grups de discussió que tracten sobre múltiples temes. S’anomena
Usenet a la xarxa mundial de fòrums o grups de debat. Aquest debats estan en servidors
especialitzats, escampats per  tot el món, que repliquen els missatges arribats als
diferents debats.

 Per a accedir a aquests debats cal tenir un programa client anomenat generalment QHZV;
darrerament, cada vegada més, els grups de debat són accessibles des de la Web a
través de servidors Usenet en format Html.

 A més d’Usenet, la major part dels portals web han generat aplicacions específiques de
debat en format web com un servei més que intenta mantenir als seus usuaris dins del
context del portal. Aquests grups de debats són específics de cada portal o comunitat
virtual i no poden ser consultats des dels programes clients de news.

 A diferència de les llistes de distribució, els debats, grups de discussió o fòrums no
reparteixen els missatges entre els abonats, de fet no cal inscriure’s, tret dels fòrum
privats. Són com taulers d’anuncis: qui passa per allà llegeix les notes o articles que
l’interessen i també pot penjar la seva aportació o la seva consulta.

 Llegir un missatge a un grup de debat requereix activar intencionadament l’esmentat grup,
per tant és més actiu que llegir el correu electrònic, activitat que cada vegada és més
habitual. Serveix la metàfora del Tauler d’anuncis: anar a mirar-lo   requereix més
intencionalitat i esforç que obrir la bústia del correu.
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������ 7HOQHW

 Elsprotocols Telnet permeten controlar un ordinador, (més aviat una part, una aplicació)
des d’un altre. Des del teclat i la pantalla distant es pot operar com si fos el propi
ordinador, com si l’usuari fos allí. Per taqnt el comandament que escriu l’usuari s’executen
directament sobre l’ordinador servidor, no pas sobre un programari client. Aquí el
programa client l’única cosa que fa és establir i manternir la comunicació.  Els sistemes
Telnet recorden al funcionament de les connexions telemàtiques anteriors a l’aparició de
la World Wid Web: sistemes de menús textual amb molt poques capacitats d’edició.

 Alguns serveis de biblioteques encara el fan servir, però progressivament s’hi va integrant
en la web.

 Requereix una autorització: identificador i paraula de pas que, en aquells casos d’accés
públic, són facilitats pel mateix sistema en el moment de connectar.

������ )73���)LOH�7UDQVIHU�3URWRFROV

 Els Protocols de Transmissió de fitxers permeten traspassar arxius entre ordinadors d’una
manera més segura i eficient que adjuntant-los a missatges de correu electrònic.

 Requereix una autorització: identificador i paraula de pas, encara que hi ha servidors
(anònims) que permeten la descàrrega sense demanar contrasenyes.

 Els navegadors porten incorporats l’aplicació de transmissió de fitxers. Només cal indicar
el protocol  FTP:// davant de l’adreça, per comptes de HTTP:// l’habitual per al format
web.

 A més, podem tenir un programa específic per realitzar la transmissió, com ara el
programa WSFTP, el qual s’ha de descarregar i instal·lar..

������ 5jGLR

 Per escoltar la ràdio a través de l’ordinador cal tenir instal·lat un programa d’audio que ho
permeti, com ara RealPlayer (RealAudio: http://www.real.com/). És posible que el mateix
navegador ja el porti incorporat, aquest o un altre programa d’audició.

 Si connecteu amb el servdor de RealPlayer activeu l’aparatat “Top Free Downloads”. A
més, convé registrar-se com a usuari del programa.

 Exemples d’emissores que emeten per Internet:

 Catalunya Radio  http://www.catradio.com

 Cadena Ser  http://www.cadenaser.es/welcome.ram

������ 7HOHYLVLy

 Canalweb de Franca : http://www.canalweb.net/cwsite/cw/default.asp?t=cult

 Televisió de catalunya: http://www.tvcatalunya.com/
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 Antena 3: http://www.antena3tv.com/a3tv/index.htm

 Radiotelevisión española: http://www.rtve.es/

������ ,PDWJHV�HQ�GLUHFWH��:HE&DP�

 Moltes pàgines inclouen Webcam, és a dir, imatges en directe, en temps real, o casi, de
situacions molt diverses.

 El llocs web següents ofereix un Catàleg de Webcam:

 http://www.dominios.net/elojo

 http://www.sopde.es/cajon/biblioteca/webcam/

 Val a dir, que moltes de les adreces que hi figuren ja han deixat de funcionar.

 Exemples de webcam:

 Zoo de San Diego en directe  http://www.sandiegozoo.org/special/babies/chimpanzee.html

 Trànsit de Sevilla

 una foto cada 5 minuts

 http://www.planetawebcams.com/cgi-
bin/miva?~elojo/eo_redirige.mv+28277

 Ciutat de San Francisco  http://www.planetawebcams.com/cgi-
bin/miva?~elojo/eo_redirige.mv+120

 Restaurant Riese  http://www.planetawebcams.com/cgi-
bin/miva?~elojo/eo_redirige.mv+140

 Platja de Califòrnia  http://www.planetawebcams.com/cgi-
bin/miva?~elojo/eo_redirige.mv+28077

 El Mont-Blanc  http://www.webcam-montblanc.com/montblanc/index.html

 La platja de la Concha. San Sebastián  http://www.tuciudad.com/webcams/donostia.htm

 Torre Effiel cada dia a les 14 hores  http://www.andreani.net/webcam/

������� ;HUUDGHV�HOHFWUzQLTXHV��,5&�

 La  forma més tradicional de conferència és  la xerrada en viu�o en temps real. Durant les
xerrades en viu, els participants s’escriuen missatges entre ells. Poden arribar a participar
centenars d’usuaris.

 El IRC, acrònim d’Internet Relay Chat, és un sistema de conversa, en tertúlies o xerrades,
en temps real per a usuaris d’Internet. Per poder participar només cal disposar d’un
programa client de IRC  i una connexió a Internet.

 Per a participar en IRC cal connectar-se a Internet en la forma habitual, executar el
programa client de IRC, i accedir a algun dels molts servidors escampats per tot el món.
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 IRC-Hispanbo és la xarxa de xerrades (IRC: Internet Relay Chat) de parla hispana més
gran del món, amb més de 505.000 usuaris diaris.

 L’adreça http://www.hispachat.ya.com/hispachat.jsp ofereix un ampli catàleg de converses
en Espanya i hispanoamèrica. Permet també crear un chat en una pàgina personal.

 El programa Netscape té incorporat un client de xerrades anomenat AOL-Instant
Messenger (American On Line...)

 A la següent pàgina hi ha programari específic per a chats:
http://www.galeon.com/scapella/programe.htm

 També, opcionalment, es pot connectar a un portal que ofereixi “canals” de xerrades. La
major part dels portals i llocs webs comercials, mitjans de comunicació, i molts altres
ofereixen la possibilitat de converses directes en format web, sense necessitat d’instal·lar
ni configurar cap programa.

 Per a més informació: http://www.sopde.es/cajon/biblioteca/irc/irc.html

������� 'LjOHJ�HOHFWUzQLF��7DON��,&4�

 Aquesta forma de comunicació és interpersonal i privada entre dos o més persones que
estan connectats en el mateix moment. Cal, per tant, un cert acord sobre l’hora de la
connexió o bé seleccionar la persona que interessi d’entre les que, en un moment donat,
estan actives en el servidor de diàleg.

 Una de les maneres de fer el diàleg personal, és fer-ho a  través d’un servidor de diàlegs
com ara http://www.hotmail.com. Per tant, cal tenir una adreça de correu en aquest
servidor i, a més, cal tenir instal·lat el programa de diàleg, en aquests cas el MSN-
Messenger.

 L’adreça per descarregar el programa client és:
http://messenger.msn.es/download/download.asp .

 Un dels programes de xerrada més populars és ICQ, (en anglès sona com “I Seek You” o
"et busco"). Permet xerrades públiques o privades, trametre missatges escrits o de veu i
també arxius. Una característica útil és la capacitat per a desar el text generat durant les
sessions de xerrada. El llocs Web d’ICQ conté un complet conjunt de tutorials que
expliquen com funciona aquest programari.

������� 9LGHRFRQIHUqQFLD

 Michael Lerner Productions a http://www.learnthenet.com/spanish/html/30conf.htm

 Videoconferència permet veure, escoltar, parlar i treballar en temps real amb persones en
diferents llocs del món sense la despesa del viatge. Es poden fer�conferències de moltes
maneres: Videoconferència, audioconferència, conferència de multimèdia, pantalla
compartida i, també el que s’anomena xerrada en viu (live chat). El cost d’implementació
d’aquests tipus de sistemes és molt reduït estan disponibles per a sistemes operatius de
Macintosh, Windows, Windows NT i UNIX.
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 Els programes de conferències, com el popular CU-SeeMe, permeten als grups de treball
usar Internet per a veure les seves respectives cares en petites finestres en la pantalla de
l’ordinador i escoltar les veus a través dels altaveus de l’ordinador.

 Per a fer una videoconferència, es necessita una camera digital, el programa (per
exemple CU-SeeMe o CNET).
 Les conferències poden fer-se d’un a un, d’un a molts (anomenades “multicast”) o de
molts a molts (anomenades “multipoint”). La major part dels programs de conferències
estan construïts sobre estàndards oberts de la indústria, així que una connexió amb un
mòdem de 28.8 Kbps es suficient per a iniciar–la. De tota manera, velocitats de connexió
més altes oferiran resultats molt millors, com a mínim una XDSI.
 Les vídeoconferències a través de la Web són una tecnologia prometedora que creixerà
ràpidament. Té un gran potencial per a millorar les comunicacions de companyies petites i
mitjanes, i especialment per a l’aprenentatge a distància. Quan l’ample de banda
s’incrementi aquest serà un recurs que es generalitzarà en el centres de treball i els
centres educatius.
 Microsoft Internet Explorer (versión 4.0 i superiors) inclou un programa per a
conferències, anomenat NetMeeting.

������� &RQIHUqQFLHV�WHOHIzQLTXHV

 Internet pot ser usada també per a fer trucades telefòniques a tot el món pel cost d’una
trucada local o la tarifa plana que es tingui contractada. Les conferències d’àudio
permeten la comunicació verbal, per comptes d’escriure els missatges. Funciona
digitalitzant la veu i trametent-la com asenyal binàries a través d ela xarxa. Encara aque la
qualitat de só és limitada  estalvia diners en trucades a llarga distància.
 El software que es necessita és molt variat, per exemple Speak Freely para Windows
ofereix conferència d’àudio, i correu de veu. Sobre Macintosh es pot usar DigiPhone.

������� &RQIHUqQFLD��GH�GRFXPHQWV

 Els programes de conferència de documents permeten que persones en ubicacions
distants puguin treballar plegades en un mateix projecte a través de la Web sense
necessitat de connexions de banda ampla. Alguns programes permeten als participants
fer anotacions a documents; altres permeten als participants usar processadors de textos
i fulls de càlcul per a produir un document en col·laboració.
 Els programes per a conferències de multimedia i de pantalla compartida en Internet
faciliten les eines bàsiques per a connectar grups de treball, així com eines de
col·laboració detallades que permeten als usuaris controlar i sincronitzar les aplicacions i
presentacions de text, gràfiques, imatges, sons i vídeo. Les aplicacions de pissarra blanca
presenten esquemes en temps real, visió i anotació de documents.
 Les tecnologies de conferència encara han de ser perfeccionades i el seu rendiment
depèn molt del tipus de hardware i del  programes que es facin servir.
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�� ,QIRUPDFLy�GLJLWDO

 Com que l’element clau en l’aparició de les xarxes telemàtiques és l’ordinador, SHU
HQWHQGUH�,QWHUQHW�FDO�HQWHQGUH�TXq�pV�OD�LQIRUPDFLy�GLJLWDO��ELQjULD�L�FRP�IXQFLRQHQ
HOV�RUGLQDGRUV��L’únic que circula per internet i dins d’un ordinador són bits: informació
digital en codi binari.

���� /D�LQIRUPDFLy�HOHFWUzQLFD�L�GLJLWDO

 Informació digital o electrònica és la que s’enregistra, es difon i es consultada amb
dispositius digitals, fonamentats en la codificació binària (bits): senyals que només tenen
dos estats, ]HURV�i XQV�

 En canvi una informació analògica és la que es basa en els canvis d'una variable al llarg
del temps, que pot prendre qualsevol valor, per exemple les taques de tinta sobre el paper
formen un text o una imatge.

 Una altre exemple:  els casi desapareguts discs de música de vinil són mitjans analògics:
els solcs en espiral contenen unes rugositats amb formes variables. En canvi els discs
compactes contenen un conjunt de cercles concèntrics  en el quals hi ha microscòpics
forats o la seva absència

 En un sentit més limitat es parla d’informació digital per a anomenar les dades
enregistrades en suports òptics (CD-ROM) i magnètics (discos d’ordinador) i també per a
les informacions que accessibles telemàticament (Internet).

���� %LWV��LQWHUUXSWRUV��&RGL�ELQDUL��GtJLWV�L�Q~PHURV�

 Bàsicament, els ordinadors només realitzen un únic tipus d’activitat: traspassar senyals
elèctriques d’unes parts a una altra de la seva arquitectura. Aquestes senyals elèctriques
només poden tenir dos estats: actiu / inactiu, amb corrent  / sense corrent, per això
s’anomenen senyals binàries o codi binari. Recordem un altre codi binari: la WUDQVPLVVLy
WHOHJUjILFD�(punt / ratlla).

 En realitat, dins d’un ordinador el que hi ha són LQWHUUXSWRUV��HOqFWULFV: cada una de les
dos senyals possibles corresponen als dos estats possibles dels interruptors: poden estar
oberts o tancats. Per això parlem de llenguatge binari.

 Ara bé amb aquest llenguatge binari es fa un tipus d’operació bàsica: calcular, és a dir,
operar amb números.  Els Q~PHURV�(dígits) es representen per un conjunt d’interruptors,
per un conjunt de senyals binàries. La informació que conté un interruptor és el que
anomenem ELW�(abreviatura anglesa de “binary digit”) . Aquesta és la premissa inicial, idea
senzilla i potent, de la qual parteix el funcionament lògic de l’ordinador: l’únic que circula
per dins d’un ordinador i per Internet són bits; és a dir, informació elèctrica en codi binari
tot representant números (dígits). Els quals a la seva vegada serveixen per representar
tota mena d’informació: textual, gràfica, sonora, etc.
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 Diu Albert Folch: “Els enginyers tracten amb interruptors i els informàtics amb bits”
($WUDSDWV�D�,QWHUQHW), són les dues perspectives complementàries que expliquen el
funcionaments de la informàtica.

 Els ordinadors (FRPSXWHUV) fan processos senzills i repetitius: van ser inventats per
DXWRPDWLW]DU��FRPSXWLQJ��els càlculs numèrics. Però aviat els informàtics, o els
enginyers, es van adonar que mitjançant els números es podia representar qualsevol
tipus d’informació: textual, gràfica, sonora, ... Per això parlem d‘LQIRUPDFLy�GLJLWDO�R
LQIRUPDFLy�HOHFWUzQLFD. Tot el que es pugui representar en forma de números (dígits) en
el fons es representa en forma de bits.

 Els bits es representen a la pantalla (en formes de punts de llum), representant a la
vegada informació més complexa identificable fàcilment per les persones: lletres, signes,
dibuixos, gràfics en moviment, etc. Igualment, es poden  imprimir (els bits es presenten en
forma de punts de tinta, etc); es poden escriure en discos i en CD, es poden transmetre
per xarxa (internet), etc.

 La primera calculadora electrònica es fa construir el 1939 per Bell Telephon;  el primer
ordinador,  el famós  ENIAC (a la Universitat de Pensilvania) es va posar en marxa el
1945; la primera interconnexió telefònica entre ordinadors va tenir lloc el 1964.

 Fàcilment es pot entendre que la complexitat i utilitat de tot aquests processos està en
funció de: 1)  la quantitat de bits que es poden emmagatzemar (memòria, tant de la unitat
central de procés, com de la pantalla, de la impressora, i de la resta de perifèrics) i 2) de
la velocitat amb que es poden trametre i combinar (la qual ve determinada pel rellotge
intern del processador)..

 Els interruptors elèctrics tenen dues grans avantatges: a) es poden DFFLRQDU�D�GLVWjQFLD
a gran velocitat (la de la corrent elèctrica); b) es poden PLQLDWXULW]DU gràcies a l’invent del
WUDQVLVWRU (interruptor fabricat amb silici, material barat i fàcil de treballar) el 1948.

 Això ha permès l’accelerada evolució i difusió de la informàtica i les serves aplicacions.

���� 1~PHURV�GHFLPDOV�L�ELQDULV

 El llenguatge binari només té dues lletres: 0 – 1.

 Amb un bit es poden representar només dos números, (0 i 1); amb 2 bits es poden
representar 4 (2 2 ) números, amb 3 bits 8 números (2 3 ), amb 4 bits 16 números (2 4 )...
amb 8 bits es poden representar 256 números (2 8 ).

 Aquesta combinació de 8 bits es va considerar la unitat bàsica d’informació i de memòria i
se li va donar el nom de  E\WH: amb 256 números ja es podien representar els caràcters
numèrics, el alfabètics en majúscula i minúscula, un ampli conjunt de signes i altres
caràcters de control.

 'HFLPDO  %LQDUL   'HFLPDO  %LQDUL
 0  0   8  1000
 1  1   9  1001
 2  10   10  1010
 3  11   11  1011
    12  1100
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 4  100   13  1101
 5  101   14  1110
 6  110   15  1111
 7  111    
    254  11111110
    255  11111111

���� (OV�GLIHUHQWV�WLSXV�GH�GDGHV�HV�FRGLILTXHQ�HQ�ELWV

 7RW�VyQ�ELWV�(i E\WHV), però la manera d’agrupar-los i els temps de transmissió varien
segons el tipus d’informació: text, imatge, so, etc. La informació textual requereix per a ser
representada menys quantitat de bits/bytes que la informació gràfica.

 Una lletra es codifica amb un sol byte: per tant és fàcil de representar i ocupa poca
memòria: un text de mil pulsacions  ocupa només 1000 bytes (1 Kb)

 Però representar un punt de color és més complicat: els ordinadors actuals distingeixen
16 milions de colors, per representar un número tant alt calen 24 bits (2 24 =16.777.216).
Per tant, per a cada punt de color es fan servir 3 bytes; ara bé si una pantalla té
aproximadament 1/2 milió de punts, una imatge que ocupi la pantalla completa ocuparà
1,5 milions de bytes (és a dir, 1,5 MegaByte), com un llibre de 750 pàgines de text pla.

 Aquestes quantitats són teòriques per què els informàtics han optimitzat la manera de
codificar els punts de color per tal que un arxiu gràfic ocupi menys que aquesta quantitat
teòrica. Igualment, els arxius de text, casi mai són de text pla, generalment porten
incorporades característiques formals (estils de lletra i de pàgina, etc) que fan que un
arxiu de text necessiti per a ser codificat més bytes que la quantitat teòrica indicada.

 Un text, a més d’ocupar poca quantitat de bytes pot ser llegit seqüencialment; en canvi,
una imatge necessita molts més bytes i fins que no està sencera no pot ser
interpretat/llegit: per això la tramesa d’imatges per Internet és lenta (molt més si és en
moviment) i requereix ordinadors potents i línies de transmissió amples.

 La qual cosa ens porta al concepte d’$XWRSLVWHV�GH�OD�LQIRUPDFLy.

���� $XWRSLVWHV�GH�OD�LQIRUPDFLy

������ (OHPHQWV�WqFQLFV

 En Internet des del punt de vista tècnic es poden diferenciar tres elements bàsiques:

• Línies  troncals,
• Línies  de l’accés (telèfon i televisió digital  -per cable o no- )
• Programari de nevegació.

 La substitució dels cables coaxials troncals per cables de fibra òptica pot proporcionar un
augment de la capacitat troncal en un factor de 100.000, segons les característiques de la
fibra òptica.

 Els mòdems i les línies telefòniques de connexió corresponen a les carreteres d’accés a
l’autopista. Aquesta tecnologia també està evolucionant: Xarxa Digital de Serveis
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Integrats de banda estreta i de banda ampla, l’ADSL (Digital Subscriber Line), ATM
(Asynchronnous Transfer Mode), etc. fins arribar també a la fibra òptica.

 La capacitat de transmissió de dades entre els diferents punts de les xarxes informàtiques
s'anomena �DPSOH�GH�EDQGD", i es mesura en el nombre de bits per segon  que poden
arribar a transmetre's per la línia. Podríem comparar l'ample de banda amb el nombre de
carrils d'una autopista, o amb el diàmetre d'una canonada.

 De moment, en la pràctica la situació en general és molt precària: La transmissió de vídeo
sobre Internet ha mostrat la insuficiència de la capacitat de les línies troncals i de accés
(necessita entre 2 i 3 Megabits/ per segon). Un mòdem a 56.000 o 64.000 Bites per segon
o una xarxa local (a la que accedeixen difernets usuaris) amb una línia a  10 o 20
Megabits/ per segon són clarament insuficients.

 Si un servidor té èxit  i aconsegueix força clients es produirà aviat una saturació de les
seves línies (troncals),  això provoca alentiment de les connexions fins i tot per operacions
en principi senzilles.

 En canvi, el  software d’interacció o nevegació en aquest moment és la part més reeixida
del procés, encara que també evolucionarà.

 Com a complement a aquests elements hi ha el contingut: la informació en sí mateixa;
d’interès per al públic en general o per a un grup determinat. Aquesta informació és, en
general, informació multimèdia (qualsevol mitjà: text, gràfics, veu, música, imatge fixa,
seqüències de vídeo, en els seus més variats formats).

 Per tant es pot dir que, de moment, Internet és l’autopista de la informació realment
existent, a l’espera de l’evolució/confluència amb  de la televisió digital.  Segur  que
evolucionarà: Tècnicament millorada però no està clar si conservarà les característiques
de llibertat i gratuïtat que té Internet des del seu naixement .

������ 'XHV�SHUVSHFWLYHV

 Més enllà dels aspecte purament tècnics, l’expressió autopistes de la informació engloba
dos conceptes inicialment diversos:

• Barreja de computadors i informació: gent interconnectada de forma interactiva a
través d’una immensa xarxa de xarxes d’ordinadors. Internet és el primer pas (Al
Gore)

• Barreja de televisió i informació: gent treballant i jugant a través de la televisió
interactiva; televisió per cable és el primer pas (John Malone, president de TCI)

 Persones, interactivitat, i informació són els elements comuns als dos conceptes:
persones que interactuen entre elles i amb la informació.

 Les persones tindran accés integrat a multitud de serveis des de casa seva: informació,
comprar, conversar, treballar, estudiar, jugar,  ... tot sense sortir de casa. En aquesta
perspectiva “El més important és el contingut” (Bill Gates)
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 La infrastructura (tecnologia) està en la indústria dels ordinadors i de les
telecomunicacions (cable òptic i satèl·lit) .  La informació està en la indústria de la radio-
televisió i del cine d’una banda, i de les editorials i de la premsa d’altra banda.

 Es donarà cada vegada més la intersecció entre el següents quatre grups, ja que tot és el
mateix negoci:

• ordinadors
• telecomunicacions
• audiovisual
• editorial

 D’aquí que s’estiguin consolidant grans aliances entre empreses molt potents dels quatres
sectors arreu del món.

���� ¬WRPV�L�ELWV

 Paràgrafs de conferència inaugural de Nicholas Negroponte al MILIA 96.

 ³(OV�jWRPV�HOV�HQWHQHP��HVWHP�VREUH�jWRPV��HVWHP�IHWV�G¶jWRPV��HQV�YHVWLP�DPE�jWRPV�L
HOV�WUDQVSRUWHP��7HQHQ�FRORU��WHQHQ�PLGD��WHQHQ�SHV�L�WHQHQ�PDVVD��HWF��(OV�HQWHQHP
EDVWDQW�Ep��6REUH�HOV�ELWV�HVWHP�PpV�GHVRULHQWDWV��1R�WHQHQ�SHV��QL�PLGD�QL�IRUPD�QL�FRORU
QL�PDVVD�L�YLDWJHQ�D�OD�YHORFLWDW�GH�OD�OOXP��(V�WUDFWD�GH�WRW�XQ�PyQ�D�SDUW�

 ([HPSOH�

 8QD�ELEOLRWHFD�IXQFLRQD�VRODPHQW�SHUTXq�HVWj�EDVDGD�HQ�HOV�jWRPV��3ULPHU�KDV�GH�SRUWDU
HOV�WHXV�jWRPV�D�OD�ELEOLRWHFD�������GHVSUpV��TXDQ�W¶HQG~V�XQ�jWRP�QR�HQ�TXHGD�UHV��eV�D
GLU��TXH�TXDQ�DFRQVHJXHL[HV�HQGXU�WH�HO�OOLEUH�TXHGD�XQ�HVSDL�EXLW�DO�SUHVWDWJH��7H¶Q�YDV�
OOHJHL[HV�HO�OOLEUH��WRUQHV�XQD�VHWPDQD�GHVSUpV��HO�WRUQHV�DO�SUHVWDWJH��L��HQFDUD�TXH�HO�TXH
GLUp�pV�WRWDOPHQW�LPSUREDEOH��DOJ~�HO�WRUQD�D�DJDIDU�LPPHGLDWDPHQW��VH�O¶HQG~�XQD
VHWPDQD�L�HO�WRUQD�D�GHL[DU�DO�SUHVWDWJH��(Q�DTXHVW�FDV�WRWDOPHQW�LUUHDO�TXH�DFDER�GH
GHVFULXUH�HO�OOLEUH�KD�HVWDW�OOHJLW����YHJDGHV�HQ�XQ�DQ\�

 $UD�DJDIR�OD�ELEOLRWHFD��TXH�HVWj�IHWD�G¶jWRPV��DJDIR�O¶HGLILFL��HO�FRQWLQJXW�L�OD�JHQW�L�KR
FRQYHUWHL[R�WRW�HQ�ELWV��IL[HX�YRV�TXq�SDVVD��HO�SULPHU�TXH�SDVVD�pV�TXH�MD�QR�KDLJ�GH
SRUWDU�HOV�PHXV�jWRPV�FDS�DOV�ELWV��VLJXL�RQ�VLJXL�KL�SXF�DFFHGLU��8Q�JUDQ�FDQYL�

 8Q�DOWUH�FDQYL��PROW�PpV�JUDQ�HQFDUD��pV�XQD�FRVD�PROW�zEYLD����TXH�TXDQ�W¶HQGXV�XQ�ELW
VHPSUH�TXHGD�XQ�ELW��$L[z�YRO�GLU�TXH�PpV�R�PHQ\V�VLPXOWjQLDPHQW�WUHV�PLOLRQV�GH
SHUVRQHV�HV�SRGHQ�HQGXU�HO�PDWHL[�OOLEUH�´

 La següent cita de Bauwens (1994) expresa en una línia la mateixa idea que els paràgrafs
anteriors de Negroponte:

 “És més econòmic moure informació que moure persones o coses: això explica el
creixement  del ciberespai”.

���� &DUDFWHUtVWLTXHV�GH�OD�LQIRUPDFLy

 Podem definir un conjunt de 11 paràmetres en funció dels quals poder caracteritzar la
informació digital (i els dos suports principals: discos  i telemàtics) i diferenciar-la de la
informació analògica (Modificat a partir d’Hagen 1992):
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 $FFHVVLELOLWDW  Necessitat o no d’un aparell per a la lectura del document.

 $FWXDOLW]DFLy  Facilitat o dificultat per actualitzar la informació del document.

 $OHDWRULHWDW  Oposat a seqüencialitat. Facilitat d’accés a un element concret de la
informació.

 $XWHQWLFLWDW  Nivell de confiança que del suport en el sentit que la informació sigui
autentica (original).

 &HUFDELOLWDW  Facilitat de trobar la informació dins del document.

 'HQVLWDW  Densitat d'informació en relació amb el volum o l'espai ocupat pel suport de
la informació.

 'XUDELOLWDW  Temps de vida estimat del suport de la informació abans que es faci malbé.

 (UJRQRPLD  Comoditat d'ús que proporciona el suport del document.

 ,QWHUDFWLYLWDW  Nivell d’interacció amb l’usuari.

 5HXWLOLW]DFLy  Facilitat per a seleccionar, reproduir i transportar la informació.

 9LUWXDOLWDW  Oposat a objecte físic. Possibilitat d’accés digital sense desplaçament ni de
l’usuari ni del suport de la informació.

 

 0RGLILFDW�GH��Cercar i col locar informació en el World Wide Web.- Baró Queralt, Jaume <editor>; (Capítol 1
de Francesc Mañà). Ed. Llibres de l'Índex. 1998

 En funció d’aquests paràmetres es pot qualificar i comparar la informació analògica (per
exemple en suport paper) i la informació digital, diferenciant el suport en disc (magnètic i
òptic) i el telemàtic.�L’ordenació de la següent taula es fa en funció de les majors
puntuacions de la informació digital a través de la xarxa (Internet).

 

  ,QI��GLJLWDO�

 6XSRUW�7HOHPjWLF

 ,QI��GLJLWDO�

 6XSRUW�'LVF

 ,QI��DQDOzJLFD�

 6XSRUW��3DSHU

 &HUFDELOLWDW  3  3  1

 $OHDWRULHWDW  3  3  0

 5HXWLOLW]DFLy  3  3  1

 ,QWHUDFWLYLWDW  3  3  1

 $FWXDOLW]DFLy  3  2  1

 'HQVLWDW  3  2  1

 9LUWXDOLWDW  3  0  0
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 'XUDELOLWDW  1  3  3

 $XWHQWLFLWDW  1  3  3

 $FFHVVLELOLWDW  1  1  3

 (UJRQRPLD  1  1  3

 0RGLILFDW�GH��(O�OOLEUH�GLJLWDO��de Lluís Codina (1996), basat en Hagen (1992).

 

 De les quatre característiques en que la valoració del suport telemàtic de la informació
digital és menor, en dues sembla inevitable (Accessibilitat i Durabilitat) i en les altres dues
(Autenticitat i Ergonomia) es pot invertir la valoració en funció de l’evolució tecnològica i
social de la xarxa: l’autenticitat s’incrementarà amb la consolidació del concepte de
certificació dels continguts i l’ergonomia amb el desenvolupament dels llibres electrònics.

 Segons quins paràmetres valori més d’una informació l’usuari tendirà a triar unes fonts
d’informació i un processos de cerca  o uns altres.

 De tota manera, sembla que les característiques principals de la informació digital per
xarxa telemàtica són les més valorades en la societat actual:

• Facilitat de cerca (Cercabilitat),

•� Facilitat per accedir a qualsevol ítem d’informació (Aleatorietat, sense haver de
revisar tota la seqüència d’informació) a través dels hipervincles, dels índexs i de la
cerca interna,

•� Facilitat de seleccionar, copiar, enganxar, modificar la informació (Reutilització),

•� Actualització i renovació permanent dels continguts (Actualització),

•� Accessilitat  a immenses i universals quantitats d’informació (Densitat),

•� Accessilitat  a fonts diverses i disperses geogràficament, (Virtualitat)

 Existeix una gran varietat de serveis d’informació telemàtica com ara les bases de dades
en connexió amb protocol telnet o protocol web, els grups de debat o news, i
especialment la informació diversa difosa en format web. En aquests moments
pràcticament totes circulen per la xarxa universal Internet, encara que en alguns països
com ara França encara hi ha serveis videotext.
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�� /¶HVWUXFWXUD�QDUUDWLYD�KLSHUWH[WXDO

���� +LSHUWH[W��HVWUXFWXUD�L�QHYHJDFLy

������ &RQFHSWH�G¶+LSHUWH[W

 L’hipertext és una manera d’estructurar la informació. Forma una xarxa interminable de
documents interrelacionats. Una xarxa es defineix per un conjunt d’elements amb unions
entre ells, però sense un ordre únic definit de recorregut entre els elements.

 Característiques:

• Inexistència d'un únic fil discursiu i de marques d'origen i final del text,
trencant-se la seqüència única com a principi ordenador.

• Desdibuixament de l'autoria i del concepte de text tancat, motivat per
les interconnexions i integracions que el lector pot establir amb
d'altres textos.

• Integració de múltiples matèries expressives (verbals i no verbals) no
constants durant el discurs en un mateix mitjà (digital).

 L'hipertext, en permetre un procés de lectura no lineal i no limitat a un sol text. En realitat
la lectura es converteix en una altra cosa: navegació, procés cognitiu diferent; el context
de lectura on l'eix vertebrador de l'experiència només depèn dels lector, trencant així un
context i un punt de vista estàndards que tradicionalment s'han emprat per consolidar
cultures i formes de narrar referencials.

 L'hipertext, per tant, ens permet parlar d'un lector actiu, o, millor dit, creatiu, amb la
implicació democratitzadora que comporta el concepte. George Landow argumenta que
l'hipertext s'experimenta com un sistema que es pot descentrar i recentrar tantes vegades
com es vulgui, segons els interessos del lector.

 El lector fa l’estructuració final del discurs, en certa manera participa en la definició del
contingut, de la seqüència,  hi ha tants seqüències/textos com lectors o quasi.

 L'hipertext és l'element central de l'ergonomia en la consulta dels documents d'Internet.

 El web és altament ergonòmic des del punt de vista físic gràcies a l'hipertext. En canvi,
des del punt de vista cognitiu sovint sorgeixen problemes de desorientació quan el lector
activa de manera constant i desordenada les referències disponibles. Sembla com si l'alta
ergonomia física derivés en una baixa ergonomia psíquica.

 Sin embargo, el hojeamiento multidireccional exige a los lectores la selección crítica de
los pasajes clave que quieren leer. Perderse en el "hiperspacio" puede ser un problema
para los recién llegados. En otras palabras, las exigencias metacognitivas asociadas con
las características del hipertexto hace que muchos de los usuarios de la Internet
encuentren difícil trabajar con la misma.

 Dificulta diferenciar l’autoria, on acaba un document i on comença un altra.
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 3HUz�KLSHUWH[WXDO�QR�YRO�GLU�LQWHUDFWLYLWDW��WUHW�GHOV�VLVWHPHV�G¶HVFULSWXUD�HQ�OtQLD�

 El document digital amb SUHVWDFLRQV�G¶KLSHUUWH[W�s’anomena KLSHUGRFXPHQW�i els
programes informàtics per crear-lo, modificar-lo i conmsultat-lo són els VLVWHPHV�GH
JHVWLy�G¶KLSHUWH[WRV.

 Un KLSHUPHGL�seria un document digital d'accés associatiu en qualsevol de les
morfologies de la informació (text, imatge i so). En canvi, un hipertext estaria format
exclusivament per text. . En la practica, el terme hipertext assoleix aquesta significació
més general desplaçant el terme hipermedia, que cada cop s'utilitza menys

 Si disseccionem un hipertext identificarem tres elements basics: QRGHV, OOLJDPV�i
DQFRUDWJHV.

 Els nodes s'anomenen "SjJLQHV" en el context d'Internet i són els documents individuals
que formen un hipertext. Encara que no són pàgines en el sentit de les publicacions
escrites.

 L’estructuració d’un hipertext en nodes pot respondre, indistintament, a
motivacions físiques, per exemple: tota la informació que cap en una pantalla; o
conceptuals, per exemple: el conjunt d’informacions relacionades amb un tema,
etc.

 També pot correspondre a qualsevol altra unitat pròpia del món dels llibres clàssics:
paràgrafs, secciones o capítols. Finalment, un node pot correspondre, en alguns
contextos a documents complets. per exemple una biblioteca de llibres digitals pot
organitzar-se  com un hipertext on els nodes són els diferents llibres de la biblioteca. Com
es veu, l’extensió dels nodes pot anar des del paràgrafs fins el document complet.

 Els lligams són les connexions lògiques entre aquests documents i, finalment, els
ancoratges són els punts físics de sortida i d'arribada d'un lligam.

 Al web els ancoratges de sortida prenen la forma de paraules subratllades, icones
gràfiques o mapes tàctils i els ancoratges d'arribada són normalment les zones inicials de
les pagines web.

 Per tant, un hipertext és un document digital organitzat en forma de xarxa a través de
nodes, lligams i ancoratges.

 Es pot arribar a una informació de tres maneres:

o Seguint els lligams i visualitzant els continguts del nodes apuntats.

o Mitjançant cerques per paraules clau o altres atribut dels nodes

o Per mitjà de la visualització gràfica de la xarxa de connexions.

 No tots els webs tenen implementats aquest tres sistemes

 Es tracta d'un sistema obert i, per tant, no cal adquirir un producte comercial per crear,
gestionar i consultar documents hipertextuals.
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 El disseny gràfic, tipogràfic i hipertextual dels hiperdocuments web ve determinat per un
conjunt d'etiquetes o marques textuals, l'anomenat llenguatge HTML, intercalades en el
text del document. Per tant, físicament el fitxer té format ASCII, però, gràcies a les
etiquetes, el format lògic és HTML

 Només amb nodes, lligams i ancoratges obtindríem un hipertext de molt difícil consulta
perquè una pantalla d'ordinador no ajuda a obtenir una visió del context del node actiu.

 Per tant, en un hipertext són imprescindibles les DMXGHV�D�OD�QDYHJDFLy, ja que eviten que
es perdi el rumb de la lectura i faciliten la trobada de noves rutes de navegació.

������ (VWUXFWXUD�GHOV�QRGHV

 Les guies d'estil sobre la creació de llocs web recomanen dividír la pagina en tres zones:
encapçalament, cos í peu de pagina. També suggereixen íncloure determinats elements
en cada zona. Hi ha un cert consens a recomanar que es posí el títol a l’encapçalament í
el nom de l’autor, data de creació í data de l'última actualització al peu de pagina.

 La longitud és variable i pot oscil·lar entre hipertext pròpiament dit i documents
seqüencials posats al web.

 Contenen diferents tipus de lligams:

• a les diferents seccions de la pàgina
• a la pàgina principal de lloc
• a l’inici de la pàgina
• a nodes/pàgines externes
• a gràfics ampliats

 La navegació web és tan fàcil que es perden les fronteres entre els hiperdocuroents. És
tan senzill saltar entre dues pagines del lloc web actiu com saltar a un hiperdocument a
milers de quilometres de distancia. Aquesta circumstancia és molt desorientadora per als
navegants neòfits perquè normalment el disseny grafic tampoc conté indicacions
explícites sobre si s'abandona o no l'actual lloc web en activar un lligam.

 La navegació web és tan fàcil que es perden les fronteres entre els hiperdocuroents. És
tan senzill saltar entre dues pagines del lloc web actiu com saltar a un hiperdocument a
milers de quilometres de distancia. Aquesta circumstancia és molt desorientadora per als
navegants neòfits perquè normalment el disseny grafic tampoc conté indicacions
explícites sobre si s'abandona o no l'actual lloc web en activar un lligam.

 Per identificar el tipus de lligam recomanem observar la barra d'estat. En posar el cursor
sobre l'ancoratge de partida, la barra d'estat mostra l'adreça web a la qual apunta el
lligam. Comparant aquesta adreça amb la de la pagina activa podem deduir si es tracta
d'un lligam extern o intern.

 l'autor d'un hipertext no controla la ruta que el lector seguirà. Per tant, cal que cada node
desenvolupi de manera completa una sola idea, sense dependre en excés d'altres parts
de l'hiperdocument i explicitant totes les possibles relacions semàntiques amb d'altres
nodes.
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������ 'RFXPHQWV�HQ�SDSHU

 En canvi, el gruix de les pagines d’un llibre ofereix un referent elemental per saber el que
ja ha estat llegit i el que falta per fer-ho.

 Els VXPDULV�i tQGH[V�són les "eines de navegació" dels GRFXPHQWV�HQ�SDSHU. Permeten
localitzar les zones del document que tracten d'un determinat tema al mate ix temps que
ofereixen una visió global del contingut. En les obres de referència són prestacions
essencials.

 Tanmateix, la principal ajuda a la "navegació sobre el paper" esta tan integrada en
l'essència dels documents en paper que s'ha descobert amb l'aparició de l'hipertext:
l'estructuració seqüencial de la informació. Els documents en paper tenen una única ruta
de lectures i, per tant, no hi ha pèrdua.

������ 1DYHJDFLy�+LSHUWH[W

 En canvi, l'essència d'un hipertext és precisament la multiplicitat de rutes de lectura, les
immenses possibilitats de rumbs de navegació. És per això que en la navegació
hipertextual les ajudes a la navegació són de vital importància.

 Al web els tradicionals sumaris o taules de contingut prenen la forma de menús.

 (LQHV�GH�QDYHJDFLy�

 1) És molt comú que la primera pagina d'un lloc web contingui un menú dels apartats
principals.

 Altres vegades apareixen menús de forma fixa en una banda de la pagina.

 Com que no hi ha un itinerari preestablert, l'estructura jeràrquica del menú ofereix els
punts de referència necessaris per decidir l'objectiu de la navegació i per l’orientació en
cas d’eventuals trencaments d’aquest itinerari escollit.

 2) Normalment, els menús de les pagines web mostren només un nivell jeràrquic. És
difícil trobar llocs web amb una representació global del seu contingut per mitja d'uns
menús completament desenvolupats o de mapes de contingut que mostrin, d'una manera
gràfica, totes les pagines i els seus lligams. Aquesta circumstancia dificulta la visió global
d'un lloc web.

 Recomanem solucionar-ho IHQW�XQ�SULPHU�UHFRUUHJXW�H[SORUDWRUL�SHU�ORFDOLW]DU�HOV
GLIHUHQWV�VXEPHQ~V�

 Per tal d'oferir una visió global, els mapes de contingut haurien d'ocupar una sola pantalla
i ser accessibles des de tots els nodes de l'hiperdocument.

 3) La branca jeràrquica és una altra eina de navegació, derivada del mapa d'ull de peix,
que incorporen algunes pagines web de les darreres generacions. Consisteix a
representar el camí de nodes que caldria recórrer per arribar a una determinada pagina
seguint l'estructura jeràrquica de l'hiperdocument. Cada node del camí és representat pel
seu títol en forma de paraula activa; d'aquesta manera, s'ofereixen dos prestacions:



Josep García Alcocer      Llicència d’estudis 2000-2001

66 de 514                             El tractament de la informació en la societat de la Informació

informar de la branca jeràrquica en la qual es troba la pagina i permetre saltar directament
a qualsevol pagina de nivell superior.

 4) El botó de retrocés és probablement l'eina de navegació més usada. Permet desfer
l'últim salt hipertextual, és suportat pel propi navegador i esta situat a la barra superior de
botons. Gràcies a aquesta  opció es pot afirmar que tots els lligams web són de doble
sentit. A més clicant successives vegades en aquest botó es pot desfer tot el camí
recorregut. És una eina bàsica ja que molt sovint no hi ha suficient informació per
preveure si interessarà o no el node al qual apunta un determinat lligam. Aleshores cal
activar el salt hipertextual, visitar el node referenciat i, si no interessa el seu contingut,
clicar en el botó de retrocés.

 5) Una altra eina de navegació: el lligam etiquetat.

 Les anades i vingudes poden evitar-se ampliant la informació sobre el node de destinació
que dóna la paraula subratllada o icona. Aquesta eina de navegació, anomenada lligam
etiquetat, activa una frase explicativa en posar el cursor sobre l'ancoratge de sortida. La
seva funció és evitar que el lector entri en pagines que no estan d'acord amb la seva ruta
de navegació i que, per tant, tindrien poc interés.

 6) Finalment: tots els navegadors suporten la historia dels nodes visitats (CTRL-H)

 7)Col·lecció de favorits que es desen al disc de manera permanent.

������ (VWUDWqJLHV�GH�QDYHJDFLy

 La consulta d'un hipertext també pot ser considerada com un procés de recuperació
d'informació, Però no per interrogació, sinó per navegació. També es parteix d'una
demanda d'informació i també s'obté un conjunt de documents (nodes) que satisfan
aquesta demanda. Això no obstant, les possibilitats de recuperació per navegació estan
limitades a les propietats semàntiques dels documents expressades en els lligams que
relacionen nodes d'acord amb els seus continguts. En canvi, en la recuperació per
interrogació, el contingut o matèria dels documents és només un dels possibles criteris de
cerca. Com dèiem abans, un motor de cerca també pot ser interrogat a partir de les
propietats formals dels documents digitals, com l'any de publicació, l'editorial o l'autor.

 En la navegació s'obtenen successius nodes de l'hipertext a partir d'una ruta de
navegació escollida i materialitzada en l'activació successiva de lligams.

 Hi ha dues maneres bàsiques de realitzar una ruta de navegació: per amplada i per
profunditat o llargària. En la navegació per amplada s'activen tots els lligams del node
actiu. En viatges d'anada i tornada es consulten tots els nodes referenciats abans de
decidir per on continuarà la ruta de navegació.

 L'estratègia de profunditat consisteix a adoptar l'actitud contrària i escollir el lligam que
més interessa de cada node, avançant per XQ�sol camí, sense considerar les
ramificacions.

 L'adequació del lligam al tema d'interès marcarà l'estratègia a utilitzar. Així, s'avançarà en
profunditat a les pagines que tractin de temes propers al que estem buscant per activar
només els lligams que poden conduir a documents més pertinents. En canvi, caldrà
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adoptar una estratègia d'amplada, i explorar tots els lligams, a les pagines que continguin
seleccions de recursos sobre el tema d’interès.

 En la navegació hipertextual en el web és molt fàcil perdre el rumb, sobretot quan es
troben molts recursos interessants i es multipliquen les ramificacions per explorar. Cal
guardar a la llista d'adreces les pagines on s'executa una estratègia d'amplada i
classificar-les immediatament. Així s'evita de perdre els punts de referència essencials del
procés de navegació.

 També cal guardar a la llista d'adreces els lligams interessants sobre temes que no tenen
res a veure amb el que estem buscant. Molt sovint la SqUGXD�GH�UXPE�es deu al canvi
provisional de l'objectiu de navegació a causa de troballes valuoses i inesperades. No és
recomanable seguir els lligams que obren noves rutes de navegació ja que porten
fàcilment a una situació de "GHVERUGDPHQW�FRJQLWLX". La navegació es fa impossible
perquè no es pot mantenir el control sobre les dues o més rutes de navegació amb les
múltiples ramificacions de cadascuna.

 Per tant, recomanem guardar a la llista d'adreces aquests lligams tan interessants que
ens portaran a la perdició (mai millor dit) i deixar per més tard la seva exploració.

 Els navegadors permeten guardar l'adreça d'un lligam sense necessitat d'entrar a la
pagina referenciada. Cal situar el cursor sobre el lligam i clicar el botó dret del ratolí. Així,
s'obre un menú contextual amb l'opció de guardar l'adreça associada al lligam (Copiar
accés directe)Guardant les adreces d'aquesta manera, s'evita obrir rutes paral·leles de
navegació sense perdre la referència de pagines interessants que poden ser explorades
en un altre moment.

 No activar els lligams directament sinó a través de l’opció “Obrir en finestra nova” del
menú contextual que activa el botó dret del ratolí.

 La prestació bàsica de l’hipertext és la immediatesa en l'obtenció dels documents
referenciats. Això ha generat una nova forma d'organitzar i "llegir" la informació amb
importants conseqüències des del punt de vista cognitiu que provocaran canvis culturals
profunds. La parla i l'escriptura són seqüencials, Però la memòria no, com tampoc el
procés intel·lectual per a la creació d'un discurs estructurat.

 Els creadors de l'hipertext (v: Bush, T. Nelson) buscaven una eina per contribuir a aquest
procés fent explícites les connexions associatives prèvies al discurs elaborat. Però
l'hipertext d'Internet s'ha apartat d'aquests orígens, ja que el web recull de manera molt
parcial els resultats de molts anys de re cerques sobre la forma idònia d'organitzar i
consultar un document hipertextual.

������ &RQVHOO�SHU�D�OD�QDYHJDFLy�KLSHUWH[WXDO

 Primera regla:

 1) No se pierda. Use una página como su "pàgina inicial" y retorne a ella cuando:

• Se encuentre en un callejón sin salida.

• Después de recuperar información útil.



Josep García Alcocer      Llicència d’estudis 2000-2001

68 de 514                             El tractament de la informació en la societat de la Informació

• No tenga ni idea de donde esta.

 Las mejores páginas "inicials" son aquellas que contienen una gran lista como:

• Catálogo temático dentro de su área.

• Una página resultado de un buscador por descripción.

 2) Limite sus sesiones. Especialmente si el servidor está lento. Tómese algún descanso
cada hora.

 3) Cuide la postura corporal y el descanso ocular. Active sus piernas.

������ &RP�HV�OOHJHL[�OD�ZHE

 En mayo 2000, el instituto de Poynter va realizar un estudio de cómo la gente leyó
noticias en el Web

• El Text atrau l’atención més i abans que els Gráfics
 78% de les primeres ullades estaban en el texto

• Prefirieron títulos directos
• L’actitud principalment exploratòria
• El comportament més comú és buscar la informació principal y no fer cas dels

detalls. Interessa el contingut i no la manera de navegar per la pàgina.
• La atenció està centrada en l’interès immediat (el que tenen en ment) i marxen

després de dos a tres segons. Per tant.  el text ha de ser fàcilment scannable, ha
de facilitar trobar les respostes a la curiositat/ preguntes de l’usuari

• Però una vegada detectat el fonamental es molt possible que es capbussen més
profundament en el contingut global.

• Tècnica de fullejar entrelligat: llegeixen alguna cosa en una pàgina, després salten
a una altra (en una nova finestra), a continuació tornen al primer i llegeixen una
part important del text. Per tant es pot dir que l’usuari no visita mai una sola pàgina,
l’experiència de l’usuari és tota la xarxa.

• Diez minutos serían una visita�larga a la mayoría de los sitios.

• En pàgines no periodístiques es llegeix molt menys quantitat de text.

• Si una pàgina mostra las conexiones a todos los niveles de la jerarquía sobre la
pàgina actual l’usuari troba una gran ajuda

 Dins l’apartat “Estreatègies de cerca” – Cal conèixer les eines de cerca” – “La navegació
hipertextual és diferent de la cerca d’informació” hi ha un complement  d’informació sobre
aquest tema.

 Lectures complementàries:

 Xarxart: http://www.iua.upf.es/~czulian/xarxart/cat/

 Urbanizar la red: http://www.iua.upf.es/~czulian/xarxart/acteon/urbanizar.htm
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���� /
KLSHUWH[W�L�OHV�REUHV�REHUWHV��8QD�DSUR[LPDFLy�GHV�GH�OD�WHRULD
FXOWXUDO

 Font: Carles Tomàs Puig, Agost de 1997 a http://www.iua.upf.es/~ctomas/ctp47.htm.

 (Aquest document ha estat elaborat per a l’assignatura el mitjà interactiu, dirigida pel doctor Xavier
Berenguer, que forma part del doctorat en Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra i de
l'Institut Universitari de l'Audiovisual.)

 ³7KH�KXPDQ�PLQG����RSHUDWHV�E\�DVVRFLDWLRQ��:LWK�RQH�LWHP�LQ�LWV�JUDVS�LW�VQDSV�LQVWDQWO\�WR
WKH�QH[W�WKDW�LV�VXJJHVWHG�E\�WKH�DVVRFLDWLRQ�RI�WKRXJKWV�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�VRPH�LQWULFDWH
ZHE�RI�WUDLOV�FDUULHG�E\�WKH�FHOOV�RI�WKH�EUDLQ��³

 Vannevar Bush, "As we may Think". 1945

 ����/
KLSHUWH[W�FRP�D�FRQFHSWH��'HILQLFLRQV�L�FURQRORJLD

 'HILQLFLRQV

 *HRUJH�/DQGRZ: mitjà informàtic que relaciona informació, tant verbal, com no verbal.
Els nexes electrònics uneixen lèxies (segons Barthes, fragments de text) externes i/o
internes a l'obra (textos de suport d'altres autors, per exemple), creant un text que el
lector experimenta com a no lineal o, millor dit, com a multilineal o multiseqüencial.

 3LHUUH�/pY\: tècnicament un hipertext és un conjunt de nusos lligats per connexions. Els
nusos poden ser paraules, imatges, grafismes, seqüències audiovisuals o documents
sencers que també poden ser d'altres hipertextos. Els ítems no estan connectats
linealment, com els nusos d'una corda, sinó en forma d'estrella, segons un model
reticular. Navegar per un hipertext pot suposar haver de dissenyar un recorregut per una
xarxa que és tan complexa com es vulgui.

 1RUPDQ�0H\URZLW]: per a nosaltres, és un programa gràfic del tipus HyperCard. Per a
d'altres, és un conjunt d'il.lustracions multimediàtiques que es presenten al consell
d'administració i que contenen uns quants $ ballant o descrivint algun altre moviment
ridícul. Altres creuen que serveix per convertir enciclopèdies a matèria on-line. Suposo
que, en el fons, tots pensem que l'hipertext és una visió. Creiem que algun dia existirà
una xarxa i una comunitat de coneixements que connecti informacions de tot tipus,
destinada a una enorme varietat de públic.

 7HG�1HOVRQ: un hipertext és un text que es divideix, que es llegeix de manera no
seqüencial segons la voluntat del lector i que demana un sistema de comunicació
interactiu. Amb un hipertext podem crear formes d'escriptura noves que reflecteixin
l'estructura de la matèria o del concepte sobre el qual centrem el procés comunicatiu. A
l'hipertext la darrera paraula no existeix. No pot haver-hi una darrera versió, un darrer
pensament. Sempre hi ha una visió, una idea, una interpretació nova. També es pot
caracteritzar l'hipertext com aquella estructura que no es pot imprimir d'una manera
adequada. Segons Nelson, la cultura mundial és un hipertext implícit que la tecnologia
informàtica permet descobrir, explicitar i objectivar.

 L'establiment de l'hipertext està estretament lligat al progrés de la computació. Hom no
pot imaginar-se una obra o un sistema hipertextual eficaç que prescindeixi de la
tecnologia numèrica. En l'àmbit de la informàtica, algunes línies de recerca han estat
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claus per a la consolidació de l'hipertext, tal i com el coneixem avui en dia. Entre aquestes
cal destacar el disseny d'interfícies i tots els treballs relacionats amb la comunicació
home-computadora, i les centrades en intel.ligència artificial.

 &URQRORJLD

 Al 1945, Vannevar Bush, conseller científic de Roosevelt, publica l'article "As we may
think" a The Atlantlic Monthly, on presenta el sistema analògic Memex com una possible
solució als problemes originats pel tractament de grans quantitats d'informació. Especifica
algunes característiques que avui comparteixen tots els sistemes hipertextuals: ràpid
accés a la informació, possibilitat d'establir unions, recorreguts i anotacions…

 Douglas Engelbart publica al 1962 "Augmenting Human Intelect: a Conceptual
Framework", on intenta definir les funcions que haurien d'incorporar les computadores i
els programes per tal de millorar el seu rendiment i ajudar a augmentar les capacitats
cognoscitives humanes. En aquest document es parla, entre d'altres, de la necessitat
d'establir connexions entre textos, de les llibreries de documents, dels sistemes de
finestres i dels entorns col.laboratius.

 L'any 1965, Theodor Holme Nelson inventa la paraula hipertext. Construeix Xanadú, un
sistema hipertextual on implementa la seva visió d'aquest concepte. A Xanadú ja es
contemplava l'explicitació i justificació de les connexions interdocumentals, de manera
que l'usuari podia aprendre de les relacions semàntiques que s'havien previst.

 Les idees d'Engelbart es materialitzen a NLS (1968) i, posteriorment, als sistemes
Augment, basats en una base de dades de fragments de text, jeràrquica, a la qual
s'accedia mitjançant filtres selectius i vistes. NLS es considera el primer sistema
informàtic hipertextual. Engelbart va dissenyar allò que avui coneixem com els sistemes
de múltiples usuaris i múltiples finestres.

 Andries Van Dam (Brown University) desenvolupa al 1967 l'Hipertext Editing System amb
l'objectiu d'optimitzar l'escriptura de documents grans i explorar el concepte d'hipertext.

 El semiòleg Roland Barthes tipifica a S/Z (1970) un ideal de textualitat de la següent
manera: SHQVR�HQ�XQ�WH[W�IRUPDW�SHU�EORFV�GH�SDUDXOHV��R�G
LPDWJHV�
HOHFWUzQLFDPHQW�XQLWV�HQ�P~OWLSOHV�WUDMHFWHV��FDGHQHV�R�UHFRUUHJXWV�GLQV�XQD
WH[WXDOLWDW�REHUWD��HWHUQDPHQW�LQDFDEDGD�L�GHVFULWD�PLWMDQoDQW�FRQFHSWHV�FRP�QH[H�
QXV��[DU[D��WUDPD�L�WUDMHFWH�

 Al 1971 Michael Hart defineix el projecte Gutenberg, l'objectiu del qual es publicar 10.000
obres literàries a la xarxa abans del 2000. Hart va postular la potencialitat del que preveia
que podia ser una xarxa universal de coneixement.

 Al 1981, Ted Nelson conceptualitza el sistema Xanadú a "Literary Machines".

 L'any 1985, Peter Brown (Maryland University) desenvolupa Guide, el primer sistema de
creació d'hipertext per a computador personal (inicialment, per a Macintosh. Al 87, es
comercialitza la versió per a PC). Guide disposa d'una interfície gràfica extremadament
simple i intuïtiva. Un any més tard, es consoliden els sistemes que poden processar
grafismes i animacions: NoteCards de Xerox PARC, Knowledge Management System
(KMS) i Intermedia que, a més de l'apuntat, ofereixen una representació gràfica del
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sistema que facilita el seu disseny. NoteCards, desenvolupat per Frank Halasz, és el
primer programa que empra metàfores en l'àmbit de la creació d'hipertextos. Intermedia
(1987-92), de Andries Van Dam, és un sistema orientat a l'ensenyament de biologia i
literatura anglesa, i a la construcció de ficció hipertextual.

 A finals dels 80 apareix l'HyperCard que, tot i no tractar-se pròpiament d'una eina de
creació hipertextual, s'estandarditza en aquest àmbit gràcies a la política d'Apple, que
l'inclou en el paquet comercial dels Mac. Des de llavors fins a l'actualitat, han aparegut
una gran quantitat de programes comercials per a la majoria de plataformes
informàtiques.

 Del 1989 al 1992, Autodesk Inc. comercialitza el sistema Xanadú, dissenyat per Ted
Nelson.

 Al 1990 se celebra la primera conferència europea sobre tecnologia hipertextual (ECHT).

 ����&DQYL�GH�SDUDGLJPD�FXOWXUDO��5HGHILQLFLy�GH�FRQFHSWHV�WH[WXDOV

 Si la tecnologia determina el pensament i la seva expressió, la consolidació de l'hipertext
hauria d'implicar la proliferació de formes culturals noves.

 En un primer estadi de reflexió podem pensar que l'hipertext assumeix, com hem vist al
punt anterior, un seguit de característiques que no li són originàriament pròpies. En
aquest punt les repassem, defensant la hipòtesi que el desenvolupament d'aquest
llenguatge ha implicat una redefinició profunda de la textualitat clàssica. Ens dirigim
irreversiblement cap a una nova manera d'escriure, de llegir i d'entendre el món. Segons
Landow, GHWHUPLQDGHV�SUjFWLTXHV�OLWHUjULHV�MD�KDXULHQ�LQWHQWDW�DFFHOHUDU�DTXHVWD
HYROXFLy��GHVDILDQW�DL[t�OHV�OLPLWDFLRQV�GH�O
REUD�LPSUHVD.

 &RQWH[W

 El lector d'una obra convencional es basa en el context més immediat del text, en la seva
estructura -el capítol anterior, per exemple-, per centrar la seva experiència i investigació.
L'hipertext, en permetre un procés de lectura no lineal i no limitat a un sol text, el convida
a organitzar un context de lectura on l'eix vertebrador de l'experiència només depèn d'ell,
trencant així un context i un punt de vista estàndards que tradicionalment s'han emprat
per consolidar cultures i formes de narrar referencials.

 L'hipertext, per tant, ens permet parlar d'un lector actiu, o, millor dit, creatiu, amb la
implicació democratitzadora que comporta el concepte. George Landow argumenta que
O
KLSHUWH[W�V
H[SHULPHQWD�FRP�XQ�VLVWHPD�TXH�HV�SRW�GHVFHQWUDU�L�UHFHQWUDU�WDQWHV
YHJDGHV�FRP�HV�YXOJXL��VHJRQV�HOV�LQWHUHVVRV�GHO�OHFWRU�

 Aquesta dissolució del centre converteix l'hipertext en un model de societat de diàleg on
cap forma de pensament no pot ni dominar-ne ni fonamentar-ne una altra. Landow
relaciona aquesta constatació amb allò que Richard Rorty anomena ILORVRILD�HGLILFDQW,
O
REMHFWLX�GH�OD�TXDO�pV�PDQWHQLU�OD�FRQYHUVD�HQ�PRYLPHQW��PpV�TXH�QR�SDV�EXVFDU
XQD�YHULWDW�REMHFWLYD.

 Segons l'anterior, cal acceptar una pèrdua de control i de capacitat expressiva de l'autor?
L'hipertext demana determinades competències autorials, de manera anàloga a com ho



Josep García Alcocer      Llicència d’estudis 2000-2001

72 de 514                             El tractament de la informació en la societat de la Informació

fa, per exemple, el cinema. De la mateixa manera que el director fílmic adapta aspectes
intraduïbles del llenguatge escrit a la pantalla, basant-se, per exemple, en una
ambientació o en un ritme del muntatge, l'autor hipertextual ha de ser capaç d'intuir i
potenciar significativament la interrelació dels contextos on s'inserirà el lector. Aquesta
tasca, per exemple, es pot traduir en un disseny de la interfície gràfica adequat a les
experiències que viu i a les expectatives que es crea el lector a mesura que "consumeix"
l'obra, impedint que arribi a situacions d'indomini de la informació o a patir esquizofrènies
en trobar-se davant de dos contextos incoherents. No obstant, l'hipertext també es pot
valorar com un instrument capaç de potenciar l'autocontradicció, entesa com a
mecanisme d'aprenentatge.

 ,QWHUWH[WXDOLWDW

 Parlem d'intertextualitat quan un text es refereix a un altre text (segons l'acepció de text
que proposa la semiòtica). Una referència quasi implícita d'una pel.lícula a una altra
pel.lícula o una nota a peu de pàgina en són exemples. Una referència bibliogràfica
(intertextual) ens obligarà a passar per la biblioteca o per la llibreria, mentre que amb
l'hipertext ens haurem de limitar a sol.licitar (teclejant, clicant…) el document al qual
volem accedir.

 Els factors que impulsen que la intertextualitat passi a ser hipertextualitat són
aparentment evidents: l'hipertext ha de contemplar un sistema de referències que ens
permeti accedir directament al document referenciat, que pot ser materialment extern al
suport local, i el seu disseny ha d'esdevenir essencial per a l'obra, passant a ser, de fet, el
seu eix vertebrador. Aquestes referències permeten sobrepassar la utilitat
complementària d'una nota explicativa o exemplificativa d'un text convencional. Els
documents referenciats poden remetre a d'altres documents, convertint el procés de
lectura en navegació.

 Barthes defensa la hipertextualitat argumentant que ID�GHVDSDUqL[HU�OD�GLYLVLy�HQWUH�WH[W
SULQFLSDO�L�WH[W�VHFXQGDUL�TXH�FUHD�LPSOtFLWDPHQW�TXDOVHYRO�WLSXV�G
LQWHUWH[WXDOLWDW
(com, per exemple, la nota a peu de pàgina). Qualsevol anotació esdevé transcendent,
entenent que el lector l'escull de manera voluntària per aconseguir satisfer unes
expectatives concretes. A un hipertext, l'equivalent del text principal és aquell que s'està
llegint.

 Segons Landow, OD�KLSHUWH[WXDOLWDW��SHU�H[HPSOH��SHUPHW�WUHQFDU�OHV�EDUUHUHV�TXH
REOLJXHQ�D�SHUFHEUH�VHSDUDFLRQV�DUWLILFLDOV�HQWUH�PDWqULHV�HGXFDWLYHV��SRWHQFLDQW�OD
YLQFXODFLy�G
HOHPHQWV��OD�FRPSUHQVLy�GH�OHV�VHYHV�DSOLFDFLRQV�L�OD�VHYD�HVVqQFLD.
Així, argumenta que VL�HO�WH[W�pV�XQ�LQVWUXPHQW�G
HQVHQ\DPHQW��G
LQIRUPDFLy��
O
KLSHUWH[W�KR�pV�G
DSUHQHQWDWJH��GH�FRPSUHQVLy�SURIXQGD�.

 L'hipertext, com ja hem vist, sobrepassa la intertextualitat. També ho fa per d'altres motius
relacionats amb el suport i amb el llenguatge digital. Pel tipus de suport que empra, pot
impedir diferenciar què és un autor o una obra externa a l'original (es presenten múltiples
informacions en una única pantalla i, si es vol, amb les mateixes característiques formals),
i per la pròpia capacitat integradora del llenguatge digital, la hipotètica informació
multimediàtica que pot contenir un hipertext pot minimitzar la importància i l'essència de la
pròpia matèria d'expressió del text original. Aquesta darrera constatació la podem
exemplificar amb el lector que només cerca en una enciclopèdia multimèdia els fragments
sonors. La matèria principal d'expressió, el text, s'utilitza només com icona de localització.
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 5HWzULFD�L�PHWjIRUD

 Igual que el text, l'hipertext empra diversos procediments retòrics, el més destacat dels
quals és la metàfora, tant textual com visual.

 Al segle V a. de C. Simonides de Ceos emprava la imatge mental per recordar discursos
llargs: relacionava parts del text amb espais físics d'un temple; posteriorment s'hi
passejava mentalment per extreure'n idees clares i ordenades.

 De manera semblant a com s'emprava a les arts memorístiques, i a diferència de la
cultura escrita, la metàfora serveix per reforçar l'univers de referència, orientat a impedir
la desorientació, adoptant un rol d'estructuració cognitiva. Aquest ús de la metàfora es
manifesta per primera vegada al programa HyperCard.

 $OJXQV�HOHPHQWV�GH�OD�LQWHUItFLH�GHO�SURJUDPD�+\SHUFDUG

 2ULJHQ�L�ILQDO

 L'hipertext no accepta una única veu dictatorial, sinó que potencia el diàleg entre els
actors dels processos comunicatius, com a conseqüència del caràcter obert i plural de la
seva estructura. El text deixa de tenir sentit per ell mateix. Perd la seva supèrbia des del
moment que deixa de ser una entitat tancada en l'espai i en el temps. Amb l'hipertext,
l'obra s'ha de relacionar o bé amb ella mateixa, delegant al lector la seva estructuració
final, o bé amb d'altres documents que la converteixen en una font apta per ser
contrastada (entenent que els documents externs tracten temàtiques similars)
intel.ligentment per qui la consumeix.

 Les marques d'origen i final que caracteritzen qualsevol text convencional desapareixen.
Es desdibuixen les introduccions contextualitzadores i persuasives, i les conclusions
moralitzadores i manipuladores. La varietat de camins associacionistes que descriurà el
lector durant el procés de lectura (que finalment, però, sempre és lineal) asseguren una
infinitat de començaments (necessitats o desigs concrets d'aprenentatge o de lleure) i
finals (expectatives i experiències). D'altra banda, l'obra pot no tenir final, entenent que
creix constantment gràcies a les aportacions que hi introdueix l'autor o, fins i tot, el lector.

 Les experiències "viscudes" pel lector, a part d'aquest tipus de narrativa resultant del
trajecte recorregut, seran el producte d'un enfocament concret en un marc
PXOWLFRQWH[WXDO, dels textos que s'hagin escollit durant el camí KLSHUWH[WXDO i de
l'assimilació d'una UHWzULFD orientada a estructurar la informació.

 ����1RXV�VLVWHPHV�FRQFHSWXDOV�UHODFLRQDWV�DPE�O
KLSHUWH[W��QR�OLQHDOLWDW�L
PXOWLVHT�HQFLDOLWDW��QH[HV�L�[DU[HV

 Els dissenys hipertextuals responen a un paradigma o model de [DU[D. Segons Landow,
aquest paradigma, que apareix en tots els postulats estructuralistes i posestructuralistes,
refusa qualsevol expressió de linealitat. Ens trobem, per tant, amb una manera
d'organitzar i transmetre el coneixement antitètic a les formes clàssiques d'estructurar i
narrar. La literatura d'avantguarda actual ha convertit la seqüencialitat i la jerarquització
en l'enemic que cal combatre. Per a ells, l'hipertext ha alliberat l'escriptura de totes
aquestes imposicions.



Josep García Alcocer      Llicència d’estudis 2000-2001

74 de 514                             El tractament de la informació en la societat de la Informació

 Per bé que hi ha qui defensa que la narració implica forçosament linealitat, la crítica
contemporània accepta cada vegada més la potencialitat del discurs no lineal que, com
veurem, no es contradiu amb la naturalesa i objectius de determinades formes de narrar.
Barbara Herrnstein s'expressa en aquest sentit: conseqüentment a la naturalesa del
discurs, la no linealitat és la regla, i no l'excepció, de les obres narratives (durant l'estadi
d'estructuració i creació de significat per part de l'autor i el lector). D'altres teòrics com
Foucault defensen que l'estructuració del pensament segons un model de xarxa admet la
controvèrsia i el conflicte, imprescindibles per a l'evolució de la humanitat.

 El concepte d'un sistema informàtic que ofereixi suport al coneixement és una idea antiga.
L'any 1945, Vannevar Bush va proposar "Memex", un sistema que permetia al lector
construir i seguir cadenes de referències creuades a través de grans bases de dades
(texts i imatges). La idea fonamental en la concepció de "Memex" és que la selecció
d'informació es realitza per associació d'ítems en un model de xarxa, i no per indexació.
Els usuaris podien fer anotacions (que podien crear noves connexions) i associar-les a
documents existents.

 La no linealitat no destrueix el concepte de seqüència. Resulta evident que el procés de
navegació implica forçosament una seqüència de lectura, el que també ens fa pensar que
a la pràctica sempre existeix un començament i un final. Ara bé, aquests conceptes
existeixen exclusivament dins l'àmbit del lector. Ell és qui decidirà quina seqüència seguir
(d'un conjunt que pot ser pràcticament infinit) i per on començar i acabar l'obra o, millor
dit, el procés de lectura. La discursivitat hipertextual, doncs, es pot titllar com a
multiseqüencial.

 Els principals avantatges dels models en xarxa, oposats als lineals, en els processos
d'estructuració de coneixement es podrien resumir mitjançant les següents constatacions:

• La pluralitat de connexions d'un hipertext augmenta les possibles
interaccions entre els components que el formen. Paral.lelament a
aquesta integració, es produeix un efecte contrari d'aïllament que
ofereix als fragments una autonomia sustentada en no haver de
dependre d'un "abans" i d'un "després". En relació a la segona
constatació, Barthes declara a S/Z que HO�WH[W�V
KD�GH�VHSDUDU�HQ
EORFV�GH�VLJQLILFDWV��TXH�DEDQV�TXHGDYHQ�PHQ\VSUHDWV�SHU�XQ
SURFpV�GH�OHFWXUD�TXH�HV�OLPLWDYD�D�UHFyUUHU�OD�VXSHUItFLH�WH[WXDO�
LPSHUFHSWLEOHPHQW�VROGDGD�SHO�PRYLPHQW�GH�OHV�IUDVHV��HO
GLVFXUV�IOXLG�GH�OD�QDUUDFLy�L�OD�QDWXUDOLWDW�GHO�OOHQJXDWJH�RUGLQDUL.

• No existeix una autoritat central que supervisi el sistema.

• Aquests models tenen la capacitat de descripció de fenòmens
produïts en escales d'espai i de temps heterogènies.

• La seva estructura és per ella mateixa matèria significant,
indistintament dels continguts. Els connexionistes defensen que la
representació del saber es distribueix per les connexions (nexes) de
la xarxa.

• L'estructura i les relacions que s'estableixen a partir de la lògica
hipertextual són comparables a la manera com s'organitzen i
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interconnecten les neurones humanes per a desenvolupar processos
cognitius.

 ����$XWRU��KLSHUWH[W�L�OHFWRU

 Landow afirma que la tecnologia del llibre imprès i la dels seus parents inclou nocions de
propietat i unicitat de l'escriptor, que l'hipertext fa insostenibles. Barthes i Foucault ens
recorden que la unitat de l'obra i el reconeixement de l'autor són en gran part
conseqüència de la invenció de la impremta.

 L'hipertext transforma l'experiència de la lectura: el resultat d'aquest procés no existia
anteriorment i, probablement, no tornarà a manifestar-se de la mateixa manera. El conjunt
de decisions que pren el lector durant el consum no lineal d'un hipertext determina un
camp de significació prou ampli, conseqüència dels múltiples textos que crea cada lector
durant aquest procés. La forma i contingut d'aquests missatges dependrà de la
competència del lector (creativa, integrativa, tecnològica i cultural), dels materials escollits
i de les interconnexions efectuades.

 Al punt anterior, cal afegir-hi que l'autoria queda cada vegada més arraconada als
fragments individuals: cada document ha estat escrit per un autor, però un conjunt de
textos (si es vol, multimediàtics) consultats des d'un mateix entorn, de procedències
heterogènies, seleccionats i connectats pel lector, ¿qui els ha escrit?

 Derrida, Foucault i Barthes, entre d'altres, opinen que la personalitat de l'autor assumeix
la forma d'una xarxa de codis sense centre que, a un altre nivell, pot servir de nus a
d'altres xarxes. Per aquests punts nodals hi passarien els missatges creats pels lectors.

 Segons Negroponte, les noves tecnologies de la informació comporten que els continguts
deixin d'enviar-se directament a la gent, per passar a ser processats en primera instància
per la computadora. Això altera el vell criteri d'atribuir el concepte d'intel.ligència
(capacitat de construir sentit) a l'emissor. Edward Said i Michael Heim argumenten
respectivament que la proliferació de la informació i dels equipaments necessaris per
processar-la i disseminar-la redueixen dràsticament les funcions desenvolupades pels
individus, i que l'arbitrarietat i la disponibilitat en el procés de recerca en una base de
dades manlleva la idea de control a l'autor.

 Said afegeix a Beginnings que els principals teòrics contemporanis refusen l'individu aïllat
com el fonament del saber humà. Segons Deleuze i Pierre Lévy, el saber només es pot
percebre mitjançant estructures provisionals que circulen d'un conjunt d'informació a un
altre. En aquest sentit, podem arribar a pensar que milers de xarxes connectades poden
equiparar-se a una macroestructura neuronal propietat de tota la humanitat, on
determinats conjunts d'informació s'alternen la capacitat d'actuar com a nodes -cruïlles-
de connexió, determinant significat, coneixement, consciència i vida.

 Entrada la dècada dels 80 es consoliden les teories sociosemiòtiques de la comunicació
que atorguen cada vegada més importància a l'ecosistema comunicatiu, a la intervenció
tecnològica, als productes comunicatius, i a la situació precomunicativa, interpretació i
feed-back del receptor. Neix el concepte del lector o receptor actiu.

 El receptor actiu realitza dos tipus de col.laboracions quan consumeix un hipertext. En
primer lloc, col.labora amb l'escriptor, entenent que actualitza els hipotètics camins que
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prèviament ha establert. El lector, de fet, construeix el text. Un text que no havia existit i
que no tornarà a existir. El problema de construir-lo radica en el fet que ha d'emprar un
vocabulari, una gramàtica i una sintaxi que li són alienes.

 D'altra banda, si el sistema -programa- i el suport són oberts, pot aportar conjuntament
amb d'altres lectors material adicional susceptible de ser inclòs a l'obra. En aquest cas, el
lector-escriptor (Lévi-Strauss l'anomena EULFROHXU) pot oferir des de material inèdit i
exterior al text, fins a determinades impressions (en el millor dels casos, textos) derivades
del mateix procés de lectura.

 Segons l'anterior, el lector-escriptor pot arribar a redefinir no només la trama, sinó la
pròpia història de l'obra. Robert Coover parla de l'oportunitat de substituir la lògica per la
metàfora, l'erudició pel collage i l'ingeni verbal, i d'alliberar la història a un espai on tot allò
possible és necessari.

 Malgrat l'esmentat, la hipertextualitat no implica necessàriament un procés d'interactivitat,
on autor i lector estiguin en condicions d'intercanviar-se els rols. Cal constatar, no obstant,
l'existència d'alguns sistemes hipertextuals en línia (que empren suports oberts com la
xarxa) que permeten que el lector afegeixi noves connexions o documents a l'obra, per bé
que determinats aspectes estructurals segueixen en mans de l'autor.

 ����/
REUD�REHUWD�L�HOV�VHXV�OtPLWV

 Fins ara hem vist algunes raons que motiven que les produccions hipertextuals es pugui
titllar com obres obertes. Sintetitzem-les:

• Inexistència d'un únic fil discursiu i de marques d'origen i final del text,
trencant-se la seqüència única com a principi ordenador.

• Desdibuixament de l'autoria i del concepte de text tancat, motivat per
les interconnexions i integracions que el lector pot establir amb
d'altres textos.

• Integració de múltiples matèries expressives (verbals i no verbals) no
constants durant el discurs en un mateix mitjà (digital).

 Per Aristòtil, una trama -manera de narrar la història- ben construïda havia de descriure
una seqüència fixa, un principi i un final determinats, i una magnitud de la història
definida. L'hipertext vulnera tots i cadascun dels seus consells.

 La LQH[LVWqQFLD�G
XQD�OLQHDOLWDW�QDUUDWLYD no ha de desmerèixer la capacitat comunicativa
de l'obra hipertextual. Alguns teòrics, com ja hem vist, apunten que la narrativa clàssica -
l'estructuració de la història en una trama lineal- respon a uns condicionants
extremadament culturals. Així, la construcció temporal de la realitat i, conseqüentment,
l'auge de les relacions causals, s'associa a l'aparició de la impremta.

 Entendre que la linealitat és l'única manera d'estructurar el coneixement implica negar el
caràcter multidimensional del pensament simbòlic, en el qual es basa la nova escriptura
pictogràfica reclamada per Derrida o Lévy des d'àmbits prou diferenciats. Una manera
d'escriure i llegir que suposa potenciar un conjunt de relacions que poden esdevenir molt
més enriquidores que aquelles que deriven d'organitzar seqüencialment el pensament.
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 La inexistència d'un inici i d'un final establerts no ha de provocar que el lector hagi
d'enfrontar-se amb una narrativitat incoherent. L'autor ha de ser capaç de preveure totes
les històries que puguin sorgir dels diversos camins associacionistes, de les diferents
trames, seguides pel lector. Evidentment, la gran majoria d'experiències acabaran amb un
final obert, absent de moralitat. Cal remuntar-se a moltes dècades abans del naixement
de l'hipertext per constatar l'existència d'expressions culturals amb finals oberts, on l'autor
declinava la significació final a l'imaginari individual de cada espectador o lector.

 La ficció no lineal (de la qual un dels exemples més destacats és l'Afternoon (1987), de
Michael Joyce) és, actualment, un dels àmbits menys explorats. Alguns teòrics afirmen
que la hipertextualitat no pot assumir totes les característiques expressives (emocionals)
del discurs convencional. Alfred Hitchcock, en aquest sentit, defensa la importància de
l'enunciació, HOV�HIHFWHV�GH�OD�TXDO�VyQ�PROW�PpV�GHWHUPLQDQWV�HQYHUV�OHV�UHDFFLRQV
GH�O
DXGLWRUL�TXH�QR�SDV�HO�FRQWLQJXW�GH�O
HQXQFLDW. I ho exemplifica amb una seqüència
de 0DUQLH: si l'espectador té por en veure una persona remenant els calaixos d'una
habitació és perquè abans ha vist com el propietari començava a pujar les escales.

 El desdibuixament de l'autoria i del concepte de text tancat es manifesta en una nova
cultura que postula la fi del rectangle únic i omnipresent del cinema, del llibre o de l'obra
pictòrica. Es tracta de desdibuixar les barreres que separen una creació d'una altra. Ens
referim a allò que Derrida anomena "débordement ": es difuminen els límits del que
s'entén per text, d'allò que creiem que el món pot identificar, és a dir, el suposat
començament i final d'una obra, la unitat d'una recopilació, les firmes, el domini de les
referències exteriors al marc..."

 La hiperespecialització que han viscut totes les ciències ha provocat una distanciament
entre els seus mètodes, el seu vocabulari i la seva visió del món; ha representat un
obstacle per assolir visions interdisciplinars de la realitat. De manera anàloga, durant
aquest segle l'art i la ciència s'han separat i retrobat constantment. Cal afegir també que
des de molts àmbits s'ha criticat la poca proximitat existent entre la recerca aplicada i la
societat on s'ha desenvolupat. Bolter defensa que l'hipertext ha de ser l'instrument idoni
per resoldre els problemes generats per aquesta fragmentació de la realitat. L'hipertext
apareix com l'instrument d'anàlisi ideal, entenent que pot descriure i explicar un objecte en
una situació complexa en funció del punt de vista que esculli l'observador i,
paral.lelament, establir lligams entre diversos camps de recerca. A més, pot explicitar a
l'usuari la relació entre cada punt de vista i la definició específica que ofereix de l'objecte.

 El desconstructivisme és un moviment filosòfic contemporani extremadament lligat a
l'hipertext. El desconstructivisme, del qual Derrida n'és un dels principals teòrics, postula
una lectura més lliure. L'essencial d'un text són els efectes que pot produir en funció del
context en el qual s'interpreta, més que no pas la voluntat autorial. L'hipertext té la
capacitat d'explicitar i objectivar les idees i els mètodes desconstructivistes. Així, pot
exposar la multiplicitat de sentits d'un text, gràcies als altres textos als quals s'associa.

 La integració de múltiples matèries expressives en un mateix mitjà implica ampliar la
relació entre les capacitats perceptives i cognoscitives humanes. L'autor i el lector poden
desenvolupar un imaginari absolutament original, ampliant el concepte d'obra a matèria
susceptible de ser viscuda d'una manera paral.lela a la realitat. Des de l'hipertext, per
exemple, s'enceta la possibilitat de redefinir la semàntica i la sintaxi audiovisual clàssica.
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 En aquest sentit, Pierre Lévy defineix la icona com aquell signe que representa entitats,
relacions o accions de manera intuïtiva i evident pels membres de la mateixa cultura (en
un sentit ampli del terme). Lévy defensa que si la comunicació és interactiva, cinemàtica,
narrativa i articuladora dels diferents nivells jeràrquics del relat i de l'acció es poden
superar les limitacions descrites per Peirce, segons les quals amb la icona no es poden
expressar raonaments lògics, proposicions universals, temps i mode (fet, possibilitat,
intenció...) de les accions, negacions...

 Sembla que Internet s'autoproclama com el suport on simultàniament els conceptes de
narrativitat, autoria i text (obra) poden quedar més confusos. Segons Gérard Genette, cal
acceptar aquesta confusió com una possibilitat d'escapar de la idolatria i del fetitxisme de
l'obra concebuda com a objecte tancat, complet i absolut, un fetitxisme que pot ser encara
més perillós que la idealització de l'autor.

 ����'H�O
KLSHUWH[W�D�OHV�QRYHV�IRUPHV�GH�FRPXQLFDFLy�SHU�[DU[D��HOV�022V

 Internet està consolidant un tipus d'interactivitat entre els autors/lectors que es
caracteritza pel seu caràcter informal i efímer. Com comentàvem al punt anterior, l'obra
tancada, la d'autor, esdevé cada vegada més una utopia, fins al punt que cada cop
adquireixen més importància determinades formes col.laboratives de construcció cultural
que es basen en la comunicació hipertextual i interactiva en temps real. En aquest sentit,
alguns sectors ja associen pejorativament l'hipertext contingut en un suport tancat a un
llibre imprès, en comparació amb les noves formes de comunicació "informals" derivades
d'Internet. Els MOOs (MUD Object Oriented) en són un exemple. Es tracta d'uns forums
especialitzats on els usuaris/autors que hi participen, després d'assumir un rol determinat,
tenen la capacitat de construir objectes i escenaris significatius -que es mantenen
després de la interacció- i modificar qualsevol contribució anterior emprant només
missatges textuals.

 Els MOOs són una derivació dels MUD (Multi User Dungeon/Dimension). Els primers
MUDs que van circular per la xarxa -a meitats dels 80- eren jocs multi usuari en temps
real, on els participants interactuaven entre ells en el marc d'històries fantàstiques,
adoptant papers determinats d'una manera semblant a com es desenvolupen els joc de
rol.

 Al cap d'un temps, les aplicacions dels MUDs es diversifiquen, fent-se servir com
estructures de comunicació per a diverses finalitats, entre les que destaquen les
relacionades amb l'aprenentatge i la investigació. Els MUDs permeten establir una
connexió on-line amb múltiples usuaris, però, a diferència de les Internet Relay Chats
(IRC), les interaccions s'han de mantenir dins d'un "context de joc" (regles, estratègies,
límits…) predeterminat.

 Els MOOs són bàsicament textuals, per bé que, com passa a la majoria d'aplicacions
d'Internet, cada vegada s'hi estant introduint més components multimediàtics. Els MOOs
es tipifiquen pel seu contingut. Així, en trobem de socials, professionals o educatius, entre
d'altres. Un dels MOOs socials més coneguts és LambdaMOO, que permet la interacció
de 200 usuaris a la vegada. MediaMOO és un bon exemple de MOO professional adreçat
als investigadors i professionals de la comunicació. DU (Diversity University) MOO és un
projecte experimental d'aprenentatge compartit a distància.

 ����7HRULHV�FUtWLTXHV�L�OLPLWDFLRQV�GH�O
KLSHUWH[W��&RQFOXVLRQV
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 Durant un període inicial, l'hipertext només es va fer servir per adaptar informació escrita
al mitjà electrònic, creant-se hipertextos on un únic text original constituïa l'eix principal de
la lectura. Els comentaris i anotacions, la matèria secundària, s'estructurava al seu voltant
com el conjunt d'informacions que el lector podia anar descobrint. Durant molt temps no hi
va haver una veritable voluntat de crear obres que aprofitessin les potencialitats
hipertextuals d'estructurar la informació no linealment.

 Posteriorment, es va seguir la tècnica de dividir un o més textos en múltiples fragments
d'informació als quals es podia accedir no linealment i de manera simultània. Aquest cas,
però, tampoc no representava l'ideal hipertextual, que s'hauria de basar en un disseny i
continguts pensats originalment per aquesta tecnologia. Així, per exemple, al convertir
una enciclopèdia impresa en obra multimediàtica hipertextual, s'ignoren massa sovint les
redundàncies procedents de la juxtaposició de la descripció textual i la informació gràfica,
o d'una explicació amb una altra present a una altra entrada de l'enciclopèdia (a la qual es
podria accedir amb una simple connexió).

 Durant aquest període, que s'allarga fins a meitats dels 80, s'observa la voluntat de
posicionar les produccions hipertextuals com a matèria cultural apta per ser creada i
consumida sense cap tipus d'aprenentatge previ. La manca d'experimentació consolida
uns prototipus de caràcter industrial que encara sobreviuen en múltiples hipertextos
actuals.

 Amb la consolidació de l'hipertext es multipliquen les crítiques d'alguns teòrics que acusen
l'hipertext, de manera anàloga a com es va fer en el seu moment amb la impremta, de
destruir la motivació i l'esforç creatiu individual. Aquesta desmitificació de l'art, que des de
molts àmbits es pot interpretar com un fenomen democratitzador, s'observa amb estupor
per unes elits que defensen a mort la unicitat de l'obra.

 Lévy, entrada la dècada actual, critica l'hipertext argumentant que OD�LQIRUPjWLFD�QRPpV
KD�DXJPHQWDW�OD�YHORFLWDW�G
DFFpV�D�OD�LQIRUPDFLy�KLSHUWH[WXDO�TXH�MD�H[LVWLD�HQ�OHV
HQFLFORSqGLHV�R�HQ�XQ�PDSD�DPE�OOHJHQGD. La Ideografia Dinàmica (teoria que
persegueix la construcció d'un tipus de representacions figuratives animades de models
mentals que, a més de la seva forma o disposició, tinguin un moviment i un procés de
metamorfosi significatius) combina la dimensió dels models mentals amb la del relat. Està
lligada a un imaginari intern i als models mentals, més que no pas a un llenguatge fonètic
que es redobla al pla visual.

 Si ens situem al present més recent podem pensar que el suport més natural per impulsar
i consolidar l'hipertext és la WWW. No obstant, fins fa poc temps només s'ha aprofitat
com a mitjà de distribució d'informació electrònica, com a eina per connectar-se amb
computadores remotes, menyspreant-se en múltiples ocasions la capacitat hipermediàtica
(d'interconnectar documents d'orígens, autors, llenguatges i matèries expressives
diferents) de la xarxa. Escriure hipertextos demana un procés d'aprenentatge. En aquest
sentit, cal referir-se obligatòriament a l'6W\OH�*XLGH�IRU�RQOLQH�K\SHUWH[W de Tim Berners-
Lee.

 Durant els darrers anys, l'hipertext s'ha criticat indiscriminadament des d'un dels àmbits
on teòricament pot ser més útil: el de l'ensenyament. Molts pedagogs han observat
encertadament que molts productes hipertextuals no afavoreixen la seva navegació, sinó
tot el contrari: irremeiablement condueixen a l'usuari a una situació caòtica. Si bé és cert
que hi ha programes gràficament mal dissenyats, també són constatables les reticències i
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la manca de preparació d'alguns professionals de l'educació envers la informàtica.
Afortunadament, aquest fet serà anecdòtic molt aviat. D'altra banda, l'entusiasme
tecnològic ha comportat no exigir uns continguts dissenyats i estructurats per al nou mitjà.
Finalment, les crítiques més ferotges, també les menys fonamentades, se centren en la
inoperativitat pedagògica d'uns continguts superficials, desestructurats i anàrquics.

 Com a darrera reflexió caldria destacar la importància d'aprendre a escriure i consumir
productes hipertextuals. Després de la consolidació tecnològica d'un sistema d'expressió i
comunicació, resulta imprescindible pensar en els continguts. Cal, abans de res, ser
capaços de desfer-nos de la repressió jeràrquica i lineal imposada per la cultura de
l'imprès i, posteriorment, per determinades narrativitats audiovisuals. En aquest sentit,
només cal observar la conducta de les generacions més joves davant les computadores
per adonar-nos de l'evolució generacional que estem vivint en les noves maneres
d'articular i percebre la realitat

 Les unitats mínimes d'informació d'un hipertext haurien d'esdevenir els conceptes. Pensar
globalment en conceptes implica desplegar una sintaxi i una semàntica integradores de
matèries expressives (text, imatge, sons...), estils i àmbits temàtics. És a dir, una pàgina
d'un hipertext no té autonomia pròpia. Allò que pot ser mínimament significant, a l'àmbit
hipertextual, és el conjunt d'informació que implica un concepte determinat. Dins aquesta
perspectiva, cal entendre el concepte com una entitat operatòria pertinent en relació a un
domini significatiu dins un context determinat.

 Aquest concepte és construït activament per l'usuari de l'hipertext. Mitjançant el procés de
navegació pot recollir els elements necessaris per obtenir coneixement, per arribar a
abstraure conceptes pertinents als seus interessos. Alguns autors postulen que la
interactivitat només permet variar la geometria del document. Nosaltres defensem que,
durant aquest procés, la interacció va molt més enllà: la relació de l'usuari amb el
programa implica la construcció de sentit.
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�� &HUFD�G¶LQIRUPDFLy�D�,QWHUQHW

���� /D�ELEOLRWHFD�R�HO�OOLEUH�XQLYHUVDO

 Aprofundint en la metàfora de la navegació, José Antonio Millán  considera Internet com
un vast  oceà de paraules (i imatges, podrien afegir).  Per donar una idea del volum
d’aquest immens oceà podríem representar-lo en temps de lectura: si imaginéssim que
algú volgués llegir tot el conjunt “actual” de la Web (recordem que el seu creixement és
permanent i quasi exponencial) dedicant una jornada laboral normal, però sense festius ni
vacances,  trigaria més de vint-i-cinc mil anys…

 Però hi ha molt més: els  continguts dels grups de debat (news  groups) pot perfectament
quadruplicar el contingut de la  Web, igualment passa amb el contingut de la multiplicitat
de bases de dades. Finalment, el conjunt del correu electrònic que circula  pel món
supera les dades anteriors: cada minut  es trameten cinc milions de correus electrònics.

 Fem una comparació amb biblioteques antigues i actuals: El saber  total de la Antiguitat
desat en la Biblioteca  de Alexandria s’ha calculat en 0,8  milió de  megabytes (0,8
terabytes). El text dels vint milions de llibres de la  Biblioteca del Congres dels Estats
Units ocuparien 20 terabytes. La totalitat  actual de la Web donaria, aproximadament, 10
terabytes de text. La xarxa és dons una immensa biblioteca o, donada l’interconnexió que
hi ha entre  les diferents pàgines, un gegantí llibre hipertextual.

 El que és realment nou i sorprenent de la situació actual no és només la  quantitat, sinó
que aquesta massa gegantina de text sigui directa i  immediatament accessible. Els
esforços per conèixer-la i  navegar-la han produït un fet qualitativament nou: la  mediació
de sistemes automàtics per a la comunicació entre les  persones que publiquen
continguts en la xarxa, i aquells que els cerquen.  Aquesta mediació, que té una gran
base lingüística, la fan els localitzadors d’informació. Així, la cerca d’informació és la
segona activitat en la xarxa, darrera del correu electrònic.

 Diferents estudis estadístics confirmen aquesta visió d’Internet com a gran biblioteca
d’informació universal:

• La qualitat de la informació és la consideració més important per la què els usuaris
visiten una pàgina  Web determinada

• De dos terços a tres quarts de tots els usuaris cita el fet de trobar informació com
una de les funcions primàries d’Internet

• Wordtracker calcula (1999) que diàriament es fan en tot el món 250  milions de
consultes al cercadors. A partir d’aquestes consultes, aquesta empresa crea una
base de dades de 30 milions  de termes (paraules i frases usades a les cerques),
que s’actualitza cada dues hores. Els dos termes més usats són: Sex (amb el 5%
del total) i MP3 (3%). En canvi només el 1,5% de les pàgines web tenen
pornografia.

• Més del 98% del usuaris actius del WWW confien en  Internet per trobar materials
de referència, el 30% ho fa diàriament i casi el 40% ho fa setmanalment

• D’aquests usuaris habituals el 31% ho són de forma intensa: cada setmana 20
hores o més, i un altre 34% està en línia entre 10 i 20 hores
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���� $PELYDOqQFLD�GHO�IHQRPHQ�,QWHUQHW

 La gran quantitat de pàgines web i el seu ràpid creixement comporta una situació
ambivalent: és positiu que cada vegada hi hagi més informació, públicament accessible,
sobre tots els temes imaginables; però la part negativa és que trobar-la (saber on cercar i
saber com cercar, fent ús dels localitzadors d’informació) no sempre és tan fàcil com a
moltes persones les agradaria, sobre tot als no iniciats. Per exemple, sembla clar que l’ús
de consultes estructurades, o 'Booleanes’, a pesar de saber que ajuda a obtenir millors
resultats de cerca, pot ser difícil i frustrant d’aprendre per molts usuaris.

 La gran superabundància informativa i la manca d’estratègies de cerca que comporta una
veritable allau d'informació són una de les causes del “desbordament cognitiu”, (Codina
1996). Així, s’arriba a tenir  dos problemes: a més del problema de trobar la informació es
té el problema de saber quina és la millor manera de buscar informació a Internet. De dos
terços a tres quarts de tots els usuaris cita la inhabilitat per a trobar informació com una
de les seves frustracions primàries (en segon lloc se situa la frustració per la lentitud de la
resposta).

 En ocasions s’expressa la desesperació de la gent per la impossibilitat de dominar el
Web: "és tan enorme!, està creixent tan ràpid!” diuen.

 És cert, però la cerca d’informació no és massa si es té una idea clara de l’objectiu de
cerca i un coneixement de les eines disponibles.

 Es pot fer una comparació amb una biblioteca pública: ningú espera realment conèixer
cada publicació que inclou el fons de la biblioteca. Així, amb l’ajuda de catàlegs i de
bibliotecaris experts, és relativament fàcil trobar el que interessa entre milers de volums
als qual mai es donarà un cop d’ull.

 Aquesta afirmació és perfectament aplicable a Internet, però a diferència d’una biblioteca,
el Web és caòtic i no estructurat, no hi ha cap catàleg ni general ni parcial,  la informació
en Internet és com si fos aleatòria, no és una col·lecció organitzada que doni una
cobertura consistent o equilibrada a cada àrea temàtica.

 Encara que alguns considerin Internet com la biblioteca de l’era digital, la massa de
continguts que s‘hi afegeixen diàriament (1,5 milions de pàgines de manera que el total es
duplica cada vuit mesos, estimacions d’Alexa per a l’any  2000) escapa de moment a
l’ordenada i experta classificació de les biblioteques tradicionals. Aquesta és una de les
seves peculiaritats no hi ha cap “on” perfectament etiquetat sinó molts en què trobar joies
informatives. Però el quid de la qüestió és que cal aprendre a trobar-les.

 Internet no és una biblioteca en la qual tots els seus ítems disponibles se identifiquen i es
poden extraure d’un sol catàleg. De fet, ningú sap exactament quants fitxers individuals
composen Internet. El número és del ordre de molts milions i  està creixent a un ritme tan
ràpid que supera les capacitats humanes i fins i tot tecnològiques. El seu immens volum
és desconegut i potser ni tant sols sigui possible de conèixer A més aquest contingut és
de qualitat molt desigual i sense cap criteri ni control (per dir-ho benèvolament). Per tant,
cal tenir pràctica i paciència, però no cal desesperar, és assumible un cert nivell
d’expertesa en la cerca d’informació en la xarxa.
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 Per tant, podem dir que la cerca d’informació en Internet és una habilitat imprescindible
donat:

• La  immensa quantitat d’informació que inclou
• La  natural desestructuració d’aquesta informació

 Els principals problemes que esmenten els usuaris en l’activitat de cerca són:

• Resultats de cerca que són enllaços erronis (50%);
• No trobar informació que se sap que existeix (30%);
• Incapacitat per organitzar la informació trobada (29%);
• Incapacitat de trobar pàgines que ja han estat visitades (12%)

 La Xarxa té amb un alt índex de variació i canvi: es diu que una adreça URL té una vida
mitjana de menys de dos mesos abans no desaparegui o canviï de lloc (de servidor).

 De tota manera, a tall d’antídot davant de la frustració s’han de tenir en compte les
següents “lleis”:

 /OHL�GH�O¶DEXQGjQFLD�G¶,QWHUQHW� “De qualsevol cosa que cerquis trobaràs  alguna cosa
d’interès”

 /H\�GH�0XUSK\�GH�,QWHUQHW: "No importa quants passos avancis, sempre aniràs amb
retard".

 &RURODUL��: No importa quanta informació consultis sempre serà incompleta.

 &RURODUL��: No importa l’esforç que facis per estar al dia sempre estaràs desfasat.

 S’ha d’entendre la cerca en Internet com una activitat dH�UHVROXFLy�de problemes.

 És molt important: dedicar prèviament un temps a comprendre exactament com funcionen
els localitzadors d’informació Internet. És com aprendre el funcionament d’un nou
programa  per treure-li el millor rendiment possible.

 Hi ha un nombre de maneres bàsiques de tenir accés a la informació d’Internet:

• Anar directament a un lloc o pàgina  web coneguda

• Navegar a partir de pàgines conegudes o de portals d’informació.

• Pertànyer a una llista de distribució o un grup de discussió de USENET

• Consultar un &DWjOHJ�WHPjWLF

• Cercar en un 0RWRU�GH�FHUFD

• Consultar les %DVHV�GH�GDGHV�sobre un tema específic,

• Preguntar a un expert (servei de respostes personalitzades).

 Les eines de cerca, a les que podem anomenar “ORFDOLW]DGRUV” d’informació, són de tipus
diversos i de característiques diverses dins del mateix tipus.
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 Els tipus principals de localitzadors són: els &DWjOHJV�WHPjWLFV�i�HOV�0RWRUV�GH�FHUFD�
però Internet ofereix, com es detalla als capítols dedicats a les eines de cerca,  altres
eines de localització d’informació.

 El millor consell que es pot donar és dedicar un cert temps a elaborar una selecció pròpia
de catàlegs preferits. És a dir, fer una repassada comparativa de diferents eines,
seleccionar un de general i dos o tres específics de cada tipus (catàlegs i motors de
cerca), corresponents a diferents centres d’interès personals, situar-los en la llista
d’adreces “preferides” del navegador i fer servir habitualment la mateixa eina, en funció
de la temàtica que es necessita cercar.

���� 0LWHV�GH�OD�FHUFD�,QWHUQHW

 La manca de coneixement del funcionament dels processos i de les eines de cerca pot
generar una sèrie de creences errònies sobre la cerca d’informació a Internet. Algunes de
les  quals s’enumeren a continuació:

������ /D�FHUFD�HV�ID�VREUH�,QWHUQHW

 Aquesta és la creença més estesa í popular, tot i que no s’acostuma a fer explícit sí que
pot tenir conseqüències negatives sobre les operacions de cerca. S’acostuma a creure
que quan s’utilitza un cercador o un motor de cerca l’operació de cerca es fa sobre la
xarxa Internet.

 Però no es així: el nostre ordinador no pot visitar directament cada un dels milions de
servidors de la xarxa.�En realitat el que es fa és consultar una base de dades creada per
una empresa o institució i que conté, sempre, una porció petita del total de pàgines
existents a la xarxa i a vegades (com és el cas dels catàlegs temàtics) ni tan sol contenen
la totalitat de la informació de les “poques” pàgines que té enregistrades. Com s’indica a
l’apartat dedicat a la quantificació Internet pot contenir actualment un nombre
extravagantment gran i indeterminat de pàgines entre els 2 mil milions al bilió de pagines i
el motor de cerca que més informació indexat pot contenir entre el 15% i el 20%
d’aquesta quantitat indeterminada.

 Si una eina de cerca intentés recorre físicament la xarxa, cada vegada que un usuari fa
una consulta, passarien dues coses totes dues molt indesitjables: es colapsaria el trànsit
de la xarxa donat que són milions les consultes que es llancen cada segon del dia i a més
la resposta trigaria a produir-se dies o setmanes ja que la xarxa està composada per uns
100 milions d’ordinadors servidors escampats per tot el món, a més quan generés el
resultat aquest ja no seria exacte per que en el temps transcorregut entre la consulta i la
resposta la xarxa hauria sofert centenars de milers de canvis: pàgines noves, pàgines que
modifiquen la seva informació, pàgines que desapareixen, etc..

 És molt més eficient i ràpid cercar en una sola base de dades: la que el localitzador ha
creat, de manera manual o automàtica, gran o molt gran, que resseguir tot el web cada
vegada.

 En el límit la pretensió dels gran motors de cerca és arribar a ser uns “miralls” del web,
encara que de manera molt incompleta i sempre parcialment obsolets.
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 Aquesta és la raó del famós i temut error número 404 (Pàgina o arxiu no trobat) quan
s’intenta activar un vincle des d’una llista de resultats d’un localitzador: la pàgina en
qüestió ha estat eliminada en el seu servidor amb posterioritat a la darrera visita del robot
del motor de cerca, sense que encara no hagi tingut temps de tornar-hi per reflectir
aquesta alteració en la seva base de dades. Si es tracta d’un catàleg, les probabilitats
encara són més altes donat que no hi ha cap mecanisme de control de l’estat futur de les
pàgines que han estat donades d’alta a la seva base de dades. D’aquí també l’avantatge
comparativa dels localitzadors que desen la pàgina completa en una memòria caxé  i
l’ofereixen a l’usuari malgrat ja hagi desaparegut del  servidor original.

������ 7RWV�HOV�FHUFDGRUV�VyQ�VHPEODQWV

 Tots els localitzadors d’informació Lycos, Yahoo, AltaVista, o HotBot ) tenen un aspecte
similar. Tots tenen un formulari  de cerca, tots tenen connexions a diversos temes, i  tots
retornen llistes de resultats amb enllaços quan es fa una cerca.

 Però no n’hi ha més de semblances.  Hi ha una tipologia de localitzadors que cal
conèixer: motors de cerca, catàlegs temàtics generals, catàlegs especialitzats,
metacercadors, etc. A més, cada localitzador té una personalitat diferent i ofereixen
resultats absolutament diferents en cada cerca que s’intenti comparar.

 Cada cercador té una base de referències diferents,  cada un té diferents criteris de
classificar la informació, la que conté i la que ofereix com a resultat, cada localitzador
utilitza una sintaxi i opcions de cerca diferents, (encara que no radicalment diferent), etc.

������ <DKRR�pV�HO�PpV�JUDQ

 Tothom coneix Yahoo. És el localitzador d’informació Internet més popular. Però en ser
un catàleg temàtic amb una base de dades creada de manera manual pels seus
especialistes no podrà de cap manera competit en quan a volum d’informació amb el més
senzill dels motors de cerca que capta les referències de la seva base de dades de
manera automàtica a través dels seus robots. Yahoo pot tenir un milió de referències,
però els motors de cerca acostumen a tenir per sobre dels 300 milions de pàgines.

 A més Yahoo com els altres catàlegs temàtics no revisa l’estat futur de les pàgines que
ha indexat, de manera que una pàgina pot canviar de continguts i fins i tot de tema o bé
pot desaparèixer sense que sigui modificada la informació que el localitzador té desada
d’aquesta pàgina.

������ 6L�XQD�SjJLQD�KD�HVWDW�WUREDGD�XQD�YHJDGD�HV�WUREDUj�LJXDOPHQW�HQ�HO
IXWXU

 Els localitzadors i especialment els motors de cerca poden provocar un miratge de
seguretat en l’usuari no expert. És fàcil pensar no cal prendre nota de la referència d’una
pàgina a l’agenda de favorits per què igual que ara l’hem trobat ho tornarem a trobar quan
ens torni a fer falta.

 Desafortunadament, una mateixa cerca feta amb hores, dies, setmanes de diferència
retorna diferents llistes de resultats. Les raons són diverses:
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 En primer lloc el Web està en flux constant: cada dia hi ha molions de pa`gines de
canvien de contingut o de servidor o desapareixen. Per tant, la importància relativa d’un
document determinat per a una interrogació específica varia constantment ja que la
comparació per la quan s’ordena en la llista de resultats, es fa respecte a nous
documents o respecte a l’absència del que han estat esborrats.

 En segon lloc, encara que els motors no ho arriben a admetre a vegades indexen
erròniament o no indexen temporalment grans quantitats de pàgines.

 ����/OHL�GHO�PtQLP�HVIRUo��1¶KL�SURX�DPE�LQWURGXLU�SDUDXOHV�L�HVSHUDU�HOV�UHVXOWDWV�

 Un gran error consisteix en confiar en la llei del mínim esforç. Que la tecnologia nos faciliti
les coses no significa oblidar-se d’aprendre una sèrie d’eines i de tècniques. En iniciar
una cerca és important saber primer què és exactament el que es vol trobar, quina és la
necessitat d’informació i com volem que aquesta ens sigui presentada. Això determinarà
l’eina més adient per rastrejar la massa documental de la xarxa. Parar-se uns minuts a
pensar les paraules clau que millor defineixen la necessitat d’informació o els seus
sinònims, fins i tot, anotar-los per escrit i pensar com combinar-los i amb quina sintaxi, és
tan útil com fer la llista de la compra. S’estalvia temps i es gasta menys (paciència i
telèfon).

���� (O�IXWXU�GH�OD�FHUFD�,QWHUQHW

 A vegades es compara Internet amb una biblioteca universal de l’edat digital. Però això és
totalment inexacte: el web no va ser  dissenyat per a classificar ni ordenar la informació.
Però, si ha de continuar creixent, caldrà organitzar alguna cosa similar als serveis
documentals tradicionals per a desar i tenir accés a la informació.

 És probable que la els conceptes documentals de descripció, selecció i classificació de la
informació es complementin amb la capacitat dels informàtics d’automatitzar la indexació
d’adreces i  informació.

 El creixement accelerat de la Web (servidors, llocs i pàgines) i el subsegüent caos
d’Internet assegura que els motors de cerca continuaran sent una de las eines més
utilitzades i continuaran estant entre les pàgines més visitades.

 Això segurament reforçarà l’actual tendència a convertir-se en portals (amb algunes a
excepcions com Google); és a dir, llocs web que ofereixen serveis complementaris que
donin a l’usuari un valor afegit: correu electrònic, pàgines web personals, notícies
d’actualitat, converses, debats, compra i d’altres, amb la intenció de retenir a l’usuari i
atreure la publicitat que pugui fer rentable el servei en el seu conjunt. El quid de la qüestió
està en donar-li a l’internauta el què desitja per tal que es quedi en aquest entorn web i
obtenir d’aquesta manera ingressos publicitaris,

 Per tant, els localitzadors continuaran evolucionant seguint diferents línies de millora, la
major part de les quals ja es comencen a provar en diferents cercadors:

• Més  eficiència en la recollida massiva d’informació i en la ordenació de les llistes
de resultats (cas de Google).

• Millora de les interfícies d’interrogació, amb la possibilitat d’utilitzar el llenguatge
natural (cas d’Ask Jeeves) i la cerca multicriteri (cas d’Altavista).
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• Adopció de criteris documentals en la descripció de les pàgines (cas de les
etiquetes META).

• Confluència dels dos principals tipus: catàlegs i motors. Molts catàlegs temàtics es
complementaran amb servir bases de dades de generació automàtica i molts
motors de cerca afegeixen una classificació temàtica d’una selecció de recursos
web (com ara Altavista o Google).

• Multiplicació  dels serveis de cerca, tendint a l’especialització, en un doble sentit:
o temàtica general però centrats en àmbits geogràfics concrets i
o especialitzats en un sector econòmic o professional: cada grup professional

o científic vol tenir la informació específica del seu centre d’interès.
 Aquests cercadors especialitzats simplifiquen i optimitzen les cerques però a l’hora
es limiten els resultats als conjunts seleccionats pel localitzador especialitzat,
reduint l’univers informatiu i limitant les possibilitats de troballes accidentals
(“serendipity”).
 El procés d’especialització no ha de comportar la balcanització progressiva dels
motors de cerca, la qual cosa fora negatiu per a l’usuari: també els principals
serveis de cerca inclouran l’especialització en temes molt diverses i intentaran
arribar al major nombre possible de pàgines.

• Els metacercadors arribaran a tenir un paper més important per a lligar tots
aquests fragments dispars fins arribar a una estandardització de fet de les cerques
Internet. Potser arribin a substituir al navegador com fa Copernic
(www.copernic.com)
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���� 5HVXP�GH�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�GH�FHUFD
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�� $QjOLVL�L�DYDOXDFLy�GHOV�UHVXOWDWV

���� $YDOXDFLy�GH�OHV�FHUTXHV

 S’han de trobar tots els documents que conté la base de dades que són
pertinents a l’objectiu de la cerca (Exhaustivitat) però sense que hi hagi barreja
amb documents no pertinents (Precisió).

 Exhaustivitat: manca de silencis (sense falsos negatius)

 Precisió: manca de soroll (sense falsos positius)

 Els motors de cerca tenen habitualment el següents problemes:

• No gestionen de forma correcta la informació imprecisa: donen més
importància a un document que té més quantitat d’ocurrències del terme
entrat i gestionarà malament la informació imprecisa però rellevant per a
l’usuari.

• Repeteixen en els resultats les diferents pàgines d’un mateix lloc web.

• No hi ha distinció entre pàgines personals, de les d’institucions o
empreses.

• No es pot discriminar el tipus de document: si és de revistes, relacions
bibliogràfiques, etc.

• Hi ha sorolls deguts a que els responsables de les pàgines han inclòs en
les etiquetes META paraules habituals però no pertinents, per assegurar
que “sempre” sortiran.

• Hi ha silencis deguts a la manca de tractament (referències) documental
i centrar-se només en el text. Per exemple: si es cerquen universitats
catalanes o europees no es trobaran, per què no és probable que el
terme Europa (o Catalunya) figuri en el text de les pàgines, si no s’ha
inclòs en una etiqueta <META> no es trobaran.

 Els catàlegs temàtics tenen habitualment els següents problemes:

• Tenen gran quantitat d’adreces obsoletes, més que els motors, ja què
depèn de què el responsable de la pàgina ho comuniqui i això no es fa
quasi mai.

 Si no hi ha un equip documental d’avaluadors també es poden donar alguns
dels enumerats a l’apartat anterior dels motors de cerca:

• No hi ha distinció entre pàgines personals, de les d’institucions o
empreses.
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• No es pot discriminar el tipus de document: si és de revistes, relacions
bibliogràfiques, etc.

• Hi ha sorolls deguts a que els responsables de les pàgines han inclòs en
les etiquetes META paraules habituals però no pertinents, per assegurar
que “sempre” sortiran.

 La millor estratègia, en l’estat actual de la tecnologia de cerca és fer servir
diverses eines de cerca i fer manualment l’anàlisi semàntic i el procés de filtrat
definitiu.

���� 9LVXDOLW]DFLy�GH�UHVXOWDWV

������ 9LVXDOLW]DFLy

 Els localitzadors acostumen a tenir diversos formats de visualització de la
informació resultant de les cerques.

 Les referències dels documents trobats inclouen les següents dades:

• En els Catàlegs: hi ha sempre la distinció entre categories
temàtiques i pàgines concretes (Yahoo i Olé)

• Títol: primera frase del document o bé la inclosa a l’etiqueta
<TITLE>

• Adreça URL: en forma de text i d’enllaç.(si no està en forma de
text, no seran pas visibles en el cas d’imprimir o desar el text de
la pantalla)

• Resum: En els Catàlegs  acostuma a estar fet pel propi
responsable de la pàgina quan  es dona d’alta en el localitzador.
En els Motors de cerca pot provenir del paràgraf on es troba el
terme cercat o de l’etiqueta <META CONTENT >

• Memòria ocupada: extensió de l’arxiu de la pàgina que dona idea
del temps que trigarà a carregar-se.

