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Wikipedia
- 6a Web més visitada - només 

superada per (1) Google, (2) 
Facebook, (3) Yahoo, (4) YouTube i 
(5) Baidu.

- 186 milions de consultes diàries
- 285 versions lingüístiques
- Viquipèdia: la 2a en ser creada
- Versió anglesa:

- 4,112,409  articles
- 28,909,372 pàgines
- 50 vegades més gran que la Britànica
- 18,016,569 usuaris registrats



Llei de Linus: “Given enough eyeballs, all bugs are shallow”

Normes (els 5 pilars de Wikipedia): citar fonts autoritzades que puguin 
verificar-se; punt de vista neutral, etc.

El procés d’edició a Wikipedia



Historial: arxiu de totes les versions anteriors d’un article

Possibilitat de revertir la versió actual a qualsevol de les anteriors

Altres avantatges de la Wikipedia



Producció Col·laborativa
(Commons-based Peer Production)

1. Compartir i cooperar: l’estratègia 
més eficient

2. Propietat Intel·lectual com a dret a 
la distribució: copyleft (all rights
reversed)

3. Produsers

4. Meritocràcia

5. Organització descentralitzada

6. Escalabilitat

7. Qualitat



Ciència i producció col·laborativa

Similituds:

Comunitats d’estil de estilo 
meritocràtic
Caràcter col·lectiu de la 
creació
Comunicació oberta de 
resultats
Revisió per pars

Diferències:

• Acreditació oficial de 
l’expertesa (ciència)

• Publicitat del procés
d’invenció (PC)

• Revisió per pars oberta i post-
publicació



Les dificultats d’accés a les publicacions científiques





Recerca oberta – dades obertes



Projecte Polymath

Timothy Gowers (Cambridge University) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Timothy_Gowers_Washington_2009.jpg


Ciència ciutadana





Evolució del termini dels drets d’autor als 
EEUU
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