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Dossier «Web Science, la ciència del web»

La xarxa internet és avui dia una constant en tots els àmbits de 
la vida, a tots nivells: personal, acadèmic i professional. En pocs 
anys internet ha canviat la manera que tenim de relacionar-nos, 
d’estudiar, de treballar, de comprar, d’esmerçar el temps lliure, etc. 
El web, el conjunt de recursos accessibles per mitjà d’internet, ha 
esdevingut un oracle gegantí, on la gent cerca, crea i comparteix 
informació sobre qualsevol tema i es comunica, trencant barreres 
espacials i temporals, de manera global. La possibilitat d’estar 
connectat gairebé en qualsevol moment i des de qualsevol lloc 
fa que els usuaris tinguin una percepció del web com de quelcom 
que sempre està disponible per a qualsevol necessitat. La ràpida 
evolució de la tecnologia de què disposem, tant del maquina-
ri com, sobretot, del programari, juntament amb el relatiu baix 
cost que té, ha fet que cada cop més usuaris accedeixin al web 
i l’utilitzin per a més coses. 

La ciència del web, de la qual només s’ha començat a parlar 
recentment, intenta explicar l’evolució del web com un organisme 
complex i amb una ecologia pròpia, mitjançant l’anàlisi multidis-
ciplinària de diversos àmbits de coneixement que hi convergeixen, 
principalment tecnològics (com evoluciona la xarxa tecnològica-
ment), organitzatius (quins estàndards i quines especificacions 
suporten aquesta evolució) i socials (quin ús d’aquesta tecnologia 
fan els usuaris). Altres àmbits també estan implicats en aquests 
canvis, ja que hi ha molts interessos econòmics, polítics i legals 
que no poden quedar al marge de l’evolució de la societat de la 
informació. La ciència del web pretén proporcionar un marc de 
referència per assegurar una anàlisi correcta de tots aquests es-
deveniments des de diferents òptiques i en diferents nivells de 

resolució, tenint en compte tots els elements que hi participen i 
les relacions que s’hi estableixen, amb un clar esperit multidis-
ciplinari que afavoreixi la participació d’una comunitat científica 
tan àmplia com sigui possible.

Aquest dossier presenta què és la ciència del web mitjançant 
les contribucions següents:

n  �«La ciència, el web i la ciència del web», de Daniel Riera, 
en què l’autor fa una introducció al concepte de la cièn-
cia del web a partir d’una ressenya dels primers treballs 
disponibles sobre aquest tema, apareguts recentment, en 
els darrers anys.

n  �«Confiança en el web: alguns reptes en la recerca de la 
ciència del web», de Kieron O’Hara i Wendy Hall, en el qual 
els autors presenten l’estat de la qüestió sobre la ciència 
del web i els reptes que planteja una anàlisi multidisci-
plinària de diversos àmbits quotidians.

n  �«L’e-learning des de la perspectiva de la web science: una 
visió de futur», de Julià Minguillón, en què l’autor intro-
dueix l’e-learning com a exemple clar d’un cas d’estudi 
de la ciència del web, un camp en evolució (l’educació a 
distància) en el qual han influït la tecnologia, però també 
els aspectes metodològics i organitzatius, entre altres.
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