 Tot sovint es pot seleccionar el grau de detall:

• Estàndard

• Compacta

• Detallada

 Aquestes informacions generalment són incompletes i poc fiables: Només
mirant la llista de resultats no es pot decidir si interessa o no.
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������ 2UGHQDFLy�GHOV�UHVXOWDWV

 En el cas dels motors de cerca, conèixer el sistema d’ordenació dels resultats
sí que pot ser útil.

 Els motors de cerca retornen  resultats en un ordre determinat no aleatori.

 Els motors de cerca ordenen de manera automàtica i segons uns criteris
predefinits el conjunt de resultats, és a dir el conjunt de les pàgines trobades
en una cunsulta.

 Ara bé, aquests criteris poques vegades són coneguts, és a dir poques
vegades el cercadors ho expliciten en les seves pàgines d’ajuda. A més, cada
cercador ho fa d’una manera diferent i no sempre amb criteris de rigor
informacional o documental.

 Una pàgina Web té diferents tipus de continguts:

• (WLTXHWD�7,7/( una frase descriptiva proporcionada pel dissenyador del
document; (es utilitzada per la barra superior del navegador i en la
descripció de les “Preferències”).

• (WLTXHWHV�0(7$��no visibles:
• &RQWHQW��'HVFULSFLy�� permet que el dissenyador del document

inclogui una descripció curta, però més detallada que en el Title;
Els motors que analitzen les etiquetes META fan servir aquesta
per a mostrar la descripció del documento en els llistats de
resultats.

• .H\ZRUG��3DUDXOHV�FODX�� consisteix en un llistat de paraules
clau que el disenyador del document vol que els motors de cerca
utilitzin per a identificar el document.

• (WLTXHWD�%2'<�� el contingut visible del document.

 Els motors de cerca poden indexar tot o alguns d’aquests camps en desar un
document (una pàgina web)  en les seves bases de dades.

 Després els hi apliquen el seus algorismes d’ordenació i classifiquen els
documents obtinguts. Aquests algorismes i criteris d’ordenació poden ser molt
diferents i donar resultats molt diversos d’un motor de cerca a altre.

������ &ULWHULV�G¶RUGHQDFLy

 Un criteri d’ordenació que fan servir alguns cercadors comercials és pagar per
sortir ben situat a la llista de resultats: mostren els documents segons la tarifa
que el responsable del lloc o pàgina web hagi pagat per estar-hi.

 Per entendre per què es pot arribar a pagar per  la preeminència en la llista de
resultats es pot considerar els motors de cerca com a las guies grogues de
telèfons. Ajuden a l’usuari a trobar les adreces dels llocs Web. Però són els
motors de cerca com a pàgines blanques o més aviat com a pàgines grogues?

 Es fan servir les  pàgines blanques per localitzar l’adreça d’una persona o
d’una organització que ja és coneguda. Els llistats són alfabètics, i són tots
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básicament de la mateixa mida i longitud. Les pagines blanques proporcionen
resultats específics, i objectius.

 En canvi, les pàgines grogues s’utilitzen quan no es coneix un negoci específic,
però es vol trobar-ne un dins d’una categoria general o concreta. Els llistat de
les pàgines grogues varien des d’una línia fins a una pàgina completa, segons
el què s’hagi pagat per l’anunci. Essencialment, són anuncis pagats.

 Aquesta és la diferencia entre les dues:

• les pàgines blanques contenen llistats objectius, neutrals.

• les pàgines grogues contenen publicitat.

 Altres motors de cerca deixen aquesta tasca en mans dels programari
d’indexació, que segueixin els criteris del “programador” (informàtic) per a
catalogar i ordenar les pàgines. Aquests criteris consisteixen en fer un FjOFXO
GH�OD�UHOOHYjQFLD però els diferents cercadors tenen criteris diversos per a
calcular la rellevància.

 Altres criteris d’ordenació dels resultats són:

1. Un document apareix primer si la Paraula clau demanada  DSDUHL[�SULPHU
HQ�OD�OOLVWD�GH�SDUDXOHV�FODX�del document o primer en el cos del
document.

2. Un document apareix primer si la Paraula clau demanada  DSDUHL[
UHSHWLGHV�YHJDGHV�en el conjunt de paraules que el motor té indexades
d’aquest document, per exemple en el TITLE, en etiquetes  META, URL,
primer títol del contingut...

3. Apareixen primer els documents amb major 3HV�UHODWLX�de les paraules de
l’equació de cerca: les paraules clau que apareixen en el�WtWRO�L�HOV�FDPSV
0(7$��HO�SULPHU�SDUjJUDI�WHQHQ�PpV�SHV�que les que apareixen en el cos.

4. Apareixen primer els documents en els que diferents termes cercats
apareixen propers.

5. En el cas de demanar una cerca amb la unió (OR) de diverses paraules, les
de SRFD�IUHT�qQFLD�en el conjunt  de la base de dades del motor de cerca
WHQHQ�PpV�SHV.

6. En el cas de demanar una cerca amb  la unió (OR) de diverses paraules, el
cercador ordenarà primer els llocs que continguin la major quantitat d’elles
simultàniament.

7. En el cas de demanar una cerca amb  la unió (OR) de diverses paraules,
apareixen primer els documents amb major 'HQVLWDW�UHODWLYD: és a dir
major quantitat de paraules de l’equació de cerca en relació a l’extensió
total del document (pàgina).
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8. L’extensió del document complementa el criteri de nombre d’ocurrències.
És a dir a igualtat d’ocurrències es classifiquen primer aquells que són més
curts, aquells en què la relació entre quantitat trobada i quantitat total de
paraules és més alta.

9. Presencia de les paraules entrades per l’usuari en zones clau del
document, com ara etiquetes HTML significatives: <TITLE> <META>, o bé
en el primer paràgraf, en la primera línia del text, etc.

 Aquests criteris quantitatius són extremadament simplistes, donat que la
repetició de termes no implica automàticament rellevància temàtica d’quest
terme dins del document i al contrari la poca repetició d’un terme no implica
que un text no en tracti primordialment. Hi ha autors que fan servir més
sinonímies i perífrasis per evitar un llenguatge monòton, espcialment en
pàgines de temàtica cultural científic o acadèmica. Aquestes tècniques
relegarien aquestes pàgines sistemàticament al final de les llistes de resultats.
Per una altra banda, s’estaria primant a aquells que mostren més pobresa
lèxica, intencionada o no (algú que conegui aquest funcionament dels
cercadors pot provocar les repeticions  de manera interessada).

 A més, aquests criteris quantitatius presenten també els problemes derivats del
silenci i del soroll, causats per la sinonímia i l’homonímia del llengautge.

 Un  excés de confiança, injustificat, en aquests sistemes d’ordenació comporta
una hiper-simplificació del llenguatge d’interrogació (en el programa del
cercador i en els hàbits dels usuaris)

 Aquests criteris es poden considerar com a propis dels PRWRUV�FHUFD�GH�OD
SULPHUD�JHQHUDFLy�

 Una segona generació de motors de cerca és la dels programes que utilitzen
criteris més sofisticats, per exemple:

• Pel fet que una gran quantitat de persones l’hagi triat en cerques
anteriors.

• Pel fet que tingui una gran quantitat de referències (links) des d’altres
pàgines.

 Aquests nous cercadors, com Google, partien de la base que els tradicionals
eren/són exasperantment estúpids, per què creuen que la rellevància d’una
pàgina es basa en la repetició de les paraules que contenen. Era evident que
els cercadors necessitaven ser més intuïtius, i ser capaços de distingir entre
qualitat i quantitat. Però com pot un programa d’ordinador comprendre el
nostre concepte de qualitat?

 La solució de Google va ser senzilla però enginyosa: tractar Internet com una
espècie de democràcia: es considera com un vot cada connexió entre una
pàgina i altra  d’Internet. Quan més enllaços tingui un llocs o pàgina, més
votació obté. A més alguns votants tenen més influència, més pes,  que altres,
depenent dels enllaços que, a la seva vegada tinguin; per tant, una pàgina
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Web s’ordena amb prioritat si també tenen alta prioritat les pàgines que
l’apunten (l’enllacen).

 .

 A vegades es fa servir el terme popularitat per a referir-se a aquestes pàgines
que són apuntades, enllaçades per moltes altres. En resum, es tracta de fer un
sistema d’ordenació que miri la informació exterior a la pàgina per a determinar
el seu ordre dins dels resultats de la cerca.

 Aquest criteri representa una interessant barreja de la tecnologia i del judici
humà. És una manera d’inserir el criteri humà en la determinació del què és
rellevant: el comportament de milions d’usuaris actius del Web, aquells que
redacten pàgines.

 Exemples de motors de cerca que fan servir aquests criteris: Google, Excite,
Infoseek y Lycos, Direct Hit.

 Altra criteri: les OOLVWHV�GH�FRQFHSWHV. Cercadors com $VN�-HHYHV�
1RUWKHUQ�/LJKW��2LQJR��infind, �6XUI:D[� apliquen índexs o thesaurus
generats per humans. D’aquesta manera la causa de que una pàgina
s’ordena amb alta prioritat ja no està en el redactor de la pàgina sinó en
el motor de cerca. El programa analitza els termes de cerca i procura
identificar el significat probable.

 Com ordenen alguns motors de cerca

• www.directhit.com: ordena segons quins llocs  han triat  altres
investigadors en interrogacions similars

• www.infind.com:  ordena pel concepte i domini de nivell superior

• www.google.com:  ordena segons el nombre de las pàgines que
enllacen a cada pàgina

•  Northern Light : classifica en carpetes per conceptes i/o tipus de llocs

• Oingo realiza un proceso del concepto de su búsqueda y procura
identificar el significado previsto probable

���� $YDOXDFLy�GH�SjJLQHV

������ 1HFHVVLWDW�G¶DYDOXDU�HO�TXq�HV�WURED�HQ�HO�:HE

 Internet es un tauler d’anuncis que conté de tot des de informació científica fins
a falsedats  Hi ha un acudit famós de Steiner publicat en The�1HZ�<RUNHU��(el 5
juliol de 1993) on dos gossos estan asseguts davant d’un ordinador i l’un li diu
a l’altre "en Internet, ningú no sap que ets un gos".

 El World Wide Web és, sense dubte, un bon lloc on trobar informació  sobre
moltíssims temes. Però  posar documents o pàgines en el Web és fàcil, barat i
lliure, sense cap mena de regulació ni control.
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 Internet és un calaix universal d’autopublicació, on estan en quasi
igualtat individus, empreses i institucions. No és una biblioteca de
publicacions avaluades i seleccionades per professionals. El contingut
d’informació d’Internet és de qualitat molt desigual i sense cap criteri ni
control (per dir-ho benèvolament).

 Això significa que qualsevol persona amb una petita habilitat tècnica i
amb accés tècnic a Internet (avui a l’abast de tothom) pot publicar en
Internet. És molt important recordar-ho quan s’han trobat llocs o pàgines
web en el curs d’una cerca o investigació. A més les pàgines web
canvien sovint segons la consolidació i les preferències del seu creador.
Alguns llocs demostren un coneixement expert, mentre que altres són
afeccionats. Alguns es posen al dia regularment, mentre que altres
poden estar antiquats.

 La xarxa conté informacions autoritzades, pot provenir de fonts responsables i
facilitar una informació valuosa. Però en Internet els documents es poden
copiar, falsificar,  o fàcilment copiar-los amb omissions i errades (intencionals o
accidentals). Igualment,

 Es poden trobar pàgines plenes d’inexactituds, de mitges veritats, i de
mentides absolutes. Altres poden ser antiquats, inexactes, incomplets,
immorals o volgudament falsos.

 La major part de les pàgines trobades amb els motors de cerca són
publicacions personals, casolanes o de negocis, petits i grans, amb la
motivació d’intentar vendre alguna cosa o difondre un punt de vista particular
sobre els temes més pelegrins.

 Fins i tot en llocs Web d’universitats o institucions públiques hi ha pàgines
personals que la institució no supervisa (ni tan sols s’ho proposa).

 Una conclusió general de l’anterior és que cal avaluar amb deteniment tots els
resultats de la cerca i no donar a cada informació publicada a Internet més
credibilitat de la que es pugui merèixer. Hi ha, a la xarxa,  alguns "veritables
gossos", però també hi ha un gran tresor. Les guies de consulta faciliten fer
aquesta avaluació.

������ 4Xq�Wp�G¶HVSHFLDO��OD�[DU[D�SHU�TXq�HO�VHQWLW�FRP~�OL�VLJXL�WDQ
DOLq"�

 Internet es una nova manera de compartir la informació. La gent no està
habituada/preparada per rebre tot de franc, com és el cas d’Internet. No s’ha
desenvolupat encara el sentit sa de l’escepticisme i cal aprendre nous hàbits.

 El format digital i la lectura en pantalla no donen pistes suficients per decidir si
un missatge amb la pretensió de ser un article "real" de noticies,  és realment
vertader.

 La gran troballa i aportació d’Internet a la nostra societat és la capacitat per a
que la gent s’expressi, intercanviï idees, trobi a altres amb interessos similars,



Josep García Alcocer      Llicència d’estudis 2000-2001

100 de 514                             El tractament de la informació en la societat de la Informació

que de cap altre manera hauria trobat i, amb connexions hipertextuals, enllaçar
amb les idees de molta altra gent.

 El Web és lliure i és bo que així continuï, però si algú vol fer un ús seriós per a
investigar o resoldre problemes del seu interès cal conrear l’hàbit de
l’escepticisme sa, de passar tot el que es troba pel adreçador del pensament
crític.

 Les cerques ofereixen resultats amb  una amplia gamma de qualitat i de gran
varietat de fonts. L’avaluació de la qualitat del contingut i de l’autoritat de
l’emissor de la informació en Internet és una part important de la tasca d’un
investigador. Cal estar segur d’avaluar WRW�HO�HV�WURED�

 Per una altra banda, No dependre d’una sola font d’informació és una bona
norma en general, però és especialment necessària en Internet, on tot sovint
no se sap d’on procedeix la informació trobada.

 Alguns han comparat els motors de cerca amb els “savis idiotes”. Els “savis
idiotes” són la gent mentalment deficient que mostra genialitat en àrees
altament especialitzades. No saben cordar-se les sabates, però poden dir de
memòria l’arrel quadrada del número pi amb cinquanta decimals: algunes
cerques, aconsegueixen resultats absolutament útils però els resultats d’altres
cerques són totalment frustrants.

 El pes del control de qualitat de la informació d’Internet cau sobre les espatlles
de l’usuari, el qual necessita avaluar amb cura el que troba en la Web,

 En el Web no hi ha editors (a diferència de l’edició tradicional en paper) per a
corregir o rebutjar el que no acompleix els nivells de qualitat o veracitat
corresponents als prestigi de l’editorial, diari o revista.

 En la informació Internet qui troba la informació, qui la llegeix, és qui ha de
decidir sobre la validesa, l’actualitat, la professionalitat de l’autor, i en general la
integritat del què es troba.

������ 1R�WRWV�HO�WHPHV�HVWDQ�SUHVHQWV�GH�OD�PDWHL[D�PDQHUD

 També cal tenir en compte que la quantitat d’informació no és
homogènia en les diverses temàtiques:

 Per exemple, hi ha molt sobre

• negocis.
• transcripcions de fonts primàries,
• opinions personals.
• informació sobre projectes específics o estudis.

 Però hi ha poc sobre:

• informació sobre regions , països, i grups no adinerats.
• tractaments temàtics en profunditat.
• grans textos amb raonament complex.
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 En investigar un tema en Internet, assegureu-vos cercant informació en
diversos llocs.  No confieu en un de sol .

������ 1R�FUHJXL�VHPSUH�WRW�HO�TXH�OOHJHL[�D�,QWHUQHW

 ( més aviat al contrari)

 Això és especialment cert quan es tracta del calaix més gran i menys endreçat
d’informació del món: el WWW o Web.

 Entre d’altres hi ha un problema de confusió de nivells d’informació: Es fa servir
Internet negligentment com a font primària d’informació, quan de fet és més
sovint una font secundària: Algú llegeix una declaració “inexacta” en el Web, la
cita en una altra pàgina Web, els motors de cerca la indexen, com fan amb
totes les pàgines correctes o inexactes, i s’acaba amb un embolic on la ficció
es valida com a realitat.

 Decidir l’exactitud, qualitat o validesa de la informació que es troba en el Web
pot ser difícil de determinar però és imprescindible fer-ho.

 Si és tan fàcil, tan probable, trobar en la Web informacions falses, partidistes,
esbiaixades, inexactes o simplement obsoletes, cal un esforç, una mena de
protocol per ajudar a "separar la palla del gra". Molts dels documents de les
llistes de resultats d’una cerca són, probablement, inútils o poc rellevants per al
problema que es vol resoldre.

������ 3URWRFRO�JHQHUDO�LQLFLDO�GH�FRQWURO�GH�TXDOLWDW

 ,GHQWLILTXL�O¶DXWRULD�R�UHVSRQVDELOLWDW

 Llegeixi la pàgina “Qui som”, o “Informació”.   Identifiqui si és una institució,
empresa o individu. Les pàgines corporatives haurien de proporcionar
informació sobre la companyia, els seus productes i serveis. Si és una pàgina
creada por un individu, qui és? Proporciona informació sobre ell mateix que
permeti saber el seu grau d’autoritat o fiabilitat. Hi ha manera de contactar-hi?
o l’autor està ocult darrera de l’anonimat?

 ,GHQWLILTXL�HO�ELDL[

 El biaix pot ser subtil, i es pot camuflar fàcilment en les pàgines sobre temes
aparentment temàticament no conflictius. El biaix es fàcil d’identificar quan pren
la forma d’un argument unilateral. En canvi és més difícil de reconèixer quan es
cobreix amb la màscara de l’argument amb dues cares (positiu i negatiu),
aparentment objectiu,  però on prevaleix una cara constantment.

 Algunes preguntes que convé fer-se:

 Qui patrocina la pàgina? Hi ha connexions a altres punts de vista? Es
presenten punts de vista opcionals?  Cal exigir el mateix grau de fiabilitat que a
qualsevol material imprès.
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 )DFL�XQD�XOODGD�D�OD�85/��VHUYLGRU�R�GRPLQL

• La URL sembla apropiada per al contingut? La major part de les
empreses, per exemple, fan servir el seu nom o una aproximació en la
seva adreça Internet (la seva URL).

• Qui publica la pàgina és el mateix editor del lloc web o és una pàgina
hostatjada?

• És una pàgina personal?

 Per exemple, una pàgina procedent de GeoCities, Hotmail, Pobladores, Yahoo
o Tripod no és mai un Web oficial de cap empresa o institució. Les URL també
poden revelar el biaix. Per exemple, una pàgina anomenada "ama al pròxim"
serà una cosa molt diferent si està en la pàgina del Vaticà o una organització
neo-nazi.

 ([DPLQL�ODV�FRQQH[LRQV

 Els enllaços van ser creats originalment per a ajudar als autors a citar
referències, i són una mena de notes a peu de pàgina en línia. Les pàgines
fiables tenen un bon equilibri de connexions internes i externes. Per a temes
complexes o polèmics, les connexions externes són molt importants, permetent
l’accés senzill a visions alternatives i d’altres autors.

 8WLOLW]L�HO�6HQWLW�&RP~

 Apliqui els mateixos filtres al Web que es fan servir en altres fonts d’informació
en la vida acadèmica o professional. Pregunti’s: "com judicaria això si l’hagués
llegit en un periòdic, o un llibre". Pel fet d’estar en el Web no significa que
s’hagi de creure’l, en molts casos és totalment el contrari.

 Per a fer un anàlisi més detallat ens centrarem en l’autoria, les fonts utilitzades,
l’actualització, el contingut i el disseny.

 $QDOLW]L�VL�SRW�VHU�XQD�SjJLQD�LUzQLFD��VjWLUD�R�EXUOD"

 Considerar el to de la pàgina, en el text o en la imatges: Broma, paròdia,
hiperbòlica, absurda, ofensiva?

 Si no hi ha una bona explicació per a justificar aquest to és probable que sigui
una sàtira.

 Hi ha moltes pàgines satíriques ben fetes en el Web. Per exemple:
http://www.whitehouse.net/  i http://www.whitehouse.gov/

�������� &UHGLELOLWDW

���������� 5HVSRQVDEOH

 Cal preguntar-se: Qui és el responsable de la pàgina?
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 És fàcilment identificable? Ofereix les seves credencials o alguna informació
sobre la seva autoritat en el tema? Ofereix una adreça electrònica per
trametre-li consultes o opinions?.

 És una persona o una institució?

 És d’una agència governamental o d’una altra font oficial, per exemple d’una
universitat?

 És d’una empresa, corporació o hi ha interessos comercials?

 Té prestigi la institució (companyia, govern, universitat, etc.) que promociona
aquesta informació?

 Hi ha una descripció  dels objectius de la organització que promou la pàgina?

 És d’un individu?

 Els dominis .GOV, .MIL y  .EDU, limitats a servidors USA, són fiables. Però els
dominis .NET, .ORG i .COM són incerts i necessiten una verificació addicional.

 El servidor (o patrocinador) on està ubicada la pàgina és adient al tipus de
material?

 També pot ser útil rastrejar en la URL (adreça Internet) per a trobar alguna
referència en un directori/ pàgina més general:

 Per tant, cal saber llegir una URL i identificar els dominis. Per exemple:

 a1RP�en l’adreça acostuma a significar una pàgina  personal sense cap sanció
oficial.

 També és significatiu si aquesta pàgina té un gran nombre de visites?

 El coneixement de l’autor és fonamental per determinar la credibilitat. No es pot
confiar en un text del què ningú assumeix la responsabilitat.

 Està clar qui és el responsable de la pàgina?, és a dir,  qui té la responsabilitat
definitiva sobre l’exactitud del contingut del material? És identificable?.

 L’autor o responsable te prestigi o mestratge reconegut  en el tema?

 És explícita la fonamentació de la capacitat de l’autor per a escriure sobre
aquest tema?

 Es té accés al seu currículum o alguna dada d’identificació?.

 La pàgina analitzada ha rebut algun tipus de reconeixement?

 Per a saber-ho cal revisar la pàgina de credencials (a vegades indicada per un
enllaç amb un terme com: informació, qui som, currículum, nosaltres... ).

 Hi ha alguna manera de comprovar la legitimitat del responsable?.
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 En aquest sentit un element complementari molt significatiu és si ofereix una
adreça de correu on trametre preguntes o comentaris. Però una adreça
electrònica no és suficient: la persona responsable hauria de tenir una adreça
postal, institucional i un/s número/s de telèfon/s:

 Són estudiants o individus no acreditats?

���������� $FWXDOLW]DFLy

 Tota pàgina digna de crèdit sempre facilita la informació sobre la data en què
es va crear i es va actualitzar.

 Les dates claus que haurien d’estar presents en una pàgina Web són:

• Quan va ser escrit el document?

• Quan es va  posar per primera vegada en la Web?

• Quan va ser actualitzat por darrera vegada?

• Hi ha altres indicis de què el material estigui actualitzat?

• Si inclou diagrames o gràfics, s’indica de quan són les dades
graficades?

• Hi ha algun senyal de què el document ja està complet o en canvi està
encara en elaboració?

 Però el que és primordial és esbrinar si s’indica quan va ser la darrera
actualització i si ha estat recentment. Igualment, cal preguntar-se si aquestes
dates són apropiada al contingut

���������� )RQWV

 S’inclouen els enllaços de les fonts usades per a desenvolupar el contingut?

 S’indiquen clarament les fonts de qualsevol informació objectiva de manera
que pugui comprovar-se en l’altra font?

 Les dades estadístiques que estan representades en gràfiques o diagrames,
estan etiquetat clarament i són fàcils de llegir?

 Si el material està protegit per la propietat intel·lectual, és l’autor el propietari
d’ells?

���������� (VWDELOLWDW

 Intenti avaluar l’estabilitat de les pàgines.

 Una de les millors maneres de fer això és identificar el patrocinador o institució
responsable així com la darrera actualització i  l’autoritat de l’autor.
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 De tota manera, no hi ha cap possibilitat de congelar en el temps una pàgina
Web. No hi ha control bibliogràfic en Internet. A diferència del món de la
impressió amb les seves dates de publicació, les edicions, els números d’ISBN,
etc., les pàgines Web son dinàmiques.

 La pàgina referenciada o citada es pot alterar o revisar avui mateix o demà, o
pot ser que desaparegui totalment.

 El propietari de la pàgina pot o no reconèixer els canvis i fins i tot, si es
trasllada de servidor pot no indicar-s’hi de cap manera, aquest fet.

 En aquest context, també és important si els enllaços externs es mantenen
actualitzats i no tenen errors.

�������� &RQWLQJXW

���������� &ULWHULV�G¶DQjOLVL

 La navegació pel Web mundial es produeix en un petit percentatge, inferior al
10%, de les pàgines Web existents. És com si tots els vaixells del món només
naveguessin pel Mediterrani.

 La causa fonamental és que el contingut de molts documents Web només
l’interessa a l’autor del mateix. Aquestes pàgines potser  són fiables, potser
tenen un bon disseny però no ofereixen continguts d’interès públic i molt menys
educatiu.

 Una clara identificació de la qualitat dels continguts augmentarà les nostres
possibilitats de localitzar allò que cerquem.

���������� 'LQV�GHO�WH[W�PDWHL[

• El text te l’enfocament de proporcionar informació útil, o està intentat
estimular les emocions? Les tàctiques de la sorpresa és un mal senyal.
No es pot confiar en un text que abusa de les MAYÚSCULES i de les
exclamacions.

• Té sentit? Qui no sap de què està parlant diu coses il·lògiques. Per tant,
els continguts erronis o poc valuosos contenen sovint las declaracions
que son auto-contradictòries.

• És versemblant? Es a dir, es correspon amb la visió ordinària de com
són les coses o sembla rar? Hi ha en això una regla: si una història
sembla massa bona (o massa indignant) per a ser veritat, probablement
no ho és.

• L’autor ofereix evidència per a fonamentar les seves afirmacions?
Guardi’s de la gent que  insisteix en què és veritat el què diu sense
donar UDRQV�SHU�D�creure-ho.

• Es pot trobar la mateixa informació a una altra llocs? Contradiu la
informació que heu llegit en un altre lloc? Sigui escèptic, por exemple, si
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troba informacions  sobre esdeveniments que, si són veritat, haurien
d’haver estat a les notícies però no hi eren.

• És la font del fet o és informació atribuïda ben documentada?

• La pàgina té integritat total i fiabilitat com a  font?  Quin sembla ser la
intenció d ela seva creació?,  Quines pàgines enllaça i des de quines
pàgines és enllaçada? (aquesta informació s’aconsegueix cercant per
link: en un motor de cerca d’ampli contingut, com ara Google.

���������� 7tWRO

 Té el WtWRO i  els encapçalaments o capítols adients?

 És enganyós el títol?. ¿Són clars els diferents apartats i estan ben delimitats?
És completa la informació sobre el tema indicat?

���������� 5HFXUVRV

 S’inclouen enllaços de UHFXUVRV addicionals:

 Si no està disponible tot el contingut en aquesta pàgina Web, ¿està fàcilment
accessible?

 Hi ha una recopilació d’ enllaços d’interès?

 Porta a altres fonts d’informació que són útils?

 HI ha una bibliografia de les fonts impreses?

 Qui enllaça a aquesta pàgina?

���������� 0RGHUQLWDW

 Té relació amb l’DFWXDOLW]DFLy ja esmentada.

 La pàgina s’ha actualitzat recentment, segons que indica  la data de la
pàgina?.

 El material contingut en la pàgina és actual?

���������� 7LSXV�G¶LQIRUPDFLy

 Intenti distingir entre la promoció publicitària i el  contingut seriós. Això sovint
és difícil donat que un gran nombre de pàgines han de recorre a l’ajuda
comercial per a pagar la seva continuïtat.

 Identifiqui els fraus deliberats i les bromes. Per exemple, es pot consultar
aquestes dues pàgines:

 George W. Bush http://www.georgewbush.com
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 George W. Bush http://www.gwbush.com

���������� &RPSUHQVLy

 Aprofundiment de la informació: intenti determinar si el contingut abasta
un període específic o un aspecte concret del tema, o procura ser
comprehensiu i incloure una visió global del tema.

 S’hauria d’usar els enllaços addicionals i les fonts electròniques per a
complementar la informació proporcionada

���������� ([DFWLWXG

���������� 8WLOLWDW

 La informació es ~WLO":

 Hauria estat més fàcil aconseguir la informació per un altre mitjà de
comunicació?

 Hauria estat diferent la informació en un altre mitjà de comunicació?

 Està la informació lliure d’anuncis o publicitat?

 Si hi ha algun anunci en el document, ¿es diferencia clarament del contingut
informatiu?

����������� ,QWHUqV

 És probable que torni a visitar aquesta pàgina?. És a dir, el contingut és
LQWHUHVVDQW?:

 Té una gran amplitud el tractament del tema?

 Es rigorosa la informació que ofereix?

 La informació està lliure d’errades gramaticals, ortogràfiques, i d’altres errades
tipogràfiques?

 Aquesta mena d’errades no només indiquen una carència de control de
qualitat, sinó que poden produir realment imprecisions en la informació.

 Conté a més de text, imatge i só?

����������� $XGLqQFLHV

 Consideri las audiències previstes de la pàgina, segons el seu contingut, to i
estil.

 Aquestes estan d’acord amb les necessitats de l’audiència potencial?
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�������� 'LVVHQ\

 Un bon disseny facilita l’accés als seus continguts en fer-los més accessibles a
un major nombre de persones,  (a més afavoreix la seva participació).

���������� 1DYHJDFLy

 Facilitat de QDYHJDFLy. Els enllaços estan etiquetats clarament?.

 Podem moure’ns fàcilment entre el conjunt de pàgines que formen el lloc Web?

 Es veu en la pàgina principal com està organitzat el conjunt i quines són les
opcions disponibles?

 Els enllaços són fàcils d’identificar?

 Els enllaços s’agrupen lògicament?

 Hi ha un enllaç tornada  al document inicial des de les altres pàgines?
Les icones representen clarament la seva funció

 La pàgina es presenta clarament ordenada amb subdivisions lògiques?

���������� ,QWHUDFWLYLWDW

 La pàgina ofereix LQWHUDFWLYLWDW, és a dir, l’usuari pot participar mitjançant
fòrums de debat, tauler d’anuncis?:

 És possible fer operacions complementàries com ara traduccions, conversions
numèriques o respondre preguntes mitjançant altres programes?

 Hi ha, a més del correu electrònic, altres maneres per què l’usuari expressi la
seva opinió?

 En resum, quin grau de participació permet?

���������� )RUPDW

 La pàgina fa servir un IRUPDW de pàgina adient?. Això es mostra pels següents
aspectes:

 Les pàgines no són excessivament llargues ni enfarfegades (com ara moltes
taules)?

 La divisió del contingut en pàgines és encertada?. Evita els documents molt
llargs o molt petits?

 Evita les gran taules que alenteixen la presentació de la pàgina?

 Les pàgines poden visualitzar-se completament sense necessitat d’usar les
barres de desplaçament?
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 S’ofereix la capacitat de cerca dins del propi lloc, si és que és extens?

���������� (VWqWLFD

 Aquest aspecte cal avaluar-lo encara que no es pot oblidar que cada cultura o
persona té les seves pròpies preferències estètiques:

 És HVWqWLFDPHQW agradable?.

 Usa adequadament els gràfics i els colors?

 Totes les pàgines del lloc tenen el mateix patró estètic?

 La selecció de gràfics i colors és encertada en relació al tema tractat?

���������� /OHJLELOLWDW

 Les pàgines són OOHJLEOHV". Per exemple:

 Els colors del fons i del text es complementen?

 Usa una mida de lletra adient?

 La imatge del fons ofereix un bon contrast amb el tipus de lletra?

 El text i els gràfics no estan enfarfegats?

 Segueix la normativa  per a les adaptacions de la pàgina Web als
discapacitats?

 Pot imprimir-se sense necessitat de canviar la configuració (és a dir no està en
lletra de color blanc sobre fons negre)?

 L’estil de escriptura és adient per a les audiències previstes?

�������� 2UJDQLW]DFLy

 Una adient organització de la pàgina Web permetrà que la comunicació amb
els usuaris sigui més eficient.

���������� )XQFLRQDPHQW

 )XQFLRQHQ bé tots els enllaços interns? És a dir:  No hi ha enllaços erronis ni
obsolets?

���������� *UjILFV

 Es fan servir JUjILFV�SHWLWV"�És a dir, els gràfics es carreguen ràpidament?

 Es pot seleccionar la carrega de grans imatges a través d’icones més petits
que acceleren la seva càrrega?
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 Comprovar que el temps de càrrega del document amb gràfics és inferior a 30
segons

���������� 3jJLQD�DOWHUQDWLYD

 S’ofereix un document de només text com a DOWHUQDWLYD per a quan hi ha molts
gràfics?

 Es pot seleccionar veure-ho en forma només de text?

 Si s’usen marcs: Es pot seleccionar veure-ho sense marcs?

���������� 7H[W�DOWHUQDWLX

 Els enllaços gràfics i els mapes tenen WH[W�DOWHUQDWLX"

 Abans de la càrrega dels gràfics es presenta un text orientatiu que indica el
contingut del mateix?

���� 3jJLQHV�DPE�LQIRUPDFLy�IDOVD�R�EURPHV

 Hi ha diversos recursos en el Web per controlar si la informació sospitosa de
ser falsa o bromista ja ha estat localitzada per un altre.

 La pàgina http://www.snopes.com ofereix una extensa relació de llegendes, de
rumors, i bromes urbanes, classificat per la seva credibilitat.

• Bromas: http://ciac.llnl.gov/ciac/CIACHoaxes.html

• Cadena de Cartes: http://ciac.llnl.gov/ciac/CIACChainLetters.html

• La pàgina dels virus d’ordenador (www.kumite.com/myths) informació
fiable sobre bromes i idees falses sobre virus.

• Pitjors que les bromes són els timos. Un lloc per a cercar aquesta
informació és http://www.scambusters.org.

 Una bona forma també d’avaluar una informació és fer una cerca, per exemple
de les paraules claus significatives del text a comprovar. O bé per enllaç amb el
camp LINK:url de la pàgina sospitosa.

 Pot ser útil fer servir la mateixa estratègia en en Google_News .per cercar en
els grups de debats USENET. Algú haurà fet referència a les informacions que
volem comprovar

 Selecció de pàgines Web de broma o paròdies

 Parodia del candidat Bus i la seva afecció a la beguda:
http://www.gwbush.com/
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 Un de los primers llocs de la broma en el Web, es un gran exemple d’un lloc
totalment fals però maquillat com vertader: 7KH�6SRW

 Una obra clàssica de la "ciència falsa", a vegades es pot confondre amb  un
treball acadèmic. )HOLQH�5HDFWLRQV�WR�%HDUGHG�0HQ

 Relació d’imitadors de Yahoo fet el mateix cercador: <DKRR��3DURGLHV:
http://dir.yahoo.com/Entertainment/Humor/Computers_and_Internet/Internet/W
eb_Site_Parodies/Yahoo_/

 Altres:

 'UXGJH�5HWRUW: http://www.drudge.com/
*DU\�6RXWKV
V�<�.�/LQNV�DQG�)RUXPV: http://www.garysouth.com/
86$�7RDG\: http://www.bcpl.lib.md.us/~dbroida/toady.html
7KH�:KLWH�+RXVH: http://www.whitehouse.net

���� ([HUFLFLV�G¶DYDOXDFLy�GH�SjJLQHV�ZHE

 Font: Universitat de Berkeley.

 Les següents propostes permeten consultar les preguntes i les tècniques
recomanades per a dirigir les preguntes i l’anàlisi.

 ���$PpULFD�/DWLQD

 Base de datos política de las Américas

 Documentos en políticas mejicanas

 LANIC: Network Information Center Americano Latino

 El instituto de las Américas

 Américas y Carribean

 ���&DOHQGDUL�0D\D

 Calendario De Mayan

 Introducción al calendario de Mayan

 Mayan Calendrics

 Misterio del Maya

 El Calendario De Mayan

 ���&RQWURO�G¶$UPDPHQW

 GunTruths: La verdad sobre los armas
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 Leyes Del Arma, Control Del Arma Y Las Derechas Del Arma

 Ncpa - Crimen Y Control Del Arma

 Control Pasillo del arma de la fama

 Control del arma contra las derechas del arma

 ���5HSURGXFFLy�KXPDQD

 El caso para los seres humanos de la reproducción

 El ética de la reproducción de seres humanos de las células somáticas

 Pensamientos en seres humanos de la reproducción

 Seres humanos De la Reproducción: Una Mala Idea

 ���,QPLJUDFLy

 La inmigración ilegal es un crimen

 fronteras 65: Kit De la Acción Del Bios

 Control de la inmigración y de la frontera

 GAO: Inmigración Ilegal.

 Hechos y estadística de la frontera

 ���$VSDUWDPH

 F.D.A. El publicar para la colusión con Monsanto (versión de " Nancy Markle ")

 Centro De Información De la Toxicidad Del Aspartame (NutraSweet)

 La consumición del aspartame nunca es segura

 Todo que usted necesita saber sobre el aspartame

 Aspartame
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�� 'LUHFWRULV�WHPjWLFV

���� 'LUHFWRULV��tQGH[V�R�FDWjOHJV�WHPjWLFV

 Com passa generalment la terminologia no està completament assentada.

 Podem anomenar-los:

• catàlegs temàtics,
• índexs temàtics,
• directoris o
• cercadors por categories.

 En anglès es fan servir també, indistintament els següents termes:

•  “subject directory”,
• “search directory”
• “directory”

������ 4Xq�pV�XQ�FDWjOHJ�WHPjWLF"�

 Un catàleg temàtic és un localitzador o servei que ofereix una col·lecció
d’adreces Internet, creada i mantinguda de PDQHUD�PDQXDO, en els millors
d’ells filtrades pels seus especialistes avaluadors, en altres casos només pels
usuaris interessats en formar-ne part. Aquesta  col·lecció està  RUGHQDGD�HQ
FDWHJRULHV�temàtiques i s’estructura en diferents subcategories. L’estratègia de
cerca fonamental és OD�QDYHJDFLy��tot i que acostumen a tenir una opció de
cerca, fonamentalment sobre les subcategories de la classificació i sobre
descripcions curtes i els títols de les pàgines que inclouen.

������ &UHDFLy�L�PDQWHQLPHQW�PDQXDO

 El manteniment de l’arbre temàtic és manual o intel·lectual, és a dir, fet per
persones no d’una manera automàtica.

• Mitjançant examinadors humans: seleccionen, avaluen sol·licituds,
redacten les descripcions i assignen un lloc dins la classificació o

• Mitjançant declaració o sol·licitud: que hauria de ser avaluada després,
però no sempre és així, dels responsables dels llocs o pagines web que
s’hi volen incloure.

 En alguns casos es combinen les dues opcions, donant lloc a catàlegs de més
qualitat, amb resultats més fiables.

 Tots els catàlegs tenen formularis per sol·licitar la inclusió d’una pàgina.

 Aquest formulari d’alta acostuma a demanar per tal de descriure el contingut de
la pàgina o lloc web sol·licitant:
Títol, URL, Idioma, Tipus d’informació (institució acadèmica, organització
comercial, revista, etc), localització geogràfica, paraules clau i descripció.
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 Aquesta declaració, feta pels responsables de les pàgines que volen ser
incloses, hauria de ser analitzada, avaluada i filtrada pels documentalistes del
catàleg. No obstant això, no sempre passa així i hi ha catàlegs que en donen
d’alta forma indiscriminada, sense verificació prèvia, en els apartats
corresponents a les paraules clau declarades.

 Per tant, aquesta entrada intel·lectual d’informació pot estar més o menys
depurada. i d’això depèn la qualitat del catàleg.

 De tota manera, convé sempre recordar que la informació a Internet és
altament volàtil. No es consterni si activa un enllaç en un catàleg temàtic
i descobreix que las coses han canviat, o bé ja no existeix o  bé ha
canviat d’adreça o de contingut. Això és normal a la xarxa.

������ (VWUXFWXUDW�HQ�&DWHJRULHV

 És una classificació que conté una relació d’etiquetes temàtiques (enllaços) a
cada nivell de la classificació, i en el darrer nivell una llista d’enllaços a
documents. Per tant, els documents estan assignats, situats, a una classe o
categoria concreta

 La darrera pàgina de cada branca conté el conjunt de vincles a adreces
corresponents al subtema: grups de notícies d’Usenet, llocs de FTP, i sobretot
pàgines web.

 Per tant, un catàleg temàtic no emmagatzema les pàgines, només ofereix
enllaços hipertextuals. Un clic del ratolí permet el salt a un recurs en concret
gràcies a l’estructura d’hipertext del web.

 &RQVHOO�WqFQLF: La forma més recomanable d’activar el vincle és  seleccionar
“Obrir en pàgina nova” del menú contextual que obre el botó dret del ratolí.

������ /D�1DYHJDFLy�FRP�D�HVWUDWqJLD�GH�FHUFD

 Quan es cerca informació consultant un catàleg temàtic, s’està utilitzant una
classificació però cognitivament s’està navegant.

 L’avantatge principal de la navegació és el fet de ser altament intuïtiva, permet
fàcilment passar del general al concret: descendint per les successives
branques de l’arbre temàtic, tot clicant a sobre de cada termes per entrar en la
corresponent subdivisió temàtica. L’estructura jeràrquica o hipertextual,
prèviament estructurada pels autors del catàleg, és “un llibre obert” fàcilment
consultable: navegant a través de les branques dels arbres temàtics es poden
trobar els documents que pertanyen a l’àrea temàtica seleccionada.

������ 3RF�YROXP�G¶DGUHFHV

 Com que el procés d’entrada d’informació és manual, per definició els catàlegs
temàtics inclouen una molt petita fracció del conjunt total de pàgines i recursos
existents en Internet. Van des d’uns pocs milers, fins al milió de Yahoo.
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 La paradoxa del catàlegs temàtics és que només mostren informació que
prèviament algú ha facilitat als seus administradors (el responsable de la
pàgina o algú altre de la xarxa). Si un lloc web no ha estat “donat d’alta”, pot no
aparèixer mai en un catàleg temàtic.

 Quan es parla que hi ha centenars o milers de cercadors es fa referència a
catàlegs temàtics més o menys específics. Confegir un catàleg temàtic no és
gaire complex tècnicament. Passar d’una simple selecció d’adreces a un
catàleg temàtic és una simple qüestió de quantitat.

 De fet, la major part de las biblioteques universitàries mantenen catàlegs
temàtics, així com centres d’investigació.

������ 2SFLy�GH�FHUFD�LQWHUQD

 Generalment, també inclouen una opció de cerca de paraules clau que pot
substituir la navegació per l’arbre temàtic.

 Aquesta cerca només es fa sobre les paraules de les etiquetes de temes i
subtemes de l’arbre i sobre les curtes descripcions que els indexadors del
localitzador han redactat de cada document seleccionat o, en el seu cas, les
descripcions que ofereixen els responsables de les pàgines (a més del títol de
cada pàgina). No és sobre el text complert de les diferents pàgines. (cosa que
si fan els cercadors) .

 En aquest cas, convé entrar (utilitzar) termes genèrics que defineixin alguna
possible categoria temàtica o termes molt significatius que puguin aparèixer al
títol o al resum.

 Cada vegada que es fa una cerca en un catàleg temàtic,  el localitzador
acostuma a donar dos tipus de resultats: un conjunt d’enllaços a pàgines
individuals i un conjunt de subcategories del propi catàleg que poden estar
relacionades amb la cerca.

 Per tant,  és molt útil aprofitar-se’n, d’aquesta informació sobre sub-apartats del
catàleg, la qual cosa és una manera de rendibilitzar el fet de cercar en un
catàleg temàtic.

 Exemple de cerca a 7HPDWLFRV�(http://www.tematicos.com):

 Usted Buscó ...

 Palabra(s):: animal

 Categorías Encontradas

   PLQL�$QLPDOHV�\�$LUH�/LEUH�$QLPDOHV
  PXMHU�3HUGLHQGR�HO�7LHPSR�21*V
  WHPDWLFRV�-RYHQHV�2UJDQLVPRV�\�(PSUHVDV�21*V
5HVXOWDGRV�������GH���2UGHQDGRV�SRU�&DOLILFDFLRQHV
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 $GGD

 URL: intercom.es/adda/

 FUNDADA EN 1976, fue la primera organización de defensa y bienestar animal establecida en
España.

 Accesos [0] 3iJ��5HODFLRQDGDV

 

 MXEEHO�FRP���£7RGR�XQ�PXQGR�DQLPDO�

 URL: jubbel.com

 Comunidad virtual que ofrece espacio gratuito para webs sobre animales, además de otros
muchos servicios como: foros, chat, buscadores...

 Accesos [28] 3iJ��5HODFLRQDGDV

 UHG�DOWHUQDWLYD

 URL: redalternativa.com

 red alternativa todo sobre la vida sana alternativa salud natural ecologia espiritu sanacion
turismo verde derechos humanos defensa animal ONG´S vegetariano vegano cursos

 Accesos [3] 3iJ��5HODFLRQDGDV

 

 

 Si el resultat d’una cerca mostra l’enllaç amb una o més categories del catàleg,
relacionades amb la cerca entrada, es poden analitzar les que semblin
interessants i procedir a activar-les: d’aquesta manera es poden trobar altres
llocs de similar tema i interès, enriquint el conjunt de vincles individuals
resultats de la cerca inicial.

 Els elements de l’opció de cerca senzilla a tenir en compte són els següents:

• Quin és el connector lògic, implícit, per defecte, quan s’escriuen més
dos o més paraules. A vegades hi ha un requadre per triar: “totes les
paraules” , “alguna paraula” o  “frase completa”

• Com indicar una frase literal. Generalment “entre cometes”

• Com escriure els dos connectors lògics principals: ,�i 2. Generalment en
anglès (AND , OR) i en majúscules.

• Si es pot truncar un terme i de quina manera. Generalment amb
l’asterisc *

• Si es pot indicar Presència i Absència obligada. Generalment amb �  i ±
respectivament.
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• La diferència entre majúscules i minúscules. Generalment tot en
minúscula.

 “les
cometes”

 Indiquen una frase que es vol trobar de
manera literal

 “història moderna”

 +  Indica presencia obligada de la paraula que li
segueix

 +heurístic  +didàctica

 -  Indica absència obligada de la paraula que li
segueix

 +didàctica  -secundària

 OR  Connector lògic d’unió. Sempre en majúscula.  Escriptura OR redacció

 AND  Connector lògic d’intersecció. Sempre en
majúscula

 Lectura AND escriptura

 *  Signe de truncament, arrel de termes diversos  Castilla*

 Majúscules i
minúscules

 No és indiferent. Preferir sempre les
minúscules excepte per noms propis, mai
majúscules completes.

 Mancha  =/= mancha

 Limitació a
camp

 No és general. Els camps corresponen a la
terminologia Html i Internet: TITLE / URL /
LINK...

 link:www.xtec.es/pese/index.htm

 

������ (VWUDWqJLD��&RP�IHU�VHUYLU�OD�FHUFD�HQ�HOV�FDWjOHJV

 En els catàlegs temàtics convé no començar fent servir l’opció de cerca.
Només en el cas de cercar un terme que tingui la probabilitat de ser una
etiqueta de subcategoria.

 L’ajuda de Yahoo diu: “8WLOLW]HX�OD�FHUFD�SHU�WUREDU�FDWHJRULHV��QR�OORFV�R
SjJLQHV�HQ�SDUWLFXODU��G¶DTXHVWD�PDQHUD�V¶REWLQGUDQ�PpV�UHVXOWDWV”.

 Una primera forma de usar un catàleg temàtic és navegar per l’arbre de
categories  fins que es trobi el què es vol. A la dreta de cada categoria apareix,
generalment, entre parèntesis el nombre de referències que inclou. Igualment,
sempre són visibles les subcategories.

 Per tant, un bon consell és examinar detalladament l’arbre de categories per
saber com està estructurat el catàleg temàtic. Això ajudarà a trobar més
fàcilment pàgines sobre un tema determinat sense “anar-se per les branques”.

 Per a desplaçar-se per els nivells de jerarquia no cal moure’s seqüencialment:
es pot  saltar al nivell desitjat, la qual cosa pot estalviar temps.

 En canvi, una bona estratègia és, primer navegar fins aprofundir dos o tres
nivells en el tema que interessa, (per exemple, Ciències – Medicina – Malalties
Infeccioses) i llavors sí fer una cerca, però assegurant-se que es  limita al
subgrup en el que s’està ubicat en aquell moment.
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 Atesa la gran extensió de l'índex en l'actualitat, de vegades interessa combinar
tots dos mètodes; començar fent una cerca, que traurà un llistat de directoris i
pàgines. A partir d'aquí s’entra en un d'aquests directoris i haurem estalviat el
temps de carregar diverses pàgines.

 Aquesta característica dels  índexs jeràrquics, proporciona a l'usuari la
possibilitat de consultar altres pàgines llistades en el mateix directori de
temàtica similar, i per tant, constitueix un avantatge respecte a les cerques en
bases de dades recopilades per robots.

 Un catàleg temàtic és simplement el receptacle passiu dels llocs que inclou

 Cal saber el grau d’elaboració que els responsables del catàleg apliquen a
cada entrada que es dona d’alta. És a dir, cal saber si avaluen i filtren amb
cura les propostes d’inclusió que reben o tot el que els usuaris proposen és
acceptat.

 Una altra forma de navegar per un catàleg temàtic és cercar paraules clau que
apareixen en el nom d’una categoria o en la descripció de les pàgines que es
van trobant . Com sempre, aquesta cerca es pot fer en tot el catàleg o només
en una categoria determinada (des d’un nivell cap avall).

������ 4XDQ�VyQ�~WLOV"

 Els catàlegs temàtics són especialment  útils per a fer una exploració indefinida
o general, és adir,  quan es cerca informació sobre un tema no gaire conegut i
quan no es té una idea exacta del què es necessita. Si  el que es vol és una
resposta molt concreta a un problema concret s’ha d’utilitzar un Motor de Cerca

 La següent taula mostra les eines més adients per localitzar informació
d’alguns exemples concrets:

 &RQYp�FRPHQoDU�DPE�XQ�FDWjOHJ  &RQYp�FRPHQoDU�DPE�XQ�PRWRU�GH�FHUFD

 Guerra Civil  Batalla de lEbre

 Exploració del espai  Sputnick

 Literatura británica  Charles Dickens

 Vela en general  Curs d’autoaprenentatge d'Access

 

 El catàlegs temàtics poden ser útils quan no es te clar com restringir una cerca
a dins d’un tema genèric.  El directori pot ajudar a entendre com es relacionen
els tòpics i subtemes dins d’un àrea específica i pot suggerir els termes
concrets per a fer servir en una cerca booleana. També pot dona una idea de
l’abast d’una categoria concreta, el seu gran de complexitat o exntesió, etc.

 Donen un bon resultat:

• Quan  el tema de cerca és general i coincideix amb una de les
subcategories.
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• Per  trobar informació de caràcter general sobre temes acadèmics o
populars.

• Cerca informació d’un determinat país o àrea geogràfica?
• Per  trobar Informació comercial o industrial. Trobar pàgines oficials

d’institucions i empreses
• Trobar llocs web molt coneguts
• Fer una primera cerca, una visió general,  sobre temes amplis, a partir

de la qual profunditzar amb els motors de cerca.
• Cerca diversos temas d’un mateixa àrea de coneixement?
• Els resultats d’un motor de cerca són abrumadorament grans o

decebedorament petits?
• Quan hom vol veure una llista de pàgines rellevants, recomanades i

comentades per experts.
• Quan es vol evitar els documents de contingut irrellevant que sovintegen

en el resultats dels motors de cerca.

 Una estratègia general és fer un ús combinat dels catàlegs i dels motors de
cerca:

• Començar pels catàlegs per tal d’obtenir una visió de conjunt del tema i
una relació de termes específics pertinents al tema.

• A continuació, aprofundir fent servir els motors de cerca; és a dir, fer
cerques més concretes fent servir els termes obtinguts prèviament amb
els catàlegs.

 Abans de fer servir un catàleg temàtic convé estar segur de què és l’adient per
resoldre les nostres necessitats.

 El millor consell que es pot donar és dedicar un cert temps, com a part d’un
entrenament general en l’ús de la cerca a Internet, a elaborar una selecció
pròpia de catàlegs preferits. És a dir, fer una repassada comparativa de
diferents catàlegs, seleccionar un de general i dos o tres temàtics,
corresponents als diferents centres d’interès personals, situar-los en la llista
d’adreces “preferides” del navegador i fer servir habitualment les mateixes
eines, en funció de la temàtica que es necessita cercar.

 Cal estar segur de què s’està utilitzant el catàleg adient a les necessitats de
cerca:

• Los catàlegs temàtics es  diferencien sensiblement en la selectivitat dels
materials. Però no és fàcil analitzar aquesta política de selecció
d’informació:  no tots els catàlegs estan disposats a divulgar-les o els
noms i les qualificacions dels seus revisores. Especialment, en els
portals comercials.

• Molta gent no fa prou us dels catàlegs temàtics, sinó que, pel contrari va
directe als motors de cerca. Recordeu que alguns catàlegs temàtics
especialment les guies especialitzades i els acadèmics contenen les
llistes de referències curosament triades i anotades dels llocs d’Internet
de qualitat.

 Per tant, corolari general d’aquest apartat: 1R�SDVVL�SRU�DOW�HOV�FDWjOHJV
WHPjWFV�al buscar en Internet.
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������ /ORFV�L�SjJLQHV�:HE

 Podem diferenciar dos tipus de documents (URL) Internet:

• les pàgines: las que representen pàgines individualitzades
• els llocs Web: conjunts amplis d’informació compostos per una o més

pàgines,

 Els diferents tipus de localitzadors es centren de manera diferenciada en unes i
altres segons es pot veure en el següent quadre:

 &DWjOHJV�WHPjWLFV  0RWRUV�GH�FHUFD

 Llocs web  Pàgines web

 

 Dit en altres paraules: Per regla general els Catàlegs temàtics referencien llocs
webs i els motors pàgines individuals, encara que alguns motors de cerca com
ara Google, agrupen les pàgines del mateix lloc en les llistes de resultats
entrant les posteriors referències a un llocs ja citat.

������� $YDQWDWJHV�L�,QFRQYHQLHQWV

��������� $YDQWDWJHV

 L’estratègia cognitiva fonamental amb els catàlegs és la navegació
hipertextual. Per tant, localitzar informació en els catàlegs temàtics té totes les
avantatges que té aquesta: és intuïtiva, es fa amb naturalitat: desplaçant-se per
una estructura jeràrquica predefinida.

 Per tant, no cal formular cap equació de cerca ni conèixer cap regla ni sintaxi
de cerca, ni tampoc gaire entrenament previ, es fa amb naturalitat,. Fins i tot,
en el cas de fer cerca n’hi ha prou amb les opcions de cerca senzilla, coneixent
quin és el connector lògic per defecte quan s’entren més d’una paraula i la
manera d’escriure una frase literal.

 Igualment, és una avantatge que les informacions hagin estat seleccionades i
classificades. Si l’eina és fiable i de qualitat podem estar segurs que les
pàgijnes trobades en cada subcategoria realment  són significatives i ens seràn
útils.

��������� ,QFRQYHQLHQWV

����������� ([LVWHL[HQ�tWHPV�GH�GLItFLO�R�SROLYDOHQW�FDWHJRULW]DFLy�

 Les classificacions són diverses i peculiars de cada catàleg. L’arbre temàtic no
és mai unívoc ni universal, les relacions entre temes i subtemes són definides
per cada catàleg temàtic i pot no coincidir amb la que intuïtivament espera
l’usuari, la qual cosa implica donar unes quantes voltes abans de trobar-la. Per
això és molt útil tenir una o dues eines preferides  i conegudes d’ús habitual.
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 Per exemple: Cinema és un subtema que pot estar  sota “Comunicació” o bé
sota “Entreteniment” o “Art”.

����������� 3RW�IDFLOLWDU�OD�GHVRULHQWDFLy�

 si no es té pràctica en la navegació hipertextual, i per tant una rigorosa
estratègia d’exploració, es pot donar una certa desorientació pel fet de perdre
de vista el que prèviament s’ha visitat.

 Fins i tot, com a qualsevol nevegació hipertextual, l’usuari es pot perdre abans
de localitzar el que s’havia proposat trobar, bé per què ha seguit una línia de
nevegació diferent per haver trobat algun element que li cridi l’atenció, bé per
què en explorar una branca no sap tornar al punt anterior més significatiu.

����������� 1R�SHUPHWHQ�O¶HQFUHXDPHQW�G¶LQIRUPDFLy

 Caldrà revisar dos o més grups,  i fer a mà l’encreuament, tot fent anotacions
de les adreces d’interès.

����������� 1R�VHPSUH�HVWDQ�SURX�DFWXDOLW]DWV

 Convé  sempre recordar que la informació a Internet és altament volàtil. Atès
que generalment no es revisa periòdicament la informació de les pàgines
referenciades, pot passar que el contingut hagi canviat sense que el catàleg ho
constati de cap manera. Igualment passa amb les adreces mortes. Si bé el
responsable d’una pàgina pot tenir interès en declarar-la per que sigui inclosa
en un catàleg, és molt poc habitual que aquest responsable comuniqui el canvi
d’orientació del seu contingut, el seu trasllat a una altra adreça o servidor o
senzillament la seva desaparició.

 No cal estranyar-se, doncs,  si en activar un enllaç d’un catàleg temàtic
es descobreix que las coses han canviat, o bé ja no existeix o  bé ha
canviat d’adreça o de contingut. A banda de la dinàmica consusbtancial
a la xarxa, moltes d’aquestes pàgines son d’empreses comercials i la
competència és molt dura. Generalment, quan hi ha canvis, sovint són
per a millor.

����������� 7HQHQ�SRF�YROXP�G¶LQIRUPDFLy

 Estan construïts de manera intel·lectual, per indexadors de l’empresa i per la
declaració dels responsables de les pàgines. Per tant no representen mai una
part important del conjunt total de la xarxa. El conjunt d’informació disponible
és sempre molt més petita que la d’un motor de cerca, (però en canvi pot
arribar a ser, segons els casos, molt seleccionada i significativa).

 Igualment la quantitat d’informació que tenen en compte de cada una de les
pàgines que inclouen és molt minsa. Quan es fa una cerca, la base de dades
sobre la que es busca només inclou el títol i una frase curta descriptiva de la
pàgina o lloc web (redacta per qui va fer la proposta d’inclusió); això és molt
diferent dels motors de cerca generalment indexen, inclouen a la seva  ase de
dades, la totalitat del text de cada pàgina web.
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 Per una altra banda, en un catàleg temàtic es referència solament la pàgina
principal d’un lloc, tret de que es declari de manera específica; per tant, les
altres pàgines significatives d’aquest lloc,  d’un tema relacionat o diferent no
seran trobades.

����������� /HQWLWXG�GH�FHUFD

 Cal fer diversos passos previs per trobar el que es vol. Aprofundint en les
successives branques temàtiques.

���� 7LSRORJLD�GHOV�FDWjOHJV�WHPjWLFV

������ 7LSXV

 Dins d’aquest gran grup de localitzadors temàtics mantingut amb una alta
proporció de treball humà, hi ha, a la vegada,  diferents tipus:

• Localitzadors genèrics, dels que hi ha de caire universal (Altavista,
Google, etc) com altres que, tot i ser de temàtica general, estan
especialitzats en un àrea lingüística o geogràfica concreta (Olé en els
idiomes hipànics, Vilaweb en català). Els anomenem FDWjOHJV�WHPjWLFV�

• D’altres tenen una especialització temàtica. Els anomenarem &DWjOHJV
(VSHFLDOLW]DWV�

• D’altres són meta-guies: només recullen altres guies no llocs o pàgines
individuals. Els anomenem *XLHV�7HPjWLTXHV

• Finalment, estan les $QHOOV�7HPjWLFV.

������ &DWjOHJV�WHPjWLFV�JHQHUDOV

 Són els més abundants. Tenen la pretensió de ser generalistes i inclouen
informacions molt diverses.

 De tota manera hi ha de moltes menes, d’enfocaments i d’àmbits molt diversos.

 Per exemple, hi ha els que tenen un enfocament de caire acadèmic i escolar
(en alguns casos fins i tot els grups temàtics corresponen a les clàssiques
branques del coneixement), com ara ,QIRPLQH

 Multiple database searching

 Electronic journals

 Biological, Agricultural & Medical Sciences

 Government Information

 Instruccional Resources K-12

 Instruccional Resources: University

 Internet Enabling Tools
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 Maps & GIS

 Physical Sciences, Engineering, Computing & Math

 Social Sciences & Humanities

 Visual & Performing Arts

 California Digital Library

 

 o els que tenen un caire més d’interessos de la vida quotidiana o popular (els
grups temàtics corresponen al lleure i la comunicació), com ara (O�tQGLFH

 

 

 $UWH�\�&XOWXUD
Artesanías, Bellas Artes, Literatura...

 

 

 )LQDQ]DV�\�1HJRFLRV
Directorio de Empresas, Inversiones, Transportes...

 

 

 $XWRPyYLOHV
4x4, Clasificados, Concesionarios...

 

 

 -XHJRV
Internet, Rol, Videojuegos...

 

 

 &DVD�\�)DPLOLD
Familia, Negocios Familiares, Reparaciones...

 

 

 0HGLRV�GH�&RPXQLFDFLyQ
Prensa, Televisión, Radio...

 

 

 &LHQFLD�\�7HFQRORJtD
Ecología y Medio Ambiente, Ingeniería...

 

 

 0~VLFD
Productoras, MIDIs, MP3...

 

 

 'HSRUWHV
Baloncesto, Fútbol, Tenis...

 

 

 2UGHQDGRUHV�H�,QWHUQHW
Compras, Internet, Programación

 

 

 (PSOHR
ETTs, Recursos Humanos

 

 

 6DOXG
Fitness, Medicina, Servicios de Urgencias...
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 (QVHxDQ]D
Academias, Idiomas, Universidades...

 6RFLHGDG
Adultos, Asociaciones y ONGs...

 

 

 (VWDGR
Administración, Municipios y CCAA... 

 

 

 9LDMHV�\�2FLR
Agencias de Viajes, Guías de Turismo, Moda...

 

 D’altres tenen una clara orientació comercials com ara 3RLQWFRP
(http://www.pointcom.com), que en realitat és un aparador d’empreses:

 *DPLQJ
·Gambling
·Casinos
·Online
·Gambling
·Betting
·Blackjack
·Slots

   )LQDQFH
·Investing
·Stocks
·Credit Cards
·Real Estate
·Insurance
·Loan

   +HDOWK
·Weight Loss
·Nutrition
·Fitness
·Women’s Health
·Health Insurance
·Life Insurance

   7UDYHO
·Airline Tickets
·Vacations
·Hotels
·Maps
·Travel
·Adventure Travel

 6KRSSLQJ
·Cars
·Computers
·Toys
·Books
·Gifts
·Electronics

   +RPH
·Home Loan
·Home Buying
·Home
·Improvement
·Gardening
·Pets
·Interior Design

   ,QWHUQHW
·Web Hosting
·Web Design
·Email
·Online Auctions
·Chat
·Computers

   (OHFWURQLFV
·DVD
·Cell Phones
·Home Theatre
·Digital Camera
·Pagers
·PDA

 6SRUWV
·Football
·Basketball
·Soccer
·Basketball
·Skiing
·Fishing

   *LIWV
·Jewelry
·Flowers
·Gift Baskets
·Wine
·Baby Gifts
·Gift Certificates

   +REELHV
·Fitness
·Sports
·Cooking
·Gardening
·Crafts
·Home Decorating

   $XWR
·Auto Dealers
·Car Financing
·Car Insurance
·New Cars
·Used Cars
·Car Parts

 

 Altres són catàlegs universitaris: com el catàleg de la %LEOLRWHFD�GH�OD
8QLYHUVLWDW�GH�%HUNHOH\��&DOLIzUQLD, (a continuació detallem només el grup de
Ciències):

  Sciences  

 Astronomy 

 Bioscience and Natural
Resources 

 Chemistry 

 Earth/Planetary Sciences

 Earthquake Engineering 

 Engineering

 Geographic Information Systems

 Maps and Cartography

 Mathematics 

 Natural Resources 

 Optometry 
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 Climatology 

 Computer Science

 Geography

 Geophysics/Seismology 

 Health Sciences 

 Physics 

 Public Health 

 Vision Science 

 Water Resources

 

 Hi ha alguns catàlegs que temàticament són generals però que en voler
atendre només un àrea idiomàtica o geogràfica concreta, arriben a perdre el
seu caràcter inicial de eines generals i poden classificar-se en l’apartat següent
de Catàlegs especialitzats. És el cas de “,QGLELO. &HUFDGRU�GHOV�:HEV�GH
3RQHQW´�

 De tota manera tot localitzador té la seva “personalitat”, és a dir la seva
especificitat, fruit d’aquesta interacció entre les demandes dels usuaris que s’hi
volen incloure i la possibilitat de selecció que pot exercir el propi catàleg.

 El catàleg generalista més paradigmàtic i que sempre serveix de punt
d’exemple i referència és <DKRR, potser per ser un dels més antics o per
motius publicitaris, llocs i pàgines web de tot el món han volgut estar-hi
presents i encara és així.

������ &DWjOHJV�HVSHFLDOLW]DWV

 Existeix uns gran quantitat de catàlegs temàtics especialitzats en un àrea
concreta, alguns són elaboracions casolanes i d’altres corresponen a
institucions o empreses. El nombre és molt alt, per exemple el cercador de
cercadors %XVFRSLR�del portal Inicia (Prisa) té localitzats més de 3.700
cercadors, la major part catàlegs i d’entre ells la major part són especialitzats.

 De fet, fer un catàleg no requereix una gran inversió en infrastructura tècnica.
Només cal un cert coneixement del camp temàtic i una bona política de difusió
que desperti l’interès dels responsables de pàgines i llocs per estar presents en
aquesta col·lecció estructurada d’adreces.

������ *XLHV�WHPjWLTXHV

 http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Guides.html )

 Un cas particular de catàleg temàtic són les JXLHV�WHPjWLTXHV��Són llocs Web
que ofereixen relacions estructurades d’enllaços  i recursos diversos sobre un
tema o disciplina o  bé reuneixen d’altres guies temàtiques de diferents
orígens, però tot això sota la responsabilitat d’un expert o grup d’experts en la
matèria.

 Per tant, en aquests casos sempre s’acompleix la condició d’avaluació i
selecció dels llocs webs que s’hi inclouen.
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 Moltes vegades les guies temàtiques són guies de guies, és a dir no recullen
pàgines o llocs individuals sinó reculls fruits a la seva vegada d’altres persones
especialitzats.

 Algunes fan servir la subdivisió clàssica de la disciplina i d’altres fan servir una
organització peculiar desenvolupada per l’expert responsable.

 Trobar reculls temàtics i bases de dades especialitzades és sempre de gran
ajuda i hauria de ser sempre una part de tota estratègia de cerca sobre un
tema o camp d’interès general.

 

������ $QHOOV�GH�ZHEV

 Es tracta de grups de llocs web units pel mateix tema i enllaçats entre sí.

 Totes les webs unides per un anell porten, normalment al final de la pàgina,
una barra de navegació des d’on es pot navegar pels diferents llocs o pàgines
que composen l’anell.

 Una de les característiques més atractives d’aquestes associacions de llocs
web és que fa créixer el nombre de visites substancialment, aspecte aquest
que pot comportar interès publicitari.

 Els anells estan organitzats com a un catàleg temàtic en la pàgina del portal on
s’han creat. Allí es pot seleccionar una categoria o utilitzar un cercador per a
trobar anells lligats al portal, després cal tornar a cercar dins de l’anell
seleccionat. Si no es troba cap d’adient hi ha la possibilitat de crear un de
propi.

 El sistema de grups o anells temàtics es basa en la selecció d’un document
sobre un tema determinat i la seva vinculació amb altre que tracta del mateix
tema. Aquest darrer document s’enllaça amb un tercer de contingut similar i
així successivament.

 Aquest mètode implica que tots els documents localitzats seran específics de la
matèria cercada, encara que tenen l’inconvenient de què el procés d’inscripció
en un grup és manual i voluntari, el que provoca absències significatives. En
l’actualitat hi ha anells web de milers de temes, pel que constitueix un bon
sistema per a localitzar informació sobre temes concrets.

���� /OLVWHV�GH�FDWjOHJV�WHPjWLFV

 Vegeu també l’apartat “8.48 Directori Temàtics / Selecció de catàlegs
especialitzats / Catàlegs de cercadors"

 Classificació  molt completa de
catàelgs i localitzadors

 http://buscadores.buscopio.com/scripts/proel/buscopio/bscprt.asp
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 Classificació  molt completa de
catàelgs i localitzadors

 http://www.albany.edu/library/internet/subject.html   

 

 Informació  amplia sobre cerca
i cercadors

 www.pandia.com

 La vanguardia  http://www.lavanguardia.es/enlacesbrujulas/

 

 Relació de cercador de El País  http://www.inicia.es/presenta/directorio/internet.htm?zona=4&secc
ion=668

 

 Relació de los buscadores de
la red en catalán, en castellano
o

 internacionales, así como los
de música, cine, software

 http://www.weblandia.com/buscadores.htm#cat2

 Relació de localitzadors i eines
de cerca d’informació:
biblioteca de la universitat de
Leiden, Holanda.

 http://www.leidenuniv.nl/ub/biv/specials.htm

������ &DWDOj

 

 /RFDOLW]DGRU  &DUDFWHUtVWLTXHV  7LSXV�GH�FHUFD  2EVHUYDFLRQV

 Nosaltres

 www.vilaweb.com/
nosaltres

 http://www.nosal
tres.com

 

 Idioma: Català

 País: Catalunya

 Enfocament: General,
català

 Servei: Portal comercial
(Vilaweb) i informatiu

 Catàleg: 2 nivells

 Cerca: Senzilla.

 Per defecte: frase

 C.Bool: SI

 +/- : NO

 Trunca: *

 Camps: NO

 S’anomena a ell mateix: “mitjà de
comunicació” (diari electrònic)

 Permet cercar sobre el catàleg,  sobre
els dossiers i les notícies.

 No inclou cap mena d’ajuda.

 Creat per Partal&Maresma Associats.

 Inclou una sèrie de Vilawebs locals
dels paísos catalans, en creixement
constant.

 Cerca Indicativa del volum: Catalunya=
1101
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 Som-hi

 www.som-hi.com

 

 Idioma: Català

 País: Catalunya

 Enfocament: General,
català

 Servei: Catàleg

 Catàleg: 1 nivell

 Cerca: Senzilla.
Cal triar I/O Per
defecte: NO

 C.Bool: NO

 +/- : NO

 Trunca: *

 Camps: NO

 Recursos en català.

 No inclou cap mena d’ajuda.

 Catalunya: 250

 Cercador

 www.cercador.co
m

 

 Idioma: Català

 País: Catalunya

 Enfocament: Acadèmic i
General

 Catàleg: 4 nivells

 Cerca: Senzilla.

 Per defecte: O

 C.Bool: NO

 +/- : NO

 Trunca: NO

 Camps: NO

 Producte de la Gran Enciclopèdia
Catalana.

 Diu d’ell mateix: “concebut des d'una
òptica universal”.

 Es pot acotar la cerca per idiomes i
per regions geogràfiques.

 Cercat

 www.cercat.com

 

 Idioma: Català

 País: Catalunya

 Enfocament: General

 Servei: Catàleg

 Catàleg: 3-5 nivells

 Cerca: Senzilla.

 Per defecte: I

 C.Bool: NO

 +/- : NO

 Trunca: NO

 Camps: NO

 Té dues estructures: temàtica i
regional.

 No inclou cap mena d’ajuda.

 No hi cap informació sobre el volum, el
criteri de selecció o d’ordenació dels
resultats.

 

 Eureka

 http://www.eureka.
creativeweb.es

 

 Idioma: Català, castellà

 País: Catalunya

 Enfocament: General

 Servei: Catàleg

 Catàleg: 2 nivells

 Cerca: Senzilla.

 C.Bool: NO. Triar
per menú I/O

 +/- : NO

 Trunca: *

 Camps: NO

 Inclou una relació de portals regionals

 Ppermet triar l’idioma de les pàgines a
cercar.

 

 La Tecla

 www.latecla.com

 Idioma: Català

 País: Catalunya

 Enfocament: Portal
comercial. General

 Servei: Catàleg

 Catàleg: 2 nivells

 Cerca: Senzilla.

 Per defecte: I

 C.Bool: NO

 +/- : NO

 Trunca: NO

 Camps: NO

 Té secció dedicades  a diferents
províncies dels Pïsos catalans.

 No té cap mena d’ajuda ni d’informció
sobre l’empresa.
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 Areabase

 www.areabase.co
m

 Idioma: Català / Castellà

 País: Catalunya

 Servei: Catàleg

 Catàleg: 2 nivells

 Cerca: NO

 Només es pot triar
entre una relació
de termes

 

 Inclou un servei de WebCamps i de
metereologia

 Euroseek

 http://about.eurose
ek.com

 Idioma: Català / Castellà
i 37 idiomes més

 País: Suecia

 Volum:  2,2 milions

 Enfocament: General

 Servei: Portal Comercial

 Catàleg: 2-3 nivells

 Cerca: Sempre
sobre el motor
decerca

 Per defecte: I

 Frase:   (  )

 C.Bool: AND, OR

 +/- : SI

 Trunca: *

 Camps: host:   /
url:

 Permet triar idioma (39), paisos i
dominis.

 

������ &DVWHOOj��(VSDQ\D

 ,QWHUQDFLRQDOV�HQ�FDVWHOOj

 /RFDOLW]DGRU  &DUDFWHUtVWLTXHV   2EVHUYDFLRQV

 EXCITE

 http://www.excite.
com

 http://www.excite.
es

 http://magellan.ex
cite.com

 http://www.mckinl
ey.com/

 http://www.webcra
wler.com/

 

 Idioma:Anglès / Castellà

 País: USA

 Volum del catàleg: Un
milió

 Enfocament: general

 Servei: Portal comercial

 Catàleg: 3-4 nivells

 Cerca: com que
és a l’hora catàleg
i motor: No hi ha
cerca sobre el
catàleg. S’activa
el motor de cerca.
Per defecte: O

 Frase: “ “

 Trunca: No

 C.Bool: AND, OR,
NOT, parèntesis

 +/- : SI

 És un motor de cerca però ha
incorporat també un catèleg temàtic.
També inclou catàlegs regionals i
d’usuaris.

 Es pot discriminar entre resultats del
motor de cerca i els del catàleg.

 Resultats ordenats per rellevància
però no explica els criteris.

 Permet usar llengautge natural.
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 LYCOS ESP

 http://www.lycos.e
s/

 

 Idioma: Castellà

 País: USA

 Volum: 200.000

 Enfocament: General

 Servei: Portal Comercial

 Cerca: NO sobre el
catàleg

 Catàleg: 3-4 nivells

 Cerca: Sempre
sobre el motor
decerca :Simple i
Avançada.

 Per defecte: O

 Frase: “  “

 C.Bool: NO

 +/- : SI

 Trunca: *

 Camps: t: (title)  u:
(url)

 És a l’hora un catàleg i un motor de
cerca, sense separació: l’opció de
cerca és sempre sobre el motor.

 YAHOO ESP

 http://www.yahoo.
es/

 

 Idioma: Anglès / Castellà

 País: Espanya

 Volum: 1 milió

 Enfocament: General

 Servei: Portal Comercial

 Catàleg: 3-6 nivells

 Cerca: Simple i
Avançada.

 Per defecte: I

 Frase: “  “

 C.Bool: NO a la
senzilla. A l’avançada:
per menú. Sense
parèntesi

 +/- : SI

 Trunca: *  i per
defecte

 Camps: t: (title)  u:
(url)

 Orientat més a la
navegació que a la
cerca

 És un dels portals comercials  més
populars i grans.

 També inclou catàlegs regionals

 Motor de cerca associat: Google.

 Els resultats s’ordenen segons
major ocurreències de les
paraules entrades i dona més
importància al títol.

 Els resultats són:

 Categories del catèleg

 Pàgines referenciades

 Notícies i Usenet
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 (VSDQ\ROV

 Algrano

 www.algrano.com

 

 Idioma: Castellà

 País: Espanya

 Enfocament: General

 Servei: Portal Comercial

 Catàleg: 4 nivells

 Cerca: No.

 

 

 

 Atenció especial a les universitats
espanyoles i als mitjans de
comunicació.

 No inclou cap mena de cerca

 

 Apali!

 http://www.apali.c
om/

 Idioma: Castellà

 País: Espanya

 Enfocament: Comercial,
General

 Catàleg: 2 nivells

 Cerca: Senzilla

 Per defecte: I

 Frase: NO

 C.Bool:  NO

 +/- : NO

 Trunca: NO

 

 BIWE

 http://www.biwe.es
/

 http://biwe.cesat.e
s/

 

 Idioma: Castellà

 País: Espanya

 Enfocament: General

 Servei: Portal Comercial

 Catàleg: 3-4 nivells

 Cerca: Simple i
Avançada.

 Si >350 no indica
nombre

 Per defecte: O

 Frase: “  “

 C.Bool: AND, OR

 +/- : SI

 Trunca: *

 Camps: t: (title)  u:
(url)

 Combina un Catàleg temàtic i un
cercador sobre mitjans de
comunicació.

 Permet cercar sobre:

 Producteos / Botigues / Notícies

 La cerca avançada permet triar la
manera d’ordenar i presentar els
resultats.

 Ajudes explicatives

 ELCANO

 http://www.elcano.
com/

 

 Idioma: Castellà

 País: Sevilla.Espanya

 Enfocament: General

 Servei: Catàleg i
Concursos públics

 Catàleg: 2 nivells

 Cerca: Simple

 Per defecte: O

 Frase: “  “ (no fiable)

 C.Bool: NO

 +/- : SI

 Trunca: * / ?

 Camps: Idioma

 Pioner catèleg espanyol,
S’anomena: “El índice de Internet
Hiapano”

 Te dos arbres: un temàtic de 14
grups i una altres de professions
de 35 entrades. La cerca de més
d’una paraula és lenta.

 Ordena resultats però no ho
explica.

 No quantifica més de 200
resultats.
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 El buscador

 http://www.elbusc
ador.com/

 

 Idioma: Castellà

 País: Espanya

 Enfocament: General

 Servei: Portal Comercial

 Catàleg: 2 nivells.

 Cerca: Simple

 Per defecte: I

 Frase: NO

 C.Bool: NO

 +/- : NO

 Trunca: *

 Camps: NO

 S’anomena a sí mateix: “el primer
cercador personaitzat d’Espanya”.

 No hi ha cap ajuda sobre la sintaxi
de cerca.

 Guay

 www.guay.com

 

 Idioma: Castellà

 País: Espanya

 Enfocament: General

 Servei: Portal Comercial

 Catàleg: 3 nivells.
També alfabètic

 Cerca: Simple i
Avançada.

 Per defecte: I

 Frase: “  “

 C.Bool: NO

 +/- : NO

 Trunca: *

 Camps: NO

 No inclou cap mena d’ajuda.

 Hispavista

 http://www.hispavi
sta.com/

 Idioma: Castellà

 País: Espanya

 Quantiat: 200.000

 Enfocament: Comercial,
General

 Catàleg: 3 i 4 nivells

 Cerca: Senzilla i
avançada

 Per defecte: I / O (per
aquest ordre)

 Frase: “ “

 C.Bool:  NO

 +/- : SI

 Trunca: SI i per
defeecte

 Cerca pels camps: t: /
d: / u:

 Primer mostra les interseccions,
després les unions i finalment les
del motor Fast..com

 Mostra també les categories del
directori.

 Dins del directori permet cerca
limitant només la secció

 Si no troba resultat reenvia la
cerca a Fast.com
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 INDICE

 http://www.elindice
.com/

 

 Idioma: Castellà

 País: Espanya

 Enfocament: General

 Catàleg: 3 nivells

 Cerca: Simple.

 Per defecte: O

 Frase: NO

 C.Bool: NO

 +/- : SI

 Trunca: *

 Camps: t: (title)  u:
(url)

 No hi cap informació sobre el
volum, el criteri de selecció o
d’ordenació dels resultats.

 Producte de Globalcom.es

 Inicia

 http://www.inicia.e
s/presenta/director
io/educacion.htm

 Idioma: Castellà

 País: Espanya

 Enfocament: Comercial,
General

 Catàleg: 2 nivells

 Cerca: NO

 Per defecte:

 Frase:

 C.Bool:

 +/- :

 Trunca:

 El grup “el Pais”.

 Jopinet

 http://www.jopinet.
com/

 Idioma: Castellà

 País: Espanya. Pais
Vasc

 Enfocament: General

 Catàleg: 2 nivells

 Cerca: Senzilla

 Per defecte: I

 Frase: NO

 C.Bool:  NO

 +/- : NO

 Trunca: NO

 Deficient selecció de subgrups
temàtics (intenta fer truncament
quan el cercador no els admet)

 Lupa

 www.lupa.net

 

 Idioma: Castellà

 País: Espanya

 Enfocament: General

 Catàleg: 2 nivells

 Cerca: Simple i
Avançada.

 Per defecte: O

 Permet triar I / O per
desplegable

 Frase: “  “

 C.Bool: NO

 Trunca: per defecte

 S’anomena a sí mateix: “Portal
independent”.
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 MIBI

 http://www.uniovi.e
s/MIBI/principal

 Idioma: Castellà

 País: Espanya

 Volum: Poca informació

 Enfocament: Academic

 Servei: Universitari

 Catàleg: 1 nivell

 Cerca: Simple.

 Per defecte: I

 Frase: NO

 C.Bool: NO

 +/- : NO

 Trunca: *

 Camps: No

 Universidad de Oviedo

 Meta Indice para la Busca de
Informaciçón (MIBI)

 Conté poca informació.

 Mundivia

 http://www.vindio.c
om/

 

 Idioma: Castellà

 País: Espanya

 Enfocament: General

 Catàleg: 2 nivells

 Cerca: Senzilla i
Avançada

 Per defecte: O

 Frase: NO

 C.Bool:  NO

 +/- : NO

 Trunca: NO

 

 Navegalia

 http://www.buscad
or.navegalia.com/

 Idioma: Castellà

 País: Espanya

 Volumen

 Enfocament: Comercial,
General

 Catàleg: 2 nivells

 Cerca: Senzilla i
avançada

 Per defecte: O

 Frase: “ “

 C.Bool:  Avançada

 +/- : SI

 Trunca: * / ?

 Camps: Meta, Title,
URL

 Cerca secundària: SI

 Inclou l’¡opció Metabuscador per
cerca a tot Internet.

 Diferneciant tot, pàgines en
castellà i directoris en csastellà.
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 OLE /Terra

 http://buscador.ter
ra.es/

 

 Idioma: Castellà

 País: Espanya

 Volum: 200.000 i 1000
categories

 Enfocament: General

 Servei: Portal Comercial

 Catàleg: 3-5 nivells

 Cerca: Simple i
Avançada (dos
diferents: Llocs –
catàleg- i pàgines –
motor-).

 Per defecte: I

 Frase: “  “

 C.Bool: NO (menú a
l’avnaçada)

 +/- : SI

 Trunca: *

 Camps: a l’avnaçada:
títol, URL, descripció,
paraules-clau,
localització i idioma.

 Catèlg temàtic  de pàgines en
castellà, català euskera, gallec,
bable, portuguès.

 Té presència a 14 paÏsos
hispanoamericans i USA.

 Permet triar entre cercar al catàleg
(SITIOS) o cercar al motor Inktomi
(PAGINAS)

 Els resultats són:

 Paraules  clau relacionades

 Categories i pàgines del catèleg

 Pàgines referenciades

 Productes

 Permet fer cerca secundària:
sobre els resultats.

 OZU

 http://www.ozu.es/

 

 Idioma: Castellà

 País: Espanya

 Enfocament: General

 Servei: Portal Comercial

 Catàleg: 2-3 nivells,
També Alfabètic

 Cerca: Simple i
Avançada.

 Per defecte: O

 Frase: “  “

 C.Bool: Y, O (en
castellà) Sense
parèntesis

  +/- : SI

 Trunca: per defecte
les paraules són
cadenes de caràcters,
per tant fa truncament
a dreta i esquerra

 Camps: es poden triar
Títol, descripció, URL.

 Permet limitar al cerca
per comunitats
autònomes o E-Mail.

 

 S’anomena: “Toda España en
Internet”.

 No indica nombre resultats

 Els resultats són:

 Notícies Ozú

 Serveis relacionats

 Categories del catèleg

 Pàgines per categories

 Es pot tirar cercar per la categoria
activa

 Permet fer cerca secundària:
sobre els resultats.

 Els resultats no s’ordenen per
rellevància: alfabèticament dins de
cada categoria
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 SEÑAS

 http://www.combio
s.net/senyas/

 

 Idioma: Castellà

 País: València. Espanya

 Enfocament: General

 Cerca: NO (activa el
motor Trovator)

 Catàleg: 2 nivells

 Cerca: NO

 Activa el motor de
cerca Trovator

 

 S’anomena:
”una publicación web dedicada a
la cultura y el ocio en España y
Latinoamérica”.

 Es pot limitar la cerca a un pais
latinoamericà

 Les cerques no es fan sobre el
catàleg sinó sobre el motor
Trovator

 TELEPOLIS

 www.telepolis.com

 

 Idioma: Castellà

 País: Espanya

 Enfocament: General

 Servei: Portal Comercial

 Catàleg: 4 nivells

 Cerca: Simple

 Per defecte: I

 Frase: “  “

 C.Bool: SI (AND, OR,
NOT)

 +/- : NO

 Trunca: *

 Camps: NO

 Combina el catàleg amb la cerca
sobre la premsa (motor de cerca).
S’autonomena “Navegador
temàtic”.

 Motor de cerca de referència:
Google.

 Inclou comunitats virtuals .

 Creat per la empresa española
Puntocom

 Temàticos

 http://tematicos.co
m/

 

 Idioma: Castellà

 País: Espanya

 Enfocament: General

 Catàleg: 1-2 nivells

 Cerca: Senzilla

 Per defecte: O

 Frase: NO

 C.Bool: NO

 +/- : SI

 Trunca: per defecte

 S’anomena a sí mateix: “El
buscador más humano”

 Inclou un apartat en català per a
“Catalunya”.

 No hi ha cap mena d’Ajuda

 

 Ven y busca

 http://buscador.tod
oesp.es/

 Idioma: Castellà

 País: Espanya

 Enfocament: Comercial,
General

 Catàleg: 2 nivells

 Cerca: Senzilla i
avançada

 Per defecte: I

 Frase: “ “

 C.Bool:  Desplegable

 +/- : SI

 Trunca: SI
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 Brujula

 http://www.brujula.
net/

 

 Idioma: Castellà

 País: Argentina

 Enfocament: general

 Servei: comercial

 Catàleg: 4 nivells

 Cerca: Simple.

 Per defecte: O

 Frase: NO

 C.Bool: SI

 +/- : NO

 Trunca: *

 No indica la quantitat de resultats.

 S’anomena “primer buscador
argentino”.

 Creca senzilla sobre el catàleg, les
notícies i articles en venta.

 Caraygaray

 http://ar.caraygara
y.com/

 Idioma: Castellà

 País: Argentina

 Volum: 1 milió

 Enfocament: general

 Servei: comercial

 Catàleg: 3 nivells

 Cerca: Senzilla

 Per defecte: I

 Frase: “  “

 C.Bool:  NO

 +/- : NO

 Trunca: *

 Sense cap mena d’ajuda.

 L’opció de cerca permet
seleccionar entre el domini .AR
(Argentina) i el domini .MX
(Mèxic).

 No mostra mai més de 200
resultats si el terme de cerca és
únic i no més de 20 si el terme és
compost, per tant cal acotar la
cerca.

 Grippo

 www.grippo.co
m

 

 Idioma: Castellà

 País: Argentina

 Enfocament: general

 Servei: comercial

 Catàleg: 2 nivells

 Cerca: Simple i
vançada.

 Per defecte: O

 Frase: NO

 C.Bool: NO

 +/- : NO

 Trunca: * (dreta I
esquerra)

 Redirecciona a altres motors de
cerca

 Mex Search

 http://www.yellow.
com.mx/

 Idioma: Castellà

 País: Mexico

 Enfocament: Comercial

 Catàleg: 2 nivells

 Cerca: Senzilla

 Per defecte: O

 Frase: NO

 C.Bool:  NO

 +/- : NO

 Trunca: NO

 Pàgines grogues de Mèxic
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 Mexicoweb

 http://www.mexico
web.com.mx/

 Idioma: Castellà

 Quantitat: 15.000

 País: Mexico

 Enfocament: Comercial

 Catàleg: 2 nivells

 Cerca: Senzilla,
Opcions (Y,O)

 Per defecte: I

 Frase: NO

 C.Bool:  NO

 +/- : NO

 Trunca: NO

 Especialitzat en Mèxic.

 Aueropuerto.
Mundolatino

 http://www.mundol
atino.org/123/

 Idioma: Castellà

 País: Argentina

 Enfocament: General

 Catàleg: 2 nivells

 Cerca: NO

 

 Forma part del catàleg
Mundolatino:
http://www.mundolatino.org

 De cada subtema nomnés hi ha 3
adreces molt seleccionades

 Sbel

 http://rtn.net.mx/s
bel/

 Idioma: Castellà

 País: Mexico

 Enfocament: General

 Catàleg: 1 nivells

 Cerca: Senzilla i
Avançada

 Per defecte: I

 Frase: “ “

 C.Bool:  SI, en castellà

 +/- : SI

 Trunca: NO

 Argentina, Chile, Colombia,
España, Mexico, EUA, Perú,
Venezuela

 Cadê

 http://www.cade.c
om.br/

 Idioma: Brasileny

 País: Brasil

 Enfocament: General

 Catàleg: 2-3 nivells

 Cerca: Senzilla

 Per defecte: I

 Frase: “ “

 C.Bool:  SI (en
brasileny: e/ ou)

 +/- : NO

 Trunca: NO
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 Lanic

 http://www.lanic.ut
exas.edu/

 Idioma:Anglès

 País: USA

 Volum del catàleg:

 Enfocament: general

 Catàleg: 2 nivells

 Cerca: Senzilla i
Avançada

 Per defecte: O

 Frase: “ “

 Trunca: SI

 C.Bool: Si

 +/- : NO

 Especialitzat en Amèrica llatina.
Lanic vol dir: Latin American
Network Information Center

 Inclou la cerca sobre altres bases
de dades, també l’USENET
sudamericà.

 A més del catàleg temàtic té uns
grups per àrees geogràfiques:
Mexic, Carib, Amèrica Central i
Sudamèrica.

 No indica el nombre total dels
resultats.

 Latinwolrd

 KWWS���ZZZ�ODWLQ
ZRUOG�FRP�

 Idioma: Castellà /
Anglès/ Portuguès

 País: USA. N.York.

 Enfocament: general

 Catàleg: 2 nivells

 Cerca: Senzilla

 Per defecte: I

 Frase: NO

 C.Bool:  NO

 +/- : NO

 Trunca: NO

 Catàleg temàric per païssos de
parla hispama

 Primer cal triar un pais.

 Metabusca

 KWWS���ZZZ�PHWD
EXVFD�FRP�

 Idioma: Castellà

 País: USA. Florida

 Enfocament:
Entreteniment

 Catàleg: 2 nivells

 Cerca: Senzilla

 Per defecte: I

 Frase: “ “

 C.Bool:  NO

 +/- : NO

 Trunca: *

 Producte de CiudadFutura

 Presenta els resultats de la cerca
a Ciudad Futura i a Yupi

 Sabueso.

 http://www.sabues
o.com/index.html

 Idioma: Castellà

 País: USA.

 Enfocament:
Entreteniment

 Catàleg: 3 i 4 nivells

 Cerca: Senzilla

 Per defecte: I

 Frase: “ “

 C.Bool:  NO

 +/- : SI

 Trunca: *
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 Starmedia

 www.starmedia.co
m

 Idioma: Castellà

 País: USA.

 Enfocament: Comercial

 Catàleg: 2- 3 nivells

 Cerca: Senzilla ,
avançada

 Per defecte: O

 Frase: “ “

 C.Bool:  NO

 +/- : NO

 Trunca: NO

 Té una interfície per a cada país
americà i espanya i 4 per USA .

 Permet la cerca sobre el catàlaeg,
notícies i a tota  la xarxa fent servir
el motor de cerca Inktomi.

 Yuppi –
Encuentrelo

 KWWS���ZZZ�\XSL�
FRP�

 KWWS���ZZZ�HQFX
HQWUHOR�FRP�

 

 Idioma: Castellà

 País: USA

 Enfocament: General

 Servei: Portal
Comercial,

 Catàleg: 2 nivells

 Cerca: Senzilla

 Per defecte: I

 Frase: “ “

 C.Bool:  NO

 +/- : SI

 Trunca: *

 Si no troba cap resultat dins del
catàleg activa la cerca en
Altavista.

 Té inerfícies específiques a 4
paísos sudamericans, Usa i
Espanya.

������ $QJOqV

 YAHOO

 www.yahoo.com

 

 Idioma: Anglès / Castellà

 País: Espanya

 Volum: 1 milió

 Enfocament: General

 Servei: Portal Comercial

 Catàleg: 3-6 nivells

 Cerca: Simple i
Avançada.

 Per defecte: I

 Frase: “  “

 C.Bool: NO a la
senzilla. A l’avançada:
per menú. Sense
parèntesi

 +/- : SI

 Trunca: *  i per
defecte

 Camps: t: (title)  u:
(url)

 Orientat més a la
navegació que a la
cerca

 És un dels portals comercials  més
populars i grans.

 També inclou catàlegs regionals

 Motor de cerca associat: Google.

 Els resultats s’ordenen segons
major ocurreències de les
paraules entrades i dona més
importància al títol.

 La cerca es fa sobre:

 Etiquetes de categories del catèleg

 Pàgines referenciades

 Notícies i Usenet
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 GALAXY

 KWWS���ZZZ�JDOD[\�
FRP

 Idioma: Anglès

 País: USA

 Enfocament: General

 Catàleg: 3 nivells

 Cerca: Senzilla i
Avançada

 Per defecte: O

 Frase: “ “

 Trunca: *  

 C.Bool: AND, OR,
NOT (sense
parèntesi)

 +/- : SI

 Selecci´ço de Camps:
title /URL

 Peten ser molt curòs en la selecció
i descripció .

 No informa del criteri d’ordenació
dels resultats.

 No informa com funcina el sistems
de cerca

 LOOKSMART

 http://www.looksm
art.com/

 Idioma: Anglès

 País: USA

 Volum: 1 milió, 70.000
categories

 Enfocament: general i
comercial

 Servei: Portal senzill

 Catàleg: 3 nivells

 Cerca: Senzilla

 Per defecte: I

 Frase:  NO

 Trunca: NO

 C.Bool: NO

 +/- : NO

 Camps: NO

 Diu de si matiex que és: the global
leader in Web directories.

 Igualment diu que està
compromés en la tasca
d’organitzar el web

 Després de fer la cerca en el seu
catàleg, la fa sobre Altavista.

 NBCi

 www.nbci.com

 Idioma:Anglès / País:
USA

 Volum:

 Enfocament: General

 Servei: cercador

 Catàleg: SI (3-5 nivells)

 Cerca: Simple i
avançada

 Per defecte: I

 Frase: “ “

 Trunca: *

 C.Bool: NO

 +/- : SI

 Motor de cerca i catalèg temàtic.

 Ofereix un conjunt de cerques
relacionades.

 POINTCOM

 http://www.pointco
m.com/

 

 

 Idioma: Anglès

 País: USA

 Enfocament: Comercial

 Catàleg: 1 nivell

 Cerca: Senzilla

 Per defecte: I

 Frase:  NO

 Trunca: *

 +/- : NO

 Exemple de Catèleg  amb una
estreta relació amb la publicitat:
els anunciats paguen per ser-hi.

 Temés fonamentls: Informàtica,
negocis i lleure

 No quantifica els resultats.
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 INFOMINE

 http://infomine.ucr.
edu

 

 Idioma: Anglès

 País: USA

 Volum: 20.000

 Enfocament: Escolar i
Acadèmic

 Servei: Universitari

 Catàleg: 2 nivells

 Cerca: Senzilla

 Per defecte: I

 Frase: “ “

 Literal exacte:  |
terme|

 Trunca: *  i per
defecte

 C.Bool: Si (parèntesis
OR)

 Permet triar els camps
a cercar

 +/- : NO

 Selecció de Camps:
Temes, titols,
descripcions

 Catàleg temàtc académic d’interés
per a estudiants.

 Fet per bibliotecaris de la
Universitat de Califòrnia

 S’anomena: “Scholarly Internet
Resource Collections”

 Les cerques no són generals sinó
sobre cada grup temàtic.

 GOTO

 www.goto.com/

 

 Idioma: Anglès

 País: USA

 Volum:

 Enfocament: General

 Servei: Portal comercial

 Catàleg: 3-4 nivell

 Cerca: Simple

 Per defecte: O

 Frase: “ “

 Trunca: per defecte , ?

 C.Bool: AND, OR,
NOT,

 +/- : SI

 Tipografia: Sensible a
majúscules

 Desrpés de la desaparició
d’Infoseek (www.infoseek.com), el
potal GO.com redicrecciona les
cerques a aquest catàleg.

 No ofereix el nombre dels
resultats.

 Inclou un filtre per adults que
s’activa quan un resultat de cerca
inclou pàgines susceptibles de ser
limitades només a adults.
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 Oingo

 http://www.oingo.c
om/

 Idioma:Anglès / País:
USA

 Volum:

 Enfocament: Acadèmic

 Servei: cercador

 Catàleg: SI (3-5 nivells)

 Cerca: Simple

 Per defecte: O

 Frase: “ “

 Trunca: *

 C.Bool: NO

 +/- : NO

 Anàlisi llengautge
natural: SI

 No infomrma del nombre dels
resultats.

 Forta orientació acadèmica.

 Cercador que fa de mostra per a
la comercialització de productes
de cerca documental on-line.

 Compta amb una base de dades
un milió de paraules amb milions
de relacions semàntiques.

 Cerca basada en el significat
("meaning-based") no en la
correspondècia entre cadenas de
caracters. Analitza la frase entrada
per identifcicar els possibles
significats i permet triar-ne un pe
restringir la cerca.

 Per tant, fa un anàlisi del
llenguatge natural i treballa bé
amb frases complexes o
ambigües

 Universitat de
Berkeley
Califòrnia

 KWWS���ZZZ�OLE�EHUN
HOH\�HGX�&ROOHFWLR
QV�DFDGWDUJ�KWPO

 

 Idioma: Anglès

 País: USA

 Enfocament: Acadèmic,
bibliotecari

 Servei: Universitari,

 Catàleg: 2 nivells

 Cerca: No sobre el
catàleg,

 Cerca: Senzilla

 Per defecte: I

 Per defecte: sobre el
Title,

 Botó complementari
per cercar sobre tot el
document

 Frase: “ “

 Trunca: *  

 C.Bool: OR

 +/- : NO

 Bibliografies i enllaços en tres
àrees acadèmiques: Ciències,
Ciències Socials i Humanitats.
Servei  de la biblioteques de la
Universitat de  Berkeley-Califòrnia.

 Diferencia:

 catàleg temàtic amb enllaços

 la web de la biblitoeca (novetats i
multimèdia)

 cerca catèleg de la biblioteca (per
defecte I)

 cerca internet amb una selecció de
localitzadors classificats

 No quantifica els resultats.



Josep García Alcocer      Llicència d’estudis 2000-2001

144 de 514                             El tractament de la informació en la societat de la Informació

 Enciclopèdia
Britànica

 KWWS���ZZZ�EULWDQQL
FD�FRP

 

 Idioma: Anglès

 País: Regne Unit

 Volum: 125.000

 Enfocament: Acadèmic i
informatiu

 Servei: Portal comercial

 Catàleg: 2 nivells

 Cerca: Senzilla i
Avançada

 Per defecte: I

 Frase: “ “

 Trunca: *  

 C.Bool: AND, OR,
NOT, parèmteis

 +/- : NO

 Recull l’Enciclopèdia Britannica i
articles complementarisi selecció
de llocs web.

  Els resultats són tres conjunts:

 els millors llocs, l’enciclopèdia i
articles de revista.

 Fa anàlisi del llenguatge natural:
per xemple si s’entra:

 $PHULFDQ�&LYLO�:DU

 Ofereix les dos possibilitats:

 American Civil War (U.S.
hist.)                 Civil War,
American

 

 Scout

 http://scout.cs.wis
c.edu/archives/

 

 Idioma: Anglès

 País: USA

 Volum: 11.000

 Enfocament: Acadèmic

 Servei: Universitari

 Catàleg: 3 nivells.
També alfabètic

 Cerca: Senzilla i
Avançada

 Per defecte: I

 Frase: “ “

 Trunca: *  i per
defecte

 C.Bool: Per menú i
operadors: AND, OR,
NOT

 +/- : NO

 Fet a Universitat de Wisconsin-
Madison.

 Fa servir la llista de matèries de la
Biblioteca del Congress USA.

 Informa del truncament i de la
fórmula booleana que construeix
per defecte.

 Metabug

 http://www.metabu
g.com/

   

 Completeplanet

 http://www.comple
teplanet.com/

   Presta una atenció especial a les
bases de dades, perìo estan
basrrejades amb les pàgines i
llocs web.
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 Informació
Acadèmica
KWWS���ZZZ�DFDGH
PLFLQIR�QHW

 Idioma: Anglès

 País: USA

 Enfocament: Acadèmic i
escolar

 Servei: Universitari

 Catàleg: 3 nivells.
També alfabètic

 Cerca: Senzilla sobre
la guia: College Grad
Jobs

 Per defecte: I

 Frase: “ “

 Trunca: *  

 C.Bool: NO

 +/- : SI

 És el catàleg temàtic acadèmic de:
.About.com

 El cercador és About.com.

 S’anomena a sí mateix:

 ³<RXU�*DWHZD\�WR�4XDOLW\
(GXFDWLRQDO�5HVRXUFHV´

 Inclou a més tota mena de
recursos en els apartats:
Reference Dsk i Student Center.

 La cerca (i els resultats) es fa
sobre els conjunts:

 Els patrocinadors

 Dins la guia College...

 Dins tot Aout.com

 Cercadors associats

 Pàgines personals dins About.com

 Ofereix altres guis about on repetir
la cerca

 

�������� ([HPSOHV�GH�FDWjOHJV�GHULYDWV�GH�PRWRUV�GH�FHUFD�LPSRUWDQWV�

 EXCITE

 http://www.excite.
com

 http://www.excite.
es

 http://magellan.ex
cite.com

 http://www.mckinl
ey.com/

 http://www.webcra
wler.com/

 

 Idioma:Anglès / Castellà

 País: USA

 Volum del catàleg: Un
milió

 Enfocament: general

 Servei: Portal comercial

 Catàleg: 3-4 nivells

 Cerca: com que és a
l’hora catàleg i motor:
No hi ha cerca sobre
el catàleg. S’activa el
motor de cerca. Per
defecte: O

 Frase: “ “

 Trunca: No

 C.Bool: AND, OR,
NOT, parèntesis

 +/- : SI

 Principalment: Motor de cerca.
També inclou catàlegs regionals i
d’usuaris.

 Es pot discriminar entre resultats
del motor de cerca i els del
catàleg.

 Resultats ordenats per rellevància
però no explica els criteris.

 Permet usar llengautge natural.
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 Google

 http://directory.goo
gle.com/

 Idioma:Anglès

 País: USA

 Volum del catàleg:

 Enfocament: general

 Catàleg: 3-4 nivells

 Cerca: Senzilla.
Limitada a la secció

 Per defecte: I

 Frase: “ “

 Trunca: No

 C.Bool: No

 +/- : SI

 Principalment: Motor de cerca

 També inclou catàlegs regionals:
En Castellà el d’Espanya

 Sempre es pot optar per cercar
sobre el motor de cerca.

 Catàleg creat el 2001 a partir de
Open Directory Project, projecte
obert i públic gestionat per
Netscape on qualsevol pot
participar, suggerint i valorant
pàgines

 

������ $OWUHV�SDwVRV�GHO�PyQ

 �)RQW��ZZZ�ORRNVPDUW�FRP�

 * Existeix versió en llengua anglesa

 Asia  Orientation Asia  as.orientation.com

 Africa  Orientation Africa *  af.orientation.com

 Arab Nations  ArabNet: Search *  www.arab.net

 Australia  LookSmart Australia *  www.looksmart.com.au

 Austria  Austrian Internet Directory  www.aid.co.at

 Bangladesh  BLAZE Bangladesh Directory *  www.blaze-dir.com

 Belgium  Ad Valvas *  www.webbel.be

 Brazil  Aonde Busca  www.aonde.com

 Canada  LookSmart Canada *  http://canada.looksmart.com/

 China  Nihao.com *  www.nihao.com

 Denmark  Jubii *  www.jubii.dk

 Europe  Yelloweb for Europe *  www.yweb.com

 Europe  EuroFerret *  www.euroferret.com

 France  Francophone Search *  www.nomade.fr

 Germany  DINO  www.dino-online.de/suche

 Greece  United Hellas *  www.united-hellas.com
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 Hungary  Heureka *  www.heureka.net

 India  123India *  www.123india.com

 Iran  Alborz Directory *  www.alborz.net

 Ireland  SearchIreland Directory *  www.searchireland.com

 Italy  Arianna Italia Online  www.arianna.it

 Japan  Gateway-Japan *  www.gateway-japan.org

 Korea  KoreaLink *  www.korealink.co

 Netherlands  LookSmart Netherlands  http://nl.looksmart.com/

 New Zealand  Anzwers Directory *  www.anzwers.com.au

 Peru  Peru Online *  www.peruonline.com

 Philippines  EDSA Phillipines *  www.edsa.com.ph

 Portugal  Cusco  www.cusco.viatecla.pt

 Russia  Russia on the Net *  www.ru.com

 Scotland  Scotland.org *  www.scotland.org

 Singapore  Singapore Online *  www.asiadragons.com/singapor
e

 South Africa  SA Online  www.southafrica.co.za

 Sweden  CityGuide Sweden *  www.cityguide.se

 Turkey  Dost Turkish Directories *  www.dost.net/directory

 United Kingdom  LookSmart UK *  http://www.looksmart.co.uk/

 

������ 4XDGUH�UHVXP

 BUSCADOR  TIPO  AND OR NOT TRUNC FRASE NEAR

 CARAYGARAY  Indice  and  or     

 DONDE!  Indice and,+  or not,-    

 EXITE  Indice and,+  or  and
not,-

   

 GALAXI  Indice  and  or not,-  *   
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 GAUCHONET  Indice and,+  or not,-    

 GRIPPO  Indice  and      

 INFOSEEK  Indice and,+  or not,-   "..."  [...]

 LA BRUJULA  Indice  y  o  no    

 ¡OLE!  Indice and,+  or not,-    

 OZU  Indice  y,+  o  -   "..."  

 RADAR  Indice  +   -   "..."  

 TELEPOLIS  Indice  and  or  not  *  "..."  

 TERRA  Indice and,+  or not,-    

 YAHOO  Indice and,+  or not,-  *  "..."  

 

���� 6HOHFFLy�GH�FDWjOHJV�HVSHFLDOLW]DWV

������ &HUFDGRUV��DPE�FRQWURO�GH�FRQWLQJXWV��SHU�D�~V�G¶uQIDWQV

 

 AOL NetFind Kids Only

 Disney

 Lycos Parental Controls

 Yahooligans!

������ $SDUWDWV�HQ�XQ�DOWUH�OORF

 Les següent temàtiques estan recollides en altres capítols d’aquesta
documentació:

 Adreces de correu electrònic  11.5.12 Pàgines blanques i grogues:
Internacionals i 11.5.13 Usuaris Usenet

 Grups de debat i Llistes de correu  14.4 Com cercar grups de debat

 Programari  Apartat 18:FTP

������ $GPLQLVWUDFLy

 Infocat

 http://www.gencat.es/web

 Català  Cercador de webs gubernamentals de la
Generalitat de Catalunya. Apartat d'organismes
locals i Internacionals
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s_gov/

 Admiweb.org

 http://www.admiweb.org/

 castellà  

 

������ $UW

 ARTE-CARTEL.

 http://www.arteycartelera
.com/

 Castellà  Catàleg especialitzat en art i espectacles

 ARTque

 http://www.artque.co
m/

 

 castellà  Madrid-Esapaña

 

 Escenari

 http://www.diba.es/es
cenari

 Castellà  Base de dades de companyies i grups de teatre,
música i dansa. Informació dels seus
espectacles i concerts.

 

 Art Now Gallery Guide
Online 90

 Anglès  
Vincles a museus, galeries, i artistes amb
informacions sobre actes artístics renovats cada
mes.

 Art Planet  Anglès  Art Planet és una extensa recopilació de
recursos sobre art, actualitzada constantment.

 ArtsEdge  Anglès  
Interessant base de dades que selecciona
especialment els recursos educatius en el camp
de l´art.  

 Guide to Museums
and Cultural
Resources.

 Anglès  Motor de cerca per trobar museus i recursos
culturals.

 

 ArtsWire  Anglès  Informa sobre l´art en general, permet recerques
per diversos criteris, títol, tema,...

 Showcase     Anglès  El motor de recerca especialment dedicat a la
vessant fotogràfica contemporània.

 World Wide Arts
Resources 

 Anglès  Segurament el més gran centre de recursos
sobre l’art a Internet, els museus, els artistes, les
exposicions,...

 WWW Virtual Library:  Anglès  secció de museus de la WWW Virtual Library
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Museums

 KWWS���DUFKLYH�FRPOD
E�R[�DF�XN�RWKHU
�PXVHXPV�VHDUFK�KW
PO

 

 Art Guide

 http://www.cogapp.co
m/uk/

 

 Anglès  Centrat en col·leccions de l a Gran Bretanya i
Irlanda.

 Inclou 1900 artistes I 650 miseus.

 

 

 

������ $XGLRYLVXDO

 

 Webseek  http://www.ctr.columbia.edu/webseek/  Catàleg d’imatges, sons i
videos per visuales.

 Altavista  www.altavista.com/cgi-
bin/query?mmdo=9%26stype=svideo

 

 Fastv  www.fastv.com  

 Lycos  www.richmedia.lycos.com  

 Mediafind  www.mediafind.de  

 Scour  www.scour.net  

 Stream box  www.streambox.com  

 Stream Search  www.streamsearch.com  

������ %LRJUDILHV

 Biografies

 http://www.buscabiografias.com/

 castellà

 biography

 http://www.biography.com/index.html

 Anglès
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������ %RVVD�GH�WUHEDOO

 Bossa de treball.

 http://www.iespana.es/trabajos/index.htm

 castellà

 bolsatrabajo

 http://www.bolsatrabajo.com/

 Castellà

 Aldaba

 http://www.aldaba.org/

 Castellà

 Empleate

 http://www.empleate.com/

 Castellà

 Publiempleo

 http://www.publiempleo.com/

 Castellà

 Trabajos

 http://www.trabajos.com/

 Castellà

 Becas

 http://www.becas.com/

 Castellà

 

������ &DWjOHJV�GH�FHUFDGRUV

 Buscopio

 

 http://buscadores.buscopio.com
/scripts/proel/buscopio/bscprt.as
p

 Castellà  part del portal INICIA del grup
PRISA

 Cercat:
catàlegs
regionals

 

 http://www.cercat.com/regional/  Català  

 Quevuelta   (http://www.quevuelta.com)

 

 Castellà  El metacercador Quevuelta
ofereix una completa relació de
catàlegs especialitats.

 Cercat:
catàlegs
catalans

 

 http://www.cercat.com/
lincaweb/recurscat
/internet.html

 Català  

 Veleta  http://www.itelco.es/  Castellà  Tot el món

 Cibercentro  http://www.cibercentro.com/  Castellà  Per païssos de Parla castellana
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 Cercados
hispanoameric
anos

 http://www.tingloop.com/tingloop/
buscador.htm

 Castellà  Per païssos de Parla castellana

 Fossick Meta
Search

 http://fossick.com/MetaSearch.ht
m

 Anglès  Ampli Catàleg de cercadors
especialitzats.

 CNET.
Search.com

 

 http://www.Search.com  Anglès  Metacercador i catèlg temàtic de
cercadors

 All_on_one  http://serpiente.dgsca.unam.mx/
allinone

 Castellà /
anglès

 Metacercador i catèlg temàtic de
cercadors

 Quevuelta  http://www.quevuelta.com/  Castellà  Metacercador i catèlg temàtic de
cercadors

 ProFusion  http://www.profusion.com/  Anglès  Metacercador i catèlg temàtic de
cercadors

 Robtex

 Webtaxi

 http://www.robtex.com/search.ht
m

 http://www.webtaxi.com/

 Anglès  Metacercador i catèlg temàtic de
cercadors

 Fossick Meta
Search

 http://fossick.com  Anglès  Metacercador i catèlg temàtic de
cercadors

 Colossus

 

 www.searchenginecolossus.com  Anglès  Tasca d’una sola persona de
Canadà. Guia de cercadors de
tot el mon, tant per paisos com
per grans temes.

 Inclou 1.027 motors de  cerca  i
catàlegs temàtics , ordenat pel
pais.

 Té un codi de colors: els
catàlegs i les guies temàtiques
tenen color verd. Els Motors de
cerca  tenen color blanc. Els
metacercadors tenen color blau
cel. I els localitzadors inusuals
violeta.

