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1. Markets are conversations.

95. We are waking up and linking to each other.
We are watching. But we are not waiting.

Levine, Locke, Searls & Weinberger (1999)
The Cluetrain Manifesto

Conclusions (1/2)



Establishing open access as a worthwhile procedure ideally 
requires the active commitment of each and every 

individual producer of scientific knowledge and holder of 
cultural heritage. Open access contributions include 

original scientific research results, raw data and 
metadata, source materials, digital representations of 

pictorial and graphical materials and scholarly 
multimedia material.

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the 
Sciences and Humanities

Conclusions (2/2)



La recerca a Internet als buscadors

Posicionament a Google:

Tema de recerca: ICT4D



Google: ICT4D

10 blog



Google: ICT4D Blog

1 blog



Google Blog Search: ICT4D

1 blog

2 blog

3 blog



Google: ismael peña

2 referència al blog

2b referència al wiki

3 perfil a comunitat virtual

4 article a www.uoc.edu

1 blog

1bis blog (article)



Google: ICT4D wiki

1 wiki



Google: ICT4D bibliography

1 bibliografia

2 referència a la bibliografia

3 blog

(4 error del Google ;)

5 referència al blog



Google: ICT4D articles

1 blog



Google: ICT4D courses

1 repositori de cursos

4 repositori de cursos

3 pàgina d’un curs sobre ICT4D a la 
U. of London… que enllaça al blog



e-Difusió de la recerca = dades + metadades

cap al web semàntic



Després del posicionament, efectes

Autoedició/autopublicació de papers

Actualització/explicitació d’interessos i orientacions 
acadèmiques
Canvis estructurals
Work in progress



Google: “e-learning for development”

2 tesina

3 referència a la tesina

4 referència a la tesina

5 referència a la tesina

i el 6, 8, 10, 13, 16…



Descàrregues de la tesina
Data de publicació: 04/07/2005

• descàrregues el primer mes: 1.884
• mitjana mensual de descàrregues la resta de mesos: 357
• total descàrregues: 4.386, de 04/07/2005 a 28/02/2006 (8 mesos)
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Google: Public Policies for Development

1 repositori de cursos
1 blog



Google: e-Readiness

1 blog



El Web 2.0

Què és

Buzzwords
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Què és

• La plataforma és el web. Estàndards. Web semàntica.
• El web de llegir i escriure. Arquitectura de la participació i efecte xarxa
• L’hegemonia de les dades (HTML XHTML, pàgines dinàmiques)
• El web aplegant junts Contingut + Funcionalitat/Serveis
• Llibertat de crear i compartir
• El mercat com una conversa. El webcasting i la publicitat en línia.

Què implica

• El creador és l’editor: immediatesa vs. manca de filtrat
• Visibilitat en base a una meritocràcia popular, basada en continguts i 
tecnologia
• Converses, comunitats virtuals implícites. Comportament emergent.

Definicions sobre Web 2.0



Idees

• FLOSS / GNU GPL
• Open Access / Creative Commons
• FLOSSE
• OER

• VLE
• personal learning environment
• e-portfolio
• Long Tail

Conceptes al voltant del Web 2.0
Tecnologies

• API
• LAMP
• mashup
• feed (xml/atom/rss)

• folksonomies / tagsonomies
• social software
• FOAF

• CMS
• blog
• podcast, videocast, screencast
• wiki



Wiki: Wikipedia
Blog: WordPress
Lectors de feeds: Bloglines
Agregador: Digg
Social bookmarking: del.icio.us, furl, connotea, citeulike
Emmagatzemament: flickr, youtube
Google maps: frappr (edubloggers), hurricane inf. maps
Agenda i xarxes socials: 43 things, orkut, friendster
Comunicació: Skype
Comerç electrònic: Amazon
…

Eines (emblemàtiques)



• Actualització constant
• Especialització
• Formació
• Exercitació de l’escriptura, l’anàlisi, l’abstracció, la síntesi. 
• Llegir pensar escriure

• Recopilació de recursos digitals
• Notícies d'actualitat
• Informació
• Materials
• Investigació d’avantguarda

Ús del Web 2.0 a la difusió de la recerca (1/2)



repositori personal/públic d'informació i documentació
passada i present (work in progress) i entrellaçat

pertànyer a una (àmplia) comunitat informal de persones 
interessades en un camp de coneixement, on demanar 
ajuda o trobar col·laboradors, compartir experiències i 
disposar d'una vàlvula d'escapament

entrar en un cercle virtuós de llegir i ser llegit
informació de primera mà, de la font i en temps real. 
donar a conèixer que se sap i què se sap
evitar esperes i filtres... i “google friendly”
amb la llicència desitjada

Ús del Web 2.0 a la difusió de la recerca (2/2)



El portal
ICT4D Blog
ICT4D Wiki
ICT4D Bibliography
ICT4D Courses (learning objects repository)

Col·laboracions i plataformes alienes
Otro Blog Más, comentaris a altres blogs
Wikipedia, Development Gateway, Digital Divide Network, 

NPTech, Omidyar Network, Web Junction…
Bloglines, Feedster, Technorati, PubSub
Citeulike, Connotea, Furl, del.icio.us

ICTlogy: portal personal en ICT4D
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