 Matilda  http://www.aaa.com.au/images/l
ogos/searches/world/

 Anglès  Catàleg temàtic que inclou un
apartat de cercadors per països.

 Laberinto  http://www.areas.net/servicio/lab
erinto/alfabeta.htm

 Castellà  Relació alfabètica cde 247
localitzadors.

 Biblioteca  de
la universitat
de Leiden,
Holanda.

 

 http://www.leidenuniv.nl/ub/biv/s
pecials.htm

 Anglès  Relació de localitzadors i eines
de cerca
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 Searchpower  http://www.searchpower.com /  Anglès  Diu qu inclou casi 17.000
cercadors.

 Freeality
internet
search

 http://www.freeality.com  Anglès  Catàleg temàtic de localitzadors.
Funciona com a metacercadors:
Permet fer la cerca directament
sobre l’eina triada.

 Pandia  www.pandia.com  Anglèsb  Informació  amplia sobre cerca i
cercadors

 La Vanguardia  http://www.lavanguardia.es/enlac
esbrujulas/

 

 Castellà  La vanguardia

 El país  http://www.inicia.es/presenta/dire
ctorio/internet.htm?zona=4&secc
ion=668

 

 Castellà  Relació de cercador de El País

 Weblandia  http://www.weblandia.com/busca
dores.htm#cat2

 Castellà  Relació de los buscadores de la
red en catalán, en castellano o

 internacionales, así como los de
música, cine, software

������ &DWDOXQ\D

 CERcat  www.cercat.com  Catalunya , cultura, i llengua

 NetBCN -  http://aleph.ac.upc.es/~carles/iso
c/netbcn.html

 Catalunya. Barcelona

 /D�7HUDQ\LQD
*LURQLQD -

 http://www.teranyina.net/

 

 Catalunya. Girona.

 Indibil  http://webs.lleida.net  Catalunya. Lleida Terres de Ponent

 Webs de Ponent  http://webs.lleida.net/  Catalunya. Lleida.

 Lleida Virtual  http://www.lleidavirtual.com/  Catalunya. Lleida. Terres de Ponent

 E-mail's Web's
Personals als
Països Catalans

 http://aleph.ac.upc.es/~carles/iso
c/webcat_p.html

 Catalunya. Països Catalans. Adreces
electròniques i pàgines personals

 Tinet  http://www.fut.es/  Catalunya. Tarragona

 La Tecla  http://www.fut.es/~epc/latecla  Catalunya. Tarragona

 Tarragona Internet  http://www.fut.es/~creative/tarrac
onet/

 Catalunya. Tarragona.
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������� &RPXQLWDWV�G¶(VSDQ\D

 Alameda  http://www.aered.org/  Andalucia

 Inchi  http://www.inchi.com/  Andalucia

 Úbeda (Jaen)

 Almeria Net  http://www.almeria.net/buscador.html  Andalucia. Almeria

 puertapurchena  http://www.puertapurchena.com/  Andalucia. Almeria

 Califa  http://www.califa.net/  Andalucia. Códoba

 Granada  http://lingolex.com/granadasearch/  Andalucia. Granada

 On És?  http://www.solucions.ad/OnEs/  Andorra

 TrobAndorra  http://www3.uji.es/~pvazquez/andorr
a.html

 Andorra

 Aragon  http://www.redaragon.com/  Aragó

 guia-servicios  http://www.guia-servicios.net/  Aragó

 Zar@goza  http://www.zaragoza.net/html/buscar.
html

 Aragó

 Ulos  http://www.ulos.com/index.html  Asturias

 Asturias.com

 Asturia activa

 http://www.asturies.com/

 http://www.asturiactiva.com/

 Asturias (en bable)

 Versió castellana

 El Faro  http://www.elfaro.com/cgi-
bin/buscart.cgi

 Asturias

 Sherlock  http://www.infotelecom.es/sherlock  Balears

 Balears  http://bitel.es/govern/cindice.htm  Balears

 Uep!  http://www.wmaster.es/uep/  Balears

 Guia Balears  http://massanella.uib.es/balears  Balears

 Yatoo  http://www.yatoo-ibiza.com/  Balears. Ibiza

 Mallorca Web  http://www.mallorcaweb.com/  Balears. Mallorca

 Asoles  http://www.encis.es/asoles/  C. Valenciana

 Levante  http://www.levante-
emv.com/buscador.html

 C. Valenciana

 Tabarca  http://www.tabarca.com/  C. Valenciana

 Alicante  http://usuarios.tripod.es/dirali  C. Valenciana. Alacant
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 Canary Guide  http://www.canary-guide.com/  Canarias

 Gomera  http://www.gomera.com/  Canarias

 Guanche  http://www.guanche.com/home/  Canarias

 Mundo Canario  http://www.mundo-canario.com/  Canarias

 Tindaya  http://www.tindaya.net/  Canarias

 Enlaces
Canarios

 http://www.cabtfe.es/enlaces/index.a
sp

 Canarias

 Cyler  http://www.cyler.com/  Castella i Lleó

 Castilla y León  http://www.castillayleon.com/  Castella i Lleó

 Legionet  http://legionet.com/  Castella i Lleó

 Soria on line  http://www.sanesteban.com/soria/  Castella i Lleó. Soria

 La mancha  http://www.lamancha.net/  Castella la Mancha

 Guadalajara
Interactiva

 http://guadalajara.interactiva.org/bus
car/

 Castella la Mancha. Guadalajara

 Extremadura  http://www.extremadura.com/  Extremadura

 Enxebre  http://www.enxebre.com/  Galicia

 Galicia  http://www.galicia.com/  Galicia

 Merlin  http://merlin.dicoruna.es/  Galicia

 GaliciaCity

 4130 entrades.

 www.galiciacity.com  Galicia.

 Vieiros  http://www.vieiros.com/buscador/ind
exesp.stm

 Galicia.

 Lugonet  http://www.lugonet.com/  Galicia. Lugo

 El buscador de
Salman

 http://www.salman.net/  Galicia. Vigo

 Guia Madrid  http://www.guiamadrid.com/  Madrid

 Murcia Net  http://www.murcia.net/dir/index.html  Murcia

 Nafaroa Net  http://www.nafarroa.net/  Navarra

 Navarra Online  http://www.navarra.net/  Navarra

 Kaixo Internet  http://www.kaixo.com/  Pais Vasc

 PaisVasco  http://www.paisvasco.com/  Pais Vasc
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 Moleda  http://www.moleda.com/  Pais Vasc. San Sebastian

 Berceo  http://berceo.knet.es/  Rioja

 

������� &XOWXUD�3RSXODU

 CASTELLNET.

 http://www.castellnet
.org/

 Castalà  Complerta guia de recursos castellers de la xarxa, així
com diferents aspectes relacionats amb el món casteller;
Revista, Preguntes (FAQ's), Tècnica, Colles, Història,
Actuacions, Audiovisuals i Premsa.

 Cocina del mundo

 http://www.cocinadel
mundo.com

 Castellà  Catàleg per països de receptes

 

������� 'H�IUDQF�*UDWLV

               Free Stuff Search

 http://www.freestuffsearch.com

 

 Anglès  Tot el que hi ha de franc a la xarxa és en
aquesta web. La informació s'hi divideix en
categories i s'hi pot trobar de tot: des de
mostres de franc de cafè ofertes per mitjà de
la xarxa fins a samarretes. Molt interessant la
secció dedicada a responsables
/administradors de web.

               The Freebie Directory

 http://www.freebiedirectory.com

 

 Anglès  Un altre recurs per a buscar coses de franc a
la xarxa: programes i accessoris per a
responsables/administradors de web, coses
de temporada (Nadal, Setmana Santa...) i
altres productes que s'ofereixen de franc a la
xarxa. Informació dividida en categories i una
secció de notícies a la mateixa pàgina
principal.

               es gratis

 http://www.esgratis.net

 Castellà  La degana de les pàgines de recursos de
franc a la xarxa. Una web molt bona que fa
quatre anys que funciona i es dedica a la
cerca de recursos informàtics de franc,
sobretot recursos destinats a pàgines web.
Disposa de llista de novetats i d'un canal de
tertúlia. Molt recomanable.

 Lo Gratis

 http://www.logratis.com/

 castellà  

 Todo gratis

 http://www.todogratis.es.org/

 castellà  

 Megafreebies  Anglès  Molt semblant a Free Stuff Search, també
ofereix un directori de recursos de franc a la
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 http://www.megafreebies.hyper
mart.net

xarxa, on es pot trobar de tot: des de licors
fins a menjar per a animals. Són interessants
les seccions d'enllaços i de programes.

 Free Graphics

 http://www.freegraphics.com

 

 Anglès  Com el nom indica, és un lloc web dedicat a
oferir imatges de franc per mitjà de la xarxa.
Molt útil per a tothom qui necessiti imatges
per a la seva web i no tingui gaire art a fer-
les.

 Pulysoft

 http://www.publysoft.com

 Castellà  Programari lliure

 

 

������� 'UHW

 Inforderecho  www.infoderecho.com

 Hieros Gamos  http://www.hg.org/hg-spanish.html

 IurisLex

 http://iurislex.org/

 castellà

������� (GXFDFLy

 Educaweb

 http://www.educaweb.com/

 http://www.educaweb.tv/

 Castellà  Es un cercador especialitzat en temes educatius i
web temàtica del món de la educació, tant a nivell
català com de la resta de l'estat. Una web amb
tots els recursos d'educació.

 

 http://www.searchedu.com/

 http://www.searchedu.com/

 Anglès  Es un cercador especialitzat en temes educatius i
web temàtica del món de la educació en llengua
anglesa.

 Astrolabi

 http://astrolabi.edulab.net
/int_enl_prof.html

 

 Català  

 El rincón del vago

 http://www.elrincondelvago.
com/

 

 Castellà  Ara demana registrar-se per poder entrar

 

 webscador  Castellà  Recursos Universitaris
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 http://www.saeconsulting.c
om/ciberflat/

 Education World

 http://www.education-
world.com/

 Anglès  

 Biblioteques del món

 http://www.booksfactory.co
m/indice.html

 Castellà  Inclou altres recursos relacionats: editorials,
enciclopèdies, diccionaris,...

 Rediris

 http://www.rediris.es/rec
ursos

 http://www.rediris.es/busqu
edas

 http://www.rediris.es/si/iris-
index/index.es.html

 Castellà  Catàlegs amb diferents pantalles de cerca sobre
els Sistemes d’informació existents en la Xarxa
Acadèmica espanyola, comunitats virtuals, llistes
de disrtribució, grups de debats, i projectes
d’investigació.

 

������� (PSUHVHV

 CENS D'EMPRESES DE
CATALUNYA

 http://www.cambrescat.es
/empreses/direcempre/p-
01.htm

 

 

 català  Dades censals d'identificació, localització i de
tipus d'activitat de les empreses. Moltes
empreses aporten, a més, dades addicionals per
una millor identificació. Per consultar la base de
dades, podeu utilitzar criteris generals o dades
addicionals.

 Guia

 Páginas amarillas

 http://www.paginasamarilla
s.es/home.html

 Castellà  Inclou 1.5 milions d’empreses.

 Permet consultes per productes, serveis,
marques, activitats o noms comercials. Té un
índex d’activitats profesionals.

 

 *8,$&20�

 http://www.guiacom.es/

 castellà  Portal d'accés empresarial, creat a partir de la
selecció i indexació de més de 4.000 enllaços
d'Administracions Públiques (estatal, autonòmica,
europea, local...), comerç,i Viatges de Negocis, i
altres…

 BuscaFinanzas

 http://www.buscafinanzas.c
om/

 Castellà  
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 EMPRESES.COM.

 ZKWWS���ZZZ�HPSUHVHV�F
RP �

 Català  Empreses.com. El Directori català d'empreses i
comerços. LListat d'empreses i comerços per
categoria o bé a través de motor de recerca.
Afegiu-hi la vostra empresa.

 Interpyme

 http://www.interpyme.com/

  

 Spaindustry

 http://www.spaindustry.com
/

 castellà  Directori d’empreses

 DondeComprar

 http://www.dondecomprar.n
et/

 Castellà  

 Empresas

 http://www.elcorredor.com/

 Castellà  

 RealNames

 www.realnames.com

 Anglès  Noms de companyies, productes i marques

 

������� (QWHWHQLPHQW

 Femina

 www.femina.com

 Anglès  Orientat a la dona

 WWWomen

 http://www.wwwomen.c
om/

 Anglès  Orientat a la dona

 Canal21

 http://www.canal21.com/por
tales/main_cataluniacat.htm

 Castellà / Català  Lleure i espectacles per comunitats i
províncies

 

������� (VSRUW

 SIRC

 http://www.sportquest.com/

 

 Anglès  Motor i catàleg
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������� ([SHUWV

 Webs  dedicats a facilitar la localització d’experts . Vegeu també la secció
16. Pregunti a un Expert.

 Exp.com  http://www.exp.com

 FreeLance  http://www.freelance.com

 ExpertCity  http://expertcity.com

 FreeAgent  http://www.freeagent.com/

 Guru.com  http://www.guru.com

 

������� )tVLFD�L�TXtPLFD

 ChemCenter

 KWWS���ZZZ�FKHPFHQWHU�RUJ
�VHDUFK�KWPO

 

 Anglès  es un servei de la American Chemical Society.

 Facilita recursos sobre química per a la
indústria I l’educació

 $PHULFDQ�&KHP�&HQWHU

 KWWS���ZZZ�DFV�RUJ�VHUYOHW
�$&6+RPH3DJH

 Anglès  

 

������� /OHQJXD�L�/LWHUDWXUD

 INLIBRIS, EL DIRECTORI
LITERARI.

 http://www.inlibris.com/ct/

 

 Català  Trobi textos-e, escriptors, llibres, revistes-e,
premis, editors, gèneres literaris, agents,
tallers, diccionaris, llibreries, hipertextos i altres
llocs relacionats amb la literatura, el llenguatge
o els llibres.

 

 llengcat

 http://www.llengcat.com/

 

 Català  

 Cercaterm

 http://www.termcat.es/cercaterm

 Català  Consultes terminològiques en català, castellà,
francès i anglès, sobre qualsevol àrea
d'especialitat. Per mitjà del mòdul de resposta
automàtica es pot consultar, formes catalanes
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de termes estrangers, significat i sinònims.

 

 .Dogpile en català

 KWWS���RSHQGLU�GRJSLOH�FRP
�WH[LV�RSHQ�GLU���7RS�:RUOG�&DWDOj

 

 

 Català  Recursos en llengua catalana del Dogpile Open
Directory, un cercador internacional multilingüe
que classifica els recursos per cada un dels 72
idiomes. Hi han prop de 700 recursos en català.

 Oteador

 http://cvc.cervantes.es/oteador/

 Castellà  De L’institut Cervantes

 Human Language Technologies

 http://www.hltcentral.org/page-
83.0.shtml

 Anglès  Projecte de la Comunidad Europea

 Names

 http://jerryhill.tripod.com/

 Anglès  Tot sobre els noms de les coses i les persones.

 

������� 0HGLFLQD��6DOXW

 ASKLEPIOS.

 http://www.comg.es/asklepios/inde
x.htm

 

 Català  Directori de salut del Col·legi de Metges de
Girona. Base de dades d'adreces de temes
sanitaris: Assistència, entitats, esdeveniments,
investigació i docència, productes i publicacions.

 

 Buscamed

 http://www.buscamed.com/

 Castellà  

   

 Guia Martindale de les ciències de
la salut,  

 KWWS���ZZZVFL�OLE�XFL�HGX����+6*�+
6*XLGH�KWPO

 Anglès  Guia especialitzada en salut

 Noah

 http://noah.cuny.edu/

 Castellà  Catàleg especialitzada en salut
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������� 0HGL�DPELHQW

 Robot verde

 http://www.ictnet.es/terrabit/castella
/robotver.htm

 castellà  Frase: NO

 C.Bool. entre angles <AND>, <OR>

 Truncament: *

 

������� 0LWMDQV�GH�FRPXQLFDFLy

 Premsadigital

 http://www.prensadigital.com

 

 català  Cercador de notícies de la premsa catalana/en català
on-line. Per paraules, seccions o temes. Actualització
diària.

 

 Titulares

 ww.titulares.com

 Castellà  Motor de cerca

 Catàleg de mitjans de comunicació

 http://www.mediapolis.es/esp/index.ht
m

 Català /

  Castellà

 

 Abckiosko

 ZZZ�DEFNLRVNR�FRP

 Castellà  abcKiosko.com presenta un sistema útil de consulta
de diarios del mundo, organizado por paises
hispanohablantes e internacionales

 

 Kiosko

 http://www.kiosco.net/

 Castellà  Permet localitzar mitjans de comunicació de parla
hispana així com notícies. És catàleg, motor de cerca
i metacercador.

 Ofereix tambné el servei de difusió de notícies per
correu.

 Periodismo. Argentina

 http://periodismo.com.ar/

 Castellà  Inlcou més d’un cercador de notícies: ariadna, buscar
noticias,etc.

 Selecció de premsa
http://www.escotet.org/web/c
omunicar/prensa.html#d

 Anglès  Catàleg de premsa i revistes especxialitzades de tot
el món i tots els temes.

 Pàgina personal d'Oromí.
Selecció de prensa
 http://www.minorisa.es/~oro
mi/premsa-dia.html

 Castellà  Catàleg de diaris

 Interprensa
http://www.interprensa.com/

 Castellà  Catàleg de mitjans de comunicació: premsa i
televisió, nacional i internacional.
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 windowsmedia

 http://windowsmedia.com
/iradio/es_es/radio.asp

 

 Castellà  Desde aquí puede acceder a cientos de
emisoras clasificadas por su localización, tipo de
programación o idioma

 

 Radio Search

 http://www.pandia.com/radio/index.
html

 Anglès  Forma part de Pandia, lloc norueg

 

 Buscacine

 http://www.buscacine.com/

 

 Castellà  Centrat en Espanya i Latinoamèrica.

 Els resultats mostren:

 les categories que corresponen a la cerca

 les pàgines web

 las categorías de les páginestrobades.

 American Film Institut

 http://www.afionline.org/links/

 

 Anglès  Motor de cerca

 

 ,QWHUQHW�0RYLH�'DWDEDVH

 http://us.imdb.com/

 

 Anglès  Motor de cerca

 

 

 

 ADVERTISING WORLWIDE
INFORMATION

 http://www.awinet.com/

 Anglès  Base de dades mundial sobre el sector de
la Publicitat i el Marketing, adreçada a
professionals. Amb els avantatges de la
xarxa que possibilita l'intercanvi de
qualsevol lloc de textes, imatges i so. Espai
per empreses...

 

 Fotoportal

 http://www.fotoportal.com/

 Castellà

 Fotografia

 http://www.artplus.es/foto/default.htm

 Castellà

 Titolars  Castellà
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 http://www.titulares.com

 http://www.titulares.com/titulares.cgi?retroceso=0&sp-
q=escolar*+educa*+maestr*+profeso*&inicio=0&url=http%3A/
/www.titulares.com/titulares.cgi?retroceso=0&x=24&y=5

 Titolars

 http://www.aldia.net/

 Castellà

 

������� 3ODQWHV

 

 Guia verda  KWWS���ZZZ�JXLDYHUGH�FRP�

 

������� 7HFQRORJLD

 Foto tecnològico

 http://www.idgl.com/Foro/index.asp

 Castellà  

 Arquitectura

 http://www.arquitectura.org/

 Castellà  

 SoloArquitectura

 http://www.soloarquitectura.com/

 Castellà  

 InfoMovil

 http://www.infomovil.com/

 castellà  Telefonia mòbil

 Jauja

 http://www.jauja.es.org/

 Castellà  Internet, ordinadors, mòbils

 Edinburgh Engineering Virtual
Library

 KWWS���ZZZ�HHYO�DF�XN
�XNVHDUFK�KWPO

 

 Anglès  Catàleg d’enginyeria,principalment centrat en
la Gran Bretanya. Per per la Heriot-Watt
University.

  Inclou aproximadament 100,000 pages.

 Inclou bibliografies I bases de dades.

 NASA Technical Report Server

 http://techreports.larc.nasa.gov/cgi-
bin/NTRS

 Anglès  Servei experimental que permet trobar articles
i resums dels programes i activitats de la Nasa
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 Ciudad robot

 http://www.ciudadrobot.com/

 Castellà  Cercadors, comunicació, internet, programari,
diccionaris, mitjans de comunicació, empreses,
clima

 Webopedia

 www.webopaedia.com

 Anglès  Enciclopèdia i motor de cerca dedicada a les
noves tecnologies, els ordinadors i Internet.

 100 HOT

 �KWWS���ZZZ����KRW�FRP�

 

 $QJOqV  Inclou punters als 100 llocs més populars de la
Web, amb llistes per idiomes�

 Mercator

 http://www.mercator.org/

 FDVWHOOj  Castrografia

 

������� 7XULVPH

 Turisme Lycos

 http://travel.lycos.com/

 

  

 Acrópolis

 http://www.arcopolis.com/AOL/

  castellà  Guia de carrers d’Espanya

 Travel-Finder

 http://www.travel-
finder.com/home.htm

 

  The Internet Travel-Finder is a Web Service
designed to help individuals find travel
professionals and travel information on the
Internet.

 

 InfoPirineo

 http://www.pirineo.com/buscador/

 Castellà  Vaolum: 810

 9LUWXDO�7RXULVW

 http://www.vtourist.com/vt

 $QJOqV  Catèleg especialitzat en turisme.

 1000 ciutats

 http://www.1000ciutats.com

 FDWDOj  Completa informació sobre les principals
poblacions catalanes

 +RWHOVHDUFK

 KWWS���ZZZ�KRWHOVHDUFK�FRP���

 Castellà  
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 ([FLWH�YLDWJHV

 KWWS���ZZZ�H[FLWH�FRP�WUDYHO

 

 Anglès  Informació (comercial) sobre las ciudades,
países, regiones por todo el mundo. .

 7X�FLXGDG

 KWWS���ZZZ�WXFLXGDG�FRP�

 Castellà  Capitals de província

 Mapquest

 http://www.mapquest.com

 Anglès  Mapes i guies de ciutats. Empresa lligada  a
AOL.

 

�������:HEFDPS

 Guay.com

 http://www.guay.com/webcam/

 

 Castellà  

 WEBCAMS.

 http://www.fut.es/~creative
/webcams/welcome.html

 

 Castellà  
Cercador de càmeres en directe de la
xarxa. Dividit en sis areas de temes:
Paisatges, ciutats, científiques, animals,
curioses i interactives.

 

 Creativeweb

 http://www.creativeweb.es/local/we
bcams

 Català

 Castellà

 Empresa que ofereix serveis diversos

 EL OJO

 http://www.dominios.net/elojo

 Castellà  Catàleg de webcams

 Planetawebcams

 http://www.planetawebcams.com/

 Castellà  El portal de las webcams hispano

 Earthcam

 http://www.earthcam.com/

 Anglès  Catàleg temàtic especialitzat en webcam
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���� 6HOHFFLy�GH�JXLHV�WHPjWLTXHV

 /RFDOLW]DGRU  &DUDFWHUtVWLTXHV   2EVHUYDFLRQV

 $OSKD6HDUFK
KWWS���ZZZ�FDOYLQ�HGX�OLEUDU
\
�VHDUUHVR�LQWHUQHW�DV�

  Idioma: Anglès

 País: USA

 Volum: 900

 Enfocament:
Acadèmic

 Catàleg: 1 nivell.
També alfabètic

 Cerca: Senzilla

 C. Bool.: AND, OR,
NOT per desplegables.
Fins a tres termes.

 Frase:  NO

 Trunca: NO

 +/- : NO

 Diu que pretenen “recollir les
guies Internet més interessant
per a la tasca acadèmica”.

 Té el seu origen a la Hekman
Digital Library de la Universitat
de Calvin.

 $ERXW ,

 KWWS���ZZZ�DERXW�FRP

 

 Idioma: Anglès

 País: USA

 Volum: 1 milió

 Enfocament:
Acadèmic i general

 Servei: Portal
comercial

 Catàleg: 4 nivells.

 Cerca: Senzilla i
avançada

 Guia de guies

 Per defecte: I

 Frase: “ “

 Trunca: *  

 C.Bool: NO

 +/- : SI

 Col.·lecció de 700 guies
temàtiques, cascuna amb un
responsable personalitzat.

 La cerca (i els resultats) es fa
sobre els conjunts:

 Patrocinadors

 Tot  Aout.com

 Search Partners

 Comparison Shopping:

 

 6XLWH����
KWWS���ZZZ�VXLWH����FRP

 

 Idioma: Anglès

 País: USA

 Volum: 44.000

 Enfocament: Portal
Acadèmic

 Catàleg: 3 nivells.

 Cerca: Senzilla i
avançada

 Per defecte: O

 Frase: “ “

 Truncament:

 C.Bool: AND, OR,
NOT

 +/- : SI (la coma = OR)

 Les majúscules són
significatives.

 Camps: link: / title:

 Portal  fet amb 1.000 experts
voluntaris. Té l’estructura de la
classificació dedimal de
Dewey.

 A més inclou: 36.000 articles i
35.000 debats

 S’anomena a sí mateix: “Real
people helping real people”
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 /RFDOLW]DGRU  &DUDFWHUtVWLTXHV   2EVHUYDFLRQV

 Argus�CLEARINGHOUSE

 www.clearinghouse.net

 

 Idioma: Anglès

 País: USA

 Enfocament:
Academic

 Catàleg: 3 nivells.

 Cerca: Senzilla

 Per defecte:

  I (sense truncament)

 O (amb truncament)

 Frase:  NO

 C.Bool: AND, OR,
parentesis (sense
NOT)

 +/- : SI

 Truncament: *

 Camps: NO

 Guia temàtica

 Col·lecció de guies temàtiques
creades per especialistes.
(No inclou pàgines individuals,
sinó reculls informatius).

 Selecciona rigorosament les
referències que inclou.

 És recomanat per a la
investigació acadèmica.

 Àmbit nortemaricà. Poques
però significatius resultats.

 No informa del criteri
d’ordenació dels resultats.

 No explica com funciona el
sistema de cerca.

 %8%/ ,

 KWWS���EXEO�DF�XN�OLQN

 

 Idioma: Anglès

 País: Regne Unit

 Volum: 11.000

 Enfocament:
Acadèmic

 Catàleg: 2 nivells.
També alfabètic

 Cerca: Senzilla i
avançada

 Per defecte: I

 Només d’un dels
camps de cerca.

 Frase: “ “

 Trunca: ?  

 C.Bool: NO

 +/- : NO

 Té l’estructura de la
classificació decimal de
Dewey i una llista alfabètica de
matèries de la Biblioteca del
Congrès USA.

 

 ELEOLRWHFD�YLUWXDO�GH
:::

 www.vlib.org

 variant per a
Latinoameèrica:

 http://lanic.utexas.edu/las.
html

 

 Idioma: Anglès

 País: USA

 Enfocament:
Acadèmic

 Cerca: Senzilla

 Cal triar I / O

 Catàleg: 2 nivells.
També alfabètic

 Cerca: Senzilla i
avançada

 Per defecte: I
(Selecionat d’un
desplegable)

 Frase:  NO

 Trunca: *

 C.Bool: Desplegable

 +/- : NO

 Col·lecció de guies
temàtiques, Creat pel mateix
creador que el llengautge
html..
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 /RFDOLW]DGRU  &DUDFWHUtVWLTXHV   2EVHUYDFLRQV

 Índex de los bibliotecaris a
Internet

 www.lii.org

 

 Idioma: Anglès

 País: USA

 Volum: 8000

 Enfocament:
Acadèmic i general

 Catàleg: 2-3
nivells. També
alfabètic

 Cerca: Senzilla i
avançada

 Per defecte: I

 Només d’un dels
camps de cerca.

 Frase:  NO

 C.Bool: AND, OR,
NOT

 +/- : NO

 Trunca: *

 Permet Seleccionar
Camps: Temes, titols,
descripcions

 Fa servir gran varietat de
fonts. Ampli espestre temàtic
amb  4111 termes.

 Tè el seu origen a la Biblioteca
de California.

 Fet per bibliotecaris.

 Internet Public Library

 http://www.ipl.org/

 Idioma: Anglès

 País: USA

 Enfocament:
Acadèmic

 Catàleg: 2 nivells.

 Cerca: NO

 

 Inicitiva educativa d ela
Universitat de Michigan

 Inclou 4catàelgs diferents:

 general

 per adolescentes

 per joves

 diares i revistes

 Digital Librarian

 http://www.digital-
librarian.com/

 Idioma: Anglès

 País: USA

 Enfocament:
Bibliotecari i
acadèmic

 Catàleg: 1 nivell.

 Cerca: sense

 

 Diu a la pàgina principal: “Una
selecció documental del millor
del web”
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 /RFDOLW]DGRU  &DUDFWHUtVWLTXHV   2EVHUYDFLRQV

 http://guide.supereva.it/  Idioma: Intalià

 País: Itàlia

 Enfocament:
General i
acadèmica

 Catàleg: 2 nivells.

 Cerca: Senzilla i
avançada

 Per defecte: I

 Frase:  “ “

 C.Bool: AND, OR,
NOT

 +/- : SI

 Trunca: NO

 

 Dius que inclou 500 guies
sobre temàtiques molt
diverses.

 Exemple d'especialista particular que fa una àmplia selecció interessant del
seu tema d'interès, en aquerst cas química:

 http://faraday.uab.es/~lourdes/Miscellaneous/bookmarks.html

���� 6HOHFFLy�G¶DQHOOV�WHPjWLFV

 Spanishring

 www.spanishring.com

 

 Idioma: Castellà

 País: Espanya

 Volum: 460 anells i
4000 webs dins

 Enfocament: Portal

 Cerca: Senzilla  És el servei d’anells més popular
en castellà.

 

 Webring

 http://dir.webring.yahoo
.com/rw

 

 Idioma: Anglès

 País: USA

 Volum: 80.000 anells i
1,3 milions web dins

 Enfocament: Portal
comercial

 Cerca: Simple

 Per defecte: I

 Frase: “  “

 C.Bool: NO

 +/- : SI

 Trunca: *  i per
defecte

 Camps: t: (title)  u:
(url)

 Servei de Yahoo.

 És el primer servicio d’aquest tipus
i també inclou anells i webs de
totes les nacionalitats.
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 Ringsurf de Lycos:

 http://www.ringsurf.co
m

 Idioma: Anglès

 País: USA

 Volum: 14.000 anells i
140.000 web dins
Enfocament: Portal
comercial

 Cerca: Sempre
sobre el motor
decerca :Simple i
Avançada.

 Per defecte: I

 Frase: “  “

 C.Bool: NO

 +/- : NO

 Trunca: NO

 Servei de Lycos
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�� 0RWRUV�GH�FHUFD

���� 0RWRUV�GH�FHUFD�R�FHUFDGRUV

������ 4Xq�pV�XQ�PRWRU�GH�FHUFD"

 Motors de cerca, cercadors, en anglès “search engines”. Un Motor de cerca és
una EDVH�GH�GDGHV�consultable per una LQWHUItFLH�més o menys complexa,
amb informació textual dels fitxers HTML que formen les pàgines web.
Aquestes pàgines són  recollides de manera automatitzada per un programa
informàtic anomenat rastrejador (crawler) o  URERW, el qual va recorrent la xarxa
Internet, seguint els camins  assenyalats per cada un dels enllaços
hipertextuals de les diferents pàgines que visita. Aquest procés de rastrejat de
la xarxa és permanent, de manera que cada pocs dies torna a iniciar el cicle,
tot actualitzant els canvis produïts a les pàgines ja indexades o afegint les
noves que pugui trobar a partir de nous enllaços. Aquest programa informàtic
rep també diferents noms en anglès: spider (aranya),  wander (vagabundo) o
worm (cuc).

 En general, parteixen d'una llista de servidors inicial, i a partir d'aquí van
visitant els diferents enllaços de cada pàgina fins a un nivell arbitrari respecte
de l'inicial. A més, mitjançant un formulari es pot oferir al servei de cerca noves
adreces de pàgines perquè el seu robot les visiti i incloses a la seva base de
dades.

 Quan un robot entra en un servidor nou, cerca un fitxer que es diu URERWV�W[W,
en el qual s'indiquen els directoris permesos i els prohibits. Si aquest fitxer no
existeix, considera que tots estan permesos.

 La manera en què cada robot indexa el contingut de les pàgines que visita
també varia d'uns als altres. Alguns robots indexen la URL, els títols de pàgines
HTML, els primers paràgrafs o el contingut sencer del document, etc.
Últimament s'ha generalitzat l'ús de l’etiqueta HTML <META>, no visible per a
l'usuari però sí per als robots de cerca. Amb aquestes etiquetes META el
creador de la pàgina pot indicar al robot quines paraules clau vol que siguin
indexades i la descripció o resum de la pàgina que apareixerà quan un usuari
la localitzi dins del cercador. De tota manera aquesta informació encara no és
estàndard, només la utilitzen una minoria dels redactors de pàgines web,
especialment aquells que tenen relació amb els àmbits educatius i científics , i
igualment només la saben interpretar uns pocs motors de cerca.

 Tota la informació recollida de cada pàgina és desada a la base de dades del
cercador sense cap intervenció humana. A través d’una anàlisi automàtica del
text o per assignació manual dels autors en les etiquetes META, es genera un
conjunt de paraules clau de cada document que no serveixen per a classificar-
lo en grups temàtics, sinó per descriure’l i permetre la correspondència amb les
paraules clau que entra l’usuari al formulari de cerca.
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 Els motors de cerca, en general, processen (indexen) el text complet de les
pàgines trobades del Web; per tant, qualsevol paraula que s’inclogui en el text,
el títol, l’adreça URL i fins i tot dins del codi no visible de la pàgina (com ara les
comandes META), poden servir per què l’usuari trobi aquella pàgina. Són, per
tant, una mena de bases de dades documentals, amb informació textual
indexada de milers o milions de documents,  amb uns llenguatges
d’interrogació més o menys sofisticats.

 Per la mateixa raó, els resultats de les cerques acostumen a tenir molt soroll,
és a dir, algunes de les pàgines obtingudes com a resultat de la cerca no
correspon als interessos de l’usuari, tot i contenir les paraules que aquest ha
entrat en la línia de cerca.

 Molts motors de cerca  recullen en les seves bases de dades informacions
d’Internet corresponent a protocols d’Internet diversos, no només el HTTP (les
pàgines web), sinó que també poden incloure informació de servidors de FTP, i
d’USENET. Igualment, poden també buscar arxius multimèdia, musicals,
gràfics, etc. La major part dels motors de cerca, tot i ser empreses privades
estan disponibles gratuïtament. Ara bé, per molta cobertura que puguin tenir,
no inclouen tots els documentos disponibles en el Web. Per exemple, no
poden indexar les informacions inclosos en enregistraments de bases de
dades, o la informació protegida per contrasenya,  o rera tellafocs, ni tampoc
aquella que té la configuració de “no indexable” a l’arxiu URERWV�W[W�de
l’ordinador  servidor.

 En un motor de cerca no cal navegar ni desplaçar-se per un arbre temàtic.
L’usuari cerca per paraules clau o  per frases, amb possibilitats diverses,
segons el cercadors, d’afinar la seva cerca mitjançant la lògica booleana o la
tria d’opcions a partir de desplegables o menús. El programa de cerca intenta
aparellar exactament els termes entrats per l’usuari amb els seus
corresponents dins de les pàgines. Però no hi ha classificació de les matèries:
totes les paraules són equipotents.

 Els motors de cerca no són equivalents: no tots són iguals: difereixen en
velocitat, grandària de la base de dades i per tant quantitat de resultats,
classificació dels resultats, versatilitat de les opcions de cerca, opcions per
defecte, discriminació per idiomes o per països (?¿), possibilitats d’usar el
llenguatge natural i de fer traducció automàtica  de les pàgines trobades, etc.

 D’aquests criteris és especialment important l’”habilitat” per localitzar les
pàgines que millor s’adeqüin a les paraules introduïdes, en realitat es tracta de
l’habilitat per .ordenar el generalment alt nombre de resultats per un criteris que
puguin ser útils per a l’usuari.

 De tota manera, es considera que pot haver un màxim del 60% de
coincidències en els resultats en fer la mateixa cerca en diferents cercadors.
Fins i tot un mateix cercador pot donar diferents resultats segons que s’utilitzi la
cerca senzilla o l’avançada.

 És important recordar que quan es fa servir un motor de cerca no s’està
cercant sobre tota la WWW existent en aquest moment. S’està cercant sobre
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una porció incompleta de la WWW fixada, capturada, en un índex generat en
una data anterior, difícil de saber. No cal perdre el temps cercant notícies
d’actualitat: si és això el que es vol s’ha d’adreçar a un servidor de notícies, per
exemple un diari en línia.

 L’usuari ha de tenir el bon costum de llegir les ajudes del cercadors abans de
fer-lo servir, per saber quina és la sintaxi d’interrogació a utilitzar, per tal
d’optimitzar la formulació de la consulta.

 El gran inconvenient dels motors de cerca és la dificultat de trobar el que es vol
si no es coneix el llenguatge d’interrogació i si no es concreta prou la fórmula o
equació de cerca: una cerca no afinada pot proporcionar milions d’adreces, o
milers, tant se val!. O bé pot proporcionar informacions no pertinents sense
seleccionats les que realment puguin interessar a l’usuari. Això és degut al
gran volum d’informació que apleguen i al fet que no hi ha criteris per a la
selecció ni es fa cap reelaboració de la informació.

 Per tant, s’ha de tenir en compte que alguns dels recursos que recullen poden
ser antiquats, inexactes, incomplets, immorals o volgudament falsos; d’altres,
naturalment , poden venir de fonts responsables i facilitar una informació
valuosa.

 De l’anterior cal extraure dues conclusions inicials:

• Cal  fer equacions de cerca el més complexes possible, tot utilitzant la
lògica boolena, i això requereix un entrenament.

• Cal  avaluar amb deteniment tots els resultats de la cerca i no donar a
cada informació publicada a Internet. més credibilitat de la que es pugui
merèixer.

 Els motors de cerca, igual que els catàlegs temàtics,  poden ser de caire:

•� *HQHUDO: Recullen pàgines de qualsevol temàtica de manera
indiscriminada.

• (VSHFLDOLW]DW��Només tracten d’alguna àrea temàtica concreta�o
d’algun tipus d’informació, com ara adreces de correu electrònic,
programari, missatges a grups de debat, etc.

������ *UDQ�YROXP�G¶LQIRUPDFLy

 L’avantatja dels motors de cerca és la gran quantitat d’informació que recullen i
la constant actualització de les seves bases de dades: els robots estan
constantment recorrent la xarxa, per localitzar noves adreces i per actualitzar
les anteriors.  Rastregen les pàgines dels servidors a través dels enllaços que
hi ha a cada pàgina.

 Tenen un volum d’informació molt variable, des dels petits especialitzats fins
als que pretenen haver indexat més del 80% del Web visible: aproximadament
1000 milions de pàgines.
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 El rendiment d’un cercador depèn de:

• Eficàcia del robot per descobrir nous documents

• Quantitat d’informació que enregistra de cada document

• Versatilitat/potència del Llenguatge de consulta per trobar i
ordenar els resultats adients a les preguntes dels usuaris.

������ 7DPEp�SRGHQ�LQFORXUH�XQ�FDWjOHJ

 Hi ha en general una certa confluència de les diferents tipus de localitzadors
amb la finalitat d’oferir la millor oferta als usuaris, tractant així de fidelitzar-los.
Així, els motors de cerca no s’han limitat a la seva principal funció de
cercadors, progressivament (per exemple Google ho ha fet durant l’any 2001)
han anat creant els seus propis catàlegs temàtics o enllaçant-ne amb d’altres ja
existents de manera que ofereixen resultats classificats en una diversos grups
temàtics, encara que de manera subsidiària..

 Exemples d’aquesta doble estructura són: Google, EXcite, Lycos, etc.

������ 4XDQ�VyQ�~WLOV"

 Els motors de cerca són especialment útil per a:

• Fer cerques molt concretes,

• Un cas concret de l’anterior és quan es coneix el títol o part d’ell

• Quan se saben moltes paraules clau del tema

• Cercar  un tema o idea poc habitual o difícil de classificar

• Busca un aspecte concret d’un tema que està molt representat en
Internet

• Cercar un terme o una frase única o en general quan és probable
que la frase amb què expressem el tema es trobi dins del text
d’una o més pàgines.

• Cercar pàgines d’empreses, institucions o personals

• Cercar un lloc o indret específic.

• En general quan pugui interessar cercar  sobre el text complet de
milions de pàgines.

• Quan interessa extreure una gran quantitat de documents sobre
un tema.
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• Quan interessa cercar per tipus determinats de documents, tipus
de fitxer, URL, domini, llenguatges, data de la darrera modificació,
etc.

• Quan hom vol treure profit de les més noves tecnologies de
cerca, com ara com agrupar per conceptes, per la popularitat,
classificació d’enllaços, etc.

• ¿?¿?¿? Hi ha molts sinònims del teme que vol cercar?¿?¿?¿

 És important recordar que quan es fa servir un motor de cerca no s’està
cercant sobre la WWW existent en aquest moment sinó  que s’està cercant
sobre una “foto fixa”: una porció de la WWW capturada en una base de dades
generada en una data anterior, difícil de saber. No cal perdre el temps cercant
notícies d’actualitat: si és això el que es vol s’ha d’adreçar a un servidor de
notícies, per exemple un diari en línia.

 La següent taula mostra les eines més adients per localitzar informació
d’alguns exemples concrets:

 &RPHQoDU�DPE�XQ�FDWjOHJ  &RPHQoDU�DPE�XQ�PRWRU�GH�FHUFD

 Guerra Mundial  Batalla d’Stalingrad

 Revolució Industrial  Teler Jaquard

 Literatura francesa  Marcel Proust

 Aeronàutica  Curs d’autoaprenentatge de Flash

 

 De tota manera no sempre un motor de cerca és el mitjà de cerca idoni.

 Crhis Sehridan
(http://websearch.about.com/internet/websearch/library/weekly/aa083199.htm)

 Parla del motors de cerca com els savis idiotes, com aquells que són
mentalment deficient però que mostren genialitat en àrees molt
especialitzades. No poden obrir una porta però són capaços de respondre de
memòria a l’arrel quadrada del número pi amb  trenta decimals.

 Alguna vegada, tothom,. Ha tingut aquesta mateixa sensació davant les milers
de respostes d’un motors de cerca , en ocasions són molt encertades a
l’objectiu cercat i d’altres només porten a perdre el temps i la paciència. Hi ha
ocasions en què convé recórrer a les formes de cerca anteriors a Internet (una
biblioteca o un conegut) o a l’equivalent dins de la xarxa al fet de preguntar a la
persona experta en el tema.

������ &RP�&HUFDU"

 Quan es cerca en un cercador es fa una recuperació d’informació sobre una
base de dades documental. Aquesta selecció d’informació parteix de la
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formulació, per part de l’usuari, de l’expressió de les condicions que ha de tenir
el document per ser rellevant per a qui cerca. Aquesta expressió es fa amb
llenguatge natural o amb una equació de cerca que també fa servir descriptors
o paraules clau juntament amb connectors lògics o mitjançant diferents menús
o formularis de cerca predefinits.

 Per tant, la cerca consisteix és comparar els termes d’indexació de les
preguntes (combinats amb operadors, -lògics, de proximitat i de comparació-)
amb el termes d’indexació del document que la base de dades ha seleccionat
en el procés d’indexació de les pàgines web.

 L’usuari  ha de traduir les seves necessitats d’informació a “equacions de
cerca” segons la sintaxi del cercador que s’empri.

 Exemple de problema a plantejar a un motor de cerca:

  La pintura com a document històric durant les revolucions burgeses del segle
XIX.

 La següent equació de cerca només fa servir termes en català, caldria tenir en
compte els idiomes del cercadors i de la informació potencialment interessant
(afegint més sinònims)

 (pintura OR quadre OR retrat)

 AND

 (història OR “fet històric” OR “document històric”)

 AND

 (“segle XIX” OR romanticisme OR “revolució francesa” OR “revolució
americana” OR “revolució burgesa”)

 Aquest tipus de problema no es pot solucionar amb índexs temàtics (que
funcionen com a arbres classificatoris), només amb cercadors (motors de
cerca) que funcionen com a bases de dades documentals.

 Aquesta manera de cerca té l’inconvenient d’haver de formalitzar l’equació de
cerca. Generalment, no es pot fer servir el llenguatge natural. És a dir s’ha
d’adquirir l’habilitat necessària per a cercar amb el màxim rendiment en un
motor de cerca, i per extensió  a una base documental. Això implica, com a
mínim aprendre  dues coses:

• la lògica booleana, com a un mètode de formalització

• la sintaxi del/s cercador/s a emprar

 Els motors de cerca tenen, generalment, dues opcions de cerca: una senzilla i
una avançada. En tots dos casos cal saber quina  és la sintaxi i les regles de
funcionament del cercador.

 Aspectes a considerar en el moment de formular una consulta o expressió de
cerca:
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 D� Quin tractament es fa quan s’entra més d’una paraula?. A això se li diu
“RSFLy�GH�FHUFD�SHU�GHIHFWH”:

 El cercador pot considerar-ho una intersecció lògica, és a dir  que es vol cercar
els documents en què apareixen alhora tots els termes entrats,
independentment del fet que puguin aparèixer separades i en qualsevol ordre.

 O bé pot considerar-la una unió lògica, és a dir  que es vol cercar els
documents en què apareix com a mínim un qualsevol dels termes entrats.

 O bé pot considerar-ho una frase literal, és a dir es vol cercar els documents en
què aquestes paraules apareguin juntes i en el mateix ordre en què s’han
escrit.

 Generalment l’opció de cerca per defecte acostuma  a ser una de les dues
primeres.

 E��Com expressar una IUDVH�OLWHUDO?: és a dir cercar les pàgines on apareguin
totes les paraules indicades en el mateix ordre en que les escriu l’usuari.

 Generalment, es fan servir les cometes per a delimitar una frase literal.
Complementàriament, cal saber si es té en compte la tipografía, és a dir les
majúscules i els accents.

 F��Com expresar les UHODFLRQV�ERROHDQHV�d’unió (O),  d’intersecció (I) i de
negació?

 Acostuma a ser amb els connectors en llengua anglesa i en majúscula,
respectivament: OR, AND , NOT (AND NOT). Alguns requereixin que es
tanquin entre angles, per exemple: <AND>. La negació és la menys comú i a
vegades s’ha d’escriure en la forma AND NOT, per exemple en la cerca
avançada d’ALTAVISTA.

 Alguns cercadors no permeten l’ús de connectors lògics i fan servir
desplegables o menús per què l’usuari expressi la relació entre els termes que
entra, en el mateix o diferent requadre.

 G��És possible i com es fa el WUXQFDPHQW?. És a dir, com indiecar que només
s’escriu una part d’un terme però que interessa trobar els documents que
continguin qualsevol paraula que inclogui aquella part.

 Generalment és l’asterisc 

 H��Quin tractament es fa de la WLSRJUDILD?: majúscules i accents, genralment
no són tinguts en compte però alguns sí que ho consideren i els resultats
poden veure’s molt influïts per aquest fet.

 Devant del dubte, sempre es recomable fer servir la tipografia pobre
(minúscules) que representa la forma més general. És a dir si s’escriu: YDOOV�es
trobaràn tant els documents on es parli d’orografia, de les valls, com els que
parlin de la capital de l’Alt Camp (Valls). En canvi si es demana 9DOOV, només
trobarà aquests darrers.
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 La següent taula resumeix la sintaxi habitual però no universal, cal averiguar,
fent servir les ajudes dels diferents motors de cerca, quin és la forma concreta
en cada cas:

 “les
cometes”

 Indiquen una frase que es vol trobar de
manera literal

 “història moderna”

 +  Indica presencia obligada de la paraula que li
segueix

 +heurístic  +didàctica

 -  Indica absència obligada de la paraula que li
segueix

 +didàctica  -secundària

 OR  Connector lògic d’unió. Sempre en majúscula  Escriptura OR redacció

 AND  Connector lògic d’intersecció. Sempre en
majúscula

 Lectura AND escriptura

 NOT  Connector lògic de negació. Sempre en
majúscula

 Lectura NOT escriptura

 *  Signe de truncament, arrel de termes diversos  Castella*

 Majúscules i
minúscules

 No és indiferent. Preferir sempre les
minúscules excepte per noms propis, mai
majúscules completes.

 Mancha  =/= mancha

 Limitació a
camp

 No és general. Els camps corresponen a la
terminologia Html i Internet: TITLE / URL /
LINK...

 link:www.xtec.es/pese/index.htm

 title:programa de salut

 

 En realitat el que convé es fer servir sempre l’RSFLy�GH�FHUFD�DYDQoDGD�

������ $YDQWDWJHV�L�,QFRQYHQLHQWV

 El fet que un motor de cerca ompli la seva base de dades de manera
automàtica amb un programa informàtic que recorre la xatxa de forma
constant, actualitzant les informacions i afegint-ne de noves té alhora
avantatges i inconvenients.

 Les  avantatges se’n  deriven de la gran quantitat d’informació que recullen i de
la constant actualització de les seves bases de dades. En el límit tenen vocació
d’exahustivitat, el que passa és que mai ho aconsegueixen donada la gran
dinamicitat de la xarxa.

 Els inconvenients se’n  deriven per un costat de la mateixa abundància de
referències. És difícil trobar el que es vol si no es coneix el llenguatge
d’interrogació, donat que una cerca no afinada pot proporcionar milions o
milers d’adreces i a més pot provocar que no aflori la informació potencialment
interessant per a l’usuari.
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 Per un altre costat, altres inconvenients procedeixen de l’automatisme del
procés d’adquisició de dades el qual implica una manca de criteris per a la
selecció d’informació i de la total llibertat i facilitat d’expressió que es dona en
Internet. Per tant, s’ha de tenir en compte que alguns dels recursos que
recullen poden ser inexactes, incomplets, immorals o volgudament falsos;
d’altres, naturalment , poden venir de fonts responsables i facilitar una
informació valuosa.

 En conseqüència, caldrà estar alerta i no assignar el matiex grau de credibilitat
i fiabilitat a tot el que trobem a la xarxa. Convé avaluar críticament els resultats
de cada cerca i discriminar les informacions que puguin semblar fiables de les
que poden no ser-ho.

 Respecte a la probabilitat de trobar uns tipus d’informació o d’altres en les
cerques fetes amb els motors de cerca es pot afirmar
(http://www3.dist214.k12.il.us/invisible/article/invisiblearticle.html) el següent:

• quantes més connexions té una pàgina més probable és que aparegui i
s’actualitzi en els motors de cerca; és a dir, tenen preferència els llocs
populars.

• Les pàgines de servidors USA és mçés probables que s’hi trobin que les
dels serviros no-USA.

• És més problable que hi figurin els llocs comercials que els educatius.

• Les pàgines noves o els canvis en les anteriors pot trigar
setmanes i a vegades mesos en veure’s reflectides als motors de
cerca  Estudis sobre els motors de cerca van trobar que "les
connexions mortes" pàgines ofertes als resultats però que ja no
existeixen, eren entre el  1,6% i el  5,3%.

������ )XQFLRQDPHQW�GHOV�PRWRUV�GH�FHUFD

 Aquests serveis fan servir tres tipus de programes diferents:

• Robots o  rastrejadors (robot, spider, crawler): els quals recorren la
xarxa, i fan una còpia dels continguts dels llocs web per trametre’ls a la
base de dades del cercador.

• Base dades que indexa tot el que rep del robot i analitza per trobar nous
enllaços on adreçar al robot.

• Un sistema d’interrogació que inclou

• un formulari de cerca que permet tramtre una consulta a la base de
dades

• un llenguatge de consulta que permet als usuaris expressar les seves
necessitats d’informació, és a dir, construir una equació de cerca

• un sistema de priorització (o ordenació) dels resultats

 El rendiment d’un cercador depèn de:

• Eficàcia del robot per descobrir nous documents, per tant de la quantitat
total de pàgines indexades.

• Quantitat d’informació que enregistra de cada document.
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• Versatilitat i potència del llenguatge de consulta per interpretar les
preguntes dels usuaris  i per selecciona en l’índex els documents més
rellevants, procedint a la seva ordenació dins la llista de resultats.

 Generalment, la part més feble d’aquest conjunt d’eines que formen el motor
de cerca és el llenguatge de consulta. La major part dels cercadors (amb la
possible excepció  d’Altavista en modus avançat),  no tenen ni la qualitat i ni
versatilitat del les bases de dades documentals, ja siguin locals o en la mateixa
xarxa, com ara Dialog.

 De tota manera cada cercador pot tenir més o menys grau de complexitat
/potencia/ qualitat en el seu llenguatge de cerca.

 S’ha de tenir sempre en compte que cada servei de cerca  té les seves regles
particulars per a formular interrogacions i és imprescindible consultar les
pantalles d’ajuda abans de fer la cerca, tret de que s’entri només una sola
paraula.

������ /ORFV�L�SjJLQHV�:HE

 Podem diferenciar dos tipus de documents (URL) Internet:

• les pàgines: las que representen pàgines individualitzades
• els llocs Web: conjunts amplis d’informació compostos per una o més

pàgines,

 Els diferents tipus de localitzadors es centren de manera diferenciada en unes i
altres segons es pot veure en el següent quadre:

 &DWjOHJV�WHPjWLFV  0RWRUV�GH�FHUFD

 Llocs web  Pàgines web

 

 Dit en altres paraules: Per regla general els Catàlegs temàtics referencien llocs
webs i els motors pàgines individuals, encara que alguns motors de cerca com
ara Google, agrupen les pàgines del mateix lloc en les llistes de resultats
entrant les posteriors referències a un llocs ja citat.

������ &RP�GHFLGLU�TXLQ�PRWRU�GH�FHUFD�XWLOLW]DU"

 El nombre de cercadors és tan gran que resulta difícil triar-ne un.

 Per fer-ho es podrien analitzar a priori els següents criteris:

• 6LPSOLFLWDW�G¶~V: formularis clarament identificables de manera que la
interfície de consulta sigui prou intuïtiva. A més és convenient que es
pugui fer la consulta en l’idioma de l’usuari.

• 5DSLGHVD en la càrrega de les pàgines en general i en els resultats de
les cerques.
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• $FWXDOLW]DFLy�GH�OD�EDVH�GH�GDGHV� han de donar entrada a noves
informacions, modificar el direccionament de pàgines que s’han mogut
d’URL  i també eliminar referències a pàgines ja inexistents.

• 9ROXP�G¶LQIRUPDFLy�UHFROOLGD: quan més gran és la quantitat
d’informació referenciada en la base de dades millor.

• 7DVVD�G¶HQFHUWV�HQ�OHV�SULPHUHV�UHIHUqQFLHV�GH�OD�OOLVWD�GH�UHVXOWDWV:
convé comparar la pertinença dels cercadors repetint les mateixes
cerques. És més important la pertinença dels primers resultats que la
quantitat total de referències obtingudes

• 3UHFLVLy: mesura el fet que els documents trobats corresponguin a la
interrogació feta; quina proporció de documents rellevants es troben. Si
s’obtenen 6 resultats però només 4 són pertinents la precisió és del 66%
(o 0,66)

• &REHUWXUD: mesura al percentatge que de l’univers potencial de
documents rellevants és catalogat pel motor de cerca. Si a la xarxa hi ha
1000 documents sobre un tema i un cercador només té a la seva base
de dades 100 d’ells, la tassa de cobertura és del 10% (o 0,10). Una altra
cosa és que quan es fa la cerca proporcioni tots 100 documents.

• ÒV�G¶RSHUDGRUV: és molt important que se pugui fer servir operadors
lògics, de proximitat, de camp, etc.així com parèntesis per a combinar-
los, per tal de poder afinar la cerca i reduir els resultats als significatius.

•� )RUPDWV�GH�YLVXDOLW]DFLy: hauria de ser possible triar com es veuran els
resultats, més complets o més resumits així com s’ha de poder triar el
nombre de documents que es visualitzaran per cada pàgina de resultats.

• $MXGHV�L�LQIRUPDFLy�sobre el propi cercador (propietat, organització,
etc.), la sintaxi de cerca, els criteris d’indexació i de classificació de
resultats, etc�

 La precisió es veu alterada pels

• Resultats falsos positius (sorolls) : resultats irrellevants d’una cerca.
• Resultats falsos negatius (silencis) : documents pertinents no

seleccionats

 Són exemples d’aquests problemes:

• Falsos  positius: un document pot contenir la paraula OLWHUDWXUD�i no
tractar-ne: per exemple OLWHUDWXUD�FLHQWtILFD.

• Falsos  negatius.: un document pot tractar de la OLWHUDWXUD sense que
aparegui aquesta paraula

 Les causes d’aqueta manca de precisió poden ser múltiples: errors en la
interrogació, errors en la indexació, errors en l’assignació de paraules clau per
part del responsable del document. Una altra causa que facilita aquests
problemes és la confusió entre “cadena de caràcters” i “tema”. Els motors de
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cerca només tracten amb  “cadena de caràcters”, comparen les que van trobar
ales diferents pàgines, amb les que inclouen la consulta de l’usuari.

 Per  evitar resultats de milers o milions de documents,  cal  una formulació
acurada de la interrogació donat que aquests, com ja s’ha dit:

• indexen milions de documents

• indexen de text complet

������� 4XDQWLWDW�GH�UHVXOWDWV��SRWqQFLD�GH�FHUFD

 Els motors espanyols donen uns resultats molt petits en comparació a les eines
internacionals. Tenen com a màxima quantitat 50.000 resultats, quan Google o
Fast pot arribar a donar 5 milions de referències en una cerca simple similar.

 A més, també hi ha gran diferències entre els quatre cercadors analitzats:
mentre que dos no indiquen mai un nombre més gran de 200 resultats:
Buscopio i Trovator. Els altres dos: Sol i Ugabula donen uns resultats molt
dispars: Sol sempre multiplica per 10 o 20 vegades els resultats de Ugabula.

 En valors absoluts les quantitats són difícils de contrastar. La següent taula
mostra la comparació entre  el que declaren alguns  motors i el que
6HDUFKHQJLQHVKRZGRZQ�ha estimat en el seus estudis quantitatius.

 0RWRU�GH�FHUFD  (VWLPDFLy�GH�6KRZGRZQ���PLOLRQV�  'HFODUDFLy�GHO�SURSL�PRWRU��PLOLRQV�

 Google  625  1000

 Fast  539  607

 MSN Search  480  500

 AltaVista  423  500

 Northern Light  368  322

 iWon  337  50

 

 Les xifres acostumen a ser molt diverses. Per exemple, alguns atribueixen a
Google mil milions  i altres un bilió de referències.

 Estimacions del NEC Research Institute in Princeton de 1999. sobre la
cobertura dels motors de cerca  dels documents exisitent al web van des del
34% al 16%, si es conbinen els 11 cercadors més utilitzats, la cobertura
augmenta fins al 42%

 Segons afirma Search Engine Watch cap cercador indexa  més del 50% de la
xarxai fins i tot és impossible saber quina  proporció de Web abarca la  suma
de tots els cercadros (o sigui quina  porció de la Web és opaca a qualsevol
cerca).



Josep García Alcocer      Llicència d’estudis 2000-2001

184 de 514                             El tractament de la informació en la societat de la Informació

 De tota manera aquestes xifres trambé estan subjectes a la dinàmica de
l’evolució de la xarxa i a la millora de la tecnologia dels motors de cerca, pel
que cal relativitzxar el seu valor.

 L’article “Web Overwhelms Search Engines” a l’adreça
http://www.pcworld.com/hereshow/article.asp?aid=11704 comenta els estudis
sobre el volum de la xarxa i la part d’ella que és recollit pels motors de cerca,
com ara l’estudi de NEC Institute research scientists publicat a 1DWXUH� el 8 de
juliol de 1999.

 Els resultats de cobertura dels prinicpals cercadors van ser els següents:

 Northern Light:  16,0  Snap:  15,5

 Altavista:  15,5  HotBot:  11,3

 Microsoft:  8,5  Infoseek:  8,0

 Google:  7,8  Yahoo:  7,4

 Excite:  5,6  Lycos:  2,5

 Euroseek:  2,2   

 

 La investigació va determinara més que els sistemes de cerca tendeixen a
privilegiar els llocs dels USA en front als altrei països així com els webs
comercials davant dels educatius o governamentals.

 

 Segons l’estudi fet per 6HDUFKHQJLQHVKRZGRZQ, mostrat a l’adreça
http://searchengineshowdown.com/stats/size.shtml, els motors de cerca que
tenen més quantitat de resultats són: Google, All the web, Msn, Altavista,
Northern light, iWon i Excite.

 La següent taula mostra les comparació entre aquests cercadors després de
fer 25 cerques de termes simples: Google obté la major quantitat de
referències en 13 de les 25 cerques.
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 En comparatives anteriors els resultats van ser els següents, ordenats per
quantitats de resultats:

 

 'DWD  &HUFDGRUV�TXH�DOJXQD�YHJDGD�REWHQHQ�XQ�SULPHU�R�VHJRQ�OORF

 Abril de. 2001  Google, Fast, MSN, Altavista

 Octubre de. 2000  Fast, Google, Northern Light

 Juliol de 2000  iWon, Google, AltaVista.
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9HJDGHV�

�HU�OORF
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0RWRUV�GH�FHUFD

�HU�OORF��5HVXOWDWV�GH����FHUTXHV

Google 13

Fast 8

MSN 6

Altavista 3
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 En aquesta prova de 6HDUFKHQJLQHVKRZGRZQ hi ha un segon grup (Nothern
Light, iWon, Excite) a certa distància dels quatre primers format per Lycos,
MSN i Excite.

 

������� 3URYHV�GH�FHUFD�SUzSLHV

 En una prova pròpia similar a la de 6HDUFKHQJLQHVKRZGRZQ, feta el 30 de
maig de 2001 per a aquest treball , s’han fet 15 cerques simples de termes
genèrics en castellà sobre els conjunt de cercadors esmentats en aquestes
pàgines (sempre aque ha estat possible amb la interfície castellana o
catalana).

 El termes de l’exemple són els següents:

 $JULFXOWXUD���DUTXHRORJLD��ELRORJLD��FDWDOXQ\D��FLQH��GHPRJUDILD��GHSRUWH��
HXURSD��HYDOXDFLRQ��IRONORUH��JHRJUDILD��OLWHUDWXUD��SVLFRORJLD��WHDWUR�
WHFQRORJLD

 S’han fet servir cercadors espanyols: 6RO��XJDEXOD��WURYDWRU��EXVFRSLR i
internacionals: *RRJOH��$OWDYLVWD��([FLWH���+RW%RW��LZRQ��HXURVHHN��O\FRV��IDVW�
LORU��PVQ��QRWKHUOLJKW��YRLOD��UDGDU��DRO��DVNMHHYHV��GLUHFWKLW��PDWLOGD.

 Naturalment  els motors de cerca espanyols ofereixen unes quantitats de
resultats de magnitud diferent als motors interncionals. La cerca màxima en els
primera és de 17..251 i en els segons 4.758.108.

 Els  resultats han estat els següents:

 'DWD  &HUFDGRUV�TXH�DOJXQD�YHJDGD�REWHQHQ�XQ�SULPHU�R�VHJRQ�OORF

 Maig de. 2001  Google, Altavista, Fast, Northern Light

 

 En concret les quantitats han estat les següents:

  Primer lloc en 15 cerques  Segon lloc en 15 cerques

 *RRJOH  8  2

 $OWDYLVWD  2  5

 )DVW��$OO�WKH
ZHE

 2  5

 1RWKHUOLJKW  3  3

 /\FRV  0  0

 0VQ  0  0
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 ([FLWH  0  0

 ,ORU  0  0

 +RWERW  0  0

 L:RQ  0  0

 (XURVHHN  0  0

 $RO  0  0

 9RLOD  0  0

 5DGDU  0  0

 $VNMHHYHV  No quantifiquen  No quantifiquen

 'LUHFWKLW  No quantifiquen  No quantifiquen

 0DWLOGD  No quantifiquen  

 Com es veu les dades són coincidents amb les proves de
6HDUFKHQJLQHVKRZGRZQ�

 Les següent gràfiques representen la comparació entre el grups dels motors de
cerca internacionals.
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 Comparant els motors de cerca internacionals, alguns dels quals tenen
interfícies en castellà o català, el cercador que més resultats obté és Google en
8 de 15 cerques  i és el segon en 2 de les altres 7 cerques. A continuació estan
Altavista,  Fast i Notherlight

 Comparant quatre motors de cerca espanyols: Sol, Ugabula, trovator i
buscopio, en tots els casos Sol donava la major quantiat de resultats,
especialment perquè els dos últims no ofereixen mai un resultat superior a 200
referències.

 A cotninuació es reprodueix la taula dels resultats de les cerques esmentades.
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���� $QQH[��4XDGUH�GH�SURYHV�GH�FHUFD

 

7H UPH agricultura arqueologia biologia catalunya cine demografia deporte europa evaluacion fo lklore geografia literatura ps icologia teatro tec nologia
0RWRU�GH �FH UFD

sol 7.365 396 681 5.540 7.242 90 6.233 16.423 1.005 831 919 17.251 960 4.245 3.191

ugabula 160 99 89 286 744 7 441 1303 124 254 165 466 214 433 877

trovator 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
buscopio 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Google 30000 67000 304000 778000 543000 34100 52400 71900 302000 916000 340000 1100000 363000 1380000 1290000

Altavis ta 461610 35839 285615 976775 1531504 20544 377970 1094730 104385 501130 68015 626605 329610 1100835 453715

Excite 158719 3496 11010 92752 401106 1364 173406 701218 20983 17664 9639 166590 12936 165448 88035
HotBot:  1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

euroseek 24567 3090 19224 32860 52450 2169 18331 200000 1969 66915 15546 50461 19010 62475 78640

lycos 308143 5893 14849 127753 981178 2349 446430 1210733 38292 36676 17605 396379 20604 374493 150501

fast 595344 32052 305196 315960 1321536 22055 631716 4758108 48716 594336 296448 797484 206496 894840 1351296

ilor 68600 9210 60400 305000 422000 5240 40000 929000 7740 575000 32200 142000 36200 225000 162000

msn 172963 18401 102308 15 27 8766 126026 158 13947 376 78305 389769 130688 39 815232

notherlight 255262 38629 193173 236693 558218 22767 1053003 2614517 273353 393545 171683 407136 199098 454520 1391309
voila 49760 7709 20365 55447 84558 2891 34215 143194 70645 5733 17370 48853 23331 44812 162168

radar 1 4 9 22 20 1 20 15 1 1 7 16 11 20

aol 62 19 40 185 396 2 730 1828 5 4177 58 173 37 376

askjeeves
directhit
matilda

primer fast google fas t altavista altavista google notherl. notherl. google google google google google google notherl.

segon a ltavista notherl. google google fast no ther l. a ltavista altavista notherl. fast fast fast altavista altavista fas t
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������ &RP�HVWDU�DO�GLD��LQIRUPDFLy�O¶HYROXFLy�GHOV�ZHE�L�HOV�PRWRUV�GH�FHUFD�

 7KH�6FRXW�5HSRUW�  http://scout.cs.wisc.edu/scout/report/current/

 Revista electrònica que ofereix resums ordenats dels recursos més valuosos del Web.
Permet la cerca sobre text complet de 11.000 articles..

 /LEUDULDQV
�,QGH[�WR�WKH�,QWHUQHW� http://lii.org/ o http://sunsite.berkeley.edu/InternetIndex/
És un catàleg temàtic especialitzat en la xarxa.

 ,QWHUQHW�5HVRXUFHV�1HZVOHWWHU  http://www.hw.ac.uk/libwww/irn/
Butlletí mensual de notícies dels recursos d’Internet especialment adreçat a científics,
enginyers i universitaris.

 .

 6HDUFK�(QJLQH�:DWFK http://www.searchenginewatch.com
Font d’informació molt completa sobre els motors de cerca i les tècniques de cerca.
Proporciona un butlletí de notícies
(http://www.searchenginewatch.com/about/newsletters.html).

 7KH�%RWVSRW��KWWS���ZZZ�ERWVSRW�FRP

 Informació i recoplació de robots de cerca i eines interactiveds per la cerca d’informació a
la xarxa. Inclou també consells de cerca.

���� 6HOHFFLy�GHOV�0RWRUV�GH�FHUFD

������ 3ULPHUD�VHOHFFLy�GH�PRWRUV�GH�FHUFD

 Segons Lawsearch (ZZZ�ODZUHVHDUFK�FRP�FHZZZG�KWP ) comptabilitza 970 motors de
cerca a tot el món.

 A les següent adreces es poden trobar àmplies seleccions de cercadors i informacions
generals sobre aquests tipus d’eines.

 Buscopio  http://buscadores.buscopio.com/scripts/proel/buscopio/bscprt.asp

 Lawsearch  www.lawresearch.com/cewwwd.htm

 Search Engine Watch  http://www.searchenginewatch.com/links/

 

 Si haguessim de fer una tria molt reduïda de cercadors o bé haguessim de recomanar
una seqüència d’ús de motors de cerca,  podrien seleccionar els següents:  (¿?¿?)

 Google   www.google.com  Multilíngüe: Anglès, Castellà i Català.

 El més gran i ràpid.
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 Ordena  els resultats pel nombre  de conexiones de cada
pàgina.

 Altavista  http://es-ca.altavista.com/  Multilíngüe: Anglès, Castellà i Català.

 És el cercador amb una sintaxi de cerca més versàtil i potent.

 Excite  http://www.excite.es/    Anglès, Castellà.

 Fa un cert tractament del llenguatge natural

 HotBot:  http://www.hotbot.lycos.es .  Anglès, Castellà.

 També té una potent sintaxi de cerca.

 Aquests quatre cercadors compten amb potents robots de cerca que revisen entre 3 i 10
milions de pàgines cada dia, per la qual cosa actualitzen la seva informació en un període
entre 15 i 30 dies. Quan a les possibilitats de formular cerques complexes, el més eficient
és Altavista, seguit  per Excite.

 Chris Sherman a
http://websearch.about.com/internet/websearch/library/weekly/aa052199.htm afirma que
els motors de cerca són com les persones, tenen personalitat. De la mateixa manera que,
generalment,  sabem on o a qui demanar consell en cada un dels nostres problemes o, si
més no, sabem a qui no cal adreçar-se per a segons quin tipus de  consulta, poden
considerar que els motors de cerca tenen també un tarannà o esbiaix particular que els fa
més útils en uns tipus de problemes que en d’altres.

���������� *RRJOH��HO�PpV�JUDQ

 Google ofereix la major quantitat de referències i la major velocitat de tots els cercadors.
A més el seu sistema d’ordenació és tan innovador com efectiu: en funció de la quantitat
d’enllaços que tingui cada pàgina. La probabilitat de que la informació útil estigui entre els
primers 10 resultats és molt alta. Agrupa els resultats per servidors.

 És el millor, si el problema que es té és d’informació concreta però que no calgui gaire
combinació sintàctica de les paraules clau que la defineixin.

���������� $OWD9LVWD��HO�VDYL�GLVFUHW

 Donada la complexitat del seu llenguatge d’interrogació és una bona eina per resoldre un
problema complex concret. Tenint les paraules clau generals se les pot combinard d’una
manera complexa, fent servir relacions l’ogiques, de proximitat, etc i formular una refinada
fórmula de cerca.

 Quan se la fa servir per obtenir una gran quantiat de resultats abastant totes les
posibilitats cal tenir en compte el seu sistema d’ordenació dels resultats.

 És possible que els millors resultats per a l’usuari no estiguin entre los 20 primers ni tant
sol entre els  100  primers,  cal una mica de paciència per trobar el que es cerca.
Opcinalment, es pot fer la cerca a la interfície avançada i indicar un terme significatiu per
determinar la ordenació.
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���������� ([FLWH���(O�FRQVHUMH

 Com que fa un cert tractament del llenguatge natural s’aproxima més al que es vol cercar
que no pas als termes que s’han escrit literalment. Això especialment funciona quan es
vol cercar lllocs, aconteixements, companyies,  equips esportius o grups musicals.

 Per tant,  faci servir Excite quan pugui formular una frase que permeti al programa
formular una conjectura intel·ligent sobre els seus objectius. I faci servir altres motors
quan vulgui trobar correspondència exacta entre els termes entrats i el text de les
pàgines.

 Per exemple la cerca:

 “7XULVPH�D�EDUFHORQD” ofereix uns primers 20 resultats molt pertinents i una relació
d’entrades també significatives del catàleg temàtic.

���������� +RW%RW���6U��3RSXODULWDW

 Com AltaVista, HotBot té una potent sintaxi de cerca. Ara bé, l’ordenació dels resultats es
fa en funció de la popularitat de les pàgines, especialment els 10 primers. No sempre les
pàgines més visitades són les de més qualitat o les que més adiuen a les necessitats de
l’usuari. Però sempre pot ser interessant saber quines pàgines d’aquest tema altres
usuaris han trobat interessants.

 El següent  quadre fa un resum dels cercadors més adients per diferents problemes o
necessitats informacionals.

 1HFHVVLWDW�G¶LQIRUPDFLy  7LSXV  G¶HLQD

 Resoldre un problema complex concret. Quan es tenen
les paraules clau JHQHUDOV�L cal una UHILQDGD estrategia
de cerca.

 Motor de cerca  Altavista, Hotbot

 Trobar un tema concret. Necessito ERQV�UHVXOWDWV
UiSLGDPHQW.  

 Motor de cerca  Google

 Cercar sobre una frase literal  Motor de cerca  Google, Altavista,

 Cercar diferenciant majúscules, per exemple per trobar
noms propis

 Motor de cerca  Altavista, Goto

 Fer servir el llenguatge natural  Motor de cerca  Ask Jeeves, Excite

 Necessito enfocar un WHPD�SRSXODU�R�FRPHUFLDO�  Catàleg  temàtic  Yahoo!, Ole

 Necessito enfocar un WHPD�DFDGpPLFR�JHQHUDO  Catàleg  temàtic  Infomine, Enciclopèdia Britànica,
Enciclopèdia Catalana
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������ 0RWRUV�HVSDQ\ROV

 En general els motors de cerca fets a Espanya tenen un rendiment molt baix, molt poca
quantitat de referències, molt poca versatilitat o potència de cerca, molt poca velocitat de
treball.

 Es pot dir que no ofereixen cap avantatge sobre l’ús dels motros internacionals amb
interfície traduïda al català o al castellà.

 

 Cercador  Tipus  Cerca  Característiques
 BUSCOPIO
 www.buscopio.c
om

 Idioma:
Castellà
 País: Espanya
 Volum: 7
milions de
referències
 Enfocament:
General
 Servei:
 Catàleg: Si

 Cerca: Simple.
 Per defecte: I
 Frase: per menú
 Trunca: No
 C.Bool: per menú
 +/- : NO
 Màxim nombre de resultats:
200

 Cercador del grup Prisa.
 El nombre màxim de
resultats que ofereix és
de 200.
 Inclou una extrensa
seleció temàtica de
cercadors (3823):
 http://buscadores.busco
pio.com/

 SOL
 www.sol.es   

 Idioma:
Castellà
 País: Espanya
 Volum:
 Enfocament:
General
 Servei: Portal
comercial
 Catàleg: Si (2-
3 nivells)

 Cerca:  Simple
 Per defecte: O
 Frase: “ “
 Trunca: *
 C.Bool: Per menú
 +/- : NO

 Truncament tant a
l’esquerra, central com
a al dreta.
 L’ajuda parla de cerca
avançada i lògica de
llistes però no estan
implementades.
 

 Trovator
 www.trovator.co
m

 Idioma:
Castellà
 País: Espanya
 Volum: ¿?
 Enfocament:
General
 Servei: Portal
comercial
 Catàleg: No

 Cerca: Normal i Precisa
 Per defecte: O
 Frase: “ “
 Trunca: No
 C.Bool: AND, OR, (AND
NOT) parèntesis
 +/- : No
 Indexa eitquetes META: SI
 

 Diu d’ell mateix: “primer
robot buscador español”
.
 El nombre màxim de
resultats que indica és
de 200
 La cerca Precisa es
restringeix a cerca en el
Títol i les etiquetes
META
 No inclou un catàleg
sinó una senzilla relació
(3 o 4) de pàgines
classficades per temes,
 Inclou una selcció de
notícies.
 Permet limitar la cerca
als paisos
hispanoamericans.

 UGABULA.
 www.ugabula.co
m

 Idioma:
Castellà
 País: Esapnya

 Cerca: Simple
 Per defecte: I
 Frase: “ “

 Molt  lent.
 Poques referències.
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 Volum: ¿?
 Enfocament:
General
 Servei:
Comercial
 Catàleg: No

 Trunca: *
 C.Bool: Per menú (I,O)
 +/- : No

 

 Especial: cercador de notícies.

 Biwe

 http://www.bi
we.com

 cercador de
notícies

 ,GLRPD�
&DVWHOOj

 3DtV�
(VSDQ\D

 9ROXP�

 (QIRFDPHQW
��*HQHUDO

 6HUYHL�
3RUWDO
FRPHUFLDO

 &DWjOHJ��6L
�����QLYHOOV�

 &HUFD��6HQ]LOOD�L
DYDQoDGD

 3HU�GHIHFWH���2

 )UDVH��³�³

 7UXQFD�����"

 &�%RRO��12

 ������6,

 &DPSV�

 Encara que és
fonamentalment un
catàleg temàtic
permet cercar les
notícies de la
darrera setamana.

 Només mostra 350
resultats.

 Permet triar entre
cercar a la web o
cercar notícies.

 Inclou de manera
diferenciada:
multicercador,
cercador d’imatges,
de botigues,
d’imatges. Així com
d’altres catàlegs
especialitzades:
jocs, motor...

 Permet refinar la
cerca sobre els
resultats.

 Permet repetir la
cerca com a
metacercador i
mostra el 350
millors
(?¿)seleccionats

 Altres:

 KM.0: http://wwwkmo.com

 MUNDIVIA: http://www.mundivia.com
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������ )LW[D�UHVXP�GHOV�PRWRUV�HVSDQ\ROV

   Nom  Buscopio  Sol  Trovator

 

 Ugabula

 Adreça  www.buscopio.com  www.sol.es    www.trovator.com  www.ugabula.com

 Relació per
defecte

 AND (menú)  OR (menú)  OR  AND (menú)

 Sensible a
majúscules

 NO  No  No  Només per persones i casos de
barreja tipogràfica  (NeXt

 Ús del
Llenguatge
natural

 NO  No  SI  NO

 Control
Orografia

 NO  No   No   No

 Cerca
avançada

 SI  NO  NO

 (normal i precisa: title
META)

 NO
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 Sintaxi  Buscopio  Sol  Trovator

 

 Ugabula

 O

 Una o més
dels termes
indicats

 Menú

 

 blanc negre

 Menú

 blanc negre 
o 

 blanc OR negre

 Menú

 Y

 Tots els
termes

 Menú

 

 Menú  blanc AND negre  blanc negre

 Menú

 NO

 El primer
però no el
segon

 NO

 

 NO  blanc AND NOT negre 

 

 NO

 Exactament
la frase

 Menú  Menú  "gats negres i blancs"  NO

 Proximitat
entre els
termes

 No  No  NO   No

 Truncament.
Comencen
per la
cadena
indicada
(joker)

 No  No   No  blanc* 

 Parèntesis  No  No  Kennedy AND (Robert
OR John)

 No

 Camps  NO  NO  Per menú: domini de
país d’hispanoamèrica

 No

 Idioma de
cerca

 NO  No  No  No
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������ 0RWRUV�,QWHUQDFLRQDOV�HQ�FDVWHOOj�L�FDWDOj

 Cercador  Tipus  Cerca  Característiques

 ALTAVISTA

 es-
es.altavista.co
m/

 es-
ca.altavista.co
m/

 

 Idioma:
Multilíngüe
(també Català)

 País: USA

 Volum:

 Enfocament:
General

 Servei: Portal
comercial

 Catàleg: NO

 Cerca: Simple i Avançada

 Per defecte: O

 Frase: “ “

 Trunca: *

 C.Bool: AND, OR, AND
NOT, parèntesis

 +/- : SI (a la simple)

 Tipografia: sensible
Majúscules

 Traducció automàtica: si

 Ordenació de resultats: En
la cerca avançada segons
criteri definit per l’usuari.

 Cerca sobre resultats: SI

 Indexa eitquetes META: SI

 És el motor de cerca
més popular i amb
llenguatge d’interrogació
més complet.

 Tiene un 28% del total
de páginas www

 Opció per defecte: O

 Permet combinar el
truncament i la cerca
booleana

 Ask Jeeves

 www.askjeeves
.com

 http://www.ask.
com/

 

 Idioma:Anglès /
Castellà

 País: USA

 Volum:

 Enfocament:
General

 Catàleg: SI (3-4
nivells)

 Cerca: Simple

 Per defecte: O

 Frase: “ “

 Trunca: No

 C.Bool: No

 +/- : NO

 Camp:

 No quantifica els
resultats.

 Els resultats s’ordenen
segons els més triats
pels usuaris anteriors.

 Resultats diferents a la
interfície anglesa i
castellana, on es
presenten primer les
pàgines en castellà.

 Permet utilitzar el
llenguatge natural.
Respón amb un conjunt
de preguntes per
facalitzar correctament
la cerca.

 Ofereix també un
conjunt de termes
realcionats per
cotninuar la cerca.

 Suggfereix segones
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opinions amb
GOTO.com i
MAMMA.com

 El formulari de cerca
ofereix un consell de
cerca.

 Oferiex a més d’un
catàleg temàtic, un
tauler de preguntes i
respostes dins la qual hi
ha cerca i grups
temàtics.
(answerpoint.ask.com/)

 Euroseek

 www.euroseek.
net

 Idioma:
Multilíngüe: 40
idiomes

 País: Suècia.

 Volum del
catàleg: Un milió

 Enfocament:
general

 Servei: Portal
comercial

 Catàleg: Si (2
nivells)

 Cerca: Simple

 Per defecte: I

 Frase: “ “

 Trunca: No

 C.Bool: AND, OR, --,
parèntesis

 +/- : SI

 Camps: Host:  / URL: / Title:
/ Domain: / image: / link: /

 Centrat en Europa.

 EXCITE

 www.excite.es

 

 

 Idioma: Castellà

 País: USA

 Volum: 250
milions

 Enfocament:
General

 Servei: Portal
comercial

 Catàleg: 3-4
nivells

 Cerca: Simple i avançada

 Per defecte: O

 Frase: “ “

 Trunca: No

 C.Bool: AND, OR, NOT,
parèntesis

 +/- : SI

 Resultats diferents si es
fa servir l’inrterfície
anglesa o castellana.

 La interficie castellana
permet triar idioma i
país

 Es pot discriminar entre
resultats del motor de
cerca i els del catàleg,
MP3 i Fotos

 Resultats ordenats per
rellevància però no
explica els criteris.

 Agrupa els resultats per
servidor.

 Permet usar llengautge
natural.

 GOOGLE

 http://www.goo

 Idioma:
Multilíngüe: 25

 Cerca: Simple i avançada  Un dels més ràpids i
amb la base de dades
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gle.com

 http://groups.go
ogle.com/

 http://directory.
google.com/

 

idiomes i Català

 País: USA

 Volum: 1000
milions

 Enfocament:
General

 Servei:

 Catàleg: Si (3-4
nivell). Només a
posteriori de la
cerca

 Per defecte: I

 Frase: “ “

 Trunca: No

 C.Bool: OR

 +/- : SI

 Camp: Link:

 Ordena resultats: Segon la
quantitat de connexions a ell
d’altres pàgines

més gran.

 No permet combinar el
truncament i la cerca
booleana

 Interfície en català però
no s’inclou entre els
idiomes per restringir la
cerca.

 Fer servir el signo +
davant de paraules
buides dins de frases.

 Agrupa els resultats per
servidors.

 Té un catàleg temàtic
però només s’hi
accedeix a posteriori de
la cerca.

 http://directory.google.co
m/

 Inclou un cercador
sobre els grups de
debat (antic
Deja_News)
http://groups.google.co
m/ que

 permet cercar per
l’autor, el tema, o per
paraules clau

 HOTBOT

 www.hotbot.lyc
os.es

 www.hotbot.lyc
os.com

 Idioma: Anglès /
Castellà

 País: USA

 Volum: ¿? 34%
del total

 Enfocament:
general

 Servei: Portal
comercial

 Catàleg: Si (3-4
nivell)

 Cerca: Simple i avançada

 Per defecte: O

 Frase: “ “

 Trunca: *  / ?

 C.Bool: Interfície anglesa:
AND, OR, NOT, parèntesis

 C.Bool: Interfície castellana:
Per formulari

 +/- : SI

 Camp: URL: / Title:

 Traducció automàtica: si

 Cerca sobre resultats: SI

 Part de Lycos però
cercador diferenciat.

 No indica el nombre
total dels resultats
(només fins a 1000)

 Permet cerca
secundària: sobre els
resultats.

 Diferencia també la
cerca al directori i a
multimèdia.

 Permet filtrar per
idiomes.

 Permite frases enteras.

 Ofereix una segona
opinió a Lycos.
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 Indexa Etiquetes META: SI  La interfície angles
ofereix més conjunts de
resultats:
featured listings, search
partners, from the lycos
network, related
categories

 LYCOS

 www.lycos.es

 

 Idioma:
Multilingüe

 País: USA

 Volum: ?¿

 Enfocament:
general

 Servei: Portal
comercial

 Catàleg: SI (3-4
nivell)

 Cerca: Simple i Avançada
(només castellà)

 Per defecte: O

 Frase: “  “

 C.Bool: NO

 + -  ( ) : SI [I, no, o]

 Trunca: NO

 Camps: t: (title) / u:  (url)

 Cerca sobre resultats: SI

 Indexa eitquetes META: SI

 

 Presume de ser uno de
los que más páginas
tiene indexadas.

 Permet cercar en
espanyol, en tot internet,
en diferents formats
audiovisuals, i en el
directori.

 La interficie castellana i
de la resta de països i
idiomes ofereixen
resultats diversos.

 Les versions
internacionals són: 11
europees, 10
americanes (dues USA
en castellà i anglès) i 13
d’Asia.

 La interfície USA,
exclusivament,  en
anglès ofereix Featured
listings, Popular,
Shopping, Cerques que
també va fer la gent que
abans va cerca aquest
terme.

 Ofereix la segona opinió
de HotBot.

 La cerca avançada
entre altres moltes
opcions té el filtre
familiar.

 Agrupa els resutlats per
servidors.

 Només la versió
castellana té una cerca
avançada complexa.
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 Adaptació de Pandia (www.pandia.com)

 Altres taules similars: http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/SearchEngines.html

   Nom  Alta Vista

 Cerca Simple  

 Altavista Cerca
Avançada

 Google

  

 Excite

  

 Hotbot  Lycos  Euroseek

  

 Ask Jeeves

 Adreça  www.altavista.co
m

 www.altavista.co
m   

 www.google.com  www.excite.com  www.hotbot.com  lycospro.lycos.com  www.euroseek.net  www.askjeeves.com

 Cerca
sobre

 Grups de
dsebat

 Llistes de
correu

 Ask Jeeves

 RealNames

 Looksmart  

 Grups de
dsebat

 Llistes de
correu

 Ask Jeeves

 RealNames

 Looksmart

 Catàleg

 Grups de debat

 Grups de debat

 Llistes de correu

 Catàleg

 Grups de debat

 Llistes de correu

 DirectHit

 GoTo

 Catàleg  Catàleg  Catàleg

 Relació
per
defecte

 25    D’una a quatre
paraules: $1'�
DOWUHV�25   

 $1'  25  $1'  $1'  $1'  25

 Sensible a
majúscule
s

 SI
Minúcules
inclouen
qualsevol tipus

 SI
Minúcules
inclouen
qualsevol tipus

 No  No  Només per
persones i
barreja
tipogràfica
(NeXt

 No  No  No

 Us del
Llenguatg

 SI  SI  No  SI  NO  Triar del menú  No  No
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e natural
 Resposta a
partir de Ask
Jeeves

 Resposta a
partir de Ask
Jeeves

 Control
Orografia

 English  English  No   No   No   No  No  No

 Traducció
de
pàgines

 Si (Babelfish)  Si (Babelfish)  No   No   No   SI  No  No

 Cerca
avançada

 SI  SI  SI  SI  SI  SI  NO  NO

 

  SYNTAX  Alta Vista

 Cerca simple

 Alta Vista

 Cerca avanÇada

 Google

 Cerca simple

 Excite  Hotbot  Lycos UK  Euroseek  Ask Jeeves

 O

 Una o més
dels termes
indicats

 dog cat  dog cat  dog OR cat

 Menú de la cerca
avançada

 dog cat 
o 

 dog OR cat

 dog OR cat 
o 
dog | cat 

 Per menú: frase
booleana o alguna
de les paraules

 dog OR cat 
o 
dog | cat 

 o Menú de la
cerca
avançada

 dog OR cat

 Menú de la
cerca avançada

 dog cat 

 Y

 Tots els
termes
indicats

 +dog +cat

 Només en cerca
simple

 dog AND cat 

 o 
dog & cat

 Només en cerca
avançada

 dog cat

 +dog +cat

 Menú de la cerca
avançada

 +dog +cat 
o 
dog AND cat

 dog cat

 +dog +cat 
o 
dog AND cat 
o 
dog & cat 

 Per menú: frase
booleana o totes
les paraules"

 dog cat 
o 
+dog +cat 
o 
dog AND cat 
o  
dog & cat

 dog cat

 +dog +cat

 Menú de la
cerca avançada

 +dog +cat 



Josep García Alcocer      Llicència d’estudis 2000-2001

203 de 514                             El tractament de la informació en la societat de la Informació

 NO

 El primer
però no el
segon terme

 dog -cat 

 Només en cerca
simple

 dog AND NOT
cat  o
dog ! cat

 Només en cerca
avançada

 dog -cat

 Menú de la cerca
avançada

 dog -cat 
o 
dog AND NOT cat 

 o Menú

 dog NOT cat 
o
dog -cat 
o
dog ! cat 

 Per menú: frase
booleana o Menú

 dog -cat 
o 
dog NOT cat 
o 
dog ! cat

 dog -cat

 Menú de la
cerca avançada

 dog -cat 

 Exactament
la frase

 "raining cats and
dogs"

 Té detecció
automàtica de
frase

 "raining cats and
dogs"

 Té detecció
automàtica de
frase

 "raining cats +and
dogs"

 Com que ignora
les paraules
buides cal usar +
per incloure’ls
dins la frase

 Menú de la cerca
avançada

 "raining cats and
dogs" 

 o Menú

 "raining cats and
dogs" 

 Per menú: frase
booleana o menu

 "raining cats
and dogs" 

 o menú de la
cerca
avançada

 "raining cats
+and dogs"

 

 "raining cats
and dogs" 

 

 Proximitat
entre els
termes
indicats

 No  dog NEAR cat 

 (menys de 10
paraules de
separació)

 No  La cerca basada en
conceptes s’assembla
a una cerca de
proximitat

  No  dog NEAR cat 

 dog FAR cat 

 (menys de 25
paraules de
separació.

  dog NEAR/5
cat

 dog ADJ cat

 (paraules
adjacents en
qualsevol
ordre)

 o menú de la

 No  No
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cerca
avançada

 Truncament.
(joker,
comodins)

 dog* 
 

 Al menys tres
lletres

 dog* 

 Al menys tres
lletres

 No   No  dog* 
 o 

 d?g

 En cerca
avançada

 dog* 
 o 

 d?g

 

 No   No

 Parèntesis  No  Kennedy AND
(Robert OR John)

 No  Kennedy AND (Robert
OR John)

 Kennedy AND
(Robert OR John)

 Kennedy AND
(Robert OR
John)

 Es pot usar ( ),
[ ], < >

 Kennedy AND
(Robert OR
John)

 No

 

 Cerca
sobre
camps

 Alta Vista

 Cerca simple

 Alta Vista

 Cerca avanÇada

 Google

 Cerca Avançada

 Excite  Hotbot  Lycos UK  Euroseek  Ask Jeeves

 Adreça o
part
d’adreça

 url:aviana

 o
host:aviana.com

 url:aviana

 o
host:aviana.com

 allinurl:pandia -net
totes les paraules que
segueixin dins la URL

 inurl:Web

 una de les paraules
dins la URL

 O Menú de la cerca
avançada

  No  Domainwww.pandia:
com 

 O menú de la cerca
avançada

 Menú de la
cerca avançada

 url:aviana

 o
host:aviana.com

 NO

 Domini  domain:com

 només el més alt
nivell

 domain:com

 només el més alt
nivell

 site:sampledomain.co
m

 O Menú de la cerca

  No  domain:com 

 O domain en la cerca
avançada

 Menú de la
cerca avançada

 domain:com

 

 NO
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avançada

 Imatges
contenint
el terme
indicat
dins del
nom

 image:lassie.gif  image:lassie.gif  No   No   +feature:image

 o Menú

 Menú de la
cerca avançada

 image:lassie.gif  NO

 Contenir
enllaç a
l’adreça
indicada

 link:www.aviana.co
m

 link:www.aviana.co
m

 link:www.pandia.com

 Menú de la cerca
avançada

  No  Linkdomain:pandia.c
om

 Restringeix la cerca
a pàgines que
contenene enllaços a
aquest domini (no
adreça completa)

  No  Link:www.aviana.co
m

 NO

 Títol
contenint
el termes
indicats

 title:dog  title:dog  allintitle:dog

 No es pot combinar
amb cerca dins del
text de la pàgina

  No  title:dog

 o Menú

 Menú de la
cerca avançada

 title:dog  NO

 Codi
HTML
contenint
els
termes
indicats

  No   No  No   No   No   No   No  NO

 Idioma
del text
de les
pàgines

 Menú de la cerca
avançada

 Menú de la cerca
avançada

 Menú de la cerca
avançada

  No   No  Menú de la
cerca avançada

 Menú  NO

 Període
de temps
en què
s’ha fet la

 Menú de la cerca
avançada

 Menú de la cerca
avançada.

  No   No  After:[day]/[month]/[y
ear] 
o
Before:[day]/[month]/[

 No  NO  NO
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pàgina year] 

 O Menú

 

 Indexa
etiquetes
META

 SI  SI    SI  SI   

 Agrupa
resultats
per
servidor

   SI  SI  SI  SI   

 Suggerei
x termes
relacionat
s

 SI  SI   SI  SI    

 Ofereix
pàgines
relaciona
des

    SI   SI   
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 FIELD SEARCH USENET NEWSGROUPS  Google Groups

 Find this newsgroup  group:comp.os.linux.announce

 Use advanced search form

 To find all pages in a given newsgroup hierarchy, use the *
notation to denote "all pages in this hierarchy"

 Find this text in the subject field of newsgroup
messages

 insubject:chess

 Use advanced search form

 Find messages that are written by the following  author:john_smith@
dejanews.com

 Use advanced search form

 Find messages that are dated…  No. This function will be applied at a later date.

 More information on advanced searching  Google on how to refine your search

 UC Berkeley tutorial

 

������ $OWUHV�PRWRUV�GH�FHUFD�,QWHUQDFLRQDOV

 Cercador  Tipus  Cerca  Característiques

 All the web

 www.alltheweb.
com

 Idioma:Anglès /
País: Noruega

 Volum: 600
milions

 Enfocament:
general

 Servei: cercador

 Catàleg: NO

 Cerca: Simple i avançada
(menús)

 Per defecte: I

 Frase: “ “

 Trunca: No

 C.Bool: AND, OR, NOT,
parèntesis

 +/- : SI

 Camp: domini

 Inclou pagines de
qualsevol país. Permet
diferenciar la cerca
respecte a: Web, web
mobil, ftp, mp3 i
multimedia

 AOL

 www.aol.com

 http://search.aol
.com/

 Idioma:Anglès
País: USA

 Volum:

 Enfocament:
General

 Servei: Portal

 Cerca: Simple i avançada
(menús)

 Per defecte: I

 Frase: “ “

 Trunca: *, ?

 Sintaxi de cerca tan
completa com Altavista.

 Poca quantitat de
resultats.

 terme!, cerca amb
thesaurus, pàgines
relacionades amb el
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comercial

 Catàleg: Si (3-5
nivells)

 C.Bool: AND, OR, NOT,
NEAR, ADJ, W/1,
parèntesis

 +/- : No

 Camp:

terme encara que no
n’hi sigui explícit.

 Ofereix pàgines dels
patrocinadors,
categories del catàleg i
la possibilitat de mostrar
més del mateix tipus.

 Catàleg:
http://search.aol.com/

 Inclou els apartats de
cerca: pàgines
blanques, pàgines
grogues, infantil, e-
correu,

 Directhit

 www.directhit.co
m

 Idioma:Anglès /
País: USA

 Volum:

 Enfocament:
General

 Servei: cercador

 Catàleg: SI (3-5
nivells)

 Cerca: Simple i avançada

 Per defecte: I

 Frase: “ “

 Trunca: No

 C.Bool: No

 +/- : NO

 Camp:

 No quantifica els
resultats.

 Ofereix resultat
relacionats amb els
patrocinadors, una
relació de cerques
relacionades per
continuar cercant, i un
conjunt de categories.

 Interessant: Ordena els
resultats pel registre de
les visites (preferències)
dels usuaris anteriors.

 EXCITE

 www.excite.com

 magellan.excite.
com

 www.mckinley.c
om/

 www.webcrawle
r.com/

 

 Idioma:Anglès /

 País: USA

 Volum: 250
milions

 Enfocament:
General

 Servei: Portal
comercial

 Catàleg: SI (3-4
nivells

 Cerca: Simple i avançada

 Per defecte: O

 Frase: “ “

 Trunca: No

 C.Bool: AND, OR, NOT,
parèntesis

 +/- : SI

 Resultats diferents si es
fa servir l’inrterfície
anglesa o castellana.

 Es pot discriminar entre
resultats del motor de
cerca i els del catàleg,
Notícies, MP3 i Fotos
Resultats ordenats per
rellevància però no
explica els criteris.

 Permet veure el lexic
proper al terme entrat
per ajudar en noves
cerques.

 Permet usar llengautge
natural.

 ilor

 http://www.ilor.c
om

 Idioma: Anglès

 País: USA

 Volum: 1000

 Cerca: Simple i avançada

 Per defecte: I

 Frase: “ “

 De la mateixa empresa i
tecnologia que Google.

 Ofereix més possibilitats
de manipular els
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milions

 Enfocament:
General

 Servei:

 Catàleg: Si (3-4
nivell). Només a
posteriori de la
cerca

 Trunca: No

 C.Bool: OR

 +/- : SI

 Camp: Link:

 Ordena resultats: Segon la
quantitat de connexions a
ell d’altres pàgines

resultats:

 Caxè, pàgines que l’han
enllaçat, llista personal
d’adreces, pàgines amb
el terme dins del text
d’un enllaç, obrir en la
barra de tasques, obir
en finestra nova

 internet.com

 http://search.int
ernet.com/

 Idioma: Anglès

 País: USA

 Enfocament:
Tècnic

 Catàleg: NO

 Cerca: Simple i avançada

 Per defecte: I

 Frase: “ “

 Trunca: No

 C.Bool: Si

 +/- : SI

 Cerca secundària: SI

 Camp: Link:

 Especialment útil per a
informació tècnica i de
la xarxa.

 Fa servir llenguatge
natural i el prefereix als
termes aïllats.

 Ofereix pàgines
relacionades amb cada
resultat.

 Permet triar els resultats
per rellevància o per
data.

 Permet triar el grau de
rellevància dels
resultats.

 IWon

 http://search.iwo
n.com

 Catèlg:

 http://www.iwon.
com/home/sear
ch/search_simpl
e/0,11747,,00.ht
ml

 Idioma: Anglès

 País: USA

 Volum:

 Enfocament:
Portal comercial

 Catàleg: Si (3-4
nivell). Només a
posteriori de la
cerca

 Cerca: Simple i avançada

 Per defecte: I

 Frase: “ “

 Trunca: No

 C.Bool: si

 +/- : SI

 Camp: Link:

 Ordena resultats: Segon la
quantitat de connexions a
ell d’altres pàgines

 Portal comercial, amb
alta càrrega de
publicitat.

 Per arribar al catàleg:
fer una cerca, activar
l’opciío
superior:Directory,
activar laprimera adreça
de la llista, clicar sobre
la paraula Directory de
l’arbre del catàleg.

 Per defecte dona el
resultat del conjunt de
patrocinadors, si
s’activa la pestanya de
“Web sites” es fa la
cerca oberta.

 MATILDA

 www.aaa.com.a
u/images/logos/
searches/world/

 Idioma:Anglès /

 País: Austràlia

 Volum:

 Enfocament:

 Cerca: Simple

 Per defecte: I

 Frase: “ “

 Trunca: No

 No quantifica els
resultats

 Cercador Australià que
Inclou un catàleg per
països.



Josep García Alcocer      Llicència d’estudis 2000-2001

210 de 514                             El tractament de la informació en la societat de la Informació

general

 Servei: Portal
comercial

 Catàleg: 2
nivells

 C.Bool: NO

 +/- : SI

 MSN

 http://search.ms
n.com/

 Idioma: Anglès /
País: USA

 Volum:

 Enfocament:
General

 Servei: cercador

 Catàleg: Si (1
nivell)

 Cerca: Simple i avançada

 Per defecte: I

 Frase: “ “

 Trunca: No

 C.Bool: No

 +/- : NO

 Camp:

 Cercador de Microsoft.

 Ofereix primes les 10
pàgines més populars
sobre el tema.

 Aplica la cerca per
conceptes.

 També inclou cerca de
notícies.

 Northern Light

 www.northernlig
ht.com/

 www.nlsearch.c
om/

 Idioma:Anglès /

 País: USA

 Volum:

 Enfocament:
general

 Servei:
Informatiu i
comercial

 Catàleg: NO

 Cerca: Simple i avançada

 Per defecte: I

 Frase: “ “

 Trunca: *, %

 C.Bool: AND, OR, NOT,
parèntesis

 +/- : SI

 Camps: URL: / title: / text: /
sort: data

 Ordenació dels resultats:
segons els termes entrats
d’esquerra a dreta i segons
la quantitat d’enllaços que
tenen les pàgines.

 L’usuari pot triar els criteris

 Presenta els resultat en
grups, amb subtemes
específics y llocs de
diferents parts del món.

 Cerca també per
noticies. Aquestes tenen
un tractament destacat.

 Permet lleguatge
natural.

 Inclou un glossari
internet
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 Voila

 www.es.voila.co
m

 Idioma: Catellà /
Francès

 País: França

 Volum: 100
milions

 Enfocament:
General

 Servei: cercador

 Catàleg: SI (3-4
nivells)

 Cerca: Simple - Avançada

 Per defecte: O

 Frase:  defecte i  “  “

 Trunca: NO / per defecte
plural

 C.Bool: SI

 +/- : SI

 Anàlisi llengautge natural:
SI

 Motor francès.

 Permet triar també la
cerca de Sons, imatges
i vídeos. També permet
la cerca per dominis i
paisos.

 La cerca simple permet
acotar la cercar a un
tema.

 

 

 Webtop diu de si mateix que és un d’aquest cercadors que poden analitzar el llenguatge
natural, trobant el conceptes que cerca l’usuari.

 http://www.webtop.com/search/topferret/whoweare.htm

 Casos especials:

 Findsame

 www.findsame.c
om

 Idioma:Anglès /
País: USA

 Volum:

 Enfocament:
General

 Servei: cercador

 Catàleg: No

 Cerca: per URL i per text  Cerca no per paraules
sinó pel contingut de
paràgrats de text.

 

 Radar

 http://www.radar
.com.mx/

 Idioma: Castellà

 País: Mexic

 Enfocament:
General

 Catàleg: No

 Cerca: Simple

 Per defecte: I

 Frase: “ “

 Trunca: *

 C.Bool: NO

 +/- : SI

 Nombre molt reduït de
resultats i sense
quantificar.

 Àmbit sudamericà.

 No hi ha cap mena
d’ajuda.

 No indica el nombre de
resultats.

 La única informació
que dona és que cerca
sobre altres cercadors,
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però en cap moment
els explicita.

 

 

������ $OJXQV�FHUFDGRUV�HVSHFLDOLW]DWV

 Groups.google abans
Deja News ara

 http:// groups.google.com  Cercador dels missatges de grups de debat.
Permet cercar per l’autor, el tema, o per
paraules clau

 Virtual Software
Library

 KWWS���ZZZ�VKDUHZDUH�FRP�  Cercador de programari.

 Electric Library  KWWS���ZZZ�HOLEUDU\�FRP�  Cerca sobre articles de prensa, en llenguat
anglesa: diaris, revistes, llibres, programes
deradio i televisió.

 Buscopio  KWWS���ZZZ�EXVFRSLR�FRP�  Inclou una gran selecció de localitzadors i
altres recursos relacionats amb la cerca.

 InfoMarket

 

 �KWWS���ZZZ�LQIRPDUNHW�LEP�FRP�  Servei d’IBM que cerca en 7.000 diaris,
revistes y agències de premsa. Cal indicar
les fonts en què cercar.

 Travel-Finder  http://www.travel-finder.com/  Recursos relacionats amb els viatges i el
turisme

 Super Snooper  http://snooper.com/  Polìticament correcte: ni seze, ni odi. Per
nens i grans

 AOL NetFind  ZZZ�DRO�FRP�QHWILQG�NLGV  Motor de cerca per a nens.

 La proporció entre resultats del cercador
infantil i l’adult pots oscil·lar entre 15 %i
200%

 

 Modificat a partir de la informació de l’adreça http://library.albany.edu/internet/choose.html

 6L�HV�YRO�FHUFDU���  (V�SRW�IHU�VHUYLU���

 Audio/Música  Especialitzats: FindSounds.com |  akoo.com |www.cdnow.com| www.spain.real.com
(www.realaudio.com/)

 Canals dels Generals: AltaVista | CNET MP3 | FAST Multimedia | Genie Knows |
GO.com | Ixquick Metacercador | Lycos MP3 | Lycos RichMedia  | RNBCi-Real - Snap |

 Altres: FtpFind |

 Multimèdia i vídeo  Especialitzats: akoo.com | StreamSearch  | Genie Knows

 Canals dels Generals: AltaVista | Excite Precision Search | FAST Multimedia Search |
GO.com | HotBot | HotBot SuperSearch |  Lycos RichMedia Search | Snoopa |
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 Altres: FtpFind |

 Imatges  Especialitzats: The Amazing Picture Machine  | AMICO Thumbnail Catalog | Ditto |
Corbis | Genie Knows |

 Canals dels Generals: AltaVista | | Excite Precision Search | FAST Multimedia Search |
GO.com | HotBot | HotBot SuperSearch | Ixquick Metasearch | Lycos RichMedia
Search | MSN Search Advanced Search | NBCi Picture Finder | Raging Search | Savvy
Search | Yahoo! News Image Gallery

 Altres: FtpFind |

 

������ 7DXOD�'HWDOODGD�GH�FDUDFWHUtVWLTXHV�GHOV�PRWRUV�GH�FHUFD

 Modificat a partir de les adreces: http://library.albany.edu/internet/choose.html i

 http://www.searchengineshowdown.com/features/byfeature.shtml

 Característica  Search Engine

 Relació lògica per defecte

 

 Frase: AltaVista (if phrase detected)

 AND: Northern Light, Fast, HotBot, Snap, Google, MSN
Search, Lycos , AOL

 OR: AltaVista (if no phrase detected), Infoseek, Excite,
WebCrawler , LookSmart, Lycos, Yahoo!

 Fan servir Operadors booleans  AltaVista Advanced Search | C4 | Dogpile | Excite |
HotBot | HotBot SuperSearch | Ixquick Metasearch |
Lycos Pro | Northern Light | ProFusion | Snap Power
Search | WebCrawler  Raging Search

 Detall dels operadors booleans

 and, or, nesting: Northern Light, AltaVista Advanced, HotBot, Snap, Excite, MSN Search, Magellan,
WebCrawler

 not: Northern Light, HotBot, Snap, Excite, MSN Search, Magellan, WebCrawler

 and not: AltaVista Advanced, Excite

 Operators must be in UPPER CASE: Snap, Excite

 OR only: Google [must be OR in uppercase]

 Fan servir lògica booleana completa amb
parèntesis. Per exemple:
comportamiento y (gatos o felines)

 AltaVista Advanced Search | C4 | Excite | HotBot |
HotBot SuperSearch | Ixquick Metasearch | Lycos Pro |
MSN Search Advanced Search | NBCi Power Search
Northern Light | Raging Search Advanced

 Fan servir lògica booleana Implicada +/-  Northern Light, AltaVista Simple, HotBot, Snap, Google,
Infoseek, Excite, MSN Search, Lycos, Magellan,
WebCrawler, Fast
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 Fan servir lògica booleana mitjançant un
formulari

 AltaVista Power Search | AOL.COM Search Options |
Excite Power Search | FAST Search Advanced Search |
Fossick | GO.com Power Search | HotBot | HotBot
SuperSearch | Infoseek Advanced Search | Lycos Pro |
MetaBug | MSN Search Advanced Search |
SavvySearch | Snap Power Search | Snoopa

 Sense paraues buides  Northern Light, AltaVista Advanced, Fast, Infoseek,
Google (if + used), Lycos Pro

 Les paraules buides dins de frases tenen
condicions especials

 Google | Lycos | MSN Search

 Fan servir operadors de proximitat  AltaVista Advanced Search | Google [by default] |
Ixquick Metasearch

 Detall dels operadors de proximitat

 Frase de cerca: Northern Light, AltaVista, HotBot, Snap, Infoseek, Excite, MSN Search, Lycos, Magellan,
WebCrawler, Fast

 NEAR: AltaVista Advanced

 Other: WebCrawler

 Permeten el Truncament  A la dreta: AltaVista |  Northern Light |  HotBot |  Snap,
MSN Search |  Ixquick Metasearch | Lycos |  | Raging
Search

 A l’esquerra: HotBot, Snap, Anzwers

 Automàtic: Excite | GO.com | HotBot | Lycos | Yahoo!

 Automatic Plural/Singular: Northern Light,

 Diferencien majúscules i minúscules  AltaVista, HotBot, Snap, MSN Web Search | GO.com |
Ixquick Metasearch

 

 Ofereixen termes alternatius o relacionats de
cerca

 Direct Hit | Excite | Oingo | SimpliFind | SurfWax |
HotBot | Lycos

 Seleccionen per la data de la pàgina  AltaVista Advanced Search | AltaVista Power Search |
GO.com (sort function) | Hotbot | HotBot SuperSearch
| iAtlas | Northern Light Power Search | Raging Search
(Advanced Search) | Snap, MSN Search

 Seleccionen pel Domiin/URL  AltaVista | AltaVista Power Search | Amnesi | Clickey |
FAST Search Advanced Search | HotBot SuperSearch
| GO.com | iAtlas | Ixquick Metasearch | Lycos Pro |
MSN Search Advanced Search | Namedroppers.com |
NBCi Power Search | Northern Light | Northern Light
Power Search | Raging Search | SearchEdu.com |
Snap |  Excite |  Lycos Pro

 Seleccionen per a la localització geográfica de la
pàgina

 AltaVista Power Search | Excite Precision Search |
Fossick | HotBot SuperSearch | iAtlas | MetaCrawler
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Power Search | MSN Search Advanced Search |
Northern Light Geosearch | Northern Light Power
Search

 Seleccionen per l’idioma de la pàgina  AltaVista | AltaVista Power Search | Excite Precision
Search | FAST Search Advanced Search | Google |
HotBot | HotBot SuperSearch | Lycos Advanced
Search | MSN Search Advanced Search | Northern
Light Power Search |  Snap |  Lycos Pro

 Seleccionen pel llenguatge de programació fet
servir en la pàgina

 HotBot SuperSearch | iAtlas | NBCi Power Search

 Selecciona per tipus de document  Northern Light

 Cerca per camps  WLWOH: AltaVista, Northern Light, Fast Advanced Search,
HotBot, Infoseek, Snap, Lycos Pro, MSN Web Search
| Fossick | GO.com | Google | Ixquick Metasearch | |
Mamma | MetaBug | NBCi Power Search | Raging
Search

 XUO: AltaVista, Northern Light, Fast Advanced Search,
Infoseek, Lycos Pro

 OLQN: AltaVista, Google, Infoseek, Fast Advanced
Search, Lycos Pro

 KRVW: AltaVista, Infoseek (using site: instead)

 GRPDLQ: HotBot, Snap, MSN Web Search

 DQFKRU: AltaVista, Fast Advanced Search

 DOW: Infoseek (but now defunct)

 LPDJH: AltaVista

 RWKHUV: AltaVista, Northern Light, HotBot

 Tipus d’ordenació dels resultats  3HU�UHOOHYjQFLD: Tots

 3HU�GDWD: Northern Light, Infoseek

 3HU�DGUHFHV: Excite, Google

 $JUXSDPHQW: Google, HotBot, AltaVista Simple,
Northern Light, Canada.com | GO.com | Lycos |

 Filtres per infants  AltaVista's Family Filter

 Google SafeSearch (available on the preferences
page).

 Lycos Search Guard

 Infoseek Go Guardian

 Excite's adult content filter al final de la pàgina de



Josep García Alcocer      Llicència d’estudis 2000-2001

216 de 514                             El tractament de la informació en la societat de la Informació

cerca avançada

 

 ?¿?¿ Nombre propio  AltaVista | GO.com | Excite | HotBot | HotBot
SuperSearch | Yahoo! Search Options

 Cerca per documents similars als trobats en els
resultats anteriors

 FindSame | Google | Raging Search

 Cerca dins dels resultats anteriors  AltaVista | Excite | GO.com | GO.com Advanced
Search | Google | HotBot | HotBot SuperSearch |
Lycos | SurfWax

 La cerca expresada en llenguatge natural (anglès)  AltaVista | Ask Jeeves | Fossick | Ixquick Metasearch

 Traducción de las pàgines trobades com a
resultats de lacerca, o qualsevol text o pàgina
Web.

 AltaVista | HotBot | Text & page translators:
Babel Fish | GO Translator

 Una frase exacta des d’un formulari d’elecció  FAST Search Advanced Search | Fossick | GO.com
Advanced Search | HotBot | HotBot SuperSearch |
MetaBug | MSN Search Advanced Search | NBCi
Power Search | Yahoo! Search Options

 Permet cercar pel text dels comentarios  HotBot.

 Permet cercar pel text $/7�de lae imatges  AltaVista, InfoSeek y Lycos

 El processament  de conceptes aplicat a la cerca  Ask Jeeves | Northern Light | Oingo | SimpliFind |
SurfWax | Vivisimo

 Resultats agrupats per concepte i/o el tipus de
lloc web

 Inference Find | Northern Light | Vivisimo

 Resultats com a una sèrie de preguntes per
ajudar a localitzar el lloc(s) més rellevant

 Ask Jeeves

 Resultats bassats en el nombre de connexions de
les pàgines més ben classificades del Web

 Excite Precision Search | Google | Google Web
Directory | Raging Search | TopClick

 Resultats basats en la popularitat, es a dir,
seleccionats per altres usuaris o ordenacions per
motors o catàlegs

 AOL.COM Search | Direct Hit | Ixquick Metasearch

 Consultes desades i notificació de nous resultats  The Informant | Karnak | TracerLock

 

���� 'HWDOO�GHOV�SULQFLSDOV�PRWRUV�GH�FHUFD

������ $/7$�9,67$

 http://es-ca.altavista.com/

 http://www.altavista.com/
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 www.ragingsearch.altavista.com

 'HVFULSFLy

 Creat per Digital Equipment Corporation el decembre de 1995. L’objectiu era crear la base
de dades més completa d'Internet combinant un robot ràpid (segons la companyia, el seu
robot "furga" tres milions de pàgines cada dia) amb un potent programa d'indexació.
Efectivament, aviat es va convertir en un dels motors de cerca més visitats: té potents
característiques de cerca i un gran nombre de referències. Recentment, com altres
cercadors ha adoptat una interfície tipus portal per mantenir el màxim de temps la
presència dels usuaris que hi arriben: compres, notícies, canals de conversa, etc.

 L’aparició del protal ha provocat la creació d’una nova interfície més simple, sense els
aquells elements propis del portal, més funcional per aquells que només volen fer la
cerca, incluent, a més del motor de cerca, el seu propi catàleg temàtic. L’adreça és
www.ragingsearch.altavista.com però aquesta no està traduïda al castellà ni al català.

 Té cobertura internacional amb nodes locals que serveixen als seus respectius àmbits
geogràfics i lingüístics.

 És molt recomanable fer servir la pantalla de cerca avançada, donat que permet treure el
màxim profit de la sintaxis d’interrogació per confegir complexes fórmules de cerca.  A
més, generalment el resultat de la mateixa cerca en ambdues interfícies sembla retornar
més quantitat de documents en el cas de la cerca avançada.

 Una diferencia inportant entre les interfície senzilla i complexa és la possibilitat en aquesta
de definir el criteri d’ordenació dels resultats. Element que pot resultat clau per un bon
aprofitament de la cerca, donada la gran quantitat de referències que acotuma a generar
cada cerca.

 Igualment, la cerca avançada permet l’opció “Un resultado por página web“ , la qual cosa
provoca l’efecte d’agrupament dels resultats, tot reduint-ne el nombre.

 5HODFLy�SHU�GHIHFWH�HQWUH�WHUPHV

 Altavista té un diccionari de frases que li permet analitzar l’expresió entrada per l’usuari i
discriminar entre fer-li un tractament de frase, malgrat no si l’indiqui tancant-la entre
cometes (“ fase a cercar”), o bé un tractament de termes aïllats amb la relació booleana
de la unió (terme1 OR terme2).

 Per exemple:

 &HUFDU�UHVXOWDWV��GHFODUDFLRQ�UHQWD�      �3jJLQHV�ZHE�������

 &HUFDU�UHVXOWDWV��GHFODUDFLRQ�25�UHQWD�      �3jJLQHV�ZHE��������

 7LSRJUDILD�GHO�WHUPHV�D�FHUFDU

 Altavista és dels pocs cercadors que diferencien la tipografia dels termes entrats:
majúscules i minúscules, accents o no. Cal saber que les minúscules no accentuades són
comodins per a qualsevol tipus de tipografia. En canvi si s'escriu una lletra en majúscula
el cercador ofereix la coincidència exacta.
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 Es pot forçar amb paraules requerides o prohibides posant davant la paraula un + o un -
respectivament. Així mateix es pot utilitzar * com a comodí, per exemple, per cercar
paraules derivades d'una mateixa arrel.

 3UHVHQWDFLy�GHOV�UHVXOWDWV��VFRULQJ�

 AltaVista indexa els primers 1.024 caràcters de cada document, inclouent-hi, si n’hi ha,
les etiquetes no visibles <TITLE> i <META>.

 El criteri d’ordenació dels resultats segons trobi les paraules o frases entrades per
l’usuari:

• on: primer les que les tenen al principi del document html

• com: primer les que les tenen proximes i

• quantes vegades: primer les que les tenen repetides

 Sabent l’anterior els redactors (responsables) de pàgines web poden dissenyar la pàgina
de manera que tingui altes probabilitats de aparèixer als primers llocs de les llistes de
resultats.

 Una de les principals diferències entre els formularis de cerca simple i avançat,  resideix
en la manera d’ordenar els resultats. La cerca senzilla presenta els resultats segons
aquests cretiris quantitatius de rellevància, establerts pel sistema. En canvi  la cerca
vançada permet que l’usuari defineixi el criteri d’ordenació, tot  indicant el terme que ha
d’aparèixer a les pàgines presentades primer.

 De fet, val a dir que obliga a definir-lo. Per exemple, cercant “SLFDVVR” l’ordenació dels
resultats només coincideix en la interfície senzilla i complexa quan a aquesta se l’assigna
com a terme d’ordenació la mateixa paraula “picasso”,
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   &HUFDU�UHVXOWDWV��SLFDVVR�      �3jJLQHV�ZHE���������SjJLQHV

 1. **,�3LFDVVR�KDV�EHHQ�UHQDPHG�WR�80,

 GGI/Picasso has been renamed to UMI. Click here to view. Thomas Tanner....

 http://picasso.ffii.org/

 Última modificació: 10 Gen. 2000 - 401 - Anglès 

 2. 3LFDVVR�$QRV�GH�*XHUUD

 Este site é melhor visualizado em 800x600....

 http://www.expo-picasso.com.br/

 Última modificació: 24 Set. 1999 - 6619 - Portuguès 

 3. ��21�/,1(�3,&$662�352-(&7���'U��(QULTXH�0DOOHQ

 On-Line Picasso Project, Picasso, Museum...

 http://www.tamu.edu/mocl/picasso/

 Última modificació: 4 Abr. 2001 - 464 - Anglès 

 4. ��21�/,1(�3,&$662�352-(&7���'U��(QULTXH�0DOOHQ

 We thank the Heirs of Pablo Ruiz Picasso for their support of this educational project. All works by Pablo
Picasso © 2000 Estate of Pablo Picasso/......

 http://www.tamu.edu/mocl/picasso/emblem.html

 Última modificació: 28 Nov. 2000 - 4401 - Anglès 

 5. 3DEOR�3LFDVVR

 Pablo Picasso...

 http://www.kunstverzeichnis.de/picasso.htm

 Última modificació: 3 Abr. 2001 - 130935

 6. 3DEOR�3LFDVVR

 Pablo Picasso...

 http://www.3w-posters.com/picasso.htm

 Última modificació: 10 Abr. 2001 - 130935

 7. 3LFDVVR�DW�WKH�/DSLQ�$JLOH���3LFDVVR�%LR�DQG�6LWHV�'LUHFWRU\

 Bio and meta index of Pablo Picasso sites on the World-Wide Web (courtesy of Steve Martin's PICASSO AT
THE LAPIN AGILE...
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 http://www.showgate.com/tots/picasso/piclink.html

 Última modificació: 4 Set. 1999 - 13838 - Anglès 

 8. 3LFDVVR�DW�WKH�/DSLQ�$JLOH��6WHYH�0DUWLQ�%LRJUDSK\�DQG�/LQNV

 Steve Martin - biography and links - PICASSO AT THE LAPIN AGILE, 1998 at Theatre On The Square....

 http://www.showgate.com/tots/picasso/martin.html

 Última modificació: 30 Jul. 1999 - 13861 - Anglès 

 9. ,QGH[�RI�DUWLVWV���3LFDVVR�0LUR�'DOL�0DWLVVH�:DUKRO�/LFKWHQVWHLQ

 Index of artists - Picasso Miro Dali Matisse Warhol Lichtenstein...

 http://www.artshopping.com/abc_e.htm

 Última modificació: 3 Abr. 2001 - 28680

 10. 6SDQLVK�&RXUVHV�LQ�6SDLQ��0DODJD��,QVWLWXWR�3LFDVVR

 Spanish courses from beginners to superior in the traditional centre of Malaga, Spain....

 http://www.instituto-picasso.com/

 Última modificació: 19 Gen. 2001 - 14124 - Anglès 

 

 En cas contrari, per exemple si no se n’indica cap, l’ordenació és molt diferent i val a dir
que menys significativa en la interfície avançada.

 We found about 368,862 results:

 • P\2&�FRP���RFVSRWOLJKW�DUWV

 Auctions | HomeDecor | JobFinder | OCCarFinder | OCRegister | pluginOC | RealEstate |
SingleScene | Weddings. Search ocspotlight. • Movies • Music •...
URL: http://www.ocspotlight.com/arts/

 • /HRQDUGR�2Q�/LQH

 Leonardo On-Line is the web site of Leonard/The International Society for the Arts, Sciences
and Technology, which publishes with the MIT Press:...
URL: http://mitpress.mit.edu/e-journals/Leona.../lawupdate.html   

 • $+������+XWFKLVRQ���,OOXVWUDWLRQ�/LVW

 Art History 202, Renaissance to Modern Art Instructor: Prof. Jane C. Hutchison. Illustration List.
Alphabetical List of Artists Treated in the...
URL: http://www.wisc.edu/arth/ah202/jch/illustrations.html   

 • $UWH0HGLWHUUDQHR�FRP���:HOFRPH����	LH[FO�%LHQYHQLGR�

 Through the rapidly expanding capabilities of the Internet, Amadoz Imports, LLP, has created a
unique opportunity to present to the American consumer...
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URL: http://www.artemediterraneo.com/   

 • -RDQ�0LUR���0DVWHU�$UWLVW��7KH�SDLQWLQJV�DQG�VFXOSWXUHV�DUH�EXW�PHUH�UHIOHFWLR

 Joan Miro : Master Artist. The paintings and sculptures are but mere reflection of the inner spirit.
How can we ever come close? t3d.com is pleased...
URL: http://www.t3d.com/great_artists/Joan_Miro.html   

 • <RXU�DUW�GLUHFWRU\

 Your art directory
URL: http://www.art-database.com/   

 • 'DOODV�9LGHR�)HVWLYDO

 Wednesday March 14. Videotheque. Video Cabaret. Video Lounge. Video Box. 08:00 pm. The
Texas Show. Once and Future Queen. 08:15 pm. 08:30 pm. 08:45...
URL: http://www2.videofest.org/2001/schedule/   

 • $UWV(G1HW�0DLO�IRU�$XJXVW�������E\�DXWKRU�

 ArtsEdNet Mail for August 1998 (by author) [ Home ][ Thread ][ Subject ][ Date ][ Most Recent
Messages ] Other mail archives. Starting: Sat 01 Aug...
URL: http://www.artsednet.getty.edu/ArtsEdNet...g98/author.html   

 • 3RVWHUV�DUW�SULQWV�PXVHXPVKRS�DQG�VWDUVKRS�DW�PXVHXP�VKRSV�FRP

 Posters art prints museumshop and starshop at museum-shops.com
URL: http://www.museum-shops.com/   

 • $(,���5HQW+RPH��$FFRPPRGDWLRQ�UHQWDOV�LQ�3DULV�DQG�WKURXJKRXW�)UDQFH

 Quality apartments, studios, houses and rooms available to rent. Long and short term contracts
for your trips to Paris and the region. Wide selection...
URL: http://www.sosdriver.com/aei/   

 Alguns comentaristes afirmen que Altavista modifica periòdicament els seus criteris
d’ordenació, pel que pot passar que una mateixa cerca, feta en moments diferents,
ofereixi relacions de reusltats diversos

 5HVWULQJLU�OD�FHUFD

 És una opció de la cerca senzilla: si una cerca ofereix una quantitat excessiva de
document es pot activar aquesta opció per fer una nova cerca però només sobre el
conjunt resultant previ.

 ([HPSOHV�GH�FHUTXHV

• Unió lògica d’una frase i una paraula però amb la diferència en el tractament de les
majúscules. Equival a cercar tots els documents en què aparequi o bé la frase o bé
la paraula o bé totes dues juntes.

 �HGXFDFLy�SHU�D�OD�VDOXW�D�O¶HVFROD���������SHVH    Pàgines web: 75.223 pàgines trobades.

 �HGXFDFLy�SHU�D�OD�VDOXW�D�O¶HVFROD�����3(6(   Pàgines web: 184 pàgines trobades.
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• Intersecció lógica, però compte  amb la presencia/absència de tots els connectors
lògics:

 educació +infantil +primaria         Pàgines web: 15.901 pàgines trobades

 +educació +infantil +primaria  Pàgines web 2.040 pàgines trobades.

 
• Unió i negació lògica. Compte amb la inconsistència dels resultats amb les

interfícies senzilla i avançada. Vol dir documents en els que apareix el primer terme
però que no apareix el segon.

 Cerca senzilla

 �HGXFDFLR��XQLYHUVLWDULD

 3jJLQHV�ZHE���������SjJLQHV�WUREDGHV�

 Cerca avançada

 HGXFDFLy�$1'�127�XQLYHUVLWDULD

 3jJLQHV�ZHE���������SjJLQHV�WUREDGHV�

 
• Truncament: Cerca els documents on apareix qualsevol derivat de l’arrel “genet”,

com ara: genètic, genètica, genetista...” juntament i obligadament amb els altres
dos termes,

 �JHQHW��HXURSD��UHFHUFD  Pàgines web: 190 pàgines trobades.

 

 &HUFD�SHU�FDPSV

 Etiqueta TITLE  title:"IES Ambar"  title:Ambar

 

 Text d’un enllaç (entre les etiquetes A i   /A  anchor:xtec

 Etiquetes de Java  applet:espace

 Etiqueta IMG  image:avant

 En el text no en cap etiqueta HTML  text:fortran77

 Adreça de la pàgina  url:salut.htm

 Domini de l’adreça  host:www.net

 Etiqueta HREF  link:catala

 

������ *22*/(

 http://www.google.com

 http://directory.google.com
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 http://groups.google.com

 Google  fue creado el 1998 por los estudiantes graduados en la universidad de Stanford y
lanzada oficialmente en la caída de 1999. Éste es un motor directo que no utiliza sintaxis
avanzado de la búsqueda, haciéndola muy fácil utilizar. Les vuelve las paginaciones
basadas en el número de los sitios que conectan y cómo se visitan a menudo, indicando
su renombre.

 Google se ha convertido en el buscador más grande y popular de Internet. En tan sólo
dos años se ha labrado la reputación de tener una velocidad y exactitud prodigiosas: es
capaz de encontrar exactamente lo que uno busca en una fracción de segundo. Los
usuarios habituales rondan los 40 millones diarios: todavía no es un google (un 1 seguido
de 100 ceros), pero aún así el número es impresionante, alcanzado, además, sin hacer
publicidad en la televisión ni en los periódicos.

 No les hace falta. Tan sólo en los últimos seis meses, Google ha ganado un premio
Webby (el equivalente cibernético de los Oscar) a la excelencia técnica, i marcado un
nuevo récord entre los buscadores al tener clasificadas mil millones de páginas web. Por
si fuera poco, ha obtenido el espaldarazo de Yahoo!, el gigante del sector, que ha
nombrado a Google su buscador por omisión: es decir, si Yahoo! no encuentra lo que el
usuario quiere, lo envía automáticamente a Google. Yahoo! tiene un número de usuarios
diez veces mayor, pero Google siempre ocupa el primer lugar en satisfacción del cliente.
El 97% de los usuarios siempre, o casi siempre, encuentran lo que buscan.

 Desde sus inicios, Google se basó en la noción básica de que los buscadores
tradicionales son exasperantemente estúpidos, porque creen que la relevancia de una
fuente se basa en la repetición de les paraules que contenen. Era evidente que los
buscadores necesitaban ser más intuitivos, y ser capaces de distinguir entre calidad y
cantidad. ¿Pero cómo puede un programa de computadora comprender nuestro concepto
de calidad?

 La solución fue simple: tratar Internet como una especie de democracia. Google
considera como un voto cada conexión entre un sitio de Internet con otro. Mientras más
enlaces tenga un sitio, más votación obtiene. Algunos votantes tienen más influencia que
otros, dependiendo de los enlaces que tengan.

 Aunque suene raro, funciona, como tantas otras cosas en Google. Por ejemplo, el
buscador está armado con piezas tomadas de 6.000 computadoras personales, formando
una desordenada maraña de cables y capas de placas madre colocadas una sobre otra
como una gran lasaña. Paradójicamente, este montaje es más barato y rápido que los
servidores convencionales, más compactos y ordenados pero que cuestan millones de
dólares. Page y Brin se niegan a ofrecer las cotizaciones de la Bolsa, los resultados
deportivos y los servicios de correo electrónico que ofrecen los grandes buscadores, pues
esto hace más lenta la descarga de la página, y el objetivo de Google es que uno salga
del sitio lo más rápido posible.

������ +27%27
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 Creat el 1996 per Wired Digital Inc. En col·laboració amb Inktomi Corporation recull més
de 100 milions de pàgines, ells afirmen que tenen referenciats els 34% de les pàgines de
la xarxa (?¿)  i quatre milions de grups de debat�

 Té una cobertura internacional amb la interfície en diferents idiomes entre ells el castellà.
La diferència no és només d’dioma: les  opcions de cerca són diferents i també els
resultats.

 Les dues interfícies de cerca: senzilla i avançada tenen formularis per què l’usuari
determini opcions complementàries:  idioma, data, presentació dels resultats.

 Fa un anàlisi força "intel·ligent" de l’expressió entrada per l’usuari i la versió en anglès
permet l’ús força complet de la lògica booleana i de proximitat. Permet cercar pels
camps:domini, títle, link, date. Igualment, es pot acotar per àrea geogràfica i fer cerques
secundàries, és a dir només sobre el conjunt ja obtingu en una cerca prèvia.

 Ofereix resultats complementaris: “La gente que ha buscado por -----  también buscó
por... “ i sempre dóna la possibilitat de demanar una segona a Lycos, ja que actualment
és part d’aquesta empresa.

 L’ordenació dels resultats és quantitativa: segons la freqüència de les paraules entrades
per l’usuari i la seva presència en el títol i en les etiquetes META.

 Es pot triar la informació que presenta en la  llista de resultats.

 Les ajudes són completes i indiquen els criteris de rellevància per ordenar els resultats.

������ /<&26

 Lycos es va iniciar a la Carnegie Mellon University, als Estats Units, on va ser inicialment
desenvolupat com una eina per mesurar les dimensions de WWW.

 El nom procedeix de Lycosidae, una família d’arácnids que es caracteritza per actuar de
nit i  per perseguir les seves preses sense utilitzar teranyina.

 Actualment és associat amb Terra i Hotbot i té miralls a paisos diversos.

 Lycos indexa el títol, la capçalera del document, (etiquetes <H1>..<H6>), els enllaços, les
100 paraules més utilitzades al document i les primeres 20 línies.

 Lycos segueix un mètode mixte, quanitatiu i referencial, per determinar la rellevància dels
resultats. Té en compte el següents aspectes:

 - Nombre d’ocurrències de les paraules entrades.

 - Ubicació de les paraules, amb un pes difernecial segons apareguin al: títol, capçaleres o
text.

 - Nombre de vegades que aquest document està referenciat per altres (consideren que el
document és més important si altres documents hi tenen enllaços).
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 Per menú es pot seleccionar cercar en espanyol, en tot internet, en diferents formats
audiovisuals, en FTP i en el directori.

 No hi ha opcions de cerca gaire complexes, només la lògica booleana inferida amb els
signes + (presència obligada), -  (exclusió) i el parèntesis per indicar la unió.

 La cerca avançada permet triar en quines parts del document cercar les paraules
entrades(tot, nomès el títol, només l’adreça)
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 Els metacercadors, multicercadors  o “directoris de cercadors”, en anglès: “PHWD�VHDUFK
HQJLQH”, són localitzadors d’informació que ni recorren la xarxa ni confegeixen les seves
pròpies bases de dades, sinó que fan una consulta simultània a altres motors de cerca o
catàlegs temàtics.

 A partir de la seva interfície, envien els termes de la pregunta de l’usuari a les bases de
dades d’altres motores de  cerca.

 Els Metacercadors cerquen simultàniament sobre diferents cercadors No s’han de
confondre amb els repertoris de cercadors on hi ha un formulari específic per a cada
cercador que es vulgui fer servir i en el qual s’ha d’escriure amb la sintaxi específica de
cada cercador individual.

 ADVERTENCIA: Els metacercadors generalment seleccionen només el 10% dels
resultats de  cerca  en els diferents motors de cerca  que visiten, però els resultats poden
ser altament significatius, donat que recullen les primeres pàgines de la llista de resultats
de cada localitzador individual, el qual ja fa una ordenació segons la rellevància.

 Per una altra banda, cada cercador té les seves característiques específiques i això
dificulta la integració a través dels metacercadors.  Aquests no poden explotar tota la
potència de cerca de cada localitzador individual ja que la sintaxi de cerca no és la
mateixa en les diferents eines. Per això, els millors resultats s’obtenen quan es fan
cerques simples d’un sol terme.

 El seu origen es deu sobretot a la gran proliferació d’eines de cerca amb continguts
diversos, sempre parcials respecte al contingut de la xarxa. Els metacercadors es
presentaven com una ajuda a l’usuari que simplificava el procés de cerca estalviant haver
de triar o usar diferents cercadors, a vegades sense tenir un criteri clar per diferenciar-los
o triar-los.

 No obstant, ben aviat també va haver un gran nombre de metacercadors, reproduint així
el problema inicial.  De metadercadors, també n’hi ha una gran varietat, per exemple els
que presenten una única llista de resultats, eliminant les repeticions,  o els que presenten
una llista per cada cercador utilitzat.

 Exemples de metacercadors: Metacrawler, InferenceFind, Dogpile, Metafind.

������� 4XDQ�VyQ�~WLOV�HOV�PHWDFHUFDGRUV"

 Els resultats de fer cerques individuals en diferents cercadors poden arribar a tenir sobre
el 60% de respostes coincidents. Per tant, quan una cerca no obté resultats satisfactoris i
l’usuari es planteja repetir-la en altres localitzadors és el moment de fer servir un
metacercador.
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 Els metacercadors poden ser útils quan:
• No se sap per on començar una investigació: poden ser un bon punt d’inci per fer

després una cerca en profunditat amb eines diferents.
• no es té sort en trobar el que s’està cercant en localitzadors individuals.
• el tema a cercar és difícil
• la fórmula de cerca no és massa complexa
• es formula una cerca no gaire precisa i sense pretensions de selectivitat
• es desconeix el tema i es vol una ràpida introducció en una matèria.
• es vol obtenir un nombre petit de resultats significatius
• es vol provar si una paraula clau o un terme obtindria els resultats propers als

desitjats.

������� 'RV�WLSXV�GH�PHWDFHUFDGRUV

 a) El que cerca sobre diferents localitzadors i presenta diferents llistes de resultats, sense
classificar-los.

 Això significa que l’usuari ha de mirar les diferents llistes separades de resultats. En
aquests casos es veuen repetides les mateixes pàgines en les diverses llistes.  Fins i tot,
pot passar que alguns localitzadors no trametin la llista de resultats sinó que requereixin
ser visitats per a vissionar-la. El resultat amb aquest tipus d’eina és abrumador i poc
eficient.

 Un exemple d’aquest tipus d’eina és Dogpile  (www.dogpile.com).

 b) L’altre tipus és el que retorna una sola llista de resultats, generalment expurgada de
repeticions, però amb indicació de quins cercadors han trobat cada referència. . És
especialment en aquests casos, que el metacercador extrau un nombre màxim de
documents dels localitzadors individuals que ha fet servir (aproximadament un 10%).

 En alguns casos la interfície del metacercador permet triar diferents possibilitats:

• El nombre màxim de resultats a recollir.
• Si es vol la totalitat dels resultats dels localitzadors individuals.
• Si hi ha pressa en obtenir la resposta o aquesta pot fer-se amb tranquil·litat. En

funció d’això el resultat serà més o menys complet.

������� /LPLWDFLRQV�GHOV�PHWDFHUFDGRUV

 Els  Metacercadors no tenen la possibilitat de fer una cerca massa complexa, és la
configuració del metacercador el què determina què es pot fer, no pas les possibilitats de
cada un dels cercadors individuals.

 Com se sap hi ha molt poques normes estàndards en la sintaxis dels localitzadors
d’informació Internet, potser els que més s’apropen a la universalitat, sense aconseguir-
ho, és la definició d’una frase literal escrivint-la entre cometes i l’asterisc com a signe de
truncament. La resta presenta molta variabilitat: alguns fan servir els connectors lògics
booleans i altres els substitueixen per signes, pocs permeten l’ús del parèntesis per donar
complexitat a la fórmula de cerca, etc.

 Tres factors principals determinen la utilitat d’un metacercador
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• Quins localitzadors són utilitzats per a trametre la cerca de l’usuari. Aquest pot o no
triar els que s’usaran. Generalment s’inclouen tant motors de cerca com catàlegs
temàtics.

• Com combinar els termes de cerca, quina sintaxi utilitza. És a dir els operadors
booleans, la forma de definir les frases, i els valors per defecte;

• Com visualitzen els resultats: una sola o diferents llistes de resultats.

 És recomanable usar els metacercadors amb cautela:

• Com ja s’ha dit, generalment només seleccionen un 10% dels resultats de cada
localitzador individual. No obstant, moltes vegades aquesta quantiat és suficient
per satisfer les necessitats de molts usuaris.

• La major part del metacercadors simplement trameten sense reelaborar la
demanda de l’usuari, de manera que cerques amb més de dos termes o amb
sintaxi complexa quedaran estroncades: només obtindran resultats dels pocs
motors que utilitzen la mateixa sintaxi que l’usuari. A més, l’ús de més d’un terme
pràcticament sempre donarà resultats equivalents a la seva unió lògica, ja que
aquesta és la relació per defecte de molts localitzadors.

• La quantitat no equival a qualitat de resultats. És molt probable que el pas següent
sigui fer servir un motor de cerca amb la lògica booleana per restringir de manera
eficient aquests resultats.

• Convé fer servir metacercadors que també trametin la cerca a localitzadors
especialitzats o de qualitat singular (alguns exemple d’aquests en l’àmbit de
l’anglès són WebCrawler , Thunderstone , Directhit, i WhatUSeek ), els quals
contenen referències que són passades per alt pels principals cercadors.

����� 6HOHFFLy�GH�PHWDFHUFDGRV
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 Buscopio  http://www.buscopio.com/.

 Documentate  http://www.documentate.com/  

 Universitat d’Albany  http://library.albany.edu/internet/engines.html#meta

 Quevuelta  http://www.quevuelta.com/

 Un cas especial de multicercador és el programa client Copèrnic

 Copernic

 http://www.copernic.com/

 Programa client que cal instal·lar a l’ordinador de l’usuari i fa la
funció de navegador i cercador.

 Configurable i potent.

 Aquesta adreça permet fer la descàrrega.
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 Infozoid

 http://www.infozoid
.com/espanol/

 Diferencia cerca en la web, usenet  i cerca de notícies. (abc, bbc, cnn,
la vanguardia, yahoo)

 Inclou: AltaVista, Excite, Lycos, Google, QuePasa, Voila, MSNI,
Euroseek

 Només mostra 20 resultats.

 Idioma:
Multilíngüe

 Catàleg propi: NO

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: SI

 Llistats:  Únic

 Finestra: Única

 Selecció: Web /Notícies

 Selecció: llista única o separada

 

 Ixquick Metasearch

 http://ixquick.com/

 http://ixquick.com/do/me
tasearch.pl

 

 

 

 Interessant

 Recull només les 10 primeres pàgines de cada cercador. Permet
diferenciar: web, notícies, mp3 i imatges.

 La interfície en cada idioma inclou cercadors diferents:

 Castellana: Altavista, EuroSeek, Excite, Yahoo, Lycos, Open
Directory, Sol, Xasa, Yupi, Brujula, Iguana, México Web,

 Anglesa: Altavista, EuroSeek, Excite, Yahoo, Fast, GoTo, Hotbot,
LookSmart, MSN, NBCi, Webcrawler, AOL,

 Permet sintaxi de cerca complexa. Tramet la cerca sense
modificar-la, traduint la sintaxi a cada cercador.

 Força ràpid.

 Indica amb estrelles quants cercadors ofereixen una referència.
Indica Mostra entre parèntesi el lloc d’ordre dins d’un cercador. Per
exemple:, Altavista (2)

 Similar a http://www.baldey.com/en/,  i http://www.debriefing.com/

 Idioma: Multilingüe

 Catàleg propi: NO

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: SI

 Llistats:  Únic

 Finestra: Única

 Selecció: Idioma

 

����������� 5HVXOWDWV�HQ�OOLVWHV�~QLTXHV��0XOWLFHUFD�6HQVH�WULD�GH�FHUFDGRUV



Josep García Alcocer      Llicència d’estudis 2000-2001

230 de 514                             El tractament de la informació en la societat de la Informació

 Biwe

 http://multibuscad
or.biwe.es/

 Interessant

 A més de ser un catàleg temàtic té l’opció de metacercador. Llista
única indicant els cercadors en que apareix cada pàgina.

 Inclou: Lycos, Hotbot, Google, altavista, excite, fast,

 Idioma: Castellà

 Catàleg propi: SI

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: NO

 Llistats:  Únic

 Finestra: Única

 Selecció: Tot web / Castellà /
Espanya

 Selecció: Temps d’espera

 

 Metaindice

 http://metaindice.c
om/

 Cerca en 23 localitzadors espanyols. Llista  única indicant els cercadors
en que apareix cada pàgina.

 Permet accedir per separat a cada un dels 23 localitzdaors.

 Idioma: Castellà

 Catàleg propi: NO

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: No

 Llistats:  Únic

 Finestra: Única

 

 

 Todalanet

 http://www.ithaki.n
et/indext.htm

 

 Interessant

 Permet  triar temes (notícies, imatges, cançons, llibres, etc)  o dominis.
Permet triar també entre Motors o catàlegs.

 Inclou els motors: fast/lycos, google, webcrawler, altavista, northelight,
hotbot, webtop, directhit.

 Inclou els catèlags: Yahoo, About, Open Directory Proyect, Looksmart,
Ask Jeeves, Webcrawler, Altavista y Thunderstone.

 Idioma:
Multilinguüe.

 Catàleg propi: NO

 

 Cerca: Simple / avançada

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: No

 Llistats:  Únic

 Finestra: Única

 Selecció: tipus de localitzadors

 Selecció: dominis

 

��������� 5HVXOWDWV�HQ�OOLVWHV�GLIHUHQFLDGHV
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 All_on_one

 http://serpiente.dg

 Versió castellana de All_on_one

 Formularis de cerca individuals per a cada localitzador. Només es
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sca.unam.mx/allin
one

pot fer una cerca cada vegada.

 És una mena de catàleg de cercadors.

 Dividit en els següents grups: WWW, Internet, Interés específico,
Software, Personas, Notícias/Clima, Publicaciones/Literatura,
Reportes técnicos, Documentación, Referencia, Otros
sistemas/servicios interesantes.

 

 Idioma: Castellà
/Anglès

 Catàleg propi: NO

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: NO

 Tria de cercadors: SI

 Llistats:  Separats

 Finestra: Única

 

 

 Quevuelta

 http://www.quevuelta.c
om/

 

 

 Interessant

 És una mena de catàleg de cercadors.

 Cal seleccionar una de les 12 categories temàtique de
cercadors i també cal triar un nombre de cercadors.

 Primer fa una selecció a l’atzar d’entretots els loclaitzdors de
la/es categoria/es triades.

 Una vegada feta la primera cerca permet seleccionar de
manera individual entre les diferents subcategories de
cercadors.

 Obre tantes finestres com nombre de cercadors seleccionats.

 Idioma: Castellà

 Catàleg propi: NO

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: SI

 Llistats:  Separats

 Finestra: Independents

 

 

����������� 5HVXOWDWV�HQ�OOLVWHV�GLIHUHQFLDGHV��0XOWLFHUFD�VHQVH�WULD�GH�FHUFDGRUV

 Te respondo

 http://www.terespondo
.com/v4/

 Presenta llistes separades amb 5 referències procedents de
cada cercador individual

 Inclou: lycos, fast, altavista, excite, aol.

 Té una base de dades de conceptes que permet ampliar les
respostes: biografies, guies de viatges. Es presenta en forma
de pregunta  l’usuari té l’opció de triar opcions de resposta

 Idioma: Castellà,
Portuguès, Anglès

 Catàleg propi: NO

 Cerca: Simple

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: NO

 Llistats:  Separats

 Finestra: Única

 Selecció: País o domini (però
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sense efecte)

 

����������� 5HVXOWDWV�HQ�OOLVWHV�GLIHUHQFLDGHV��6HQVH�0XOWLFHUFD

 Buscamania

 http://www.terra.es/per
sonal/luiscem/buscado
res/buscadores.htm

 Producte artesanal. Obre una ventana por cada buscador que
hayas seleccionado donde irá apareciendo el resultado.

 Inclou: Altavista,  Lycos,  Opentext,  Webcrawler,  Ozú.es,  Olé,
Dónde?,  Yupi,  Elcano,  Euroseek,  Ozú.com,  Cibercentro,
Excite,  Infoseek,  Magellan,  Hotbot,  Yahoo,  Biwe,  Sol,
Galaxy

 Idioma: Castellà

 Catàleg propi: NO

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: NO

 Tria de cercadors: SI

 Llistats:  Separats

 Finestra: Independents

 

 

 Ciudadrobot

 http://www.ciudadrobot
.com/

 Cal triar el cercador, un cerca cada vegada.

 Inclou: Ugabula, altavista i yahoo.

 Idioma: Castellà
/Anglès

 Catàleg propi: NO

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: NO

 Tria de cercadors: SI

 Llistats:  Separats

 Finestra: Independents

 

 

 Búscalo Rapido

 http://www.enter.net.m
x/xyz/atajos/buscalora
pido.html

 Cal triar el cercador, un cerca cada vegada.

 Inclou: Mexwebguide, yuppi, el buscador, sbel, mexmastger,
trovator, taràntula, mexsearch, ole, ozu, donde, elcano,
telepolis , biwe, mibi, auyantepui, caray-garay, IOPT, lycos,
altavista i yahoo.

 Idioma: Castellà
/Anglès

 Catàleg propi: NO

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: NO

 Tria de cercadors: SI

 Llistats:  Separats

 Finestra: Única

 

 

 Halleck

 http://halleck.arrakis.e
s/

 Cal triar el cercador, un cerca cada vegada.

 Inclou: Yahoo, altavista, lycos, biwe
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 Idioma: Castellà
/Anglès

 Catàleg propi: SI

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: NO

 Tria de cercadors: SI

 Llistats:  Separats

 Finestra: Única

 

 

 Metamonster

 http://www.metamonst
er.com/

 Interessant

 Ofereix una relació de cercadors per grups i per països on ha
trobat informació  demanada. Es pot accedir a la informació de
la CNN per països i clicant sobre la paraula “More” de cada
país s’afegeix com a terme de cerca.

 Inclou l’opció d’interrogar més de 500 localitzadors de tot el
món.

 Idioma: Multilingüe

 Catàleg propi: NO

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: NO

 Tria de cercadors: SI

 Llistats:  Separats

 Finestra: Única

 Selecció: idioma

 

 Quijote

 http://www.quijote.net/
portal/metabuscador

 Diu que Cerca Lycos, yahoo, hotbot, excite.

 Però no funciona!!

 Idioma: Castellà

 Catàleg propi: SI

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: NO

 Tria de cercadors: SI

 Llistats:  Separats

 Finestra: Única

 Selecció: Web o notícies

������� 0HWDFHUFDGRUV�LQWHUQDFLRQDOV

��������� 5HVXOWDWV�HQ�OOLVWHV�~QLTXHV

 Selecció extreta, entre d’altres,  principalment de
http://library.albany.edu/internet/engines.html#meta

����������� 5HVXOWDWV�HQ�OOLVWHV�~QLTXHV��&DWjOHJV�GH�FHUFDGRUV

 Fossick Meta Search

 http://fossick.com

 Afirma que cerca en 3000 localitzadors.

 És una mena de catàleg temàtic de cercadors.

 Permet triar per països.

 Ofereix la traducció de les pàgines amb Babelfish,
d’AltaVista.
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 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: SI

 

 Cerca: Simple / avançada

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: NO / Si

 Llistats:  Únic

 Finestra: Única

 Selecció: Llista única o per cercador.

 Selecció: Cerca per paraules clau o
per llenguatge natural.

 Avançada: Selecció: Veure tots o pocs
resultats.

 Avançada: Selecció: per països.

 Avançada: Selecció d’un cercador del
catàleg

 

 ProFusion

 http://www.profusion.com/

 És una mena de catàleg temàtic de cercadors. Permet triar
entre un catàleg de catàlegs especialitzats (dos nivells), al que
es pot afegir el motors generals.

 A posteriori de la cerca simple es pot discriminar la cerca
procedent d’eines diverses: titulars, web invisible, catàlegs
temàtics, motors de cerca

 Aquesta mateixa tria es pot fer a priori en la “Fine Tune”.

 Inclou entre d’altres els localitzadors generals: About,
AdobePDFOnline, Fast, AltaVista, AOL, Britannica, Excite,
LookSmart, Lycos, MSN, NBCi, Netscape, Raging, Yahoo!,

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: NO

 

 

 

 Interessant

 Cerca: Simple / Avançada /
Fina

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: NO /Si

 Llistats:  Únic

 Finestra: Única

 Selecció: Llista única, per títol, per
servidor o per cercador

 Avançada: Selecció dels
cercadors.

 Avançada: Selecció del nombre de
resultats per loclaitzador.

 Avançada: Selecció connector
booleà

 

 Search.com

 Savvysearch

 http://www.savvys
earch.com/lang/s
panish.html

 Metacercador de CNET.

 Inclou per defecte:  About.com,  Direct Hit,  FindWhat, GoTo.com,  Lycos,
mySimon,  Sprinks, Yahoo!

 Pot configurar-se per molts altres agrupats temàticament.
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 És una mena de catàleg temàtic de cercadors.

 Permet fer cerca secundària sobre el resultats.

 També permet cercar en directoris FTP i grups de debat .

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: SI

 

 Cerca: Simple / Avançada

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: NO /Si

 Llistats:  Únic

 Finestra: Única

 Avançada: Selecció per confjgurar  els
cercadors.

 

����������� 5HVXOWDWV�HQ�OOLVWHV�~QLTXHV��0XOWLFHUFD�DPE�7ULD�GH�FHUFDGRUV�SHU
GHIHFWH

 highway61

 http://www.highway61.com
/

 Presenta la relació de subategories de Yahoo,

 Yahoo, Excite, Goto, ePilot, Fast, About, AltaVista, LookSmart,
WebCrawler, DirectHit.

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: SI

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: SI

 Llistats:  Únic

 Finestra: Única

 Selecció: Llista única o  per
cercador

 Selecció: Directori, notícies,
subastes, botigues.

 MetaMission

 http://metamission.com/

 Permet cercar imatges, vídeos, cançons, fotos, llibres, hardware,
software i  Usenet

 Ofereix un conjunt de cerques i grups temàtics relacionades.

 Inclou: Google, AOLSearch, SevenSearch, About,  NorthernLight,
Kanoodle, ah-ha,  Netscape, WebCrawler, Fast, DirectHit, Goto,
Yahoo,  MSN, Lycos, Excite.

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: NO

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: SI

 Llistats:  Únic

 Finestra: Única

 Selecció: Llista única, per títol o per
cercador.

 Selecció: connector booleà

 

 Meteor

 http://www.metor.com/

 Permet triar entre motors, catàlegs generals, catàlegs especialitzats
i guies temàtiques.

 Inclou  Motors: AltaVista, EuroSeek, Excite, FASTSearch, Google,
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 Interessant

HotBot, Infoseek, Lycos, NorthernLight,

 Inclou Catàlegs: Clearinghouse, GoTo, LookSmart,
OpenDirectoryProject, , RealNames, Snap, Yahoo!,

 Inclou Guies temàtiques: About, Britannica, Magellan, Yahoo life

 Inclou 19 grups de cercadors temàtics

 

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: NO

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: SI

 Llistats:  Únic

 Finestra: Única

 Selecció: entre motors, catàlegs
general i especialitzats i guies
temàtiques.

 Selecció: temps

 Selecció: connector booleà

 

 Query Server

 http://www.queryserver.com/

 Permet cercar separadament sobre 10 motors de cerca, 10
cercadors de notícies, 12 cat+alegs de salut, 8 catàlegs
econòmics, i 13 catàlegs sobre el govern USA.

 Els 10 motors són: AltaVista, Excite, FAST, HotBot, Lycos,
MSN, Northern Light, WebCrawler, Yahoo Sites, Yahoo
Web,

 

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: NO

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: SI

 Llistats:  Únic

 Finestra: Única

 Selecció: Llista única, per títol o
per servidor

 Selecció: temps

 Selecció: nombre de resultats per
cada cercador.

 Selecció: connector booleà

 

 

 6HDUFK&DGG\

 www.searchcadd
y.com

 Inclou AllTheWeb/Fast, AltaVista, DirectHit, Excite, LookSmart, Northern Light,
Webcrawler, Yahoo!.

 Pot configurar-se per molts altres, uns 20.

 Permet fer cerca secundària sobre el resultats.
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 També permet cercar en directoris FTP i grups de debat .

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: SI

 

 Cerca: Simple / Avançada

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: SI

 Llistats:  Únic

 Finestra: Única

 Selecció: cercador individual.

 Avançada: Selecció per confjgurar
els cercadors.

 

 Vivisimo

 http://vivisimo.co
m/

 Inclou: Yahoo, AltaVista, MSN/AOL, Open, Directory, NorthernLight,
Fast/Lycos, HotBot, Excite, DirectHit, AskJeeves, Euroseek, News, Search,
Engines, (select, all,none), Yahoo, News, Yahoo, Tech, Yahoo, Business,
Yahoo, Sports, WorldNews, CNN, CNN, Finance, CNN, Sports, Other, Search,
Engines, Medline, Patents, Government, Business.com, Ebay,

 La cerca avançada permet triar els cercadors, l’idioma de cerca,  la manera de
presentar els resultats (mateixa o diferent finestra) i el filtre per adults..

 Presenta els resultats estructurats en carpetes.

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: NO

 

 Cerca: Simple / Avançada

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: SI però
individual.

 Llistats:  Únic

 Finestra: Única

 Selecció: un sol cercador o tots els
definits a la configuració.

 Avançada: Selecció de cercadors.

 Avançada: Selecció de presentació
en la mateixa o diferent
presentació

 

����������� 5HVXOWDWV�HQ�OOLVWHV�~QLTXHV��0XOWLFHUFD�DPE�7ULD�GH�FHUFDGRUV�HQ�FHUFD
DYDQoDGD

 

 C4

 http://www.cyber411.com/

 Realiza una búsqueda en paralelo en los siguientes
buscadores: Lycos, Webcrawler, Yahoo, AltaVista, Excite, New
Rider, PointSearch, Inktomi, Galaxy, Aliweb, Tribal Voice, Apollo
k , Goto, Findwhat, ah-ha.com, hotbot, i Opent Text
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 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: NO

 Portal comercial

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: NO /Si

 Llistats:  Únic

 Finestra: Única

 Selecció: En l’opció de configuració
permet triar el conjunt de
cercadors, per grups temàtics.

 

 

 GenieKnows

 http://www.genieknows.com/

 Permet cercar imatges, vídeos, cançons,

 Inclou: About, Altavista, Aol, DirectHit, , Euroseek, Excite,
Fastsearch, Google, , GoTo, HotBot, Infoseek, Iwon, ,
Kanoodle, Looksmart, Magellan, NationalDirectory, ,
NorthernLight, OpenDirectory, Raging, RocketLinks, ,
ScrubTheWeb, SevenSearch, Snap, Thunderstone, ,
Webcrawler, Yahoo.

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: SI

 

 Cerca: Simple/ Avançada

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: NO/ SI

 Llistats:  Únic

 Finestra: Única

 Selecció: Llista única o per
cercador.

 Avançada: Selecciona temps de
cerca,

 Avançada: Selecciona
localitzadors,

 

 

 Mamma

 http://www.mamma.com/

 Permet cercar imatges, vídeos, cançons,

 Inclou: Yahoo, Lycos GoTo, FindWhat, MSN, Askjeeves, NBCi

 Disponible versió francesa.

 Ofereix un conjunt de cerques relacionades. Presenta una
plantilla per construir la consulta.

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: NO

 

 Cerca: Simple / Avançada

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: NO /SI

 Llistats:  Únic

 Finestra: Única

 Avançada: Selecció de cercador.

 Avançada: Selecció de filtre per
adults.
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 MetaCrawler

 http://www.metacrawler.com/

 És un dels primers  metacercadros. Creat  el 1994 a la
University of Washington (Seattle) després va ser comprat
per Go2net. Molt popular.

 Permet cercar imatges, vídeos, cançons,

 Inclou:  OpenText, AltaVista, Lycos, Excite, Webcrawler,
Inktomi, Infosee Guide, Yahoo y Galaxi.

 Ofereix un conjunt de cerques relacionades

 Ofereix una plantilla per construir la consulta.

 Permet cerques booleanes.

 Inclou formulari per declarar pàgines als cercadors.

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: SI

 

 Interessant

 Cerca: Simple / Avançada

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: NO/ SI

 Llistats:  Únic

 Finestra: Única

 Selecció: Llista única, per servidor
o per cercador.

 Avançada: Selecció domini

 Avançada: Selecció temps

 Avançada: Selecció cercador

 

����������� 5HVXOWDWV�HQ�OOLVWHV�~QLTXHV��0XOWLFHUFD�6HQVH�WULD�GH�FHUFDGRUV

 

 Chubba

 http://www.chubba.com/

 Inclou cerca sobre Usenet,diccionary/thesaurus i enciclopèdia;

 Inclou: Mamma, whatUseek Lycos, GoTo,

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: NO

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: NO

 Llistats:  Únic

 Finestra: Única

 Selecció: Llista única o per
localitzadors.

 

 Gohip

 http://www.gohip.com/

 No hi  cap informació sobre el seu funcionament ni sobre la quantitat
de resultats.

 Sprinks, Findwhat, Mamma, Bay9.
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 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: SI

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: NO

 Llistats:  Únic

 Finestra: Única

 

 Palavista

 http://www.palavi
sta.com/

 Multibuscador especialitzat en música

 Inclou: 2look4, Kermit, AstraWeb, Mircx, Mp3lycos, FastMp3, Mp3Cache,
Look4Mp3

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: NO

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: NO

 Llistats:  Únic

 Finestra: Única

 Selecció: Llista única o  per
cercador

 

 SurfWax

 http://www.surfwax.com/

 

 Divideix la pantalla en dos finestres per conservar
la llista de resultats.

 Opció “Focus”: termes relacionats  amb els que
concreta o amplia temàticament la cerca anterior

 Sense cap informació sobre els cercadors que
utilitza

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: NO

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: NO

 Llistats:  Únic

 Finestra: Única

 Selecció: : Llista única, per
rellevància, per títol o  per cercador

 Selecció del nombre de resultats.

 

 Webinfo

 http://www.webinfosearch.com
/

 Amb la llista de resultats presenta un enllaç directe a cada
localitzador

 Inclou: nbci, goto, iwon, altavista, google, findwhat, kanoodle,
sprinks, yahoo, fast, nothernlight, thunderstone, msn, hotbot,
lycos, looksmart, aol, ask jeeves, amanzon, euroseek,
metagopher, titan, tecor, magellan, excite, webcrawler, infomak,
answers, britanica, disney, search.com,

 Permet cercar: música, radio, notícies, programari o empreses

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: SI

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: NO

 Llistats:  Únic

 Finestra: Única
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 Metagopher

 http://www.metag
opher.com/index.
html

 GoTo, Altavista, Excite, Lycos, WebCrawler, Sprinks, Yahoo, Google,
Groups.Google

 Fa Multicerca o tria d’un cercador del desplegable.

 Inclou també, un ampli servei de notícies,

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: NO

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: NO (Si
sense multicerca)

 Llistats:  Únic

 Finestra: Única

 Selecció: entre multicerca o cerca
en un sol cercador.

 

 The Pandia Search Central

 http://www.pandia.com/

 Interessant

 Permet triar entre metacerca ràpida i extensa.

 Fa Multicerca o tria d’un cercador del desplegable.

 Permet cercar per Notícies, radio, llibres, Música, Videos, DVDs

 Inclou: AltaVista, Ask Jeeves, Britannica, Excite, Fast , Google,
HotBot, LookSmart, NBCi, Northern Light, Yahoo!,

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: Si

 País: Noruega

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: No (Si
sense multicerca)

 Llistats:  Únic

 Finestra: Única

 Selecció: entre multicerca o cerca
en un sol cercador

 

����������� 5HVXOWDWV�HQ�OOLVWHV�~QLTXHV��7ULD�GH�FHUFDGRUV�DQXOÂOD�OD�0XOWLFHUFD

 

 METAEUREKA

 http://www.metaeureka.com/

 Permet cercar imatges, vídeos, cançons, fotos, llibres...

 Ofereix un conjunt de cerques i grups temàtics relacionades.

 Fa Multicerca o tria d’un cercador del desplegable.

 Inclou: AltaVista, AOL, Dmoz, Excite, HotBot, Fast,
FindWhat, MSN, Voila, Yahoo, 7search

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: SI

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: NO (Si
sense multicerca)

 Llistats:  Únic

 Finestra: Única

 Selecció: Filtre d’adult

 Selecció: Agrupació per domini
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 Selecció: connector booleà.

 Selecció: entre multicerca o cerca en un
sol cercador.

��������� 5HVXOWDWV�HQ�OOLVWHV�GLIHUHQFLDGHV

����������� 5HVXOWDWV�HQ�OOLVWHV�GLIHUHQFLDGHV��0XOWLFHUFD�DPE�WULD�GH�FHUFDGRUV�SHU
GHIHFWH

 QbSearch

 http://qbsearch.
com/

 Inclou: Check, ALL,  AltaVista, Goto.com, ValleyAlley, Yahoo/Google,
FindWhat, Lycos/Hotbot, AskJeeves, Go/Infoseek, Excite, About.com, NBCi,
Look-Smart, Raging, Search, Sprinks.com, Direct, Hit, Web, Crawler,
AllTheWeb, NorthernLight, Meta, Crawler,

 

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: NO

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: SI

 Llistats:  Separats

 Finestra: Única

 Selecció: Nombre de resultats per
cercador

 

 Researchville

 http://www.researchvi
lle.com/

  Inclou: AllTheWeb, Alta Vista, Excite, Google, HotBot, Lycos,
NorthernLight, Thunderstone

 Cada llista exclou les demé

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: NO

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: Si

 Tria de cercadors: SI
posterior a la cerca, però
excloents

 Llistats:  Separats

 Finestra: Única

 Selecció: Un cercador cada vegada

 

 Robtex

 http://www.robtex.
com/search.htm

 En cerca avançada presenta un catàleg temàtic de cercadors: motors,
catàlegs, usenet, articles, programari, empreses, multimèdia, etc.

 Permet cercar per : adreces de correu, , dominis, FTP, etc.

 La mateixa interfície que la cerca avançada de webtaxi.

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: NO

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: SI

 Llistats:  Separats

 Finestra: única amb marcs
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 Webtaxi

 http://www.webt
axi.com/

 Inclou: AltaVista, AltaVista (UseNet), DejaNews, Excite, HotBot, Inference
Find, Inktomi, Lycos, Magellan, OpenText, Yahoo,  LookUp, hVeronica,
TradeShow

 En cerca simple només fa un localitzador però en l’avançada fa Multicerca

 En cerca avançada presenta un catàleg temàtic de cercadors: motors,
catàlegs, usenet, articles, programari, empreses, multimèdia, etc.

 Permet cercar per : adreces de correu, , dominis, FTP, etc

 La mateixa interfície que Robtex (http://www.robtex.com/search.htm)

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: NO

 

 Cerca: Simple / Avançada

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: SI prèvia a
la cerca: excloent

 Llistats:  Separats

 Finestra: Única

 Selecció: Resultats a la Mateixa o
diferent finestra

 Selecció: Un cercador cada vegada

 

 Searchwiz

 http://www.search
wiz.com

 Llistes separades però informa de les coincidències. Senzill i ràpid,

 Inclou: AltaVista, Yahoo, Lycos, Excite, HotBot, WebCrawler, Snap,  AOL
NetFind,  GoTo

 També permet cercar persones i pàgines grogues americanes.

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: NO

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: SI

 Llistats:  Separats

 Finestra: Única

 

 

 Searchspaniel

 http://www.search
spaniel.com/

 Permet triar entre una llista única o separada per cercador.

 Inclou: Alta Vista, Excite, Hot Bot, Lycos, Magellan, Webcrawler, Yahoo,
Amazon (Books), Groupsgoogle, Jumbo (FTP), ABC (News)

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: NO

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: SI

 Llistats:  Separats

 Finestra: Única

 Selecció: Si mostrar cada cercador
en un finestra.

 

 Seek123

 www.seek123.co
m

 Inclou en un conjunt: AltaVista, Excita, HotBot, INFOSEEK, Lycos,
Webcrawler, Yahoo!

 Inclou en un conjunt Ask Jeeves, Goto, google, Inference, Snap
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 El valor per defecte és el que de cada localitzador individual.

 Cerca també Música i en grups de debat

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: Si

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: SI

 Llistats:  Separats

 Finestra: Única

 Selecció: Si mostrar cada cercador
en un finestra.

 

 Starting Point

 http://www.stpt.co
m/

 Catàleg autònom que permet també triar un altre cercador en seleccionar
l’opció: altres recursos (others resources).

 Permet la cerca sobre bases de dades.

 Inclou: WebCrawler, AltaVista, Yahoo, Lycos, MetaCrawler, Infoseek, Excite,
HotBot, SavvySearch, DejaNews, GoTo.com, Northern Light

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: SI

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: SI

 Llistats:  Separats

 Finestra: Única

 

 

����������� 5HVXOWDWV�HQ�OOLVWHV�GLIHUHQFLDGHV��0XOWLFHUFD�DPE�WULD�GH�FHUFDGRUV�HQ
FHUFD�DYDQoDGD

 1Blink

 http://www.1blin
k.com/

 Permet triar entre Música, subhastes, notícies, salut, USENET, diccionaris,
feina

 Presenta les 10 primeres pàgines de resultats de cada cercador.

 Inclou: Fast,  Altavista,  Yahoo,  Excite,  Lycos,  Thunderstone,  Northernlight,
Snap

 

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: NO

 

 Cerca: Simple/ Avançada

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: NO /SI

 Llistats:  Separats

 Finestra: Única

 Avançada: Selecciona cercadors.

 

 

 Altaseek

 http://www.altaseek
.net/

 Permet triar entre Música,  FTP.

 Només permet seleccionar un màxim de 4 cercadors d’entre el següents.

 Inclou: Yahoo, Goto.com, AltaVista, Lycos, About.com,  MSN Search,
Kanoodle, Excite, HotBot, NorthernLight,  Looksmart, NBCi, Infospace,
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Magellan, TheNet1,  Open Directory, Galaxy, Webcrawler, Google, Direct
Hit,  Aliweb, Aol NetFind, Jayde, ScrubtheWeb, AIEWI

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: SI

 

 Cerca: Simple / Avançada

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: NO /SI

 Llistats:  Separats

 Finestra: Única

 Avançada: Selecció de cercadors.

 Avançada: Selecció llista de
resultats en finestra única, en
marcs o en finestres diferents.

 Avançada: Selecció per continents.

 

����������� 5HVXOWDWV�HQ�OOLVWHV�GLIHUHQFLDGHV��0XOWLFHUFD�VHQVH�WULD�GH�FHUFDGRUV

 all4one

 http://www.all4one.com
/

 Cerca sobre 4 motors de cerca. Presentant els resultat en 4 finestres
a la mateixa pantalla.

 Inclou: Altavista, Yahoo, Hotbot i Excite.

 Permet triar entre cerca al Web i cercar notícies de economia,
tecnologia, entreteniment i esports.

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: NO

 Portal comercial.

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: NO

 Llistats:  Separats

 Finestra: Única

 Selecció: Web i notícies.

 

 Dogpile

 http://www.dogpile.co
m/

 Permet triar entre Música, imatges, FTP, multimèdia, subhastes,
notícies, salut, USENET, diccionaris, feina

 Presenta un conjunt de temes relacionats.

 Inclou: Goto, Looksmart, directhit, ah-ha.com, Brain fox, kanoodle,
realnames, ePilot, Dogpile directory, Bay9, Open Directory, altavista,
ValleyAlley.com , Yahoo,

 

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: SI

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: NO

 Llistats:  Separats

 Finestra: Única

 

 Useit!  Permet triar entre cercadors dels següents grups:
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 http://www.he.net/
~kamus/use2en.h
tm

 Internacionals: Webcrawler , Open Text , HotBot , Galaxy , Altavista , Yahoo ,
Excite , Lycos

 Europeus: Ecila , DINO , UCO , WWLib

 Negocis: WorldWide Access Business Center , Europages , Yelloweb , Italian
Business, IBIS

 Italians: ShinySeek , Arianna , ATSLink , Virgilio, , Multisoft , Centro Affari
DSNet , Itnet , Queen Network , Nikos.COM

 Notícies: , CNN Search , PA Web Search , L'Unità , L'Unione Sarda, Ecola's
Newsstand Search

 Ordinadors: , Byte Magazine , ZD Net Search , Price Watch - Street Price
Search , InfoWorld , Internet World Daily

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: NO

 

 Cerca: Simple / Avançada

 Multicerca: SI

 Tria de cercadors: NO

 Llistats:  Separats

 Finestra: Única

 

 

����������� 5HVXOWDWV�HQ�OOLVWHV�GLIHUHQFLDGHV��6HQVH�0XOWLFHUFD

 Accufind

 http://www.netloc
ator.com/

 Inclou en desplegable: Alta Vista, Corel Photos, DejaNews, Dogpile, Excite,
FTP Search, Galaxy, HotBot, LinkStar, Lycos, Magellan, Movies, Music,
Reference.Com, Snap, WebCrawler, Yahoo

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: SI

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: NO

 Tria de cercadors: SI

 Llistats:  Separats

 Finestra: Única

 

 Primesearch

 http://www.primec
omputing.com/se
arch.htm

 Inclou en finestra separada una àmplia relació de cercadors agrupats pels
temes: generals, Grups de debat, MP3,  maquinari, programari, subhastes,
vendes, notícies.

 

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: NO

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: NO

 Tria de cercadors: SI

 Llistats:  Separats

 Finestra: Única

 Selecció:

 

 Freeality  internet
search

 http://www.freealit

 Catàleg temàtic de cercadors amb una gran quantitat de localitzadors
especialitzats i bases de dades.
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y.com
 Permet la cerca sobre bases de dades.

 Idioma: Anglès

 Catàleg propi: NO

 

 Cerca: Simple

 Multicerca: NO

 Tria de cercadors: SI

 Llistats:  Separats

 Finestra: Única, la mateixa que el
catàleg.

 

 

����� 6HUYHLV�&86,

������� 4Xq�VyQ�HOV�VHUYHLV�G¶LQIRUPDFLy�&86,

 Els serveis CUSI són una variant dels multicercadors. El terme procedeix de l’expressió
anglesa &RQILJXUDEOH�8QLILHG�6HDUFK�,QWHUIDFH, és a dir, Interfície de cerca unificada
configurable. També es parla de Cercador multiobjectiu integrat. Generalment, són eines
que es troben a les pàgines web de centres universitaris i d’investigació

 Aquesta interfície inclou en una mateixa pantalla diversos grups de fonts d’informació,
diverses possibilitats de cerca en paral·lel, amb els respectius desplegables per triar l’eina
concreta de cada grup: motors de cerca, catàlegs temàtics, bases de dades, cercadors de
persones, diccionaris, manuals, serveis Gopher, serveis Wais i d’altres.

 Encara que totes les interfícies CUSI acostumen inclouen els mateixos grups de
localitzadors, les eines concretes que inclouen a cada un d’ells pot variar entre els
diferents servidors i sempre són un subconjunt petit de les existents a la xarxa.

 La interfície  CUSI fa ser creada com a iniciativa personal per Martijn Koster a NEXOR
(http://www.nexor.com/ ) el 1993 i actualment és mantinguda per
EMNET(http://www.emnet.co.uk/). Actualment hi ha diferents rèpliques d’aquesta interfície
en diferents països del món, encara que no n’hi ha cap a Espanya i només hi ha una
documentada a sudamèrica, a l’Argentina però no és activa:
http://observatorio.penguinpowered.com/argentina/

������� 0RGHO�L�JHRJUDILD�GHOV�&86,

 La pàgina principal del CUSI que inclou el model d’interfície i també recull la relació de
servidors CUSI en el món és http://cusi.emnet.co.uk/. Algunes de les adreces indicades ja
no estan en servei:

 A continuació es reprodueix aquesta pàgina model:

 CUSI

 A Public Service developed by NEXOR and maintained by EMNET

 Please choose the nearest CUSI from the List of CUSI Services, and see About this service for background
information. The official access point for CUSI is now KWWS���FXVL�HPQHW�FR�XN�.
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 WWW Indexes

 These are some manual indexes of WWW-based information useful for finding well-known services.

 Search term: 
Submit ALIWEB

 The &8,�:��&DWDORJ was a fairly comprehensive semi-automated high-quality global index, although this
service has now been removed. Contact Oscar Nierstrasz for more information.

 Our ALIWEB is a semi-distributed/automated special global index for the Web.

 The popular Yahoo features a hierarchically organised subject tree.

 The GNA Meta-Library is becoming more out of date as it is maintained manually, but has got non-WWW
refernces also.

 CityScape's Global On-Line Directory is one of any claiming to be the "the ultimate Internet reference" soon...

 DA-CLOD is a database where anybody can add URLs. :$51,1*���,W�DSSHDUV�WKH�VHUYLFH�LV�QR�ORQJHU
DYDLODEOH

 The comp.infosystems.announce search engine refers to your local News system for the actual articles (which
may no longer exist).

 The UK Index is a manually maintained index of resources in the UK

 Alta Vista has access to 8 billion words in 16 million web pages. It also has an index of 13,000 news groups
updated in real-time.

 The Spectre Searcher at Santa Cruz, California is "a powerful and quick simple search engine with a database
of thousands of indexed Web and Gopherspace pages and areas".

 Robot generated WWW Indexes

 These indexes of WWW-based resources are generated by robots, and therefore very complete, but are more
likely to find too much information.

 Search term: 
Submit WebCraw ler

 The Lycos robot is probably the largest.

 The WebCrawler is smaller, but more up-to-date.

 The comprehensive HarvestResource Discovery system has a demo database of WWW Pages.

 The EInet Galaxyalso has a subject tree.

 InfoSeek is commercial, but have a limited free demo facility.

 Open Text is another big commercial database.

 JumpStation is an index in the UK, which is not actively maintained.

 NlightN - "A Universe of Databases, News, Internet and more". Limited searches without registration, but
registration is free.
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 Other Internet Indexes

 These are not WWW-based, but may well be of interest.

 Search term: 
Submit The Whole Internet Catalog

 The Whole Internet Catalog is an up-to-date copy of the appendix in Ed Krol's The Whole Internet Guide.
Veronica searches Gopherspace, but is very busy and often gives far too many matches to be useful. The
WAIS Directory of servers will find relevant WAIS sources. The Clearinghouse for Subject-Oriented Internet
Resource Guides has lists of resource guides.

 Software

 Search term: 
Submit ArchiePlex

 ArchiePlex is a full-featured Archie gateway for the web, and locates files on Anonymous FTP sites. The
Language List and the Free Compilers and Interpreters List should be obvious. Our Mac Software Catalog is a
Web view of Michigan's Mac Archive. The IBMPC Windows Archive is part of the HENSA/Micros archive, and
the Unix Archive is also maintained by HENSA in the UK.

 You might also check out the 9LUWXDO�6KDUHZDUH�/LEUDU\ (SHASE), with search engines for UNIX, Mac,
Windows, DOS, Atari, Amiga etc.

 People

 Search term: 
Submit Netf ind

 For Internet related standards and proposed standards you can use the RFC Index Search and Internet Draft
Index Search at NEXOR. The Unified CS TR Index gives nice HTML abstracts, and Rick Harris maintains a
WAIS database of Computer Science Technical Reports. The SEL-HPC Article Archive contains databases on
High Performance Computing and other disciplines. The CIA World Factbook is the 1993 edition. Alex is a
Catalogue of Electronic Texts on the Internet.

 Dictionaries

 Search term: 
Submit Dictionary of Computing

 

 

 No totes les interfícies CUSI són de text, també hi ha pàgines gràfiques com l’alemanya
http://www.tu-chemnitz.de/misc/cusi.html .

 A continuació es reprodueix la pàgina esmentada amb la relació de serveis CUSI:

 $�3XEOLF�6HUYLFH�SURYLGHG�E\�1(;25

 &86,�6HUYLFHV

 A Public Service created by NEXOR and maintained by EMNET.

 This is a list of CUSI-like services around the world. CUSI is a single form to search a large
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number of different WWW search engines, see About CUSI for details.

 3OHDVH�VHOHFW�WKH�FORVHVW�&86,�VHUYLFH�IURP�EHORZ��RU�FRQVLGHU�UXQQLQJ�&86,�ORFDOO\.

 (XURSH

o The United Kingdom

� CUSI at EMNET

� CUSI at Demon Internet

� CUSI at SunSITE Northern Europe

� CUSI at Imperial College

� CUSI at Internet UK

� CUSI at Exeter University

� CUSI at Blueberry Design Ltd

o The Netherlands

� CUSI at CWI

� SUSI at the Information Systems Working group at the University of Twente

o Germany

� CUSI at University of Düsseldorf

� CUSI at iMNet

� CUSI at The Technical University of Chemnitz (in German)

� CUSI at the Unix workgroup at the University of Siegen, Germany. (in German)

o Belgium

� CUSI at Ping in Belgium

o Italy

� CUSI at Altair

� CUSI at City On Line

o Greece

� CUSI at Aristotle University of Thessaloniki

o Latvia

� CUSI at LANET

o Portugal

� CUSI at University of Porto

� CUSI at University of Minho

� CUSI at Aveiro University

� CUSI at University of Coimbra
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� CUSI at Unidade Minerva

� CUSI at Ministério da Ciência e da Tecnologia

o The Czech republic

� CUSI at University of West Bohemia

o Slovakia

 CUSI at EUnet Slovakia, Bratislava

 1RUWK�$PHULFD

o The United States

� CUSI at Quarterdeck

� CUSI at Tennessee CommerceNet

� SUSI at where.com

� CUSI at Europa Communications

� CUSI and the Internet Wizard at Spry

� CUSI at SuperNet

� CUSI at the Salk Institute for Biological Studies in California.

� CUSI at UNC Greensboro

� AlphaSearch by Stefan Mannes at Xoom.Com.

o Canada

� CUSI at Internet Direct

� CUSI at the University of Saskatchewan

 (OVHZKHUH

o Africa

� CUSI at Worldnet Africa

o Argentina

� CUSI at Faculty of Astronomical and Geophysical Sciences, La Plata
Astronomical Observatory

o Asia

� CUSI at Pacific Internet

o Australia

� CUSI at Telstra

o Taiwan

� CUSI at UCNet
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o Korea

� CUSI at 2&5 Systems Corp.

� CUSI at Postech

o 

 A la pàgina http://www.abyan.com/ es distribueix el programari necessari per a crear una
pàgina web que sigui configurable pels diversos usuaris, de manera que s’ofereixi una
sèrie de possibilitats d’entre les quals cada usuari en selecciona les del seu interès.
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������� 7DXOD�UHVXP�G¶HLQHV�GH�VHUYHLV�&86,

 La següent taula presenta la relació d’eines de cada grup a cinc diferents
pàgines CUSI, de diferent països del món:

  http://cusi.emnet.co.u
k/

 http://newton.ex.ac.uk
/general/cusi.html

 http://uranus.eng.au
th.gr/new/moves/cu
si/

 http://www.usask.ca/c
usi/cusi.html

 http://wwwis.cs.utwente
.nl:8080/cgi-
bin/local/nph-susi1.pl

 Catàle
gs
temàti
cs

    ALIWEB, Yahoo,
GNA Meta-Library,
CityScape On-Line
Directory, DACLOD,
comp.infosystems.an
nounce, Pursuit, UK
Index, Alta Vista, The
Spectre Searcher

 CUI W3 Catalog,
ALIWEB, Yahoo,
GNA Meta-Library,
CityScape On-Line
Directory, DACLOD,
comp.infosystems.an
nounce

 

 CUI W3 Catalog,
GNA Meta-Library,
CityScape On-Line
Directory, DACLOD,
comp.infosystems.a
nnounce

 

   CUI W3 Catalog,
Yahoo, ALIWEB,
GNA Meta-Library,
CityScape On-Line
Directory, DACLOD,
comp.infosystems.an
nounce, UK Index

 Aliweb, AltaVista, CUI
World Wide Web
Catalog, EINet
Galaxy,InfoSeek,
Jughead,JumpStation,
Lycos, NikosRBSE's
URL search, Veronica,
WAIS Directory-of-
servers (gateway
access), WAIS
Directory-of-servers
(proxy access),
WebCrawler

 Motor
s de
cerca

   WebCrawler, Lycos,
EINet Galaxy, Harvest
WWW Home Pages,
InfoSeek Demo,
Open Text
Corporation,
JumpStation, RBSE,
Nikos, Nothernlight

 Lycos, WebCrawler,
EINet Galaxy, Harvest
WWW Home Pages,
InfoSeek Demo,
Open Text
Corporation,
JumpStation, RBSE,
Nikos

 JumpStation, EINet
Galaxy, RBSE,
Nikos, WebCrawler,
Lycos

 WebCrawler, Lycos,
EINet Galaxy,
Harvest WWW Home
Pages, InfoSeek
Demo, Open Text
Corporation,
JumpStation, RBSE,
Nikos

 

 

 Progra
mari

 ArchiePlex,
Programming
Language List, Free
Compilers List; Mac
Software Catalog,
HENSA MS-Windows
Archive, CICA MS-
Windows Archive,
MS-DOS Archive,
UNIX Archive, UMich-
Mac and Info-Mac,
CICA & SIMTEL (MS-
DOS & Windows),
Linux; Simtel & Garbo
UNIX Archives, alt.src
&
comp.sources.{unix,m
isc}

 ArchiePlex,
Programming
Language List, Free
Compilers List, Mac
Software Catalog,
HENSA MS-Windows
Archive, CICA MS-
Windows Archive,
MS-DOS Archive,
UNIX Archive, UMich-
Mac and Info-Mac,
CICA & SIMTEL (MS-
DOS & Windows),
Linux; Simtel & Garbo
UNIX Archves, alt.src
&
comp.sources.{unix,m
isc}

 ArchiePlex,
Programming
Language List, Free
Compilers List, Mac
Software Catalog,
HENSA MS-
Windows Archive,
CICA MS-Windows
Archive, MS-DOS
Archive, UNIX
Archive

 ArchiePlex,
Programming
Language List, Free
Compilers List, Mac
Software Catalog,
HENSA MS-Windows
Archive, CICA MS-
Windows Archive,
MS-DOS Archive,
UNIX Archive, UMich-
Mac and Info-Mac,
CICA & SIMTEL
(DOS & Windows),
Linux; Simtel & Garbo
UNIX Archvs. alt.src
&
comp.sources.{unix,m
isc}

 Archieplex, The
Language List, The
Free Compilers List

 

 Altres
catàle
gs

 The Whole Internet
Catalog, Veronica,
WAIS Directory of
Servers,
Clearinghouse,
Discussion Groups

 The Whole Internet
Catalog, Veronica,
WAIS Directory of
Servers,
Clearinghouse,
Discussion Groups

 The Whole Internet
Catalog, Veronica,
WAIS Directory of
Servers,
Clearinghouse,
Discussion Groups

 

 The Whole Internet
Catalog, Veronica,
WAIS Directory of
Servers,
Clearinghouse, Inter-
Links, DejaNews

 

 

 Perso
nes

 Netfind, USENET
Authors, X.500 UFN
Search, Internet
Drafts, Rik Harris' CS
TR Abstracts Index,
The Unified CS TR
Index, SEL-HPC
Article Archive, BSD
Man Pages, CIA

 Netfind, USENET
Authors, X.500 UFN
Search, Internet
domains

 

 Netfind, USENET
Authors, X.500 UFN
Search, Internet
domains

 Netfind, USENET
Authors, X.500 UFN
Search, Internet
domains

 Netfind gateway, Finger
gateway, List of
USENET authors
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World Factbook, Full-
text FAQs, Title in Lib.
of Congress, WAIS
Directory of Servers,
Alex

 Docu
ments
/puclia
cions

  RFC’s, Internet
Drafts, Rik Harris’ CS
TR Abstracts Index,
The Unified CS TR
Index, SEL-HPC
Article Archive, BSD
Man Pages, CIA
World Factbook, Full-
text FAQs, Title in Lib.
of Congress, WAIS
Directory of Servers,
Alex

 RFC’s, Internet
Drafts, Rik Harris’
CS TR Abstracts
Index, The Unified
CS TR Index, BSD
Man Pages, CIA
World Factbook,
Full-text FAQs, Title
in Lib. of Congress,
WAIS Directory of
Servers, Alex

   RFC’s, Internet
Drafts, Rik Harris’ CS
TR Index, The Unified
CS TR Index, SEL-
HPC Article Archive,
BSD Man Pages, CIA
World Factbook, Full-
text FAQs, Title in
Lib. of Congress,
WAIS Directory of
Servers, Alex

   Rik Harris’ Abstracts
Index, The Unified CS
TR Index, CACM
experimental index, OO
Bibliography,
REFDBMS gateway

 

 Grups
de
debat

     WAIS FAQ search´,
FAQ Search, News
Archives,
news.announce.confere
nces, Newsgroups and
Discussion Lists,
Reference.COM

 Diccio
naris

 Dictionary of
Computing, Acronym
Dictionary, Hacker's
Jargon, Roget's
Thesaurus, Acronymn
Dictionary, Webster's
(USA), German-
English, Eng.
Thesaurus

   Dictionary,
Dictionary of
Computing,
American/English
Dictionary, Hacker's
Jargon, Roget's
Thesaurus, Acronymn
Dictionary, Webster's
(USA), Webster's
(Norway), German-
English, English-
German, Eng.
Thesaurus

 

 Dictionary,
Dictionary of
Computing,
American/English
Dictionary, Hacker's
Jargon, Roget's
Thesaurus,
Acronymn
Dictionary,
Webster's (USA),
Webster's (Norway),
German-English,
English-German,
Eng. Thesaurus

 

 Dictionary of
Computing, Acronym
Dictionaty, Hacker's
Jargon, Roget's
Thesaurus, Acronymn
Dictionary, Webster's
(USA), German-
English, Eng.
Thesaurus

   Big Dummy Search,
BSD/386 Hypertext
Man Pages, Webster
Dictionary, Hacker's
Jargon, Acronym
Search
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���:(%�SURIXQG

����� 4Xq�pV�HO�:(%�SURIXQG

 “WEB profund” o "Web invisible"  fa referència a la informació d’Internet que els robots
dels motors de cerca no poden llegir i indexar. Fonamentalment, inclou tot el conjunt de
bases de dades consultables per la xarxa per estar allotjades en servidors Web i els llocs
web limitats per contrasenyes.

 Aquest concepte i la informació que representa no és gaire conegut pels usuaris no
especialitzats d’Internet, però cada vegada serà més important, fonamentalment per què
el que representa els índexs de creixement quantitatiu i qualitatiu més important.

 Si no es té en compte aquesta part d’Internet es corre el risc inadvertit d’excloure
de les cerques més de la meitat del Web.

• Per exemple, es pot excloure els milions de documents que hi ha a la Biblioteca
Nacional o la Biblioteca de Catalunya o del Congrès USA.

• O es pot excloure les dades estadístiques d’anuaris, oficines del cens, etc.
• O es pot excloure la informació de cetnenars d’ enciclopèdies i diccionaris.
• O es pot excloure la informació dels mitjans de comunicació, de les hemeroteques i

de les revistes especialitzades.
• Es podrien enumerar centenars d’exemples de materials mol útils i interesssants

però inabstables pels localitzadors habituals que els usuaris no ensinistrats fan
servir o han sentit parlar

 La relació següent presenta el ventall de les informacions ocultes als cercadors i que
constitueixen el web profund:

• Bases  de dades allotjades en servidors Web que generen pàgines dinàmiques en
funció de la consulta. És la part més important, alguns diuen que represetna mes
de la meitat del web profund. Generalment són bases d’informació molt
especialitzada.

 Exemples de bases de dades: productes en stock,  bases mèdiques, bases de
patents, llistins telefònics, pàgines grogues, bases bibligoràfiques (com ara
biblioteques), bases documentals d’articles científics, hemeroteques,  anuncis
classificats, diccionaris, borses de treball, etc.

• Sortides de programes CGI tals com dades demanades per formularis, sovint
d’informació efímera (també generen pàgines dinàmiques en funció de la consulta).

 Exemples  d’aquests tipus de respostes dinàmiques a formularis: càlculs diversos
(com ara hipotecaris), traduccions, etc.

• Intranets: Llocs  web amb accés limitat per contrasenyes
• Contingut d’arxius en format no textual (no ASCII), per exemple els arxius en

format Adobe PDF i altres formats. (Val a dir que motors com Google des de fa poc
ja indexen els arxius .Adobe PDF)

• Pàgines que mijantçant l’arxiu “robots.txt” del servidor impedeixen als robots entrar-
hi i d’indexar el seu contingut. Un cas especial són els servidors de mitjans de
comunicació que ofereixen notícies efímeres per definició.
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• Pàgines no enllaçades per cap altre pàgina
• Recursos que no tenen el format Web La primera expressió utilitzada per

anomenar a aquestes informacions va ser "Web invisible", utilitzada el 1994, pel
Dr. Jill Ellsworth, volent indicar que són informacions " invisible " als motors de
cerca. Però aviat es va veure que era un terme inexacte i que era millor anomenar-
lo “Web profund” per què sí són consultables malgrat que no siguin indexables
directament pels robots del cercadors.

 El següent gràfic procedeix de  ww.about.com

 

����� 4XDQWLILFDFLy�GHO�ZHE�SURIXQG

 Respecte a la quantificació d’aquest fenòmen es troben, com sempre que es tracta
d’Internet,  dades diverses.

������� 4XDQWLILFDFLy�JOREDO�

 S’estima que existeixen actualment 100.000 llocs web profunds

 Si es pot considerar que en Internet hi ha uns 2.000 milions de pàgines estàtiques, en la
Internet profunda n'hi hauria 500.000, és a dir una proporció del 250%.

 D’altres, com l’estudi de l’empresa BrightPlanet, mesurant en bytes consideren que el web
superficial ocuparia  19 Terabyte d’información (un terabyte és  aproximadament un milió
de  megabytes o bé 1.000 gigabytes) i en canvi el web profund contindria 7.500 Terabyte
d’informació. És a dir un 400% aproximadament. Proporció que altres incrementen fins al
550%.

������� 7LSXV�GLYHUVRV

• /OLXUHV�R�GH�SDJDPHQW: Per exemple, el 97,3% del web profund són d’ús públic,
disponibles sense cap restricció; el 1,6% ofereix resultats parcialment públics i
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parcialment restringides a susbscripció o pagament i només un 1,1% són totalment
limitats a subscripció o pagament.

• 7LSXV�G¶LQIRUPDFLy� La segúent taula mostra la distribució del web profund segons
el tipùs d’informació:

 Tipus d’informació  %

 bases de dades  58

 Efìmers: notícies, feina,
calssificats,

 18

 Intranets  13

 comerç-subhastes  5

 Altres  4

 calculadores  2

 Font: http://www.completeplanet.com/tutorials/deepweb/results_500times15.asp

• 7HPjWLFD�GH�OHV�EDVHV�GH�GDGHV: La següent taula mostra la distribució
percentual del temes de les bases de dades :

 Àrea temàtica  %
 Humanitats  13.5%
 Notícies i mitjans de comunicació  12.2%
 Informàtica i internet  6.9%
 Arts  6.6%
 Empreses  5.9%
 Salut  5.5%
 Pàgines blanques i grogues  4.9%
 Referències  4.5%
 Educació  4.3%
 Feina  4.1%
 Vida quotidiana  4.0%
 Ciències, matemàtiques  4.0%
 Govern  3.9%
 Dret i polìtica  3.9%
 Lleure i esports  3.5%
 Turisme  3.4%
 Comerç  3.2%
 Enginyeria  3.1%
 Agricultura  2.7%

 Font: http://www.completeplanet.com/tutorials/deepweb/results_500times15.asp
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 Tal com indica l’anterior gràfic el Web profund és molt gran (prooporcionalment molt més
que el desat als motors de cerca) i creix continuament (també en major proporció). A
mesura que la tecnologia miltimèdia i d’Internet millora, es tendeix a desar grans quantiats
d’informacions en  bases de dades. Les bases de dades són més fàcils de matenir, més
versàtils i sobretot permeten donar respostes personalitzades a demandes concretes dels
usuaris.

 El creixement d’aquest web profund es fa de manera altament especialitzada i amb
crieteris més rigorosos de qualitat i fiabilitat: és poc probable que una empresa o institució
construeixi bases de dades de contingut erroni o fals; per altra banda, els particulars, font
principal de continguts no fiables, no dissenyen i matenen gaires bases de dades. Tot
això fa que les bases de dades siguin la part d’Internet cada vegada de més interès,
qualitatiu i quantitatiu, per a qualsevol tasca acadèmica o científica.

 El nombre de bases de dades accesibles per Internet no para de crèixer, i cada vegada
és més important que cada ún disposi d’una col·lecció de bases de dades d’informació de
l’àrea professional o curicular en què treball.

 Els servidors i localitzadors anglosaxos tenen una certa tradició de recopilar les bases de
dades consultables en Internet. En canvi hi ha pocs servidors espanyosl o catalans que
ofereixin aquest tipus d’informació, tret de les biblitoeaques universitaris. En un apartat
posterior es fa una selecció de catàlegs i relacions de bases de dades que molt sovint
poden ser útils per a la tasca acadèmica.

 De fet, quasi la totalitat de les pàgines referenciades en els localitzadors són pàgines web
estàtiques, és a dir corresponen a arxius de text individuals amb les etiquetes del
llenguatge HTML, existents de manera “permanent” (fins que el responsable de la pàgina
decideixi modificar-lo o eliminar-lo) dins d’una carpeta del disc dur del servidor
corresponent.

 En canvi, la informació de les bases de dades no està codificada en format HTML. Són
“caixes negres” que no mostren el seu contingut si no és, selectivament, com a resultat de
cerques concretes. Les pàgines procedents de bases de dades es generen
“dinámicament” com a resposta a la cerca o consulta que fa l’usuari.

 Quan la base de dades retorna les dades demanes per l’usuari en el formulari de cerca,
no ho fa directament sinó que prèviament la mateixa base de dades o un altre programa
complementari trasparent per a l’usuari, crea la pàgina web dinàmica: la informació
retornada per la base és insertada en una plantilla amb codis Html  necessaris per què
l’usuari les vegi en forma de pàgina web. Però aquesta pàgina no existeix com a arxiu
desat en un disc sinó només a memòria volàtil per a aquell usuari concret i només mentre
no realitzi una altra operació amb el seu navegador. Per tant, els robots dels motors de
cerca  no poden capturar-les ni indexar aquesta informació.

 Quan un motor de cerca es troba amb un formulari de cerca (amb la demanda
d’escriure els termes que cal cercar) és com trobar una porta tancada:  s’atura
absolutament i no pot continuar amb la seva tasca d’inspecció i indexació de
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pàgines. El motor de cerca no penetra en la base de dades més enllà  del
quadre de diàleg:  "escriviu la cadena a cerca i premeu  el botó de cerca” .  A
més sopusant que puguès obtenir informació de la base de dades, no serviria de
res enregistrar-la (indexar-la): la URL de la pàgina dinàmica generada per la
plantilla de visualització de la base de dades és efímera, no es desa en cap arxiu
de disc i el cercador no podria retrobar-la de cap manera en un temps posterior.

 Veiem un exemple:

 Si hom cerca el nom d’una persona en una base de dades com ara la de pàgines
blanques es troba una pàgina amb el seu nom, el seu número de telèfon, adreça postal,
etc.

 A continuació es fa la cerca pel nom complert de la mateixa persona en un motor de
cerca com ara Google i s’obtenen unes quantes pàgines on apareix referenciat aquest
nom.

 Es pot comprovar que cap d’aquestes pàgines coincideix amb la trobada a la primera
cerca a les pàgines blanques.

 La raó  és que el motor de cerca no pot incorporar la informació continguda a la
base de dades de les pàgines blanques per a desar aquesta informació personal
que només apareix en la pàgina dinàmica genera ad hoc la cerca sobre les
pàgines blanques. Encara que aquesta informació personal estigui disponible a
Internet (en el Web libre), és inaccesible per al motor de cerca.

 La informació molt actual i dinàmica és probable que sigui desada en bases de dades,
inclouent notícies, ofertes de feina, horaris i tarifes d’espectacle i de transports, etc.

 Si hom troba una base de dades dedicada al seu camp d’estudi, pot ser com l’or. Les
bases de dades existeixen per a tots els temes i àrees d’interès (social, acadèmic,
científic, legal, comercial, trivial...)

 Per consultat aquest ampli món del web profund s’ha de tenir en compte el següent:

• Un bon catàleg temàtic referenciarà els llocs web amb de bases de dades
interessants per a temes diversos.

• Hi ha llocs Web especialitzats en oferir conexions a bases de dades disponibles en
el Web. Per exemple: www.invisibleweb.com amb connexions a 10.000 bases de
dades accesibles en format web. Les adreces

 http://library.albany.edu/internet/engines.html#deep i

 http://www.searchability.com/popular.htm

 inclouen una relació de llocs amb col·leccions de bases de dades

• La cobertura que es pot tenir d’aquesta art d’Internet és molt variable: és imposible
anticipar què pot haver canviat.

• Una questió pràctica: la velocitat d’accès a la informació és molt diferent si la
interrogació a la base de dades es fa des de la pàgina del propi servidor de la base
que si es fa des d’un cercador.
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 Cal fer un esforç d’entendre el problema de la cerca global d’informació com
alguna cosa més la simple cerca o nevegació per catàlegs: cal anar fins a les
fonts rellevants de la información.

 Per afrontar aquest problema de tenir accès a la informació inicialment invisible
als localitzadors habituals, no es tracta tant d’utilitzar un nou tipus d’eina de
cerca, sinó que cal en primer lloc comprendre-ho, després  parar atenció i
finalment procedir a l’acció apropiada per solucionar-ho, tot això dins del context
de les eines de localització d’informació.

 Cal, doncs, parar atenció a les bases de dades que apareixen referenciades en les llistes
de resultats de les cerques temàtiques o multicriteri dels catàlegs i motors de cerca.

 Quan es repassa “manualment” les referències de les llistes de resultats, convé fixar-se
bé en les expressións “Base de dades”, “Base de datos” o “Database” o fer una cerca
secundària d’aquests termes sobre la pàgina en pantalla amb l’opció de cerca de text del
navegador (generalment CTRL+F o Edición /Cercar en  la pàgina).

 Igualment, es poden fer cerques específiques de bases de dades sobre temes concrets,
bé a través dels motors de cerca

 Per exemple es pot fer una cerca combinada del termes

 “base de dades”  AND “tema concret” 

 “base de datos”  AND “tema concret” 

 “database”  AND “tema concret” 

 O bé es pot cercar/navegar pels catàlegs especialitzats en classificar gran quantitat de
bases, existents especialment en l’àmbit de la llengua anglesa. En aquest document es
presenten exemples d’aquests catàlegs. (apartat: “Catàlegs de bases de dades”).

 Una tercera possibilitat consisteix en adreçar-se als portals de les  biblioteques, les quals
acostumen a ser col·leccions d’enllaços analitzats i valorats pels especialistes de les
biblioteques, on es poden trobar productes d’alta qualitat i valor científic o acadèmic.

 Els portals de les  biblioteques recullen les bases de dades especialitzades i d’alta qualitat
creades pels professors, investigadors i experts, agències guvernamentals, així com
serveis d’arxius (ftp), etc.

 Finalment, cal que cada usuari tingui la seva selecció de bases de dades o fonts
d’informació no indexada pels motors de cerca, sobre les àrres temàtiques en què
habitualment treballa per tal de facilitar aquests procés de cerca d’informació no

������� 3URWRFRO��7HOQHW�SHU�DFFGLU�D�EDVHV�GH�GDGHV

 Encara  que cada vegada queden menys bases de dades que només siguin consultables
amb protocol Telnet (per exemple algunes biblioteques universitàries), és a dir que no
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estan disponibles en format de pàgina Web, per trobar-les  es pot servcir els següents
catàlegs o localitzadors:

 Hytelnet  http://www.lights.com/hytelnet/

 amb còpia a http://www.ucm.es/INET/hytelnet_html/start.html
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 L’empresa BrightPlanet ofereix un programa client de pagament que permet rastrejar la
informació de forma col·lectiva, com un metacercador, en un conjunt força ampli de bases
de dades (la publicitat afirma que fins a 100.000 llocs invisibles). Aquest programa
anomenat LexiBot és de pagament.

 L’adreçá és http://www.brightplanet.com /
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 La darrera versió del sistema operatiu d’Apple incorpora Sherlock el qual permet
cercar virtualment qualsevol base de dades amb l’ús del corresponent plug-in
que cal configurar d’una manera simple (sic¿?). Es converteix, doncs en una
mena de metacercador, però molt més potent que els existents al Web.

 Es pot trobar a www.apple.com/sherlock
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 Les biblioteques universitàries faciliten l’accès a diversos conjunts de bases de dades de
qualitat acadèmica i científica avalada pels professionals documentalistes dels respectius
centres de docucmentació.

 Universitat Autònoma Barcelona  http://www.bib.uab.es/internet.htm

 Universitat Autònoma Barcelona.
Bases de dades de filosofia

 http://hipatia.uab.es/recursos/filosofia/filobases.htm

 Universitat Complutense de Madrid  http://www.ucm.es/BUCM/frames05.htm

 Universitat Complutense de Madrid.
Facultad de Educació

 http://www.ucm.es/info/educacio/bibliotecas/buc.htm

 Universitat Complutense de Madrid.
Facultad de Ciències Polìtiques i

 http://alfama.sim.ucm.es/favoritos/resultados/webcpsbd.asp
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Sociologia

 Universitat de Barcelona  http://www.bib.ub.es/bub/bub.htm

 Universitat de Barcelona  http://eclipsi.bib.ub.es/cgi-
bin/bbdd/dbman/db.cgi?db=default&uid=default&view_records=
1&sb=1&so=ascend&ID=*

 Universitat de Girona  http://biblioteca.udg.es/bbddudg/

 Universitat de les  Illes Balears  http://www.uib.es/secc6/biblioteca/bases_dades/

 Universitat de València  http://www.uv.es/~apons/dades.htm

 Universitat de Vic  http://www.uvic.es/biblioteca/bd/basesdades.html

 Universitat ICESI de Colòmbia  http://biblioteca.icesi.edu.co/bases/

 Universitat Jaume I  http://sic.uji.es/cd/teledoc/

 Universitat Oberta de Catalunya  http://xina.uoc.es:443/cat/inici.html

 Universitat Politècnica de
Catalunya

 http://www.upc.es/catala/biblio/biblio.htm

 Universitat Politècnica de
Catalunya

 http://escher.upc.es/sts/bbdd/inici.htm

 Universitat Pompeu Fabra  http://www.upf.es/bib/biinf.htm#

 Universitat Rovira i Virgila  http://www.urv.es/sgenerals/biblioteca/BD/BD.html

 Consorci Biblioteques universitaries
de catalunya

 http://www.cbuc.es/5digital/52bases.htm

 Biblioteca Nacional d’Espanya  http://www.bne.es/esp/cat.htm

 Biblioteca de Catalunya  http://www.gencat.es/bc/

 Bibliotecas Públicas del Estado  http://www.mcu.es/bpe/bpe.html

 Catàleg exhaustiu de biblioteques i bases de dades des d’unaperspectiva de
Biblioteconomia i Documentació: http://ttt.inf.upv.es/~framusa1/Enlaces.htm (també a :
http://www5.ulpgc.es/servidores/biblio/Enlaces/enlace1.htm)

��������� ([HPSOHV�GH�EDVHV�GH�GDGHV

 Mediateces dels Centres de Recursos
Pedagògics del Departamen d ‘Ensenyament

 http://pie.xtec.es/cgi/mediateca_crp

 Leda: Base  de dades de legislació educativa  http://www.mec.es/leda/

 Redinet  http://www.mec.es/redinet2/html/

 EDUCACION-LINE: Electronic text in
education and training Base

 http://www.leeds.ac.uk/educol/
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 Catàleg de literatura infantil i juvenil  http://pie.xtec.es/recursos/lit_inf/cataleg/

 Materials curriculars  http://www.xtec.es/cgi/materials_curriculars

 Banc  d'imatges d’Indexnet Santillana  http://www.indexnet.santillana.es/scripts/indexnet/s01.a
sp

 Teseo : Tesis doctorals  http://www.mec.es/teseo/

 Base s dades mèdiques  http://www.semm.org/condatos.html

 Base de dades de literatura sobre SALUD  http://www.americas.health-sector-
reform.org/spanish/clhdb.htm

 Bases de dades científico-tècniques  http://www.bib.uab.es/cd-rom.htm

 Bases  de dades de documentació  http://eubd1.ugr.es/edibcic/ba2.html

 Biblioteca  digital Josep Laporte.  http://www.fbjoseplaporte.org/cat/bdb/bbdd/

 Institut Nacional de Estadística:  http://www.ine.es/

 Relació de Bases de dades bibliogràfiques  http://www.uv.es/~sociolog/bases/

 CORDIS: Investigació i Desenvolupament  http://www.ceseand.cica.es/cordis.htm

 Fucp: Fundacions culturals espanyoles  http://www.mcu.es/bases/spa/fucp/FUGP.html

 Organitzacions espanyoles  http://www.ix.apc.org/bdong

 Archivo virtual de la Edad de Plata de la
cultura española contemporánea (1868-
1936). Residencia de Estudiantes,

 http://161.111.130.2/cgi-bin/sircgibi

 Red latinoamericana de informació y
comunicación en educación

 http://www.reduc.cl/homereduc.nsf/?Open

 Base de dades d’investigadors educatius.  http://www.uva.es/aidipe

 Base  de datos del archivo fílmico
documental canal 10

 http://ffyh.unc.edu.ar/~archfilm/base.htm

 Base de dades de gestió del coneixement  http://www.doc6.es/secciones/consulgc.htm

 Fundació per a la pau i el progrès d’amèrica
llatina

 http://www.arias.or.cr/ceiba/

 Base  “La ley”  http://www.laley.net/

 Colex-Data (dret)  http://www.colex-data.es/menubd1.htm

 Bases de dades bibliográfiques  http://www.uv.es/~sociolog/bases/

 Col·lecció   de bases sobre documentació  http://www5.ulpgc.es/servidores/biblio/Enlaces/enlace1.
htm#5

 Col·lecció  de bases sobre documentació  http://ttt.inf.upv.es/~framusa1/Enlaces.htm
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 Lycos Directory: Searchable Databases

 http://dir.lycos.com/Reference/Searchable_Da
tabases/

 Gran col·lecció temàtica de bases de dades ;
casi igual a The InvisibleWeb.

 Més  de 10.000 bases.

 AlphaSearch

 www.calvin.edu/library/searreso/internet/as

 Catàleg temàtic de bases de dades

 Beaucoup

 http://www.beaucoup.com/

 Catàleg temàtic de bases de dades:

 Direct search

 http://gwis2.circ.gwu.edu/~gprice/direct.htm

 Mantenida per Gary Price, de la biblioteca
George Washington University's Gelman, ofereix
conexions a 1000 bases de interactives.
Perscpectiva acadèmica

 Infomine

 http://infomine.ucr.edu

 Catàleg general que inclou també bases de
dades

 Invisibleweb

 www.invisibleweb.com

 Catàleg que inclou 10.000 bases especialitzades.
Es considera un catàleg de qualitat.

 IntelliSeek

 http://www.intelliseek.com/

 Cataèlg de bases de dades

 WebData

 www.webdata.com

 http://www.webdata.com/pnum/Classification6
.htf

 Portal especialitzat en bases de dades

 Subapartat d’Educació
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 CompletePlanet

 http://www.completeplanet.com/

 Presenta milers de bases de dades però
barrejades amb referències a pàgines web.

 Digital Librarian

 http://www.digital-librarian.com

 Catàleg temàtic de bases de dades, mantinguda
per Margaret Vail Anderson

 Document Delivery Services (Docdel)  Catàleg temàtic de bases de dades. Patents,
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 www.docdel.com   
notícies, informació governamental usa, etc.

 Universitat de Leiden- Holanda

 http://www.leidenuniv.nl/ub/biv/specials.htm

 Barreja catàleg de cercadors i bases de dades

 Internet Oracle

 www.internetoracle.com

 Catàleg temàtic de bases de dades

 Librarians' Index To The Internet

 www.lii.org

 Catàleg general que inclou també bases de
dades. Maintinguda per Carole Leita

 ProFusion

 http://www.profusion.com/

 http://www.profusion.com/CatNav.asp?PTH=
ProFusion/Web&TTL=Invisible%20Web%20S
ites

 Metacercador que també inclou recursos dekl
web profund i bases de dades

 Search Engines and News

 http://www.internets.com/

 Inclou un catàleg temàtic de pàgines i un catàleg
de bases de dades.

 Search.Com

 http://www.search.com/

 Catàleg temàtic amb gran quantitat  de bases de
dades de CNET

 SearchEdu

 http://www.searchedu.com/

 Catàleg temàtic de bases de dades educatives i
universitàries

 Subject Directory of Search Engines

 http://www.searchiq.com/subjects/

 Catàleg temàtic de bases de dades

 The Big Hub

 www.thebighub.com

 Catàleg temàtic de bases de dades. 300 bases
en 300 categories

 YBLost.com

 http://proagency.tripod.com

 Catàleg temàtic de bases de dades: persones,
govern usa, etc.

 http://www.uv.es/~apons/datos.htm  Catàleg  de bases de dades i publicacions
diverses

 Serarchpower

 http://www.searchpower.com /

 Catàleg de cercadors i inclou gran quantitat de
bases de dades: convé fer la cerca temàtica i
després cerca sobre la pàgina de resultats la
paraula “database” o “data”

 Freeality  internet search

 http://www.freeality.com

 Catàleg temàtic de cercadors amb una gran
quantitat de localitzadors especialitzats i bases
de dades.
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 Permet la cerca sobre bases de dades.

 Biblioteca  de la universidad de Nanyang,
(USA)

 http://www.ntu.edu.sg/library/specialcat.htm

 Cataàleg de cercadors i bases de dades
ordenats per temes i països.

 Cerqueu dins la pàgina la paraula “data”

 Fonts: http://searchenginewatch.com/sereport/99/07-invisible.html,
http://websearch.about.com/internet/websearch/cs/invisibleweb1/index.htm i

 http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/InvisibleWeb.html    

��������� ([HPSOHV�GH�SRUWDOV�GH�ELEOLRWHTXHV

 http://library.jmu.edu/internet/lesson4.html

 Academic Information  http://www.academicinfo.net/

 Argus Clearinghouse  http://www.clearinghouse.net/

 Digital Librarian  http://www.servtech.com/~mvail/home.html

 Internet Public Library  http://www.ipl.org/ref/

 Living Web Library  http://www.livingweb.com/

 New Athenaeum  http://members.spree.com/athenaeum/mguide1.htm

 PINAKES  http://www.hw.ac.uk/libWWW/irn/pinakes/pinakes.html

 My Virtual Reference Desk  http://www.refdesk.com/

 WWW Subject Catalog  http://www.uky.edu/Subject/subjectintro.html

 WWW Virtual Library  http://vlib.org/

 

��������� ([HPSOHV�GH�FDWjOHJV��L�EDVHV�GH�GDGHV�HVSHFLDOLW]DWV

 ERIC: Base de dades d’articles
educatius (1 milió aprox.)

 http://www.accesseric.org/

 http://ericir.syr.edu/Eric/

 http://ericir.sunsite.syr.edu/

 Eric Digest  http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/index/

 Internet Movie: Cinema  http://us.imdb.com/

 Monster Board  Jobs

 Diu: “La web de empleo líder en el
mundo”

 http://www.monster.com/
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 News Directory: notícies de diaris i
revistes

 http://www.newsdirectory.com/

 Voice of the Shuttle  Humanities
Research: Humanitats

 http://vos.ucsb.edu/

 Agricultura i salut  http://www.aeiveos.com/search/fundresdb.html

 Lèxic  multilíngüe  http://eurodic.ip.lu/cgi-bin/edicbin/EuroDicWWW.pl

 Base  de dades del National Cancer
Institute

 http://www.graylab.ac.uk/cancernet/spanish/400005.ht
ml

 Centre meteorològic USA (National
Climatic Data Center NOAA)

 366,000 GBs

 http://www.ncdc.noaa.gov/ol/satellite/satelliteresources.h
tml

 NASA EOSDIS

 219,600 GBs

 http://harp.gsfc.nasa.gov/~imswww/pub/imswelcome/plai
n.html

 Centre Oceanogràfic Geofísc USA
(NOAA)

 32,940 GBs

 http://www.nodc.noaa.gov/ , http://www.ngdc.noaa.gov/

 Medi ambient: Right-to-Know Network
(RTK Net)

 14,640 GBs

 http://www.rtk.net/

 Múcia:  MP3.com

 4,300 GBs

 http://www.mp3.com/

 Geogràfic: Terraserver

 4,270 GBs

 http://terraserver.microsoft.com/

 HEASARC (High Energy Astrophysics
Science Archive Research Center)

 2,562 GBs

 http://heasarc.gsfc.nasa.gov/W3Browse/

 Marques i patents USA

 2,440 GBs

 http://www.uspto.gov/tmdb/ ,  http://www.uspto.gov/patft/  

 Biblioteques digitals i virtuals: Informedia
(Carnegie Mellon University)

 1,830 GBs

 http://www.informedia.cs.cmu.edu/

 Alexandria Digital Library

 1,220 GBs

 http://www.alexandria.ucsb.edu/adl.html   
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 Ciència:   JSTOR Project

 1,220 GBs

 http://www.jstor.org/

 10K Search Wizard

 769 GBs

 http://www.tenkwizard.com/

 UC Berkeley Digital Library Project

 766 GBs

 http://elib.cs.berkeley.edu/

 SEC Edgar

 610 GBs

 http://www.sec.gov/edgarhp.htm

 US Census

 610 GBs

 http://factfinder.census.gov

 NCI CancerNet Database

 488 GBs

 http://cancernet.nci.nih.gov/

 Amazon.com

 461 GBs

 http://www.amazon.com/

 IBM Patent Center

 345 GBs

 http://www.patents.ibm.com/boolquery

 NASA Image Exchange

 337 GBs

 http://nix.nasa.gov/

 InfoUSA.com

 195 GBs

 http://www.abii.com/

 Betterwhois (many similar)

 152 GBs

 http://betterwhois.com/

 GPO Access

 146 GBs

 http://www.access.gpo.gov/

 Adobe PDF Search

 143 GBs

 http://searchpdf.adobe.com/

 Internet Auction List

 130 GBs

 http://www.internetauctionlist.com/search_products.html

 Commerce, Inc.  http://search.commerceinc.com/
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 122 GBs

 Library of Congress Online Catalog

 116 GBs

 http://catalog.loc.gov/

 Sunsite Europe

 98 GBs

 http://src.doc.ic.ac.uk/

 Uncover Periodical DB

 97 GBs

 http://uncweb.carl.org/

 Astronomer's Bazaar

 94 GBs

 http://cdsweb.u-strasbg.fr/Cats.html

 eBay.com

 82 GBs

 http://www.ebay.com/

 REALTOR.com Real Estate Search

 60 GBs

 http://www.realtor.com/

 Federal Express

 53 GBs

 http://www.fedex.com/

 Integrum

 49 GBs

 http://www.integrumworld.com/eng_test/index.html

 NIH PubMed

 41 GBs

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/

 Visual Woman (NIH)

 40 GBs

 http://www.nlm.nih.gov/research/visible/visible_human.ht
ml

 AutoTrader.com

 39 GBs

 http://www.autoconnect.com/index.jtmpl/?LNX=M1DJAR
OSTEXT

 UPS

 33 GBs

 http://www.ups.com/

 NIH GenBank

 31 GBs

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/index.html

 AustLi (Australasian Legal Information
Institute)

 http://www.austlii.edu.au/austlii/
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 24 GBs

 Digital Library Program (UVa)

 21 GBs

 http://www.lva.lib.va.us/

 Publicitat  ADVERTISING WORLWIDE INFORMATION

 http://www.awinet.com/

 

 Font: http://www.completeplanet.com/tutorials/deepweb/results14.asp i d’altres

��������� %DVHV�GH�GDGHV�GH�OD�&RPXQLWDW�(XURHSD

 EURYBASE: Sistemes  Educatius en la UE  http://www.eurydice.org/Eurybase/Application/eurybase
.htm

 CELEX: Legislació comunitària  http://europa.eu.int/celex

 CDE: Centro de Documentació Europea de
la Universitat de València

 http://cde.uv.es/easy

 EUDOR: Textos complets del Diari Oficial
de la Comunitat Europea

 http://www.eudor.com/

 EuroInfo: Bases de dades Comunitàries  http://europa.eu.int/geninfo/query_es.htm

 ScadPlus: Polítiques de la Unió Europea  http://europa.eu.int/scadplus/

 Servei de premsa de la comunitat europea  http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/in
dex_es.htm

 SIMAP: Sistema d’informació dels mercat
públics

 http://simap.eu.int/

 ECLAS: Bibliografia de la Biblioteca Central
de la Comissió Europea

 http://www.europa.eu.int/eclas

 Patents: European Patent Office  http://www.european-patent-office.org/

 Ortelius . Base de dades d’nesneyament
superior a Europa

 http://ortelius.unifi.it/ortelius/index2.html

 

��������� ([HPSOHV�GH�%DVHV�GH�SDJDPHQW

 DBT Online  http://www.dbtonline.com/

 Lexis-Nexis  http://www.lexis-nexis.com/lncc/

 Dialog  http://www.dialog.com/

 Genealogy - ancestry.com  http://www.ancestry.com/    
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 ProQuest Direct (incl. Digital Vault)  http://www.umi.com

 Dun & Bradstreet  http://www.dnb.com

 Westlaw  http://www.westlaw.com/

 Dow Jones News Retrieval  http://dowjones.wsj.com/p/main.html

 InfoUSA  http://www.infousa.com/

 Elsevier Press  http://www.elsevier.com

 EBSCO  http://www.ebsco.com

 Springer-Verlag  http://link.springer.de/

 OVID Technologies  http://www.ovid.com

 Investext  http://www.investext.com/

 Balckwell Science  http://www.blackwell-science.com

 GenServ  http://gs01.genserv.com/gs/bcc.htm

 Academic Press IDEAL  http://www.idealibrary.com

 Tradecompass  http://www.tradecompass.com/

 INSPEC  http://www.iee.org.uk/publish/inspec/online/online.html

 Font: http://www.completeplanet.com/tutorials/deepweb/results14.asp

������� (QFLFORSqGLHV�L�GLFLRQDULV

��������� &DWjOHJV�G
HQFLFORSqGLHV�L�GLFFLRQDULV

 Selecció d’enciclopèdies  http://www.enciclopedias.com/portada.htm

 Enciclopedias  : En linea  http://www.enciclopedias.com/Ficheros_web/enlinea.ht
m

 Selecció de diccionaris  http://www.uvigo.es/utilidades/traductor/diccion.htm

 diccionarios.com  www.diccionarios.com

 Selecció de diccionaris  http://www.dictionary.com/

 Catàleg de diccionaris  http://www.facstaff.bucknell.edu/rbeard/diction.html

 Catàleg de diccionaris  http://www.yourdictionary.com/languages/romance.html
#spanish

 YourDictionary.com - Home Page  http://www.yourdictionary.com/

 Diccionaris alternativus (expressions  http://www.notam.uio.no/~hcholm/altlang/
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malsonants)

 Catàleg de diccionairs i glossaris científics  http://www.eurekalert.org/resources/definitions.html

 Infoplease  http://www.infoplease.com/

 About.com  http://websearch.about.com/internet/websearch/msub1
9-m01.htm

 

��������� ([HPSOHV�GH�GLFFLRQDULV

 Babylon: diccionari en local i en línia (també
enciclopàdia)

 http://www.babylon.com/ 

 Diccionairos Anaya  www.anaya.es/diccionario/diccionar.htm

 Diccionari multilíngüe  http://www.onelook.com/

 Diccionari multilíngüe  http://dictionaries.travlang.com/

 Diccionari de la Real Acadèmia  http://www.rae.es/nivel1/buscon/autoridad2.htm

 Diccionari Vox de la llengua espanyola  http://www.vox.es/consultar.html

 NETGLOS. Glossari multilingüe d’Internet  http://wwli.com/translation/netglos/netglos.html

 Font: http://www.documentate.com/recursos_generales/diccionarios.htm

��������� ([HPSOHV�G¶(QFLFORSqGLHV

 Datosculturales.com  http://www.datosculturales.com/

 ENCARTA   http://encarta.msn.es/

 ENCICLOPÈDIA CATALANA:  http://www.ua.es/es/bibliotecas/referencia/electro
nica/catalana_ua.html

 Enciclonet  http://www.enciclonet.com/index.jsp

 Encyclopedia Britannica Online:  http://www.britannica.com/

 ENCYCLOPEDIA BRITANNICA en
Metaframe:

 http://www.ua.es/es/bibliotecas/winframe/metafra
me_ua.html

 Encyclopedia.com:  http://www.encyclopedia.com/

 Eurekasert Reference Desk:  http://www.eurekalert.org/resources/definitions.ht
ml

 Free Internet Encyclopedia:  http://clever.net/cam/encyclopedia.html

 Nations of the World:  http://www.emulateme.com/

 Relació de diccionaris i enciclopèdies
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 Recull de diccionaris i Enciclopèdies.  http://www.angelfire.com/fl/festeve/diccionarios.ht
ml

 Dicionaris  http://beomundhis.grf.bg.ac.yu/5.html

 Relació  de Diccionaris  http://www.ciudadrobot.com/html/diccionarios.ht
ml

 Font: http://www.ua.es/es/bibliotecas/referencia/electronica/enciclop.html

��������� ([HPSOHV�GH�7UDGXFWRUV

 Selecció de traductors i correctors: http://www.traduit.net/linktrad.htm#traduir

 Traductor d’AltaVista  http://babelfish.altavista.digital.com/translate.dyn

 Traductor de Lycos  http://www.lycos.es/service/translator/

 Traductor multilíngue  http://www.yourdictionary.com/

 Traductor Multilíngüe. Llengua i literatura  http://www.logos.it/owa-wt/html_logos.home?lang=en

 Foreignword  http://www.foreignword.com/

������� %LEOLRWHFDV�9LUWXDOHV�R�GLJLWDOV

 Bibliotecas digitales: col·leccions de documents en format digital, organitzades en bases
de dades documentals i accessibles per Internet.

 Bibliotheca Universalis   http://www.culture.fr/g7/eng/aceuil2.htm

 California Digital Library   http://www.cdlib.org

 Biblioteca virtual. Elaleph.com  http://www.elaleph.com/biblioteca.cfm?

 Biblioteca virtual. Universitat de Duke  www.duke.edu/web/cibertextos

 Biblioteca   Universitat de Califòrnia-
Berkeley

  KWWS���VXQVLWH�EHUNHOH\�HGX�FJL�
ELQ�VHDUFKUHI�SO"NH\ZRUG� �	�'&�VXEMHFW 5HIHUHQFH�	
'&�W\SH� �	�GLVSOD\ EULHI

 Research-it   KWWS���ZZZ�L7RROV�FRP�UHVHDUFK�LW �

 IFLA, associació internacional de
biblioteques.

 http://www.ifla.org/II/index.htm

 Perseus Project  http://www.perseus.tufts.edu/

 California Heritage  http://sunsite.berkeley.edu/calheritage/

 American Memory,  http://lcweb2.loc.gov/ammem/ammemhome.html

 KidsConnect,  http://www.ala.org/ICONN/AskKC.html
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 Biblioteca Digital de Catalunya   http://www.cbuc.es/bdc/

 Biblioteca virtual Miguel de Cervantes.
Universitat d'Alacant

 http://cervantesvirtual.com/

 Biblioteca virtual Joan Lluís Vives  http://lluisvives.cervantesvirtual.com/

 Biblioteca virtual de les biblioteques rurales
argentinas. (2213. llibres)

 http://www.biblioteca.org.ar/

 Biblioteca virtual. Mundo Hispano  http://www.angelfire.com/pa/biblioven/sala1.html

 

������� $WOHV�L�PDSHV

 Perry-Castañeda. Catàleg de Mapes  http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/Map_
collection.html

 Mapes d'arreu del món (ONU)  http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/htmain.htm

 Mapes d’Excite   http://www.excite.com/travel/

 Encyberpedia. Selecció d’atles i mapes  http://streetmap.com/maps.htm

 Amazing map collections  http://www.maps.com/

 Reference Maps de la CIA  http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/ref.html

 Mapas de la National Geographic  http://www.nationalgeographic.com/resources/ngo/maps/

 Buscador de mapas  http://www.geoplaneta.com/portadas.nsf/frameset?readfo
rm&id=/imaps.nsf/atlas?readform&menu=5B

 Geography Website  http://geography.miningco.com/science/geography/

 Softguide (de moment Irlanda, Espanya i
Japó)

 http://www.softguides.com/

 Virtual Bibliobit  http://www.angelfire.com/fl/festeve/Mapas.html

 Un catàleg d’adreces de mapes és:
http://websearch.about.com/library/howto/ht_maps_online.htm

������� $QXDULV

 CIA World Fact Book: anuari de tots els
països del món

 http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html

 1998 Guia Comercial USA.  http://www.ita.doc.gov/uscs/ccglist.html

  Department de comerç i indústria UK  http://www.brittrade.com/
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 Informes del Fondo Monetario
Internacional.

 http://www.imf.org/external/pubs/CAT/scr.cfm

 Virtual Library country information  http://www.dis.strath.ac.uk/business/countries.html

 Statistical Resources  http://www.lib.umich.edu/libhome/Documents.center/stats
.html

 Nueva Statistical Information  http://nuevaschool.org/~debbie/library/cur/math/stats.html
)

 

����� &HUFD�SHUVRQHV

������� 7HOqIRQ�R�FRUUHX�HOHFWUzQLF

 Donat que el telèfon és pràcticament un servei universal i que aviat ho serà també el
correu electrònic, és lògic que hagin aparegut serveis de cerca de persones, institucions o
empreses.

 Val a dir que els USA també en aquest aspecte tenen una notable avantatge sobre
qualsevol pais del món: els localitzadors generals com Yahoo o Lycos han inclós en les
seves bases de dades les guies telefòniques completes dels Estats Units.

 Altrament, han aparegut localitzadors especialitzats implementats bé per les mateixes
empreses telefòniques, o per altres servidors que recollen adreces electròniques
procedents dels grups de debat Usenet o bé on els mateixos internautes faciliten les
seves dades.

��������� 3jJLQHV�EODQTXHV�L�JURJXHV��(VSDQ\D

 3jJLQHV�EODQTXHV� servei que permet localitzar persones des de bases de dades.
Ofereixen  informació sobre persones: número de telèfon, adreça postal, adreça
electrònica, etc. segons el servei que s’utilitzi.

 3iJLQDV�DPDULOODV: serveis que ofereixen informació sobre empreses. Pot facilitar més o
menys dades segons el servei: adreça postal, adreça electrònica, pàgina web, número de
telèfon, informació general sobre la seva activitat.

 

 Cercar persones a Espanya i
sudamèrica

 http://www.paginas-blancas.net/jsp/index.html

 Cercar persones a Espanya i
sudamèrica

 http://www-personal.umich.edu/~cgaunt/spain.html

 Telefònica: Pàgines blanques al món  http://www.telefonica.es/index/pagblancas_mundo.html

 Pàgines grogues  http://www.paginasamarillas.es/home.html
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 Pàgines groques internacionals  http://www.telefonica.es/index/pamarillasinternacion.html

 

��������� 3jJLQHV�EODQTXHV�L�JURJXHV��,QWHUQDFLRQDOV

 555-1212.com  http://www.555-1212.com/

 Ahoy!  http://ahoy.cs.washington.edu:6060/

 American Directory Assistance  http://adp.infousa.com/fs/consumer.htm   

 AnyWho New  http://www.anywho.com/

 Bigfoot  http://bigfoot.com/   

 Corrections White Pages  www.tiac.net/users/sivideo/email/index.cgi

 Listin Internet  http://www.listin.com/

 Naked In Cyberspace  http://websearch.about.com/library/weekly/aa040299.
htm

 Nedsite Search Center  www.nedsite.nl/search/people.htm

 Nescape  http://home.netscape.com/escapes/whitepages/index
.html

 Search Systems Public Record
Databases

 www.pac-info.com/

 Sikh Directory  www.sikhnet.com/Directory

 Switchboard  www.switchboard.com/

 The Seeker  www.the-seeker.com/instructions.htm

 The Ultimates  http://theultimates.com/   

 Who? Me?  http://who-me.com/default.htf    

 WhoWhere?  www.whowhere.lycos.com/

 Yahoo! People Search  http://people.yahoo.com

 

 PhoneNumbers.net  www.phonenumbers.net/

 Telephone Directories on the Web  www.teldir.com/

 

 Naked in Cyberspace: Directory of
Internet Resources and Links to Sites

 www.technosearch.com/naked/directory.htm
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 Personal Pages Worldwide: College
and University Collections

 www.utexas.edu/world/personal/index.html

 Four 11: The Internet White Pages  www.four11.com/

 Internet Address Finder  www.iaf.net/

 Address Directory - Politicians Of The
World

 www.trytel.com/~aberdeen/

 MESA, MetaEmailSearchAgent  http://mesa.rrzn.uni-hannover.de/    

 World Email Directory  http://worldemail.com/

 

 National Center for Missing and
Exploited Children

 www.missingkids.org/

 Class Mates  www.classmates.com/

 High School and College Alumni
Database

 www.schoolnews.com/

 Finding People Worldwide  http://websearch.about.com/library/weekly/aa062299.
htm

 Internet FamilyFinder  www.familytreemaker.com/iffintro.html

 Sleuthing for People Online  http://websearch.about.com/library/weekly/aa121498.
htm

 Find-A-Grave  www.findagrave.com/tocs/alphabet.html

 Un catàleg d’adreces diverses per cercar números de telèfon d’ambit nordamericà és:
http://websearch.about.com/internet/websearch/library/howto/ht_reverselookup.htm

 Un catàleg d’adreces diverses per cercar adreces de correu electrònic d’ambit
nordamericà és:

 http://websearch.about.com/internet/websearch/library/howto/ht_emaillookup.htm

��������� 8VXDULV�8VHQHW

 Si no troba una adreça electrònica però sospita que la persona que cerca ha tramès
alguna vegada un missatge a Usenet, la seva adreça estarà enregistrada a la base de
dades que mantiene el MIT (Massachusses Institute of Technology). Per a consultar-la cal
trametre un missatge a
mail-server@rtfm.mit.edu

 I en el cos del text del missatge escriure

 send usenet-addresses/nom
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 on nom poden ser diferents paraules separades per espacis en els que es pot indicar el
nom, cognoms, o l’adreça postal o electrònica. També per a rebre un fitxer amb
informació detallada de com fer les cerques es pot trametre el missatge

 send usenet-addresses/help

��������� 8VXDULV�3URWRFRO�;����

 Si s’està cercant una persona que trebvalla o està relacionada amb alguna empresa que
utilitzi el protocol X.500 es pot utilitzar un servidors de directoris organitzat en forma
d’arbre per a tot el món.

 Per a consultar-lo des d’Espanya es pot connectar a telnet://chico.rediris.es , escrivint la
paraula “GLUHFWRULR´�com a login.

 En el moment d’accedir apareix una pàgina amb instruccions sobre ocm fer servir el
sistema.

��������� 3UHYHLGRUV�GH�VHUYHLV�L�SURSLHWDULV�GH�GRPLQLV

 Informació del NIC (Network Information Center)

 Si s’està cercant una persona relacionada amb un domini o servidor d’Internet, o que
treballa com a tècnic en un servei on-line (un proveïdor, per exemple), és possible que el
seu nom estigui registrat en les bases de dades que mantenen els NIC (Network
Information Center). Per a comprovar-ho, cal connectar amb el NIC local del domini en
què treballa la persona a cercar (en Espanya és http://www.nic.es ) i consultar en les
seves bases de dades: http://www.nic.es/whois (també (http://www.nic.es/proveedores/)

������� %LRJUDILHV

 4,000 Years Of Women In
Science

 www.astr.ua.edu/4000WS/summary.shtml

 Celebritats  http://www.nedsite.nl/search/people.htm#celebrities

 Academy of Achievement  http://www.achievement.org/autodoc/pagegen?lb=1

 Biography.com  www.biography.com/search/index.html

 Chiefs of State and Cabinet
Members

 www.odci.gov/cia/publications/chiefs/

 Dead People Server  dpsinfo.com/

 Distinguished Women of Past
and Present

 www.netsrq.com/~dbois/

 Find-A-Grave  www.findagrave.com/tocs/alphabet.html

 Geek Week Geek Profiles  www.geekweek.com/geek_archive.htm

 Hitchcock’s Bible Names  ccel.wheaton.edu/bible_names/title.html
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Dictionary

 Nobel Laureates Database  www.nobel.se/prize/index.html

 People On Postage Stamps  www.philately.com/philately/biographies.htm

 The Biographical Dictionary  www.s9.com/biography/search.html

 The List of Popes  www.knight.org/advent/Popes/ppindx.htm

 The Royal Database  www.camelotintl.com/royal/search.html

 World Biographical Index  www.biblio.tu-bs.de/acwww25u/wbi_en/

������� )DPRVRV

 celebhoo  www.celebhoo.com

 Famosos  www.thecelebritycafe.com

 missatges a famosos  www.celebrityemail.com

 directori temàtic  pic6.infospace.com/info/celeb/celebrity.htm

 directori de pàgines de famosos  celebrityweb.com/index2.htm

 famosos  picbot.com

 all music  www.allmusic.com

 Argus biografies)  www.fuzzlogic.com/argus/index.shtml

 Base de dades de hollywood  moviepeople.hollywood.com/

 Polítics  www.potifos.com/tpg/

 Artistes  dbase.stagebill.com/scripts/stagebill/build_perf_finder.idc

 

������� *HQHDORJLD

 Adopting.org  www.adopting.org/

 Adoption.com  www.adoption.com/home.shtml

 American Family Immigration History
Center

 www.ellisislandrecords.org/

 Family Tree Finders  www.sodamail.com/site/ftf.shtml

 FamilySearch Internet  www.familysearch.com/

 GENDEX WWW Genealogical Index  http://www.gendex.com/gendex
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 Genealogy Gateway To The Web  www.gengateway.com/

 Genealogy Online  www.genealogy.org/

 Genealogy.com  www.genealogy.com/genealogy/index.html

 GenealogyPortal.com  www.genealogyportal.com/

 GeneaNet  www.geneanet.org/

 Interactive Genealogy  victorian.fortunecity.com/literary/463/inter-gen2.html

 Internet FamilyFinder  www.familytreemaker.com/iffintro.html

 Rootsweb Genealogy Search Engine
Directory

 www.rootsweb.com/rootsweb/searches/

 U.S. Social Security Death Index  www.ancestry.com/ssdi/advanced.htm

 Where to Write for Vital Records  www.cdc.gov/nchswww/howto/w2w/w2welcom.htm

 Vital Records Information  www.vitalrec.com/

 World-Wide Genealogy Resources  www.genhomepage.com/world.html

 WorldGenWeb  www.worldgenweb.org/

����� $QXQFLV

������� &ODVVLILFDWV

 Anuntis  http://www.anuntis.com/

 Clasifica  http://www.clasifica.com/

 Solo Clasificados  http://soloclasificados.com/

 

������� %RUVHV�GH�WUHEDOO

 Bolsatrabajo.com  http://www.bolsatrabajo.com/

 Canalwork  http://www.canalwork.com/

 Barnared  www.bcnred.com/trabajo

 Empleo Fàcil  www.empleofacil.com

 Working city  www.workingcity.com

 Direcciona: de Terra  http://www.direcciona.es/   

 Empleopúblico  http://www.empleopublico.net/
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 GoJobsite España  http://www.gojobsite.es/

 Infoempleo  http://www.infoempleo.com/

 Infojobs  http://www.infojobs.net/

 IT jobworld:  especialitzat en informàtica  http://www.itjobworld.com/

 Jobpilot  http://www.jobpilot.es/

 Laboris.net  http://www.laboris.net/

 Monster  http://www.monster.es/   

 Tecnoempleo Informàtica i Telecomunicacions  http://www.tecnoempleo.com/

 Topjobs  http://www.topjobs.es/

 Trabajo Fácil: tramet el currículum a les altres
webs de feina

 http://www.trabajofacil.com/

 Trabajos  http://www.trabajos.com/

 

 Al Empleo:  diversos Països  http://www.alempleo.com/

 Bumeran: sudamèrica  http://www.bumeran.com/

 Laborum: sudamèrica  http://www.laborum.com/

 Weblaboral1: Sudamèrica  http://www.weblaboral1.com/

 La pàgina: http://www.sopde.es/cajon/navegar/empleo.html inclou una àmplia relació
d’adreces.

������� %HTXHV

 Beques, premis i ajudes  http://www.becas.com/

 Becas del Ministerio de Educación y
Cultura

 http://www.mec.es/becas/becas.html

 Exhaustiva base de dades de beques
convocades per qualsevol organisme o
empresa d'àmbit espanyol.

 http://www.mogollon.com/guia.htm

 Departament d’Ensenyament  http://www.gencat.es/ense/n1a3beq.htm
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 Animated Maps of Current Internet Lag  www.mids.org/weather

 Daily Diffs  www.dailydiffs.com

 Internet Traffic Report  www.internettrafficreport.com

 Internet Weather Report  www.mids.org/weather

 javElink  www.javelink.com/cat2main.htm

 Mind-it by Netmind  www.netmind.com/html/users.html

 

��������� (O�TXH�OD�JHQW�HVWj�EXVFDQW�HQ�DTXHVW�PRPHQW

 Askjeeves  www.askjeeves.com/docs/peek/

 Excite  www.excite.com/search/voyeur

 Fireball (cercador alemany)  www.fireball.de/voyeur-fireball.fcg

 Infotiger (cercador alemany)  www.infotiger.com/voyeur

 Estadística  www.mall-net.com/se_report/

 Metacrawler  www.metaspy.com/

 Metaeureka  www.metaeureka.com/voayer.shtml

 Ozsearch (cercador australià)  www.ozsearch.com.au/ticker/

 Goto.com  www.goto.com/d/popular/

 Search.com (10 cerques a l’atzar els
darrers 5 minuts)

 www.search.com/snoop

 Search.com (els 100 més cercats de la
setmana)

 www.search.com/top

 Lycos  http://50.lycos.com/

 Metacrawler  http://webcrawler.com/SearchTicker.html    

 WordTracker  http://www.roibot.com/w.cgi?IM9323_wordtracker

 

 Seguiment de satèl·lits i naus espacials
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 GSOC Satellite Predictions  http://www.heavens-above.com/

 J-Track 3D  liftoff.msfc.nasa.gov/realtime/jtrack/3d/JTrack3d.html

 Lunar Prospector
Location/Position

 lunar.arc.nasa.gov/dataviz/locationd.html

 The Space Shuttle Tracking
Monitor

 www.unitedspacealliance.com/live/tracker.htm

 Spacestation.com  www.spacestation.com/

 Where is Mir?  http://liftoff.msfc.nasa.gov/temp/mir_loc.html

��������� 0LVVDWJHULD�HQ�WHPSV�UHDO

 Airborne  http://www.airborne.com/trace/trace.htm

 DHL  www.dhl.com/track/tr_ENG.html

 Emery  www.emeryworld.com/tracking

 Express Mail  www.usps.gov/cttgate

 FedEx  www.fedex.com/us/tracking

 UPS  www.ups.com/tracking/tracking.html

 

��������� 6HJXLPHQW�GHO�FOLPD

 Clima a Telefònica  http://www.telefonica.es/index/terra_eltiempo.html

 AWS Live Local Weather  http://www.aws.com/globalwx.html

 Hurricane & Storm Tracking  http://hurricane.terrapin.com/

 Interactive Composite Weather
Satellite Imagery

 http://wwwghcc.msfc.nasa.gov/IR/gvar.html

 National Wildfire Situation
Report

 http://www.nifc.gov/news/sitreprt.html

 Tropical Storms, Worldwide  http://www.solar.ifa.hawaii.edu/Tropical/tropical.html

 U.S. Lightning Strikes  http://www.weather.com/golf/maps/uslightning.html
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 Els portals  són llocs web que ofereixen serveis complementaris que donen a l’usuari un
valor afegit: correu electrònic, pàgines web personals, comunitats virtuals, notícies
d’actualitat, bases de dades, converses, debats, compra i d’altres, amb la intenció de
retenir a l’usuari i atreure la publicitat que pugui fer rentable el servei en el seu conjunt. El
quid de la qüestió està en donar-li a l’internauta el què desitja per tal que es quedi en
aquest entorn web i obtenir d’aquesta manera ingressos publicitaris,

 L’inici dels portals van ser els localitzadors (catàlegs o cercadors): Així 11 dels 25  portals
més visitats són portals localitzadors. Aquests serveis facilitaven informació a l’usuari, i
aquests eren l’element que feia atractiu el cercador a la publicitat, la qual paga els costos
del servei. Posteriorment, s’evoluciona cap a un model més sofisticat amb l’oferta de
serveis de valor afegit per tal de fidelitzar els usuaris i poder assegurar ”espectadors” als
anuncis publicitaris, això ha fet dels portals uns bons negocis, que cotitzen a borsa.

 Els portals acostumen a ser les pàgines d’inici dels usuaris, aquelles a partir de les quals
inicien els processos de navegació Internet.

����� &RPXQLWDWV�YLUWXDOV

 El concepte de Comunitat virtual no està completament fixat, així el Grup de Recerca en
Comunitats Virtuals de la UOC
(http://www.uoc.es/in3/Anteriores/Novembre/cat/nota_colectius_virtuals.htm ) se centra en
els “fòrums electrònics” com a espai de relació social i per tant considera sinònims els
conceptes de comunitat virtual i grup de debat.

 Igualment, l’Institut Català de Tecnologia tot i afirmar
(http://www.ictnet.es/cat/comunitats/ajuda.htm#1 ) que “les comunitats són espais virtuals
destinats a facilitar la interacció entre professionals d'un sector i posar al seu abast els
millors recursos existents a la xarxa”, en realitat la concreció del terme també es redueix a
una llista de distribució: “ser membre d'una comunitat  virtual et permet  participar a la
seva  llista de distribució , el veritable canal de comunicació  de tots els seus membres.
Cada llista és un espai en el qual hi ha entre 1.000 i 5.000 professionals (el nombre varia
en funció de la comunitat) interessats i relacionats amb el tema en qüestió. En ella s'hi
estableix l'intercanvi  de coneixement , difusió de notícies  rellevants  i interacció entre tots
els seus membres “.

 El projecte Astrolabi, on col·laboren la fundació Jaume Bofill i la UOC, quan parla de
comunitats virtuals (http://astrolabi.edulab.net/int_exp_com.html) es refereix a activitats o
experiències de col·laboració entre centres diversos.

 Un pas intermedi entre els sentits restringits i els sentit de portal és el concepte de
campus virtual per a l’ensenyament a distància (e-learning en anglès), els quals són
intranets (és a dir xarxes restringides per contrasenyes només als membres autoritzats) i
constitueixen clarament unes comunitats virtuals on efectivament  es produeix en el més
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ampli sentit “l'intercanvi  de coneixement, difusió de notícies  rellevants  i interacció entre
tots  els seus membres“.

 En un sentit molt més ampli, els portals comercials fan servir l’expressió comunitats
virtuals com a sinònim de portal, per exemple MIDWAR.COM (http://www.midwar.com/)
afirma: “portal horitzontal anomenat comunitat virtual on hi ha una gran interacció entre
els visitants els quals s’integren diàriament i comparteixen les seves emocions i
sentiments, necessitats i inquietuds.”

 D’aquesta manera el fet que el portal ofereixi grups de debat, chats, pàgines personals
agrupades per àrees temàtiques, etc, ja el converteix en una comunitat virtual o en una
col·lectivitat de comunitats virtuals. Un dels seus objectius bàsics, relacionat amb el suport
publicitari que les és habitual, és generar una alta densitat de tràfic.

 D’entre els serveis de valor afegit més significatius per a considerar-se una comunitat
virtual, està l’oferiment d’espai per hostatjar pàgines personal, les quals s’acostumen a
agrupar per temes o preferències dels autors en anells, aldees, habitacions, etc

 Per exemple http://personales.com/   diu que ofereix:

 En "Personales" les ofrecemos los siguientes servicios: 

 Páginas Web GRATIS de 30 Megas (Ampliables)

 Cuentas de correo E-Mail (hasta 3 cuentas)

 Agenda Personal con recordatorio por e-mail

 Contadores, 560 modelos diferentes

 Estadisticas en Tiempo Real

 Libro de Visitas con control de palabras prohibidas

 Servicio de DNS Dinámico y Redirecciones

 Acceso a paginas con Dominios .COM, .NET, .ORG

 En aquesta perspectiva es pot considerar la XTEC del Departament d’Ensenyament com
una comunitat virtual amb un portal educatiu que ofereix informació actualitzada sobre
l’ensenyament no universitari, ofereix materials i recursos i agrupa les web dels centres
educatius i dels professionals de l’ensenyament a Catalunya.

����� ([HPSOHV�GH�3RUWDOV�R�FRPXQLWDWV�YLUWXDOV
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 Portal Educatiu del P.I.E.  http://www.edu365.com/

 Portal Educatiu del P.I.E. (activeu "Arees
Temàtiques", "Punt de Trobada", "Cop
d'Ull"

 http://www.xtec.es

 http://www.xtec.es/recursos/curricul/index.htm
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 Programa de noves tecnologies del MEC
(Aciveu les "pestanyes": Recursos, Pàgines
temáticas, Laboratorio Virtual, Ágora)

 http://www.pntic.mec.es

 Xarxa Telemàtica educativa de Andalucia  http://averroes.cec.junta-andalucia.es/

 Comunitart europea... Escola Virtual  http://www.en.eun.org/menu/vs/vs-set.html

 CDNP...Centre Nacinal de Documentació
Pedagògica. França

 http://www.cndp.fr/

 NCET...National Council for Technolgy
Education del Regne Unit

 http://www.becta.org.uk

 Càtedra Unesco d'ensenyament a
distància...Inclou molts enllaços

 http://www.uned.es/catedraunesco-
ead/recursos_espanol.htm

 Cyberschoolabus de la ONU  http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/spanish/index.htm
l

 NetDays. Portal Educatiu Europeu  http://www.netdays2000.org/espanol/html/start/start.htm

 ASTROLABI. Fundació Jaume Bofill i la
UOC

 http://astrolabi.edulab.net/home.html

 Conferència nacional d’Educació.
Catalunya

 http://www.gencat.es/cne/index.html

 Conferència nacional d’Educació. Espaanya  http://www.mec.es/confeduc/index.html

 

������� 3RUWDOV�R�&RPXQLWDWV�(GXFDWLYHV�HQ�FDWDOj

 3ieduca.  http://www.3ieduca.com/3ieduca/index_cat.htm

 Associació d'Ensenyants d'Informàtica
Educativa.

 http://www.aeic.es

 Aulamedia...  http://www.aulamedia.org

 Educalia (per a professors, alumnes i
pares)

 http://www.educalia.org/

 Educaweb

 (també en castellà)

 http://www.educaweb.com/cat/index.htm

 http://www.educaweb.tv/

 Grup de professors... ..P.Carrió i Joan
Mestres...

 http://www.3ieduca.com/3ieduca/index_cat.htm

 Pangea (per a professors)  http://www.pangea.org/pacoc/epitelio/

 Només MS-Explorer (no Netscape)

 Pangea.Moviments de renovació  http://mrp.pangea.org/
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Pedagògica. Portal Educatiu

 Pangea: xarxa IEARN. Portal  educatiu amb
vocació de relació internacional

  http://www.pangea.org/iearn/

 Projecte Grimm (UB i Apple)

 Educació infantil

 http://www.grimm.ub.es/

 

������� 3RUWDOV�R�&RPXQLWDWV�(GXFDWLYHV�HQ�&DVWHOOj

 Editorial SM.  http://www.profes.net/

 Educació cibernètica  http://www.pananet.com/educacion/

 Educared (sindicats i associacions de
pares, MEC i comunitat de Madrid)

 http://www.educared.net/asp/global/portada.asp

 EducaWeb  http://www.educaweb.tv/

 EduRed.. Portal Educatiu. Màlaga  http://www.edured2000.net/

 Escuela virtual (cal registrar-se) Mèxic  http://www.escuela-virtual.org.mx/index.html

 El professor virtual.  http://www.elprofesorvirtual.net/

 Icceciberaula. Empresa privada  http://www.icceciberaula.net/recursos/index.html

 Indexnet.. Ed. Santillana.  http://www.indexnet.santillana.es/scripts/indexnet/s01.asp

 Maestroteca  http://www.maestroteca.com/

 Maseducativa.  http://www.maseducativa.com/

 Mundolatino. Espanya  http://www.mundolatino.org/educacion/

 One World The Escotet Fundation
...Universitat Pública de Florida. Bilingüe
(casi)

 http://www.fiu.edu/~escotet/index0.html

 Portal Educatiu de l’IES Doña Jimena de
Gijón...

 http://www.jimena.com/profes2.htm

 Portal Educatiu Kidlink  http://www.kidlink.org/spanish/

 Portal latino de la Educación  http://www.educar.org/educalia/

 

�������$OJXQV�H[HPSOHV�3RUWDOV�(GXFDWLX�HQ�$QJOqV

 SofWeb.  http://www.sofweb.vic.edu.au/lt/index.htm
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 AskERIC: Sistema de Información del
Educational Resources Information Center
(EEUU), Inclou la base ERIC

 http://ericir.syr.edu/

 http://ericir.sunsite.syr.edu/

 Learning Network. Portal Educatiu del New
York Times

 http://www.nytimes.com/learning/

 Educational Web: Adventures.  http://www.eduweb.com/adventure.html

 Kidvista  http://www.kidsvista.com/index.html

 Kidsweb  http://www.npac.syr.edu/textbook/newkidsweb/

 Departament d’Educació USA  http://www.ed.gov

 Discovery chanel  http://school.discovery.com/parents/index.html

������� (XURSD

  http://www.eun.org/eun.org2/eun/en/index.html

 Projecte pilot de la Unió Europea:
xarxa d’escoles innovadores d’arreu
d’Europa

 http://www.es.eun.org/enis/enis-main.html

 Xarxa europea d’ensenyament a
distància

 http://www.eden.bme.hu/

 The information network on
education in Europe

 http://www.eurydice.org/

 European School Net  http://www.eun.org/eun.org2/eun/en/index.html

 

������� 6HOHFFLRQV�G¶HQOODoRV�DPE�PDWHULDOV�FXUULFXODUV

 DSI Informática  http://www.dsi.es/leduca.htm

 Revista Espiral  http://espiral.pangea.org/higlosa.htm

 Ministeri d’educació francès  http://www.educnet.education.fr/esp/default.htm

 Materials diversos dins de programes
Socrates

 http://www.xtec.es/rtee/cat/rtee.htm

 Història i estudis socials i culturals (USA)  http://www.studyweb.com

 Selecció d’Escuela Virtual  http://www.escuela-virtual.org.mx/paginas/salon.htm

 Selecció de Indexnet. (Ed. Santillana)  http://www.indexnet.santillana.es/scripts/indexnet/s01.asp

 Pàgina personal d’en P. Marqués  http://dewey.uab.es/pmarques/wtenatu.htm
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 Pàgina  Personal de J.C. Nieto  http://personales.mundivia.es/jcnieto/cursint_aux.html

 Agència  periodística sobre Educació  i
cultura. Argentina

 http://www.eltercertiempo.net/appro/  

 Infoedes: Pàgina personal de F. Aliaga  http://www.uv.es/~aliaga/spain.html

 Maseducativa (com un catàleg temàtic)  http://maseducativa.com/

 Universitat de Castilla la Mancha. Enllaços
sobre Noves tecnologies i educació

 http://www.civila.com/universidades/RevMag2000/RevMag
2000.htm

 Asociación interuniversitaria de Investigació
pedagógica:

 

 http://www.uv.es/aidipe/

 Catàleg de Programari educatiu  http://sauce.pntic.mec.es/~alglobal/soft/software.htm

 Eurosur:

 

 http://www.eurosur.org/spa/educacio.htm

 Centres i xarxes de recursos educatius.
Selecció

 http://www.bib.ub.es/www5/5edu17.htm#xeuropeus

 Projectes primària i secundària  http://atenea.ucauca.edu.co/~arendon/educacion/

 Centre de recursos de Múrcia  http://www.ctv.es/USERS/iesricardoortega/orienta/Ensanz.
htm

 

������� 5HYLVWHV�VREUH�HGXFDFLy�

 Comunidad escolar (ja només es publica en
web)

 http://www.pntic.mec.es/cescolar

 Revista de Educación (del MEC)  http://www.ince.mec.es/revedu/revind.htm

 Revista española de pedagogía (del CSIC)  http://www.ucm.es/OTROS/quiron/grupo3.htm

 Edutec (Revista Electrònica de Tecnologia
Educativa)

 http://www.uib.es/depart/gte/revelec.html

 Departament de Pedagogia de la
Universitat de Lleó

 http://www3.unileon.es/dp/ado/lectura/web/minicio.htm#edu
cación

 ZER. Revista de Estudios de comunicación  http://zerrev.lp.ehu.es/

 Quaderns digitals. (informàtica y educació)  http://www.ciberaula.es/quaderns/

 Relieve (revista electrònica d’Investigació i
avaluació educativa).

 http://www2.uca.es/RELIEVE/art_pub1.htm

 Revista de Investigación Educativa.  http://www.um.es/~depmide/RIE/
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 Revista Iberoamericana de Educación.  http://www.oei.es/revista.htm

 Heuresis. Revista electròica d’nvestigació
curricular ieducativa

 http://www2.uca.es/HEURESIS

 The Education Policy Analysis Archives  http://olam.ed.asu.edu/epaa/

 Biblioteca Virtual de Tecnología Educativa  http://www.doe.d5.ub.es/te/

 Revista Espiral  http://espiral.pangea.org/

 Adreces d’interès educatiu. Universitat de
Farmàcia

 http://www.far.ub.es/~deganat/revistes.htm

 

������� /ORFV�WHPjWLFV
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• Institució de les lletres catalanes
• http://www.partal.com/aelc/
• http://www.partal.com/aelc/ilc/itineraris.html
• Llengua i literatura castellana: http://www.el-castellano.com/
• Poesies de Plaza  & Janés: http://www.tsc.es/p&j/poesia/

��������� $QJOqV

• La pàgina de Carmen: http://www.ctv.es/USERS/carmen/profes.htm

��������� (GXFDFLy�LQIDQWLO

• Enllaços sobre Educació infantil: http://cfdev.georgetown.edu/faculty/morales-
front/L1/links.htm

• Educació especial
• Bibliografia sobre T.I.llenguatge i sords: http://www.ctv.es/USERS/sordos-

co/Bibliografia.htm
• Associació Mundial d’educadors infantils: http://www.waece.com/waece/home.html

��������� (GXFDFLy�HVSHFLDO

• Necessitats educatives especials: http://paidos.rediris.es/needirectorio/

��������� (GXFDFLy�0XVLFDO

• http://www.xtec.es/rtee/index.htm

��������� &LqQFLHV

• Matemàtiques:

 http://www.matematicas.net/

 http://telelab3.iti.uned.es/index.htm

 http://www-sci.lib.uci.edu
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• Ciènica fàcil: http://www.hhmi.org/coolscience
• Galileo Galieli (la seva Obra): http://www.imss.fi.it/ms72/INDEX.HTM
• Materials de Química: http://www.computerhuesca.es/~fvalles/index.htm
• Química: http://faraday.uab.es/~lourdes/Miscellaneous/bookmarks.html

��������� 7HFQRORJLD

• Tecnology Education Index. Catàleg temàtics: Recursos de tecnologia en Anglès:
http://www.technologyindex.com/

• Recursos de tecnologia: http://teleline.terra.es/personal/cesarsan/

��������� $FWLYLWDWV�GH�FODVVH

• El rincon del vago: http://www.rincondelvago.com/

��������� &HQWUHV�HGXFDWLXV�

• http://web66.coled.umn.edu/schools/Maps/Europe.html
• http://www.minorisa.es/~oromi/educa.html

���������� $OWUHV

• Sociedad Española de Pedagogía: http://www.uv.es/~soespe/
• Informació sobre conferencies i congresos educatius: http://www.educause.edu/
• Webs de projectes educatius d'intercanvi de correu electrònic

http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/3526/index.html
• MEC Seguretat en la xarxa
• http://www.pntic.mec.es/pagtem/educar/seguro.htm

������� &RPXQLWDWV�&LXWDGDQHV

 Barcelona  http://www.bcnet.upc.es/

 Europa 99 a Globenet  http://www.globenet.org/europe99/

 Instituto de Estudios para América Latina y África  http://www.iepala.es/

 Milà  http://www.retecivica.milano.it/   

 Observatori dels ciutadans Europees de les autopistes de la
informació

 http://www.vecam.org/

 Tinet (Tarragona)  http://www.tinet.og

 VilaWeb  http://www.vilaweb.com/

 A l’adreça http://www.sbd.net/documents/index.html hi ha una relació de xarxes
ciutadanes.

�������� &RPXQLWDWV�&RPHUFLDOV

 Yahoo  http://geocities.yahoo.com/home/

 Pobladores  http://www.pobladores.com/
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 Tripod  http://www.es.tripod.de/

 Tecnòpolis  http://www.tecnopolis.net

 Wanadoo  http://www.wanadoo.es/

 Institut català de tecnologia  http://www.ictnet.es/cat/

 (s’autoqualifica com “la comunitat dels professionals”)

 Fortunecity  http://www.fortunecity.es

 Personales  http://personales.com/

 Ciutad futura  http://www.ciudadfutura.com/

 Sappiens  http://www.sappiens.com/web_catala/menu

 Civila  http://www.civila.com

 L’adreça  http://www.fortunecity.es/sopa/patos/850/comunitats.htm

 fa un recull de portals-comunitats.
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 Fem servir indistintament les expressions: llista,  llista de correu o llista de distribució. En
anglès Mailing List, maillist o listservers.

 Una llista de distribució és una manera de tenir una discussió de grup per mitjà del correu
electrònic i també de  distribuir anuncis a un gran nombre de persones. Per tant, és una
extensió o aplicació del correu electrònic. Cal subscriure’s i es rep el correu del grup a la
bústia personal.

 Quan hom es subscriu a una llista, el seu nom i  adreça de correu electrònic s’afegeix
automàticament a la llista ( a una base de dades) i el programa de gestió d’aquesta fa que
qualsevol missatge que arribi a la llista sigui redireccionat a tots els membres.

 Cada vegada que un membre de la llista tramet una rèplica a la conversa, aquesta es
distribuïda per correu electrònic a tots els membres de la llista. Una llista de correu no és
mantinguda de manera manual, sinó automàticament per un programa especialitzat: tot
aquest tràfec és administrat per programes informàtics anomenats administradors de
llistes de distribució. Els dos programes més utilitzats són /LVWVHUY i 0DMRUGRPR

 Una variant de les llistes de correu són els butlletins informatius acadèmics o publicitaris,
els quals són llistes de distribució unidireccionals: només l’administrador de la llista pot
trametre missatges que són rebuts per tots els membres subscrits. Un exemple concret
d’aquest model és Extra!-Net (també accessible en format Html a l’adreça
http://www.infonomia.com/extranet .

 Moltes de les llistes de distribució per correu electrònic. estan associades a les
institucions acadèmiques. Generalment, entre els participants hi ha bons experts en el
tema de la llista.

����� &RP�IRUPDU�SDUW�G¶XQD�OOLVWD�GH�GLVWULEXFLy

 Una llista de correu s’identifica per un nom i una adreça de correu electrònic. Per
exemple, la llista de correu ('8/,67�te una adreça composada per aquest nom i el
domini del servidor on resideix, en aquest exemple: edulist@listserv.rediris.es�

 Per trametre un missatge a la llista cal redactar un missatge que tingui com a destinatari
l’adreça anterior. Aquest missatge serà rebut per totes les persones subscrites. Per tant,
la subscripció és un acte voluntari que cal fer si es vol rebre els missatges de la llista. Per
subscriure’s cal saber l’adreça de gestió de llistes del servidor de la llista que interessa.
Es tramet un missatge a aquesta adreça indicant en el cos del missatge la intenció de
subscriure’s però cal fer-ho d’una manera codificada, ja que tota la gestió de la llista la fa
de manera automatitzada aquest programa de gestió.

 L’adreça de gestió de llistes està formada pel nom del programa des gestió de llistes (en
aquest cas és LISTSERV) i el domini del servidor. En cas de Rediris aquesta adreça és
LISTSERV@LISTSERV.REDIRIS.ES.
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 La manera (sintaxi) d’escriure el missatge és la següent:

��������� 6XVFULEH� 1RP�GH�OD�OOLVWD� 1RP�GH�OD�SHUVRQD

 Per exemple, seguint amb l’exemple anterior:

 From: Pepeillo Romaní (promani@casameva.net)

 TO: LISTSERV@LISTSERV.REDIRIS.ES

 Subject:

 Cos del missatge:

 Suscribe edulist Pepeillo Romaní

 

 

 A més de LISTSERV els altres programes de gestió de llistes força usats són,
LISTPROC, MAJORDOMO i MAISER. Cal tenir en compte que cada programa de gestió
de llistes pot tenir una sintaxi específica per trametre els comandaments que ens
permeten definir la nostra pertinença o la manera de rebre els missatges de la bústia. Per
exemple, en alguns casos el comandament s’ha d’escriure en el tema del missatge i no
dins del cos.

 A més de rebre els missatges dels demés membres de la llista, qualsevol inscrit pot
participar, responent a un missatge anterior o amb un missatge sobre un subtema nou.
Igualment, es pot respondre de manera personalitzada a qualsevol intervenció,  amb un
missatge particular que no serà públic ni processat pel servidor de la llista.

 Cal tenir en compte que en una llista hi ha dues adreces de correu significatives però
diferents:

• Adreça del responsable de la llista on s’han de trametre els missatges de control,
com ara subscriure’s o donar-se de baixa, demanar la relació de membres, etc.
Aquests missatges són processats pel programari corresponent.

• Adreça de la "llista" pròpiament dita, on s’han de trametre els missatges per a
participar públicament.

 Els membres de les llistes poden accedir a altres informacions relacionades fent ús de
comandaments especials del programari que gestiona la llista, com ara una relació dels
membres o de les seves adreces electròniques.

 Altres comandaments habituals en l’ús de llistes del tipus LISTSERV (tot i tenir en compte
que poden variar segons els gestors concrets de llistes) són:

 Unsub  Donar-se de baixa

 List  Quines llistes existeixen en el servidor

 List global  Totes les llistes en diferents servidors que són gestionades pel mateix
programa
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 Get listas.es  Relació de llistes en castellà

 Review nom_llista  Membres de la llista

 set nom_llista�index  Només la relació de missatges, sense contingut

 set nom_llista digest  Missatges complets però integrats en un de sol

 set nom_llista NOMAIL  Suspensió temporal de la tramesa

 Help  Ajuda general sobre el gestor de llistes

 

����� 1RUPHV�G¶HVWLO

 Hi ha una sèrie de normes d’estil de la comunicació amb les llistes de distribució, al igual
que amb el correu electrònic i els grups de debat. Estan recollides a un altre apartat
específic sobre el tema (Nettiqueta) . De tota manera, cal seguir dos principis generals
bàsics:

1. S’ha de respectar la temàtica específica de la llista i trametre només missatges que
responguin a la seva temàtica, tal com està definida en el primer missatge de
benvinguda que es rep en fer la subscripció.

2. Abans de trametre una pregunta o consulta a la llista cal repassar els missatges
anteriors i el conjunt de FAQ que la llista hagi pogut generar, per tal d’evitar repetir
dubtes que ja han estat contestades. Moltes llistes són accessible en format web i
poden ser investigades a través de cercadors específics o generals.

����� 6HUYLGRUV�GH�OOLVWHV

 Un gran servidor espanyoles de llistes de distribució és RedIRIS
(http://www.rediris.es/list/list-nac.es.html

 i

 http://www.rediris.es/recursos/), on s’hostatgen gran quantitat de llistes relacionades amb
els àmbits universitaris, científics i informàtics (veieu també:
http://www.rediris.es/mail/index.es.html)

 A continuació es fa una relació (no exhaustiva) de servidors que permeten la creació de
llistes de distribució, alguns també de grups de debat. En general, inclouen un índex
temàtic que permet cercar llistes o grups.

 NOM  adreça  Idioma  comentari

 Micorreo de
Salman
(Galícia)

 http://micorreo.org/ListasCorreo/  Castellà  Permet crear Butlletí més que llista,
només pot trametre l’administrador

 hiperlist  http://www.hiperlist.com/  Castellà  Permet crear Llistes de distribució i
comunitats virtuals
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 CyberLatina
(Usa)

 http://listserv.cyberlatina.net/  Castellà  Permet crear Llistes de distribució

 Tipus LISTSERV

 Elistes  http://www.elistas.net/

 http://www.elistas.net/buscador/

 Castellà  Permet crear Llistes i grups de
debat. Gran quantitat. Índex

 MailingList
Provider

 http://www.yourmailinglistprovider.com/  Anglès
/francès /
alemany

 Permet crear Butlletí més que llista,
només pot trametre l’administrador

 Listbot  http://www.listbot.com/  Anglès  Permet crear Llistes de distribució i
grups de debat

 National
Academic
Mailing List
Service

 http://www.jiscmail.ac.uk/default.htm  Anglès  Permet crear llistes. Servei per a la
comunitat acadèmica britànica

 Liszt.  http://www.liszt.com/  Anglès  Índex temàtic de grups de debat,
correu, llistes de distribució, IRC

 Permet crear llistes. Relacionat
amb Topica

 topica  http://www.topica.com/  Anglès  Índex temàtic de llistes i debats i
permet crear llistes. Relacionat amb
Liszt

 

 Conjunt de localitzadors de llistes de correu:

 Buscon de
rediris

 http://www.rediris.es/list/search/buscon-
php.html

 http://www.rediris.es/list/buscon.es

 

 Castellà  

 Catalist  http://www.lsoft.com/lists/listref.html  Anglès  Catàleg  oficial de llistes
LISTSERV, (47,556 llistes
públiques lists
d’entre 176,820 llistes LISTSERV )

 

 Meta-list.net  http://www.meta-list.net  Anglès  

 (OLVWHV  http://www.elistas.net/  Castellà  Permet crear Llistes i grups de
debat. Gran quantitat. Índex

 Liszt.  http://www.liszt.com/  $QJOqV  Índex temàtic de llistes i debats i
permet crear llistes. Relacionat
amb Topica

 Permet lògica booleana i
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truncament. El valor per defecte és
AND

 Interlink  http://alabanza.com/kabacoff/Inter-
Links/listserv.html

 $QJOqV  Permet trobar llistes i grups de
debat.

 Topica  http://www.topica.com/  $QJOqV  Índex temàtic de llistes i debats i
permet crear llistes. Relacionat
amb Liszt

 Tile net  http://tile.net/list  $QJOqV  Índex temàtic i alfabètic

 Lista 7  http://www.geocities.com/SiliconValley/576
6/page5.html

 &DVWHOOj  Àmplia relació de llistes en castellà

 Maestroteca  http://maestroteca.com/listaseducacion.ht
m

 &DVWHOOj  recull de llistes de distribució  de
temàtica educativa en castellà

 Busca listas  http://comobuscar.com/buscalistas/  &DVWHOOj  Recursos diversos sobre llistes

 Afíliate  http://www.afiliate.com/foros/listas/  &DVWHOOj  Relació alfabètica i subscripció a
desenes de llistes en castellà

 Xarxa BCN  http://www.diaridebarcelona.com/conehem
e/llistes2.htm

 &DWDOj  Llistes a Barcelona

 

 Exemple de llocs web amb llistes de distribució:

 Institut català de Tecnologia

 (llistes interactives)

 http://www.ictnet.es/cat/comunitats

 Infonomia. Extra!-Net

 (llista-revista)

 http://www.infonomia.com/extranet/

 Free pint  http://www.freepint.co.uk/issues/200100.htm

 Maestroteca  http://maestroteca.com/listaseducacion.htm

 Exemple de web amb el recull d’intervencions de llistes de distribució educativa:

 Edutec-L: http://chico.rediris.es/archives/edutec-l.html

 Edulist: http://chico.rediris.es/archives/edulist.html
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���*UXSV�GH�GHEDW��QHZV�JURXSV�

����� 4Xq�VyQ�HOV�JUXSV�GH�GHEDW

 Es fa servir de manera indistinta les expressions: Debats, Grups de debat,  grups de
discussió i fòrums (en castellà “foros”), en anglès: newsgroups, usenet.

 Els grups de debat són grups de discussió electrònica, una sèrie de missatges
(anomenats en anglès “postings”) , sobre un tema particular que són tramesos a un
servidor de grups (news o usenet) el qual els distribueix als altres servidors de la xarxa
Usenet. Hi ha milers de grups de discussió que tracten sobre múltiples temes. S’anomena
Usenet a la xarxa mundial de fòrums o grups de debat. Aquest debats estan en servidors
especialitzats, escampats per  tot el món, que repliquen els missatges arribats als
diferents debats.

 Per a accedir a aquests debats cal tenir un programa client anomenat generalment QHZV;
darrerament, cada vegada més, els grups de debat són accessibles des de la Web a
través de servidors Usenet en format Html. Per exemple: http://www.aforo.com ofereix a
més de debats propis amb comunitats d’usuaris específiques, l’accés web a una gran
quantitat de debats d’Usenet.

 A més d’Usenet, la major part dels portals web han generat aplicacions específiques de
debat en format web com un servei més que intenta mantenir als seus usuaris dins del
context del portal. Aquests grups de debats són específics de cada portal o comunitat
virtual i no poden ser consultats des dels programes clients de news.

 Exemples de comunitats de debats:

 www.ya.com  http://foros.ya.com.

 El àgora  http://www.el-agora.com/

 Tinet  http://www.tinet.org

 Altres  exemples  de debat limitat a un lloc web són:

 l’Intitut Cervantes

 (ensenyament en general)

 http://cvc.cervantes.es/foros/default.asp

 Editorial SM  http://www.profes.net/

 Editorial santillana  http://www.indexnet.santillana.es/scripts/indexnet/s01.asp

 Editorial EdeB  http://www.forumglobal.org/cat/

 CERCAT (Cultura catalana)  http://www.cercat.com/comunicat/default.htm

 Conferència nacional d’educació  http://www.gencat.es/cne/index.html

 Editorial Edebé  http://www.forumglobal.org/
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 A diferència de les llistes de distribució, els debats, grups de discussió o fòrums no
reparteixen els missatges entre els abonats, de fet no cal inscriure’s, tret dels fòrum
privats. Són com taulers d’anuncis: qui passa per allà llegeix les notes o articles que
l’interessen i també pot penjar la seva aportació o la seva consulta.

 Llegir un missatge a un grup de debat requereix activar intencionadament l’esmentat grup,
per tant és més actiu que llegir el correu electrònic, activitat que cada vegada és més
habitual. Serveix la metàfora del Tauler d’anuncis: anar a mirar-lo   requereix més
intencionalitat i esforç que obrir la bústia del correu. La seva consulta és anònima, es pot
entrar en un fòrum i llegir els missatges sense necessitat d’identificar-se. Ben és veritat
que hi ha grups privats que sí demanen identificació.

 Els usuaris de newsgroups tenen un gran sentit de col·laboració, tot i que l’anonimat es
presta a tota mena d’intervencions, educades i  poca soltes: és, probablement, un dels
mitjans de comunicació més desinhibits que existeixen. Donada la seva abundància,
convé seleccionar aquells que puguin interessar ja que no tots tenen intervencions de
qualitat i no tots tenen una entrada freqüent d’informació.

 Els grups de discussió, i també les llistes de correu electrònic, cobreixen una gran
quantitat de temes. Simplifiquen  l'esforç de descobrir altres persones amb els mateixos
interessos i poden ajudar a descobrir com trobar la informació -- en línia i  fora de línia –
que es necessita sobre un tema concret.

 Cal tenir cura en avaluar el coneixement i les opinions aparegudes en qualsevol fòrum de
la discussió. Si es té cura en la tria del grup, es pot trobar a especialistes de gran prestigi
que poden oferir informació significativa. Es poden fer preguntes als experts i  llegir les
respostes a preguntes que fan d’altres.

 Algunes de les llistes de distribució també existeixen com a grups de debat USENET. Per
exemple, el grup ($5/<0�/�del E-mail sobre música també existeix com el grup
UHF�PXVLF�HDUO\.

 Per a més informació en castellà sobre els grups de debat:
http://www.ujaen.es/sci/redes/news/index.html

 http://www.learnthenet.com/spanish/section/newsgroup.html

 http://www.unirioja.es/SI/documentos/NewsFAQ.html

 http://www.sopde.es/cajon/biblioteca/news/home.html

 http://www.unizar.es/ccuz/servicios/news/news.html

����� (OV�GHEDWV�G¶8VHQHW

 Els debats de l’Usenet es classifiquen en gran grups temàtics els quals es designen per
una paraula o abreviatura que determina el primer dels elements de què es composa el
seu nom. De manera similar, però en ordre invers, als dominis de les pàgines web,
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aquesta primera paraula vindria a equivaler al domini de nivell superior. Aquests grans
grups són:

 DOW� (altres temes)  QHZV� (informació)

 EL]� (negoci)  UHF� (lleure)

 FRPS� (ordinadors)  VFL� (ciència)

 KXPDQLWLHV� (humanitats)  VRF� (societat)

 PLVF� (miscel·lània)
Treball, salut, etc...

 WDON� (debats)

 Per exemple el debat sobre cultura catalana es diu: VRF�FXOWXUH�FDWDODQ o el dedicat al
tema filosòfic de l’objectivisme es diu: KXPDQLWLHV�SKLORVRSK\�REMHFWLYLVP.

 La següent imatge mostra els grans grups de debats d’Usenet facilitat pel servidor
QHZV�FHVFD�HV de la universitat de Barcelona. Com es veu hi ha alguns dominis més dels
gran grups temàtics esmentat suara.
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����� 3URJUDPDUL�GH�FRQVXOWD�G¶8VHQHW

 Hi ha programari divers per fer la consulta dels grups de debat, alguns estan en un suport
web i d’altres en programes similars als de correu en un ambient gràfic. Alguns
navegadors, com ara Netscape Communicator, inclouen un client de news. En aquest cas
es crea una safata d’entrada per a cada debat i la descàrrega dels missatges es fa a
voluntat de l’usuari.

 Cal configurar-los amb el nom del servidor de news (usenet) més proper, per exemple,
són servidors de grups de bats els següents:
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 news.uab.es

 news.cesca.es

 news.upc.es

 

 Per activar els grups, una vegada configurat a l’opció de menú Edit /Preferències, s’ha de
clicar el botó dret del ratolí i activar l’opció Subscriure a grups: Es veu la pantalla següent
mentre es carreguen els grups disponibles al servidor.

 Després es tria un i es fa la descàrrega dels missatges actius, també amb el botó dret del
ratolí.

 Per a més informació sobre el client de News de  Netscape:
http://www.ujaen.es/sci/redes/web/communicator45/news00.html

����� &RP�FHUFDU�JUXSV�GH�GHEDW

 Google

 Els grups de debat (news) i les llistes de discussió es poden trobar grups de debat fent
servir la major part dels motors de cerca. De tota manera, hi ha cercadors especialitzats,
el més important ha estat  durant molt de temps www.dejanews.com   el qual, a finals de
l’any 2000, ha estat absorbit per Google i està consultable a l’adreça:
http://groups.google.com/. Aquest cercador permet trobar per paraules clau i per un
catàleg temàtic el fòrum que interessi i accedir a cada conjunt de missatges, sense un
client especial, des del mateix nevegador web.
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 La següent taula recull altres cercadors i creadors de grups de debat:

 Google  http://groups.google.com/  Cercador (antic deja-news)

 Tile  http://tile.net/news/  Permet cercar: té un catàleg d’Usenet.

 Per consultar s’activa el client de news que
l’ordinador tingui configurat per defecte.

 Yahoo  http://groups.yahoo.com/  Permet cercar: té un catàleg d’Usenet.

 Permet crear nous grups de debat.

 Es poden consultar els debats des del mateix
navegador.

 Unifica fòrums i llistes.

 freenewsgroups  KWWS���ZZZ�IUHHQHZVJURXSV�FRP  

 Liszt  http://www.liszt.com/  Índex temàtic de llistes i debats i permet crear llistes.
Relacionat amb Topica

 Permet lògica booleana i truncament. El valor per
defecte és AND

 Els següents són cercadors generals que també permeten la cerca sobre els missatges
dels grups de debat d’USENET

 ProFusion UseNet  http://www.profusion.com/AgentNav.asp?PTH=ProFusion/
Discussions&TTL=Discussions

 Chubba  http://www.chubba.com
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 Altavista  http://es-ca.altavista.com

 HotBot  hotbot.lycos.com

 MetaCrawler  http://www.metacrawler.com

 La següent adreça facilita la relació dels 215 grups de debat de domini “HV�”

 http://www.afiliate.com/foros/news/

����� &RP�FUHDU�JUXSV�GH�GHEDW

 La major part del portals comercials permeten la creació de debats, per exemple

 Yahoo  http://groups.yahoo.com/  Catàleg de debats i
creació de nous.

 Unifica fòrums i
llistes.

 Terra  http://foros.terra.com/foros/  Catàleg de debats i
creació de nous.

 Inicia  http://foros.inicia.es/ubbcgi/Ultimate.cgi?action=intro  

 

 Tuportal  www.tuportal.com  Permet crear , de forma senzilla i totalment gratuïta, en qualsevol
pàgina ja existent un conjunt de serveis propis d’un portal comercial

 Listbot  http://www.listbot.com/   Permet crear fòrums per a ús més casolà

 Melodysoft  www.melodysoft.com  Ofereix: grups de debat, llibres de visita, formularis de trameses,
FAQ...

 Elistas  http://www.elistas.net/  Permet  crear, públiques o privades,

 Permet consultar grups de debat i llistes de distribució creades dins
del mateix portal.

 Però el cercador no inclou la informació d’Usenet.

 Exemple de debat sobre educació dins d’HOLVWDV:

 Nya3:  http://www.elistas.net/lista/nya3/

 Pangea  http://mrp.pangea.org/debats.htm
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 La següent adreça facilita programari per a la gestió de llistes de correu i debats:
http://www.lsoft.com



Josep García Alcocer      Llicència d’estudis 2000-2001

306 de 514                          El tractament de la informació en la societat de la Informació

���1HWLTXHWD

����� 1RUPHV�G¶HVWLO�GH�OD�FRPXQLFDFLy�D�,QWHUQHW

 Adaptació del text original "User's guide & Nettiquette" d’Arlene H. Rinaldi
(http://www.unizar.es/ccuz/servicios/news/news_netiquettes_es.txt)

 (Traduït per Ricard L. Fuertes)

 Aquest apartat es complementa amb el  següent que s’ha mantingut en la seva integritat.

������� &RUUHX

• Controli el correu electrònic tan sovint com pugui, i mantingui el nivell de missatges
dins de la seva quota permesa (si n'hi ha).

• Esborri els missatges del servidor tan sovint com pugui. Guardi'ls al seu ordinador.
• Mantingui els missatges concisos.
• Enfoqui cada missatge cap a un assumpte diferent.
• Indiqui'l clarament al camp de “7HPD´�('subject').  D'aquesta manera l'altre podrà

veure ràpidament de què va la historia. Feu servir amb una frase curta i descriptiva
del contingut del missatge.

• No faci servir el correu per a missatges comercials
• És interessant la incorporació de signatures automàtiques amb informació

addicional. Les signatures han de ser el més concises possible.
Especifiqui el nom, càrrec, empresa i adreça de correu. Opcionalment, l'adreça
física i un telèfon de contacte. Tingui en compte que més de 10 línies comencen a
ser molestes.
No cal dir que les signatures no han de ser fitxers annexes.
És molt interessant que a la signatura la primera línia sigui -- (dos guions), són
caràcters entesos per molts servidors automàtics (servidors de llistes, etc.) com el
començament de la signatura. Així, per exemple, una signatura podria ser:
-- Margarita Pía Responsable de Comunicaciones de la T.I.A.

• La cita completa del missatge anterior que esteu replicant és totalment
INNECESSÀRIA, només cal citar el que es contestarà i el que sigui imprescindible
per a entendre el context del missatge.

• És molt recomanable tenir deshabilitat la incorporació automàtica del text original i
incorporar el que es desitja citar amb Copiar + Enganxar (Copy+Paste).
La forma de deshabilitar-lo és: Netscape Mail --> Options -> Mail and News
Preferences -> Composition -> "Automatically quote original message ...." -> No
Eudora --> botó Reply -> CTRL+A

• La incorporació de frases amb OOHWUHV�PDM~VFXOHV�en un missatge indica que està
cridant. Per tant HYLWHX�OHV.

• Utilitzeu símbols per emfasitzar paraules o frases. Podeu utilitzar el símbol * per a
dir *això és molt important* o _remarcar això altre_

• Utilitzeu "smileys" per a indicar el to de veu. Però feu-los servir amb mesura.
• Segueixi el procediment habitual a l'hora de comunicar coses o fer queixes:

que el President tingui adreça de correu no significa que vostè hi pugui enviar
missatges personals.
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• Vigili el que diu sobre altres persones. El correu es reenvia fàcilment .
• Posi entre cometes qualsevol cita, i respecti els drets d’autor (copyright).
• Es considera de mol mala educació enviar missatges a llistes de correu o grups de

noticies sense permís de l'autor.
• També es considera de mala educació corregir les faltes d'ortografia als altres.
• Vagi amb compte quan faci servir l'humor o el sarcasme. Pensi que l'altra persona

no li veu la cara
• Els acrònims es poden fer servir per a reduir la mida del missatge, però asseguri's

de que l'altra persona els entén.
• Cal tenir cura amb la mida dels missatges. Incloure llargs fitxers Word, Postcript o

programes, pot fer el vostre missatge tan llarg que tingui problemes de recepció,
així com consum de recursos innecessaris al receptor del missatge.

• Cal utilitzar les aplicacions Internet per a la finalitat que foren dissenyades. El
correu electrònic ha de ser utilitzat amb mides de missatges moderats, ja que per a
mides grans és més útil fer servir FTP.

������� /OLVWHV�GH�FRUUHX�L�JUXSV�GH�QRWLFLHV

• Les llistes de correu generen molt de tràfic i gasten molt temps de procés cada dia.
• Procuri subscriure's al mínim possible.
• Busqui (o demani) el document amb les FAQ (Frequently Asked Questions,

Preguntes Fetes més Sovint) abans de preguntar res. Pot estalviar molta feina , a
vostè i als altres

• Segueixi les directrius d'etiqueta particulars de cada llista o grup de news, i procuri
mantenir-se dins del tema de discussió

• Recordi que una llista de correu o un grup de debat (news) poden tenir usuaris de
moltes parts del mon. No assumeixi que entendran referències de tipus local (a un
programa de televisió, cultura popular, etc...)

• Abans de contestar a un missatge d'una forma visceral, és convenient fer una
pausa i deixar-ho per a un altre moment.

• No enviï missatges insultants, i menys a la llista. Si ha de fer-ho, que sigui com a
missatge al particular

• Quan respongui a un missatge, pensi en si a l'altra gent li interessa, o si només ha
de respondre a una persona.

• Procuri respondre a la llista o al grup de debat (news) només amb missatges que
siguin d'interès general

• La cita completa del missatge anterior que esteu replicant és totalment
INNECESSÀRIA, només cal citar el que es contestarà i el que sigui imprescindible
per a entendre el context del missatge.

• És molt recomanable tenir deshabilitat la incorporació automàtica del text original i
incorporar el que es desitja citar amb Copy+Paste. La forma de deshabilitar-lo és:
Netscape Mail --> Options -> Mail and News Preferences -> Composition ->
"Automatically quote original message ...." -> No Eudora --> botó Reply -> CTRL+A

• És necessari explicitar a qui s'està contestant, sobre quin tema, i en quin moment
de la conversa. Heu de tenir en compte que algunes vegades la Xarxa pot produir
males passades i ocasionar retards en el lliurament de missatges amb la qual cosa
la seqüència de recepció es pot perdre.

• Si cal que enviï un missatge inusualment llarg a una llista de correu o un grup de
noticies, és millor que enviï instruccions de com aconseguir una còpia.
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• No sobrecarregui la xarxa: Quan enviï un missatge a més d'una llista de correu,
escrigui al principi el nom de totes les llistes on l'envia, i demani disculpes per
qualsevol duplicació.

• Per a publicar missatges faci servir el seu compte de correu personal.
• Sigui tolerant amb la gent que s'equivoqui, i corregeixi'ls només quan calgui.
• Tracti a tothom tal i com vol que el tractin.

������� )73

• Quan es fa FTP anònim, és aconsellable fer servir el seu compte de correu com a
password. D'aquesta manera l'administrador del servei pot controlar l'ús del
servidor

• Procuri limitar la baixada de fitxers grans a les hores nocturnes del servidor.
• Pensi sempre en l'hora local del servidor, i procuri seguir qualsevol limitació d'horari

que li marquin.
• Quan sigui possible, les cerques amb Archie s'han de fer via correu.
• Es responsabilitat de l'usuari controlar el compliment de les lleis de propietat

intel·lectual, i fer servir versions de programes de manera registrada.

�������:RUOG�:LGH�:HE��5HGDFFLy�GH�SjJLQHV

• No posi imatges massa grosses a les seves pàgines. Es preferible tenir-hi una
imatge petita amb un enllaç cap a la versió grossa.

• Quan inclogui fitxers de so o vídeo, a més de la descripció avisi de la mida (p.ex.
250Kb, etc...)

• Recordi que la majoria de sistemes a Internet consideren diferents les majúscules i
les minúscules.

• Recordi que hi ha gent que fa servir navegadors en mode text, o que per anar més
de pressa naveguen sense gràfics.

• Si fa pàgines principalment gràfiques, inclogui versions de text.
• Protegeixi les seves pàgines especificant un propietari d’autor (copyright).
• Inclogui a les seves pàgines la seva adreça de correu electrònic, una adreça a on

enviar comentaris o preguntes, informació general sobre l'autor de la pàgina i la
última data en que la pàgina es va modificar.

• A nivell de legislació internacional els nivells de responsabilitat no estan massa
clars.

• Si posa material a la seva pàgina que es podria considerar com a il·legal, informi-
se'n primer.

 

����� ÒV�FRUUHFWH�GH�OHV�OOLVWHV�L�GHOV�JUXSV�GH�GHEDW

 Font:” Uso correcto de las listas de distribución”; RedIris; http://www.rediris.es/list/list-
moral.es.html

• 1R�ROYLGDU�TXH�HQ�HO�RWUR�H[WUHPR�WDPELpQ�KD\�XQD�SHUVRQD�

 A veces es fácil olvidar que hay personas al otro lado de la red. Si abusas de la
ausencia física, posiblemente serás menos ayudado cuando necesites. Si por
cualquier motivo estamos alterados lo mas conveniente será esperar un poco.
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• Ser breve.

 Las frases breves tendrán más impacto que los largos párrafos, lo cuales,
probablemente serán menos leídos.

• Los mensajes electrónicos serán un reflejo de quién los escribe.

 Las personas de la red nos conocerán por lo que escribamos y cómo lo hagamos.
Se tendrá cuidado con el contenido y ortografía de lo que se escriba para que
luego tarde eso no sea motivo de vergüenza.

• Contestar a una lista

 Antes de contestar a una lista debes tener en cuenta los siguientes puntos:

o La cita completa del mensaje anterior que está replicando es totalmente
innecesaria, ya que ha sido recibido por el resto de miembros de la lista. y
no aporta nueva información. Por lo tanto se debe citar sólo lo que se va a
contestar.

o Es necesario explicitar a quién se está contestando, sobre qué tema, y en
que momento de la conversación. Tener en cuenta que algunas veces la
Red puede producir malas jugadas y ocasionar retrasos en la entrega de
mensajes, con lo que la secuencia de recepcion puede perderse.

o Si la contestación es personal, lo adecuado es enviar el mensaje a la
persona en cuestión. No envies mensajes personales a una lista y evita los
dialogos "uno a uno", que pueden no interesar a la mayoría

o Responde a cuestiones planteadas en la Lista con hechos probados, no con
argumentos que hayas oido de otros.

o Antes de responder una consulta, infórmate si fue contestada por más
personas. Suele enojar a la gente ver una y otra vez una misma repuesta.
Lo mas probable es que las cuestiones sencillas hayan sido respondidas
con anterioridad.

o Lo más fácil para responder a una cuestión planteada en una Lista es usar
la función reply de la interface de email. HAZ UNA PAUSA ANTES DE
ENVIAR UNA RÉPLICA A UNA LISTA ya que la mayor parte de las listas
incorporan el campo reply-to  lo que hará que las réplicas sean enviadas a
la Lista.

• Participación

 Intenta participar de forma adecuada en las listas, no te limites a escuchar sino
también aporta tus opiniones. Es la mejor forma de enriquecer los debates.

 Es recomenable que permanezcas una temporada leyendo los temas que se tratan
en la lista. Antes de participar espera una temporada "escuchando" en la lista para
tener información de la orientación de la misma.

• Documentos adjuntos.
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 Intenta en lo posible no enviar mensajes adjuntos. No quiere decir que esté
prohibido

• Publicidad

 No utilizar la lista para enviar publicidad o ventas de un producto.Estas técnicas
son mal vistas por los suscriptores de las listas.

 RedIRIS puede tomar acciones especiales contra los sucriptores de listas
residentes en su servidor que envien informacion publicitaria sin el consentimiento
del moderador de la misma.

• Usa títulos descriptivos.

 Los miembros de una lista tienen intereses muy diferentes, por tanto es
conveniente poner un tema bien claro, explícito y pertinente en le campo "Subject:"
de la cabecera del mensaje.

 La linea 6XEMHFW de un mensaje debe de ser lo suficientemente limitada y
descriptiva como para que el receptor no pierda tiempo en decidir si lo lee o no.

• Conoce a tu audiencia.

 Hemos de tener en cuenta las personas a las que se está enviando el mensaje.No
nos debemos incorporar a una lista inmediatamente, primero "oiremos" y luego
participaremos.

 No uses a todos los participantes de una lista como verificadores. Si quieres que
un mensaje alcanza el destino, se pondrá en la linea VXEMHFW� HVWR�HV�XQD�SUXHED .
Se intentará no enviarlo a una lista de distribución.

• Cuidado con el humor y el sarcasmo.

 Si el idioma del mensaje no es el nativo, pueden ser mal intrepretadas las
palabras. Hay que asegurarse que las expresiones divertidas, no sean entendidas
de forma errónea. La red tiene desarrollados unos símbolos para apoyar el
significado de las palabras, e.g: ":-)" quiere decir algo gracioso o ";-)" si algo es
pícaro etc.

• Resumir lo que se está contestando.

 Al contestar un mensaje es conveniente marcar con un símbolo '>' los puntos a los
que se está respondiendo para que el receptor lo recuerde,�QR�LQFOX\HQGR�WRGR�HO
DUWtFXOR�. Se borra lo que no se responda ya que sino se rompe el argumento de
respuesta. Se debería agradecer de forma pública en la lista las personas que
respondieron.

• Reportar los hallazgos.

 Cuando se obtiene información de algo del grupo, es cortesía proporcionar las
repuestas obtenidas a los demás personas de ese grupo. La mejor forma de
hacerlo es reunir todas las respuestas en un artículo y enviarlo al grupo.

• Apropiación de ideas.
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 En los casos en los que se usan comentarios, ideas o material de otras personas,
se debería mencionar la procedencia.

• Derechos de autor y licencias.

 Cuando se envía algo a la red, la información es de dominio público. Hay que ser
consciente del efecto que puede causar el material que está restringido al ámbito
del centro o la empresa.

• Firmas.

 Deberán ser cortas. El principal objetivo de las mismas es ayudar a las personas
que componen la red a poderse localizar en ésta. Cada firma incluira por lo menos
la dirección electrónica y la dirección postal.

• Uso de siglas

 En el caso de utilizar siglas de instituciones etc., vale la pena tener la amabilidad
de explicar su significado en la primera aparición de vuestro contexto.

• Criterios de cientificidad en las listas de distribución

o Ser todo lo crítico que se pueda con uno mismo antes de enviar una
aportación.

� Hacer el máximo esfuerzo por detectar errores.

� Buscar contraargumentos y contraejemplos.

� Evaluar su interés general.

� Constatar que tiene una calidad similar o superior a la mayoría de las
aportaciones.

o Acompañar las afirmaciones que se realicen de su correspondiente
explicación y, en su caso, de su breve descripción e incluso, a ser posible,
predicción contrastable. No hacer afirmaciones vacías de contenido o meros
enunciados de ideas. Todo lo que se escribe tiene que estar argumentado.

o Precisar las fuentes de las informaciones como si se tratase de una
publicación científica. Al referirse a libros, revistas, direcciones Web, etc.,
deben proporcionarse los suficientes datos como para que cualquier lector
pueda acceder directamente a ellos y constatarlos por sí mismo.

o Ser altamente crítico con los mensajes de los demás y buscar
permanentemente el mejorar sus contenidos. Esto debe hacerse con un
lenguaje sumamente respetuoso, nunca hiriente ni descalificador. Se asume
que la imperfección y el error es la situación normal. Los que participan
tienen que considerar que una crítica bien fundada es un gran regalo
intelectual, por lo que han de estar agradecidos a quien se la realiza.

 Cumplir con estas cuatro reglas mínimas de rigor científico puede parecer al principio algo
complicado, pero tras un cierto entrenamiento es posible escribir mensajes con fluidez y
rapidez. 
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 Altres referències sobre el tema:

 Normas de uso del correo electrónico�� http://www.rediris.es/mail/estilo.es.html

 Netiquette Guidelines: ftp://ftp.rediris.es/docs/rfc/18xx/1855
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���3UHJXQWL�D�XQ�H[SHUW

 http://websearch.about.com/internet/websearch/library/weekly/aa083199.htm

 El  coneixement és de dos classes:

• Sabem un tema (nosaltres mateixos), o
• Sabem  on trobar-ne la informació

 Aquesta segona possibilitat a la seva vegada es pot classificar en dos tipus:

• Sabem trobar la informació per nosaltres mateixos: en centres de documentació i a
través de localitzadors d’informació Internet

• Sabem a qui preguntar per tal que ens ofereixi la informació que volem o ens
orienti sobre on (o com) la podem trobar.

 A  vegades, els localitzadors automàtics d’informació es comporten com a “savis idiotes”,
que ofereixen informació en quantitats ingents però sense que sigui rellevant per als
objectius de l’usuari. Quan el resultat de la cerca és descoratjador  la millor  solució per a
trobar una resposta potser sigui utilitzar una coneguda estratègia pre-Web: demani ajuda
a un expert.

 Internet també ofereix aquest opció de cerca d’informació: servidors que compten amb
col·laboradors experts en temes diversos que responen, de manera gratuïta, a les
consultes dels usuaris.

 Hi ha gran quantitat de serveis d’experts en Internet. I poden ser de dos tipus:

• Llocs Web especialitzats mantinguts per les persones expertes, que
proporcionaran respostes detallades i específiques

• Llocs Web generalistes (mantinguts per exemple per documentalistes) que no
contesten directament les preguntes, sinó que indiquen quin són els recursos on
l’usuari ha de consultar per a trobar-les.

 Quin tipus triar depèn de la pregunta:

• Si s’està interessat en un tema realment complex o abstrús  (per exemple, cirurgia
del cervell en condicions de gravetat zero)  el millor és preguntar a un expert en
aquest tema.

• Si s’està interessat en un tema més ampli o un tema concret però no altament
especialitzat els generalistes facilitaran bons resultats.

 El següent és un exemple d’aquest tipus de consulta:
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 Necesito información sobre la historia de la energía y los tipos de energía.

 Nadya Salazar P. Chile

 5HVSXHVWD�

 Trabajo que trata de la energía y sus diversas formas.

 http://www.lafacu.com/

 Las diversas fuentes de energía.

 http://www.lafacu.com/

 http://www.lafacu.com/apuntes/

 Energía renovable o alternativa.

 http://www.lafacu.com/

 http://www.lafacu.com/apuntes/

 Energía nuclear.

 http://www.lafacu.com/

 En esta página podrá encontrar información general acerca del tema que le interesa.

 http://www.geocities.com/

 Saludos,

 Mr. Web

����� 1HWLTXHWD�GH�OD�FRQVXOWD�G¶H[SHUWV

 El criteri general consisteix en considerar la consulta d’experts com el darrer pas d’un
procés de cerca infructuós. Per tant, s’ha d’intentar no preguntar res que sigui fàcil
d’esbrinar per altres camins o que ja hagi estat respost anteriorment pel mateix expert: la
major part mantenen arxius Html amb les respostes a preguntes anteirors.

 Per tant, abans de fer la pregunta a l'expert cal assegurar-se del següent:

 Fer servir els localitzadors habituals per intentar obtenir la resposta a la pregunta o al
tema que interessa.

 Si no ha reeixit el pas anterior observar si la pàgina de l'expert té un cercador intern. En
cas afirmatiu  intentar fer la cerca sobre el tema que interessa.

 Igualment, si la pàgina de l'expert té una col·lecció de preguntes i respostes, en forma de
catàleg temàtic o de FAQ's , intentar trobar la resposta que es buca.

 Finalment, si no s'ha trobat resposta formula la pregunta a l'expert triat
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����� &RP�WUREDU�XQ�H[SHUW�VREUH�XQ�WHPD�FRQFUHW

 Per a trobar un expert concret es pot fer una cerca  a un motor de cerca, com ara
Altavista o Google i entrar una equació de cerca similar a les següents:

• Si el cercador té l’opció de fer cerca booleana complexa (amb parèntesis)

 7HPD�AND ("Ask the Experts" OR Allexperts OR "Ask an Expert")

 Per exemple, si interessa en tema de “salut” es pot utilitzar Altavista en l’opció de cerca
avançada i entrar la següent expressió:

 health AND ("ask the experts" OR allexperts OR "ask an expert")

 Ordenar per: ask  (defineix l’ordenació dels resultats)

 Aquesta cerca concreta feta el mes de juny de 2001 té com a resultat 98.925 referències.

 Un altra opció de cerca és la següent:

 health AND ask* AND expert*

 Aquesta cerca concreta feta el mes de juny de 2001 té com a resultat 350.205 referències
si s’ordena per: ask

 Si es fa la cerca en castellà i sobre l’àmbit web en castellà s’hauria de fer la següent
fórmula de cerca:

 pregunt* AND expert*  AND WHPD

 En el cas concret de la “Salut”:

 pregunt* AND expert*  AND salud (5025 referències)

• Si el cercador no permet cerca booleana complexa, com és el cas de Google, el
qual tampoc permet combinar el truncament i la cerca booleana simple, la fórmula
de cerca fora una de les dues següents:

 +ask +expert +WHPD

 +asks +experts +WHPD

 En el cas concret de cercar sobre “Salut”:

 +ask +expert +health (1,170.000 referències)

 +asks +experts +health: (795.000 referències)

 Si es fa la cerca en castellà i sobre l’àmbit web en castellà s’hauria de fer la següent
fórmula de cerca:

 +pregunta +experto  WHPD

 +pregunte +experto  WHPD
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 En el cas concret de cercar sobre “Salut”:

 +pregunta +experto  +salud (6.360 referències)

 +pregunte +experto  +salud (1.260 referències)

 +pregunta +expertos  +salud (14.600 referències)

����� 6HOHFFLy�G¶([SHUWV�HQ�FDVWHOOj

 http://www.xpertia.com/  Catalunya

 http://todointernet.com/faqs/  Espanya

 http://www.preguntario.com  Argntina

 http://www.silosabes.com/    USA

 http://www.todoexpertos.com/  València.

 Experts Voluntaris. L’usuari
qualifica l’expert.

 http://macinsearch.com/users/baldorban/expert.htm  Plataforma Macintosh

 http://cnnenespanol.com/mrweb/  USA

 http://www.environmentonline.net/htm/formulario.asp  Només un formulari

 

����� 6HOHFFLy�G¶([SHUWV�HQ�DQJOqV

������� &DWjOHJV�G¶H[SHUWV�GH�WHPjWLFD�JHQHUDO

 http://experts.yahoo.com/  Catàleg i experts propis

 www.experts.com  ampli catàleg i experts propis

 www.knowpost.com        catàleg i comunitat virtual d’experts voluntaris que
responen a preguntes. Les preguntes encara sense
resposta  estan disponibles per què qualsevol les
pugui respondre. Els voluntaris són avaluats pels
usuaris segons l’interès de la resposta a la seva
pregunta i competeixen per estar en la llista de
prestigi del servidor.

 

 http://www.askanexpert.com/  Catàleg d’experts voluntaris

 http://www.allexperts.com/  Catàleg d’experts de gran volum (about.com)

 http://search.about.com/fullsearch.htm?meta=rs  Catàleg d’experts de gran volum (about.com): 4651
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&terms=Service+Experts experts.

 http://directory.google.com/Top/Reference/Ask_
An_Expert/

 Catàleg

 http://www.refdesk.com/expert.html  catàleg d’experts

 http://www.earthsky.com/Features/Expert/  catàleg d’experts de temes científics

 www.askme.com  catàleg especialitzat en experts

 http://sonic.grad.usf.edu/experts/experts.asp  No és interactiva, només la relació d’experts amb els
seus números de telèfon i les adreces electròniques
per poder adreçar-s’hi.

 

 http://www.usf.edu/news/experts/  No és interactiva, només la relació d’experts amb els
seus números de telèfon i les adreces electròniques
per poder adreçar-s’hi.

 

 www.humansearch.com    

 

 Respon en 48 hores les consultes rebudes per e-
mail. Les respostes són adreces Internet,  resultats
de cerques sobre la xarxa, d’alta qualitat.  Disposa
d’un equip de experts cercadors que responen de 50
a 75 consultes por dia.

 www.findout.com  

������� ([SHUWV�GH�WHPjWLFD��JHQHUDO

 http://www.inforocket.com  Servei de pagament: l’usuari posa el preu

 www.informationoutpost.com      Permet   cercar 5000 altres preguntes en una base de dades

 www.askanything.com  Servei  de pagament

 www.ipl.org/ref/QUE  bibliotecaris en línia.

 No fa una investigació gaire complexa  sinó  que proporciona
a algun expert que ajuda a aconseguir els resultats desitjats

 www.answersleuth.com  

 www.users.interport.net  

 

������� ([HPSOHV�G¶H[SHUWV�HVSHFLDOLW]DWV

 http://www.webhelp.com/home  Educació  i  salut
especialment
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 http://njnie.dl.stevens-tech.edu/askanexpert.html

 http://k12science.ati.stevens-tech.edu/askanexpert.html

 educatiu

 http://www.yahooligans.com/School_Bell/Ask_an_Expert/  educatiu

 http://experts.yahoo.com/topics/high_school-383011376  educatiu

 http://appukids.com/directory/Mixed_Bag/Ask_An_Expert/  catàleg d’experts amb
enfocament infantil sobre
temes científics

 http://www.sciam.com/askexpert/  ciència

 http://inventors.about.com/library/blexpert.htm  invents

 http://forum.swarthmore.edu/dr.math/  Matemàtiques

 http://www.space.com/peopleinterviews/livespace/  Astronauta

 http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/ask_a.html  Volcanoleg

 http://madsci.wustl.edu/  Científic

 http://www.experts-exchange.com/  Los Especialistas En
computadoras

 http://129.137.174.41/expert2000/public/default.cfm  salut

 http://www.nczooredwolf.org/servlets/Public?act=newQuestion  natura i salut

 http://www.financialmail.co.uk/experts.html  economia

 http://www.mhsource.com/expert/  Psiquiatra

 http://www.musician.com/  Música

 http://www.women.com/weddings/carley/more.html  Casaments

 http://www.c-span.org/questions/  Congres dels USA

 http://www.grammarlady.com/index.html  Gramàtica anglesa

 

����� 3UHJXQWL�D�XQ�ELEOLRWHFDUL�R�GRFXPHQWDOLVWD

 Una de les millors fonts d’informació especialitzada és la biblioteca local o el centre de
documentació especialitzat més proper. L’accés és còmode, es pot dialogar cara a cara i
fins i tot, amb les seves preguntes, poden ajudar a considerar de manera més rigorosa el
problema inicial, la qual cosa segurament pot implicar una millora dels resultats de la
cerca.

 Igualment, es pot demanar ajuda de bibliotecaris en línia. Bernie Sloan a
www.lis.uiuc.edu/~b-sloan/e-mail.html cita 90 biblioteques, principalment USA que
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ofereixen servei de consulta d’informació per correu electrònic, sota l’epígraf general “Ask
a librarian”.

 Google ofereix 126.000 referències quan es fa la cerca per la intersecció de les
expressions:

 +“Ask a librarian” +library

 La següent relació és un exemple d’unes quantes d’aquestes adreces de biblioteques
universàries:

 University of California, Irvine  http://www.lib.uci.edu/serv/ask.html

 University of Florida  http://www.uflib.ufl.edu/refq.html

 University of Georgia  http://www.libs.uga.edu/ref/refques.html

 University of Iowa  http://www.lib.uiowa.edu/ask.html

 University of Massachusetts Medical
School

 http://library.ummed.edu/RefQuestForm.html

 University of Medicine and Dentistry
of New Jersey

 http://www.umdnj.edu/librweb/newarklib/infed/inqu.htm

 University of Michigan  http://www.lib.umich.edu/libhome/askus

 University of Minnesota--Twin Cities  http://www.lib.umn.edu/forms/askinfo.html

 University of Nevada, Reno  http://www.library.unr.edu/reference.html

 University of North Texas  http://www.library.unt.edu/forms/emailref.htm

 University of Ottawa (Canada)  http://www.uottawa.ca/library/eref.html

 University of South Alabama  http://www.southalabama.edu/univlib/forms/consult.html

 University of South Australia
(Australia)

 http://www.library.unisa.edu.au/refer/refer.htm

 University of South Florida  http://www.lib.usf.edu/virtual/help/refhelpform.html

 University of Southern Maine  http://library.usm.maine.edu/refquest.html

 University of Texas at Arlington  http://www.uta.edu/library/askus.html

 University of Utah  http://www.lib.utah.edu/genref/asklibintro.html

 University of Wisconsin-Madison  http://www.library.wisc.edu/help/eref.htm

 

 En català i castellà una cerca similar només ofereix dues referències que s’adiuen el
tema:

 http://www.eol.org.ar/biblioteca/consulta.htm
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 http://www.bibliopsi.com/pf.htm
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���$JHQWV�GH�[DU[D

����� 4Xq�VyQ�HOV�DJHQWV�GH�[DU[D"

 S’anomenen robots, agents de software, agents autònoms, agents intel·ligents o agents
de xarxa, en anglès genèricament “search agents” o “software robots (softbots)”.

 Donada la inflació i dispersió informativa, tant de missatges, com de fonts d’informació,
amb una ràpida dinàmica de naixement i desaparició, cada vegada més sembla
necessària l’existència de programes d’intel·ligència artificial capaços d’actuar
autònomament en la xarxa principalment per cercar  informació de manera molt selectiva i
eficient.

 En un sentit més limitat un agent és un programa que funciona en segon pla per a
realitzar alguna tasca quan s’acompleixen algunes condicions predefinides.

 Els agents són programes informàtics, bé clients o bé situats a diferents servidors que
permeten automatitzar alguns processos d’interacció amb la xarxa de manera que ajuden
a treure un millor aprofitament d’Internet. Circulen  per la xarxa amb instruccions
concretes de l’usuari, i “prenen decisions" de manera independent.

 De fet els robots que utilitzen els motors de cerca ho són i d’alguna manera els
metacercadors també s’hi poden considerar.

 Els robots digitals són programes que treballen a la xarxa per satisfer les necessitats
d’informació d’una manera àgil. En el futur cada vegada més s’incrementarà al
component d’intel·ligència artificial i els agents desenvoluparan de manera autònoma i
àgil funcions que s’adaptin a noves situacions i que, igual que els humans, aprendran
autònomament. A la llarga seran com secretaris eficients que formaran part del sistema
operatius. Una vegada informats del perfil professional i personal de cada usuari faran de
manera força autònoma les seves tasques.

 En el futur cada vegada n’hi haurà més i més eficients. Trobaran informació, comparen
preus del mateix producte i compraran el més barato o el que se serveixi abans, faran
comandes de productes que necessitem quan els troben en determinades condicions
prededfinides, ens representaran en subhastes virtuals, faran la comanda als proveïdors
d’una empresa quan el programa que controla les vendes o la producció indica que les
existències  del magatzem són baixes, etc..

 La pàgina http://botspot.com/bot/what_is_a_bot.html fa una explicació detallada sobre el
concepte d’agent o robots de software i la pàgina http://botspot.com/search/ inclou una
extensa relació de “tots” els agents de la xarxa.

 Els agents tenen/tindran les següents característiques:

• Autonomia: actuen sense intervenció humana
• Flexible: capaç de seleccionar les accions a realitzar i en quin ordre segons

l’ambient.
• Proactius; actuen per objectius
• Reactius: perceben l’entorn i poden captar canvis
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• Sociables : poden comunicar-se i interaccionar amb altres agents.
• Cooperatius : l’usuari determina què cal fer i l’agent especifica què pot fer i

presenta els resultats.
• Comunicatiu: intercanvi entre l’usuari i l’agent per definir què s’ha de fer i fins a

quin punt s’ha d’arribar, quines modificacions cal fer per aconseguir els objectius...
• Auto-engegada: sense esperar que l’usuari l’activi.
• Adaptable: no es limita a seguir unes regles, sinó que aprèn, pot crear de noves

per adaptar-se a l’usuari i al medi.

����� ,QIRUPDU�VREUH�OHV�SjJLQHV�SUHIHULGHV

 Hi ha eines que són una mena de centinelles virtuals, que avisen si alguna cosa canvia en
les pàgines que puguin ser d’interès per als seus usuaris.

 El problema no és tant trobar una informació adient i útil a la xarxa, sinó tenir temps per
seguir les novetats de les pàgines que ja s’han trobar i etiquetat com a interessants fons
d’informació personal o professional. Això és especialment problemàtic en el cas de les
pagines que tenen una actualització en intervals variables: es pot perdre molt de temps
controlant si hi ha alguna novetat o alguna cosa se’ns ha pasta per alt.

 Afortunadament, hi ha alguna eines com ara els centinelles virtuals que vigilen les
pagines seleccionades i informen dels canvis que s’hi produeixen. Alguns fan servir el
correu electrònic per trametre els avisos de les novetats, d’altres permeten definir el tipus
d’informe que ha de mostrar en el cas de trobar-ne variacions.

 Per a més informació: http://websearch.about.com/library/weekly/bl_981024a.htm

������� $YtV�SHU�FRUUHX�HOHFWUzQLF��1HWPLQG

 La pàgina   http://mindit.netmind.com/  és una mena de ñllista de preferits en línia (allotjat
no en la màquina de l’usuari sinó en el servidor www.netmind.com)i intel·ligent. És un
servidor que ofereix aquest servei sense haver d’instal·lar camp programari en l’ordinador
client. Es poden controlar més d’una pàgina i permet incloure la pàgina com a annex al
missatge per facilitar la informació. Igualment es pot configurar la freqüència de la
notificació. El que és més significatiu és que es pot definir amb un cert detall allò que
interessa controlar dins d’una pàgina.

 Per exemple, a través de:

• Paraules clau: avisa quan es apareixen o desapareixen
• Text, paràgrafs: avisa quan un fragment concret de text canvia
• Imatges / enllaços: especialment útil per controlar canvis en pàgines que contenen

llistes d’enllaços, com ara els recomanats d’un tema concret.
• Resultats de cerca: avisa quan es modifica la llista de resultat d’una cerca concreta

dins d’un localitzador.

������� %X]]LW\

 http://es.buzzcity.com/f_mbuzz_es.html
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 En castellà. Qualsevol usuari pot crear un canal propi per fer un seguiment d’una pàgina
Els canals creats pels usuaris es llisten en http://es.buzzcity.com/Top/Your_Buzz.

 Igualment, qualsevol responsable de pàgines  web pot incloure en ella un botó "BuzzMe!"
(Avisa’m) per facilitar que qualsevol usuari que se subscrigui rebrà per correu electrònic
avisos amb la indicació del que ha canviat, els títols i els enllaços.

 http://es.buzzcity.com/bcsupport_es.html

������� HZDWFK

 Es pot monitoritzar el que es diu d’una empresa en revistes digitals, grups de debat,
butlletins de inversió, etc.

 Igualment avisa quan canvia el contingut d’una pàgina prèviament especificada.

 http://www.ewatch.com/

 és de pagament.

������� $YtV�HQ�SjJLQD�ZHE��MDYHOLQN

 La pàgina http://www.javelink.com/cat2main.htm ofereix una informació tabular de les
pàgines que han canviat: títol, dates, mida dels arxius htm. Permet també veure una
representació gràfica dels canvis amb un codi de colors, de manera que abans d’accedir
a la pàgina se sap quines part són les modificades.

 Aquesta opció és més senzilla però més fàcil de fer servir que la de Netmind.

 Resum de les adreces anteriors:

 Netmind   http://mindit.netmind.com/  Avís per correu electrònic

 javelink  http://www.javelink.com/cat2main.htm  Informa a la mateixa pàgina web

 Buzzity  http://es.buzzcity.com/f_mbuzz_es.html  Castellà. Avís per correu
electrònic.

  Fa seguiment de pàgines

 

 ewatch  http://www.ewatch.com/  Monitoritza empreses i avisa dels
canvis en pàgines

 La següent adreça proporciona un indexador de totes les pàgines d’un lloc web:

 http://www.nmr.embl-heidelberg.de/gherman/WebCreeper
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����� &HUTXHV�VXFFHVVLYHV�DXWRPjWLTXHV

 Aquests agents permeten desar consultes a localitzadors d’informació i actualitzar-les
regularment per veure si s’ha generat alguna novetat sobre el tema. Quan s’entra cada un
d’aquestes pàgines cal registrar-se, després s’ha de formular i desar una consulta.

 TracerLock i The Informant són dos serveis que desen les consultes, les processen a
intervals regulars, i trameten un correu electrònic quan troba noves pàgines dins les llistes
de resultats. Ambdós serveis són lliures de pagament I requereixen que l’usuari es
registri. No obstant, cada un treballa de forma una mica diferent de l’altre.

 TracerLock  KWWS���ZZZ�WUDFHUORFN�FRP�  Cerca AltaVista cada nit

 Tramet per correu els primers 10 resultats

 The Informant  http://informant.dartmouth.edu/  Cerca AltaVista, Lycos, Excite, i GO

 Cerca per tres conjunts de paraules clau

 Cerca cada 3, 7, 14, 30 o 60 dies

 També analitza 5 adreces i avisa quan canvien

 Kamak  www.karnak.com  La versió lliure només permet una cerca.

 Etour  http://www.etour.com/  S’indica els temes que interessen i cada vegada
que s’hi connecta presenta noves pàgines
d’aquests temes

 Alerts.com  http://www.alerts.com/  Servei per als responsables de pàgines per tal
d’avisar als subscriptors de les novetats. Per
exemple, avisen quan hi ha un contingut nou o
un nou producte en oferta, etc

����� 5HVXPV�G¶LQIRUPDFLy

 Existeixen serveis gratuïts per fer seguiment automatitzat de diferents fonts d’informació,
prèvia definició de perfils concrets d’objectius de l’usuari.

 Aquests programes només fan d’avisadors i faciliten l’accés a les fonts de les notícies.

 Periòdicament l’usuari rep un missatge de corre electrònic amb els resultats que encaixen
amb el seu perfil de cerca.

 CDETracker  http://www.cde.es  Notícies de Premsa, Butlletins Oficials, Patents i
Motors de cerca

 BuzzCity España  http://es.buzzcity.com  Bolsa de Trabajo Cercadors i Grups de debat,
Esport, Govern (d’Espanya i de la C.E. ),
Negocios i Finanzas. Lleure, Oportunitats de
compra, Premsa Espanyola i Europea, Salud i
Bienestar i Tecnología

 Autonomy  http://www.autonomy.com  ..
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����� +LSHUWH[W�HQ�TXDOVHYRO�WH[W��ERRNPDUNOHW

 Els bookmarklet són petits programes facilitats de manera gratuïta pel servidor
http://www.bookmarklets.com/tools/categor.html que faciliten la tasca dels navegadors.
Són agents senzills i hi ha de diversos tipus.

 %RRNPDUNOHW�7RRO�&DWHJRULHV  

 2QOLQH�2IIOLQH  2QOLQH�RQO\

 Page Data
  Freshness test,
Links on Page, Page
with Selected Text,
tools to extract data
from a webpage.

 Page Look
  Page Color, Auto-Scrolls,
Zoom on Image, tools to change
the appearance of a webpage.

 Search tools
  Search more quickly, more easily, and in new
ways with these Search Bookmarklets. Home of
the user-defined hyperlink. You can make your
own!

 Navigation
  Back All Frames, Go
To Random, Find
Simultaneously, tools
that affect navigation
between pages.

 Windowing
  Resize, Center, Setup, tools
that resize or reposition
windows. Most Windowing tools
require NS 4 or IE 4

 Special Tools

 Calculate/Convert
  Various calculators and U.S.-International
converters. Design
  Tools for people who make webpages or write
scripts.

 

 Miscellaneous
  Date, Tile, Toys - Tools that didn’t fit into the other
categories.

 

 Ara comentem les eines de cerca, en concret l’anomenada More Info About (Més
informació) http://www.bookmarklets.com/moreinfo.phtml. Arrossegant l’enllaç central
d’aquesta pàgina a la barra de vincles del navegador o bé a una carpeta dels preferits es
pot traspassar qualsevol text que s’hagi seleccionat en  una pàgina que es tinguin a
pantalla a una interfície de cerca, similar als serveis CUSI, elaborada pel propi servidor,
on ja hi ha inclòs el text seleccionat en cada un de les caixes de cerca del formulari.
D’aquest amanera se simplifica l’operació de cercar informació sobre el terme
seleccionat. És com si qualsevol paraula fos un enllaç a moltes altres pàgines
relacionades.

 Exemple de la pantalla:

 More Info About: MOTORS DE CERCA

 Search directories:

 Principio del formulario

 
Yahoo motors de cerca

Go

 

 Search the web for pages:

 Principio del formulario

 
MetaCraw ler motors de c

Go

 Look up in dictionaries:

 Principio del formulario

 
Dictionary motors de c

Go

 



Josep García Alcocer      Llicència d’estudis 2000-2001

326 de 514                          El tractament de la informació en la societat de la Informació

 Look for images:

 Principio del formulario

 
Lycos Picture motors de cerca

 

 Search for discussions:

 Principio del formulario

 
Discussion Groups motors de cerca

 

 Look for news:

 Principio del formulario

 
CNN

motors de cerca

 

����� $QDOLW]DGRUV�GH�O¶RIHUWD

 

 Rankings  de Gomez  http://www.gomez.com/)  Classifiquen  l’oferta en un sector segons
la valoració del públic:

 TuHipoteca  https://www.tuhipoteca.es  Compara  els preus

 DealTime.com  www.dealtime.com  avisa per correu quan la ganga que vol
l’usuari està disponible.

 Kelkoo.com  http://esr5.kelkoo.com/  Multilíngüe. Versió espanyola: “Compara
abans de comprar”.

 ShopSmart.com  http://uk.shopsmart.com/  Té tres versions: sueca, anglesa i
alemanya amb continguts diversos.

 RuSure  http://www.rusure.com  Si s’està dins d’una botiga virtual
compara el preu d’un producte amb el
que té en d’altres botigues "associades"
al sistema RuSure

 Jango  http://www.jango.com/  

 Personalogic  http://www.personalogic.com/  

 Kasbah  http://www.kasbah.com/  

 AuctionBot  http://www.AuctionBot.com/  

 

����� )LOWUH�GH�FRUUHX

 Agents de filtre de correu electrònic i de missatges de grups de debat (USENET):
classifiquen missatges textuals segons una sèrie de característiques, per exemple,
missatges de determinats autors o amb un o més termes dins el tema o dins del
contingut.

 La major part dels programes de correu electrònic inclouen ja aquests filtres.
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����� )LOWUHV�G¶DFFpV

 Aquests agents permeten bloquejar l’entrada a determinades pàgines en funció del seu
contingut: racista, violent o pornogràfic.

����� 5HFROOLU�O¶RSLQLy

 Aquests agents permeten mostrar l’opinió de ‘usuari sobre una pàgina

 ThirdVoice  http://www.thirdvoice.com/

 Utok  http://www.utok.com/)

������ 7UDGXFFLy�DXWRPjWLFD

 Babilón   http://www.babylon.com/

 Babelfish  http://es-es.altavista.com/trns

������ $VVHJXUDU�OD�FRQILGHQFLDOLWDW

 Sistemes de seguretat, de confidencialitat

 Trust-e  http://www.truste.org

������ 2IHULU�LQIRUPDFLy�FRPSOHPHQWjULD

 Kick.com  http://www.kick.com  agent de comerç contextual

 Aquest agent s’engega quan s’escolta música amb l’ordinador, oferint la història del músic
o grup que sona, on comprar el disc, quines altres compres relacionades es poden fer
(samarretes, gorres, etc), quins concerts hi ha previstos en lloc propers, etc.

������ ([WUDFWRUV�GH�FRQHL[HPHQW��UHVXPLGRUV

 El programa ord de Microsoft inclou dins del menú “Herramientas” l’opció de
“Autoresumen”. Aquesta opció no opera si el text està definit amb el diccionari
d’autocorrecció català. En canvi sí funciona si està considerat com a llengua anglesa o
castellana (alfabetització tradicional).

������ $JHQWV�GH�[HUUDGHV

 Alison  http://alison.alicebot.com  Programa d’Intel·ligència  artificial que
permet mantenir una conversa

 Alice Chat
Robot

 http://www.alicebot.org  Programa d’Intel·ligència  artificial que
permet mantenir una conversa

 Eliza  http://www-ai.ijs.si/eliza/eliza.html  Versió en línia del primer programa de
simulació de conversa ( creat el 1966 al MIT)
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 Dr. Abuse  http://www.ctv.es/USERS/jboronat/drabu
se.html

 Versió espanyola d’Eliza

 Urban
Legend
Machine

 http://toybox.asap.net/legend/  Construeix una història a partir de les dades
que entra l’usuari.

 

 La pàgina:http://botspot.com/search/s-chat.htm inclou una extensa relació d’agents de
conversa.

������ 5HGLUHFFLRQDPHQW�G¶DGUHFHV�ZHE

 Redirección  Castellà  http://redireccion.com/  Permet redireccionar una adreça.

 Per donar d’alta una URL en els cercadors.

 redirection  Anglès  www.redirection.net  Permet redireccionar una adreça.

 

 

������ $JHQWV�DPDEOHV

 Reprodueixo un fragment d’”informàtica-ficció” però que no és pas inversemblant de
l’article “Mi ordenador me ama...” d’Alfons Cornella, publicat al Mensaje 553 d’EXTRA!-
NET, Revista de infonomía, a http://www.infonomia.com.

 

 ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un "agente" fuera capaz de identificar, a partir del
análisis del uso de mi correo electrónico, que hace meses que no contacto con alguien
con el/la que antes "hablaba" digitalmente con frecuencia, y me sugiriera que reparara
el error?

 ¿Qué pasaría si mi agente me disculpara antes mis interlocutores digitales cuando no
respondo sus correos electrónicos inmediatamente, explicándoles en qué he estado
ocupado, por ejemplo, indicándoles cuantas hora he estado "fuera de su teclado", o, al
revés, cuantas horas he estado "en su teclado" trabajando sin parar en no sé que
texto "para anteayer"?

 ¿Qué pasaría si mi agente me recomendara que no siguiera escribiendo este artículo,
bien porque hoy ya he trabajado bastante y me conviene descansar, bien porque lo
que digo le parece trivial o frívolo, o bien porque en el fondo hablo de él sin pedirle
permiso?
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���)LOH�7UDQVIHU�3URWRFROV��)73

����� 6HUYLGRUV��)73

 Protocols de Transmissió de fitxers. Permet traspassar arxius entre ordinadors amb més
fiabilitat i rapidesa que els arxius adjunts a missatges o els enllaçats a pàgines web
(protocols http).

 Requereix una autorització: identificador i paraula de pas, encara que hi ha servidors
(anònims) que permeten la descàrrega sense demanar contrasenyes.

 Els navegadors porten incorporats l’aplicació de transmissió de fitxers. Només cal indicar
el protocol  FTP:// davant de l’adreça, per comptes de HTTP:// l’habitual per al format
web.

 A més, podem tenir un programa específic per realitzar la transmissió, com ara el
programa WSFTP, el qual s’ha de descarregar i instal·lar..

 &HUFDGRU�GH�)73���9HJHX�OD�UHODFLy�GH�FHUFDGRUV�D�OD�VHFFLy�GH�FHUFDGRUV���FDWjOHJV
HVSHFLDOLW]DWV

 FAST FTP Search v3.7: http://ftpsearch.ntnu.no/home.html

 Exemple de servidors FTP, amb doble format http i ftp:

 Microsoft  ftp://ftp.microsoft.com/  

 HP  ftp://ftp.hp.com  

 Universitat de Cantabria  http://ftp.unican.es/

 ftp://ftp.unican.es/

 Servidors ftp i http

 Universitat de Oviedo  http://ftp.uniovi.es/

 ftp://ftp.uniovi.es/

 Servidors ftp i http

 Universitat Autònoma de
Barcelona

 ftp://ftp.uab.es

 http://ftp.uab.es

 Servidors ftp i http

 Universitat Politècnica de
Catalunya

 http://ftp.upc.es/

 ftp://fpt.upc.es

 Servidors ftp i http

 78&2:6�  http://tucows.arrakis.es/

 ftp://tucows.arrakis.es/

 http://tucows.interplanet.es   
http://www.idecnet.com/tucows

 Servei web de programari
shareware i freeware

 Todoprogramas  http://www.todoprogramas.com/  Organitzats en categories,
ofereix notícies de
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 ftp://ftp.todoprogramas.com/
programes. Altres  serveis:
tertúlia, llista de correu i
biblioteca de llibres
d’informàtica.

 Servidors ftp i http

 Rediris  ftp://ftp.rediris.es  

����� ([HPSOHV��GH�SjJLQHV�ZHE�DPE�VHUYHLV�GH�GHVFjUUHJD�GH�ILW[HUV
HQ�FDVWHOOj�L�FDWDOj

 SoftCatalà

 Català

 http://www.softcatala.com

 

 Servidor de programari català i en
català a la xarxa. Ofereix tant
programes internacionals traduïts
com programes catalans de
creació pròpia. Un bon recurs per
a trobar la versió en català d'un
programa.

 Espasoft

 Castellà

 http://espasoft.kaos.es/

 

 Programas en castellano y
muchas cosas más

 Latinguia

 Castellà

 http://software.latinguia.com/  

 Recursos CGI

 Castellà

 http://www.recursoscgi.com/  

 Softonic

 Castellà

 http://www.softonic.com

 http://www.softonic.com/Windows_95_98
/Internet/Grupos_de_noticias/

 Abans conegut per Shareware
Intercom, és un dels millors
directoris de programari de prova i
programari lliure (shareware i
freeware) a Internet. Divideix els
programes en categories
temàtiques i segons la plataforma
(Windows, Unix) i ofereix
informació detallada de cada
programa.

 Superarchivos

 Castellà

 http://www.superarchivos.com/index.asp  Descriu i qualifica cada un
delsprogrames. Té servei de
novdtats per correu-e.

 WWP

 Castellà

 http://www.paniagua.net  Deidcat a programari windows.

 Mantingut per una sola persona.

 Abc datos  http://abcdatos.com/programas/  

 Publysoft  http://www.publysoft.com  Programari lliure
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����� ([HPSOHV��GH�SjJLQHV�ZHE�DPE�VHUYHLV�GH�GHVFjUUHJD�GH�ILW[HUV
HQ�DQJOqV�

 Shareware.com  http://www.shareware.com  Cercador  orientat al programari de
prova i al programari lliure. Ofereix
una llista dels programes més
demanats i les novetats
Download.com

 Inclou una relació de servidors per a
fer ftp

 Filepile  http://filepile.com/nc/start  

 Alexa

 Anglès

 http://www.alexa.com  Descàrrega de programari

 Astalavista

 Anglès

 http://astalavista.box.sk/  Ofereix versions lliures de
programes diversos (“Crack.”)

 FTP search

 Anglès

 http://ftpsearch.ntnu.no/ftpsearch  

 Windows95

 Anglès

 http://www.windows95.com/  

 CNET Download

 Anglès

 http://download.cnet.com/  

 Freeware Web

 Anglès

 http://www.freewareweb.com

 

 Un bon recurs per a buscar
programes lliures a la xarxa.
Organitza la informació en
categories i ofereix a la primera
plana una llista de les últimes
adquisicions, per si el programa que
es busca ja està disponible. Hi ha la
possibilitat de subscriure's al butlletí
de novetats gratuït de la web i, així,
mantenir-se al corrent de les noves
adquisicions.

 

 Jumbo

 Anglès

 http://www.jumbo.com/  

 Lycos FTP

 Anglès

 http://ftpsearch.lycos.com/ftpsearch?form
=medium

 És un cercador de servidors  ftp

 Lycos FTP  http://computers.lycos.com/downloads/din
dex.asp

 És un cercador de servidors  de
programari: ofereix la relació de
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 Anglès
llcos web des d’on descarregar el
programa cercat.

 Tile

 Anglès

 http://tile.net/ftp  Catàleg temàtic de servidors de FTP

 

 Aquestes pa`gines web que ofereixen arxius de diferents temàtiques, tot i no ser
tècnicament servidors de FTP, fan la mateixa funció a través del format web.

����� $UFKLH

 Abans de l’aparició del Web, la única manera d’obtenir programari era a través dels
servidors de FTP.  Els milions de fitxers emmagatzemats, i encara accessibles amb
aquest protocols, es troben indexats en una base de dades distribuïda per tot el món,
anomenada $UFKLH. La manera més habitual de consultar Archie és a través d’una sessió
Telnet a un dels servidors Archie.

 Una manera propera de connectar-ne és telnet://archie.rediris.es , i quan demana el login
i la  contrasenya, entrar “archie”. Com que cada servidor manté  la seva pròpia base de
dades, pel què els resultats poden variar segons el servidor què es consulti. Els resultats
mostren: l’adreça del servidor ftp, el directori i  el nom del fitxer, la mida i la data de al
darrera actualització..

 Els següents són alguns dels comandaments archie:

 ��KHOS��FRPDQGR!��PXHVWUD�D\XGD�VREUH�FRPDQGR��6L�QR�LQGLFD�XQ�FRPDQGR
PXHVWUD�XQ�OLVWDGR�FRQ�WRGRV�ORV�FRPDQGRV�GLVSRQLEOHV�

 - find <clave>: busca por ficheros o directorios que satisfagan las claves de búsqeuda.

 - mail <dirección>: envía los resultados de la consulta por correo electrónico a la dirección
indicada.

 - quit: cierra la conexión con Archie y sale del programa.

 - servers: muestra la relación de todos los servidores archie registrados.

 Aquest mètode de cerca Archie només és útil si es coneix el nom del fitxer o alguna
característica que lo identifiqui.  Una forma molt més còmoda de accedir a Archie és a
través de servidors Web, com ara http://web.nexor.co.uk/archie.html .
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���7HOQHW

 Permet controlar un ordinador, (una part, una aplicació) des d’un altre. Des del teclat i la
pantalla distant es pot operar com si fos el propi ordinador, com si l’usuari fos allí. Per
taqnt el comandament que escriu l’usuari s’executen directament sobre l’ordinador
servidor, no pas sobre un programari client. Aquí el programa client l’única cosa que fa és
establir i manternir la comunicació.  Els sistemes Telnet recorden al funcionament de les
connexions telemàtiques anteriors a l’aparició de la World Wid Web: sistemes de menús
textual amb molt poques capacitats d’edició.

 Alguns serveis de biblioteques encara el fan servir, però progressivament s’hi va integrant
en la web.

 Requereix una autorització: identificador i paraula de pas que, en aquells casos d’accés
públic, són facilitats pel mateix sistema en el moment de connectar.

 Un exemples de pantalles de diàleg Telnet són les següents:

 Catàleg de les biblioteques de la Universitat autònoma de Barcelona:
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 Catàleg de les biblioteques de la universitat de Màlaga:

 

 Un bon directori d’adreces Telnet és Galaxy (http://galaxy.einet.net/hytelnet/SITES1.html)

 Exemples d’adreces Telnet:

 Universitat autònoma de Madrid  telnet://OLMO.BIBCEN.UAM.ES

 Universitat Autònoma de Barcelona  telnet://BABEL.UAB.ES

 Consejo Superior de Investigaciones Cientificas  telnet://olivo.csic.es
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���,QWHUQHW�L�PLWMDQV�GH�FRPXQLFDFLy

����� 5jGLR

 Per escoltar la ràdio a través de l’ordinador cal tenir instal·lat un programa d’audio que ho
permeti, com ara RealPlayer (RealAudio: http://www.real.com/). És posible que el mateix
navegador ja el porti incorporat, aquest o un altre programa d’audició.

 Si connecteu amb el servdor de RealPlayer activeu l’aparatat “Top Free Downloads”. A
més, convé registrar-se com a usuari del programa.

 Exemples d’emissores que emeten per Internet:

 Catalunya Radio  http://www.catradio.com  

 Cadena Ser  http://www.cadenaser.es/welcome.ram  

 

����� 7HOHYLVLy

 Canalweb de Franca: http://www.canalweb.net/cwsite/cw/default.asp?t=cult

 TV3: http://www.tvcatalunya.com

����� ,PDWJHV�HQ�GLUHFWH��:HE&DP�

 Moltes pàgines inclouen Webcam, és a dir, imatges en directe, en temps real, o casi, de
situacions molt diverses.

 El llocs web següents ofereix un Catàleg de Webcam:

 http://www.dominios.net/elojo

 http://www.sopde.es/cajon/biblioteca/webcam/

 

 Val a dir, que moltes de les adreces que hi figuren ja han deixat de funcionar.

 Exemples de webcam:

 Zoo de San Diego

 en directe

 http://www.sandiegozoo.org/special/babies/chimpanzee.html

 Trànsit de Sevilla

 una foto cada 5 minuts

 http://www.planetawebcams.com/cgi-
bin/miva?~elojo/eo_redirige.mv+28277

 Ciutat de San Francisco  http://www.planetawebcams.com/cgi-
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bin/miva?~elojo/eo_redirige.mv+120

 Restaurant Riese  http://www.planetawebcams.com/cgi-
bin/miva?~elojo/eo_redirige.mv+140

 Platja de Califòrnia  http://www.planetawebcams.com/cgi-
bin/miva?~elojo/eo_redirige.mv+28077

 El Mont-Blanc  http://www.webcam-montblanc.com/montblanc/index.html

 La platja de la Concha. San
Sebastián

 http://www.tuciudad.com/webcams/donostia.htm

 Torre Effiel

 una foto cada dia a les 14
hores

 http://www.andreani.net/webcam/
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���&RPXQLFDFLy�SHUVRQDO

����� ;HUUDGHV�HOHFWUzQLTXHV��&KDW�

 La  forma més tradicional de conferència és  la xerrada en viu�o en temps real. Durant les
xerrades en viu, els participants s’escriuen missatges entre ells. Poden arribar a participar
centenars d’usuaris.

 El IRC, acrònim d’Internet Relay Chat, és un sistema de conversa en temps real per a
usuaris d’Internet. Per poder participar només cal disposar d’un programa client de IRC  i
una connexió a Internet.

 El IRC permet que múltiples usuaris es reuneixin simultàniament en tertúlies o xerrades,
en els quals cadascú expressa les seves opinions de forma escrita i en temps real.
Aquesta és la diferència fonamental entre IRC i els USENET (news o fòrums de debat):
aquestes darrers s’assemblen més a una publicació en la que cada usuari llegeix el que
han escrit els demés o escriu la seva participació que queda exposada per a una lectura
posterior per aquells que entrin al debat.

 Per a participar en IRC cal connectar-se a Internet en la forma habitual, executar el
programa client de IRC, i accedir a algun dels molts servidors escampats per tot el món.

 IRC-Hispanbo és la xarxa de xerrades (IRC: Internet Relay Chat) de parla hispana més
gran del món, amb més de 505.000 usuaris diaris.

 Cal descarregar-se (a http://www.mirc.co.uk/)  i configurar el client (a http://www.irc-
hispano.org/ayuda/con_mirc.html).

 L’adreça http://www.hispachat.ya.com/hispachat.jsp ofereix un ampli catàleg de converses
en Espanya i hispanoamèrica. Permet també crear un chat en una pàgina personal.

 El programa Netscape té incorporat un client de xerrades anomenat AOL-Instant
Messenger (American On Line...)

 A la següent pàgina hi ha programari específic per a chats:
http://www.galeon.com/scapella/programe.htm

 També, opcionalment, es pot connectar a un portal que ofereixi “canals” de xerrades. La
major part dels portals i llocs webs comercials, mitjans de comunicació, i molts altres
ofereixen la possibilitat de converses directes en format web, sense necessitat d’instal·lar
ni configurar cap programa.

 Per a més informació: http://www.sopde.es/cajon/biblioteca/irc/irc.html

 Les comandes habituals en el client de xerrades.

 &RPDQGRV�PDV�XVDGRV�GHO�0,5&�

 Estos comandos siempre van precedidos de la barra /
�DZD\� Deja un mensaje diciendo que en esos momentos estamos ocupados y que no estamos
prestando atencion (/away Estoy cenando). Pondremos /away, sin explicación, de nuevo cuando
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volvamos para desactivarlo.(/away)

 �KHOS�� Nos muestra el indice de ayuda o si especificamos un comando detrás, nos
proporcionará ayuda sobre este comando en particular (/help whois).

 �LJQRUH� Para ignorar y no recibir nada de otro usuario (/ignore |Sade|).

 �LQYLWH� Envía una invitación a entrar en nuestro canal a otro usuario que no se encuentre en el
mismo (/invite |Sade| #ayuda_irc).

 �MRLQ� Para conectarnos a un canal (/join #ayuda_irc).

 �NLFN� Echar a alguien del canal (/kick #ayuda_irc |Sade|). Necesitamos tener op (@) en el
canal. Tambien podemos especificar un mensaje o razon del kick como último parámetro (/kick
#ayuda_irc |Sade| Pesada!!).

 �OLVW� Muestra una lista de todos los canales existentes, el numero de usuarios que hay dentro y
el topic del canal si está disponible.

 �PVJ� Para enviar un mensaje a alguien (/msg |Sade| Pon A3 que hablan de perros).

 �QLFN� Cambia nuestro nick actual a otro diferente que especifiquemos (/nick |Sade|) de 9
caracteres como maximo.  En algunas redes no hay limite de caracteres.

 �SDUW� Para abandonar el canal en el que estemos (/part Hasta la vista!).
�TXHU\� Para hablar con alguien en privado (/query |Sade| hola de donde eres?)

 �TXLW� Salir del IRC. (/quit Nos vemos mañana)

 �WRSLF� Para cambiar el topic del canal (/topic #ayuda_irc Canal de ayuda sobre el IRC).

 �ZKRLV� Seguido de un nick nos da información sobre ese usuario (/whois |Sade|).

 

 El programa Netscape té incorporat un client de xerrades anomenat AOL-Instant
Messenger (American On Line...)

 3HU�IHU�OR�VHUYLU�V¶KDQ�GH�VHJXLU�DTXHVWV�SDVVRV�

 a) Registrar-se en un compte de Netscape AOL Instant Messenger, i seleccionar un nom de
pantalla. Accedir a l’adreça: http://register.oscar.aol.com/73026_create.

 b) Descarregar i instal·lar el programa Netscape AOL Instant Messenger. (segurament ja el
teniu instal·lat)
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 c) Activar el servei Netscape AOL Instant Messenger, entrant el nom de la pantalla.

 d) Iniciar l’assistent per a nou usuari per a tenir ajuda en l’engegada

 e) Afegir persones a la llista.

 f) Crear un perfil personal

 

 També, opcionalment, es pot connectar a un portal que ofereixi “canals” de xerrades. La
major part dels portals i llocs webs comercials, mitjans de comunicació, i molts altres
ofereixen la possibilitat de converses directes en format web, sense necessitat d’instal·lar
ni configurar cap programa.

 Per exemple,

 Averroes: Comunitat
andalusa

 http://averroes.cec.junta-andalucia.es/anuncios_convocatorias/tertulia.php3

 Cyberschoolabus de la
ONU

 http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/munda/index.html

 Mundo Latino  http://www.mundolatino.org/amistad/Chats/

 SM  http://www.profes.net/

 Diari El pais  http://www.elpais.es/chat/

 Lycos:  Lycos: http://www.lycos.es/

 

����� 'LjOHJ�HOHFWUzQLF��7DON��,&4�

 Aquesta forma de comunicació és interpersonal i privada entre dos o més persones que
estan connectats en el mateix moment. Cal, per tant, un cert acord sobre l’hora de la
connexió o bé seleccionar la persona que interessi d’entre les que, en un moment donat,
estan actives en el servidor de diàleg.

 Una de les maneres de fer el diàleg personal, és fer-ho a  través d’un servidor de diàlegs
com ara http://www.hotmail.com. Per tant, cal tenir una adreça de correu en aquest
servidor i, a més, cal tenir instal·lat el programa de diàleg, en aquests cas el MSN-
Messenger.

 L’adreça per descarregar el programa client és:
http://messenger.msn.es/download/download.asp .

 Un dels programes de xerrada més populars és ICQ, (en anglès sona com “I Seek You” o
"et busco"). Permet xerrades públiques o privades, trametre missatges escrits o de veu i
també arxius. Una característica útil és la capacitat per a desar el text generat durant les
sessions de xerrada. El llocs Web d’ICQ conté un complet conjunt de tutorials que
expliquen com funciona aquest programari.
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����� 9LGHRFRQIHUqQFLD

 Michael Lerner Productions a http://www.learnthenet.com/spanish/html/30conf.htm

 Videoconferència permet veure, escoltar, parlar i treballar en temps real amb persones en
diferents llocs del món sense la despesa del viatge. Es poden fer�conferències de moltes
maneres: Videoconferència, audioconferència, conferència de multimèdia, pantalla
compartida i, també el que s’anomena xerrada en viu (live chat). El cost d’implementació
d’aquests tipus de sistemes és molt reduït estan disponibles per a sistemes operatius de
Macintosh, Windows, Windows NT i UNIX.

 Els programes de conferències, com el popular CU-SeeMe, permeten als grups de treball
usar Internet per a veure les seves respectives cares en petites finestres en la pantalla de
l’ordinador i escoltar les veus a través dels altaveus de l’ordinador.

 Per a fer una videoconferència, es necessita una camera digital, el programa (per
exemple CU-SeeMe o CNET).
 Les conferències poden fer-se d’un a un, d’un a molts (anomenades “multicast”) o de
molts a molts (anomenades “multipoint”). La major part dels programs de conferències
estan construïts sobre estàndards oberts de la indústria, així que una connexió amb un
mòdem de 28.8 Kbps es suficient per a iniciar–la. De tota manera, velocitats de connexió
més altes oferiran resultats molt millors, com a mínim una XDSI.
 Les vídeoconferències a través de la Web són una tecnologia prometedora que creixerà
ràpidament. Té un gran potencial per a millorar les comunicacions de companyies petites i
mitjanes, i especialment per a l’aprenentatge a distància. Quan l’ample de banda
s’incrementi aquest serà un recurs que es generalitzarà en el centres de treball i els
centres educatius.
 Microsoft Internet Explorer (versión 4.0 i superiors) inclou un programa per a
conferències, anomenat NetMeeting.

����� &RQIHUqQFLHV�WHOHIzQLTXHV

 Internet pot ser usada també per a fer trucades telefòniques a tot el món pel cost d’una
trucada local o la tarifa plana que es tingui contractada. Les conferències d’àudio
permeten la comunicació verbal, per comptes d’escriure els missatges. Funciona
digitalitzant la veu i trametent-la com asenyal binàries a través d ela xarxa. Encara aque la
qualitat de só és limitada  estalvia diners en trucades a llarga distància.
 El software que es necessita és molt variat, per exemple Speak Freely para Windows
ofereix conferència d’àudio, i correu de veu. Sobre Macintosh es pot usar DigiPhone.

����� &RQIHUqQFLD��GH�GRFXPHQWV

 Els programes de conferència de documents permeten que persones en ubicacions
distants puguin treballar plegades en un mateix projecte a través de la Web sense
necessitat de connexions de banda ampla. Alguns programes permeten als participants
fer anotacions a documents; altres permeten als participants usar processadors de textos
i fulls de càlcul per a produir un document en col·laboració.
 Els programes per a conferències de multimedia i de pantalla compartida en Internet
faciliten les eines bàsiques per a connectar grups de treball, així com eines de
col·laboració detallades que permeten als usuaris controlar i sincronitzar les aplicacions i
presentacions de text, gràfiques, imatges, sons i vídeo. Les aplicacions de pissarra blanca
presenten esquemes en temps real, visió i anotació de documents.
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 Les tecnologies de conferència encara han de ser perfeccionades i el seu rendiment
depèn molt del tipus de hardware i del  programes que es facin servir.
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���(VWUDWqJLHV�GH�FHUFD

����� 3DVVRV��IRQDPHQWDOV

������� $GTXLULU�KDELOLWDWV�GH�FHUFD

 Els sistemes de cerca s’han anat sofisticant i perfeccionant progressivament. Però, llavors
molta gent continua dient que a Internet casi mai no es troba els que es cerca o que per
trobar informació interessant cal que empassar-se abans tres mil pàgines irrellevants?

 En termes general, per ser un bon “cercaire” , és a dir per a optimitzar el procés
de cerca i fer un bon ús de l’allau d’informació  que presenta Internet es requereix
una barreja d’habilitats apreses, de sentit comú i una mica d’intuïció intel·ligent.

 En qualsevol cas convé seguir unes precaucions que la major part dels usuaris
d’Internet mai han tingut en compte:

• Exercitar-se en el procés de cerca: definició del problema, formulació d’equacions
de cerca, àlgebra booleana.

• Provar de manera sistemàtica els diferents localitzadors Internet per seleccionar un
o dos de cada tipus que s’adiguin a les necessitats habituals d’informació,
coneixent abastament el seu funcionament.

• Tenir en compte uns sèrie de tècniques o estratègies generals de cerca
• Construir, al llarg del temps, una agenda personal (bookmark o preferides) amb les

pàgines web que contenen informació significativa per a la tasca professional o
quotidiana.

• Localitzar les bases de dades que continguin pàgines ajustades a les pròpies
necessitats.

• Localitzar els grups de debat i llistes de distribució significatives per a la tasca
professional o quotidiana.

 En termes molt genèrics els passos fonamentals de la cerca són:

• Definir l’objectiu d’informació i definir la cerca,
• Seleccionar l’eina de cerca o localitzador adient en funció de ‘objectiu
• Elaborar correctament l’equació o procés de cerca en funció del localitzador triat
• Tenir en compte unes tècniques o estratègies generals de cerca
• Interpretar els resultats

 Els estudis sobre els hàbits de cerca a Internet mostren que, en la pràctica, l’ús dels
localitzadors d’informació és poc significatiu per a aconseguir informació, només un 13%.
Els usuaris actius fan servir principalment, un 54%, les connexions trobades a les pàgines
visitades i recollides la seva particular llibreta de preferits (amb una mitjana de 40 adreces
desades). Altres mitjans eficaços per a adquirir informació són: els debats o fòrums
(10%), el correu electrònic directe (6%) i  la paraula boca-a-boca (6%).

 Internet inclou molta informació valuosa, però també hi ha molta informació poc rellevant
(anomenada “soroll”) que fa perdre temps a l’hora de cercar. Els propis sistemes de cerca
no són perfectes, i el desconeixement de les eines i de les estratègies de cerca empitjora
les coses.
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 Si cerquem un document a Internet que realment existeix, tard o d'hora el trobarem, però
es tracta de trobar-lo en el menor temps possible. Un coneixement de les característiques
dels diferents cercadors permet elegir el mètode de cerca en cada cas.

 En la mida en què els usuaris d’Internet adquireixin aquestes habilitats de tractament i
cerca de la informació és previsible que aquestes estadístiques s’inverteixin i siguin més
habituals les cerques reeixides als localitzadors d’informació, en especial per a solucionar
problemes concrets.

 Es molt probable que existeixi en Internet qualsevol informació que es vulgui cercar.
Aquesta premissa bàsica és generalment certa, n’hi ha prou amb imaginar les possibilitats
de que existeixi algú amb interessos similars: particulars aficionats, estudiosos, empreses,
etc.

 De tota manera tot tothom publica tota la seva informació en Internet, especialment les
empreses que fan negoci precisament venent informació.

 Per tant, la frase “tot el que puguis necessitar està en Internet” segurament és més aviat
certa que falsa, però no adverteix sobre la dificultat de trobar el que  es necessita.
Qualsevol que tingui una certa pràctica en l’ús d’Internet sap que segurament qualsevol
cosa que es cerqui s’acabarà trobant però també sabrà que cal temps para aprendre a fer
servir els localitzadors i per a seleccionar el gra de la palla de la gran quantitat
d’informació resultant de les cerques.

 De vegades es produeix l’anomenada “angoixa informativa” o “desbordament cognitiu”:
sensació psicològica d’ésser incapaç de processar tota la informació que circula per la
xarxa. Aquesta angoixa es fonamenta en l’afirmació, parcialment certa de que hi ha
massa dades volant pel ciberespai, impossibles de processar o trobar por un ésser humà;
per molt temps que s’hi dediqui la tasca de trobar “el millor sobre...” es converteix en una
missió impossible.

 Però tot s’ha d’aprendre; també cercar informació. De la mateixa manera que qualsevol
usuari abans de pretendre treure profit a un programari o sistema operatiu necessita
aprendre el seu funcionament, també cal dedicar un cert temps a comprendre i conèixer
com funcionen les eines de cerca Internet i complementàriament a com formular
degudament la pregunta de cerca.

 La capacitat de trobar la informació que es cerca en Internet està una funció de l’exactitud
com es formulen les  interrogacions i de l’eficàcia com s’utilitza els localitzadors. Les
interrogacions pobres retornen resultats pobres; les bones interrogacions retornen bons
resultats.

 Sense aquestes habilitats es poden passar hores sense fi mirant documents inútils que no
contenen la informació desitjada o s’aconseguirà una gran frustració després de
descarregar- repassar llargues llistes de documents abans de trobar el document desitjat,
si és que s’aconsegueix.
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������� &RQVHOOV�LQLFLDOV

��������� 1R�HV�SRW��WUREDU�FHUFDU�WRW

 •  Cal estar preparat per trobar informació en altres idiomes, especialment anglès i
castellà.

 •  No es poden demanar impossibles, per exemple: una previsió meteorològica detallada
dels propers 30 dies. Convé rumiar bé el que es vol, abans d’intentar cercar alguna cosa
que no es trobarà en Internet ni tampoc en cap biblioteca o arxiu del món.

 •  Cal estar preparat per a filtrar la informació. No és el mateix que el llibre que parla dels
planetes s’hagi extret de la prestatgeria de física o de la d’astrologia. Una part del que hi
ha a Internet són dades objectives, però una part molt més important són opinions. Quan
es troba una informació s’ha d’avaluar el seu valor, si té sentit,  si són dades objectives
fiables, si és una teoria, una hipòtesi, o simplement un punt de vista.

 •  No s’ha de desesperar. Una informació que no es troba, pot aparèixer al cap d’un
temps a mesura que més usuaris i entitats afegeixen informació a la xarxa.

 •  També cal tenir en compte que a vegades pot ser tan útil el procés de cercar que el fet
pròpiament de trobar. Durant el “viatge de cerca” es poden  descobrir llocs i informacions
que encara que tinguin una relació tangencial amb l’objectiu inicial de cerca poden aportar
algun detall o punt de vista que s’havia passat por alt.

 •  Finalment, el consol de tot cibernauta: encara que el que es cerca no es trobi per què
no estigui en Internet tampoc no ho trobaria si la xarxa no existís... i com a mínim pot ser
que en el futur hi sigui de manera pública i gratuïta.

��������� 3HQVDU�DEDQV�GH�FHUFDU

 Sempre s’obtindran resultats més òptims per a quasi qualsevol classe de cerca si un es
pren alguns minuts per a pensar sobre el que s’intenta aconseguir, els objectius concrets
de la cerca i consegüentement el tipus d’eina més adient. És el que anomenem “definir el
problema”.

��������� &HQWUDU�VH�HQ�HO�REMHFWLX�ILQDO

 Mantenir clar el focus d’interès (o d’atenció), evitant deixar-se portar per crides  o imatges
(“esquers”), en cas contrari es perdrà de vista l’objectiu inicial, i es perdrà el temps.

��������� 0DQWHQLU�OD�FDOPD

 Respiri i prengui paciència davant de situacions frustrants, de cerques fracassades. Això
permetrà que pugui trobar noves estratègies de cerca.

��������� &RQHL[HPHQW�GHOV�ULWPHV�L�KDELOLWDWV�SHUVRQDOV�GH�FHUFD

 Convé saber si es prefereix la navegació hipertextual o la cerca booleana. Si es prefereix
la cerca pas a pas o l’elaboració de complexes equacions de cerca, etc.
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��������� &RQHL[HPHQW�GHO�IXQFLRQDPHQW�GH�OHV�HLQHV�GH�FHUFD

 Conegui quins localitzadors utilitzar per a cada tipus de problemes, quines opcions de
sintaxi, com explorar els resultats. Això li donarà agilitat i li permetrà aprofundir en la
millora del procés.

��������� 6DEHU�TXDQ�LQVLVWLU�L��TXDQ�GHVLVWLU

 No és una bona estratègia per la cerca anar fent interrogacions successivament en un
localitzador. S’ha de saber intuir, basant-se en les pistes i percepcions que es tenen
durant la cerca, quan els resultats són ajustats a l’objectiu, quan s’està en el camí
correcte. En cas contrari, si veu que els resultats estan lluny de l’objectiu, relaxi’s i intenti
noves cerques o canviï de motor de cerca (com diu Chris Sherman d’About.com a un
localitzador només se li han de donar tres oportunitats de funcionar satisfactòriament).
Insistir quan s’està en un cul de sac conduirà solament a la frustració i l’esgotament.

����� 'HILQLU�HO�SUREOHPD

������� 4XLQ�pV�O¶REMHFWLX�FRQFUHW�GH�OD�FHUFD

 A més de conèixer les eines de cerca, cal tenir una idea clara de l’objectiu de cerca. De
fet, el millor és que  l’usuari dels sistemes de cerca  aprèn a pensar com un catalogador
d’informació, en termes de bases de dades documentals, així estarà més a prop de
dominar l’art de cercar, perquè podrà triar els termes correctes per a obtenir els resultats
desitjats.

 Essencialment, la cerca d’Informació en el Web és una activitat dH�UHVROXFLy�de
problemes: en el ciberespai, cada qual ha de cuinar la seva pròpia recepta.

 Cal saber com analitzar el problema i com formular la interrogació. En iniciar una cerca és
important saber primer què és exactament el que es vol trobar, quina és la necessitat
d’informació i com volem que aquesta ens sigui presentada.  Això determinarà l’eina més
adient per rastrejar la massa documental de la xarxa. Parar-se uns minuts a pensar les
paraules clau que millor defineixen la necessitat d’informació o els seus sinònims, fins i
tot, anotar-los per escrit i pensar com combinar-los i amb quina sintaxi, és tan útil com fer
la llista de la compra. S’estalvia temps i es gasta menys (paciència i telèfon).

 A més de saber, abans d’iniciar el procés de cerca, exactament el que es vol cercar
convé tenir present l’objectiu, durant el procés de cerca per tal de no distreure’s.

 En condicions normals de maquinari, el temps no es consumeix en el procés tècnic de
funcionament dels localitzadors, és a dir el temps que triga el cercador en oferir els
llistats dels resultats és relativament ràpid, sinó en la revisió de la llista de resultats.

 Sovint, es dedica poc temps a elaborar la interrogació i la millora d’aquesta pot implicar
millores en els resultats, llistats més petits i pertinents i un temps d’avaluació molt més
petit. La conclusió essencial és que el temps dedicat a  plantejar una interrogació
apropiada (que tregui partit també del coneixement de la manera en què treballen els
motors de cerca) és un temps ben invertit

 Quan  més específica sigui la formulació inicial de l’equació de cerca més probable serà
aconseguir bons resultats. De tota manera, de manera general per molt exacte que sigui
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la interrogació, un percentatge gran dels resultats no seran pertinents als objectius de
cerca.

������� )RUPXODFLy�GHO�SUREOHPD��GH�OD�QHFHVVLWDW�G¶LQIRUPDFLy

 Fonts:

 Abadal, E.; Perpinyà, M., Cercar i col.locar informació en el World Wide Web. Barcelona: Llibres de l’Index,
1998

 Merlo Vega, José Antonio,  Sistemas de acceso a la información telemática

 $UWtFOH�SXEOLFDW�HQ�6FLUH, juliol - desembre 1998,  vol. 4, n. 2, p. 79-103.

 

 Iniciï una estratègia de cerca fent-se mentalment aquesta pregunta:

 Què vull fer?

• Navegar sobre un tema?

• Trobar una informació concreta?

• Recopilar tot el que pugui sobre un tema?

 La resposta se determinarà com dirigir la cerca i quines eines es faran servir:.

1. En un extrem hi ha l’exploració guiada només per l’atzar i l’atractiu del què es va
trobant. Si el que es vol és nevegar per trobar el que està disponible en un tema
s’usarà un catàleg temàtic (com ara <DKRR��). En aquest caldrà localitzar la categoria
més aproximada al tema desitjat i examinar la relació de pàgines que inclou o bé
destriar abans altres subapartats.
Després entri les paraules clau en un metacercador per veure el que pot trobar

2. L’altre extrem és la cerca directa amb un objectiu final conegut. Si cerqueu una
informació concreta feu servir un potent motor de cerca o  una base de dades
especialitzada

3. Entremig està la consulta de fonts on probablement hi hagi la informació que hom
cerca: bases de dades, grups de debat, experts, etc.

4. Si es vol trobar tot el què es pugui  d’un tema intenti la mateixa cerca en diversos
motors de cerca. A més, no cal oblidar controlar altres recursos del WWW, com ara
llibres, diaris i altres materials impresos.

 

 Exemple: Una consulta sobre pàgines de teatres, és preferible realitzar-la amb catàlegs  i
guies temàtiques; en canvi si el que es pretén només és localitzar la web del Teatre
Nacional de Catalunya, es pot fer la consulta en un motor de cerca.

 Verbalitzar, o escriure,  clarament el que es vol, el que s’està cercant.
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o Exemple “biblioteques de la comarca del Vallès”

o Exemple “el còmic català”

 Fent això probablement ens adonem que cal concretar:

o Exemple: que vull saber de les biblioteques: les adreces?, els tipus?

o Exemple: vull còmics pròpiament o textos sobre els còmics

 ¢4XLQD�PHQD�G¶LQIRUPDFLy�HV�YRO�FHUFDU"

 a) Format de la informació:  web, un programa, una adreça de correu electrònic, música,
etc.

 b) Determinar si cal consultar altres recursos com les llistes de correu o grups de notícies.
Per exemple, si volem informació sobre l’obra d’un determinat músic podem seleccionar
pàgines biogràfiques, referències bibliogràfiques, arxius d’àudio, partitures, etc..

������� IGHQWLILFDU�HOV�FRQFHSWHV�FODX�GH�OD�FRQVXOWD

��������� (VWUDWqJLD�LQWXwWLYD

 Per iniciar qualsevol cerca d’una base de dades, cal analitzar el tema en els seus
components conceptuals. Per exemple, si es vol trobar la informació sobre les
negociacions del pressupost entre el president Clinton i els republicans, aquests són els
conceptes: FOLQWRQ��UHSXEOLFDQV��SUHVVXSRVW.

 Definir lo que busca.

 Acotar la cerca tan concretament com sigui possible. Usar la terminologia menys
ambigua. Sovint,  la part més difícil d’una cerca és saber com altres persones denominen
a l’objecte de la nostra cerca. Pensar en el sinònims i traduir a l’idioma en què es farà la
cerca.

 Així com el tipus de problema o objectiu global d’informació determina quina eina de
cerca usar, a l’inrevés també és cert: la tria dels conceptes difereix segons es treballi amb
Índexs o amb cercadors:

• Catàlegs temàtics: cal decidir l’àrea temàtica general de la pregunta

• Motors de cerca: cal  seleccionar diversos conceptes concrets

 Una vegada identificats els conceptes, cal enumerar les paraules clau que descriuen cada
concepte. Alguns conceptes poden tenir només una paraula clau, mentre que altres
poden tenir molts.

 Per exemple:

 &OLQWRQ���UHSXEOLFDQV���SUHVVXSRVW���QHJRFLDFLRQV�GHO�SUHVVXSRVW
EDWDOOD�GHO�SUHVVXSRVW��UHSDUWLPHQW�GHO�SUHVVXSRVW
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 Segons quin sigui el nucli de la cerca, poden haver altres paraules claus que
caldria fer servir.

 Precaució!: En la pregunta no s’han de triar conceptes que formen part de la resposta.
Per exemple:

 ¢/HV�PHVXUHV�SROtWLTXHV�SHU�UHVWULQJLU�OD�SXEOLFLWDW�GHO�WDEDF�D�DIHFWDW�QHJDWLYDPHQW
OD�LQG~VWULD�WDEDTXHUD�"

 Els conceptes poden ser: OHJLVODFLy��SDtV��SXEOLFLWDW��WDEDF.

 En canvi, no s’ha d’usar “HIHFWHV�QHJDWLXV” ja què és part de la resposta.

��������� (OHPHQWV�GH�OD�,QWHUURJDFLy��4Xq��RQ��TXDQ��FRP��SHU�TXq

 Esbrinar els conceptes corresponent a una cerca no es tan complicat com pot semblar al
principi. Les primeres cerques poden ser difícils, però aviat els elements d’una demanda
d’informació comencen a ser clars.

 Una de les errades habituals  de la preparació d’una interrogació consisteix en no
seleccionar prou paraules clau. La mitjana de la major part  dels usuaris acostuma a ser
de 1,5 paraules clau. Aquest nombre de paraules és realment  escàs per trobar
exactament una informació.

 Per tant, la tasca central en la formulació de la interrogació està en identificar un nombre
de paraules clau apropiades.

 Si no es té gaire experiència, el millor consell és anotar per escrit quina informació s’està
cercant; en concret, escriure algunes preguntes. Abans de fer una cerca és important
limitar el tema tant  com sigui posible. Després d’adquirir experiencia, es poden saltar
alguns  passos i anar directament  a la cerca.

 Formular una interrogació està relacionat amb solucionar un misterio. Alguns fragment
d’informació estan disponibles, pero si se’n disposés de la suficient informació la resposta
fora coneguda i no caldria fer cap cerca. Aquesta és l’ essència d’una interrogació: la
informació que falta.

 Per a qualsevol bon detectiu, es útil comenzar enumerant el que sap segons aquestes
categories estàndards .

 Exemple: Enumerar les respostes per trobar un determinar ocell:

• 4XL��4Xq"�-- ocell gris i blanc, de la mida d’un corb; bec groc i negre

• 2Q"�-- edificis d’oficines cèntrics en la ciutat

• 4XDQ"�-- hora solar central

• &RP"�-- aviador ràpid, caça coloms

• 3HU�TXq"�– ocell rapinyaire; per què no s’havia vist abans? està emigrant?
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 Naturalment, no totes aquestes cinc categories s’aplicaran a cada interrogació però és útil
tenir en compte aquestes cinc preguntes en analitzar els components principals.

 El següent pas és analitzar les respostes  a aquestes  preguntes i confegir una llista de
paraules clau significatives, tot eliminant preposicions, conjuncions,   adverbis i verbs
comuns  (és a dir, les paraules buïdes).

 A continuació: Classificar aquestes termes en tres categories:

• objectes

• accions

• modificadors (alguns d’aquests seran  substantius, adjectius, verbs, etc.)

 S’ha d’evitar incloure en la interrogació paraules dels dos darrers grus (accions i
modificadors), excepte quan un modificador ajudi a definir de manera exacta un objecte.

 S’obté així un conjunt d’elements focals per a construir la interrogació, un dels qual serà el
principal.

 Cal tenir en compte les flexions, especialment de número, d’aquests termes principals,
per la qual cosa convé utilitzar el truncament (recordeu que el terme truncat ha de tenir
com a mínim tres caràcters). Ara bé, cal evitar truncament que generin l’agrupament de
molts termes diferents del que interessa.

 A continuació cal trobar el correcte nivell d’especificitat del tema que interessa. Per això
pot ser necessària fer una cerca preliminar. Per exemple, es pot fer servir una
enciclopèdia, un thesaurus o informació complementària sobre el tema: si interessava un
tipus d’ocell, es pot revisar la taxonomia d’espècies i grups, fins determinar que, per
exemple, interessa un ocell de presa.

 A continuació determinar els sinònims d’aquests termes concrets i determinar frases amb
sentit ple, per exemple: “SHULOO�G¶H[WLQFLy”.

������� 5HGDFFLy�GH�O¶HTXDFLy�GH�FHUFD

 Consisteix en convertir la formulació inicial en llenguatge natural en una equació de cerca,
interpretable per localitzador (és dir seguint les seves normes sintàctiques).

 Per redactar una equació de cerca primer convé escriure en la llibreta o en paper una
frase en llenguatge natural que defineixi la necessitat d’informació o l’objectiu de la cerca.
A continuació, seleccionar les paraules clau rellevants i frases curtes que apareixen en la
frase i alguns sinònims significatius i combinar-les amb els operadors booleans específic
del localitzador.

 Un bon criteri és la juxtaposició  de com a mínim tres conceptes en la interrogació. El
primer concepte hauria d’ésser el tema principal, definit en el seu nivell adient, amb
sinònims o frases per tal d’aconseguir una cobertura el més exacta possible.
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 Els altres dos o tres conceptes haurien de correspondre a alguns del enumerats abans
(quan, on, com i per què)

 Recordar que és fàcil distreure’s, especialment en un ambient hipertextual com la web:
intenti mantenir el camí del que es pretén cercar.

 Per Exemple:

 3URSRVWD��REMHFWLX�LQLFLDO: ¢/HV�PHVXUHV�SROtWLTXHV�SHU�UHVWULQJLU�OD�SXEOLFLWDW�GHO�WDEDF�D
DIHFWDW�QHJDWLYDPHQW�OD�LQG~VWULD�WDEDTXHUD�"

 &RQFHSWHV: legislació, USA, publicitat, tabac

 (TXDFLy�GH�FHUFD�

 �ODZ��25�DFW�25�PHDVXUHV�25�OHJLVODWLRQ��$1'�³IHGHUDO�GRYHUQPHQW´�$1'�DGYHUWLV
$1'�³WDEDFFR�LQGXVWU\´�$1'��ÂXQLWHG�HVWDWHV´�25�86$�25�8�6�$��

 Per exemple:

 3URSRVWD��REMHFWLX�LQLFLDO� "vull�WUREDU�LQIRUPDFLy�VREUH�HOV�DXVWUDOLDQV�TXH�YDQ�SDUWLFLSDU
HQ�OD�LQYDVLy�GH�1RUPDQGLD�HQ�HO�GLD�'�D�OD�6HJRQD�*XHUUD�0XQGLDO´

 (TXDFLy�GH�FHUFD�
'LD�'�$1'�DXVWUDOLD�25�DXVWDOLD��$1'�1RUPDQGLD�$1'��³�VHJRQD�JXHUUD�PXQGLDO´�25��,,
JXHUUD�PXQGLDO´�

 Altres idees per a redactar les frases de cerca:

• -Una bona manera és, per comptes de fer una pregunta, escriure una frase que
FRQWHVWL�a una pregunta. Això recorda a l’exercici de "completar" els espais en
blanc dins de les proves escolars.

• -Exemple: Per comptes de “Quina és la constitució del DNA?”
• El DNA està format pel ______."
• Si completa la frase amb  "l’àcid dexoxirribonuclèic" la resposta és correcta.

 La clau està en crear una frase que probablement algú ja hagi escrit y publicat en el Web.
Si després es tanca la frase entre  cometes la probabilitat de trobar una resposta correcta
és molt alta.  Per tant el que convé és canviar una pregunta en una resposta en la que se
situa la paraula clau que s’està cercant com la part "en blanc" de la interrogació.
Aquí hi ha alguns ejemples.

• qui és el president actual de Kyrgyzstan?
"el president actual de Kyrgyzstan és "

• com funciona una planta d’energia atòmica?
“una planta de energía atómica funciona"

• quan va fer Magallanes la circumnavegació del globus terrestre?
“Magallanes va circumnavegar el globo en "

 Si no se saben quines paraules clave serán las más adecuadas en su búsqueda, utilice
aquellas que aparezcan más citadas en las páginas relacionadas. Esas páginas podrá
encontrarlas con facilidad en los índices temáticos, el mejor sitio para empezar una
búsqueda generalista. Recuerde también que los documentos FAQ (preguntas
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frecuentes) pueden ser la mejor ayuda cuando no conoce muy bien el tema a buscar.
Utilícelos todo lo posible.

������� )XOO�G¶DQjOLVL�SUHYL�D�OD�FHUFD

 Una vegada definit el problema o la necessitat d’informació: tema concret, respongui a
les següents preguntes per tal d’analitzar el problema de cara a elaborar l’estratègia
de cerca:

• Quines paraules úniques, noms distintius, abreviatures i acrònims estan associats
amb el tema?.
L’especificitat d’aquestes paraules facilitarà trobar les pàgines rellevants

• Quines societats, organitzacions o grups poden tenir pàgines amb informació sobre
el tema?.
cerque-les en forma de “frases entre cometes”, cerqui una pàgina que tingui
enllaços amb d’altres, o diaris o grups de debat o bases de dades. També es pot
cercar el nom de la institució amb restricció al camp TITLE:

• Quines altres paraules podrien lògicament estar presents en un document sobre el
tema?.
Aquestes es poden enllaár amb el connector lògic “I”  o precedides del signe

d’obligatorietat +

• Hi ha dues o tres paraules que formin frases habitualment i en un cert ordre?.
Cercar-les entre cometes i en l’ordre adient.
Com ara: “intel·ligència emocional”

• Per alguns dels termes obtinguts en el punt anterior, hi ha sinònims, variants
ortogràfiques o termes equivalents que també es podrian acceptar en document
rellevants?
Aquests altres termes es poden relacionar amb el connector lògic “O”

• Pots imaginar algun estrany o irrelavant document on podria aparèixer un terme
concret?
En aquest cas aquest terme s’hauria d’excloure

• Quin terme més ampli podria incloure el tema?
Serveix per cercar catàlegs temàtics o bases de dades

������� 8VDU�HO�WHUPH�GH�FHUFD�FRUUHFWH

 Una diferència tan simple com usar el terme "cotxe" per comptes d’"automòbil" pot
afavorir o frustrar la cerca..

 Ara bé, com determinar quins termes són els adients? No hi ha una sola resposta a
aquesta pregunta ja què cada cerca és diferent.
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 Una  bona tècnica per a ajudar a investigar termes és utilitzar un metacercador i estudiar
els resultats. Especialment si el tema es desconegut.  Ara bé s’ha de ser conscient que es
perdran les possibilitats de les opcions avançades.

 En general, les paraules infreqüents o rares ajudaran a limitar (acotar) la cerca. Es poden
fer servir les paraules infreqüents quan es pugui, però sàviament -- no es poden rebutjar
arbitràriament les paraules comunes si el seu significat està més proper a allò que s’està
cercant que les paraules similars però més rares.

 Els motors de cerca donen més pes a les paraules inusuals. Si l’objectiu de cerca és
sobre un tema comú, convé pensar en sinònims menys freqüents.

������� $QDOLW]HX�HO�³WHPD´�SHU�D�GHFLGLU�RQ�FRPHQoDU

• El  tema té paraules o frases distintives? Aquestes tenen un sentit únic?
Per exemple: “maternitat”, “autoestima”

• Exemple  de termes comuns o generals que poden implicar resultats  incorrectes:
"ordre i caos"

• El tema enunciat expressa una descripció o es tracta d’un tema amplio?.
Per exemple: “literatura victoriana”, “fonts d’energia alternativa”, els quals són conceptes
generalment acceptats com a específics

• Especifiquen un aspecte concret d’un tema ampli o comú? .
Per exemple: “reciclatge del automòbil” , en el sentit d’investigació actual, dissenys
futurs,etc.

• Tenen  termes sinònims, equivalents, o amb variants ortogràfiques  o flexions
variables que necessitin ser inclosos en l'equació de cerca? Exemple de termes
sinònims que poden estar en pàgines útils:  “energia de la fusió freda" O “energia
de l’hidrogen"

• Està  confós? Realment encara no sap gaire sobre el tema? Necessita ser guiat?.

 7HPD  0RWRUV�GH�FHUFD  &DWjOHJV
WHPjWLFV�L
SRUWDOV

 %DVHV�GH�GDGHV  3UHJXQWL�D�XQ
H[SHUW

 DSUHQHQHWDWJH

 paraula o frase
distintiva?

 Combinar paraules
segons la relació per
defecte del motor.

 Incloure les frases entre
"   "
Provi amb Google o
metacercadort.

 Localitza el
concepte
general sota el
que pugui
estar el tema

 Voleu
dades?
Voleu
recursos
específics?

 Agendes?

 Faci una ullada. És
difícil predir el què
es pot trobar en el
web invisible.

 Mai perjudica
demanar ajuda.

 A un expert,
una llista de
correu o un
grup de debat.

 Demani ajuda
a un
documentalista
o bibliotecari

 Estigui receptiu i
atent.
Mantingui la
ment oberta.
Aprengui com
cercar mentre
analitza la seva
cerca.

 Sense paraula o
frase distintiva?

 Fer servir motors amb
possibilitats booleanes
(AND o +)

 Intenti trobar
termes
distintius
navegant per
catàlegs
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 Expressa una
descripció?

   Un catàleg,
una guia o un
portal pot
ajudar

   

 Aspecte concret
d’un tema més
ampli o comú?

 Mirar les carpetes del o
AltaVista,  INFOSEEK o
Northern Light . Usar  la
cerca sobre resultats.

     

 Sinònims, termes
equivalents,
variants

 Fer servir motors amb
possibilitats booleanes
(OR i trucament)

     

 Està perdut?
Necessita més
informació?

   Fer servir
catàleg
temàtic.
Intenti trobar
una
enciclopedia
en una
biblioteca
virtual .
.

   

������� (VWLOV�GH�FHUFD

 Els investigadors professionals no tenen un únic estil. Solament un mateix pot determinar
quin és el seu estil.

 Per exemple es parla de:

 Estil de 'formigues”: la cerca curosament planejada, metòdica que espera aconseguir
resultats exactes en el primer intent.

 Estil de 'llagosta”: intuïtiu, saltant de tema en tema, refinant els resultats mentre s’aprèn
més.

 Quina sigui la millor estratègia és una qüestió empírica: la que aconsegueix millors
resultats en menys temps.

 En qualsevol cas recordi aquest tres consells:

• Aprengui amb els passos donats i modifiqui la seva estratègia amb el que va
aprenent.

• No quedi empantanegat en cap estratègia que no funcioni
• Torni a les estratègies anteriors amb millor informació.

����� 6HOHFFLRQDU�O¶HLQD�DGLHQW

������� 2Q�FHUFDU

 Si bé és probable que es pugui trobar a Internet informació sobre qualsevol (encara que
no sempre tota la informació sobre tots els temes), en canvi cal tenir en compte que no
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tota la informació d’Internet  està en format web. Encara que la WWW es la major xarxa
multimèdia existent i sobretot la de més fàcil accés, hi ha informacions que no estan
publicades en la Web, sinó que cal cercar-les en altres llocs d’Internet, és a dir, en altres
formats. Principalment,  els grups de debat, fòrums o Usenet (més de 13.000 grups
internacionals). Les bases de dades especialitzades (a les que a vegades es pot accedir
des del Web i altres, xarxes privades o comercials (com les que de metges, advocats o
premsa).

 Una bona estratègia general consisteix en localitzar primer els principals llocs web que
mantinguin col·legues de treball o investigació o centres professionals, institucionals o
universitaris. Aquest és un bon camí per iniciar les cerques.

 A vegades la informació trobada en format web remet a servidors d’arxius (FTP) o llistes
de correu que no acostumen a ser incloses en els índexs dels catàlegs temàtics o motors
de cerca. Per exemple, les dades d’una empresa que estan en les Pàgines Grogues,
també estaran en la base de dades web del mateix nom (www.paginasamarillas.es), a la
que es pot accedir amb un navegador... però el text concret de les dades de l’empresa
(informació, adreça, telèfon, etc.) no apareixerà amb cap cerca directa en cap motor de
cerca, cal arribar-hi a través de la pàgina d’aquesta base de dades web.

 Per triar l’eina de cerca adient cal saber els tipus existents,  quins criteris segueixen per
nodrir la seva base de dades i quin abast té la informació que conté.

 Hi ha un nombre de maneres bàsiques de tenir accés a la informació d’Internet:

• Anar directament a un lloc o pàgina  web coneguda

• Navegar a partir de pàgines conegudes o de portals d’informació.

• Pertànyer a una llista de distribució o un grup de discussió de USENET

• Consultar un &DWjOHJ�WHPjWLF

• Cercar en un 0RWRU�GH�FHUFD

• Consultar les %DVHV�GH�GDGHV��documentals o bibliogràfiques�sobre un
tema específic,

• Preguntar a un expert (servei de respostes personalitzades).

• Altres sistemes d’informació com FTP (File Transfer Protocol), FAQ
()requently $sked 4uestions)

• Sol·licitar informació, via correu electrònic, a alguna institució relacionada
amb el  tema.

 Sovint, volent resoldre els problemes de manera immediata molts usuaris obliden que la
xarxa també disposa d’eines de cerca convencionals com enciclopèdies, pàgines grogues
i fins i tot biblioteques. Convé tenir-ho en compte i donar-hi un cop d’ull encara que es
trigui una mica en fer la consulta, sense deixar-se agobiar per la sensació de lentitud o
pèrdua de temps. També  en una biblioteca convencional es passa uns minuts fins que es
troba el que s’ha anat a cercar.
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 A vegades el camí pot ser indirecte: la inspecció inicial del tema d’estudi o investigació a
través de l’arbre temàtic d’un catàleg o de les FAQ que sobre el tema es puguin trobar;
encara que, de moment, no ofereixin la resposta a l’objectiu de la cerca, permet trobar
enllaços a llocs interessants que poden ajudar.

 Finalment, però cal no oblidar els mètodes tradicionals de cerca, (no tot és Internet); per
tant convé recordar:

• Les biblioteques, els centres de documentació tradicionals o les oficines de
l’administració, segueixen sent una font de recursos importantíssima, fins i tot molt
del que s’hi pot  trobar no estarà mai en la xarxa.

• Els amics i companys de professió poden aportar idees molt útils quan estigui en
un carreró (informacional) sense sortida .

������� &DO�FRQqL[HU�OHV�HLQHV�GH�FHUFD

 1R�WRWV�HOV�FHUFDGRUV�VyQ�LJXDOV��Tothom  ha vist demostracions  o ha fet proves
de cerca d’informació i tot sovint aquests intents produeixen la mateixa mena de
comentari: “no he trobat el que cercava però si d’altres coses interessants” .

 Hi ha bones raons per a dissenyar accions formatives sobre les eines i les tècniques de
cerca Internet:

• La diferencia entre aquests dos tipus d’eines;: catàlegs temàtics i motors de
cerca, tot sovint s’entén erròniament

• Fins i tot, molts usuaris utilitzen  només una o altre eina por raons d’inèrcia i
desconeixement: s’usa un  motor de cerca  sense saber quina utilitat els hi
poden representar els catàlegs temàtics i viceversa

• Els dos tipus d’eines es poden complementar en el procés de la investigació

• Yahoo! és un directori tan popular que catàlegs temàtics més selectius i de
més qualitat sovint es passen por alt

• La quantitat i qualitat del material existent en bases de dades està creixent
en una enorme proporció pel que és fonamental conèixer-les

• Estudis sobre resultats de cerca van trobar sorprenentment poca duplicació
entre els motors de cerca, per exemple HotBot i AltaVista, només repetien el
18% dels resultats

 Tothom ha sentit parlar de paraules o “cercadors”  com Yahoo, Excite, AltaVista,
Olé, etc. A primera vista tots aquests  “cercadors”  se semblen però els seus
resultats són sovint confusos i molt diferents. Però l’usuari acostuma a  perseverar,
tot creien que l’experiència i l’entrenament faran que aquestes eines arribin a ser
tan valuoses com el vell catàleg de fitxes de la biblioteca.

 Desafortunadament, aquesta expectativa no és probable que s’acompleixi.
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 Primer problema: cal conèixer el funcionament “esotèric” (tècnic?) del Web per a obtenir
resultats en cerques simples. Els usuaris han de conèixer el funcionament i les limitacions
del que està destinat a convertir-se en la eina bàsica de tractament de la informació, de
l’activitat quotidiana i de l’aula,   en el present segle.

 S’ha de pensar en els motors de cerca i en  els catàlegs temàtics com a eines amb
característiques individuals, pròpies. Així, tal com un fa un artesà, se seleccionarà l’eina
apropiada per al tipus de cerca de què es tracti.

 Totes les eines de cerca no estan fetes de la mateixa manera i no hi ha prou amb
fer una cerca simple sobre la interfície de cerca senzilla del “cercador”  en
qüestió. A més cada problema és diferent: convé utilitzar l’eina correcta per a cada cas.

 Moltes vegades la cerca inespecífica, de l’usuari no avesat, recorda aquell acudit de
l’home que cercava les claus perdudes del seu cotxe una nit obscura sota un fanal.
“vostè ha perdut les claus aquí? ". li pregunten i ell respon " no, però aquí hi ha llum i al
menys puc veure el què estic cercant, "

 Imaginem que es preten tallar un peça de fusta per la meitat. Hi ha l’opció de fer servir
quatre eines. Quina  és la millor per a la tasca proposada?

• Un martell B) Una serra C) Un soplet de soldar D) Unes tisores

 Tothom triaria, naturalment la serra per què coneixent les diferents eines proposades i la
feina a fer, és clar que la serra és l’eina "òbvia" per a aconseguir un bon resultat. No
obstant, també és possible utilitzar un martell, un soplet o unes tisores per tallar un peça
de fusta per la meitat. L’únic problema és que els resultats seran bruts i la feina durarà
molt temps.

 De la mateixa manera, si es coneixen les eines de cerca d’informació, també hi ha
opcions obvies, per seleccionar quin localitzador d’informació utilitzar..
Desafortunadament, la major part dels usuaris d’Internet no es pren aquesta feina prèvia,
senzillament engeguen el “cercador” de moda o el seu preferit i escriurem paraules clau,
com si posessin monedes en una màquina escura-butxaques, esperant fer un ple, però el
resultat és descoratjador: resultats bruts i gran pèrdua de temps.

 És  relativament fàcil aprendre com triar la millor eina de cerca per a qualsevol tipus de
cerca. Encara que semblin similars,  els motors i els directoris de cerca tenen
característiques molt diverses i cal fer-se una idea de com funcionen. Tenint això clar,
s’obtindran millor resultats, s’estalviarà molt de temps i molta frustració.

 Els tres principals grups d’eines responen a objectius de cerca diversos:

• (OV�PRWRUV�GH�FHUFD, (com Google, AltaVista i HotBot), procuren ser bases de
dades comprehensives, no estructurades de tot el que es publica en el Web.

• (OV�FDWjOHJV�WHPjWLFV, (com Yahoo i  Olé), son més selectius i intenten imposar
ordre recollint un nombre petit de documents del Web, al mode d’un catàleg de
biblioteca.

• /HV�JXLHV, (com About.com i Look Smart), estan lligades als seus consultors,
especialistes responsables  de la classificació i anotació de les pàgines i llocs Web.
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 De manera similar, s’ha de saber que les característiques o les opcions de cada cercador
el distingeixen dels altres. A més, Cada localitzador té la seva sintaxis.

 Abreujadament, aquí hi ha una mostra del “tarannà” d’alguns localitzadors importants:

 Localitzador  Característica distintiva

 $OWD9LVWD�.  /D�FDUDFWHUtVWLFD�³RealName” és una manera ràpida i fàcil de localitzar llocs Web d’una
empresa o producte.

 ([FLWH�.  La característica “0RUH�OLNH�WKLV´ permet triar un resultat interessant  i presenta un nou conjunt
de resultats amb les pàgines similars a la triada.

 +RW%RW�.  La característica “ILQG�WKH�SHUVRQ´�és una manera per a localitzar històries de les notícies,
documents Web, o missatges d’USENET que corresponen amb un nom.

 ,1)26((.�.  La característica “(63��H[WUD�VHDUFK�SUHFLVLRQ�´�treballa be en cerques senzilles.

 /RRNVPDUW�.  (O�³FDVFDGLQJ�GLUHFWRU\�WUHH´ ofereix una foto visual completa de l’estructura dels directoris.

 /\FRV�.  Les guies GH�/\FRV�incorporen la “tecnologia de WiseWire” que permet que l’usuari voti
determinades pàgines, la qual cosa serveix d’orientació per als posteriors usuaris.

 1RUWKHUQ
/LJKW.

 Ordena els resultats en carpetes VHJRQV�les paraules clau i els dominis, el que fa més fàcil
avaluar els resultats relacionats.

 <DKRR�.  Fa servir marques per a anotar els resultats i ajudar a l’usuari a avaluar la informació en un
cop d’ull.

������� /¶REMHFWLX�GH�OD�FHUFD�GHWHUPLQD�O¶HLQD

 El localitzador a usar depèn en gran mesura de les preferències de cada usuari i també
del tipus de dades que es vol trobar.

 L’objectiu de la cerca pot ser molt divers. Segons sigui, el tipus de cerca i de resultats i la
quantitat que es pretengui obtenir són diferents les eines a usar en cada cas.

 Mai convé utilitzar un motor de cerca si s’ha de fer una cerca general, i mai utilitzar una
catàleg temàtic si es pot fer servir una guia especialitzada.

 Objectiu  $FFLy  Eina

 un fet específic,  /RFDOLW]DU  Motors de cerca

 un tema concret,  /RFDOLW]DU  Motors de cerca

 una pàgina Web determinada  /RFDOLW]DU  Motors de cerca

 Àmbit de cerca molt ampli
(grans fonts d’informació)

 /RFDOLW]DU  Motors de cerca

 cerca d’informació de caràcter
general per un començar a
tenir una visió àmplia d’un
tema

 Enfocar, YLVLy
GH�FRQMXQW

 Catàlegs temàtics

 Enciclopèdies.
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 O és un estudiant, científic, o
professional, i li cal tot el que
pugui trobar d’un tema
determinat.

 aconseguir una
YLVLy
FRPSOHWD

 

 Catàlegs temàtics

 informacions que completin el
“trencaclosques” que s’intenta
confegir

 )XOOHMDU

 

 Catàlegs temàtics

 recomanacions o revisions
d’experts

 FRQVXOWDU

 

 Guies i catàlegs especialitzats

 Àmbit de cerca limitats  FRQVXOWDU

 

 Guies i catàlegs especialitzats

 Això ajudarà a seleccionar l’eina apropiada i estalviarà molt de  temps, especialment si
s’aprèn les característiques i les opcions que cada cercador utilitza.

 De tota manera, generalment els dos tipus de localitzadors principals d’accés a la
informació, directoris temàtics i motors de cerca són complementaris.

 No tinguis mai por de preguntar: en una llista de distribució, en un grup de debat, a un
documentalista en persona: Sempre, algú té la resposta que estàs cercant.

 En tota cerca, el que necessites ha d’estar entre els primers 20 enllaços del resultat; en
cas contrari, o no hem sabut buscar o no és el localitzador adient. En aquest cas convé
reformular l’equació de cerca i/o canviar de localitzador.

 És recomanable fer servir diversos tipus d’eines de cerca, segons el que es coneix sobre
el tema que es vol cercar.

• Vol una informació àmplia?
• Cerca alguna cosa molt específica o potser un terme o una frase única?
• Busca un aspecte concret d’un tema que està molt representat en Internet?
• Els resultats són abrumadorament grans o decebedorament petits?
• Hi ha molts sinònims del terme que vol cercar?

������� &RP�WULDU�HO�ORFDOLW]DGRU�D�HPSUDU"

 Font: Evaluacion de los principales "buscadores" desde un punto de vista documental: recogida, análisis y
recuperacion de recursos de informacion

 Angeles Maldonado Martínez. Cindoc-csic i Elena Fernández Sánchez. Cindoc-CSIC

 La tria del localtzador a emprar està en funció de les necessitat d’informació, de l’àmbit en
què es vol cercar, etc.

 Però a més es poden tenir en compte una sèrie de característiques per tal de poder oferir
una millor facilitat d’ús.

 General:
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• una base de dades prou àmplia
• una suficient velocitat de treball

 Característiques de la cerca:

• Formularis de búsqueda senzilla i avançada per a usuaris i objectius diversos. Com
a mínim  la cerca vançada ha de permetre la realització de cerques complexes
amb les següents condicions:

• Possibilitat d’usar la lògica booleana i de proximitat, trucament i frases literals.
• Possibilitat de cerca secundària, és a dir sobre els resultats anteirors.
• Possibilitat de cercar per camps. Com a mínim: títol, url, idioma i aconsellable la

cerca sobre les etiquetes META: descripció i paraules clau.  
• Piossibilitat de seleccionar les novetats entrades al localitzadors: cerca o ordenació

per dates o etiquetat en les llistes de resultats

 Característiques dels resultats

• Possibilitat de triar entre formats diferents de presentació de les dades de les
pàgines de les llistes de resultats.

• Possibilitat de triar diversos criteris d’ordenació.
• Agrupament per servidors de les pàgines dins la llista de resultats.

������� 4XDQ�FRQYp�IHU�VHUYLU����

��������� 4XDQ�FRQYp�IHU�VHUYLU�XQ�FDWjOHJ�WHPjWLF"

• Quan es tracta d’investigar un tema ampli o general.

• Quan hom vol veure una llista de pàgines recomanades i comentades per experts.

• Quan es vol una llista de llocs web rellevants sobre un tema, per comptes de
nombrosos pàgines individuals dins d’aquests llocs.

• Quan hom vol cercar pel títol, el resum (si està disponible) i les paraules clau
assignades a un lloc web, per tal d’extraure el material rellevant.

• Quan es vol evitar els documents de contingut irrellevant que sovintegen en el
resultats dels motors de cerca.

• Quan es volen pàgines oficials i d’empreses o llocs web molt coneguts.

• Per  fer una primera cerca sobre temes amplis i coneguts a partir de la qual
profunditzar amb els motors de cerca.

��������� 4XDQ�FRQYp�IHU�VHUYLU�XQ�PRWRU�GH�FHUFD"

• Quan s’ha d’investigar un tema o una idea concreta o difícil.

• Quan hom vol cercar un lloc específic.

• Quan hom vol cercar  sobre el text complet de milions de pàgines.

• Quan interessa extreure una gran quantitat de documents sobre un tema.
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• Quan interessa cercar per tipus determinats de documents, tipus de fitxer, URL,
llenguatges, data de la darrera modificació, etc.

• Per cercar pàgines oficials i d’empreses o llocs web coneguts

• Quan és probable que l’expressió que fem del tema es trobi dins del text de la
pàgina

• Quan hom vol treure profit de les més noves tecnologies de cerca, com agrupar per
conceptes, per la popularitat, classificació d’enllaços, etc.

��������� 4XDQ�FRQYp�IHU�VHUYLU�EDVHV�GH�GDGHV��:HE�LQYLVLEOH�"

• Quan es volen continguts  dinàmics que canvien, tal com les darreres notícies, les
ofertes del feina, els vols disponibles d’una línia aéria, etc.

• Quan interessa trobar la informació que es desa normalment en una base de
dades, tal com un llistat telefònic, llistats de professionals, etc. en una localitat
determinada, col·lecciones de lleis o normes, etcétera.

��������� ([HPSOHV

 La següent taula mostra les eines més adients per localitzar informació d’alguns
exemples concrets:

 &RQYp�FRPHQoDU�DPE�XQ�FDWjOHJ  &RQYp�FRPHQoDU�DPE�XQ�PRWRU�GH�FHUFD

 Guerra Civil  Batalla de lEbre

 Exploració del espai  Sputnick

 Literatura británica  Charles Dickens

 Vela en general  Curs d’autoaprenentatge d'Access

 

 El catàlegs temàtics poden ser útils quan no es te clar com restringir una cerca a dins d’un
tema genèric.  El directori pot ajudar a entendre com es relacionen els tòpics i subtemes
dins d’un àrea específica i pot suggerir els termes concrets per a fer servir en una cerca
booleana. També pot dona una idea de l’abast d’una categoria concreta, el seu gran de
complexitat o extensió, etc.

������� 6HT�qQFLD�G¶~V�GHOV�GLIHUHQWV�WLSXV�G¶HLQHV

 Opció a)

 Quan es pretén estudiar un tema o iniciar un procés d’investigació o d’estudi acadèmic,
no tant per obtenir una dada concreta,  els documentalistes de la universitat de California
en Berkeley recomanen un apropament graduat amb diferents tipus de localitzadors:

• Primer cal aprendre a analitzar el tema i a formular la interrogació
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• Com a un primer pas, fer servir un metacercador fent servir una formulació
relativament simple de la interrogació: frases i paraules.

• Després, fer servir els localitzadors específics que millor puguin ajudar,
generalment catàlegs temàtics especialitzats.

• A continuació, consultar els catàlegs temàtics generals per obtenir informació
comprensius en l’àrea específica

• Finalment, fer servir motors de cerca importants en cerca complexa o booleana

 A mida que es guanya experiència, es poden reduir aquests passos.

 Opció b)

 Una variant d’aquesta estratègia de combinació d’eines és la següent:

• combinar un metacercador i un o dos catàlegs temàtics, general i espeicalitzat.

 Opció c)

 Una altra seqüència d’ús dels localitzadors és la proposta per Antonio Vicent:

• Primer seleccionar un catàleg temàtic per a veure la informació genèrica.

• Després usar un motor de cerca per a obtenir informació més específica.

• Terminar amb con catàlegs especialitzats o portals temàtics.

 =======

 Combinar la cerca en diferents motors a través d’un metacercador pot augmentar la
probabilitat de trobar la informació desitjada en un factor de 3,5 o més.  Per tant quan el
tema és relativament ampli i desconegut una bona manera d’iniciar la investigació és
començar per un metacercador. Ara bé s’ha de ser conscient que es perdran les
possibilitats de les opcions avançades.

 Per exemple, si es vol trobar informació sobre “anorèxia” és pot cercar aquesta paraula en
un metacercador i a continuació navegar temàticament en un o dos catàlegs temàtics de
prestigi. Així s’obtindrà una llista de llocs web amb informació sobre aspectes propers a
“anorèxia” agrupats temàticament.

 Sempre convé provar diferents cercadors i triar-ne els que més facin el pes. I sobre tot
convé tenir paciència: la cerca d’informació no té per què se un procés ràpid.

 El món dels catàlegs temàtics i  dels els motors de cerca  és altament volàtil. No ens hem
de sorprendre si es visita un llocs i es descobreix que algunes o moltes coses han
canviat. És normal. La major part dels localitzadors són empreses comercials i la
competència és molt dura. De tota manera, sovint, quan hi ha canvis, són sovint per a
millor.
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������� 8WLOLW]DU�GLIHUHQWV�HLQHV�GH�FHUFD

 De manera general, convé conèixer els diferents localitzadors Internet per seleccionar un
o dos de cada tipus que s’adiguin a les necessitats habituals d’informació, coneixent
abastament el seu funcionament.  En especial, cal conèixer catàlegs temàtics general i
especialitzats i la sintaxi d’un parell de potents motors de cerca, com ara Google o
Altavista.

 Igual que en la natura, la diversitat és més efectiva que la monotonia. Cada localitzador
posseeix diferents mètodes i uns poden resoldre el que altres són incapaços de fer.
Coneixent-los s’estalviarà molt de temps.

 Les mateixes paraules claus ofereixen resultats molt diferents segons el cercadors que es
faci servir.

 Alguns motors cerquen només per les paraules claus, d’altres faran cerques conceptuals,
és a dir ofereix com a resultats també els llocs que el motor considera més relacionats
amb la consulta feta

 Diferents cercadors usen mètodes diferents per a organitzar els seus índexs. Si es
coneixen es poden aprofitar les seves característiques segons les necessitats de cerca.

 Quan es cerca sobre regions o temes de països concrets, convé utilitzar un localitzador
del país en qüestió (que estarà més ben  informat), per comptes dels cercadors genèrics
internacionals.

 Si s’ha intentat infructuosament la cerca en motors de cerca i catàlegs temàtics  es pot
intentar trobar una guia temàtica�del camp d’interès feta per un expert que ha rastrejat el
Web i ha creat un portal temàtic “per al nostre servei”.

 Si no ho troba pregunti. Si encara no es troba el que interessa es pot recórrer als fòrum,
grups de debat o llistes de distribució més ajustades al tema per a fer la pregunta i faci-la.
algú contestarà amb referències o alguna pista, generalment els membres d’aquest fòrum
són amables i tenen força sentit comú per ajustar la resposta a la pregunta feta (a
diferència dels motos de cerca). També hi ha serveis de respostes personals: hom pot fer
qualsevol pregunta i un grup de voluntaris li donarà resposta.

 Si encara no s’ha trobat, es pot pensar que a vegades la millor solució per trobar
informació ni és un cercador web ni tampoc Internet, sinó una persona. Es pot recórrer a
coneguts o companys de professió, de forma directa o a través del correu electrònic, o bé
a les biblioteques o centres de documentació especialitzada.

 Un consell final: si no existeix, inventi-ho. Això  només és vàlid per als més emprenedors,
però és a la millor aportació que es pot fer a la Xarxa. Si no ha trobat el que cercava o
només  l’ha trobat en anglès, pensi en la possibilitat de  publicar aquesta informació
creant-la des de zero (o traduint-la) i incloent tots els vincles possibles i referències a
temes relacionats. Cal recordar que la xarxa Internet existeix per què els usuaris l’han
omplert de contingut i l’han entrelligat en una gran teranyina, tot usuari hauria d’aportar el
seu gra de sorra.
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������� /D�QDYHJDFLy�KLSHUWH[WXDO�pV�GLIHUHQW�GH�OD�FHUFD�G¶LQIRUPDFLy

 Com s’analitza al capítol dedicat a l’hipertext, navegar i cercar informació són operacions
cognitives diferents, amb substractes tecnològics diferents i també amb resultats
diferents.

 Navegar, per exemple, per la pàgina inicial d’un lloc web és una manera casual però
interessant de trobar informació. El creador d’una pàgina principal (“Home Page”)
programa cada connexió i l’usuari no sap a priori on li portaran aquestes connexions.
Pàgines d’alta qualitat contindran connexions d’alta qualitat. La pàgina Web de les
biblioteques universitàries conté connexions de qualitat que orienten en la navegació per
la xarxa i és un bon lloc per començar l’exploració.

 Igualment, es navega quan consultes un catàleg temàtic, és a dir es segueix un
recorregut que algú ha dissenyat per als visitants del catàleg, per la qual cosa es troba el
que un altre ha previst que es trobi. En canvi en un motor de cerca l’usuari  especifica
quines condicions ha de satisfer un document per a ser considerat un resultat rellevant.

• Si és una pregunta simple amb una paraula sola pot haver prou i pot ser senzill.

• Si és una  pregunta complexa cal conèixer com combinar les paraules: és a dir cal
conèixer sintaxi del localitzador.

 Sempre hi ha un element de preferència cognitiva personal en la manera general
d’afrontar les estratègies de cerca d’informació.

 Tot i que no significa que sigui la millor opció possible, sinó simplement una qüestió de
gustos personals, pot haver usuaris que prefereixin els catàlegs temàtics organitzats en
estructura d’arbre por què els pot ser més senzill pensar en quina àrea pot trobar-se una
determinada consulta que no dissenyar una equació de cerca booleana.

 Per exemple, és probable que ens sabrem abans sobre com corregir una mala
alimentació en “Search Health” (www.isleuth.com/heal.html) o què significa exactament el
“perspectivisme” en “The Ism Book” (www.plantagenet.com/ ~stpeter/ism/ism.html) que no
pas cercant els mateixos conceptes en motors de cerca.

 L’ideal fora que cadascú es faci amb el temps, una agenda personal d’adreces (o llista de
pàgines favorites) amb adreces estratègiques de megadirectoris, que incloguin altres
catàlegs o cercadors temàtics dels temes que més interessin. D’aquesta manera, es pot
saber amb certesa on anar a buscar un recurs en particular. Si es trien bé, una vintena
d’adreces podrien ser prou per a disposar de la informació necessària en cada moment.

 De tota manera, tenint en compte que la xarxa creix com a mínim a raó de 1,5.milions de
webs por dia, afirmar amb rotunditat que una estratègia, o una eina és millor que una altra
és molt arriscat.

 Comparació entre navegació i cerca com a mètodes per trobar informació:

  QDYHJDFLy  FHUFD

 Operació cognitiva  Desplaçament per una
estructura jeràrquica

 Expressió de les condicions
que han de satisfer els
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document per a ser rellevants

 Resultats de l’operació  Conjunt de documents
assignats a una classe o
subclasse

 Conjunt de document que
compleixen un llindar de
rellevància

 Espai de cerca  Un petita part de la xarxa,
només els més qualificats

 La major part de la xarxa

 Límits cognitius  La pròpia estructura de la
jerarquia

 Sense límits precisos

 Avantatges cognitius principals  Intuïtiva

 Selecció prèvia de recursos

 Visió global

 Establiment de noves
relacions

 Permet expressar qualsevol
necessitat d’informació i
especificar sistemes de
filtratge molt precisos

 Desavantatges  Possibilitats limitades de
representar les necessitats de
l’usuari

 No intuïtiva

 Aplicacions típiques  Primera aproximació a un
tema desconegut

 Per obtenir una visió global
d’un tema

 Quan cal cercar sobre un
conjunt el més ampli possible

 Quan es cerca un document
concret

 Quan es té un cert
coneixement del tema

 Quan cal informació precisa

 Tecnologia o procediments
tècnic subjacent

 Classificacions i estructures
jeràrquiques

 Indexació documental i bases
de dades

 Interfícies d’usuari  Catàleg de recursos  cercadors

 

 Degut a la seva ineficàcia i a  la frustració que pot provocar, no és recomanable
l’estratègia de la navegació hipertextual.  Fullejar  els enllaços i les pàgines a vegades pot
ser un entreteniment però en general no és una manera gaire eficient de cercar
informació, ni tant sols els directoris (qualsevol col·lecció de recursos Web ordenats en
forma d’arbre). Per trobar una informació caldria intentar fer correspondre el tema amb un
grup temàtic del catàleg,  i a continuació anar triant subtemes concrets amb la esperança
de trobar el que es cerca.

 Ara bé, aquesta estratègia té el seu principal inconvenient en encertar la conjectura sobre
en quin grup temàtic el catàleg en qüestió  ha classificat el tema cercat. Problema que
només pot obviar-se si l’usuari està molt familiaritzat amb l’eina de cerca que utilitza. La
taxonomia de cada catàleg temàtic és diferent, pel que  cada vegada el procés és
diferent. Per exemple: el tema "salut" pot contenir informació sobre medicina,
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homeopatia, psiquiatria, etc. En una altre catàleg, en canvi, "medicina" pot incloure “salut,
salut mental, i  medicina alternativa”, però no “psiquiatria”.

 En resum, si hi ha un formulari de cerca en un catàleg temàtic, és recomanable fer-lo
servir.   Així es trobarà el tema d’interès en qualsevol punt del catàleg on es trobi.

����� /OHQJXDWJH�G¶LQWHUURJDFLy

������� 7LSXV�GH�FHUTXHV�L�G¶RSHUDGRUV

 Parlem de llenguatge d’interrogació per referir-nos a la interfície entre la
pregunta/problema  de l’usuari i el conjunt d’informació que té emmagatzemada el
localitzador. És a dir, a la manera en què s’ha de redactar una equació de cerca, la
manera de combinar les paraules i les frases i el tipus de connexions entre elles.

 El llenguatge d’interrogació varia entre els diferents localitzadors i també dins d’un mateix
cercador segons el tipus de cerca i el tipus d’operadors que es fa servir.

 Tipus de cerca:

• Simple

• Avançada,

• Ostensió

 Tipus d’operador:

• Booleana simple i Booleana amb parèntesis,

• Proximitat,

��������� &HUFD�6LPSOH

 $TXHVW�WLSXV�GH�FHUFD�DFRVWXPD�D�VHU�IRUoD�HVWjQGDUG��XQ�DOWUH�DSDUWDW�HQXPHUD�OHV
FDUDFWHUtVWLTXHV�PpV�FRPXQV�G¶DTXHVW�WLSXV�VHQ]LOO�GH�OOHQJXDWJH�G¶LQWHUURJDFLy�

 De tota manera, cal saber (cal esbrinar) quina és l’operació lògica per defecte: unió (OR)
o intersecció (AND).

 Si s’escriu: ROLPSLDGD�ROLPSLDGHV���ROtPSLFV

 S’ha de saber si el cercador Internament interpreta:

 ROLPSLDGD�25�ROLPSLDGHV���25�ROtPSLFV

 o bé

 ROLPSLDGD�$1'�ROLPSLDGHV���$1'�ROtPSLFV
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 Igualment, convé recordar l’ús de les majúscules i minúscules. Es poden cercar frases
exactes escrivint-les entre cometes. Es pot usar com a joquer  el símbol *.

��������� &HUFD�DYDQoDGD

 Presenta una gran variabilitat entre els diferents localitzadors. Cal remetre’s a la
informació, ajudes, específiques de cad eina.

��������� &HUFD�SHU�RVWHQVLy

 També anomenada realimentació. Consisteix en proporcionar al cercador un document
model i se’l demana que cerqui els que més s’assemblin. El programa del cercador
analitza el model, obté del conjunt de termes més repetits i elabora una equació de cerca
automàtica amb la unió de tots aquests termes.

 Aquest tipus de cerca ajuda a re-enfocar el procés de cerca per què permet recobrar
documents relacionats entre sí. Generalment, es fa servir a partir d’una primera llista de
resultats, seleccionant una i o dues de le spàgines obtingudes i demanant que el motor
localitzi d’altres documents relacionats.  Excite , HotBot y GO.com  ofereixen aquest tipus
de característica.

��������� 2SHUDGRUV�ERROHDQV

 Els operadors booleans permeten establir relacions lògiques entre le sparaules clau i les
frases seleccionades. El nom tècnic és lògica boleana i els tres operadors lògics
principals són: $1'��<���25��2���127��12��

 Alguns motors de cerca  fan servir la lògica booleana però sens fer servir els operadors
lògics com a connector, sinó a través d’opcions d’un formulari en el que s’ha de triar, per
exemple, una de les frases:

 tots els termes  (Y)

 qualsevol dels termes (O)

 Es molt profitós entendre els principis de la lògica booleana de la cerca en fer servir un
motor de cerca .Són necessaris per obtenir bons resultats.

 8QD�DOWUD�RSLQLy�PROW�GLIHUHQW�VREUH�OD�OzJLFD�ERROHDQD

 S’ha de tenir cura amb la lògica booleana, tret d’haver adquirit suficient experiència en el
seu ús. és probablement millor no usar-la.

 Hi ha dues raons:

• La  manera en què els cercadors fan servir la lògica boleana difereix entre ells. Si
no se sap exactament com treballen els operadores booleans en un motor
específic, es corre el risc d’utilitzar-los  erròniament.

• Quan s’utilitzen els operadors booleans deixen de ser actius els factores propis del
cercador que determinen com el motor calcula la rellevància d’un resultat. És a dir,
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l’usuari li diu al motor de cerca: "soc molt hàbil així que deixa’m que et digui com
fer la feina de selecció de resultats". Però aquesta rarament és una estratègia
correcta.

 Igualment, cal anar molt amb compte amb la negació: en reduir el conjunt segon un terme
pot eliminar documents que siguin pertinents tot i contenir el terme que excloem.

��������� 2SHUDGRUV�ERROHDQV�L�SDUqQWHVLV

 Si cal combinar més d’un operador diferent s’han de fer servir parèntesis: NO TOTS els
cercadors permeten aquesta combinació amb parèntesis.

��������� <�OzJLF���$1'��

 Los operadores lógicos o booleanos nos faciltan este objetivo. Para los ejemplos
siguientes usaremos dos conjuntos de elementos los HVWXGLDQWHV y los HXURSHRV que
representaremos gráficamente con dos círculos.

 
És la intersecció dels dos conjunts de cerca. En el resultat apareixen únicament els
elements que estan present en els dos conjunts. No inclourà en el resultats les pàgines
que només continguin un dels dos o cap d’ells. És un operador de reducción. Exemple:
HVWXGLDQWV�$1'�HXURSHXV�����HVWXGLDQWV�	�HXURSHXV�

 Es a dir els “HVWXGLDQWV�HXURSHXV”.

��������� 2�OzJLF���25��

 Unió dels elements dels dos conjunts de la cerca. Apareixen en el resultat  tots els
elements. Apareixen en el resultat les pàgines que continguin algú element dels dos o els
dos.  No inclourà les pàgines que no continguin cap dels dos termes.  És un operador
d’ampliació.

 Exemple: HVWXGLDQWV�25�HXURSHXV��(a vegades es pot fer servir | :   “HVWXGLDQWV�_
HXURSHXV´�

 És a dir els estudiants o els europeus.

 

 Per exemple,. Pot ser molt útil per a cercar sinònims o diverses formes d’escriure un
terme.

��������� 12�OzJLF���127��

 Exclou els elements d’un dels dos conjunts de la cerca. Només inclourà en el resultat les
pàgines que continguin el primer element y no el segon. Apareixen en el resultat
únicament els elements que no aparecen en el conjunt indicat. És  un operador de
reducció. Exemple: HVWXGLDQWV�$1'�127�HXURSHXV��(a vegades es pot fer servir ! :
“HVWXGLDQWV���HXURSHXV´�

 És  a dir els “HVWXGLDQWV que no siguin HXURSHXV´.



Josep García Alcocer      Llicència d’estudis 2000-2001

369 de 514                          El tractament de la informació en la societat de la Informació

 

 

��������� 2SHUDGRUV�GH�SUR[LPLWDW

 Els operadors de proximitat no són realment part de lògica booleana, però tenen funcions
similars o complementàries per formular la interrogació. Són un cas més concret de la
intersecció lògica.

 Implica la relació lògica d’intersecció (AND) amb la restricció de la precedència i la
distància de n paraules entre ells o dins del mateix paràgraf.

 Per exemple:

  Si es vol cercar: "7KRPDV�$OYD�(GLVRQ�"

 Però aquesta cerca no seleccionaria les pàgines on el nom apareix com

 “7KRPDV�$��(GLVRQ” o  “7KRPDV�(GLVRQ” .

 Es pot solucionar este problema de dues maneres:

• escrivint "Thomas Alva Edison " O " Thomas A. Edison " O " Thomas Edison "  o bé

• es pot utilitzar l’operador de proximitat  NEAR, és a dir: "mostrar les pàgines on
apareixen aquestes paraules prop una de l’altra".

 Els dos operadors bàsics són: Operador de contigüitat i de proximitat indicant el nombre
màxim de paraules de sepraració:

 NEAR   en el mateix paràgraf (o distància màxima de
80 caràcters)

 Thomas NEAR Edison

 W/n  distància no superior a “n” paraules  Thomas W/2 Edison

 FOLLOWED BY  Han d’estar en l’ordre en que s’escriuen en la
cerca

 Thomas FOLLOWED BY
Edison

 PHRASE (“  “)  Frase textual, s’expressa amb cometes  “Thomas Alva Edison”

 ADJ  Adjacent: les paraules entrades han d’estar
seguides sense cap caràcter entre elles.
L’ordre no és significatiu També es pot
escriure un guió sense espai entre les
paraules.

 Thomas ADJ Edison

 No tots els motors de cerca saben interpretar els operadors de proximitat i el que ho fan
sempre és en l’opció de cerca avançada..

 L’operador NEAR és molt potent: quant més propers estan els termes en una pàgina, més
alt apareix la pàgina en la llista de resultats. Si es fa servir NEAR, quan sigui possible, per
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comptes del booleà AND, generalment s’aconseguiran resultats més significatius.
Per exemple:

 Olimpíades NEAR Barcelona

 Olimpíades W/3 Barcelona

 Els resultats dels operadors de proximitat mai és el mateix que els booleans, encara que
puguin semblar conceptualment similars.

 Per exemple no és el mateix cercar “ olimpiada de Barcelona” que  “olimpiada ANDS
Barcelona”

 Terme  Resultats

 Josep Pla  : 10.818 documents

 “Josep Pla”

 

 :496 documents

 

���������� 2SHUDGRUHV�GH�H[LVWqQFLD

 3UHVqQFLD

 És especialment útil en els localitzadors que tenen definida per defecte la relació d’unió
(OR). Especifica paraules que han d’aparèixer obligadament en el resultat. Podem exigir
la presència d’alguna paraula clau en el document, de tal manera que si aquesta paraula
no hi és en el document no apareixerà a la llista de resultats.

 Habitualment es fa servir el signe + davant de la paraula (sense cap espai) de presència
obligada. Per exemple:

 +olímpico baloncesto fútbol voleibol balonmano

 +alberti literatura poesia exili pintura

���������� $EVqQFLD

 És especialment útil en els localitzadors que tenen definida per defecte la relació d’unió
(OR). Podem exigir l’absència d’algun terme en tots els documents de la llista de
resultats. De manera que si el terme hi és en una pàgina, aquesta no s’inclourà  a la llista
de resultat, encara que acompleixi les altres condicions de cerca.

 Habitualment es fa servir el signe -  davant de la paraula (sense cap espai) d’absència
obligada. Per exemple:

 musica -opera

 Es pot obtenir un efecte anàleg  combinant els dos operadors lògics
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 musica AND NOT opera

���������� 2SHUDGRUV�G¶H[DFWLWXG��7UXQFDPHQW

 Permet localitzar documents on els caràcters indicats apareixen com parts d’altres
paraules. Per exemple: HVSRUW��HVSRUWV��HVSRUWLVWD��HVSRUWLX�

 Per fer-lo servir s’ha de saber com treballa/cerca cada localitzador:

 Si per Paraules senceres (com ara a Altavista) o per Cadenes de caràcters (com ara
Yahoo, Lycos, Olé). A més, alguns cercadors trunquen per defecte.

•� 3DUDXOHV�VHQFHUHV:  qualsevol cadena de lletres delimitada por un signe de
puntuació o altre caràcter no alfabètic.): Pot convenir provocar el truncament amb
l’ús del joquer (comodí)  amb una subcadena de caràcters inicials. Així s’inclouen
flexions i derivats. Si es cerca HSLGHP�s’inclourà en el resultat: HSLGqPLD��
HSLGqPLHV���HSLGHPLRORJLD���

• &DGHQHV�GH�FDUjFWHUV: qualsevol cadena de caràcters alfabètics o no alfabètics.
Pot interessar HYLWDU�el truncament delimitant on acaba exactament la cadena que
cerquem. Exemple: Si es cerca “mot”  no ha de trobar “motor”

 Encara que el asterisc és la forma més comú, cal assegurar-.se quina és la sintaxi
del localitzador que s’està usant:

• Yahoo: Seleccionar l’opció 6XEVWULQJV

• Lycos el signo � després del terme (esport$)

• AltaVista  el signo   després del terme (esport*)

 El truncament té la restricció de que només es pot fer servir al final d’una cadena
de caràcters  i només si aquesta té tres o més lletres.

 Quan el cercador trunca per defecte a vegades convé evitar el truncament.

 La forma de fer-ho depèn del localitzador:

• Yahoo:  Seleccionar l’opció “3DUDXOD�&RPSOHWD´

• Lycos: fer servir el punto (�) al final de la paraula

���������� 2SHUDGRUV�GH�FDPS��/LPLWDFLy�

 La cerca per camp és útil quan hi ha una resposta molt nombrosa però pot donar
problemes: no està sistematitzat pels autors de les pàgines, poden faltar o ser inexactes,
fetes amb criteris publicitaris, etc. o bé si el cercador, de forma automàtica, fa servir la
primera línia com a títol  i el primer paràgraf de la pàgina com a resum o si l’autor quan
declara la pàgina en un catàleg temàtic omple el formulari sense exactitud.

 Els documents electrònics s’estructuren  en camps. Una pàgina  Web típica se composa
dels següents camps principals:
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•� 7LWOH�(frase descriptiva proporcionada pel dissenyador del document; és utilitzada
per la barra superior del navegador i en la descripció de les “Preferències”).

•� %RG\��el contingut real visible del document.
• /LQN: els enllaços  a altres pàgines, arxius, gràfics, etc.
•� PHWD

 Les etiquetes META, no són visibles, formen part de l’encapçalament del document html.
Les principals etiquetes META són:

• &RQWHQW��'HVFULSFLy�� permet que el disenyador del document inclogui una
descripció curta, però més detallada que en el Title; Els motors que analitzen les
etiquetes META fan servir aquesta per a mostrar la descripció del documento en
els llistats de resultats.

• .HXZRUG��3DUDXOHV�FODX�� consisteix en un llistat de paraules clau que el
disenyador del document vol que els motors de cerca utilitzin per a identificar el
document.

 Juntament amb les anteriors, hi ha els derivats de l’85/: host (or site), domain, URL.

 Els motors de cerca poden índexar tots o alguns d’aquests camps en desar un document
(una pàgina web)  en les seves bases de dades.

 Després els hi apliquen el seus algorismes d’ordenació i classifiquen els documents
obtinguts. Aquests algorismes i criteris d’ordenació poden ser molt diferents i donar
resultats molt diversos d’un motor de cerca a altre.

 Per tant, alguns motors de cerca permeten cercar-hi fent servir l’etiqueta correcta del
camp  conjuntament amb el seu terme(s) de cerca. Quan està disponible, aquesta és una
forma mol útil  i potent de cerca. Permet restringir a alguns camps dels documents Web,
especificar en quina part de la pàgina web exactament ha de mirar el motor de cerca.

 El nom del camp (title, url, link) haurà d’anar seguit per dos punts sense cap espai davant
dels termes de cerca. Aquests operadors només estan disponibles en alguns cercadors
com AltaVista, Lycos e Infoseek. Google només reconeix LINK.
Els camps poden ser els següents:

 

 7,7/(�  +267���R��6,7(��  '20$,1�  85/�

 LINK:  DESCRIPTION:  KEYWORD:  DOMAIN:

 IMG: (noms d’arxius
d’imatge)

 TEXT:   

 ANCHOR:  APPLET:  OBJECT  LANGUAGE

 SOUND:  PICTURES:   DATE  

 7H[W�, permet cercar frases completes dins del text de la pàgina, és l’opció per defecte als
localitzadors: si no s’indica un altre camp cerquen sobre el camp Text.

 /LQN��“link:www.paginaweb.es” permet trobar totes les pàgines web que continguin
enllaços a una pàgina determinada. És una forma ràpida de trobar llocs que apunten a
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una pàgina que es considera interessant, (generalment aquestes pàgines tindran
informació de temes similars.

 3HU�H[HPSOH���OLQN�[WHF�HV��XUO�[WHF�HV

 permet veure quants enllaços externs porten fins a la pàgina de l’XTEC.

 '(6&5,37,21�i .(<:25'�són dues de les etiquetes META que permeten fer una
descripció documental del contingut de la pàgina.

 +RVW: Per exemple: afegint ³�KRVW��HV” a l’equació de cerca limita els resultats només a
dominis espanyols. Convé recordar, que també hi ha moltes pàgines espanyoles
hostatjades en servidor del domini  �FRP

 6LWH: similar a l’anterior. Es pot utilitzar per a obtenir totes les pàgines en un servidor.

 7LWOH: és el text que es llegeix a la barra superior del navegador (no el títol del contingut de
la pàgina). Generalment, si està ben fet, el títol conté les paraules clau importants del
contingut de la pàgina. La restricció a aquest camp limita molts els resultats però els fa
molt concrets i exactes.

 Exemple: WLWOH��HGXFDFLy�DPELHQWDO�

 85/: És l’adreça  d’una pàgina Filtrar per alguns dels elements de l’URL permet limitar
l’univers de cerca a alguns dels elements continguts en l’adreça Internet

 Per exemple: 85/�GDOt  trobarà els documents que continguin GDOt�en qualsevol part de la
URL del document.

 Escrivint  simplement XUO�KWWS es pot usar la selecció per url per a esbrinar el nombre
exacte de pàgines que es troben en aquest moment a la base de dades de motor de
cerca:

 /LNHV: Permet trobar pàgines que tinguin una etiqueta "meta" amb el nom OLNHV� i dins del
seu contingut la paraula indicada a continuació dels dos punts. Per exemple:

 �PHWD�QDPH �OLNHV��FRQWHQW �EHHU�FKRFRODWH�PRYLHV�ORQJ�ZDONV�!

 Aquest és un exemple d’etiqueta META. No hi ha res especial en la paraula OLNHV.
Simplement ha estat definit com a camp d’indexació i cerca dins de la capçalera d’un
arxiu html.

������� 2SFLRQV�GHO�/OHQJXDWJH�G¶LQWHUURJDFLy

��������� 5HODFLy�OzJLFD�SHU�GHIHFWH

 Cal assegurar-se de conèixer la sintaxi del valor per defecte del motor de cerca que es fa
servir.
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 Quan s’escriu més d’una paraula en un motor de cerca del Web, el espai entre les
paraules té un significat lògic que cal conèixer ja què afectarà directament els resultats.

 Localitzador  Relació lògica  per defecte

 AOL search , Google, HotBot, Msn, Northern Light  <

 AltaVista, Excite, Go, LookSmart, Lycos (Fast), Yahoo!  2

 A la següent adreça hi ha una guia de referència ràpida.

 www.albany.edu/library/internet/syntax.html

��������� &HUFD�SHU�FRQFHSWHV

 Aquest tipus de cerca permet usar frases o paraules per a cercar els documents que
contenen el tema o temes desitjats, però els documents trobats no necessàriament
contenen les paraules exactes que han estat usades en l’equació de cerca. El motor de
cerca fa servir sinònims i mapes conceptuals. De moment pocs cercadors permeten
aquest tipus de búsqueda. Per exemple: Excite i en castellà NOAH que està especialitzat
en salut.

��������� &HUFD�VHFXQGjULD

 Limitar la cerca a només el conjunt de resultats obtinguts en una cerca anterior.

��������� /LPLWDU�HO�QRPEUH�G¶RFXUUqQFLHV

��������� 3DUDXOHV�R�IUDVHV

��������� ,GLRPD

��������� 7LSRJUDILD��PLQ~VFXOHV�R�PDM~VFXOHV

��������� /LPLWDFLy�D�UDQJ��D�SDUWLU�G¶XQ�YDORU�R�HQWUH�GRV�YDORUV�

��������� 2VWHQVLy��FHUFD�SHU�H[HPSOHV�R�SHU�UHDOLPHQWDFLy�

����� 7qFQLTXHV��GH�FHUFD

������� $OJXQV�FRQVHOOV�GH�FHUFD

•� Convé llegir durant uns minuts els consells, ajudes o FAQ que ofereixen els
localitzadors. La tècnica per a formular una interrogació depèn de l’eina que s’està
usant.

• Utilitzar l’opció avançada dels cercadors abans de perdre-hi la confiança i canviar
de localitzador.

• A un localitzador només se li han de donar tres oportunitats de funcionar
satisfactòriament. Si s’ha intentat una interrogació algunes vegades i no s’està
aconseguint resultats, convé canviar a un altre cercador. No cal insistir en utilitzar
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un localitzador pel fer de ser famós o d’haver-no estat recomanat. No s’ha de
perdre el temps pensant variants de paraules clau o construint interrogacions
booleanes elaborades.

• Mai fer servir un motor de cerca si s’ha de fer una cerca general, i mai utilitzar un
catàleg temàtic si pot fer servir una guia especialitzada.

• Sempre que se’n disposi és preferible fer servir cercadors especialitzats, els quals
estan progressivament creixent en quantitat i qualitat.

• Tingui una selecció  de dos o tres localitzadors de cada tipus (catàlegs i motors de
cerca) per a fer  les cerques habitualment, en funció del tema i de les  seves
preferències. 

• No limitar-se a una sola eina, ni tant sol a una sola de cada tipus. Es natural tenir
un localitzador "preferit": la pràctica regular ajuda a dominar una eina determinada i
a optimitzar el seu aprofitament. Però no s’ha de caure en la temptació de confiar
solament en un per a totes les necessitats. És millor fer servir diferents cercadors
per a treure el millor partit de cadascú segons les respectives diferents
característiques.

• Quan busqui sobre llocs, regions o temes de països concrets, procuri utilitzar un
cercador d’aquest país per comptes de localitzadors genèrics internacionals. 

• Per a la major part de les cerques, utilitzar més d’un localitzador.
• És preferible fer servir els localitzadors que permetin els operadors booleans. Si

s’adquireix pràctica en el seu ús poden estalviar molt de temps. Per això el més
recomanable és fer servir sempre l’opció de cerca avançada.

• Feu servir primer cercador en castellà i català. Alguns d’aquests, com ara  Sol
(www.sol.es), cerquen amb precisió continguts únicament sobre España. De tota
manera, també es poden obtenir documents en castellà o català si simplement se
escriuen, en qualsevol localitzador internacional, las paraules en aquests idiomes.

• Eviteu la cegesa provocada per les pròpies presuposicions: Procuri mantenir
oberta la percepció sobre el procés de cerca, per tal d’identificar les presuposicions
defectuoses que poden limitar-lo, per a examinar tots els angles possibles, i per a
repensar el projecte d’investigació segons avança el procés de cerca.

• Recordi cercar en anglès si no troba el que busca en castellà. Necessitarà saber
no només la traducció exacta de las paraules que busca, sinó també si tenen sentit
en el context de la informació que necessita. Shakespeare és Shakespeare a tot
arreu, però  per cercar sobre el naixement de Jesús en Belén, en anglès cal usar
“Bethlehem”; el genial Miguel Angel s’ha de cercar com “Michelangelo”, i Cristobal
Colón (només 100 en castellà) com “Christopher Columbus” (4.000 en anglès).
Respecte al context,  si es cerca pel vell Volkswagen model escarabat, no cal
traduir literalment aquesta paraula,  la denominació internacional es “water-cooled
Volkswagen” (la seria) o “Volkswagen bug” (la informal).

• Sempre que sigui possible utilitzi substantius i noms d’objectes com a paraules
claus.

• Sigui tan concret com sigui possible. Si es cerca informació sobre “JRVVRV�G¶DWXUD”,
no és útil cercar per “JRVVRV”�en general.

• Posi primer els termes importants en la llista de paraules clau.
• També: Si es vol donar més rellevància a una paraula clau que a la resta es pot,

simplement, repetir la paraula clau en la cadena de cerca.
• Las cometes són molt importants per definir frases completes.
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• Sempre que sigui possible combini les paraules clau en frases entre cometes per
assegurar que es cerquin exactament tal i com les escriu i  en el mateix ordre.
Exemple: " Carolina del Sur "

• Utilitzar les frases del llenguatge natural per comptes de còctels de paraules clau.
Generalment, els motors de cerca donaran millors resultats si es fan servir dos o
tres frases i no una barreja de paraules clau sense lligam gramatical (encara que si
boolean).  El reconeixement del llenguatge natural és una millora relativament
recent del principals motors de cerca. Infoseek, Yahoo, Ask Jeeves i HotBot són
especialment bons en el reconeixement de frases del llenguatge natural.

• Usar amb precaució la lògica booleana: no sempre és fàcil d’usar amb eficiència i
no sempre tots els cercadors la interpreten de la mateixa manera.

• Combini Frases  amb paraules claus, fent servir cometes i el més (+) i/o (-) menys.
Exemple: ��³FiQFHU�GH�SXOPyQ���EURQTXLWLV��IXPDU

• No posi mai entre cometes una sola paraula.
• Eviti les paraules comunes, per exemple, temps, vida, educació, excepte quan

formi part d’una frase.
• Pensi en les paraules que espera trobar  en el cos del document, i faci-les servir

com a paraules clau.
• Anoti la seva declaració de cerca inicial i  revisi-la abans d’entrar-la en el formulari

de cerca  del cercador.
• Eviteu les paraules polisèmiques: atès que el mètode de cerca es basa en

paraules clau, paraules amb més d'un significat provocaran que el cercador torni
moltes referències que no tenen res a veure amb el que volem.

• Utilitzi els sinònims units amb l‘operador OR, especialment si s’obtenen pocs
resultats.

• Si fa servir una única expressió booleana utilitzi entre 3 i 6 (com a mínim tres)
paraules clau en la interrogació. (L’usuari mig incorpora erròniament només 1,5
paraules claus por cerca)

• Si fa servir una combinació d’expressions booleanes limiti els conceptes dominants
a tres o a menys.

• En cerques booleanes, cal incloure sempre els termes que es combinen amb la
OR (unió)  en parèntesis. L’operadores AND no ha de ser utilitzats mai dins de
parèntesis.
Exemple: �XQLYHUVLWDW�2�IDFXOWDW��L���DMXGD�ILQDQFHUD��

• De tota manera, convé no fer equacions de cerca massa  complicades. Per tant,
eviti l’encadenament complex amb molts parèntesi.

• Els operadors booleans sempre s’han d’escriure amb majúscules.

• Repassi sempre la cadena de cerca que ha escrit, les errades tipogràfiques i
ortogràfiques són molt freqüentes. Torni a repassar-les.

• Cerqui pistes i segueixi els vincles. Encara que el que hagi trobar sembli poc
professional o incomplet, com ara  les pàgines personals, no perdi els enllaços que
ha trobat i desi’ls, por si cal fer una revisió exhaustiva posterior. En moltes
ocasions, un petit enllaç en una pàgina personal pot donar termes interessants
sobre els que continuar la cerca, especialment quan es tracta de pàgines en altres
idiomes.

•  Sigui genèric. A vegades convé usar només les arrels de les paraules (“españ*”
per a España, per exemple) para poder trobar expressions similars (españa,
español, españolas), variacions de la paraula en plural, gènere, temps verbal, etc.
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• Vagi al gra. Si sap com hauria d’aparèixer una expressió, escrigui-la tal quan (entre
cometes). Per exemple: és millor “Miguel de Cervantes” o “física quàntica” que
“miguel cerv*” o “+física +quàntica” (aquestes paraules podrien no ser contigües).

• Prefereixi les pàgines de qualitat: aquestes acostumen a ser més completes i estan
fetes per persones o institucions interessats en recopilar informació de forma
completa. Els llocs web ben dissenyats acostumen a tenir menys errades, canvien
menys sovint de servidor i, en general, són millor referència que les pàgines
personals o d’aficionats, encara que sempre hi ha excepcions. Les pàgines de
qualitat també són més citades.

• S’han de preferir també les “pàgines oficials sobre...” (també les declaradament
“no-oficials”, que sovint són fins i tot millors), les pàgines de “recursos sobre...” i
similars.

• Intenti localitzar empreses i organitzacions representatives. Qui millor que la NASA
(www.nasa.gov) pera tenir les fotografies de Mart? ¿O que Greenpeace
(www.greenpeace.org) per a aclarir dubtes ecològics? Quan es cerquen
informacions  sobre productes, empreses o organitzacions, primer cal intentar
trobar una pàgina  web principal pel seu nom de domini.

• Conjecturi l’URL de la empresa o institució que interessa trobar. La major part de
les companyies importants utilitzen el seu nom o marca com a URL.

• Pensi en el resultat i endevini la frase correcta. A veces es casi impossible trobar
una frase que delimiti correctament el que s’està cercant: sempre apareixen massa
resultats. En aquest cas es pot provar pensar a la inversa: suposem que la pàgina
que es busca realment existeix... Com hauria escrit la persona que l’ha creada la
informació que estem cercant? Com titular a una pàgina que explica com lligar-se
el nus de la corbata? Amb la frase exacta entrecomillada (“Como atarse la
corbata”, “How to tie a tie”) es pot trobar. “Hi havia una vegada”, “Érase una vez”,
“Once upon a time”, portarà a pàgines amb contes per a nenes.

• Si els resultats no són satisfactoris, torni a cercar fent servir termes alternatius.
• De tota manera, convé tenir present que resulta difícil encertar a la primera en la

cerca, encara que es tingui experiència o expertesa. El més normal és que calgui
refinar la cerca per evitar o sorolls o silencis.

• Fins i tot en el cas d’haver encertat amb la informació desitjada, és convenient
donar una ullada a altres pàgines de la llista de resultats. És possible trobar
informació colateral o altres punts de vista que potser convé tenir en compte, o
informacions més detallades, o millor estructurades, o més fiables, etc.. Alguns
localitzadors tenen l’opció de documents relacionats o cerques similars.

• Si obté massa pocs resultats:
* Elimini conceptes menys importants per a ampliar el camp temàtic.
* Utilitzi un vocabulari més general.
* Intenti l’opció disponible en alguns motors per a trobar “documents relacionats” a
un o més dels ja trobats Excite , HotBot y GO.com  ofereixen aquest tipus de
característica.

• Explori els enllaços inclosos en pàgines rellevants ja trobades
• Utilitzar metacercadors augmenta molt la quantitat de resultats obtinguts. Alguns

estudis estimen que combinar interrogacions als sis principals motors de cerca
augmenta la probabilitat de trobar resultats en un factor de 3,5.

• Intenti fer cerca per camps. Cada arxiu html conté "camps", alguns amb
informacions visibles com ara <TITLE>, i d’altres que no es mostren i només
serveixen per facilitar la tasca d’indexació dels motors de cerca, com ara les
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etiquetes <META>. Aquests camps, per exemple, dates, títols, connexions,
imatges, URL, Meta, etc. poden ser usats per restringir les cerques, sempre que el
localitzador ho permeti. Per exemple, la restricció d’una cerca "Barcelona" en el
títol o a una URL eliminarà les pàgines on aquesta paraula es fa servir dins del text
del contingut.

• Cerqui enllaços directament amb la limitació de camp “link:www.paginaweb.es”.
Això permet trobar totes les pàgines web que continguin vincles a una pàgina
determinada. És una manera ràpida de trobar llocs i pàgines que apunten a una
que es considera interessant: generalment aquestes pàgines també tindran
informació de temes similars.

• Usar les opcions i ajudes de cerca dels localitzadors , com ara cerques similars,
documents relacionats, quantitat d’ocurrències de cada terme, ordenacions
diverses...

• Pot ser útil limitar els dominis i servidors. Aquesta tècnica serveix per a AltaVista i
altres motors amb potents opcions de cerca. Permet limitar el domini (adreça
d’Internet) en què volem que apareguin els resultats. D’aquesta manera es pot
cercar informació només dins d’una entitat (empresa, universitat) o fins i tot d’un
país.
Per exemple: afegint ³�KRVW��HV” a l’equació de cerca limita els resultats només a
dominis espanyols. Convé recordar, que també hi ha moltes pàgines espanyoles
hostatjades en servidor del domini  �FRP
Exemple: ORWR�ORWHU��KRVW��HV

• Utilitzar les opcions de cerca internes dins del servidor: si es troba una pàgina
relacionada amb l'objecte de la nostra cerca, però que no concorda exactament,
segurament hi haurà en el mateix servidor alguna altra de molt rellevant.

• Utilitzar el sentit comú sempre és una tècnica fonamental. Per exemple, si  es vol
trobar una empresa, organització o similar, i es pot pensar que tingui el seu propi
domini, es pot intentar trobar-lo d’una manera  deductiva.

������� 6LQWD[L�FDVL�HVWjQGDUG�GHOV�ORFDOLW]DGRUV

 La següent taula resumeix la sintaxi habitual però no universal, cal esbrinar, fent servir les
ajudes dels diferents motors de cerca, quin és la forma concreta en cada cas:

 “les
cometes”

 Indiquen una frase que es vol trobar de
manera literal

 “història moderna”

 +  Indica presencia obligada de la paraula que li
segueix

 +heurístic  +didàctica

 -  Indica absència obligada de la paraula que li
segueix

 +didàctica  -secundària

 OR  Connector lògic d’unió. Sempre en majúscula  Escriptura OR redacció

 AND  Connector lògic d’intersecció. Sempre en
majúscula

 Lectura AND escriptura

 NOT  Connector lògic de negació. Sempre en
majúscula

 Lectura NOT escriptura

 *  Signe de truncament, arrel de termes diversos  Castella*
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 Majúscules i
minúscules

 No és indiferent. Preferir sempre les
minúscules excepte per noms propis, mai
majúscules completes.

 Mancha  =/= mancha

 Limitació a
camp

 No és general. Els camps corresponen a la
terminologia Html i Internet: TITLE / URL /
LINK...

 link:www.xtec.es/pese/index.htm

 title:programa de salut

������� &RQVHOOV��SHU�D�O¶RSFLy�EjVLFD�GH�FHUFD�GH�OD�PDMRU�SDUW�GHOV
ORFDOLW]DGRUV�

• Convé llegir els consells o ajudes que ofereixen els cercadors.
• La major part dels cercadors no tenen en compte l’ordre de les paraules.
• Utilitzi el signe més (+) i el signe menys  (-) davant de termes simples (sense cap

espai entre signe i terme) per forçar la seva inclusió o exclusió en la cerca.
Exemple: +anorexia - bulimia

• Compte amb els guions. El guió és un estàndard per indicar exclusió.
• Convé escriure primer les paraules claus més importants.
• Escrigui sempre en minúscula, excepte els noms propis. Les majúscules recuperen

la correspondència exacta caràcter a caràcter.
• Utilitzi el truncament i els jockers (per exemple  *) per cercar variacions en

l’ortografia i la manera d’escriure un terme.
Exemple : bibliotec* retorna biblioteca, bibliotecas, bibliotecario, biblioteconomia,
etc.

• Combini frases  amb paraules claus, usant les cometes i els signes + i/o -.
Exemple: + “cáncer de pulmó" +bronquiitis  -fumar

• En tenir a pantalla un document de la llista de resultats, es poden localitzar les
paraules clau cercades, utilitzant l’opció “Buscar” del navegador.

• Cal saber les configuracions per defecte de les relacions boolanes entre els
termes: OR o AND. Això determinarà la manera de formular l’equació de cerca.

• Posi sempre en majúscula els connectors lògics, booleans i de proximitat,
• Convé saber si el localitzador manté una llista de la paraules buides. Si en té, no

utilitzi les paraules buides en la seva fórmula de cerca.
• Tingui en compte les formes dialectals, tan en anglès com en castellà i català. Per

exemple:  colour/color, organise/organize, behaviour/behavior

������� )OH[LELOLWDW�HQ�HO�SODQWHMDPHQW�GH�FHUFD

 És millor no assumir que l’ortografia o deletreig que es fa servir és el correcte. Igualment,
no assumir que la data d’un esdeveniment o d’una publicació és necessàriament exacta.

 No assumir que la font on cercar que es pensa com a més lògica és l’únic lloc on la
informació desitjada pot trobar-se. Fins i tot, convé no assumir què allò que s’està cercant
s’ha publicat, o està publicat per a ús públic,  o està accessible en línia.

������� 7LQJXHX�HQ�FRPSWH�OD�QRUPD�GH�OD�WLSRJUDILD��PDM~VFXOHV��PLQ~VFXOHV�
DFFHQWV�

 En un document web es consideren diferents les majúscules i les minúscules.
La norma general és que les minúscules permeten trobar totes les ocurrències del terme
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amb independència de la “caixa” i els accents. Per tant, excepte per al noms propis, quan
s’escriu en un cercador una paraula com a part d’una consulta, és més segur  teclejar-la
tota en minúscules per a indicar al localitzador que sigui insensible. En fer servir
minúscules el cercador localitza la paraula amb independència de si apareix alguna lletra
en majúscula.

 Si s’escriu qualsevol majúscula es força a aparellar exactament la paraula sencera.

 Compte amb els accents! Hi ha molts localitzadors que no els reconeixen. Per a evitar
problemes convé escriure la paraula de les dues formes: amb i sense accent, però amb
l’operador "OR" entre mig (exemple: �EROHWtQ�25�EROHWLQ�). Una altra forma de fer-ho és
fent servir els joquers  , interrogació o asterisc; per  exemple: �EROHW"LQ��R��EROHWQ��

 Repassi sempre la cadena de cerca que ha escrit, les errades tipogràfiques i/o
ortogràfiques són molt freqüentes. 

������� (VWDOYLDU�HVIRUoRV��RSWLPLW]DU�UHFXUVRV

 http://www.buc.unican.es/par/buscar/Trucos.htm

• Es pot investigar en diverses fonts a la vegada.
• Utilitzar diferents finestres per a diferents localitzadors. Així s’estalviarà temps:

mentre en una finestra es llegeix un text, amb l’altra es pot cercar un nou
document. La millor manera de fer-ho és la següent: quan es té a la vista la llista
de resultats amb enllaços per comptes de clicar sobre una adreça de la llista
assenyalar l’enllaç i clicar sobre el botó dret del ratolí . Apareixerà un menú
desplegable  en el que s’ha de triar l’opció “Abrir como ventana nueva”. D’aquesta
manera sempre queda la finestra de resultats per a tornar a activar un nou enllaç
de la llista.

• Enregistrar les pàgines interessants  sense llegir-les completament, (només una
lectura d’inspecció: títols i paraules claus i revisió “en diagonal”).

• Quan la pàgina conté força text, per identificar-hi les paraules claus i analitzar la
pertinència de la pàgina als objectius de la cerca es pot utilitzar l’opció “Cercar” del
navegador.

• Desi les pàgines interessants per comptes d’imprimir-les (això no es pràctic ni
ecològic). Per desar-les utilitzar l’opció de seleccionar, copiar i enganxar entre el
navegador i un document del processador de text. O bé  desar en format HTML o
Text (ASCII) amb el menú “Arxiu" del navegador.

• (QUHJLVWUDU�DGUHFHV: Enregistri els llocs més habituals o interessant o interessants
en un catàleg personal d’adreces (bookmark o favorits). Es pot fer un
enregistrament provisional  i més tard quan es llegeixi atentament el contingut
decidir si es conserva o no al catàleg de favorits.

• (QUHJLVWUDU�FHUTXHV��Si s’enregistra la pàgina de resultats dins de l’agenda de
favorits del navegador (Afegir favorit, del menú Cumincator a Netscape o Favorits a
l’Explorer,; en forma abreujada: CTRL+D) ) es podrà refer la cerca posteriorment
sense necessitat de tornar  a entrar l’equació de cerca.

• Revisar les recopilacions o guies temàtiques ja existents del tema a investigar
abans de decidir fer una pròpia, és possible que algú ja s’hagi avançat i faciliti la
pròpia feina.
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• Si es preveu que els continguts resultants de la cerca canviïn ràpidament, el que es
pot fer és desar la fórmula de cerca per a repetir-la  més endavant.

• Evitar repetir les pàgines visitades prèviament.
• Igualment, evitar revisar les pàgines d’un llocs o servidor que ja ha estat visitar i

desestimat, per tant cal para atenció a les URL dels enllaços de la llista de
resultats.

• Si la font de la informació no resulta fiable salteu-la.
• Mireu sempre la data del recurs.
• +LVWzULD�GH�QDYHJDFLy: Tot sovint no s’aconsegueix trobar aquella pàgina que

anteriorment s’ha localitzat accidentalment però que no hem desat en els proferits.
Una bona manera de recuperar aquesta adreça és utilitzar l’opció Història del
navegador (abreujadament CTRL+H) . Per talq ue aquesta possibilitat sigui útil
convé modificar l’opció “Pàgines en Història expira desrpés de  _999_ dies” de la
configuració del navegador (a Netscape, menú Edit/Preferències; a l’Explorer,
menú Herramientas /Opciones de Internet). Es poden corregir/suprimir  adreces de
la història fent servir, quan està oberta,  els comandaments corresponents. La
historia es manté en un arxiu anomenat "QHWVFDSH�KVW" dins la carpeta de
"Netscape/Users/1RP".

• 8VDU�OD�OOLEUHWD�R��XQ�GRFXPHQW�ZRUG per prendre notes. És convenient prendre
notes, durant el procés de cerca i/o de navegació  a la llibreta o  en un document
word. Copiar i enganxar els enllaços significatius o els fragments d’informació
interessant  dels documents visitats, sempre acompanyades de les corresponents
adreces, per tal de poder activar posteriorment la pàgina completa quan interessi.
Convé evitar escriure de nou cap URL o adreça Internet, el que s’ha de fer és
copiar-la i enganxar-la en un arxiu auxiliar o als preferits; d’aquesta manera s’eviten
errades mecanogràfiques.

• A les llistes de resultats sempre hi ha moltes referències repetides. Si s’observa el
color de l’enllaç es pot  comprovar is ja ha estat visitada. Igualment, el nom de
l’adreça indicarà si es tracta d’un lloc no desitjat,  o del que ja s’ha visitat alguna
altre pàgina i es pot presumir poc interessant.

������� 8VDU�DPE�SUHFDXFLy�OD�OzJLFD�ERROHDQD

 Els operadors booleans, com  ara "AND" "OR" i "NOT" sols o combinats amb els de
proximitat i amb parèntesis poden ajudar construir interrogacions molt exactes que
teòricament haurien de donar resultats molt exactes. Poden ajudar a obtenir bons
resultats de cerca sempre que s’utilitzin correctament. El problema és que els operadors
booleans, no són fàcils d’usar. Cal aprendre com els fa servir cada cercador en concret.

 Desafortunadament, aquest no és necessàriament el cas, per dues raons. Primer, els
localitzadors fan servir la lògica booleana de diferents modes. És a dir, la mateixa equació
de cerca serà interpretada de forma diferent, per exemple, per AltaVista i per Lycos.

 Per tant,  si es volen fer servir operadors booleans, cal assegurar-se d’entendre
exactament com els fa servir cada eina de cerca, o com a mínim aquella que s’utilitza en
aquells moment.

 En segon lloc, a pesar de la seva simplicitat, la lògica booleana no és simple.
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 L’ús de la lògica booleana, a pesar de saber que ajuda a obtenir millors resultats, pot ser
difícil i frustrant d’aprendre per molts usuaris

 Per exemple, si fa servir sense prou experiència la negació o la proximitat es poden
obtenir resultats totalment inexactes.

 Hi ha tres tipus principals d’operadors:

• els operadors lògics o booleans,
• els operadors proximitat
• els operadors de truncamiento.

������� )DFL�VHUYLU�O¶RSFLy�³FHUTXHV�UHODFLRQDGHV´�GHOV�PRWRUV�GH�FHUFD

 Alguns motors de cerca ofereixen suggeriments per a “cerques relacionades” que poden
millorar les probabilitats de trobar el que s’està busca.nt

 Les cerques relacionades són interrogacions pre-construïdes suggerides pel motor de
cerca. L’ordre de les paraules, les combinacions de les paraules, i els operadors booleans
usats  representen la " millor" manera d’estructurar la interrogació sobre el tema. Estudiar
l’estructura de cerques relacionades pot ensenyar sobre la millor manera d’utilitzar un
motor determinat.

 A continuació hi ha una descripció dels motores de cerca que faciliten suggeriments per a
“cerques relacionades”, i com utilitzar-les per a optimitzar les cerques.

��������� $OWD9LVWD

 AltaVista ofereix cerques relacionades només en alguns casos. Quan ho fa, les
connexions apareixen en un rectangle groc a l’inici de la llista de resultats. AltaVista
ofereix fins a vuit connexions relacionades.

 Les millors cerques relacionades procedeixen de cerques amb frases de dues paraules; i
curiosament les pitjors es donen amb preguntes del llenguatge natural.

��������� ([FLWH

 Especialment útil  per a los noms de companyies, lloc, títols de pel·lícula, llibres, cançons

 A vegades ofereix altres "resultats per a altres interpretacions possibles de la paraula
clau. Sovint, encara que no ofereixi cerques relacionades, presenta deu paraules
relacionades per afegir a la interrogació.

��������� *R��,QIRVHHN

 Go  a més d’oferir cerques relacionades, també suggereix temes del seu catàleg de
pàgines Web (Matching Topics). Les cerques relacionades apareixen en un rectangle en
la part superior dels resultats.

��������� 1RUWKHUQ�/LJKW

 Encara que no té cerques relacionades explícita si té l’opció “Custom Search Folders” que
proporciona fins i tot millors suggeriments.



Josep García Alcocer      Llicència d’estudis 2000-2001

383 de 514                          El tractament de la informació en la societat de la Informació

 Tots els resultats de la cerca s’ordenen en grups de carpetes blaves etiquetades amb
temes i paraules clau específiques, de manera que permeten refinar la cerca d’una
manera similar a las cerques relacionades.

������� &HUFD�SHU�FDPSV

��������� )LOWUDU�SHU�O¶85/

  L‘URL és a l’adreça d’una pàgina web, que s’escriu al requadre d’adreces del navegador.
Recordem l’estructura de l’URL:

 http://www..xtec.es./pese/temes.htm
 ----  ---------------   ---    ---   -------------
  1          2             3      4           5

 Filtrar per alguns dels elements de l’URL permet limitar l’univers de cerca a alguns dels
elements continguts en l’adreça Internet

 Generalment, els camps ��, ��L ��són els més útils per a fer un filtrat de pàgines, encara
que el 3 pot donar una quantitat de resultats excessivament alta. ��està sotmès a una alta
variabilitat i no s’acostuma a fer servir, excepte que es tingui la informació concreta del
nom de l’arxiu html.

��������� &HUFDU�UHVVHJXLQW�OD�85/

 Un complement de l’anterior és resseguir l’URL quan resulta que una adreça anotada
anteriorment ara genera un error d’arxiu inexistent (generalment el 401). La causa pot ser
que l’administrador del lloc l’ha canviat de carpeta. En aquests casos podem rastrejar-lo
de la següent manera: eliminar progressivament els darrers paràmetres de l’URL erroni i
confiar en trobar un nou enllaç al document desitjat.

��������� /RFDOLW]L�L�FRQVXOWL�OHV�)$4�VREUH�HO�WHPD�G¶LQWHUqV

 Los FAQs són un bon mètode per a començar a saber sobre un tema. Les FAQ
()requently $sked 4uestions) són llistes de respostes a les preguntes més freqüents. Un
llista FAQ és un document que identifica i respon les preguntes que se realitzen més
sovint en un context particular;  Es van iniciar en els grups de debat i llistes de distribució,
però ara existeixin també en molts contexts web, com ara biblioteques, servidors de
programari i altres.

 Quan pretenem preguntar a un grup de debat o llista de correu, és molt convenient llegir
les FAQ prèviament abans de trametre una pregunta ( o una resposta ) a un grup. Si no
es corre el risc de fer una pregunta obvia que pot rebre múltiples missatges recordant que
llegeixi les FAQ del grup i fins i tot amb comentaris poc corteses.

����� ,QWHUSUHWDU�HOV�UHVXOWDWV

 A més del que es comenta a l’apartat específic dedicat a aquest tema, recordem una
norma general obligada: “No creure’s tot el que es llegeix a Internet”. Comprovar la
fiabilitat de les fonts i si és possible contrastar la informació amb altres pàgines semblants
o altres fonts.
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 Els localitzadors acostumen a tenir diversos formats de visualització de la informació
resultant de les cerques.

 Tot sovint es pot seleccionar el grau de detall:

• Estàndard

• Compacta

• Detallada

 Aquestes informacions generalment són incompletes i poc fiables: Només mirant la llista
de resultats no es pot decidir si interessa o no.

 Podem indicar aquí alguns elements per a fer una inicial inspecció crítica als resultats,
abans d’examinar les pàgines detalladament.

 Per a inspeccionar un resultat, hi ha cinc àrees principals a mirar.

 (O�7tWRO�� Els títols de la llista de resultats són els enllaços als documents. Cal mirar si el
títol conté com a mínim una de les paraules clau usades en la cerca. Per una altra banda,
contrastar si les altres paraules clau del títol són rellevants per a l’objectiu de cerca, o és
una amalgama de paraules associades per tal de millorar la indexació i provocar la seva
aparició en els primers llocs de les llistes de resultats

 Un títol descriptiu generalment, encara que no sempre, pot ser un dels millors indicadors
per saber si s’ha trobat el que es cerca. Si una pàgina web no té cap títol, alguns motors
de cerca (com INFOSEEK o Lycos) utilitzen la primera línia del text de la pàgina; d’altres
cercadors visualitzen l’URL o indiquen que no hi ha títol.

 /¶85/�� L’URL també proporciona pistes útils sobre el valor d’un document. Si lliga amb
alguna paraula clau significativa per a l’objectiu de cerca és posisible que la pàgina sigui
d’utilitat

 /D�GDWD� Alguns motors de cerca (com AltaVista, HotBot o Northern Light) mostren la data
en què la pàgina va ser creada; en canvi altres (com INFOSEEK o Lycos) mostren la data
en què la pàgina va ser trobada pel robot del cercador. En qualsevol cas la data sempre
una informació significativa.

 'HVFULSFLy�GH�OD�3jJLQD� Intuïtivament, la descripció hauria de ser la part més útil d’un
resultat de cerca. Però cada cercador crea descripcions de manera diferent. Alguns (com
AltaVista, HotBot, INFOSEEK o Webcrawler) fan servir el contingut de la etiqueta
<META>, interna al document html, si és que hi ha cap. Si no n’hi ha s’utilitzen les
primeres línies del text de la pàgina. Si la pàgina està  ben dissenyada, això és suficient.
En canvi altres cercadors (com Excite o Lycos)  per a extraure la descripció  d’una pàgina
fan una composició amb les frases "dominants ".

 2UGHQDFLy�GHOV�UHVXOWDWV� L’ordre del document a la llista de resultats. A  aquest tema
també se li dedica un apartat en un altre capítol.

 Si s’està cercant en un catàleg temàtic hi ha sempre la distinció entre categories
temàtiques i pàgines concretes.
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����� (UURUV�KDELWXDOV�HQ�OD�FHUFD

��������� (YLWDU��SDUDXOHV�EXLGHV��

 Convé saber si el localitzador manté una llista de la paraules buides. Si en té, no utilitzi
les paraules buides en la seva fórmula de cerca.

 Alguns motors de cerca, igual que les bases de dades documentals, no fan cas de certes
paraules, les anomenades "paraules buides". Aquestes es consideren massa comunes
per a generar resultats significatius, o bé són formes gramaticals pocs significatives:
adverbis, conjuncions, preposicions.

 Hi ha paraules buides per a la major part del cercadors, per exemple WEB. ordenador,
Internet, software; així com els caràcters a��#������HV�A�	���� �_�^�`�
�����!"����B

��������� (YLWL�OHV�SDUDXOHV�FRPXQHV

 Aquesta és una norma general: algunes paraules són tan comunes que apareixen
literalment milions de documents, pel que són virtualment inútils com a termes de cerca.

 Per comptes d’escriure “Clima” convé concretar el terme que interessi, escrivint "nevades
Alaska" o “pluja mitjana”.

 De tota manera, no es poden rebutjar arbitràriament les paraules comunes si el seu
significat està més proper a allò que s’està cercant que les paraules similars però més
rares.

��������� (YLWL�OHV�SDUDXOHV�SROLVqPLTXHV

 Eviteu les paraules polisèmiques: atès que el mètode de cerca es basa en paraules clau,
paraules amb més d'un significat provocaran que el cercador torni moltes referències que
no tenen res a veure amb el que volem.

 Els motors de cerca també es confonen fàcilment amb els homònims.: paraules que
s’escriuen  igual però  que tenen diversos significat. Por exemple, el "FDS” o “OLVWR”.

 Per tant, sempre que es pugui cal utilitzar sinònims concrets per comptes d’homònims.

��������� 0DM~VFXOHV�L�PLQ~VFXOHV

 Alguns, pocs, motors són sensible a les majúscules i la majoria no. En general, és una
bon costum utilitzar sempre les minúscules, excepte els noms propis. Les majúscules
recuperen la correspondència exacta caràcter a caràcter.

 Exemple de resultats diversos segons s’usen majúscules o minúscules:

 ([SUHVVLy  7HUUD  $�9LVWD  1�/LJKW  /\FRV

 “Río de la Plata”  31  5.052  16.624  2.040

 “rio de la plata”  31  10.319  16.624  2.188
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 “RIO DE LA PLATA”  -  832  16.624  2.188

 

 

��������� 5HSDVVDU�OD�WLSRJUDILD�L�O¶RUWRJUDILD

 Cal vigilar l’ortografia. Sembla inversemblant però moltes vegades una cerca pot
fracassar per errades de tipografia o d’ortografia que passen desapercebuts a l’usuari,
especialment quan s’escriu en un altre idioma.

 Alguns motors de cerca, com ara Altavista tenen la possibilitat de comptar la quantitat
d’encerts, la qual cosa indica quantes vegades apareix cada paraula a la cerca: les
paraules que no hi surten cap o molt poques vegades tenen altes probabilitats d’estar mal
escrites.

 Aquest problema és especialment crític quan s’escriuen noms propis, de persones o
ciutats, per exemple ¿com cercar “Tchaikovsky”?.

 En cas de dubte es pot separar l’arrel de la paraula i afegir l’asterisc (“Tchaik*” serveix per
a “Tchaikovsky”).

 Si s’escriu en anglès convé no oblidar les diferències entre el britànic i l’americà. Per
exemple “color”/ “colour”, “elevator”/ “lift”, “organize” /“organise”, Finalment, la millor
manera d’assegurar-se és incloure totes les variants dubtoses en una equació lògica de
coordinació: amb el separador OR. Per exemple: FGURP�25�FG�URP�.

��������� (YLWDU�FHUFDU�HQ�HOV�FHUFDGRUV�HTXLYRFDWV

 Si vol tenir èxit a la cerca convé molt fer servir el cercador adient al tema o al tipus
d’informació que interessa. Els localitzadors varien molt en l’abast, la funció i  la qualitat.
Quan falla una cerca convé canviar de localitzador i provar amb una altra eina.

 Quan tot falla, es pot abandonar totalment i adreçar-se a un expert, conegut, bibliotecari
o documentalista professional (són experts entrenats per ajudar a trobar informació).

��������� &HUFD�VLPSOH�L�FHUFD�FRPSOH[D

 Cal tenir en compte quin tipus de formulari de cerca fer servir en cada cas i això depèn,
entre d’altres coses, del tipus de localitzador que es fa servir:

 En els grans motors de cerca el formulari simple pot oferir una quantitat de resultats tan
alta que fa la cerca molt poc útil, segurament amb l’excepció de Google, en el que la
cerca avançada no és gaire millor que la simple .

 En localitzadors amb poca quantitat de referències, petits motors de cerca i catàlegs
temàtics, la cerca avançada complica innecessàriament el procés de cerca i fins i tot pot
provocar resultats erronis, provocant silencis.
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��������� $QDOLW]DU�HOV�HUURUV

 A mesura que es gana experiència de cerca s’eviten aquests errors i aviat cercar se
convertirà en una mena de segona naturalesa. Sempre que s’obtingui resultats estranys o
inesperats, cal revisar l’equació de cerca i analitzar el que passa, tot sovint es descobreix
una errada tipogràfica, lògica o terminoklògica. que s’ha d’evitar.

��������� )LDELOLWDW�GH�OD�IRQW

 Pot ser difícil jutjar l’exactitud o credibilitat d’una informació trobada en Internet. Convé
pensar en la motivació que pot haver originat la seva creació. Molta informació NO té cap
caràcter acadèmic ni rigor científic i el seu propòsit és només: Promocional, Comercial o
Personal. Per tant:

 �1R�HV�FUHJXL�WRW�HO�TXH�OOHJHL[L�HQ�OD�:HE�.

 Cal localitzar en cada informació obtinguda el nom de la persona o institució responsable i
també la data de la darrera revisió per conjecturar el risc de que tot i procedint d’una font
fiable pugui estar obsoleta.

���������� 0DVVD�UHVXOWDWV

 Generalment, les causes d’aquest problema són dues: la pregunta conté molt poques
paraules, més aviat només s’ha indicat  un sol terme, o eren força comunes.

 Les paraules comunes en una interrogació sempre han de ser part d’una frase de
diverses paraules, com a mínim tres que formen un fragment de la frase. Sempre que es
pugui convé fer servir els sinònims per a las paraules comunes. Fins i tot, es poden
utilitzar les paraules rares o infreqüuents que descriuen el tema però sense passar-se de
llest: No usar paraules que no és probable que utilitzen la major part dels autors de
pàgines Web.

 Les possibles solucions a aquest problema són:

• Pensi en alguns sinònims. Intenti afegir com a mínim dos termes específics més a
la cadena de cerca.

• Sigui més específic en la descripció del tema.
• Usar més paraules clau i relacionar-les amb el connector boolean AND.
• Es pot fer una cerca secundària, és a dir sobre el conjunt de resultats, si és que el

motor de cerca ho permet. (com ara Excite).

• Evitar paraules massa comuns.
• Eliminar possibles paraules semblants sense interès, fent servir el connector

boolean 127.
• Usar frases per comptes de paraules
• Restringir la cerca a camps concrets. Per exemple: Title, Url, link, host
• Posar en majúscules la primera lletra dels nom propis i fer servir accents.
• Utilitzar un altra idioma
• Si es vol donar més èmfasi a alguna paraula n’hi ha prou amb repetir-la.
• Fer servir el operadors de proximitat, si és possible.
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 Hi ha cercadors que redueixen el nombre de resultats agrupant totes les pàgines que
procedeixen del mateix lloc web. AltaVista, GO.com, y HotBot fan servir aquesta tècnica
d’agrupament per llocs.

 A més donen l’oportunitat de veure totes les pàgines extretes d’un lloc triat. D’aquesta
manera s’aconsegueix un nombre més petit de resultats: cada resultat només procedeix
d’un lloc diferent.

���������� 6HQVH�UHVXOWDWV�R�PDVVD�SRFV

 La causa pot ser alguna de les següents:

• S’està cercant en un lloc incorrecte

• La cerca és massa restringida

• La configuració de la cerca no és la correcta

• Potser la informació cercada no està a la Web o no està a Internet (alguna
persona, empresa, o tema rar...).

 Pot fer alguna es les accions següents:

• Intenti ometre alguns dels trrmes de cerca.

• Intenti usar un altre motor, catàleg, o recurs especialitzat.

• Demani ajuda.

• Reformuli la interrogació:

 Observi els resultats, si no es troba el que es necessita, repeteixi la cerca amb paraules
clau opcionals per al mateix concepte. Els resultats inicials, ni que siguin incomplets,
poden donar pistes per a reformular l’equació de cerca:

o Reduir les paraules clau, diexant només les més rellevants.

o Canviar $1' per  25.

o Comprovar su l’ortografia.

o Usar sinònims i altres variants dels conceptes.

o Utilitzar un vocabulari més general

o Canviar o afegir les paraules amb l’altre número gramatical: llibre / llibres ;

o Posar totes les paraules en minúscula.

o Faci serir cercadiors més universals i en anglès.

o Tingui paciència potser no hi ha massa informació sobre aquest tema.
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o Intenti l’opció (disponible en alguns motors) per a trobar documents
relacionats a alguns dels ja trobats. FindSame , Google y ASK  ofereixen
aquest tipus de característica.

���������� 0LVVDWJHV�G¶HUURU

������������ 0LVVDWJH�����±�)LW[HU�QR�WUREDW�R�$GUHoD�GHVFRQHJXGD

 Aquest missatge indicar que la pàgina web o l’arxiu web concret, s’ha mogit, ha
desaparegut o ha canviat de nom.

 Els documents Web, como les persones, es traslladen. Quan apssa això, la millor solució
és cercar pel títol deldocument o per la persona de l’autor, fent servir les opcions de
restricció de camp. També és pot cercar per una frase molt significativa que pugu
identificar la pàgina.

 Una altra estratègia és acortar la URL per a veure si el fitxer pot estar en el mateix
servidor però en una altra carpeta. .

 També es pot usar un cercador que mantingui còpies de les pàgines, en el seu catxè,
com ara Google.

������������ 1R�WURED�HO�TXH�KDELD�WUREDW�DQWHULRUPHQW

 Una interrogació que la setmana pasada funcionava ara dona un  resultat absurd o en
blanc Qué está passant?

 Un petit secret és que els motors de cerca tot sovint eliminen pagines dels seus índexos o
reconstrueixen els seus índexos. Aquestes pàgines abandonades reapareixen a vegades
en l’índex, altrtes no.

 Afortunadament, hi ha dos cercadors que mantenen una imatge dels documents en el
moment en que el van indexar: Google  i Alexa

������������ �(O�VHUYLGRU�QR�Wp�XQD�HQWUDGD�GHO�GQV�

 Aquest missatge diu que el navegador no pot localitzar el servidor. Pot significar que la
xarxa està ocupada o que el servidor ja no existeix o que està desconnetat
momentàniament, per exemple per manteniment.

 Controli si hi ha cap error en l’adreça o URL i intenti-ho una altra vegada més endavant.

������������ �(UURU�GHO�VHUYLGRU���R�HO���VHUYLGRU�HVWj��RFXSDW´

 El servidor que usted está procurando entrar en contacto con puede ser fuera de línea, o
puede estar muy ocupado. Intenti-ho una altra vegada més endavant
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���������� 5HVXOWDWV�PDVVD�OHQWV

o Elimini les paraules comunes o freqüents. No utilitzi paraule de poques
sílabes, com ara artícles, ja què no facilitaran la cerca i l’allargaran
innecesariament.

o No faci servir massa paraules. Elimine les supérflues.

o Canvi de cercador, potser està sobrecarregat o faci la cerca en una altra
hora.

o Desactivi la càrrega automàtica dels gràfics fins que tingui un objectiu
interesant.

o Si es vol saltar a alguna pàgina que no sigui la contigua fer servir l’opció del
menú: Ir (GO).

����� &RQYp�PDQWHQLU�VH�DO�GLD

 La Web està en continu canvi: s’afegeix i s’altera informació constantment, per tant:

• Examini regularment las àrees temàtiques  del  seu interès.
• Visiti regularment les actualitzacions dels llocs específics del  seu interès, per

exemple la secció de novetats dels seus llocs favorits.
• Subscrigui’s a notificacions automàtiques dels directoris o àrees preferides.
• Vegi sistemes de filtrat de debats o llistes de correu del tipus de

www.reference.com

����� &RQWLQXw�O¶HVSHULW�GHO�:HE

• És un gran plaer ajudar a persones que mai coneixerem, aquesta cooperació
forma part dels orígens de la Web. Siguem generosos.

• Comparteixi la informació que ha trobat. Per exemple: Transmeti els seus
descobriments als  seus amics/gues i intercanviï la seva llista de favorits con altres
persones.

• Informi dels canvis, actualitzacions i errades que observi.
• Si li és possible, faci servir els llocs i els mirros més pròxims a la  seva localització

geogràfica per a evitar la congestió de la xarxa o franges horàries que no estiguin
sobrecarregades. Tots anirem més de pressa.

• Doni la seva opinió, és de gran importància.

������ 3URVSHFWLYD

 Font: Codina, Lluís;  Bases logiques del funcionament deIs motors de cerca: anillisi critica i
prospectiva a “Cercar i col locar informació en el World Wide Web”. Baró Queralt, Jaume
<editor>;Llibres de l'Índex

 Hi ha tres gran problemes en la recuperació d’informació:

• Els  cercadors d’internet no tenen encara llenguatges de consulta prou flexibles i
potents.
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• Els sistemes d’indexació es basen fonamental en un tractament estadístic de les
paraules dels documents.

• Els llenguatges d’interrogació són insuficients per expressar les necessitat
d’informació dels usuaris

 En el futur calen nous llenguatges de consulta amb l’expertesa del les bases de dades
documentals, és a dir, amb anàlisi lingüística i control terminològic, incorporant thesaurus.
Per a aconseguir-ho caldrà el complement de la generalització de l’ús de metadades
(etiquetes META) per descriure cada pàgina web

 Aquests nous motors de cerca tindran analitzadors de documents i analitzadors de
consultes basats en sistemes experts, amb regles de producció i bases de coneixements
per determinar el termes temàtics significatius –trascendint les cadenes de caraters-.

 Els indexadors haurien d’incorporar thesaurus per reduir la dispersió terminològica i evitar
les sinonímies.

 És possible que s’acabi consolidant dues xarxes Internet diferenciades: la del gran públic i
l’acadèmica i científica.

������ 5HVXP�UjSLG��(VWUDWqJLHV�GH�FHUFD

 Resumim a continuació les principals recomanacions que cal recordar abans de realitzar
una petició d'informació a un localitzador de recursos web:

 -Saber formular amb claredat la necessitat d'informació.

 -Quan s'han de fer preguntes molt genèriques, és millor començar per un directori temàtic
i ampliar la cerca a un buscador. També és important trobar la categoria que recull
totalment o parcialment el nostre interés temàtic (per exemple "informació sobre el govern
suec» ).

 -Quan es volen fer preguntes molt concretes, és millor adreçar-se directament a un
cercador (per exemple: «la gastronomia d'en Josep Pla» ).

 -Tant per a les preguntes genèriques com per a les concretes, el millor és buscar un
directori especialitzat. En tot cas, després ja s'ampliarà la cerca a un cercador , si es creu
convenient.
És molt important identificar fonts secundàries (localitzadors especialitzats) en les
matèries que busquem. En aquest sentit, els webs de les biblioteques (per exemple
www.bib.uab.es, o www.bib.ub.es, etc.) acostumen a disposar de petits repertoris
temàtics especialitzats en els diversos estudis que disposen de biblioteca (per exemple
dret, traducció, periodisme, literatura, geografia, etc.).
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 -Cal ser molt acurat en la formulació de l'equació de cerca. En aquest sentit, és bàsic
conèixer bé el llenguatge d'interrogació del localitzador que es fa servir.

 -Tenir clar que hi ha desviacions de soroll i de silenci que de moment no estan resoltes i
que a l'últim estadi de la selecció, quan els buscadars ens han donat el resultat, haurem
de fer servir el mètode de lectura seqüencial de la llista d'adreces per discriminar les que
ens interessen.

 -És molt útil seguir els enllaços de les pagines que es troben, és a dir, fer de buscador un
mateix. A partir d'un web es pot seguir el fil de la informació per tota la Xarxa saltant de
lligam en lligam.

 -Dels problemes abans apuntats, se'n podrien resoldre uns quants amb la utilització
d'etiquetes. Aquestes etiquetes haurien de donar dades descriptives fiables sobre el
document (autor, tipus de document, matèria, etc.) i ens ajudarien a incloure o descartar
documents que s'ajustin o no a les preguntes que formulem.
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���([HPSOHV�GH�FHUFD

����� 3URSRVWHV�G¶DFWLYLWDWV�GH�FHUFD

������� (VFULXUH��HQ�XQD�R�GXHV�IUDVHV�HO�TXH�HV�YRO�FHUFDU

 Vull trobar informació sobre mètodes populars de reduir pes.

 Quines són les característiques a tenir en compte quan es compra un diamant

 Quan migra la papallona Monarca.

 Efectos del alcohol sobre la memoria.

������� ,GHQWLILFDU�SDUDXOHV�FODXV�HQ�OHV�IUDVHV

 Vull trobar informació sobre mètodes populars de reduir pes.

 Quines són les característiques a tenir en compte quan es compra un diamant

 Quan migra la papallona Monarca.

������� 6HOHFFLRQDU��VLQzQLPV��L�YDULDQWV�GH�OHV�SDUDXOHV

 popular  común  preferits

 mètode  forma  tècniques tècnica

 reduir  perdre  reducció

 peso  obesitat  dieta

 

������� &RPELQDU�VLQzQLPV�L�YDULDQWV�DPE�HO�FRQQHFWRU�OzJLF�25�L�XVDU
WUXQFDPHQW�SHU�D�OHV�YDULDQWV

 (popular    O común    O prefer*)

 (meted*    O forma O tècnic*)

 (reduir   O predre     O reduc* )

 (peso   O obesitat  O dieta )

������� &RPELQDU�HOV�FRQMXQWV�DQWHULRUV�DPE�HO�FRQHFWRU�<

 (popular    O común    O prefer*) Y (meted*    O forma O tècnic*) Y (reduir   O predre     O
reduc* ) Y (peso   O obesitat  O dieta )
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������� ([HPSOH�G¶DFRWDPHQW�SHU�7tWRO

 informació sobre George Washington i la seva su esposa Martha

 +title:"George Washington "   +Presidente  +Martha

 title:"George Washington "   y   presidente   y   Martha

23.1.7 ([HPSOH�G¶DFRWDPHQW�SHU�'RPLQL

 +domain:uk    +title:"Queen Elizabeth "

 domain:uk    y    title:"Queen Elizabeth "

 cáncer    " +smok  +domain:edu    +"lung *

 domain:edu    y    " cáncer de pulmón "    y    fuma* Y taba*

 ([HPSOH�G¶DFRWDPHQW�SHU�D�XQ�VHUYLGRU

 És pràctic quan cal cercar alguna cosa dins d’un servidor gran que no té cercador intern
(com ara el del http://www.xtec.es ), encara que aquest, si existeix és sempre la millor
manera de cercar dins d’un servidor,.

 host:www.disney.com   and   "special offer"

 ([HPSOH�G¶DFRWDPHQW�SHU�85/

 url:halloween   

 title:stories

 ([HPSOH�G¶DFRWDPHQW�SHU�&RQQH[Ly���OLQN�

 Per saber quines pàgines es connecten a un lloc determinat

 link:www.pepsi.com

 link:www.ipl.org/ref /

����� ([HPSOHV��&DVRV�FRQFUHWV

�������:HEV�GHO�HTXLSV�GH�IXWERO�GH�OD�OOLJD�HVSDQ\ROD

 No interessen els resultats dels partits, ni la informació periodística

 &RQFHSWHV���club, futbol, España, club futbol, Espanya

 )RUPXODFLy���soccer and team and spain (“club de futbol” and España)

 En un catàleg temàtic:
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 Cercar per paraules clau sobre tot el catàleg.

 Intersecció,

 paraules senceres,

 cerca sobre els camps: títol, url , comentaris, paraules-clau.

 &RPHQWDUL��En ser un tema limitat geogràficament el millor és fer servir cercadors
regionals. Pel tipus de pregunta molt general pot donar bon resultat un catàleg temàtic.

������� /HV�PHVXUHV�DGRSWDGHV�SHU�O¶DGPLQLVWUDFLy�&OLQWRQ�TXDQW�D�OD
UHVWULFFLy�SXEOLFLWjULD�GHO�WDEDF�KD�DIHFWDW�QHJDWLYDPHQW�DTXHVWD
SXEOLFLWDW"

 &RQFHSWHV��Legislació, EUA, 1990-18997, publicitat, tabac

 )RUPXODFLy��En ser una pregunta concreta és millor un motor de cerca.

 (Law or bill or act or measures or legislation) and “federal government” and advertis* and
“tabacco industry” and united states

 &RPHQWDUL��Al catàleg temàtic cal usar el cercador intern per trobar la categoria on
adreçar-se. Resultats complementaris a un cercador i un catàleg temàtic.

������� *DVWURQRPLD�GH�-RVHS�3OD

 Tots el documents que facis referencia a la vessant gastronòmica d’en Jopsep Pla:
cometnaris, restaurants,m, gustus,

 &RPFHSWHV��Josepo Pla, gastronomia (cuina)

 )RUPXODFLy�� “Josep Pla” and (gastronomia or gastronomy)

 &RPHQWDUL��En ser una pregunta concreta és millor un motor de cerca.

������� ,QIRUPDFLy�VERUH�HO�JRYHUQ�VXHF

 Dades concretes sobre la composició: ministeris, ministres, adreces, ...

 &RPFHSWHV��Suècia, govern

 )RUPXODFLy��Sweden government

 &RPHQWDUL��És més útil un catàleg temàtic,

������� ,QIRUPDFLy�VREUH�HO�JRYHUQ�GH�.D]DNKVWDQ

 Dades concretes sobre la composició: ministeris, ministres, adreces, ...



Josep García Alcocer      Llicència d’estudis 2000-2001

396 de 514                          El tractament de la informació en la societat de la Informació

 &RPFHSWHV��Kazakhstan, govern

 )RUPXODFLy��Kazakhstan government. En un catàleg: estaria sota l’epígraf : Geografia/
Regional /Paisos

 &RPHQWDUL��A diferencia de l’exemple anterior de Suècia, en ser un lloc poc important el
catàleg temàtic no ofereix gaire informació i res a la subdivisió Govern .

 Es fa la cerca en un motor de cerca: molts resultats i poc pertinents.

������� 8QLYHUVLWDW�HXURSHHV�TXH�LPSDUWHL[HQ�HVWXGLV�GH�GRFXPHQWDFLy�

 Pàgines oficials d’aquestes universitat

 &RPFHSWHV��Documentació, educació, universitats, Europa

 )RUPXODFLy��(information science or documentation) and education and (“high school” or
univerrsity)

 &DWjOHJ�WHPjWLF: Education / Higher education/ Colleges and universities: ofereix la
relació de les universitats i no dels estudis

 Per tant cal fer la cerca per paraules clau dins del subgrup anterior:

 information science

 &RPHQWDUL��En ser una pregunta genèrica és millor fer servir un catàleg temàtic.

 El motor de cerca es troba amb els següents problemes:

 Dificultat de trobar un terme unívoc pels estudis de documentació

 Dificultat de restringir a Europa ja que és possible que les pàgines buscades no
continguin aquesta paraula.

 Cercar_exemples.htm

������� 3DVRV�D�VHJXLU�SHU�UHGXLU�HO�ULVF�GH�PDODOWLD�FRURQjULD

 En el cas d’Altavista: Quadre de cerca:

 UHGXFLU�DQG�ULHVJR�DQG�HQIHUPHGDG�DQG��FRUD]yQ�RU�FRURQDULD�

 triar la paraula clau més important per escriure-la en en requadre 6RUW�E\

 Triar: Espanyol en el requadre de llenguatge.

 Resultat: 1,038 pages found.. La 10 primeras pàgines són altament significatives i útils.
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������� $XVWUDOLDQV�L�1RUPDQGLD

 pregunta " que deseo encontrar la información sobre

 los canadienses que participan en la invasión de Normandía en el día D de la Segunda
Guerra Mundial "

 puede dar la interrogación siguiente:

 Día D Y (canadiens* O Canadá) Y Normandía Y ("II guerra mundial" O "segunda guerra
mundial”)

������� 7UREDU�RQ�OD�8QLyQ�6RYLpWLFD�YD�DWHUUDU�D�0DUW

 +marte +aterrizaje +lugar +"unión soviética"  -host:nasa.gov  -host:jpl.gov

�������� 'HQRPLQDFLRQV��G¶RULJHQ�GH�YL��H[FORHQW�HO�YL�GH�/D�5LRMD�L�HO�GH
1DYDUUD�

 "denominacion de origen" AND vino NOT (rioja OR navarra)

�������� 4XLQ�SUHVLGHQW�YD�QpL[HU�D�OD�FLXWDW�DQRPHQDGD�&DOGZHOO

 +President +Caldwell +born

�������� 4XLQHV�VyQ�OHV�GXHV�HVSqFLHV�G¶HOHIDQWV���

 +title:elephant* +two +species

�������� 'H�TXLQ�OORF�SUHQ�HO�VHX�QRP�HO�YLUXV�GH�O¶ÊEROD"���

 +title:Ebola +virus +name*

�������� 4XLQD�pV�O¶DGUHoD�GH�O¶(PSLUH�6WDWH�%XLOGLQJ"���

 title:"Empire State Building"

�������� 4XDQ�YD�JXDQ\DU�HO�SUHPL�3XOLW]HU�HO�'U��6HXVV"���

 +title:Seuss +"Pulitzer Prize"

�������� 4XL�YD�LQYHQWDU�HO�FOLS�SHU�D�SDSHUV"���

 +invent* +"paper clip"

�������� $�TXLQ�SDtV�HV�YD�SURGXLU�HO�PpV�JUDQ�WHUUDWUqPRO�FRQHJXW"���

 +title:earthquake +largest +recorded
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����� ([HUFLFLV��3URSRVWHV�GH�FHUTXHV

 Catàleg de les biblioteques de la Diputació de Barcelona

 &8&�R�&&8&���&DWjOHJ�&ROÂOHFWLX�GH�OHV�8QLYHUVLWDWV�GH�&DWDOXQ\D

������� 3DVVRV�D�VHJXLU�SHU�UHGXLU�HO�ULVF�GH�PDODOWLD�FRURQjULD

 Altavista: Proposta de solució:

 reducir AND riesgo AND enfermedad AND (corazón OR coronaria)

 Triar la paraula clau més important per escriure-la en el requadre 2UGHQDU

 Triar: Espanyol en el requadre de llenguatge.

������� 0qWRGHV�GH�UHGXLU�SHV

 Identificar les paraules clau significatives

 Fer una relació de sinònims:

 ��PHWHG����2�IRUPD�2�WqFQLF�

 �UHGXLU���2�SUHGUH�����2�UHGXF��

 �SHVR���2�REHVLWDW��2�GLHWD��

 Combinar-los amb OR i AND

 Comprovar l’ortografia

������� 7RUQDU�KL���5HFXSHUDFLy�SUHFLVD�

• Trieu una pàgina a l’atzar

• Fixeu-vos en les paraules clau més importants que la  descriuen.

• Activar un motor de cerca.

• Formular allí una cerca que retorni la pàgina triada entre les 10  primeres.

 Variacions:

o Fer les mateix amb el mínim de paraules clau

o Fer el mateix reduint el conjunt de resultats, per exemple entre el 5 primers.

o Fer servir un altre cercador.
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������� 3ODQLILFDU�XQ�9LDWJH

  Simular la recopilació d’informació bàsica per a un viatge.

 Triar la ciutat i cercar:

 Clima.

 Mitjans de transport.

 Esdeveniments importants (espectacles, congressos,..)

 Mapes.

 Gastronomia,

 Hoteleria,

 etc.

������� $YDOXDFLy�GHOV�UHVXOWDWV

 Cerqueu en un motor de cerca “Calendario Maya” només en l’àrea lingüística castellana

 Avaluar les 5 primeres pàgines trobades segons els criteris presentats.

������� &HUTXHX�XQD�UHODFLy�G¶XQLYHUVLWDWV�HXURSHHV�R�IUDQFHVHV

 Plantejar-se el problema que el terme Europa (o França) possiblement no apareixerà al
text de les pàgines i per tant un motor de cerca pot tenir problemes per trobar-les.

������� &RPSDUDU�UHVXOWDWV�HQ�GLYHUVRV�FHUFDGRUV

 Cercar Pablo Picasso en Google, Altavista i diversos cercadors especialitzats en art.

 Fer cerques diverses acotant en funció de les opcions que ofereixin els cercadors.
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���&RP�DFRQVHJXLU�TXH�HQV�WURELQ�HOV�PRWRUV�GH�FHUFD

����� &RP�DFRQVHJXLU�TXH�HQV�WURELQ

 Els cercadors en realitat són els intermediaris entre els continguts de les pàgines web i el
públic general.

 La pregunta que aquí és significativa és: Com treuen els localitzadors la informació de les
pàgines web existents. Poden diferenciar entre els catàlegs i guies temàtiques i els
motors de cerca.

 A) Catàlegs i guies temàtiques: Per enregistrar el lloc o pàgina web en els cercadors
nacionals i internacionals hi ha serveis de subscripció automàtica (massiva) que ho fan de
forma simultània a centenars de cercadors:

 www.submit-
it.com

 http://www.submit-it.com  de pagament

 Gratisweb:  http://promocion.gratisweb.com/buscadores.html   

 

 

 cinfonet

 

 http://promocion.cinfonet.com/alta.htm  

 Idecom,:

 

 http://www.bemarnet.es/Idecom/   especialment
dissenyades
per això.

 all4one  http://www.all4one.com/all4submit/  

 

 La possibilitat de fer-ho manualment sempre és possible: tots els catàlegs i motors de
cerca tenen l’opció de donar-se d’alta mitjançant un formulari.

 Tan el cas de registre massiu com individual, és l’usuari o responsable de la pàgina qui la
defineix i determina les paraules clau que l’assigna. Ara bé, el comportament dels
localitzadors és divers: uns accepten sense cap comprovació la informació facilitada i
l’inclouen en la seva base de dades o arbre de pàgines i d’altres fan una comprovació
dels continguts, de la seva qualitat i de l’adequació de la descripció feta pel subscriptor.

 B) En el cas dels motors de cerca els seus robots recorren la xarxa i gràcies als enllaços
hipertextuals entre les diferents pàgines arriben teòricament a qualsevol pàgina que
estigui referenciada, enllaçada per qualsevol altra. De tota manera també els motors de
cerca acostumen a tenir formularis de subscripció manual.

 En el cas de la localització automàtica a través dels robots la informació sobre  el què
contenen les pàgines l’extreuen, especialment, de les etiquetes meta, i del títol.
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����� 'HVFULSFLy�GHO�FRQWLQJXW�GH�OD�SjJLQD

 A continuació es presenten les millors estratègies per a que els robots dels motors de
cerca indexin de forma adient (i honesta) els continguts de les pàgines web.

• Fer servir de forma eficient les etiquetes: TITLE. No deixar-la mai buida i incloure una
frase ben significativa. Redactar un títol concís, interessant, que reflecteixi
perfectament el contingut de la pàgina web incloent la paraula clau (fins a tres si és
possible) més significativa. UN bon títol és fonamental.

• Planificar les primeres pàgines per tal que aparegui dins del contingut inicial una
explicació  del contingut amb les paraules clau i frase curtes més significatives
relacionades amb el tema, incloent-hi sinònims, fins i tot en diverses llengües.
Per exemple: Les capçaleres principals (etiquetes <H1>,   <H2>, etc) de la pàgina
tingui la mateixa frase que al títol.  Quan més amunt de la pàgina estiguin col·locades
les paraules claus, millor serà la ubicació de la pàgina en els resultats. S’ha de
recordar que el que és significatiu és la situació del text dins del document de text de
la pàgina, que inclou moltes paraules que no es veuen sinó que són etiquetes (per
exemple les de les taules). Els termes i frases que es vulguin destacar per als
cercadors haurien d’estar ben al principi dels arxius, per tant abans de qualsevol tipus
de taula, etc.

• Tenir en compte que els arxius que no són de text no són indexats pels robots: ni el
PDF, ni GIF...

• Evitar els comportaments inelegants i poc honests descrits en l’apartat següent

• Fer servir l’etiqueta 0HWD�dins de la capçalera (<KHDG>) per assignar paraules clau
(NH\ZRUG) i un resum del contingut (GHVFULSWLRQ)

 La sintaxi és la segúent:

 <META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Resum del lloc o la pàgina”>

 <META NAME="KEYWORD" CONTENT="relació de termes, separats per comes”>

 Exemple:

 �0(7$�1$0( �'(6&5,37,21��&217(17 ��$FWLYLWDWV��REMHFWLXV�L�PDWHULDOV�GHO�3URJUDPD�G
(GXFDFLy�SHU�D
OD�6DOXW�D�O
(VFROD�GHO�'HSDUWDPHQW�G
(QVHQ\DPHQW�GH�OD�*HQHUDOLWDW�GH�&DWDOXQ\D��(V�GHGLFD�D�WRWV�HOV
DVSHFWHV�GH�DO�VDOXW��DIHFWLYLWDW��DOLPHQWDFLy��GURJRGHSHQGqQFLHV��7RW�FHUFDQW�XQ�HVWLO�GH�YLGD�VDOXGDEOH��!

 �0(7$�1$0( �.(<:25'��&217(17 �HGXFDWLRQ��SUHYHQWLRQ��KHDOWK��HGXFDFLy��HGXFDFLyQ��HQVHxDQ]D�
HQVHQ\DPHQW��VDOXW��VDOXW��DIHFWLYLWDW��DOLPHQWDFLy��SUHYHQFLy�GH�GURJRGHSHQGqQFLHV��DIHFWLYLGDG�
DOLPHQWDFLyQ��SUHYHQFLyQ�GH�GURJRGHSHQGHQFLDV��UHFXUVRV�HGXFDWLXV��UHFXUVRV�HGXFDWLYRV��DXWRHVWLPD�
IRUPDFLyQ�SHUPDQHQWH��IRUPDFLy�SHUPDQHQW��!

 Hi ha altres etiquetes Meta, alguns relativament estàndards (com ara “Autor”) i altres
peculiars de cada redactor de pàgines.  Alguns cercadors com Infoseek, la utilitzaran com
a camp de cerca. Exemple: Si una pàgina conté:

 <meta name="autor" content="Mark Twain">
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 Infoseek inclourà en el seu índex les següents entrades: autor:Twain /

 autor:"Mark Twain"  / autor:"mark twain" /

 El sistema de metadades Dublin Core defineix un conjunt de 15 etiquetes per definir
documentalment de forma exhaustiva una pàgina web: de moment només s’utilitza en
llocs de l’àmbit acadèmic universitari, però és possible que al menys una part es vagi
generalitzant mica en mica.

• Quantes més paraules clau inclogui en una pagina, millor: de fet, no es pot mai predir
quines paraules clau faran servir els usuaris. Per tant, convé fer servir  els sinònims
possibles, variants, termes inclusius genèrics,  conceptes relacionats per a tots els
temes principals de la pàgina. A més aquestes paraules clau s’haurien d’expressar en
les diferents formes gramaticals, singular/plural.

 Donat que és molt habitual la cerca de frases, igualment, convé que el document
contingui les frases més habituals en què puguin aparèixer les principals paraules clau.
Utilitza el plural i la forma més llarga de la paraula sempre que es pugui (per exemple
“FROÂOHFFLRQV�GH�PRQHGHV´).

• Incloure enllaços d’altres pàgines relacionades amb al mateix tema. Alguns cercadors
valoren positivament el nombre d’enllaços que parteixen d’un lloc web., rep el nom de
“grau de lluminositat”�� Quan altres llocs enllacen amb un lloc web es parla del seu
“grau de visibilitat”. Tant la lluminositat com la visibilitat influeixen en el nombre de
visites que rep un lloc web.

• El  contingut de la pàgina ha de ser totalment comprensible en modalitat de text dons
hi ha una semblança entre els robots dels motors de cerca les persones
handicapades: només tenen accés al contingut textual de les pàgines. . Per tant
preservar el fluxe lògic del text, per comptes de sacrificar-lo per motius de disseny
incrementa la possibilitat que els robots  que extreguin un resumen millor de la pàgina.

• Ja que un dels factors que fan servir el motors de cerca per ordenar els resultats, és OD
IUHT�qQFLD��Hs computa com el nombre de les ocurrències de la paraules clau dividit
per la quantitat total de paraules de la pàgina), una conseqüència d’aquest càlcul és
que si dos documents contenen la mateixa paraules clau (situada a la mateixa
distància de l’inici del document), el més petit aconseguirà una graduació més alta en
les llistes de resultats.

 Per tant, el corolari és el següent: Seleccioni una de las pàgines introductòries del seu
lloc web i intenti fer-lo tan compacte i senzill com sigui possible, de manera que presenti
només l’essència del seu contingut amb només les paraules clau més comunes.  

 En resum, el requisit més important és cerciorar-se de què la pàgina web conté totes les
paraules clau que puguin ser utilitzades per cercar el document.

����� (OV�URERWV�WHQHQ�SUREOHPHV�DPE�HOV�PDUFV

 La possibilitat (posterior al HTML 4,0) d’organitzar la pàgina en marcs té repercussió
sobre l’accessibilitat de les pagines als motors de cerca. La major part dels motors de
cerca principals no poden penetrar les pàgines emmarcades. En aquest cas, la pàgina
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arrel d’un “frameset” és tot el que es pot veure i indexar, i no es consideren totes les
pàgines per sota de l’arrel.

 Però aquesta "pàgina principal", per descura o desconeixement del dissenyador, solen
contenir només la informació de distribució dels frames (material no indexable), per la
qual cosa el contingut d’aquesta pàgina no serà indexat pels motors de cerca.

 Naturalment les etiquetes Title  i Meta s’han d’omplir amb la mateixa atenció que en
qualsevol altra pàgina.

 La millor solució per a aquest problema (i també per al problema de l’accesibilitat als
marcos de les persones handicapades és fer servir l’etiqueta <NOFRAMES>.

 Aquesta etiqueta s’ha col·locar dins de l’element <FRAMESET>, generalment abans de la
primera etiqueta <)5$0(>, i pot contenir qualsevol text, connexions, o altres materials.

 El contingut de l’etiqueta NOFRAMES és ignorat pels navegadors actuals: només és
visible per a les seves versions antigues  i per al robots. Aquí és on s’ha d’incloure una
descripció optimitzada del contingut de la pàgina juntament amb enllaços simples a las
pàgines interiors. Fins i tot entre les etiquetes NOFRAMES es pot incloure una pàgina
html completa.

 D’aquesta manera es facilita informació a les bases de dades dels motors  de cerca .

����� &RP�ILJXUDU�GH�PDQHUD�WUDPSRVD�HQ�HOV�SULPHU�OORFV�GH�OHV�OOLVWHV
GH�UHVXOWDWV

 Per a figurar en els primers llocs d’un cercador hi ha diferents estratègies  legítimes, i
altres ilegítimes, com ara les quatre següents.:

• VSDPGH[LQJ.  Spamming és la pràctica abusiva de trametre grans quantitats de
correus  electrònics no demanats; Indexing és la indexació de paraules clau i termes
significatius que fan les bases de dades dels motors de cerca. Així el terme barreja:
Spamdexing són els  procediments per a provocar artificialment que un lloc web
apareixi en una posició destacada en un cercador (o apareixi repetides vegades),
quan l’usuari pregunta per  determinades paraules clau. S’aconsiguexi posant en les
etiquetes  meta repeticions (per exemple, "educació, educació, educació, salut, salut,
salut...",) però també col·locant en el cos  principal de la pàgina aquestes
acumulacions de termes repetits. Aquesta estratègia "de repetició" o "del nen de cinc
anys" és poc elegant i els motors de cerca intenten desenvolupar mecanismes de
control que la contraresti.

• Una variant és el WH[W�LQYLVLEOH, és a dir text amb el mateix color que el fons de la
pàgina de manera que no és visible. Només Webcrawler i�Netfind  l’indexen. De tota
manera és altament rebutjat per les normes d’estil de redacció de webs

• &RSLDU�XQD�SjJLQD. L’estratègia "del rap", (pel peix que fingeix formes de  peixets en
les seves protuberàncies, per a atreure als peixos que pretén devorar). En aquesta
estratègia una pàgina es mimetiza parcialment amb altra a la que pretén prendre el
seu tràfic de visites. Això es fa incloent l’eslògan o la marca del competidor dins de la
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pàgina o en o en  etiquetes meta. Quan els usuaris demanen per la pàgina original,
l’imitador apareix també i a vegades en posicions més altes de la llista de resultats

• &ORQDU�XQD�SjJLQD. Hi ha un cas extrem al que es pot anomenar "la formiga
esclavitzadora", en honor a certes  espècies, que roben ous a altres i quan neixen les
cries les posen a treballar al seu servei. Aquest és el cas dels que copien una pàgina
legítima d’un llocs i la col·loquen en el seu  propi servidor. El cercador indexa la pàgina
falsa de la mateixa manera que la legítima i quan l’usuari cerca el  cercador retorna
ambdues pàgines. Quan un servidor arriba a la pàgina falsa, aquesta ràpidament la
retramet a una nova pàgina no desitjada amb un contingut qualsevol, per exemple
pornogràfic (hi ha un cas real de l’antiga pàgina Web del documentalista i professor
Alfons Cornella, que va estar clonada d’aquesta manera). Un altra cas real va ser la
clonació de la botiga Gloriana's Book Store que amb la descripció, "llibres medievals
per a joves lectors" portava a dues pàgines la legítima i una pornogràfica.

����� &RP�HYLWDU�TXH�HQV�WURELQ

 Pot passar que alguns robots mal programats colapsin les pàgines que visiten, igualment,
pot convenir evitar pel la raó que sigui que algunes pàgines web no surtin als cercadors.

 El protocol anomenat “noma d’exlusió” (quasi universal) permet indicar als robots que
s’abstinguin d’entrar i indexar una carpeta de pàgines  web.

 Aquest protocol va ser proposat per Martjin Koster el 1994 al document:

 “The standard for robot exclusión” a l’adreça
www.nexor.co.uk/mak/doc/robots/norobots.html

 Hi ha dues maneres d’evitar que una pàgina sigui indexada pels robots dels cercadors.

 a) Aplicable a pàgines individuals.
           <META name="ROBOTS" content="NOINDEX, NOFOLLOW">

 Altres paràmetres que poden ser inclosos dins de l’apartat “&RQWHQW” són:

 ALL, INDEX, NOFOLLOW, NOINDEX.

 b) Aplicable a tot un servidor:

 Un mètode per excloure l’acció dels robots d’un servidor és crear un fitxer en el servidor
que especifica una política d’accés per als robots. Aquest fitxer anomenat / robots.txt ha
d’estar a la carpeta arrel del servidor. Aquesta operació només és accessible a
l’administrador del sistema i no als redactors individuals de pàgines.

 El fitxer consisteix en uns o més registres separats por una o més línies en blanc.  Cada
registre conté línies de la forma "<etiqueta>:<optionalspace><value><optionalspace>".

 Aquí només es poden usar dues etiquetes: 8VHU�DJHQW���i�'LVDOORZ

 El registre comença amb una o més línies indicat l’etiqueta�8VHU�DJHQW���i el nom del robot,
(L’asterisc es refereix a tots els robots) seguides d’una o més línies amb l’ordre 'LVDOORZ  i el
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nom de l’adreça, en forma de camí complert o parcial; cap URL que comenci amb aquest valor
no serà indexat.

 A partir del signe # fins al final del línia són comentaris que no es tenen en compte.

 Exemples de línies de desactivació:

 Disallow: / help  rechaza: / help/index.html   i també  help.html ,

 Disallow: /help/  Rechaza /help/index.html però permetria
/help.html

  

 

 Exemple d’arxiu:

 User-agent: *

 'LVDOORZ���F\EHUZRUOG�PDS�

 ��7KLV�LV�DQ�LQILQLWH�YLUWXDO�85/�VSDFH

 'LVDOORZ���WPS�

 ��WKHVH�ZLOO�VRRQ�GLVDSSHDU

 'LVDOORZ���IRR�KWPO

����� 9HXUH�HO�52%276�7;7

 Si  en el camp URL d'un preferit s'escriu la següent línia

 es pot veure el contingut de l'arxiu ROBOTS.TXT que controla

 la feina dels robots del motors de cerca.

 javascript:void(location.href='http://' + location.host + '/robots.txt')

 Exemples d’arxius que es poden visualitzar directament

• http://www.elpais.es/robots.txt
• http://www.cnn.com/robots.txt
• http://www.about.com/robots.txt
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���/¶HGXFDFLy�HQ�OD�VRFLHWDW�GH�OD�LQIRUPDFLy

����� (GXFDFLy�L�&XOWXUD�GH�OD�LQIRUPDFLy

������� 6RFLHWDW�GH�OD�LQIRUPDFLy

 En la societat de la informació l’educació passa a tenir un caràcter més global: amplia als
seus objectius i exigeix una col·laboració de tothom.

• Què: Necessitat d’educar per a la societat de la informació: competència inicial del
joves i actualització permanent del adults.

• Com: Necessitat de replantejar el model pedagògic a la llums de les noves
maneres d’aprendre i la nova realitat de la xarxa internet.

• Quan: Necessitat d’educar per a aprendre al llarg de tota la vida i en totes les
situacions.

������� 7HFQRORJLD�L�(GXFDFLy

 De tota manera les possibilitats educatives de les “tecnologies de la informació” no són ni
evident ni  automàtiques.

 Pot passar el mateix que amb la Televisió Educativa que també semblava la panacea
educativa i que té un paper totalment residual per no dir inexistent. La TV educa
(estableix models de valors, de coneixements i de conductes) però la televisió pròpiament
educativa cada vegada té menys  programació i menys audiència.

 La inversió en infrastructures no implica automàticament una millora del rendiment o un
canvi de model educatiu (o empresarial). Hi ha dades estadístiques respecte a les
empreses.

 El que és clau és tenir una organització intel·ligent, estructurada com a organisme que
aprèn, que sàpiga treure profit de les seves tecnologies. El que és clau és la relació entre
persones / organitzacions i màquines.

 En les tecnologies de la informació el simple fet de tenir més màquines no hi ha ni més
informació ni millors resultats. Només s’arriben a obtenir millors resultats si es té una
adient cultura de la informació.

 Les tecnologies són fàcilment utilitzables per a automatitzar processos rutines: fàbriques
robotitzades. Aquí si es pot aplicar l’esquema de l‘enginyer, del conjunt armònic que
pretén objectius. Però això no és aplicable a una organització, a una classe a una escola.
 Altres exemples en què la tecnologia només automatitza rutines però no incrementa en
valor intel·lectual o social de l’activitat humana:

• L’escriptor usa les tecnologies de la informació com a màquina que ajuda a
escriure i corregir, màquina que li permet trametre el text a altres, moltes,
persones. Tecnologies per a l’automatització.

• Com poden ajudar en el procés de creació?
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• Als hospital usen les tecnologies de la informació per automatitzar nòmines,
inventaris, llistes de pacients. Tecnologies per a l’automatització

• Com poden ajudar en el procés de curació?

 En el futur la tecnologia possiblement permetrà anar més enllà de l’automatització i
augmentar la capacitat mental, professional, millorar la xarxa de contractes,  comunicar-
se millor les persones,  construir coneixement de forma col·lectiva.

������� &XOWXUD�GH�OD�LQIRUPDFLy

 No hi ha procés d’informació sense persones que la metabilitzin (el pas següent és
generar una acció): la informació en abstracte no existeix.

 Les tecnologies de la informació han revolucionat les capacitats de transferència
d’informació però de moment han fet molt poc per millores la transacció d’informació:
aquest continua sent un procés fonamentalment humà.

 En el que la comunicació i la cognició humana tenen un paper fonamental.

 Tota la tecnologia pot ser inútil si la gent no vol, no està motivada  o no sap fer servir la
informació.

 Cal una cultura de la informació: 

• Cultura d’ús de la informació, per exemple de biblioteques i centres de
documentació

• Alt índex de lectura
• Sistema educatiu que primi la cerca d’informació i l’ús de biblioteques en las

escoles. cultura de critica de la informació
• Estructura social permeable o jerarquitzada
• Transparència informacional en las organitzacions

  

 Anomenem ,QIRVWUXFWXUD�al conjunt de continguts i  cultura de la informació, la  qual
facilita i estimula l’ús d’informació per part dels ciutadans i que fa que l’economia
/infrastructura de la informació pugui ser socialment profitosa.

������� 1RYD�FXOWXUD�JHQHUDO��QRYD�DOIDEHWLW]DFLy

 En la societat de la informació, en què els ciutadans interactuen amb persones i
màquines en un constant intercanvi de dades i informacions, l’alfabetització tradicional no
és suficient.

 &DO�XQ�QRX�WLSXV�G¶DOIDEHWLW]DFLy, una nova cultura general que inclouria:

• Habilitats de lectroescriptura,
• Habilitats manuals, : capacitat per entendre el món físic real (no només habilitats

simbòliques per entendre un món virtual)
• Habilitats de creativitat (ajudar a descobrir els actius de creativitat de cadascú)
• Autoconeixement: ajudar a descobrir-se a un mateix, les pròpies capacitats i

habilitats.
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• Habilitats lingüístiques: l’aprenentatge d’idiomes també serà crític tant per al
desenvolupament social i professional com intel·lectual.

• Habilitats ètiques i morals. Valors de democràcia, civilització i humanisme,
multicentrisme.

• Habilitats de cooperació i participació
• Habilitats d’aprenentatge i autoaprenentatge: l’objectiu essencial és ensenyar a

aprendre. Aquesta habilitats d’autoaprenentatge i actitud d’aprenentatge
permanent (cada dia, igual que es menja cada dia). Ajudar a desenvolupar
habilitats informacionals que pemetin actualitzar ràpidament els seus
coneixements.

• Habilitats informacionals que impliquen més capacitat per adaptar-se, per
aprendre, per respondre als reptes del canvi laboral i social.

 Les habilitats informacionals són fonamentals però no es poden oblidar els altres conjunts
d’habilitats esmentats. Les capacitats per seleccionar, analitzar i comprendre la
informació no són conseqüència immediata del coneixement o del l’ús del mitjà tecnològic
que li serveix de vehicle. Requereixen les altres habilitats esmentades i sobretot motivació
i actitud per manegar la informació i per autoaprendre permanentment. 6yQ�OHV��jUHHV�GH
FRQHL[HPHQW�WUDGLFLRQDOV�OHV�TXH�SRGHQ�RIHULU�OHV�HLQHV�QHFHVVjULHV�SHU�DIURQWDU
FUtWLFDPHQW�OD�QRYD�VLWXDFLy�VRFLDO�L�HGXFDWLYD�(referents culturals i socials): lògica,
sociologia, ètica, etc.

 Aquestes habilitats informacionals són:

• Saber plantejar-se els problemes, fer-se preguntes.
• Saber de què has d’estar informat
• Saber navegar per fonts infinites d’informació.
• Saber utilitzar els sistemes d’informació.
• Saber on cercar informació
• Saber com cercar informació
• Saber discriminar la qualitat de les fonts d’informació.
• Saber reconèixer i aprofitar la “serindipity” (descobriment per atzar)
• Saber determinar la fiabilitat de la font.
• Saber dominar la sobrecàrrega informacional.
• Saber aplicar la informació a problemes reals.
• Saber comunicar la informació trobada a altres.
• Saber utilitzar el temps per a aprendre constantment.

 Aquesta alfabetització informacional és més que l’alfabetització informàtica de la que se
n’ha parlat en algunes ocasions. Si s’entén aquesta com a habilitats per a manegar
ordinadors i xarxes, tècniques d’obtenció d’informació, l’alfabetització informàtica pot ser
innecessària molt aviat ja que el consum d’informació serà cada vegada més simple i
només caldrà un saber com funciona (com passa ara amb la televisió o el vídeo).

������� /D�VRFLHWDW�GH�OD�LQIRUPDFLy�pV�XQD�VRFLHWDW�HGXFDWLYD

 La Unesco parla de quatre pilars de l’educació del futur:

 6DEHU�IHU 6DEHU�HQWHQGUH 6DEHU�VHU 6DEHU�YLXUH�MXQWV
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 En la societat de la informació l’educació passa a tenir un caràcter més global: amplia als
seus objectius i exigeix una col·laboració de tothom. Es perllonga al llarg de tota la vida i
totes les situacions són d’aprenentatge.

 De fet:  6RFLHWDW�GH�OD�,QIRUPDFLy�  �6RFLHWDW�(GXFDWLYD

 És d’esperar que en la societat de la informació cada vegada hi haurà més educació i
millor aprenentatge.

 Aprendre és més que mai una activitat social, no només individual: dret i deure cívic de
l’individu i de l’estructura social i política. Els sistemes educatius són a la vegada una font
de capital humà, capital social i capital cultural.

 Educar és més que mai una funció social i té conseqüències en l’estabilitat social.
L’educació, per tant, s’ha d’orientar en el sentit d’augmentar la cohesió social  per tal de
contrarrestar fenòmens creixents com la fragilització de la identitat, la dissolució de les
referències culturals i socials, l’aparent similar rellevància de les informacions (per
exemple la banalització de la delinqüència).

 Si aquests factors psicosocials es sumen a unes precàries condicions de vida o bé un
trencament dels lligams familiars, es pot fàcilment caure en la marginació.

 Les tecnologies de la informació comporten dos tipus de conseqüències per a l’educació:

1. Necessitat d’educar per a la societat de la informació: competència inicial del joves i
actualització permanent del adults.

2. Necessitat de replantejar el model pedagògic a la llums de les noves maneres
d’aprendre i la nova realitat de la xarxa internet.

������� (GXFDFLy�DO�OODUJ�GH�WRWD�OD�YLGD

 A més, per primera vegada la major part de les competències adquirides per una persona
al principi de la seva trajectòria professional seran obsoletes al final de la seva carrera.

 Davant de la situació d’obsolescència sistemàtica no hi ha més solució que l’educació
continuada: tota la vida. Aprendre Al llarg de tota la vida Però també caldrà aprendre a
adaptar-se a una dfinició canviant del que es consideren coneixement bàsics.

 La única manera de sobreviure en la complexa i dinàmica societat de la informació és no
ancorar-se en allò que un creu que sap: oblidar és ja tan important com aprendre.

 En la nova societat de la informació l’educació dura al llarg de tota la vida amb una
multiplicitat de mitjans que permet un coneixement dinàmic del món, dels altres i d’un
mateix. (informe de la Unesco. Comissió internacionals sobre educació al segle XXI).

 Aquesta educació permanent implica múltiples entrades i sortides dels processos
educatius formals, a més del processos no formals.

 Caldrà aprendre a viure amb la pròpia ignorància i treure profit de la intel·ligència
col·lectiva: aprendre a ser alumnes permanents, on qualsevol situació és una situació
d’aprenentatge: aprendre tota la vida i en tot moment.
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 Els primers que han de posar en marxa aquesta cultura de l’educació al llarg de tota la
vida són les institucions educatives i els professionals de l’ensenyament

����� ,QWHUQHW�L�WHRULHV�GH�O¶DSUHQHQWDWJH

 (Font: Isabel Borrás, Enseñanza y aprendizaje con la Internet: una aproximación crítica,

 http://www.doe.d5.ub.es/te/any97/borras_pb)

 L’anàlisi de l’ús educatiu d’Internet passa per la combinació de les línies d’actuació
derivades de les tres següents teories pedagògiques

• constructivisme
• teoria de la conversació,
• teoria del coneixement situat

������� &RQVWUXFWLYLVPH

 Segons el model constructivista de coneixement el coneixement es construeix en la ment
de l’aprenent ("Knowledge is constructed in the mind of the learner" Bodner, 1986: 873).
Aquesta teoria està relacionada amb l’Aprenentatge pràctic; l’Aprenentatge per
descobriment; i la motivació, és a dir l’interès i l’entusiasme.

 Des del punt de vista constructivista, les dades dels sentits i els esquemes cognitius que
fem servir per a explorar aquestes dades existeixen en la ment. Adoptat un criteri
constructivista de l’aprenentatge significa introduir les següents modificacions
pedagògiques:

• &RQVWUXFFLy�SHU�FRPSWHV�G¶LQVWUXFFLy. Aprendre significa transformar el
coneixement per comptes de considerar  que es dona una substitució  d’un punt de
vista incorrecte pel correcte, o bé que s’acumula nou coneixement sobre el vell.
Aquesta transformació la porta a terme el pensament actiu de l’aprenent. Per tant,
l’educació constructivista implica experimentació i resolució de problemes i
considera que l’error és la base de  l’aprenentatge.

• ,QWHUqV��SHU�FRPSWHV�GH�UHIRUoDPHQW. La comprensió és facilitada per la
motivació, quan l’atenció està ben desperta. El que s’aconsella és promoure
processos d’investigació sobre allò que pugui despertar l’interès dels alumnes i
implicar-los-hi.

• $XWRQRPLD��SHU�FRPSWHV�G¶REHGLqQFLD. Caldria fomentar la llibertat responsable
per comptes de la submissió. Aquesta autonomia es desenvolupa a través
d’interaccions entre els aprenents, entre aquests i els materials i processos
d’aprenentatge.

• &RRSHUDFLy�SHU�FRPSWHV��GH�FRHUFLy� Les relacions entre alumnes són
fonamentals per desenvolupar  l’aprenentatge i el sentit de la igualtat i  justícia.

 Utilitzar Internet implica aquests quatre principis: construcció,  motivació, autonomia i
cooperació. És un sistema obert on l’interès orienta l’acció de l’aprenent, és intelectual i
conceptualment atractiu i provocador i a l’hora estimula la interacció. Per tant, l’ús
d’Internet facilita la construcció contextos d’aprenentatge constructivistes.



Josep García Alcocer      Llicència d’estudis 2000-2001

411 de 514                          El tractament de la informació en la societat de la Informació

������� 7HRULD�GH�OD�&RQYHUVDFLy

 Segons la teoria de la conversació (Pask, 1964) el  procés educatiu consisteix en una
xarxa  de contractes, entre els aprenents i els ensenyants, en un procés de conversa.

 Aquesta teoria es fonamenta en la idea de Vygotsky (1978): aprendre és fonamentalment
un fenomen social: l’adquisició de nous coneixements resulta de la interacció en forma de
diàleg entre individus; així aprendre és un procés de contrastació de punts de vista fins
arribar a un acord. Internet és clarament un context social en el que es col·labora,
s’intercanvia  i es contracta informació.

 En un altre sentit, la situació d’aprenentatge s’han d’entendre com un contracte o xarxa
de contractes entre ensenyants i alumnes: cada un aporta i espera rebre en funció de
l’interès que desperti el procés d’aprenentatge.

������� 7HRULD�HFROzJLFD�GHO�FRQHL[HPHQW�R�FRQHL[HPHQW�VLWXDW

 Aquesta teoria es fonamenta en els conceptes de sistema, coneixement tàcit i relacions
ecològiques.

 Segons aquesta teoria el coneixement és una relació activa entre l’aprenent i el seu
context pel que cal adoptar  una perspectiva ecològica. La base d’aquesta teoria és la
insistència en que s’aprèn a través de la percepció, no de la memòria.

 Internet respon a les característiques bàsiques del coneixement situat: realisme i
complexitat. Per una banda Internet possibilita intercanvis autèntics entre usuaris reals
precedents de contextos culturals diferents però amb interessos similars. Per una   altra
banda, la natura inestable d’Internet és un problema per als neòfits però la pràctica
continuada es veu recompensada amb un aprofitament progressiu.

����� 2UJDQLW]DFLy

������� 0yQ�GH�[DU[HV��LQWHUFRQQH[Ly�L�UHODFLRQV

 Internet, una xarxa mundial d’ordinadors que emmagatzema  informació i al qual milions
d’usuaris accedeixen simultàniament, permet la comunicació personal i l’intercanvi
d’informació, ofereix un entorn virtual que afavoreix la relació entre persones i grups,
potencia el treball de col·laboració, afavoreix la distribució d’intel·ligència i coneixements,
traspassa els murs de l’escola i modifica les relacions entre mestre i alumnes.

 El nucli de la seva especificitat és la interconnexió, el volum d’informació i les relacions
que s’hi estableixen.

 Cal una reorganització de l’educació en un mon de xarxes, però encara estem en els
passos inicials d’aquesta utilització eficient de les xarxes dins del procés educatiu.

 L’ordinador connectar a la xarxa ha de jugar un paper central en el procés educatiu: no és
lògic que Internet senzillament s’afegeixi al conjunt de recursos educatius ja existents,
sense que es produeixin més modificacions de didàctica i d’organització..
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������� 2UJDQLW]DFLy�FRP�D�[DU[D�GH�FRQWUDFWHV

 Una organització no és un grup que pretén un objectiu comú (visió idealista, de l’enginyer
que defineix processos) sinó una xarxa de persones amb interessos particulars  lligades
per contractes on és fonamental el sistema de relacions. Tenir cura d’aquest “sistema” de
relacions permet que els esforços en combinin per aconseguir l’objectiu correcte.

 La classe, per tant, es pot entendre com un pacte entre les dues parts –professor i
alumnes- que pretenen alguna cosa: es captarà l’atenció de l’alumne oferint-li allò que li
pugui interessar, que respongui a les seves inquietuds.

 Una classe és una xarxa de contractes:

• Professor amb els alumnes/ estudiants: “sou aquí perdent el temps i alguna cosa
us haig d’oferir que sigui del vostre interès.

• Estudiants amb el Professor: han de participar, ajudar a la dinàmica del grup.

 La classe, com a organització, és un conjunt de persones que interactuen,  les quals
tenen els seus respectius interessos: cadascú busca una cosa diferent (visió més realista,
més pròpia de l’ecologia).

 Per tant, es pot entendre com un ecosistema de relacions complexes en la que els
membres tenen la tendència natural a escapolir-se.  El paper del professor és gestionar
aquesta tensió,  cohesinar-los, tot incloent-s’hi ell mateix..

 Les persones som éssers socials i la nostra relació amb la informació és complexa: per
entendre alguna cosa no n’hi ha prou amb que ens ho diguin, cal que estem en una
situació adient per entendre-ho: tenir els preconeixements, estar interessat...

 Per tant, els mecanismes socials d’intercanvi, recolzament, aprenentatge d’informació i
coneixements són tant o més importants que les tecnologies de la informació.

������� 2UJDQLW]DFLy�FRP�D�HFRVLVWHPD

 Els sistemes d’informació són ecosistemes: un sistemes de persones, de pràctiques, de
valors i de tecnologies ubicats en un determinat espai. El focus d’aquest sistema no està
en la tecnologia sinó en les activitats humanes.

 Característiques d’aquest ecosistema:

• Sistema complex d’elements i relacions
• Hi ha diversitat  (necessària per a la salut del sistema)
• Cada part coevoluciona, canviant segons les relacions establertes
• Hi ha espècies clau per al sistema (per exemple l’expert informal a qui tothom

pregunta)
• Existeix en un determinat lloc, els components en un altre lloc funcionarien diferent.

 Exemple: si es vol modificar la didàctica o introduir les tecnologies de la informació dins
de la docència, caldrà modificar altres elements com els currículums, (els programes), els
sistemes d’avaluació, els espais i els horaris, etc.

 Els calaixos curriculars tradicionals (amb horaris i estructura diferenciada) es qüestionen:
les tecnologies multimèdia, els videojocs, la web, presenten les matèries de forma
integrada.
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 Caldria una implicació dels professionals i uns fòrums multidisciplinaris per construir una
nova visió de la participació i la comunicació.

����� 0HWRGRORJLD

������� 7UDQVIHUqQFLD�L�WUDQVDFFLy�G¶LQIRUPDFLy

 Transferència: llençar idees a algú: explicacions orals, web, biblioteques,

 Transacció: entre tots construeixen el missatge. Comunicar, construir una intel·ligència
col·lectiva. El model és una conversa, diàleg

 En una conserva es produeix una sincronització de contextos: llengua, cultura comunes,
interès, sintonia... convergència d’interessos (intel·lectuals)

 ((Això encara no es produeix en el diàleg entre humans - màquines.))

 Per tal que la informació sigui útil ha de començar per una transferència però ha de
produir també una transacció (com a mínim dins del cap dels que intercanvien o reben la
informació).

 Una organització funciona (Nonaka i Takeuchi) per intercanvi de coneixements i els
coneixements són de dos tipus: tàcits i explícits: són complementaris però no
trasmissibles l’un a l’altre.

• Coneixement tàcit: el que no es pot documentar, està en la forma de fer i ser i que
no es pot transmetre de forma explícita, només pels models (ensenyar a ser
artista? Ensenyar a ser un bon cercaire?). La manera de transmetre el
coneixement tàcit és l’aprenentia, la socialització, els models.

• Coneixement explícit: totalment documentable, explicitable,, codificable.

 No es pot transmetre el coneixement tàcit per transferència: o es fa amb grups de treball,
per intercanvi, per relació personal, en forma d’aprenentia o es fa explícit. Com convertir
el coneixement tàcit en explícit?

 La transferència és un model d’ensenyament/aprenentatge que no és aplicable aquí, sí en
canvi la transacció. Si s’utilitzen tecnologies només per a la transferència s’està
fracassant.

 La nova educació no és l’anterior més el correu electrònic (la Revolució industrial no va
ser la societat agrària + tren). Per exemple, fer una classe amb molts ordinadors i amb
internet, però mantenint l’esquema de professor que transmet informació.

 La inclusió  d’Internet a l’ensenyament no es pot reduir a ensenyar a cercar informació:
l’educació “digital” requereix noves maneres de trobada i d’intercanvi.

������� 0HWRGRORJLD�G¶DFFpV�D�OD�LQIRUPDFLy��FHUFDU��³SXOO´��L�UHEUH��³SXVK´�

 La metodologia de treball pot combinar els dos mètodes d’accés a la informació



Josep García Alcocer      Llicència d’estudis 2000-2001

414 de 514                          El tractament de la informació en la societat de la Informació

• Sistemes tipus “cerca” (“pull”): La persona interessada ha d’actuar per cercar la
informació allà on la pugui trobar: bases de dades, internet, biblioteques, persones
o institucions externes...

• Sistemes tipus “facilitar” (“push”): La informació és tramesa/ facilitada/ dispensada
per un intermediari d’informació -el professor- a aquells a qui els pugui ser útil,
segons el seu perfil: explicacions, llibres de text, correus electrònics, materials
diversos facilitats pel professor.

������� (VWUDWqJLHV�SHU�D�DSUHQGUH�DPE�OD�WHFQRORJLD

 (Font: Isabel Borrás, Enseñanza y aprendizaje con la Internet: una aproximación crítica,

 http://www.doe.d5.ub.es/te/any97/borras_pb)

 L’experiència de l’autora en el disseny d’activitats de formació del professorat amb
tecnologies de la informació li permet enumerar una sèrie d’estratègies per a aprendre
amb la tecnologia que poden servir de pauta per a la tasca docent general. L’èxit de la
pràctica d’Internet a l’aula dependrà de factores com:

• Preveure un recolzament individualitzat,
• Existència de materials d’ajuda tècnica i guies de treball
• Acoblament dels continguts a les necessitats dels alumnes;
• Promoure una pràctica intensiva a través de tasques significatives. És adir,

l’exploració dels recursos Internet a través de tasques autèntiques que
proporcionin a l’usuari raons vàlides per a usar la tecnologia, i la creació d’una
atmosfera de participació i col·laboració.

• Foment de la col·laboració en classe;
• Creació conjunta pel professor i els alumnes de l’entorn d’aprenentatge.

 Aquestes estratègies tenen el seu equivalent en les característiques següents del material
web o hipertextual utilitzat com a recurs educatius:

• simplicitat d’estructura i facilitat de navegació;

• originalitat dels continguts;

• sentit de finalitat dels projectes de treball proposats;

• oportunitats de col·laboració electrònica;

• col·laboració del professor i els alumnes en el desenvolupament  de documents
Web.

 En resum, cal enfocar l’ús d’Internet com un univers informacional on aprendre, per
comptes d’una eina per a ensenyar.
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����� 5RO�GHO�GRFHQW

������� (O�SURIHVVRUDW�L�OD�[DU[D

 Amb Internet, les barreres entre l’escola i el món exterior tendeixen a caure en la mida en
què professors i alumnes estableixen connexions directes en un fòrum que oculta les
seves edats i els seus rols i els fa aparèixer com a homòlegs virtuals.

 Internet por ajudar als professors a reduir el sentiment d’aïllament, a connectar-se amb
col·legues i fomentar la seva autonomia, sempre que se sàpiga superar l’angoixa
informacional provocada per el volum incommensurable i anàrquic d’informació que
ofereix Internet.

 La possibilitat de l’accés lliure a la informació por constituir un repte per als ensenyants i
es poden donar diferents tipus d’aproximació:

• cap tipus d’accés;

• accés restringit limitat a materials seleccionats;

• accés només a bases de dades per a tasques d’investigació;

• participació en grups de debats o fòrums per familiaritzar als estudiants amb
comunitats autèntiques i assentar una cultura cibernàutica;

• participació en projectes independents o col·laboratius que afegiran noves
informacions a la Web.

������� 3DSHU�GHO�SURIHVVRU

 El més important és saber com ensenyar, més que no pas saber què ensenyar.

 Però la didàctica dominant encara és que un de sol parla a un conjunt de pacients
escoltes. Amb internet (gran magatzem d’informació) aquest canvi és possible: ningú sap
tant com la xarxa.

 Un nou tipus d’ensenyant: més un animador de la intel·ligència personal i de grup que un
dispensador d’informació.

 ���/D�IXQFLy�GH�O¶HQVHQ\DPHQW�pV�RULHQWDU�HQ�OD�VHOYD�GH�OD�LQIRUPDFLy�més que
transmetre (transferir). Seleccionar la millor, dirigir a l’alumne cap al bon coneixement tot
discriminant la qualitat, per tal d’estalviar temps a l’aprenent. El temps és el recurs més
escàs.

 Concepte de intel·ligència col·lectiva: és un concepte clau per la nova societat: ningú ho
pot saber tot però cadascú sap alguna cosa.

 Aprenem de la comunicació, de saber arribar a qui té /on hi ha el coneixement necessari
en cada moment (molt sovint, cada vegada més , a la xarxa).

 Es podria dedicar una part  més gran dels temps lectiu dels estudiants a l’anàlisi crític dels
continguts proposats pels professors, entesos com a guies del coneixement.
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 �� &DO�GHVHQYROXSDU�QRXV�PqWRGHV�G¶HQVHQ\DPHQW��IRQDPHQWDOPHQW�HQ�IRUPD
G¶DPELHQW�HVWLPXODQW�G¶DSUHQHQWDWJH�LQGLYLGXDOLW]DW�L�FRRSHUDWLX. En un mon ple
d’informació, mantenir l’atenció de l’estudiant serà/és molt difícil.

 L’estudiant ha de participar en l’aprenentatge (cognitivisme) i ha de construir activament
els conceptes, les habilitats, l’aprenentatge. Aprendre en aquest context és un acte volitiu,
entretingut, de resolució de problemes, per afrontar situacions noves, complexes, en el
que cal desenvolupar de competències de presa de decisions davant de camins
alternatius.

 L’escola ha de primar el seu rol d’experiència cognoscitiva per sobre del seu rol de
transferència. Un bon disseny d’un sistema d’estímuls personalitzats serà tan important
com les tecnologies.

 Per exemple, per afrontar el nou repte d’aconseguir resultats positius ajuntant els
fragments d’informació que els alumnes aconsegueixen cercant a la xarxa. És una nova
forma d’aprendre on hi ha molt autoaprenentatge i per tant és bàsic l’existència d’estímuls
per mantenir l’esforç continu. Assolir una cultura de l’aprenentatge permanent

 �� /¶HQVHQ\DQW�KDXULD�GH�VHU�XQ�DUWLVWD�GHO�VHQWLW�FUtWLF��XQ�DUWLVWD�GH�O¶HQWXVLDVPH
SHO�FRQHL[HPHQW.  (per exemple: amor per la poesia; plaer pel rigor matemàtic)

 La motivació és el lubricant: el docent ha de convèncer a través de l’experiència vital de
per què el que explica s’ha d’escoltar i après. Ha de transmetre la passió pel que fa: per
què té sentit el que fa.

 A més, hi ha educació si hi ha implicació, és a dir s’ha de procurar donar resposta
personalitzada a les necessitats de l’aprenent i que es compensi el temps i l’esforç
dedicat a l’aprenentatge (en forma d’habilitats o coneixement útils – aplicables en funció
del temps i l’esforç dedicat). Intercanvi d’atenció per aplicabilitat. cal que es vegi de forma
immediata la importància del que es fa, del que s’intenta ensenyar.

 Apareix un nou element del procés d’ensenyament: la sintonia entre discent i docent.

 Per exemple: una web on els professors comparteixin les seves percepcions sobre el
valor de les fonts de coneixement disponibles, per ser usades en classe.

 El repte de l’escola ja no és ensenyar coneixement explícits sinó transmetre el cuc de la
curiositat, l’autoestima i la crítica.

 Les classes haurien de ser una experiència pels alumnes, no una transferència. Més que
ensenyar coneixements concrets de forma linial caldria posar als alumnes en contextos
que els obliguin a pensar de forma polièdrica (usant visions diferents del mateix
fenomen).

 ³6L�HO�TXH�GLXV�MD�HVWj�DOV�OOLEUHV�HVWjV�IUDFDVVDQW�FRP�D�HQVHQ\DQW�´�(Alfons
Cornella)

 S’ha entès encara les possibilitats de la xarxa per transformar l’educació o simplement es
vol utilitzar la xarxa dins del mateix esquema de la transferència de coneixement
explícits?
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 A l’hora cal estimular la responsabilitat individual en l’activitat aïllada i dins del grup.
L’escola ha de mostrar que existim en un entorn social, una xarxa social, som animals
socials, que ens necessitem mútuament: cal experimentar el treball en grup.

 ���'LVVHQ\DU�IRUPHV�G¶DSUHQHQWDWJH�SHO�GHVFREULPHQW�L�OD�LQYHVWLJDFLy�SHUVRQDO�o en
grup, d’implicació, de satisfacció de la curiositat amb un alt component lúdic. Per tant s’ha
d’emigrar des d’un ensenyament verbalista.
L’ensenyament ha de passar de la idea de transmetre matèria a la idea de transmetre
experiència i de que aquesta s’ha d’intercanviar amb els altres, ja sigui a la mateixa sala
o laboratori o a l’altra costat del món.

 ���&DOGULD�VHOHFFLRQDU�L�FRQVWUXLU�PDWHULDOV�L�PqWRGHV�GH�WUHEDOO�FRRSHUDWLX�L
FRPXQLFDWLX�mitjançant una implicació dels ensenyants en grups multidisciplinaris.

 Convé generar nous continguts multi-inter disciplinaris: hipertextos multimèdia. Grups
multidisciplinaris amb la presència d’ensenyants.

 ���(VWLPXODU�XQ�PRGHO�G¶HQVHQ\DPHQW�GH�WUHEDOO�HQ�SHWLWV�JUXSV��més que no pas
uniforme per a tota la classe.

• Oferir la possibilitat de l’aprenentatge individual, seguint itineraris propis
• Recolzar constantment als alumnes amb aptituds diferenciades (portadors de

múltiples talents)
• Aplicar tècniques d’aprenentatge cooperatiu. mètodes de treball en grup,

d’aprofitament de la intel·ligència distribuïda

 I per aconseguir-ho el nou model d’ensenyant de la societat de la informació ha de tenir:

• Capacitat per recrear constantment ambients organitzadors d’aprenentatge
• Capacitat d’integració en xarxes de formació
• Aspiració a reunir comunitats educatives i establir associacions durables.
• Adopció dels nous llenguatges i les noves tecnologies des de la doble perspectiva

del coneixement codificat i del coneixement implícit o tàcit.
• Capacitat d’usar les tecnologies de la informació en el procés de transacció en que

consisteix l’aprenentatge.

 El procés d’aprenentatge es pot dividir en tres etapes que resumeixen les habilitats
informacionals enunciades al capítol anterior ³1RYD�FXOWXUD�JHQHUDO��QRYD�DOIDEHWLW]DFLy´.

• Plantejar correctament els problemes. Aprendre a fer-nos preguntes.

• Informar els alumnes sobre on trobar la informació

• Instruir els alumnes sobre com interpretar/ discriminar la informació

 És a dir, cal educar en l’art d’aconseguir el coneixement tàcit: el coneixement explícit està
en milers de llibres o de pàgines web.
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������� 0XOWLPqGLD�L�GLJLWDO

 En els contingut encara manquen materials multimèdia educatius en quantitat i en
qualitat. Igualment no hi han fòrums multidisciplinaris per construir una visió tecnològico-
pedagògica adient a l’entorn social i cultural.

 Característiques del multimèdia digital: permet l’accés a la informació en condicions
noves:

o En quantitat

o En qualitat (multimèdia)

o Rapidesa (disponibilitat de fons i facilitat de consulta)

o Interactivitat: la navegació hipertextual requereix prendre decisions.
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���,QVHUFLy�FXUULFXODU�G¶,QWHUQHW�L�GH�OD�FHUFD�G¶LQIRUPDFLy

����� ([SHULqQFLHV�HGXFDWLYHV�G¶LQVHUFLy�FXUULFXODU�GH�OD�WHOHPjWLFD

 Les possibilitats d’ús curricular d’Internet tenen que veure amb els eixos o
característiques fonamentals de la xarxa:

• Informació,

• Cerca,

• Comunicació,

• Cooperació.

 La connexió telemàtica es pot integrar “fàcilment” en el currículum i l’activitat
d’ensenyament – aprenentatge, provocant un procés comunicatiu altament motivador.

 Els alumnes escriuen, llegeixen,  en general es comuniquen amb més interès
(entusiasme) i rigor quan ho fan per una audiència real i no només com a activitat
“escolar”, per al professor/a, per a ser qualificat.

 Per tant, fent servir les possibilitats comunicatives i cooperatives de la xarxa s’estimula la
lectura, l’escriptura, l’expressió oral, la comprensió i l’anàlisi, tot globalitzant-les.

 Freinet ja sabia, i avui fins i tot ja és una obvietat que caldria portar més a la pràctica, que
la comunicació real estimula l’aprenentatge. Algunes de les propostes didàctiques més
emblemàtiques de la pedagogia Freinet tenen una més fàcil plasmació amb les
tecnologies de la informació i la comunicació, i en particular amb la xarxa: la impremta a
l’aula, la correspondència escolar, el diari escolar, etc.

 L’element comú de totes aquestes propostes és el gran poder dinamitzador de la classe
tradicional, la participació activa de l’alumne en el procés d’aprenentatge i el canvi de rol
del docent: aquí no serà el centre de l’activitat escolar sinó un element del “grup que
aprèn” amb la privilegiada funció d’assessorar en els aspectes tècnics, orientar en
l’obtenció de la informació, en ajudar a raonar, etc.

����� ,QIRUPDFLy

������� 5HYLVWHV�HOHFWUzQLTXHV��KLSHUPqGLD

 3jJLQD�ZHE�GHO�JUXS, d’actualització dinàmica amb la participació de  tothom, però amb
un consell de redacció que pot ser rotatori.

• Eines: editor web, transmissió de fitxers, editor gràfic.

 A la classe d’informàtica es pot dissenyar la pàgina, crear els diferents fulls d’estil i
ensinistrar a tothom en la confecció de gràfics i de pàgines web.

 Podria, per exemple, reflectir la següent informació:
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• Presentació individual de cada alumne i del/s professor/s
• Novetats de la marxa del curs: agenda de cada assignatura, sortides...
• Activitats acadèmiques individuals o de grup: comentaris de text, esquemes de

determinats temes, informacions complementàries que aportin els mateixos
alumnes o el professor, adreces internet útils per cada (o determinat) tema.

• Monogràfics producte de la tasca de cerca proposada pels professors i elaborada
generalment en petits grups.

• Informes de sortides escolars o colònies.
• Participació lliure, gràfica o textual.
• Seccions no acadèmiques com ara crítica cinematogràfica, teatral, televisiva,

literària.
• Agenda d’activitats extraescolars del grup o de petits grups obertes als demés

companys.

 5HYLVWHV�R�GLDULV�WHPjWLFV�fruit de la tasca acadèmica del grup.

• Eines: editor web, transmissió de fitxers, editor gràfic.

 Poden tenir la forma d’un diari amb seccions diferents: primera pàgina de més actualitat,
notícies principals i secundàries, , cròniques, reportatges, entrevistes, nacional i
internacional, cultura, espectacles...

 Per exemple:

• L’edat mitjana
• El modernisme
• L’evolució biològica
• La reproducció
• Immigració
• La dona treballadora
• La fam
• ...

 Aquesta proposta es pot fer dins del grup classe o també pot tenir la forma d’una tasca de
col·laboració entre diferents centres. Cal una  planificació i divisió del treball. Les
col·laboracions es transmeten com a arxius adjunts a missatges i cada activitat (tema o
monogràfic) és coordinat i publicat (convertint-lo en pàgina web) per un grup de forma
rotatòria.

������� &DODL[�GH�GXEWHV��/OLVWHV�GH�GLVWULEXFLy�R�GHEDWV

 Tauler de consultes obert a tothom.

• Eines: Grups de debats.
• Tots els alumnes poden fer preguntes i tots poden respondre o matisar una

resposta anterior.
• Els professors ha d’estar al cas que cap pregunta quedi sense resposta, bé

animant/orientant a algú a preparar la resposta, bé responent-la directament (però
deixant un termini prudencial per tal que els propis alumnes tinguin temps de
respondre espontàniament).

• A mida que va creixent es pot subdividir en àrees temàtiques.
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������� $XOD�YLUWXDO

 7DXOHU�GHO�SURIHVVRU�L�SUHVWDWJHULD�YLUWXDO.

 Dins de la pàgina web del grup, el/la professor/a té el seu espai: WDXOHU�GHO�SURIHVVRU, per
proposar activitats, orientar i ajudar en la realització de determinats treballs o temes
d’estudi. Per comentar notícies d’actualitat del centre o de la societat. Per suggerir
lectures o pel·lícules, obres teatrals o musicals.

 Segurament, tota aquesta informació ja ha estat exposada a la classe, però d’aquesta
manera queda recollida i és de consulta immediata per qualsevol alumne: això és més
eficient que lliurar fotocòpies per a cada element informatiu o confiar en els apunts que
hagin pogut prendre els alumnes.

 Igualment, hi ha la SUHVWDWJHULD�YLUWXDO�amb  bibliografia comentada, adreces web,
filmografia (preferiblement localitzable a la mediateca del centre o d’una biblioteca local),
sobre tots o alguns dels temes d’estudi o els treball de recerca dels alumnes. etc.

• Eines: editor web, transmissió de fitxers

������� 7HOHFRQIHUqQFLD

• Eines: webcamp, diàleg electrònic.

 Hi ha referències a l’apartat de teledebats i col·loquis temàtics.

 S’hauria de combinar sempre amb el col·loqui en forma de xerrada o debat, per evitar una
activitat només unidireccional.

������� 3UHPVD�GLJLWDO

 6LPXODFLy�G¶XQD�DJqQFLD�GH�QRWtFLHV. Es fa una tria de les informacions del dia o de la
setmana i es fan públiques a través d’una pàgina web, indicant en cada cas l’origen de la
notícia.

 Una variant pot ser centrar-se en una notícia i en el conjunt de comentaris, editorials i
opinions que li fan referència.

• Eines: navegador i editor web, tractament de textos, base de dades

 6HJXLPHQW�G¶XQD�QRWtFLD�per cada subgrup durant un temps relativament llarg, per
exemple 6 o 8 setmanes i en acabar elaborar un dossier sobre el tema i sobre la manera
en què ha estat tractat en les informacions i els comentaris.

• Eines: navegador i editor web, tractament de textos, base de dades

����� &HUFD�D�OD�PHGLDWHFD�XQLYHUVDO

������� $SUHQHQWDWJH�DFWLX�L�SDUWLFLSDWLX

 La metodologia activa d’us de la cerca i elaboració de la informació per part dels alumnes
pot estar present a classe de diferents maneres

• Forma habitual i bàsica de treballar a classe.
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• Esporàdica però tractant tot un tema.
• Habitual en la cerca i exposició d’elements complementaris o il·lustratius.
• Esporàdica en la cerca i exposició d’elements complementaris o il·lustratius.

 Aquesta metodologia consisteix per exemple en:

• El professor  presenta el tema, l’estructura, ofereix les eines de cerca i orienta
sobre fonts d’informació, tant a la xarxa com a  la biblioteca del centre o municipal,

• Es divideix el treball entre els diferents subgrups d’alumnes. Per tant cada grup-
petit elabora una part del tema o treball.

• Els alumnes realitzen la cerca d’informació sobre un apartat del tema i elaboren un
informe coherent amb l’assessorament del professor/a.

• Després confegeixen un dossier en paper, en diapositives  digitals (és a dir
powerpoint) o en web,

• Per acabar l’exposen al grup,
• Eines: navegadors i editors web, localitzadors, tractament de textos, presentador

d’informació (powerpoint)., editors gràfics.

������� 7UHEDOO�GH�UHFHUFD

 Semblant a l’anterior però amb l’enfocament d’investigació personal o de petit grup. És
més  indicat en els cursos superiors de l’educació secundària.

 Aquí cada individu o grup petit elabora la totalitat del treball.

 Sempre convé mantenir un fòrum (debat) de dubtes i comentaris, complementari al que té
lloc de forma directa a l’aula.

• Eines: navegadors i editors web, localitzadors, tractament de textos, presentador
d’informació (powerpoint), editors gràfics i grup de debat.

������� $XOD�JOREDO

 La gran quantitat d’institucions educatives, professors i professores, editorials, etc.
presents a la xarxa fa que es puguin trobar innombrables activitats didàctiques, petites o
completes unitats de programació curricular,  problemes, jocs educatius, textos
explicatius, etc.

 Tot aquest material pot servir de pràctiques complementàries per a la dinàmica de la
classe. Bé com a ampliació d’aquells alumnes que tenen un ritme més àgil de treball, bé
com a reforç d’aquells alumnes amb algun problema d’aprenentatge, i també com a
material d’estudi complementari al llibre de text o al treball de classe, que poden realitzar
des de casa o al centre en altres hores.

 Cada docent hauria de tenir la seva pròpia selecció d’aquests materials educatius,
classificats per nivells i grau d’abstracció i d’engrescament.

 Un apartat especial són les eines de caràcter general que s’haurien de posar a disposició
dels alumnes en començar el curs, tot fent una mínima pràctica que els faciliti el seu ús
posterior:

• Diccionaris
• Diccionaris bilingües
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• Traductors
• Atlas
• Enciclopèdies
• Col·lecció d’art i museus
• Anuaris estadístics
• Informació local
• ...

������� 7qFQLTXHV�GH�FHUFD�L�IRQWV�G¶LQIRUPDFLy

 Un conjunt d’activitats important consisteix en practicar les tècniques de cerca, i conèixer
les fonts d’informació a la xarxa.

 Encara que es tracta d’una activitat instrumental, convé fer-la de manera prèvia per tal
d’optimitzar després les diferents pràctiques de cerca que s’esmenten a altres apartats
d’aquesta relació.

• Els diferents localitzadors, tant temàtics com motors de cerca i els especialitzats,
• Selecció de bases de dades, portals educatius, i altres fonts d’informació.
• Protocols d’elaboració de les interrogacions,
• Sintaxi dels principals localitzadors,
• Anàlisi crítica de les fonts i

 Anàlisi de resultats:

• Realitzar la cerca a diferents localitzadors.
• Seleccionar resultats.
• Analitzat les diferents opinions sobre el tema.
• Analitzar les diferents maneres (claredat, graficació, etc) de presentar la

informació.
• Elements comuns que poden considerar-se informacions bàsiques
• ...

����� &RPXQLFDFLy

������� &RUUHVSRQGqQFLD�HVFRODU

 $FWLYLWDW�GH�JUXS, en qualsevol llengua: intercanvi d’informació, entre grups de centres
allunyats geogràficament, sobre aspectes diversos de la vida local i la seva història, amb
informació gràfica.:

• Eines: editor de textos, correu electrònic, editor gràfic.
• En algun moment del curs es pot intentar una trobada presencial.
• Pot usar-se per treballar el coneixement del medi i les diferències culturals, a més

de l’expressió escrita i les llengües estrangeres.

 2SFLy�GH�FHUFD�L�HODERUDFLy�G¶LQIRUPDFLy. Requereix una planificació i divisió del treball
dels alumnes.

• Per exemple es pot seguir el model de viatge turístic d’un personatge imaginari a
través de les localitats dels grups que hi participen. Cada grup elabora la
corresponent guia turístic-històric-cultural a la seva localitat o comarca.
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• Una altra variant és fer el viatge sobre altres països havent de cercar la informació
a la xarxa: cada grup es responsabilitza d’un país.

 2SFLy�GH�FRUUHVSRQVDOV�G¶DFWXDOLWDW. Temes d’actualitat de la localitat o vivències locals
de temes d’interès general. Pren la forma de crònica periodística amb periodicitat regular.

• Finalment es recull en un dossier, en paper o en la pàgina web del grup tant el que
s’ha rebut com el que s’ha elaborat per trametre.

• Cada grup pot tenir un grup concret corresponsal amb el que s’intercanvien
informació.

 $FWLYLWDW�LQGLYLGXDO�

• Intercanvi de cartes (correu electrònic) amb informacions de caire personal, entre
alumnes de centres allunyats geogràficament.

• En els cursos inicials es pot fer servir qualsevol llengua i en els cursos més
avançats (cicle superior de primària i/o la secundària) en llengües estrangeres.

• Es pot intentar relacionar, de forma estable durant el curs o durant un trimestre, a
estudiants amb interessos similars.

• Finalment es recull en un dossier o informe per tal d’integrar-lo curricularment.

������� ,QWHUFDQYL�GH�PDWHULDOV

 Ja esmentat en altres apartats, especialment en el de cooperació.

 També es pot incloure aquí la tramesa de materials ja acabats, diaris o revistes de classe
o de centre, bases de dades, temes/treballs ja elaborats, comentaris de text, etc.

 És a dir, qualsevol treball que els alumnes hagin fet en el context escolar es pot difondre
entre altres centres o grups d’alumnes de similar nivell i fins i tot entre grups de diferent
nivell, esperant sempre un comentari “crític” dels que ho reben.

 D’aquesta manera s’introdueix el valor afegit de la comunicació real, de treballar no
només pel professor sinó també per a un “igual” i real.

������� 7XWRULD��UHODFLy�DPE�OHV�IDPtOLHV

 Els professors poden tenir una comunicació directa amb les famílies a través,
fonamentalment, del correu electrònic, encara que també poden tenir una mena de tauler
del tutor amb informacions que aquest dirigeix a les famílies de manera col·lectiva.

 Aquestes informacions poden ser sobre el funcionament del grup, calendari d’activitats,
etc. o bé pot ser documentació complementària  per als pares i mares  sobre psicologia
infantil o juvenil, orientació escolar o professional, educació per a la salut, etc.

 Aquest tauler pot ser una pla web amb clau d’entrada per tal de reservar un cert grau de
confidencialitat.

• Eines: editor web, correu electrònic
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������� ;HUUDGHV�LQIRUPDWLYHV

 És una activitat fonamentalment complementària de moltes de les es presenten en altres
apartats.

 Consisteix en xerrades en temps real entre grups d’alumnes de diferents centres, o bé
entre aquests i una especialista en un tema o autor d’una lectura literària.

• Eines: xerrades.

������� /OLVWHV�GH�GLVWULEXFLy

 Eina més aviat per a suport docent, que no pas per a treball amb/dels alumnes.

 Amb les llistes de distribució el professorat pot participar en grups de treball de manera
integrada en el correu personal.

 Les llistes van a la bústia personal, que és d’ús més habitual per a tothom i són
restringides només a .les persones que s’han donat d’alta.

 Per tant, es diferencien amb els grups de debats pròpiament dit és doble: tenen la
confidencialitat del correu i  no cal activar de manera premeditada una segona eina
diferent del correu.

 Poden ser útils, bé sigui per a la pròpia formació permanent i actualització pedagògica i
científica, bé per a la coordinació i posta en marxa d’activitats com les que s’enumeren en
els diferents apartat d’aquest document.

 Convé que cada docent identifiqui i se’n doni d’alta en no més de dues d’aquestes llistes,
a amés de les que es puguin crear de manera temporal en funció de la coordinació de
determinades activitats.

 Un major nombre de llistes podria provocar un allau de missatges possiblement de poc
interès.

• Eines: Llistes de distribució.

����� &RRSHUDFLy

������� 7UHEDOO�FRRSHUDWLX

 Els presentats als apartats de correspondència escolar, creació de bases de dades i
teledebats són activitats de treball cooperatiu.

• Eines: editor web, transmissió de fitxers, editor gràfic, correu electrònic, bases de
dades, grups de debat.

 Exemples d’activitats a realitzar amb aquesta metodologia cooperativa entre grups
d’alumnes de centres diversos, a través de la xarxa, val a dir que també implica una tasca
de cooperació i coordinació interna al grup classe:

• Estat dels rius i usos de l’aigua.
• Tractament de residus urbans: recollida selectiva...
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• Vegetació urbana o rural
• Animals domèstics
• Museus locals
• Estructura urbana
• Oficis, professions: antigues i noves
• Monestirs i ermites (assaig d’inventari)
• Castells i muralles  (assaig d’inventari)
• Temes curriculars: divisió en subtemes i cada grup l’estudi i l’aporta
• ...

 (ODERUDFLy�GH�PLFURPRQV�GH�SURJUDPDFLy�HVWUXFWXUDGD�, com ara amb el llenguatge
Logo, és una altra modalitat de treball cooperatiu entre grups d’alumnes de grups
distants, de centres diferents.

 Després d’una planificació del treball i una divisió del treball en objectius concrets a
realitzar per cada grup, aquests treballen de manera independent, encara que poden
mantenir un debat de dubtes per ajuda mútua.

 A mida que cada grup clou la seva part, la lliura al conjunt dels grups de manera que tots
tinguin el conjunt complert.

 Complementàriament es pot crear una base de dades de procediments amb la descripció
i la codificació.

������� -RFV

 -RFV�GH�UHVSRVWHV

 Tipus Trivial, 50x15, endevina el personatge?, etc.

• Eines: grups de debat i correu electrònic.
• Els diferents subgrups elaboren preguntes amb les seves respostes.
• Cada setmana es planteja una pregunta de cada grup i tots responen totes les

preguntes mitjançant correu electrònic a una adreça única
• Hi ha un subgrup que gestiona aquesta bústia de respostes, porta la comptabilitat

d’encerts i errades i la classificació de cada grup-classe.
• La setmana següent es publiquen noves preguntes i la classificació general.

 -RFV�G¶HVWUDWqJLD�R�GH�URO

 Jocs com ara escacs, o jocs de rol si estan ben triats i orientats per al seu aprofitament
educatiu poden tenir un cert interès per a l’aprenentatge del raonament lògic, estratègia,
formulació d’hipòtesi, presa de decisions,  etc.

 Aquí la tasca del professorat és clau, així com la selecció dels companys de joc dins
d’una dinàmica comuna d’integració curricular d’aquestes activitats. Igualment és clau el
treball en petits grups dins de l’aula.

������� &UHDFLy�FROÂOHFWLYD�GH�EDVHV�GH�GDGHV

• Eines: editor de textos, transmissió de fitxers, base de dades documental.
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 Tècnicament aquesta activitat es pot realitzar de dues maneres ben diferents. S’elabora
informació col·lectivament, la qual és:

• Introduïda i utilitzada en mode local en una base de dades documental particular
per a cada grup participant.

• Introduïda en un servidor Internet, el qual facilita al professorat la infrastructura
tècnica per crear la base de dades, per exemple en un entorn Oracle, per entrar la
informació i per cercar a través d’Internet amb unes interfícies que cal elaborar.

 Cal definir l’estructura, tasca que correspon fonamentalment al professorat, tot i que es
pot fer participar als alumnes.

 A continuació es divideix la feina: cada grup es responsabilitza d’un subconjunt del
projecte global, realitzant les fases de recerca, selecció, elaboració, classificació,
depuració i entrada d’informació.

 Finalment s’han de proposar activitats de cerca sobre la base creada que impliquin
l’aprofitament de la tasca feta, per exemple en forma d’activitats d’estudi o d’avaluació.

 Igualment, en alguns casos les bases de dades, en la mida en què tenen un nombre
significatiu d’unitats d’informació poden servir per a un procés d’DSUHQHQWDWJH�GHGXFWLX:
extreure conclusions de manera justificada sobre determinats temes, a partir de l’anàlisi i
comparació de diferents casos.

 Per exemple:

• Estudiar l’evolució d’un tòpic o artístic literari al llarg del temps o de les corrents
d’estil.

• Estudiar el clima a partir de dades meteorològiques reals.
• Elaborar textos literaris a partir d’informació sobre metàfores, símbols,

 O bé per DSUHQGUH�SHU�LQGXFFLy, resolent determinats problemes, analitzant la solució de
casos similars.

 Per exemple:

• Definir l’estil d’un autor o una corrent analitzant diversos textos.
• Anàlisis de text consultant d’altres ja fets, sobre textos similars.
• Anàlisi sintàctic consultant d’altres ja fets, sobre frases similars.
• Problemes de física
• Formulació química

 En determinats temes aquesta tasca pot ser acumulativa en altres cursos o amb molts
altres grups d’alumnes.

 Per exemple, bases de dades d’:

• Obres d’art,
• Obres literàries,
• Obres musicals
• Autors/es,  artistes, científics/ques,
• Grups musicals
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• Terminologia,
• Botànica
• Zoologia,
• Personatges històrics,
• Descobriments científics
• Desastres històrics
• etc.

 Les àrees temàtiques poden ser molt diverses, tot el ventall curricular i moltes altres, per
exemple:

• Informació local: amb dades que són difícils d’obtenir si no és sobre el propi terreny
i, per tant, només aquesta tasca compartida permet obtenir unes informacions
detallades de diferents zones geogràfiques.

• Informació meteorològica.
• Dialectalismes, frases fetes, adagis
• Dialectalismes, frases fetes, adagis amb les seva correspondència en llengües

estrangeres.
• Camps semàntics propis de diferents hàbitats (marina, alta muntanya, agricultura,

ciutat) o diferents oficis i professions.
• Antologies i/o comentaris de textos
• Antologies i/o comentaris d’obres d’art.
• Antologies de frases amb anàlisi sintàctics.
• Símbols i metàfores.
• ...

������� 7HOHGHEDWV

 Les experiències fetes demostren la capacitat d’entusiasme dels alumnes i el seu rigor en
la lectura, anàlisi, argumentació i redacció, a més de l’aprenentatge de la col·laboració,
l’intercanvi d’idees, l’establiment de consens, etc.

 'HEDWV�OLWHUDULV: comentaris de text col·lectiu amb la participació de grups d’alumnes de
diferents àrees geogràfiques (entre tres i 15 grups). Igualment fora ideal la participació de
l’autor/a del llibre o un expert que orienta el comentari i respon les preguntes concretes
que puguin plantejar els alumnes. Tot això és molt més ric i interessant si el participant
especial és l’autor/a del text comentat.

• Eines: grups de debat , correu electrònic, xerrada
• El comentari s’estructura en subtemes i els grups en subgrups que participen en un

sol subtema.
• La fase prèvia és la lectura i l’anàlisi del text amb un guió corresponent als

subtemes del debat.
• El debat consisteix en, setmanalment, llegir les intervencions del seu tema

arribades durant la setmana, comentar-les entre ells, i elaborar algunes respostes
o noves propostes tot justificant les opinions amb referències constants al text
comentat.

• Té una durada d’aproximadament 6 setmanes.
• El debat es pot cloure amb una xerrada en directe amb l’autor/a i una trobada

presencial de tots els participants.
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• Finalment es recull en un dossier, en paper o en la pàgina web del grup del conjunt
d’intervencions, especialment les de l’expert o autora.

• L’eina adient per aquesta activitat és la de grups de debat, un per a cada subtema.
• Requereix una fase prèvia de planificació per part dels professors responsables

que es realitza també a través de la mateix eina telemàtica: un debat previ.

 (ODERUDFLy�FROÂOHFWLYD�GH�WH[WRV�“literaris”. Aquestes propostes poden portar-se a terme
dins del propi grup classe sense interacció telemàtica, però és molt més motivador si hi
ha la col·laboració externa:

• Eines: grups de debat , correu electrònic
• La primera fase és la planificació del tema, l’argument, els personatges, l’espai,

etc. Així com la seqüència de participació dels grups.
• La següent fase és d’elaboració en paral·lel: Cada grup redacta un capítol de

presentació de cada personatge o ambient segons la planificació feta.
• A continuació es procedeix a l’elaboració seqüencial dels capítols que desenrotllen

l’argument:  cada grup redacta un capítol de forma coherent, continuant  els que ja
han estat escrits pels altres companys.

• En paral·lel a aquesta fase cada grup retoca el seu capítol inicial de definició de
personatge o ambient per tal que quedi coherent amb el conjunt dels altres
personatges i ambients.

• Aquest procés es pot fer una mica més complex, fent que les tasques anteriors
siguin de grups-petits i no de grup-classe. En aquest cas cada capítol continuació
d’un anterior tindria tantes versions com grups-classe hi participin i per tant cada
vegada s’hauria de triar quin dels proposats s’inclou en la redacció definitiva.

 (ODERUDFLy�SDUDOÂOHOD�GH�WH[WRV�a partir d’una idea inicial definida per un grup:

• Eines: grups de debat , correu electrònic
• Narracions curtes a partir d’un text inicial proposat per cada grup.
• Cada setmana, per exemple, un grup proposa una idea en forma d’un o dos

paràgrafs i la resta de grups elaboren la seva narració prenent la proposta com a
punt de partida.

• Aquestes propostes requereixen una acurada dinàmica de grup-classe que faciliti
l’elaboració col·lectiva del textos a trametre: Debat sobre el fons i la forma,
propostes de redacció dels diferents paràgrafs, consens del grups, etc.

 &ROÂORTXL�WHPjWLF�amb un especialista, sobre un tema currículuar o d’actualitat.

• Eines: grups de debat , correu electrònic, videoconferència.
• El punt de partida és l’estudi d’un tema curricular o el treball sobre un tema

d’actualitat que és complementat amb l’aportació teòrica d’una persona experta en
el tema, diferent del professor/a del grup.

• Aquest expert pot fer l’aportació inicial en forma de text, d’hipertext (pàgina web) o
de videoconferència.

• A continuació cada grup-classe fa una posta en comú dels dubtes i problemes o
opinions amb que volen participar.

• El debat-col·loqui es focalitza en l’expert i consisteix en trametre a un debat
preguntes raonades que seran respostes per l’expert

• També es pot acabar amb una xerrada en temps real.

 &ROÂORTXL�WHPjWLF�amb un personatge: històric o de ficció. Semblant a l’anterior però
aquesta vegada l’especialista simula ser un personatge de ficció (si és de l’àrea literària) o
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un personatge històric (si és de l’àrea humanística o científica), fins i tot un monument,
animal o un fenomen natural.

 Les respostes es fan sempre en primera persona, des del punt de vista del personatge
triat, humanitzant-lo.

• Eines: grups de debat , correu electrònic, videoconferència.

����� %LEOLRJUDILD�FRPSOHPHQWjULD

 Crítica  de l'ús educatiu dels ordinadors.

 MENDELS, PAMELA, Compu en el aula:¿sí o no?, Clarin Informàtica 2.0, Año I Nº 30,
Semana del 21/10 al 28/10 de 1998, http://www.clarin.com.ar/suplementos/informatica/98-
10-21/t-01001i.htm
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���6HOHFFLy�GH�UHFXUVRV�ZHE

����� 3RUWDOV�HGXFDWLXV

������� 3RUWDOV�,QVWLWXFLRQDOV

• Portal Educatiu del P.I.E.

 http://www.edu365.com/

• Portal Educatiu del P.I.E. (activeu "Arees Temàtiques", "Punt de Trobada", "Cop
d'Ull" i http://www.xtec.es/recursos/curricul/index.htm)

 http://www.xtec.es

• Programa de noves tecnologies del MEC (Aciveu les "pestanyes": Recursos,
Pàgines temáticas, Laboratorio Virtual, Ágora)

 http://www.pntic.mec.es

• Xarxa Telemàtica educativa de Andalucia

 http://averroes.cec.junta-andalucia.es/

• Comunitart europea... Escola Virtual

 http://www.en.eun.org/menu/vs/vs-set.html

• CDNP...Centre Nacinal de Documentació Pedagògica. França

 http://www.cndp.fr/

• NCET...National Council for Technolgy Education del Regne Unit

 http://www.becta.org.uk

• Càtedra Unesco d'ensenyament a distància...Molts enllaços

 http://www.uned.es/catedraunesco-ead/recursos_espanol.htm

• Cyberschoolabus de la ONU

 http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/spanish/index.html

• NetDays. Portal Educatiu Europeu

 http://www.netdays2000.org/espanol/html/start/start.htm

• ASTROLABI. Fundació Jaume Bofill i la UOC

 http://astrolabi.edulab.net/home.html

 http://astrolabi.edulab.net/int_inf_informe_punt5.html

• Red Telemática Europea para la Educación

 http://nti.educa.rcanaria.es/rtee/rtee.htm

 http://www.pntic.mec.es/agora/rtee/rteees2.htm

• RedIris (CSIC)
 www.rediris.es
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������� 3RUWDOV�HQ�&DWDOj

• Educalia

 http://www.educalia.org

• Pangea.Moviments de renovació Pedagògica. Portal Educatiu

 http://mrp.pangea.org/

• Pangea..(Només explorer /NO Netscape) Portal Educatiu

 http://mrp.pangea.org/

• Pangea: xarxa IEARN. Una exemple més de portal educatiu amb vocació de
relació internacional http://www.pangea.org/iearn/

• 3ieduca...Portal educatiu

 http://www.3ieduca.com/3ieduca/index_cat.htm

• Associació d'Ensenyants d'Informàtica Educativa.. Portal educatiu

 http://www.aeic.es

• Grup de professors... ..P.Carrió i Joan Mestres...Portal Educatiu

 http://www.3ieduca.com/3ieduca/index_cat.htm

 

������� 3RUWDOV�HQ�&DVWHOOj

• EduRed.. Portal Educatiu. Màlaga

 http://www.edured2000.net/

• Maseducativa...Portal educatiu

 http://www.maseducativa.com/

• Portal Educatiu Kidlink

 http://www.kidlink.org/spanish/

• Portal Educatiu de l'IES Doña Jimena de Gijón...

 http://www.jimena.com/profes2.htm

• Maestroteca: Portal Educatiu...

 http://www.maestroteca.com/

• Portal Educatiu... Empresa privada

 http://www.icceciberaula.net/recursos/index.html

• Portal latino de la Educación

 http://www.educar.org/educalia/

• Mundolatina...Portal Educatiu. .Espanya

 http://www.mundolatino.org/educacion/

• EducaWeb... Portal Educatiu...
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 http://www.educaweb.tv/

• Educared...Sindicats i Telefònica...Portal Educatiu..

 http://www.educared.net/

• Indexnet...Materials educatius. Ed. Santillana. Portal educatiu

 http://www.indexnet.santillana.es/scripts/indexnet/s01.asp

• SM...Portal Educatiu

 http://www.profes.net/

• One World The Escotet Fundation ...Universitat Pública de Florida. bilingüe
(casi)...Portal educatiu

 http://www.fiu.edu/~escotet/index0.html

• El professor virtual. Portal Educatiu

 http://www.elprofesorvirtual.net/

• Educació cibernètica...Portal Educatiu

 http://www.pananet.com/educacion/

• Tiza, lloc educatiu d’una  empresa

 www.tiza.net

 IES Virtual

 www.iesvirtual.com

 

������� 3RUWDOV�HQ�$QJOqV

• SofWeb. Austràlia

 http://www.sofweb.vic.edu.au/lt/index.htm

• Learning Network. Portal Educatiu del New York Times

 http://www.nytimes.com/learning/

• Educational Web: Adventures. Portal Educatiu

 http://www.eduweb.com/adventure.html

• Kidvista .Portal Educatiu

 http://www.kidsvista.com/index.html

• Kidsweb

 http://www.npac.syr.edu/textbook/newkidsweb/
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������� *XLHV�8QLYHUVLWjULHV�GH�WHPjWLFD�FXUULFXODU

• Biblioteca...Universitat Pompeu Fabra

 http://www.upf.es/bib/biinf.htm#

• Biblioteca...Universitat de Barcelona

 http://www.bib.ub.es/bub/bub.htm

• Biblioteca...Universitat Autònoma Barcelona

 http://www.bib.uab.es/internet.htm

• Biblioteca...Universitat Politècnica de Catalunya

 http://www.upc.es/catala/biblio/biblio.htm

• Biblioteca...Universitat Oberta de Catalunya

 http://xina.uoc.es:443/cat/inici.html

• Biblioteca...Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Educació

 http://www.ucm.es/info/educacio/bibliotecas/buc.htm

• Massachissett Institute of Terhnology
 www.mit.edu

• Laboratori Euroepu de Física de Partícules (CERN)
 www.cern.ch/CERN

������� 6HOHFFLRQV�G
HQOODoRV�DPE�PDWHULDOV�FXUULFXODUV

• DSI Informàtica. Selecció força àmplia d'enllaços

 http://www.dsi.es/leduca.htm

• Revista Espiral. webs educatives

 http://espiral.pangea.org/higlosa.htm

• Pàgina personal de Pere Marqués.

 http://dewey.uab.es/pmarques/wtenatu.htm

• Pàgina Personal de J.C. Nieto: Selecció de portals i materials

 http://personales.mundivia.es/jcnieto/cursint_aux.html

• Agència periodística sobre Educació i cultura. Argentina

 http://www.eltercertiempo.net/appro/

  

����� 5HFXUVRV�HGXFDWLXV�GLYHUVRV

������� &RQIHUqQFLHV�G¶HGXFDFLy

• Conferència Nacional d'Educació. Departament d'Ensenyament

 http://www.gencat.es/cne/index.html
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• Conferència Nacional de Educación MEC

 http://www.mec.es/confeduc/index.html

• Fòrum Global de l'educació

 http://www.forumglobal.org/

 

������� (LQHV�GLYHUVHV�SHU�DO�SURIHVVRUDW

• Education-World: Cercador educatiu americà

 http://www.education-world.com/

• Comunitat Europea...Educació i formació

 http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html

• ELISTAS...Per crear llistes de disitribució

 http://www.elistas.net/

• Base de dades ERIC d'articles educatius (anglès)

 http://ericir.sunsite.syr.edu/

• Conjunt d'articles sobre educació i sobre informàtica

 http://www3.unileon.es/dp/ado/lectura/web/minicio.htm

• Societat Espanyola de Pedagogia

  http://www.uv.es/~soespe/

• Comunidad Escolar. Revista d'educació

  http://comunidad-escolar.pntic.mec.es/

• Facultat de Farmàcia... Recursos de Pedagogia per Internet

 http://www.far.ub.es/~deganat/recursos.htm

• Facultat de Farmàcia... Revistes de Pedagogia . Cercar a la pàgina la frase:
"5HYLVWDV�GLJLWDOHV"

 http://www.far.ub.es/~deganat/revistes.htm

• Biblioteca de la U.B. ..Xarxes de recrusos educatius, Universitats i ICE's

 http://www.bib.ub.es/www5/5edu17.htm#xeuropeus

• MEC...Seguretat en la xarxa

 http://www.pntic.mec.es/pagtem/educar/seguro.htm

• Escoles del Mon... Enllaços de centres educatius de tot el mon

 http://web66.coled.umn.edu/schools.html

• Revista Comunidad Escolar
 www.pntic.mec.es/cescolar/
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������� /OHQJXD�FDWDODQD

• Ensenyament del català. Departament d'ensenyament

  http://www.xtec.es/sedec/index.htm

• Recursos Llengua Catalana. UAB

 http://www.blues.uab.es/gab-llengua-catalana/cat/assessorament/index.html

• Recursos Linguistica. UPC

 http://www.upc.es/slt/cat/online/index.htm

• Servei Normalització de la Unv.València

 http://www.uv.es/~snl/index2.html

• Diccionari de l'Enciclopèdia. Consulta

 http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm

• Guies d'estil de la UPC

 http://www2.upc.es/slt/fl/criteris/criteris.html

• Lincaweb. Selecció de recursos educatius en català

 http://www.cercat.com/lincaweb/recurscat/recursosespecifics.html

• Biblioteca de poesia catalana. Albert Folch

 http://www.intercom.es/folch/poesia/

• Literatura catalana. UOC

 http://www.uoc.es/lletra
http://campus.uoc.es/UOC/a/varis/trobades/trobada0301/activitats/lletra/index.html

 

������� /OHQJXD�DQJOHVD��YHJHX�WDPEp�O
DSDUWDW�GH�GLFFLRQDULV�

• Recursos per a la llengua anglesa

 http://www.pitsco.com/ recursos diversos

 http://www.notredame.ac.jp/POETS/Eva/

• WordNet: sinònims en anglès

 http://www.notredame.ac.jp/cgi-bin/wn

• Programa de llengües estrangeres

 http://www.xtec.es/crle/05/recursos.htm

• Pàgina personal de Dolors Permanyer i Lloveras

 http://www.xtec.es/~dpermany/

• Pàgina personal de Neus Lorenzo. Recursos d'anglès

 http://www.xtec.es/~nlorenzo/ESL.htm
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• Pàgina personals de Carmen Coronado Asensio. Selecció d'enllaços: Generals i
d'anglès

 http://www.ctv.es/USERS/carmen/profes.htm

  

 

������� /LWHUDWXUD�FDVWHOODQD

• Biblioteca virtual. Elaleph.com

 http://www.elaleph.com/biblioteca.cfm?

• Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Universitat d'Alacant

 http://cervantesvirtual.com/

• Biblioteca virtual de les biublioteques rurales argentinas. (2213. llibres)

 http://www.biblioteca.org.ar/

• Biblioteca virtual. Mundo Hispano

 http://www.angelfire.com/pa/biblioven/sala1.html

• Biblioteca virtual. Universitat de Duke

 www.duke.edu/web/cibertextos

• Bibliteca nacional de España
 www.bne.es

 

������� 5HFXUVRV�VREUH�jUHHV�FXUULFXODUV

• Camps d'aprenentatge. Educació ambiental

  http://www.xtec.es/serveis/cda/index.htm

• Didàctica de les ciències

  http://www.xtec.es/cdec/index.htm

 

• Programa de mitjans audiovisuals

  http://www.xtec.es/pmav/index.htm

•   Enciclopèdia Mítica

 http://www.pantheon.org/mythica/

• Red EuroSur. Informació i comunicació al servei del tercer món

 http://www.eurosur.org/

 http://www.eurosur.org/portada.htm

• Materials de Química
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 http://www.computerhuesca.es/~fvalles/index.htm

• El rincon del vago. Terballs escolars i universitaris

 http://www.rincondelvago.com/

• El paradís de les matemàtiques

 http://telelab3.iti.uned.es/index.htm

• Selecció de Materirals d'Informàtica i Trecnologia de la Informació

 http://www.xtec.es/~pmarques/tecnoedu.htm

• Tecnology Education Index. Catàleg temàtics: Recursos de tecnologia en Anglès

 http://www.technologyindex.com/

• Pàgina Personal de César Sánchez Serna. Recursos de tecnologia.

 http://teleline.terra.es/personal/cesarsan/

• Informació sobre els paisos del mon: en anglès

 http://www.emulateme.com/

• Virtual Tourist

 http://www.virtualtourist.com

 

������� 3UHPVD��YHJHX�WDPEp�HOV�FHUFDGRUV�HVSHFLDOLW]DWV�

• Selecció de premsa

 http://www.escotet.org/web/comunicar/prensa.html#d

• Pàgina personal d'Oromí. Selecció de prensa

  http://www.minorisa.es/~oromi/premsa-dia.html

• Interprensa

 http://www.interprensa.com/

• Relació de Bases de dades bibliogràfiques

 http://www.uv.es/~sociolog/bases/

 

������� (QFLFORSqGLHV�L�GLFFLRQDULV

• Enciclopèdia britànica
 www.britanica.uk

• Selecció d'enciclopèdies

 http://www.enciclopedias.com/portada.htm

• enciclopedias : En linea

 http://www.enciclopedias.com/Ficheros_web/enlinea.htm
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• Selecció de diccionaris

 http://www.uvigo.es/utilidades/traductor/diccion.htm

• yourDictionary.com - Home Page

 http://www.yourdictionary.com/

• Diccionaris alternativus (expressions malsonants)

 http://www.notam.uio.no/~hcholm/altlang/

• NETGLOS. Glosario multilingüe de termes d'Internet

 http://wwli.com/translation/netglos/netglos.html

• Traductor multilíngue

 http://www.yourdictionary.com/

• AltaVista Translations

 http://babelfish.altavista.digital.com/translate.dyn

• Traductor Multilíngüe. Llengua i literatura

 http://www.logos.it/owa-wt/html_logos.home?lang=en

 

������� 7HPHV�GLYHUVRV

• Institució de les lletres catalanes

 http://www.partal.com/aelc/

 http://www.partal.com/aelc/ilc/itineraris.html

• Bibliografia sobre Tecnologies de la .Iinformació, llenguatge i sords.

 http://www.ctv.es/USERS/sordos-co/Bibliografia.htm

 Pàgina personal d'Alfonso Morales-Front...Selecció d'adreces d'Educació infantil

 http://cfdev.georgetown.edu/faculty/morales-front/L1/links.htm

• Educant amb pel·lícules

 http://www.teachwithmovies.org/spanish-index.html

• Organitzacions no governamentals.

 http://www.mandint.org/links/es/clinks.htm

• Organitzacions no governamentals.

 http://www.madridejos.net/ong/Default.htm   

• Coordinadora de ONG

 http://www.oneworld.org/liaison/
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�������� 6HOHFFLy�GH�6HOHFFLRQV�G
HQOODoRV�HGXFDWLXV

• Universitat de la Laguna: Selecció d'adreces

 http://www.ull.es/publicaciones/tecinfedu/indice.htm

• Universitat de la Rioja. Recursos Educatius en Internet

 http://www.unirioja.es/biblio/MATERIA/EDUCA.HTM

 http://www.unirioja.es/biblio/BDD/BDDEDUCA.HTM

• Red EuroSur. Informació i comunicació al servei del tercer món. Selecció d'adreces

 http://www.eurosur.org/spa/spaeuros.htm

• Universitat de València: Selecció d'adreces

 http://www.uv.es/~aliaga/spain.html

• Heuresis: Revista Electrónica de Investigación Curricular y Educativa...Relació
d'enllaços

 http://www2.uca.es/HEURESIS/LINKS/intereduc.html

• Universitat Rovira i Virgili. Servidors educatius

 http://www.grhd.fcep.urv.es/merce/servidors.html

 http://www.grhd.fcep.urv.es/merce/biblioteca.html

• Pàgina personal de Ricardo Fernández Muñoz ...Selecció d'enllaços

 http://www.civila.com/universidades/tecnologia.html

• Pàgina personal de Ricardo Fernández Muñoz ...Selecció d'enllaços

 http://www.civila.com/universidades/RevMag2000/RevMag2000.htm

• Pàgina personal de Jesús Valverde Berrocoso...Selecció d'enllaços.

 http://personal2.redestb.es/jevabe/enlaces.htm

• Pàgina personal de Ester Castejón: Selecció d'enllaços

 http://www.xtec.es/~ecastejo/links3.htm

• Pàgina personal de Julià Buxadera i Vilà. Selecció d'enllaços. Intenta ser un portal
educatiu

 http://www.geocities.com/Athens/Atlantis/2492/buxaweb-educacio.htm

• Pàgina personal d'Oromí. Col·lecció d'enllaços d'àmbit català..

 http://www.minorisa.es/~oromi/educa.html

• Pàgina personal de Ricardo Ortega. Psicopedagog. Selecció d'enllaços sobre
educació. Inclou Tecnologies de la Inforamció

 http://www.ctv.es/USERS/iesricardoortega/orienta/Ensanz.htm#INFOR
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����� 8QLYHUVLWDWV

������� 8QLYHUVLWDWV��FDWDODQHV

• Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Generalitat de
Catalunya
http://www.gencat.es/dursi

• Universitat Autònoma de Barcelona
http://www.uab.es

• Universitat d'Alacant
http://www.ua.es

• Universitat de Barcelona
http://www.ub.es

• Universitat Catalana d'Estiu
http://www.partal.com/uce

• Universitat de Girona
http://www.udg.es

• Universitat de les Illes Balears
http://www.uib.es

• Universitat Internacional de Catalunya
http://www.unica.edu

• Universitat Jaume I de Castelló
http://www.uji.es

• Universitat de Lleida
http://www.udl.es

• Universitat Oberta de Catalunya
http://www.uoc.es

• Universitat de Perpinyà
http://www.univ-perp.fr

• Universitat Politècnica de València
http://www.upv.es

• Universitat Pompeu Fabra
http://www.upf.es

• Universitat Ramon Llull
http://www.url.es
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• Universitat Rovira i Virgili
http://www.urv.es

• Universitat de València
http://www.uv.es

• Universitat de Vic
http://www.uvic.es

������� $OWUHV�XQLYHUVLWDWV�HVSDQ\ROHV��HXURSHHV�L�GH�OD�UHVWD�GHO�PyQ�

• Universia.net (universitaris a la xarxa)
http://www.universia.net

• Universitats espanyoles
http://www.rediris.es/recursos/centros/univ.es.html

• Secretaría de Estado de Universidades e Investigación
http://www.seui.mec.es

• Agencia Española de Cooperación Internacional
http://www.aeci.org.mx

• Universitats de tot el món
http://www.braintrack.com
 

������� ;DU[HV�GH�FRRSHUDFLy�XQLYHUVLWjULHV

• Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya
http://www.agenqua.org

• Barcelona Centre Universitari BCU
http://www.bcu.cesca.es

• Centro Interuniversitario de Desarrollo CINDA
http://www.cinda.cl

• Cooperative Link between Universities of Science and Technology for Education
and Research CLUSTER
http://www.cluster.org

• Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya CBUC
http://www.cbuc.es

• Xarxa d'universitats Institut Joan Lluís Vives
http://www.ijlv.uji.es 

• Associació Catalana per a la Intel·ligència Artificial
http://www.acia.org



Josep García Alcocer      Llicència d’estudis 2000-2001

443 de 514                          El tractament de la informació en la societat de la Informació

• Centre de Supercomputació de Catalunya CESCA
http://www.cesca.es

• Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
http://www.cicyt.es

• Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
http://www.csic.es

• Institut Català de Tecnologia
http://www.ictnet.es

• Fundació Catalana per a la Recerca
http://www.fcr.es

• Sun Microsystems en Red IRIS
http://sunsite.rediris.es
 

����� 6HOHFFLy�G¶DOWUHV�OORFV�ZHE

������� $GPLQLVWUDFLy�FDWDODQD

 Ajuntament de Barcelona: http://www.bcn.es

 Diputació de Barcelona: http://www.diba.es

 Generalitat de Catalunya: http://www.gencat.es

 Parlament de Catalunya: http://www.gencat.es/parlam

 Departament d’Ensenyament: http://www.gencat.es/ense

������� $OWUHV�LQVWLWXFLRQV

• Senado (Comissió Internet)
http://www.senado.es

• Moncloa
http://www.la-moncloa.es

• Ministerio de Administraciones Públicas
http://www.map.es

• Unió Europea
http://europa.eu.int

������� %XWOOHWLQV�RILFLDOV�

• DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.es/diari/index.htm
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BOE Boletín Oficial del Estado
http://www.boe.es

• DOCE Diari Oficial de la Unió Europea
http://europa.eu.int/eur-lex/es/oj/index.html

• Altres butlletins oficials
http://www.admiweb.org

������� $OWUHV�VHOHFFLRQV�GH�SjJLQHV�HQ�FDWDOj

• Portal per viure la xarxa en català

 http://personales.jet.es/kaba/

• EL GUAITADOR. Recursos i enllaços catalans

 http://www.fortunecity.com/meltingpot/upper/587/guaitador.htm

• CATALUNYA INTERNET. adreces més significatives en català;

 http://geocities.com/pensem/catalunya.html
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���*ORVVDUL�G¶,QWHUQHW

������� $FWLYH0RYLH

 Nova arquitectura de suport d’àudio i vídeo. Pot utilitzar-se en plataformes diferents, amb
l'objecitu d'estandarditzar-se en Internet i substituir a 9LGHR�IRU�:LQGRZV L 4XLFN�7LPH.

������� $FWLYH;

 Són una sèrie de controls d'OLE, com els VBX i OCX que, a més a més de poder-se
utilitzar en aplicacions, es poden utilitzar en pàgines WEB per a dotar-les d'un major
dinamisme.

������� $GPLQLVWUDGRU�GH�OOLVWD

 L’administrador de llista és la persona que administra i manté una llista de distribució,
afegeix i esborra membres. En algunes ocasions modera la discussió i intervé quan es
produeixen disputes o enfrontaments (flame war).

������� $GPLQLVWUDGRU�GH�ZHE

 Persona responsable del desenvolupament, manteniment i administració d’un servidor de
web o d'algunes de les web allotjades en ell.

������� $GUHoD�HOHFWUzQLFD

 Conjunt de nom personal, arroba i nom de servidor que defineix un compte de correu
electrònic en un servidor Internet. Una Adreça electrònica sempre es única i sol ser
precedida pel vocable 'e-mail' o correu electrònic

������� $GUHoD�,3

 De l’anglès “Internet Protocol address” o “Internet Protocol number”. Número únic, unívoc,
consistent en 4 parts, números decimals entre 0 i 255,  separades per punts. Per
exemple. 165.113.245.2. Cada ordinador que està a Internet  té una única adreça IP.
Moltes màquines tenen també un o més “domunis”: noms que són més fàcil de recordar
per les persones.

������� $'6/

 Abreviació de “$V\PPHWULF�'LJLWDO�6XEVFULEHU�/LQH´, mètode de transmissió d'informació a
través de la línia telefònica de coure tradicionals a alta velocitat: descàrrega fins a 1.544
Megabits per segon i càrrega fins a 128 kilobits per segon. Aquesta és la raó per la qual
es denomina asimètrica. Aquesta tecnologia és adient per al web, ja que és molt major la
quantitat de informació que s'envia des del servidor a un ordinador personal que no pas el
contrari.
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������� $JHQW�G¶XVXDUL

 Programa d’usuari per gestionar correu electrònic.

������� $OJRULVPH�G¶HQFULSWDFLy�R�GH�[LIUDW

 Sistema d'encriptació que permet moure informació per la xarxa amb seguretat.
Existeixen diferents algorismes, destacant MD5, DES, DES2, RC3, RC4 i el SSL (Secure
Sockets Layer) de Netscape. Es caracteritzen per les claus d’encriptació que oscil·la entre
40 i 120 bits. Les claus superiors a 40 bits no són legalment exportables fora dels EE.UU,
por raons de seguretat.

�������� $OLDV

 Pseudònim o renom que s’utilitzen en els serveis interactius, per comptes d’usar el nom
real, bé  per a conservar l’anonimat i/o accelerar la identificació.

�������� $PSOH�GH�EDQGD

 1) Quantitat d’informació, normalment expressada en bits per segon, que pot transmetre’s
en una connexió durant la unitat de temps triada (denominació anglesa ‘bandwith’).

 2) Rang de freqüències assignades a un canal de transmissió. Correspon al ample
existent entre els límits de freqüències inferior i superior en els que l’atenuació cau 3 dB.

�������� $QDOzJLF

 Es basa en els canvis d'una variable al llarg del temps, que pot prendre qualsevol valor.

�������� ³$QILWULyQ´���+RVWH

 Vegeu: HOST

�������� $QRQ\PRXV�)73

 Vegeu  FTP Anònim.

�������� $16,

 Acrònim d’”American National Standards Institute” (Institut americà d’estàndards
nacionals). És l’organisme dedicat a la normalització i coordinació d’estàndards en
EE.UU. però amb repercussió internacional. El seu homònim europeu és l’'ETSI' i és
membre d’'ISO'.

�������� $2/

 Acrònim d’”America OnLine. Primer servidor independent que va proporcionar accés a
Internet
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�������� $SDFKH

 Acrònim d’”A PAtCHi sErver. Versió evolucionada del programari de navegació en Internet
NCSA Mosaic.

�������� $3,

 Acrònim d’”Application Program Interface”. Conjunt de convencions internacionals que
defineixen com ha d’invocar-se una determinada funció d’un programa des d’una
aplicació.

�������� $SSOHW

 Petita aplicació software, normalment en un llenguatge de programació Java.

�������� $UDQ\D

 A Internet, sinònim de “robot”. El nom d’aranya prové de World Wide Web on el terme
anglès WEB significa teranyina, pot entendre’s com un robot que sap moure’s a través
d’aquesta teranyina.

�������� $UFKLH

 Localitzador d’informació en Internet. Cerca arxius i indica quins són els servidors de FTP
anònim que els tenen desats. Conegut el nom del servidor es podran aconseguir els
arxius fent-hi FTP. La seva limitació radica en el criteri de cerca, restringit al nom de l’
arxiu, sense poder-se cerca la descripció.

�������� $53$

 Acrònimo d’”Advanced Research Projects Administration” (Administració de projectes
d’investigació avançada). Agència usa creadora de la xarxa ARPANet.

�������� $53$1(7

 Acrònim d’”Advanced Research Projects Administration Network”.  Primera xarxa de
dades del món, inicialment concebuda com a plataforma d’experimentació en la guerra
freda que va donar lloca a INTERNET. Creada i patrocinada el 1969 pel Departament de
Defensa de EE.UU, va tenir en la seva etapa inicial, quatre nodes i accés restringit.
Permetia connectar a seus investigadors amb centres de càlcul allunyats, compartint
recursos. En 1982, va adoptar els TCP/IP com a protocol estàndard. En connectar-se a
ella altres xarxes experimentals (via terrestre, radio i satèl·lit) va passar a anomenar-se
'Internet' (Xarxes interconnectades) perdent el seu caràcter exclusivament oficial. Va
desaparèixer oficialment el 1990.
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�������� $UURED��#�

 Separador d’una adreça electrònica usat per a diferenciar el nom de l’usuari del domini al
que pertany.

�������� $6&,,

 Acrònim d’”American Standar Code for Information Interchange”. Codi quasi universal per
a caràcters, números i símbols, assignant-li un número entre el 0 i el 255 a cada un d’ells,
com per exemple, el 65 correspon a la lletra A.

�������� $WODV

 Versió de Netscape Navigator 3.0

�������� $WULEXW

 Un atribut es una característica d’una etiqueta HTML que estén o qualifica el seu
significat. Per exemple, es pot estendre l’etiqueta <IMG> es pot incloure l’atribut ALIGN
que permet especificar com es vol alinear un bloc de text amb una imatge. Amb l’atribut
ALIGN es pot alinear el text a l’esquerra, a la dreta, en el centre, amunt, en el mig, o sota
d’una imatge. Un altre atribut utilitzat per a estendre l’etiqueta <IMG> és BORDER que
permet especificar el gruix del costat que apareix al voltant de la imatge activa.

�������� $XGLRWH[

 Servei d’informació electrònica que permet accedir a informació vocal suportada per un
ordinador a través de les xarxes de telecomunicacions.

�������� $XWHQWLILFDFLy

 Verificació, dins d’un sistema de comunicacions, de la identitat d’una persona remitent i
de l’origen del missatge o procés.

�������� $XWRSLVWHV�GH�OD�LQIRUPDFLy

 Terme usat el 1993 per Al Gore, vicepresident dels EE.UU. com “Information Super-
Highway” en el seu informe 'Tecnologia per al progrés econòmic d’Amèrica' corresponent
a l'US National Information Infrastructure Act'. La  traducció no és literal i, en qualsevol
cas, no es tracta d’una realitat tecnològica ja que el terme implica altes velocitats de
transmissió que permetin, per exemple, tractar imatges de televisió amb só.

�������� $YDWDU

 Representació gràfica que es pot utilitzar en els xats o sales de discussió virtual.
Intercanviar  missatges escrits pot resultar avorrit però si es pot adquirir una identitat
visual i jugar un rol, tot canvia.  El terme es va fer popular en la novel·la 6QRZ�&UDVK, de
Neal Stephenson.
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�������� %DFNERQH

 En anglès “Columna vertebral”.  Eix central d’una xarxa d’ordinadors d’alta velocitat que
distribueixen el tràfic de paquets a altres xarxes de velocitat inferior. Aquestes línies d’alta
velocitat creuen tant Europa com EE.UU. i solen estar sufragades amb fons públics.

�������� %DFN�HQG��

 Servidor que emmagatzema les dades a les que s’accedeix des d’un terminal (front-end)
de qualsevol tipus.

�������� %DQGZLWK

 Vegeu Ample de banda

�������� %DVH�GH�GDGHV

 Format  estructurat per a organitzar i mantenir informacions que poden ser fàcilment
recuperades.

�������� %DXGL

 Mesura de la velocitat de modulació, corresponent al nombre de canvis en una senyal per
segon. Se sol parlar indistintament de 'bits per segon i de 'baudis' pel que de fet s’han
convertit en falsos sinònims. El nombre de bits per segon dividit pel nombrfe de bits de
dades pel senyal dona com a resultat el nombre de baudis.

�������� %%6

 Acrònim de “Bulletin Board System” (Sistema de butlletí de pissarra). Tauler d’anuncis
electrònics. Consisteix en un ordinador que rep trucades actuant com anfitrió i facilitant
les comunicacions als seus usuaris. Permeten participar en col·loquis, intercanviar arxius,
accedir a xarxes, etc.

�������� %LEOLRWHFD�GLJLWDO

 Col·leccions de documents en format digital, organitzades en bases de dades
documentals i accessibles per Internet.

�������� %�,6'1

 Acrònim de ”Broadband Integrated Services Digital Network” (Xarxa digital de serveis
integrats de banda ampla). Xarxa que dona suport a diversos canals digitals seguint les
recomanacions del CCITT. La seva base són canals de major capacitat que la RDSI
convencional. En castellà és conegut com RDSI-BA.
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�������� %LW

 Abreviatura de “binary digit”, un bit es la unitat més petita de dades que un ordinador pot
manejar. Els bits s’utilitzen en diverses convinacions per a representar diferents tipus de
dades. Cada bit té un valor 0 ó 1.

�������� %LWPDS

 Format utilitzat per a emmagatzemar en un arxiu gràfic o imatges. La informació dins
d’aquests arxius es desen representant bit a bit la imatge. A diferència de formats com
GIF i JPEG no s’utilitza cap mètode de compressió de la informació. Usualment aquests
fitxers tenen l’extensió BMP. Són molt utilitzats per a la construcció d’icones en les
interfícies d’usuari.

�������� %LWQHW

 Xarxa telemàtica específica d’ordinadors IBM.

�������� %LWV�GH�GDGHV

 Bits que configuren un caràcter excloent els d’inici, parada i paritat. També s’utilitza com
paràmetre de comunicacions per a indicar el nombre de bits de dades que utilitzarà el
mòdem. Sol ser de 8 bits (1 bit) encara que l’estàndard ASCII només necessita 7.

�������� %LWV�SHU�VHJRQ��ESV�

 Unitat que mesura la velocitat de transmissió de dades sobre una línia telefònica. Nombre
de bits de dades enviats per segon i és la autèntica velocitat de transmissió. El nombre de
bits de dades per senyal multiplicat pels baudis dona com  a resultat el nombre de bits per
segon. Se sol parlar indistintament de 'bits per segon i de 'baudis' pel que de fet s’han
convertit en falsos sinònims.

�������� %ORF

 Conjunt de caràcters enviats conjuntament durant una comunicació. Els blocs més
comuns solen ser de 64, 128 ó 1024 bits. També conegut com paquet.

�������� %RRNPDUN

 Vegeu “Favorits”.

 Manera en què Netscape desa les connexions directes de l’ordinador als llocs web als
que interessa tornar  a visitar. És el nom d’un de les opcions de la barra de menú de
Netscape.

28.1.47 %36

 Acrònim que correspon als termes “Bits Per Second”: Bits por segon.
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�������� %URZVHU

 Terme anglès que s’utilitza amb el significat de visualitzador o navegador. Programa
permet navegar a través de tots els aspectes de les pàgines WEB.

 Vegeu Navegador.

�������� %URZVLQJ

 Terme anglés que s’emplea amb el significat de fullejar i que designa una tècnica
utilitzada per a examinar, cómodament, el contingut d’arxius. L’usuari pot desplaçar-se
per l’arxiu de forma ascendent o descendent, saltant entre registres per número o
contingut, i pot moure’s horitzontalment, seleccionant els camps que desitgin visualizar-se
en l’orden que convingui. Aquests arxius poden ser també de tipus hipertext en els que el
recorregut es realitza a través d’enllanços. Vegeu Hipertextual.

�������� %XV

 Línia, Cablejat utilitzat per a transmitre un conjunt de senyals d’informació entre
dispositius d’un ordinador. De la seva su amplitud, expresada en bits simultànis, depén la
seva velocitat. Pot ser de tipus sèrie o paral·lel. Grup de connexions elèctriqueas usades
per a unir un ordinador a un altre mecanism auxiliar o a un altre ordinador.

�������� %\WH

 En català: Octet. Agrupació de 8 bits consecutius que l’ordinador manega simultàniament.
Donat que  cada 'bit' pot representar dos estat (0 i 1), un byte pot representar 256 (2
elevado a 8) caràcters diferents.

�������� %\WH

 Sèrie de 8 bits. La capacitat d’emmagatzematge d’un ordinador es mesura en bytes. Un
.LORE\WH (o 1 K) representa 1024 bytes  i un 0HJDE\WH (1 Mb) representa mil "Kbytes, o un
milió de bytes

�������� &DEOH�FRD[LDO

 Cable de comunicació format per dos conductors cilíndrics metàl·lics, separats l’un de
l’altre per un material aïllant dielèctric, el que li confereix bones característiques de
conexió.

�������� &DEOH�GH�ILEUD�zSWLFD

 Cable de comunicació format per filaments de vidre (o altres materials transparents) de
petit diàmetre a través dels quals es transmet un faig de llum làser, exclusivament. Poden
transmetre enormes quantitats d’informació a llargues distàncies.
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�������� &DQDO

 Via interna de comunicació de dades en qualsevol dispositiu informàtic o d’interconnexió
d’aquest amb l’exterior.

�������� &DUJDU

 Vegeu UPLOAD.

�������� &DWjOHJV�WHPjWLFV

 També  s’anomena “directori” o índexs temàtics. Llista de recursos digitals en forma de
guia jeràrquica de directoris que va des dels temes més generals als més particulars.
Contenen  llocs (URL) i els classifiquen en categories, a més de afegir-ne comentaris
identificatius. Pot  estar presentada i ordenada en diverses formes, per exemple, per
ordre alfabètic, o com una classificació de temes i subtemes.

�������� &DW[q

 Vegeu “Memòria immediata”

�������� &'�520

 Abrevitura de Compact Disk Read-Only Memory, un CD-ROM sirve para emmagatzemar
dades digitals i pot contenir 650 Mb

�������� &HUFD�GH�FDPS

 Capacitat de limitar una cerca  especificant un camp concret en que s’espera aparegui
una paraula o frase (per exemple, títol, URL, enllaç). Vegeu “Limitació de camp”

�������� &HUFD�VHFXQGjULD

 Cerca només sobre els resultats previs d’una cerca anterior. Permet refinar els resultats
de cerca

�������� &HUFDGRU

 Vegeu “Motor de cerca”.

�������� &HUFDGRUV��/RFDOLW]DGRUV

 Sistemes automàtics de recuperació d’informació que emmagatzemen informació sobre
pàgines web en una base de dades, la qual es pot interrogar des d’un simple formulari.



Josep García Alcocer      Llicència d’estudis 2000-2001

453 de 514                          El tractament de la informació en la societat de la Informació

�������� &*,

 Abreviatura de “Common Gateway Interfaces”. Aplicació en WWW que permet rebre
entrades de l’usuari. Per exemple, el comptador que registra el nombre de persones que
visiten una pàgina WEB, situat a la primera pàgina

�������� &KDW

 Xerrada o  Converses electròniques. Servei que permet una conversa entre dos o més
usuaris connectats en temps real a través del monitor i del teclat.

�������� &KDW�5RRP

 Espai electrònic, llocs web o secció d’un servei o portal, on la gent pot comunicar en línia i
en temps real. Els “chat rooms” estan sovint organitzats en torn a un tema específic, com
ara la jardineria, el cine, la borsa, etc

�������� &KHFNVXP

 “Suma de comprovació”: és el més elemental dels controls de errades. Consisteix
normalment en un únic bit obtingut mitjançant una o diverses operacions matemàtiques
realitzades sobre tots els bits d’un bloc de dades amb la finalitat de controlar les possibles
errades que es produeixen durant una transmissió. Si el “checksum” no és l’esperat es
reenvia el bloc erroni.

�������� &LEHUHVSDL

 Conjunt de recursos i serveis disponibles a les xarxes telemàtiques, especialment
Internet. Va ser creat per William Gibson en la novel·la “Neuromancer”.

�������� &LEHUQDXWD

 Usuari que utilitza legalment qualsevol xarxa telemàtica. Si la xarxa que visita es 'Internet'
rep el nom d’'Internauta'.

�������� &ODX�G¶DFFpV

 Vegeu Contrasenya.

�������� &OLHQW

 Programa que permet connectar-se a un determinat sistema, servei o xarxa .

�������� &OLHQW�VHUYLGRU

 Binomi consistent en un programa client que aconsegueix dades d’un altre anomenat
servidor, sense haver d’estar obligatòriament ubicats en el mateix ordinador. Aquesta
tècnica de consulta 'remota' s’utilitza freqüentment en xarxes com “Internet”.
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�������� &RPSDWLEOH�KD\HV

 La compatibilitat “hayes” implica dues coses: 1) que el mòdem usa els mateixos
estàndards de comunicació que els mòdems hayes. 2)que el mòdem obeeixi els
'comandaments AT'.

�������� &RPSUHVVLy�G¶DU[LX

 És una mena de reduir la talla d’un fitxer per què no ocupi massa espai en un servidor o
en un disc dur i que pugui viatjar més ràpidament per la xarxa . La compressió es realitza
per mitjà d’un software que utilitza equacions matemàtiques (algorismes). Es necessita un
altre software per a descomprimir les dades

�������� &RPSWH

 Part dels recursos d’un sistema operatiu multiusuari que s’assigna a un usuari quan entra
en el sistema. Aquests recursos formen l’entorn de treball particular de l’usuari i poden
estar personalizats per a ell, fixant, per exemple, la quota de disc de la que disposarà,
certs camins d’accés, rutines de treball, privilegis, etc., o poden ser comuns. A través del
compte, el sistema operatiu porta el control i la comptabilitat dels recursos consumits per
cada usuari. En general, i depenent del sistema operatiu, l’usuari ha de proporcionar el
seu nom  i contrasenya per a poder entrar en el sistema.

�������� &RPXQLFDFLy�DVtQFURQD

 És el tipus de comunicació per la qual les dades es passen entre dispositius de forma
asíncrona o sigui que la transmissió d’un caràcter es independent de la resta dels altres
caràcters. El patró seguit és: caràcter d’inici + caràcters de dades + caràcter de parada.

�������� &RPXQLFDFLy�PXOWLSXQW

 Intercanvi d’informació entre més de dos usuaris separats geogràficament.

�������� &RPXQLFDFLy�SDUDOÂOHOD�R�HQ�SDUDOÂOHO

 Transmissió de dades que es realitza entre dos dispositius bit a bit o sigui de 8 en 8 bits a
la vegada.

�������� &RPXQLFDFLy�SXQW�D�SXQW

 Permet l’intercanvi d’informació entre dos usuaris separats geogràficament mitjançant una
línia física o lògica dedicada.

�������� &RPXQLFDFLy�VqULH

 Transmissió de dades que es realitza entre dos dispositius bit a bit, un després de l’altre.
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�������� &RPXQLFDFLy�VtQFURQD

 Es el tipus de comunicació per la qual les dades es passen entre dispositius de forma
síncrona o sigui que la transmissió depèn de la meticulosa sincronització de les dades
trameses, i dels seus propis mecanismes de transmissió. No requereix ni caràcter d’inici
ni caràcter de parada a diferencia de la comunicació asíncrona.

�������� &RQIHUqQFLD

 També s’anomena “grup d’interès especial”. Àrea d’un servei telemàtic que versa sobre
un tema concreto. Pot contenir entre d’altres: missatgeria, transferència d’arxius,
butlletins, ... relatius al tema triat amb el que s’aconsegueix no dispersar l’interès de
l’usuari. S’anomena també pel seu acrònim anglès SIG.

�������� &RQMXQW�GH�GRFXPHQWV�YHUWDGHUV

 Conjunt de documents que satisfan una equació de cerca.

�������� &RQQH[Ly�D�XQ�VHUYLGRU��SHU�PzGHP�

 Es un tipus de compte per a connectar-se a Internet. Amb això es té un sobrenom o “login
name” i una contrasenya o “password” que permet accedir a alguns serveis del sistema
informàtic. A través d’un proveïdor d’Internet, ISP, el compte permet usar un mòdem per a
establir una connexió amb el sistema del proveïdor. Una vegada que s’ha marcat el
número del proveïdor i que se està connectat, el proveïdor connecta a l’usuari a Internet.
De manera que pot visitar llocs web amb un navegador, com si tingués una connexió
directa a Internet.

 Existeixen diferents tipus de comptes de connexió por mòdem. Las SLIP o PPP permeten
navegar en Internet  directament a partir del sistema operatiu Windows o Macintosh. Una
compte UNIX permet utilitzar els comandos UNIX en el sistema del proveïdor

�������� &RQWUDVHQ\D

 En Anglés: password. Paraula o clau privada utilitzada per a confirmar una identitat en un
sistema remot. Clau formada por una cadena o cadenes de caràcters alfanumèrics que,
per raons de seguretat, s’associen a comptes d’usuari, fitxers o aplicacions de tal manera
que només tinguin accés aquelles que la coneguin.

�������� &RRNLH��JDOHWD�

 És un missatge de l’ordinador servidor, tramès i desat per un navegador en l’ordinador
client. Quan aquest consulta l’ordinador servidor que ha originat la “galeta” es tramet  de
nou al servidor, permetent que respongui de manera personalitzada segons el contingut
de la “galeta”, com si el servidor conegués al client. El seu us  principal és permetre
respondre a perfils específics dels usuaris, però també es poden fer servir per estudis
d’audiència i estadístic, etc.
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�������� &RUUHX�HOHFWUzQLF

 Intercanvi de missatges en un servei telemàtic en-línia. També conegut pel seu acrònim
anglès: e-mail (electronic mail)

�������� &ULSWRJUDILD

 Procediment que permet assegurar la transmissió d’informacions privades per les xarxes
públiques desordenant-la matemàticament (encriptant-la) de manera que sigui illegible per
a qualsevol excepte per a la persona que posseeixi la "clau" que pot ordenar
(desencriptar) la informació. Els dos tipus més comuns de criptografía són els de "mateixa
clau" i "clau pública". En la criptografia amb la mateixa clau, un missatge és encriptat i
desencriptat utilitzant la mateixa clau, que es tramet en un missatge separat. El métode
de clau pública es més segur, el qual utilitza un par de claus diferents (una pública i una
privada) que poden tenir una relació particular entre sí, de manera que un missatge
encriptat amb una clau, només pot ser desencriptat amb l’altra i viceversa.

 Vegeu Encriptar

�������� 'DUSD

 Acrònim de “Defense Advanced Research Projects Agency” (agència de projectes
d’investigació avançada per a la defensa).

�������� 'HEDW

 Vegeu “Grups de discussió

�������� 'HVERUGDPHQW�FRJQLWLX

 És una sensació psicològica que afecta al lector d’un hipertext quan se sent incapaç de
processar tota la informació que posa al seu abast el sistema (codina, 1996).

�������� 'HVFjUUHJD

 Transferir dades o programes des d’un ordinador remot, por exemple un host, a un altre
local, por exemple un ordinador personal, a través de una xarxa  de comunicacions, per
exemple Internet.

�������� 'HVFRQQH[Ly

 Més coneguda per les denominacions angleses: 'logoff', 'logout' i 'signoff'. Marca el final
de la comunicació entre dos mòdems.

�������� 'LJLWDO

 Expressat en forma de números o dígits (0-1)
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�������� 'LJLWDOLW]DU

 Quan el terme s’aplica a las telecomunicacions hi ha que interpretar-lo com el procés que
s’efectua per a convertir un senyal analògic a un senyal digital.

�������� 'LUHFWRUL�WHPjWLF

 També  s’anomena “catàleg temàtic” o índexs temàtics. Llista de recursos digitals en
forma de guia jeràrquica de directoris que va des dels temes més generals als més
particulars. Contenen  llocs (URL) i els classifiquen en categories, a més de afegir-ne
comentaris identificatius. Pot  estar presentada i ordenada en diverses formes, per
exemple, per ordre alfabètic, o com una classificació de temes i subtemes.

�������� 'LUHFW[

 Conjunt de funcions que donen lloc a l’API d’accés directe al maquinari en Windows 95.
Així és possible accedir directament a la tarja de vídeo, de so, etc.

�������� 'LVSRVLWLX

 Component del maquinari del sistema, com pot ser un mòdem, una impressora, un “ratolí”
o una unitat de disc.

�������� 'QV

 1) acrònim de “Domain Name System” (sistema de noms de domini)

 2) acrònim de “Domain Name Service” (servei de noms de domini)

 3) acrònim de “Domain Name Server” (servidor de noms de domini)

 Els dos primers acrònims simbolitzen la mateixa idea  i el tercer és l’equip servidor que
resol la conversió entre adreces IP' i els nom de domini pròpiament dits. 'DNS' es va crear
amb la finalitat de evitar la incomoditat de manejar números para identificar una adreça
'IP' ideant un sistema basat en noms compostos de diverses paraules. Aquest és el
sistema pel qual es regeix Internet per a poder comunicar ordinadors i usuaris per la xarxa
. Els serveis de denominació simbòlica 'DNS van ser instaurats en 1984.

��������� 'RPLQL

 En anglès: “domain name”. Permet identificar un ordinador (o grup d’ells) sense tenir que
recorre a la seva adreça “IP'. Els noms de domini tenen una clara estructura jeràrquica. El
domini de nivell superior a vegades té un significat geogràfic i a vegades temàtic: net
(xarxa relacionada), com (comercial), org (no lucratiu i organitzacions d’investigació).

 Vegeu també DNS.
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��������� 'RZQORDG

 De l’anglès “descarregar”. Recepció de dades d’un ordinador remot mitjançant un protocol
de comunicacions establert. Col·loquialment conegut com a 'down' o fer un 'down'.

��������� 'XSOH[

 Comunicació  de dades que es manté bidireccional i simultàniament on els caràcters
tramesos a l’ordinador remot es visualitzen a la pantalla de l’ordinador que els envia.
L’ordinador remot o 'host' ha de desactivar l'eco local ('echo off') ja que si no visualitzarà
dues vegades seguides el mateix caràcter. Més conegut per la denominació 'Full duplex' i,
tècnicament, per duplex integral.

��������� 'YL

 Acrònim de “Digital video interactive”. Aquesta especificació permet a les aplicacions
combinar dades PXOWLPqGLD procedents de diferents fonts àudio, vídeo, de dades, etc.

��������� (�V

 Acrònim d’”entrada/sortida. S’aplica al flux de dades. També és conegut pel seu acrònim
anglès I/O.

��������� (DUQ

 Acrònim de “european academic research network” (xarxa d’investigació acadèmica
europea) creada el 1983, inicialment connectada a “bitnet” i posteriorment a Internet.

��������� (�FDVK

 Acrònim d’”Electronic cash”. Moneda electrònica pera al pagament de serveis a través
d’Internet

��������� (LQHV�GH�QDYHJDFLy

 Les eines de navegació permeten a l’usuari trobar el seu camí en un lloc web o en una
presentació multimèdia. Poden ser enllaços d’hipertext, imatges interactives o icones. Les
eines de navegació permeten a l’usuari tornar a la pàgina anterior, avançar a la següent
pàgina, anar a la part superior de la pàgina en curso, o tornar a la pàgina principal.

��������� (�PDLO

 Acrònim de “electronic mail” (correu electrònic).  Tramesa de missatges electrònics a
altres usuaris de la xarxa  amb adreça electrònica
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��������� (PRWLFyQ

 També anomenats “caretes”, "smiley" en inglés. Un emoticón és una seqüència de
caràcters del teclat que s’utilitza per a accentuar un missatge i intentar expressar
emocions. Por exemple: un somriure  ���

��������� (Q�OtQLD

 1) Estat del mòdem quan es connecta a un altre mòdem.

 2) Col·loquialment es diu que s’està en línia quan s’està connectat a un servei telemàtic.

��������� (QFULSWDU

 Una manera de codificar la informació d’un fitxer o d’un correu electrònic per tal  que no
pugui ser llegit en cas de ser interceptat per una tercera persona mentre viatja per la
xarxa . Només la persona o persones que tenen el software de descodificació adient
poden desxifrar el missatge

��������� (QOODo��KLSHUWH[WXDO�

 Designa a una paraula,  grup de paraules  o frases subratllades i amb un altre color que
es troben en un document hipertextual i que permeten passar a una altra secció del
mateix document o a un altre document del web.

��������� (QOODo�GH�FRPXQLFDFLRQV

 Ruta seguida per les dades transferides entre els diferents components implicats en una
comunicació.

��������� (QWUDGD�GHO�GQV

 La " entrada del domain name server " apareix amb freqüència en els missatges d’error
del navegador quan es vol accedir a una pàgina web. Es refereix ala primera part de la
URL, des de l’inici fins a la primera barra /, és a dir el nom del domini i de l’ordinador
principal servidor. Aquest nom es tradueix en un número o adreça IP (identificació
unívoca del servidor). Aquesta relació entre nom i número del servidor  resideixen en els "
servidors dels nom de domini”, ordinadors auxiliars de la comunicació. El remei més comú
és simplement intentar-ho una altra vegada, quan el servidor del nom de domini estigui
menys ocupat o bé rectificar alguna errada en l’adreça.

��������� (TXDFLy�GH�FHUFD

 Necessitat d’informació representada de manera formal i que fa servir paraules i
operadors (lògics, proximitat, comparació) .
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��������� (VSULW

 Acrònim de “european strategy programme for research and development in information
technology” (programa europeu d’investigació i desenvolupament en tecnologies de la
informació)

��������� (WLTXHWHV�KLSHUWH[WXDOV

 En anglès “tags”. Codis de formatat utilitzat en documents html que donen instruccions al
navegador sobre la presentació del text i de gràfics en una pàgina web.

��������� (XQHW

 Acrònim de “european network”: xarxa europea, de la unió europea. Va ser creada en
1982 i connectada després a Internet

��������� (XURQHW

 Vegeu EUNET..

��������� ([SORUDGRU

 Vegeu  Visualizador o navegador

��������� ([SUHVVLy�GH�FHUFD

 Frase del llenguatge natural que expressa una necessitat d’informació.

��������� ([WUDQHW

 Xarxa, que fa servir els protocols tcp/ip, limitada a l’organització i persones relacionades,
també amb  contrasenyes.

��������� )$4

 1) acrònim de “frecuently asked questions” (preguntes realitzades freqüentement). Les
faqs són molt habituals en Internet encara que se solen aplicar per a qualsevol cosa
relacionada amb la informàtica i las telecomunicacions.

 2) acrònim de “frecuently answered questions” (preguntes contestades reqüentement)
evidentment, aquesta segona definició només té sentit si el primer concepte ja ha estat
aplicat amb anterioritat.

��������� )DYRULWV

 Llista d’enllaços, mantinguda pel navegador, amb les pàgines web considerades
interessants per l’usuari. Al clicar sobre un d’aquests enllaços s’accedeix directament a un
lloc o pàgina web. Reben també el nom marcadors, bookmarks o hotlists.
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��������� )D[

 Acrònim de “facsimile asynchronous exchange” (intercanvi asíncron de facsímil) permet la
tramesa remota de documents.

��������� )LOH�WUDQVIHU�SURWRFRO

 Expressió anglesa de “protocol de transferència de fitxers. Popularment conegut pel
acrònim FTP.  Capacitat de transferir ràpidament fitxers sencers des d’un ordinador a un
altre. És un estàndard de transferència d’arxius que permet copiar fitxers entre dos
ordinadors connectats en Internet. Existeix una facilitat addicional denominada
“anonymous ftp” (ftp anónimo) que permet copiar fitxers sense identificar-se prèviament,
com a invitat anònim.

��������� )LUPD�DXWRPjWLFD

 Es tracta d’un text automàtic que s’inclou en la part inferior d’un correu electrònic o d’una
tramesa d’un grup de discussió per a personalitzar. Pot tractar-se d’un complement
d’informació sobre el remitent, format pel nom de l’empresa, adreces de correu electrònic
suplementàries, etc.

��������� )LW[HU�ELQDUL

 Un fitxer binari, contràriament a un fitxer ASCII, conté més que simplement text. Pot
contenir fotos, sons, fulls de càlcul, o documents concebuts per al processament de text.
Els fitxers binaris estan formats per zeros i  uns

��������� )LW[HU�H[HFXWDEOH

 Es refereix a un fitxer software, un programa. Normalment porta una extensió .EXE o
.COM. En unix i macintosh, poden tenir qualsevol nom.

��������� )ODPLQJ�IODPH�ZDU

 S’anomena flamejar, a la reacció hostil que es pot produir en un grup de discussió o de
correu electrònic davant  de fets diferents: missatges repetits o publicitat, preguntes
estúpides, manca de respecte la “netiqueta”, o etiqueta de xarxa. Una guerra de flames
succeeix quan dos o més usuaris s’agredeixen entre sí de manera esglaonada sense que
hi hagi perspectiva final.

��������� )ORZ�FRQWURO

 Expressió angles de “control de flux”. Métode que s’utilitza per a regular el flux de dades
entre dos dispositius. Consisteix en una senyal que deté la tramesa de dades i una altra
que la restaura. Aquest control pot fer-se per hardware o per software (en aquest cas la
forma xon/xoff és la més senzilla). Un altre mètode de control de flux per software
consisteix en la doble senyal cts/rts (cts = preparat per a enviar / rts = sol·licitud de
tramesa).
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��������� )RUPXODULV

 Els formularis són pàgines web que inclouen text i "camps" que han de ser omplerts amb
la informació de l’usuari. Són una excel·lent manera de recollir i processar informacions
dels visitants d’una web. Els formularis estan escrits en llenguatge html i gestionats per
programes “cgi” o “java”. Els resultats poden ser enviats per mitjà d’un correu electrònic,
omplert en línia, impresos o retornats a l’usuari en format html.

��������� )zUXP

 Vegeu “Grups de discussió

��������� )UDVH

 Conjunt de termes que es vol cercar en forma literal tal com s’escriuen en l’equació de
cerca, inclòs l’ordre. Generalment s’ha de tancar entre cometes
( " " ) . Una frase també rep el nom de cadena de caràcters.

��������� )WS

 Vegeu “File transfer protocol”

��������� )WS�DQzQLP

 Accés  a un ordinador remot a través del protocol de transferència de fitxers en el que
l’usuari no necessita ser identificat i se li permet entrar directament en un compte, amb un
nom d’usuari genèric (per exemple, ftp o anonymous) i com a contrasenya la seva adreça
de correu electrònic. Per raons de seguretat aquests usuaris anònims tenen uns permisos
d’accés molt restringit: només consultar, no modificar, un conjunt limitat de directoris (per
exemple, un amb nom “pub”) que contenen informació pública. Es fa servir quan el
responsable del servidor vol permetre l’entrada a un gran nombre d’usuaris per als que no
es pot obrir comptes personals  ja que els desconeix.

��������� )XOO�GXSOH[

 Vegeu “Duplex”

��������� )X]]\�DQG

 De l’anglès: borrós.  Manera de presentar els resultats de la cerca: primer s’ordenen els
documents que acompleixen la condició d’intersecció lògica (and) i a continuació els que
contenen algun dels termes (relació lògica or) en ordre directe a la quantitat d’aquests,
fins que al final estan només els que contenen un terme.

��������� *���*%

 Acrònim de Gigagabyte (Giga-bit) que significa mil milions. En informàtica equivale a:
1024 megabits ó 1.073.741.824 bits (2 elevat a 30).
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��������� *DWHZD\

 Vegeu “Passarel·la”

��������� *',

 Acrònim de “Graphics Device Interface”. Conjunt de funcions destinades al dibuix
bidimensional

28.1.142 *,)

 Acrònim de “Graphics Interchange Format” (Format d’intercanvi de gràfics). Format
utilitzat per a desar gràfics o imatges en un fitxer. La informació dins d’aquests fitxers
s’emmagatzema de forma comprimida fent servir l’algoritme LZW. Aquests fitxers tenen
l’extensió gif. Es fan servir, juntament amb els de format JPEG per a ser inserits dins de
pàgines web i en la seva actual versió poden contenir una seqüència d’imatges que pot
visualitzar-se de forma consecutiva generant una animació.

��������� *RSKHU

 Servei d’informació només textual de Pàgines Blanques d’Internet creat el 1991 en la
universitat de Minnesota (per això el seu nom ja que Minnesota és coneguda com l’estat
Gopher, esquirol). És un navegador dirigit per menús Gopher va saltant d’ordinador en
ordinador de forma totalment transparent a l’usuari donant la impressió de tractar-se d’un
interminable hipertext. Cada vegada hi ha menys servidors amb informació accessible
amb gopher; no obstant, també hi ha en la xarxa  sistemes per a localitzar els documents
d’aquest tipus. El Gopher s’ha inclòs casi enterament en el World Wide Web, Els millor
llocs que encara estan accessibles via gopher poden consultar-se en Gopher Jewels
(http://doradus.einet.net/GJ/).

��������� *UXS�GH�GLVFXVVLy

 En inglés: “Newsgroup”. També conegut com “fòrum de discussió” o “grups de debats” o
“debats”. Es tracta d’un grup de discussió electrònica,  sobre un tema particular que són
enviats a un servidor de notícies (news) que els distribueix als altres servidors
participants. Hi ha milers de grups de discussió que tracten sobre múltiples temes.
Generalment, subscriure’s a un grup per a poder participar o seguir els comentaris que
s’hi trameten . La subscripció sempre és gratuïta.

 No s’ha de confondre amb la llista de distribució. Els qual operen a travé del correu
electrònic,. El debats tenen un protocol internet específic, tot i que darrerament els portals
generals i temàtics ofereixen grups de discussió en format  web.

��������� *60

 Acrònim de “Groupe Special Mobile”. Telefonia mòbil digital pretén consolidar-se com a
estàndard europeu de telefonía cel·lular, per a poder utilitzar un mateix telèfon en
qualsevol país del continent
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��������� *8,

 Acrònim de “Graphical User Interface”. Sistema d’interacció ordinador-usuari a través
d’icones.

��������� +DFNHU

  De l’anglès, amb el sentit de “pirata infomràtic”. Persones que, utilitzant les línies
telefòniques, intenten violar la integritat d’un sistema o xarxa  de ordinadors sense que els
seus propietaris s’adonin. Si les seves accions són malintencionades, se les anomena
crackers.

��������� +DOI�GXSOH[

 Semi-duplex.  Comunicació de dades mantinguda bidireccionalment però no
simultàniament sinó successivament (un ordinador rera altre) on els caràcters tramesos a
l’ordinador remot es visualitzen en la pantalla de l’ordinador que els envia. L’ordinador
remot u 'host' ha de tenir actiu l’ 'eco' local ('echo on') ja que si no no visualitzarà cap
caràcter. És també conegut pels acrònims: 'HX' i 'HDX' i, tècnicament, per duplex
alternatiu.

��������� +D\HV

 Conjunt d’instruccions creades pel fabricant de mòdems Hayes per a controlar els seus
propis productes. Des de fa anys s’ha convertit en un estàndard adoptat per la major part
dels fabricants de mòdems. Els comandaments Hayes s’anomenen "comandaments AT"
ja que, tret de rares excepcions, comencen per "AT" (prefix d’”Atenció”). La compatibilitat
Hayes implica dues coses: que el mòdem fa servir els estàndards de comunicacions dels
mòdems Hayes; o que el mòdem obeeixi els comandaments AT.

��������� +LSHUHQOODo

 De l’anglès Hyperlink o  LINK. Terme que s’empra amb el significat d’enllaç dins d’un
fitxer d’hipertext . Conté encastat una adreça URL que remet a un altre document o a una
part del mateix document. En clicar la línia sobreil·luminada i subratllada.

��������� +LSHUWH[W��+\SHUWH[W�

 Document que conté enllaços o salts tant a altres documents (locals o remots) com a
altres parts de si mateix.  Conjunt de fitxers de text que l’usuari pot consultar i recórrer
utilitzant enllaços. Els enllaços representen referències creuades entre diferents fitxers i,
sovint, reben el nom d’hiperenllaços. Aquest tipus de document pot contenir elements
multimèdia com ara animacions, imatges i sons. Els enllaços es visualitzen d’una forma
resaltada, per exemple com a textos subratllats, amb un color diferent o com a figures
(per exemple, imatges o gràfics en formats GIF o JPEG). Poden utilitzar-se enllaços
interns, a altres parts del mateix fitxer, o enllaços externs a altres fitxers. Estos fitxers
poden escriure’s utilitzant llenguatges com per exjemple HTML, java o flash. Cada un dels
fitxers d’un hipertext pot rebre el nom de pàgina, i, per tant un web té tantes pàgines com
fitxers. Quan els hipertextos estan ubicats dins d’un web, cada un dels fitxers reben el
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nom de pàgina de web. Per a la visualització d’hipertextos s’utilitzen els programes
visualizadors o navegadors

��������� +LVWzULD�GH�FHUFD

 Conjunt de pàgines web visitades pel navegador en els dies passats, tants com s’indiqui
en l’opció de configuració del navegador. És accessible amb el menú corresponent o la
combina de tecles CTRL + H.

��������� +RPH�SDJH

 Vegeu. “Pàgina inicial.”

��������� +RVW

 Vegeu també “Servidor”.

 De l’anglès “hoste”, en castellà “Anfitrión” i també servidor. Ordinador, amb capacitats
multiusuari, al que s’accedeix de manera remota,   que facilita documents web o serveis
telemàtics accessible en línia a clients o usuaris.

��������� +RWOLVW

 Vegeu “Favorits”  i “Bookmark”.

��������� +70/

 Acrònim de l’anglès “HyperText Mark-up Language” (Llenguatge d’etiquetes
d’hipertextos). Llenguatge  estàndard que permet desenvolupar i visualitzar aplicacions
'WWW i pàgines web. Permet que tota pàgina web sigui un document textual ASCII amb
el text de contingut, les etiquetes del llenguatge amb indicacions sobre com presentar la
informació a la pantalla, la referència  imatges, sons,  o enllaços a altres documents, etc.
Els navegadors estan programats per a interpretar les etiquetes HTML i mostra-les
correctament a la pantalla.  HI ha diferents generacions d’aquest llenguatge i per tant
també dels navegadors, pel que es pot produir alguna distorsió pel fet d’utilitzar una versió
antiga de navegador amb pàgines amb etiquetes de versions més modernes del
llenguatge. Un document HTML pot tenir incrustat altres programes o aplicacions com ara
SGML, XML, Javascript, CGI, Flash, i altres. També és possible engegar i executar un
programa via la WWW.

 Es poden veure les etiquetes si s’activa el menú del navegador: “Veure / Codi font”.

��������� +773

 Acrònim d’”HyperText Transfer Protocol” (Protocol de transport d’hipertext). S’acostuma a
escriure amb lletres minúscules. És el protocol que s’utilitza per a accedir a un servidor de
pàgines web (http). Dins de l’URL precedeix l’adreça  de la pàgina que es vol consultar.

 Vegeu “Protocol de transferència d’hipertextos”
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��������� ,�2

 Vegeu E/S

��������� ,EHUSDF

 Xarxa pública espanyola de transmissió de dades. Xarxa  de commutació de paquets
basada en la normativa X.25.

��������� ,FRQD

 Dibuix de mida petita que representa de forma esquemàtica un objecte, una imatge
gràfica més gran, una finestra o una utilitat disponible en una interfície d’usuari.

��������� ,GHQWLILFDGRU�G¶XVXDUL

 Nom d’usuari que permet identificar-se dins d’un sistema telemàtic, per accedir-hi. És el
nom pel qual l’usuari i la seva bústia  de correu electrònic són identificats en línia.  En
Anglés “Login”.L’expressió anglesa “make login” significa connectar-se a un ordinador.

��������� ,PDWJH�LQWHUDFWLYD

 Una imatge interactiva és qualsevol imatge que té instruccions de manera que al ser
clicada se inicia algun tipus d’acció o de resultat. En una pàgina web, una imatge
interactiva és qualsevol imatge que tingui una URL, o més d’una, incrustada o amagat
rera ella.

��������� ËQGH[�WHPjWLF

 També  s’anomena “directori” o índexs temàtics. Llista de recursos digitals en forma de
guia jeràrquica de directoris que va des dels temes més generals als més particulars.
Contenen  llocs (URL) i els classifiquen en categories, a més de afegir-ne comentaris
identificatius. Pot  estar presentada i ordenada en diverses formes, per exemple, per
ordre alfabètic, o com una classificació de temes i subtemes.

��������� ,QOLQH��JUjILFV�L�YtGHR�

 Els gràfics i el vídeo inline són gràfics (incloent fotos) i video incrustats en una pàgina
web. Poden ser visualitzats directament per un navegador sense necessitat de cap
aplicació (programa de visualització) externa.

��������� ,QWHUItFLH

 Per extensió, presentació a pantalla d’un programa o aplicació amb opcions diverses per
tal que l’usuari interactui amb ell, realitzant les accions que siguin del seu interès.

 Connexió mecànica o elèctrica que permet l’intercanvi d’informació entre dos dispositius o
sistemes. Es refereix al software i hardware necessaris per a unir dos elements de procés
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en un sistema o bé per a descriure els estàndards recomanats per a realitzar aquestes
interconnexions. Es coneix també per la denominació anglesa: 'interface'.

��������� ,QWHUQDXWD

 Usuari d’Internet.

 Vegeu Internet.

��������� ,QWHUQHW

 Amb inicial majúscula: xarxa de xarxes, oberta a tothom que va evolucionar a partir de
l’ARPANET de finals dels anys 60. Fa  servir els protocols TCP/IP.

 Denominació de la major xarxa  mundial d’ordinadors, recursos i serveis connectats a
través de la xarxa  telefònica. A finals dels anys seixanta, durant l’anomenada “guerra
freda”, el Departament de Defensa dels EE.UU. va tenir interès en desenvolupar un
sistema de comunicacions que pogués suportar un atac nuclear o altres danys a la xarxa
de comunicacions. Es va idear una xarxa  descentralitzada per reduir la vulnerabilitat del
sistema, sense punts privilegiats que poguessin, en ser eliminats, inutilitzar-la. El protocol
TCP/IP permet connectar ordinadors de diferents classes i sistemes operatius entre sí a
través de simples línies de comunicacions. El naixement del concepte de World Wide
Web i del llenguatge HTML,  el 1.990 en el CERN va contribuir a la extensió d’Internet a
tot el món.

 Es pot denominar internet (amb i minúscula) a qualsevol xarxa  d’ordinadors  que segueixi
aquest mateix esquema, i s’aplica el nom d’Internet (amb I majúscula) a la més gran i
estesa de totes.

 Se l’anomenat de formes diverses: Matrix (la matriu), Net (xarxa ), aldea global,
ciberespacio, infopista, etc.

��������� ,QWHUQLF

 Acrònim d’”INTERnet Network Information Center” (Centre d’informació de la xarxa
Internet). Organisme USA que gestiona i coordina l’assignació centralitzada de dominis en
Internet a través de suborganismes d’àmbit nacional.

��������� ,QWUDQHW

 Qualsevol xarxa  d’ordinadors que seguint  els protocols TCP/IP, amb un esquema
descentralitzat, etc. presta servei dins d’una companyia o organització sense haver de
connectar a Internet. Però hi pot estar, si està  estesa geogràficament. Fa servir el mateix
tipus de programari que l’Internet públic. Però només per a ús intern restringit per
contrasenyes. Per tatn una intranet pot estar a Internet o pot ser només una xarxa local.

��������� ,3�$GGUHVV�R�,3�1XPEHU

 Vegeu “Adreça IP”
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��������� ,5&

 1) Acrònim d’”Internet Relay Chat (Retransmissió de converses Internet). És semblant a la
utilitat 'talk' amb la diferència de que poden conversar un nombre il·limitat d’usuaris. Els
'IRC' permet fer debats i també converses privades. És una versió digital de la
multiconferència telefònica. En la pràctica les converses se efectuen entre servidors 'IRC'
interconnectats donant la sensació d’un gran servidor conversacional. S’ordena per
canals de conversa que tracten sobre un tema o debat concret.

 2) Acrònim d’”International Record Carrier (Registre Internacional de portadora)
Companyies de telecomunicacions i portadores de senyals.

��������� ,5,6

 Acrònim d’”Interconexión de Recursos Informáticos”.  Projecte d’interconnexió telemàtica
de les xarxes acadèmiques espanyoles, entre Universitats i Centres d’Investigació en
Espanya, iniciat el 1988.Des de 1991 té aquest nom.

��������� ,54

 Acrònim d’”Interrupt ReQuest (Demanda d’interrupció). Línies de hardware sobre les que
els dispositius trameten senyals d’interrupció que indiquen si està preparat per a acceptar
o enviar informació. Por regla  general, cada un dels dispositius connectats a la
computadora utilitza una línia IRQ independent.

��������� ,6'1

 1) Acrònim d’”Integrated Services Digital Network (Xarxa digital de serveis integrats).
Xarxa  que dona suport a diversos canals digitals seguint les recomanacions del 'CCITT'.
Es basa en canals d’alta velocitat, a partir de 64 Kbit/s, i permet la transferència de dades,
imatges i sons. En català l’acrònim és 'XDSI' i en castellà l’acrònim és 'RDSI'.

 2) Acrònim de’”Integrated Services Data Network (Xarxa de dades i serveis integrats)

��������� ,62&

 Acrònim d’”Internet SOCiety” (Sociedad Internet). Societat en el sentit de comunitat i no
empresarial, creada en 1992 per supervissar el creixement i evolució d'Internet'.

��������� ,63

 Acrònim d’”Internet Service Provider”.

 Vegeu “Proveïdor d’Internet”

��������� -DYD

 Llenguatge de programació orientat a la xarxa creat per Sun Microsystems. És
especialment indicat per escriure programes  que es poden tranferir a l’ordiandor client a
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través de les pàgines web i ser executats sense problemes de  virus o de programes
externs. Usant petits programes java (anomenat "applets"), les pàgines web poden
incloure funcions com ara animacions, calculadores, i d’altres que milloren i completen les
possibilitats del HTML..

��������� -DYDVFULSW

 Un simple llenguatge de programació desenvolupat per Netscape per facilitar una major
interactivitat en les pàgines web, s’integra dins del llenguatge HTML i permet més
dinamisme i  moviment. Encara que comparteix algunes característiques amb java, és un
producte diferent.

��������� -3(*

 Acrònim de l’anglès: “Joint Photographic Experts Group”: (Reunió de grup d’experts en
fotografía). Format utilitzat per a desar en un fitxer fonamentalment imatges naturals i del
món real. La informació dins d’aquests fitxers s’emmagatzema de forma comprimida fent
servir algoritme basats en fractals. Com que no reprodueixen exactament l’original,
malgrat ser un format molt adient per a imatges realistes no ho sigui per a dibuixos o
gràfics de dades. Usualment aquests estos fitxers tenen l’extensió jpg o jpeg. Són molt
usats, juntament amb el format gif, per a ser inserits dins de pàgines de web.

��������� .E

 Acrònim de kilobyte equivale a: 1024 bytes.

��������� .H\ZRUG

 Vegeu “Paraules clau”

���������.QRZERW��

 Acrònim de knowledge robot (robot de coneixement)

 Vegeu “Robot”.

���������.QRZ�KRZ

 De l’anglès: saber com, saber fer. Coneixements tècnics i científics referits a empreses,
persones i països.

��������� /DQ

 Acrònim de “Local Area Network” (xarxa d’àrea local).

 Vegeu “Xarxa Local”
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��������� /LPLWDFLy�GH�FDPS

 En una cerca, restringir l’ocurrència d’una paraula clau a un camp específic del document
trobat. Generalment es limita al camp  Títol (title) però es poden fer servir altres camps:
url, link, etc.

��������� /tQLD�FRPPXWDGD

 Enllaç entre dos punts, a través de la xarxa  telefònica, necessària durant el temps que
dura la comunicació entre tot dos.

��������� /tQLD�GHGLFDGD

 En anglès: leased-line. Línia telefònica reservada de mode exclusiu per a la comunicació
directa entre dos terminals de dades a distancia (es parla de punt a punt) o entre un
ordinador i diverses terminals (multipunt). Permet arribar a altes velocitats de
transferència.

��������� /tQLHV�G¶LQWHUUXSFLy�UHTXHULGD

 Vegeu IRQ

��������� /LVWVHUY��L�/LVWVHUYHUV�

 Vegeu “Llista de correu”

��������� /OHQJXDWJH�G¶LQWHUURJDFLy��R�/OHQJXDWJH�GH�FHUFD�

 Conjunt  d’ordres que permeten cercar registres que continguin un o més termes, simples
o compostos.

��������� /OLVWD�GH�FRUUHX

 Més coneguda per la seva denominació anglesa 'mailist'. Són adreces de correu
electrònic que trameten, automàtica i periòdicament als usuaris subscrits missatges
relacionats amb un tema concret.

��������� /ORF�ZHE

 En anglès: “web site”. Una localització, identificada amb una adreça URL, que és part del
sistema WWW i que emmagatzema pàgines web per al seu accés i ús.

��������� /ORF�ZHE

 Conjunts de documents HTML de temàtica homogènia, que estan enllaçats junts i que
existeixen en un mateix servidor.
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��������� /zJLFD�ERROHDQD

 Manera de combinar termes fent servir operadors. Per exemple "i",  "o", "i no" i a vegades
"prop". Es poden fer servir els paréntesis per a ordenar les operacions i les paraules clau.

��������� /RJLQ

 Vegeu “Identificador d’usuari”

��������� /RJRII��

 Desconnexió,  sortida de la connexió telemàtica. Sinònim de 'logout' i 'signoff'. Indica la
finalització de la comunicació entre dos mòdems, i per generalització la sortida d’un
sistema o la desconnexió d’un ordinador.

��������� /XUNHU

 Terme col·loquial americà, literalmente “xafarder”, que designa a una persona que llegeix
regularment grups de debat, llistes de distribució, etc, però que rarament participa.

��������� /\Q[

 Navegador Internet que pot accedir a informació HTML només textual, no gràfica ni
multimèdia. Es fa servir sovint amb mòdems lents per reduir els temps d’espera en la
càrrega de les pàgines.

���������0DLOLVW

 Vegeu “Llista de correu.”

���������0DLQIUDPH

 Vegeu “Host”

 Ordinador de gran capacitat, recursos i velocitat de processament capaç de suportar
milers d’usuaris en una WAN.

 0DOOD

 Vegeu “World Wide Web”.

���������0DUF

 Format per als documents del Web que divideix la pantalla en segments, cada un amb
una barra de desplaçament com si fos una finestra individual dins de la pantalla.
Generalment, un marc fa de menú, triant una opció l’altra marc mostra el contingut de la
secció seleccionada



Josep García Alcocer      Llicència d’estudis 2000-2001

472 de 514                          El tractament de la informació en la societat de la Informació

���������0E�V

 Acrònim de “Megabytes per second” (Mega-bytes per segon)

���������0HJDE\WH

 Equivale a: 1024 Kilo-bytes ó 1.048.576 bits (és a dir 2 elevat a 20).

���������0HJDKHUFLR��PK]�

 Equivalent a 1.000 khz ó 100.000 Hz. Unitat de mesura que s’aplica amb freqüència en
informàtica per a especificar la velocitat de procés d’un microprocessador.

���������0HPzULD�FD[p

 Memòria immediata on es desa temporalment les pàgines del Web que s’han visitat.
Quan es fa servir les opcions “anterior” o història, etc. el navegador cerca la pàgina a la
memòria caxé de manera molt més ràpida que tornant a cridar-la del servidor Internet. La
mida d’aquesta memòria pot ser canviada a voluntat en les opcions de configuració.

���������0HWDFHUFDGRUV

 En anglès: Meta-Search Engine. Eines de cerca  que no tenen base de dades pròpia, sinó
que utilitzen les de diversos altres cercadors on efectuen la consulta de forma simultània.
Ofereixen el resultat de la cerca en els diversos cercadors, bé en forma de llista única o
en diferents llistes de resultats.

���������0,&

 Acrònim de “Mòdul Integrat de Comunicacions”. Permet connectar una instal·lació
d’usuari amb una central RDSI a una velocitat de treball de 2 Mbit/s, en la major part dels
casos.

���������0,0(

 Acrònim de Multipurpose Internet Mail Extensions (Extensió multipropòsit del correu
electrònic en Internet). Estàndard que defineix com transferir a través del correu electrònic
Internet informació no textual, com ara imatges i àudio. Transforma la informació en codi
binari a un subconjunt de codi ASCII abans de ser tramesa i la reconstrueix una vegada
rebuda.

���������0LVVDWJH

 Carta electrònica deixada per un usuari en un sistema o servei telemàtic per a que un
altre o altres usuaris puguin llegir-la i contestar-la. En general, conjunt de caràcters o
símbols que comuniquen informació entre dos sistemes.
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���������0z'(0

 Acrònim de Modulator/Demodulator, Modulador/Demodulador. Dispositiu que permet
connectar un ordinador amb un altre (o altres) sobre diferents tipus de línies de
transmissió. El mòdem converteix senyals digitals (de l’ordinador) en analògiques (de la
xarxa telefònica) per a ser trameses via RTC. En el procés invers de recepció d’aquestes
senyals, les converteix d’analògiques a digitals per tal que l’ordinador pugui interpretar-
les. Els mòdems poden ser síncrons o asíncrons.

���������0RGXODU

 Modificar la freqüència, amplitud i altres característiques d’una senyal analògica de forma
que pugui ser interpretada com a dades pel destinatari o receptor.

���������0RVDLF

 Primer i popular navegador gràfic de pàgines HTML sobre World Wide Web (1993). Avui
està en desús.

���������0RWRU�GH�FHUFD

 En anglès: search engines. Eina de cerca que inclou una amplia base de dades amb el
text complet de gran quantitat de pàgines web. Permet als usuaris localitzar informació en
la World Wide Web fent servir paraules clau o combinacions d’elles.

 Els motor de cerca poden ser de dues classes. La base de dades correspon a un sol lloc
web o bé a una àmplia quantitat de pàgines (idealment en totes) de la www. Aquests
segons tipus, per a mantenir al dia la base de dades es fan servir els robots que exploren
la World Wide Web sistemàtica i periòdicament.

���������029

 Extensió de fitxer que s’aplica a un arxiu de vídeo en format quicktime. Per a visualitzar
l’arxiu (el film) quan ja s’ha descarregat el fitxer, l’ordinador ha de suportar el format
quicktime.

���������03(*

 Acrònim de l’anglès: “Moving Pictures Expert Group” (Grup de experts en pel·lícules).
Format utilitzat per a desar en un fitxer imatges de vídeo. La informació dins d’aquests
fitxers s’emmagatzema de forma comprimida. Usualment aquests fitxers tenen l’extensió
MPG.

���������061

 Acrònim de “Microsoft Network”. Servidor d’Internet, de la companyia Microsoft.
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���������0XOWLPqGLD

 Sistema que integra text, animació, vídeo, imatges fixes o en moviment i sons en un únic
suport.

���������0XOWLSOH[RU

 Dispositiu que pren dades a baixa velocitat procedents de diverses terminals o ordinadors
i els converteix en un flux únic, canal, que permet transmissions simultànies a alta
velocitat.

��������� 1DYHJDGRUV

 En anglès “browser” o “explorers”. També anomenats “Visualizadors”. Programes  que
permeten interpretar els documents HTML propis del WWW.  Tradueixen  els arxius
HTML a text, amb imatges, sons, i a altres característiques. Netscape, Microsoft Internet
Explorer, Mosaico, Macweb, i Netcruiser són exemples de navegadors.

 Vegeu també LYNX , un navegador per a mòdems lents.

��������� 1HWELRV

 Acrònim de Network Basic Input/Output System (Sistema de entrada/sortida bàsic de
xarxa )

��������� 1HWLTXHWD

 Etiqueta  de xarxa, és una forma d’etiqueta en línia, un codi de conducta informal que
regeix el que es considera una manera adequada de comportament dels usuaris en línia.

��������� 1HWPDLO

 Vegeu “Correu electrònic”

��������� 1HWVFDSH

 Navegador de pàgines 'HTML' en World Wide Web. Creat per l’empresa Netscape Inc. Va
començar a cotitzar a la borsa de Nova York el 1995.

 Vegeu Navegadors.

��������� 1HWZRUN

 Vegeu Xarxa d’ordinadors.

��������� 1HZV

 Vegeu “Grups de discussió”
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 Protocol o Sistema de distribució de missatges per temes. Permeten la creació de grups
de debat  o  Newsgroups.

��������� 1HZVJURXS

 Vegeu “Grups de discussió”

��������� 1173

 Acrònim de “Network News Transfer Protocol” (Protocol de comunicacions per als grups
de notícies o grups de discussió).

��������� 1RGH

 Punt de connexió en una xarxa o en un hipertext.

��������� 1RP�GH�FDPt

 Vegeu PATHNAME

��������� 1RP�GH�GRPLQL

 En anglès “Domain Name”. Identifica un ordinador (o grup d’ells) sense haver de recórrer
a la seva adreça o número IP. Els noms de domini tenen una estructura jeràrquica.

 Vegeu DNS i Domini.

��������� 1RP�GH�O¶XVXDUL

 Vegeu “Identificador d’usuari”

��������� 2EMHFWLX�GH�FHUFD

 Necessitat d'informació expressada en llenguatge natural

��������� 2GEF

 Controlador de bases de dades. Té associat un API que permet la gestió de bases de
dades de forma independent a la mateixa, ja que utilitza controladors específics per a
cada base de dades.

��������� 2II�OLQH

 De l’anglès “fora de línia”.  1) estat del mòdem quan es desconnecta d’un altre mòdem. 2)
col·loquialment es diu que s’està fora de línia quan s’està desconnectat.
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��������� 2Q�OLQH

 De l’anglès “en línea”.  1) estat del mòdem quan es connecta a un altre mòdem. 2)
col·loquialment es diu que s’està en línia quan s’està connectat a un servei telemàtic.

��������� 2UGHQDFLy��GH�UHVXOWDWV

 Ordre en què un apareixen les pàgines web resultants d’una cerca. Cada motor de cerca
fa servir la seva pròpia estratègia d’ordenació. Molts fan servir el "fuzzy and" combinat
amb altres factors com la repetició dels termes dins dels documents i la seva proximitat a
l’inici del text. Alguns cercadors com ara AltaVista permeten triar el terme que determinarà
l’ordenació.

 Vegeu “Popularitat (ordenació de resultats)”

��������� 3jJLQD�LQLFLDO

 Terme anglès que s’utilitza amb el significat de pàgina inicial del navegador, la qual
s’activa en engegar aquest o quan es clica sobre el botó corresponent del menú del
nevegador.

��������� 3jJLQD�SHUVRQDO

 Pàgina web creada per una persona, a diferència de les pàgines d’empreses o
d’institucions. Sovint, les pàgines personals contenen opinions i informacions prou
vàlides. Internet permet a qualsevol persona  publicar les seves idees afeccions o
investigacions. De tota manera les pàgine spersonal s’hanb d’avaluar amb cura per tal de
no donar per bones informacions sense valor o errònies. Sovint les pàgines personal
inclouen en la seva adreça el caràcter tilde ( ~ ) o la paraula "users " o "people" o bé són
del domini de grans portals  com ara Hotmail, Geocities, etc.

��������� 3jJLQD�ZHE

 De l’anglès “web page”. És un dels nodes d'un document hipertextual d'un lloc web. Per
tant, els llocs web contenen documents hipertextuals que, a la seva vegada, estan
formats per nodes o pagines web.

��������� 3jJLQHV�EODQTXHV

 Servei que permet localitzar persones des de bases de dades.

��������� 3jJLQHV�JURJXHV

 Servei que permet localitzar empreses o institucions des de bases de dades.

��������� 3DTXHW

 Fragment  d’informació enviada a través de la xarxa.
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 Commutació de paquets és el procés pel qual un portador separa les dades en paquets.
Cada paquet conté l’adreça d’origen, l’adreça de destí, i  informació sobre com tornar
enllaçar els paquets. Aquest procés permet que paquets de diferents localitzacions
s’entrecreuen a les mateixes línies i que siguin classificats i dirigits a diferents rutes.

��������� 3DUjPHWUHV�GH�FRPXQLFDFLRQV

 Especificacions que indiquen el mode en què es transfereix la informació a un determinat
dispositiu.

��������� 3DUDXOD��FODX

 En anglès: “keywords”. Paraula cercada per una equació de cerca. Paraules que es fan
servir per a descriure els conceptes o idees que cerquem. Poden ser qualsevol cadena de
caràcters que serveixi per a localitzar un document, encara que no siguin pronunciables.
Generalment les paraules claus es cerquen en qualsevol ordre. En les cerques simples es
fa servir l’espai com a separadors de les paraules clau. En les opció de cerca avançada
es poden cercar paraules clau en un ordre determinat. Vegeu: frase.

��������� 3DUDXOD�GH�SDV

 Vegeu Contrasenya.

��������� 3DUDXOHV�EXLGHV

 També dites “Mots buits”. En anglès “Stop words”. Termes d’una base de dades sense
valor informatiu, bé per ser connectors gramaticals (articles, preposicions, conjuncions,
etc.) bé per ser de freqüència molt alta (Internet en els cercadors Internet). Aquests
termes són ignorats en la indexació dels documents que fan els cercadors i per tant no
serveixen per a trobar informació. Algunes vegades es poden cercar posant-los entre
cometes o precedint-los del signe +

��������� 3DULWDW

 Mètode elemental de detecció d’errades: un únic 'bit' indica si el nombre de bits tramesos
és par o senar. Si la paritat és par, aquest bit es posarà a 1 (vertader) quan el número de
bits anteriors a ell sigui senar (ja que ell també es compta, és parell el nombre total de
bits) i a 0 (fals) en cas contrari. Si la paritat és senar, aquest bit es posarà a 1 (vertader)
quan el nombre de bits anteriors a ell sigui parell (ja que ell també es compta, és senar el
nombre total de bits) i a 0 (fals) en cas contrari. La paritat pot també ser de marca
(sempre a 1), espai (sempre a 0) o no tenir-ne.

��������� 3DVVDUHOÂOD

 De l’anglès: “gateway”. També es pot traduir per “porta d’entrada”. Enllaç dinàmic o
passarel·la entre dos aplicacions o xarxes incompatibles per tal que les dades puguin ser
transferides entre diversos ordinadors o serveis telemàtics en línia, de manera  que
permet accedir a un d’ells des de l’altre. Aquestes portes d’accés són traductors de
protocols. Es coneixen també pel seu acrònim GW.
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��������� 3DVVZRUG�

 Vegeu Contrasenya.

��������� 3DWKQDPH

 Nom del camí que cal seguir en un ordinador per a accedir a un fitxer o directori concret.
Pot ser un camí absolut o relatiu. És un camí absolut quan el fitxer que es referència es
troba en un ordinador remot: cal indicar l’adreça completa del document, començant pel
protocol d’accés de l’ordinador, el seu nom, el nom del directori, i dels subdirectoris si n’hi
hagués i nom del documednt. És un camí relatiu si la cerca  es realitza a l’ordinador de
l’usuari. En aquest cas el nom es limita al directori i subdirectoris en què resideix.

��������� 3')

 Acrònim de “Portable Document Format”. Tipus  de fitxer creat per Adobe Systems, inc.
Permet  la transmissió per Internet de documents Postscript formatats i d’alta resolució
per tal que siguin visualitzats  en qualsevol ordinador que disposi del programa Adobe
Acrobat Reader (que pot ser descarregat gratuïtament de la pàgina web d’Adobe). Els
fitxers PDF no necesitan ser convertits a HTML.

��������� 3HUO

 Acrònim  de “Practical Extraction and Reporting Language”. Llenguatge  més utilitzat per a
la creació de programes CGI en els servidores web. Perl es més ràpid que els programes
“shell script” de Unix, pot llegir i escriure fitxers binaris, i pot processar fitxers grans.
L’avantatge més important de perl sobre C és que perl no necessita ser compilat.

��������� 3LQ

 Acrònim de “Personal Identification Number”: número d’identificació personal o clau
d’autentificació.

��������� 3LQJ

 Protocol d’alt nivell que permet seguir la ruta dels paquets TCP/IP, comprovar si arriben o
no a destí i en quan temps ho fan.

��������� 3L[HO

 Cada  un dels punts que composen una imatge numèrica.

��������� 3N]LS�SNXQ]LS

 Programa de compressió per a ordinadors personals.. Permet comprimir un o més fitxers
en un sol fitxer de format zip. Pkunzip descomprimeix els fitxers. Per als usuaris de
Windows existeix el winzip, i para els usuaris de Macintosh el zipit. Tot aquest programari
es poden descarregar gratuïtament de diversos llocs ftp públics.
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��������� 3OXJ�LQ

 Programa afegit al navegador que amplia les seves capacitats,  permetent l’execució
d’arxius multimèdia. És un mòdul opcional que pot ser afegit a un navegador. Els usuaris
poden trobar plug-ins en els llocs dels editores de navegadors.

��������� 3RS��VHUYLGRU�

 Acrònim de “Post Office Protocol”. Protocol que permet establir conversa entre el servidor
de correu i l’ordinador client de l’usuari. Pop3 usat per ordinadors personals per a
administrar el correu electrònic, permet descarregar el correu en local i gestionar-lo sense
connexió telefònica (sens estar en línia) .

��������� 3RSXODUWDW��RUGHQDFLy�GH�UHVXOWDWV�

 Alguns motors de cerca ordenen el resultats d’una cerca en funció de quantes vegades
altres pàgines enllacen amb cada una de les pàgines trobades. Google va iniciar aquest
sistema d’ordenació que s’ha mostrat molt eficient.

��������� 3RUW

 Adaptador d’un ordinador al qual es fixen les unitats perifèriques, com la impressora o el
mòdem.

��������� 3RUWDGRUD

 Senyal bàsica que viatja per la línia telefònica i que utilitzen els mòdems per a transmetre
dades. És el to modulat d’amplitud i freqüència fixes que representa bits de dades.

��������� 3RUWDO

 El sistema d’accés a la informació format per un cercador, un índex temàtic i una sèrie de
serveis afegits com ara notícies, compra electrònica, correu electrònic gratuït, fòrum, etc.
Es tracta d’un sistema comercial que basa el seu servei en oferir el major nombre
d’informacions des d’una mateixa pàgina. Una característica clara és que són llocs web
que viuen de la publicitat, pel què totes les seves pàgines tenen anuncis. De tota manera
són una bona 'porta' per a aconseguir informació. Un exemple és Terra.

��������� 3RVWVFULSW��GRFXPHQW

 Documents  de presentació de gran qualitat que poden contenir logos, fotos i elements
gràfics d’alta definició, textos amb colors, etc. També poden contenir enllaços hipertext,
seqüències animades de quicktime i fitxers amb sons.

��������� 3SS

 Acrònim de “Point-To-Point Protocol”. Protocol  de comunicacions utilitzat per a
transmetre dades de la xarxa  a través de las línies telefòniques. Aquest tipus de connexió
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permet comunicar directament amb altres ordinadors de la xarxa  per mitjà de connexions
TCP/IP.

��������� 3URJUDPD�FOLHQW

 Programa que permet connectar-se a un determinat sistema, servei o xarxa .

��������� 3URJUDPDFLy�RULHQWDGD�D�REMHFWHV

 És un tècnica de programació que augmenta la velocitat de desenvolupament dels
programes i fa que el seu manteniment sigui més fàcil en utilitzar "objectes" que tenen
comportaments, característiques, i relacions associades amb el programa. Els objectes
són organitzats en grups que estan disponibles per a la creació i manteniment
d’aplicacions.

��������� 3URWRFRO

 Normes que regulen les comunicacions entre ordinadors.

��������� 3URWRFRO�GH�WUDQVIHUqQFLD�G¶KLSHUWH[WRV

 Protocol  de comunicació propi del WWW que permet la transmissió de fitxers d’hipertext
entre dos ordinadors. Permet, entre altres funcions, que quan l’usuari selecciona en el
navegador un determinat enllaç es recuperi automàticament el nou fitxer d’hipertext
(pàgina de web) triat. Per tant, és el protocol que permet a l’usuari l’exploració d’un
determinat web o del conjunt de la  world wide web. Usualment se’l coneix per l’acrònim
HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

 Vegeu HTTP

��������� 3URWRFRO�GH�WUDQVIHUqQFLD�GH�ILW[HUV

 Protocol de comunicació que permet a un usuari la transmissió de fitxers entre dos
ordinadors, un local i un altre remot, connectats per un sistema de comunicació. La
transferència pot fer-se en tots dos sentits, del local al remot (mandat put) i del remot al
local (mandat get). També permet la consulta del contingut de l’estructura de directoris de
l’ordinador remot i altres funcions com ara  l’eliminació o el canvi de nom dels fitxers,
segons quins siguin els permisos d’accés de l’usuari.

 Vegeu FTP

��������� 3URYHwGRU�G¶,QWHUQHW´

 Companyia que comercialitza la connexió a Internet  via mòdems. És el sistema informàtic
remot al qual es connecta l’ordinador personal de l’usuari i a través del qual es realitza la
connexió a Internet  . Existeixen milers d’empreses d’aquest tipus, incloent les pròpies
companyies de telefonia.  Acostumen a tenir el seu propi lloc web que hostatja les
pàgines de les persones o empreses que contracten la connexió, pagant o no. Pot ser un
servei comercial gran com Compuserve o America Online, els quals estableixen una tarifa
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per hores o una tarifa plana de connexió a Internet  , o pot ser una petita empresa. Si
s’accedeix a internet directament a partir d’un compte d’empresa, el proveïdor d’accés és
la pròpia empresa. Connexions més ràpides i cares a Internet  són a través de cable,
adsl, tv, etc.

��������� 3XOO

 Vegeu “Tecnologia pull”

��������� 3XVK

 Vegeu “Tecnologia push”

��������� 4XLFNWLPH�

 Quicktime és una extensió de fitxer desenvolupada por Apple Computer, inc. Per a vídeos
o animacions comprimides.

��������� 5DQNLQJ

 Vegeu “Ordenació de resultats de cerca.

��������� 5',

 Acrònim de 'Red Digital Integrada”; Acrònim anglès: 'IDN'.

��������� 5'6,

 Acrònim de 'Red Digital de Servicios Integrados'. Xarxa que dona suport a diversos canals
digitals seguint les recomanacions del CCITT. La seva base són canals d’alta velocitat a
partir de 64 Kbit/s. Permet la transferència de dades, imatges i sons. L’acrònim anglès és:
'ISDN'.

��������� 5HDOLWDW�YLUWXDO

 Simulacions en un ordinador del món real per mitjà d’imatges tridimensionals i elements
externs com un casco per a permetre que els usuaris interactuïn amb la simulació. Els
usuaris es mouen per una realitat virtual com si fos un món real.

��������� 5HFXUV�GLJLWDO

 En anglès “Electronic resource”. Objectes o materials que contenen informació i que són
controlats per ordinador, incloent materials que requereixen l'ús de perifèrics (per exemple
lectors de CD-ROM) connectats a un ordinador. Un recurs digital consisteix principalment
en informació enregistrada i, per tant, tot recurs digital és un document.
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��������� 5*%

 Acrònim de “red, JUHHQ, EOXH´, (vermell, verd i blau). RGB és un model de color utilitzat
normalment per a presentar color en els sistemes de vídeo, cameres, i monitors
d’ordinadors. Representa tots els colors com a combinacions de vermell, verd i blau clar.
És el model més utilitzat per a visualitzar i treballar amb imatges digitals en una pantalla.

��������� 5RERW

 Programa que explora automàticament la World Wide Web (també els de News , Gopher
i FTP), per tal d’enregistrar tota la informació que troben o la informació relativa a un
determinat tema. L’exploració es fa a través dels enllaços continguts en els fitxers
d’hipertext. El robot actua de forma similar a un usuari d’Internet que des d’una
determinada pàgina de web pot consultar altres seguint els enllaços, la diferencia es que
el robot fa aquesta exploració de forma sistemàtica seguint uns criteris deterministes. El
registre d’aquesta informació es desa en la base de dades del motor de cerca per tal que
pugui ser consultada. Com que el contingut global de la World Wide Web és molt
dinàmic, per a mantenir la base de dades al dia, cal que el robot realitzi la seva tasca de
forma continua, enregistrant nova informació o actualitzant la prèviament enregistrada. Un
robot respecta certes normes de comportament i no explora aquelles webs o fitxers
d’hipertext quan se li comunica dins l’arxiu “robot.txt” que li estan prohibits. Altres noms
que pot rebre són: ZDQGHU (rodamón), ZRUP (cuc) o VSLGHU�(aranya), pel seu continu
desplaçament sobre la xarxa  o teranyina).

��������� 5287(5

 Encaminador.  Dispositiu físic o lògic que garanteix la connexió entre nodes i xarxes amb
protocol TCP/IP, encarregant-se de que els paquets de bits (d’informació) arribin
correctament a la seva destinació.

��������� 6$,

 Acrònim de 'Sistema d’Alimentació Ininterrompuda'. Equip auxiliar destinat a salvar els
talls de corrent elèctrica. La denominació anglesa: 'UPS'.

��������� 6$7

 1) Acrònim de 'Servei de Asistencia Técnica'.

 2) Acrònim de 'Servicios Avanzados de Telecomunicaciones'.

 3) Acrònim de 'Servei de Asistencia Telemàtica'.

��������� 6FULSW

 Tipus de programa que consisteix de una sèrie d’instruccions que seran utilitzades por
una altra aplicació.

Vegeu CGI.
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��������� 6&6,

 Acrònim de “Small Computer System Interface”. Es una interfície hardware de tipus sèrie
per a perifèrics.

��������� 6HQVLEOH�D�OHV�PDM~VFXOHV

 L’ús de majúscules en els termes de cerca té com a conseqüència que es trobin només
els documents on els termes indicats també apareguin en majúscules. És més segur fer
servir sempre les minúscules: s’aconsegueix trobar tant les formes en majúscula com en
minúscula. La major part dels cercadors no són sensibles a les majúscules.

��������� 6HUYHL�LQWHUDFWLX

 Servei en el que s’intercanvia informació en temps real.

��������� 6HUYHL�WHOHPjWLF

 Servei de transferència d’informació entre els usuaris d’una mateixa xarxa  de
telecomunicacions.

��������� 6HUYLGRU

 Conegut pel nom anglès 'Server'. Ordinador que subministra serveis o recursos a través
d’una xarxa: aplicacions, espai en disc, impressores o altres serveis com les pàgines web.

��������� 6HUYLGRU�:(%

 Ordinador d’altres prestacions amb una adreça IP i connectat a Internet que facilita
documents HTML. També se l’anomena HOST. Un servidor Web equival a un editor en el
món de l’edició impresa. Però a diferència dels editors que posen molta cura en el rigor i
la qualitat del producte que editen els servidors web permeten dir qualsevol cosa (o casi)
a qualsevol.  Pel que l’avaluació de les pàgines Web és una necessitat per a l’usuari..

��������� 6KDUHZDUH

 Expressió anglesa per a “Programa compartit”. És un software que pot ser utilitzat de
manera gratuïta durant un període de prova, al final del qual es pot comprar el programa
a un preu baix.

��������� 6073

 Acrònim de “Simple Mail Transfer Protocol”. Comunicació de missatges de correu entre
servidors.

��������� 6RUROO

 Interferències que causen distorsions a una transmissió de dades.
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 En documentació: resultats de cerca que no s’adiuen als objectius de l’usuari, bé per una
deficient estratègia de cerca o per una deficient indexació del document.

��������� 6SLGHU

 Vegeu “Robot”

��������� 66/

 Acrònim de “Secure Sockets Layer”. Protocol de Seguridad de Netscape

��������� 68%-(&7�',5(&725<

 Vegeu “Directori temàtic”

��������� 7DJ

 Vegeu “Etiquetes hipertextuals”

��������� 7DON

 Utilitat que permet “conversar” a dos usuaris.

��������� 7DOODIRFV

 Un tallafocs és un equipament, combinació de maquinari i programari que moltes
empreses o organitzacions instal·len entre les seves xarxes internes i Internet. Un
tallafocs permet que només un tipus específic de missatges puguin entrar i/o sortir de la
xarxa  interna. Això protegeix a la xarxa  interna dels pirates o hackers que intenten entrar
en les xarxes internes.

��������� 7&3�,3

 Acrònim de “Transmission Control Protocol/Internet Protocol” . Conjunt de normes i regles
encarregades de gestionar la comunicació entre dos ordinadors en Internet . Està format
por més de 100 protocols de comunicacions de baix nivell: TCP, IP, ICP, UDP, ICMP,
PPP, SLIP, RARP, SMTP, SNMP, ....

 Dissenyats originalment per al sistema operatiu UNIX, el programari TCP/IP és
actualment utilitzable per qualsevol tipus de sistema operatiu. Per a connectar a Internet
l’ordinador ha de tenir instal·lats els protocols TCP/IP.

 Vegeu “Adreça IP”.



Josep García Alcocer      Llicència d’estudis 2000-2001

485 de 514                          El tractament de la informació en la societat de la Informació

��������� 7HFQRORJLD�3XOO

 S’utilitza la tecnologia pull (tirar) quan es navega pel World Wide Web per a cercar i
descarregar informació. Contrasta  amb la tecnologia push (empènyer), en la que les
dades són lliurades directament a l’ordinador de l’usuari.

��������� 7HFQRORJLD�3XVK

 S’utilitza la tecnologia push quan es permet que s’enviïn dades automàticament a
l’ordinador personal a intervals regulars, com notícies cada hora, o las actualitzacions
d’una pàgina web. Esta tecnologia contracta amb la manera habitual d’operar del Web, en
la que els usuaris tenen que anar a cercar directament la informació en línia.

��������� 7HOHFRPXQLFDFLRQV

 1) Comunicacions de dades por mitjans electrònics.

 2) Intercanvi d’informació fent servir mòdems i línies telefòniques.

��������� 7HOHIRQLD�,QWHUQHW

 Converses telefòniques efectuades a través d’Internet. La senyal analògica de la veu és
convertida en senyal digital que pot transitar por Internet, evitant d’aquesta manera els
costos de una trucada internacional. La qualitat del só en las xarxes TCP/IP depèn del
ample de banda disponible.

��������� 7HOHPjWLFD

 Simbiosis o combinació d’informàtica, electrònica i comunicacions. Aquest terme va ser
usat por primera vegada en 1978 por Simón Nora i Alan Minc.

��������� 7(/1(7

 Acrònim de “Telecomunications Network” (Xarxa de telecomunicacions). Protocol d’alt
nivell que permet a un ordinador connectar-se remotament a un altre com si no fos remot,
de tal forma que el ordinador que accedeix sembla ser l’ordinador remot: permet treballar
amb ell en mode de terminal.

��������� 7HPSV�UHDO

 Modalitat de funcionament d’un sistema de processament de dades que controla una
activitat en curs, amb un temps de resposta pràcticament nul a la recepció de las senyals
d’entrada.

��������� 7HUDE\WH

 Equival a: 1024 giga-bits
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��������� 7HUDQ\LQD

 Vegeu “World Wide Web”.

��������� 7KHVDXUXV

 Llenguatge d’indexació controlat que inclou un conjunt de termes: preferents, i no
preferents (sinònims); regles o relacions:  ampli-concret, proximitat, sinonímia; i notes
explicatives. Es presenta en forma de relació alfabètica de termes i d’arbre semàntic.
Permet trobar termes en el que no s’havia pensat i trobar l’expressió exacta d’un concepte
tal com es fa servir en una determinada base de dades.

��������� 7UXQFDPHQW

 Possibilitat d’entrar en una cerca només una part d’un terme seguida d’un símbol de
truncament (generalment l’asterisc *) per tal de trobar els diferents termes que continguin
aquesta cadena de caràcters. Per exemple. bio* trobarà termes com ara: biologia,
biològic, bioritme, biònica, etc.

��������� 81,;

 Sistema operatiu utilitzats per a fer funcionar els servidors d’Internet.

��������� 8SORDG

 De l’anglès: Carregar. Tramesa de dades mitjançant un protocol de comunicacions
acordat a un ordinador remot.. Sovint es confon amb descarregar. Carregar  un fitxer
significa carregar-lo d’un ordinador personal a un altre distant. Descarregar fitxers es el
que fan la major part dels usuaris de manera més freqüent.

��������� 8SV

 Acrònim d’”Uninterruptible Power Supply,  (subministro elèctric ininterromput).

 Vegeu SAI.

��������� 8UO

 Acrònim d’”Uniform Resource Locater (Localitzador uniforme de recursos). En resum:
adreça d’un document Internet. Adreça que forma part d'un sistema global per a localitzar
recursos electrònics en xarxes Internet, vàlides en tot el món.  L’estructura d’una URL és
la següent: protocol://domini/camí/arxiu (generalment acabat en HTML o HTM). Per
exemple:

 http://www.lib.berkeley.edu/teachinglib/guides/internet/findinfo.html 
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��������� 8VHQHW

 Acrònim d’”User's Network” (xarxa d’usuaris). Xarxa de milers de  grups de debat o grups
de notícies col·loquialment anomenats "news" (notícies) en Internet, també s’anomenen
grups de discussió, debats o fòrums. (Vegeu)

��������� 8VHULG

 Acrònim d’”User Identification (Identificació d’usuari).  Nom  real, alies, pseudònim, renom
o literal assignat pel sistema que utilitza un usuari per a treballar amb un servei telemàtic
en línia.

 Vegeu “Identificador d’usuari”

��������� 8VHUQDPH

 Acrònim de “User Name” (Nombre de Usuari). Vegeu 'userid' o ' Identificador d’usuari '.

��������� 8XHQFRGH�XXGHFRGH

 Programa  que converteix un fitxer binari, sovint una foto o un gràfic, en un fitxer ASCII de
text, de manera que pugui ser tramès com a document adjunt en un  correu electrònic i
ser descarregat a partir d’un grup de discussió. Una vegada rebut el missatge, uudecode
retorna el fitxer al seu format original.

��������� 9HORFLWDW�GH�WUDQVPLVVLy

 Velocitat a la que pot transferir-se la informació a través d’un port.

��������� 9LUXV

 Programa creat especialment para envair ordenadors i xarxes i crear el caos. El dany pot
ser mínim, com ara que aparegui una imatge o un missatge en la pantalla, o pot fer molt
mal, alterant o fins i tot destruint fitxers.

��������� 9LVXDOL]DGRU

 Vegeu Navegadors

��������� 9RO

 Acrònim per a “Video on-line”. Sistema d’informació “on-line” comercial en Internet

��������� 9UPO

 Acrònim per a “Virtual Reality Modelling Language”.  Format de gràfics en 3d en www,
creat per Silicon Graphics.
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��������� 9WS

 Acrònim per a “Virtual Terminal Protocol”. Protocol de control de transmisiones per a la
xarxa  Internet relatiu a terminals

���������:DLV

 Acrònim de “Wide Area Information Service” (Servei d’Informació de Àrea Extensa). Es
tracta d’un mètode de cerca  indexada d’informació (textos, gràfics, sons) dispersada per
la xarxa  Internet que dona com a resultat una llista d’articles seleccionat en forma de
menús amb els elements més importants en primer lloc.

���������:DQ

 Acrònim de “Wide Area Network”. Xarxa  que connecta ordinadors distants per mitjà de
línies telefòniques o per enllaços de satél·lits. En una wan, els ordinadors estan física i en
ocasions geogràficament allunyats.

 Vegeu “LAN”

���������:HE

 Abreviatura de “World Wide Web”. Vegeu.

���������:HE�LQYLVLEOH

 És el format pels milers de bases de dades investigables especialitzades.

���������:HE�YLVLEOH

 Conjunt d’arxius HTML estàtics que poden ser recorreguts pels robots dels motors de
cerca .

���������:HEPDVWHU

 Terme  anglès amb el que es designa l’Administrador d’un servidor web”.

���������:LQVRFN

 Api que permet realitzar programes per a la seva execució en una xarxa  de ordinadors.
El protocol típicament utilitzat és el TCP/IP, que coincideix amb el usat en Internet

���������:LQ]LS

 Vegeu Pkzip
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���������:RUOG�ZLGH�ZHE�

 Terme anglès amb el que se designa la xarxa  mundial de distribució i recuperació
d’informació en hipertext i gràfics a través d’Internet. Existeixen altres denominacions com
per exemple: la xarxa, o el terme anglès web. En aquesta xarxa  hi ha nodes que
emmagatzemen i distribueixen informació als que es denominen servidors de web i
usuaris que es connecten a la xarxa  per a consultar informació del  seu interès a través
d’un navegador/visualizador d’hipertextos. Un servidor de web pot emmagatzemar
diferents conjunts d’hipertextos pertanyent, per exemple, a diverses empreses o entitats,
a cada un d’ells se l’anomena un “lloc web”. A la seva vegada un web està format per
diferents fitxers d’hipertext amb enllaços entre ells o a altres webs, que poden estar
situats en el mateix servidor o en altres nodes de la xarxa. Cada un d’aquests fitxers
reben el nom de “pàgina de web”. El nom web (malla o teranyina) fa referència a la gran
quantitat d’enllaços que poden arribar a existir. Qualsevol element dins de la world wide
web té un URL (universal resource locator);  els enllaços dins dels fitxers d’hipertext fan
referència a aquesta URL i això permet la seva recuperació.

 Va ser desenvolupat en el centro de investigació suís 'CERN' pel científic britànic Tim
Barnes-Lee en 1992 encara que la seva elaboració va iniciar-se el 1989 en el "European
Laboratory For Particle Physics" d’aquest centre com un sistema de comunicació intern.
Actualment està estès per tot el món i se’l pot considerar com un factor fonamental en el
creixement de Internet en milions d’usuaris.

���������:ZZ��Z�

 Acrònim simbólic de “World Wide Web (vegeu):  Es pot traduir per: Teranyina d’abast
mundial.

��������� ;���

 Recomanació del 'CCITT' per als sistemes de tractament de missatges. Interfície entre
l’equip terminal de dades i l’equip de terminació del circuit de dades per a equips
terminals que funcionen en mode paquet i connectats a xarxes públiques de dades per
circuits especialitzads.

��������� ;����

 Recomanació del 'CCITT' que estableix les normes i directrius per a transferir missatges
entre sistemes de correu electrònic; recollit en l’ISO 10021.

��������� ;DU[D

 Servei de comunicació de dades entre ordinadors.

 Vegeu “Lan” i “Wan”.
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��������� ;DU[D�ORFDO

 Xarxa de mida petita/mitjana en la que les comunicacions es realitzen dins d’un àrea
geogràfica concreta.  Normalment cobreix distàncies d’uns pocs centenars de metres fins
a 1 km.

��������� ;RQ�[RII

 Control de flux per software. Si un sistema necessita temps para processar les dades
rebudes, enviarà un 'xoff' (ascii 19 / ctrl+s) a l’ordinador remot el qual detindrà la tramesa
de dades fins que no rebi la senyal de reanudació 'xon' (ascii 17 / ctrl+q).

��������� =LS

 Vegeu Pkzip
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���$QQH[RV

 Relació de materials inclosos al document complementàri $QQH[RV�GRF

• Índex dels diferents catàlegs temàtic
• Ajudes dels motors de cerca internacionals
• Ajudes dels motors de cerca espanyols
• Emoticons
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 Recursos d’informació sobre hipertextos en la WWW

 Título/Descripción recurso  URL

 $V�ZH�PD\�WKLQN
Lugar web dedicado a la reproducción del artículo
original de Vannevar Bush, publicado en los años
40, que dió origen a un programa de investigación
sobre hipertextos que aún resulta válido
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en el campo de la narrativa hipertextual.
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hypertext/landow/cpace/cspaceov.html
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• Bibliografia general

 http://dir.yahoo.com/Computers_and_Internet/Internet/World_Wide_Web/

 http://dir.yahoo.com/Computers_and_Internet/Internet/World_Wide_Web/Searching_the_
Web/Search_Engines/Comparing_Search_Engines/

• Universitat de Berkeley

 http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Glossary.html

 http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/FindInfo.html

 http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Strategies.html#Recommend

 http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/FindInfo.html#Outline

 http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/SearchEngines.html

 http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/SubjDirectories.html

• Universitat d’Albany

 http://www.albany.edu/library/internet/subject.html

 http://www.albany.edu/library/internet/engines.html

 http://www.albany.edu/library/internet/evaluate.html

• Tutorial de cerca de la University of South Carolina.
 URL: http://www.sc.edu/beaufort/library/lesson1.html

• About.com

 http://websearch.about.com/internet/websearch/library/weekly/aa070699.htm

 http://websearch.about.com/Finternet/Fwebsearch/Flibrary/Fweekly/Faa071399.htm

 http://websearch.about.com/gi/dynamic/offsite.htm:site

 http://websearch.about.com/internet/websearch/library/weekly/topicsub_searching.htm

 http://websearch.about.com/internet/websearch/library/weekly/aa082300a.htm

 http://websearch.about.com/library/weekly/aa120498.htm

• Articles de José Antonio Merlo Vega. Documentalista de la Universitat de
Salamanca

 http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/index.htm

• Selecció d'adreces sobre cerca

 http://library.albany.edu/internet/engines.html#collections

• Tutorial de web

 http://www.webteacher.org/Espanol/
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• Les 100 millors seleccionades per Yahoo

 http://www.zdnet.com/techlife/

• Curs de la UPF documentació digital:
  http://camelot.upf.es/digital/curs/bcadig.htm

• Directori  de més de 3.000 catàlegs  especialitzats en anglès, especialment d’USA:

 http://websearch.about.com/internet/websearch/library/bl_subjectmenu.htm.

• Altres:

Informació general d’interès sobre la cerca i els localitzadors d’informació:

http://www.cibernarium.com/recursos/a/index.html

http://searchenginewatch.com/about/newsletters.html

http://www.learnthenet.com/spanish/

http://www.sopde.es/cajon/

http://www.ujaen.es/sci/redes/web/index.html

http://www.sc.edu/beaufort/library/lesson20.html

http://wwww.global.com/indice    

http://www.documentate.com/

����� 5HIHUqQFLHV�VREUH�PRWRUV�GH�FHUFD

Directori d’eines i recursos per a la cerca d’informació a internet de la Library of Congres:
http://lcweb.loc.gov/global/search.html

Directori de recursos sobre publicacions digital, biblitoeques digital, internet i
documentació: http://piramide.unizar.es/thot/thot.html

Guia de motors de cerca per a  webmasters: http://searchenginewatch.com

Guia de motors de cerca i directoris internet d l’Argus Cleringhouse:

www.cleringhouse.net/searching/find.html

Recursos relacionats amb la cerca a Internet de Leonline , dedicada a documentació i
ensenyament: www.searchinsider.com

Secció de Yahoo dedicada a motors de cerca:

www.hayooo.com/Computers_and_Internet/Internet/World_Wide_Web/Searching_the_W
eb

Cerca amb Lycos I Infoseek: http://www.leeds.ac.uk/ucs/docs/fur14/fur14.html
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Cerques en Internet: http://www.uib.es/documents/cerques.html

Internet Search Services: http://www.ub2.lu.se/tk/demos/DO9603-meng.html

http://personal3.iddeo.es/ramoneda/cercador.htm

http://www.cercat.com/cgi-
cercat/templates/temes3.CFM?cercat__tema=copiacercat&cercat__1=internet

http://www.cercat.com/lincaweb/recurscat/internet.html

http://www.upc.es/catala/servint/websout.htm#motors   

http://www.cercat.com/cgi-
cercat/templates/temes3.CFM?cercat__tema=copiacercat&cercat__1=internet

)XQFLRQDPHQW�GHOV�URERWV�

The Spider’s Apprentice: http://www.monash.com/spidap.html

WWW robots FAQ: http://info.webcrawler.com/mak/projects/robots/faq.html

����� 5HIHUqQFLHV�GH�PHWDFHUFDGRUV

Directori d’eines i recursos relacionats amb metacercadors a internet de la Library of
Congres: http://lcweb.loc.gov/global/metaindex.html

����� 5HIHUqQFLHV�VREUH�ZHE�SURIXQG�L�EDVHV�GH�GDGHV

http://www3.dist214.k12.il.us/invisible/article/invisiblearticle.html

http://websearch.about.com/internet/websearch/msub12-m30.htm

http://websearch.about.com/internet/websearch/cs/invisibleweb1/index.htm

http://websearch.about.com/library/searchwiz/bl_invisibleweb_apra.htm

http://searchenginewatch.com/links/Specialty_Search_Engines/Invisible_Web

http://www.searchenginewatch.com/sereport/00/08-deepweb.html

http://library.albany.edu/internet/engines.html#deep i

http://www.searchability.com/popular.htm

http://www.documentate.com/recursos_generales/bases_datos.htm#union

http://www.invisibleweb.com/
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http://www.nueva.pvt.k12.ca.us/~debbie/library/research/advicedepth.html

����� 5HIHUqQFLHV�G¶DJHQWV

Manzano, Gádor i Jiménez, Marimar,  “El futuro es de los 'mayordomos' virtuales”,  11 de
Noviembre de 2000 , a internet@inicia.es | (Grupo PRISA)

Sherman, Chris,  “Tracking Your Favorite Web Sites”, , 10 de setembre de 1998 a
http://websearch.about.com/library/weekly/aa100998.htm  de www.about.com,

Cornella, Alfons, Revista Infonomia, articles diversos.

http://www.botspot.com ofereix un catàleg de robots i d’articles sobre el tema.

����� 5HIHUqQFLHV�G¶HVWUDWqJLHV�GH�FHUFD

http://www3.dist214.k12.il.us/invisible/article/invisiblearticle.html

Dues revistes digitals que publiquen regularment consells i tècniques d’experts:

http://websearch.about.com/library/insider/blworth13.htm

http://websearch.about.com/internet/websearch/library/weekly/aa021100a.htm

Universitat de Berkeley,
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Strategies.html#Recommend

(Evaluacion de los principales "buscadores" desde un punto de vista documental:
recogida, análisis y recuperacion de recursos de informacion

Angeles Maldonado Martínez. Cindoc-csic i Elena Fernández Sánchez. Cindoc-csic)

Pàgines amb cursos i consells de cerca

http://www.searchability.com/about.htm

������ 5HIHUqQFLHV�VREUH�JHVWLy�GH�OD�LQIRUPDFLy

Alfons Cornella, “Com sobreviure a la infoxicació” UOC Desembre 2000, a
http://www.uoc.es/web/cat/articles/cornella/acornella.htm.

Victor Beker,�“Como evitar la obesidad informativa.  ¿Devorado por los datos?” a
ww.clarin.com/suplementos/informatica , Número 23 de 2-09-1998

������ 5HIHUqQFLHV�YRFDEXODUL

8QLYHUVLGDG�GH�&DOLIRUQLD��%HUNHOH\�
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Glossary.html
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Asociación Española de Metodología de las Ciencias del Comportamiento:
http://www.ub.es/comporta/acronimo.htm    

http://whatis.techtarget.com/

http://www.webopaedia.com

http://www.learnthenet.com/spanish/glossary/archie.htm

http://www.sopde.es/cajon/biblioteca/glosario    

http://www.bayesinf.com/spanish/technote/html/contens.htm


