Fitxes d’informàtica

QUÈ ÉS UN BLOG?

Un blog –també anomenat bitácora- és un lloc web que s’actualitza periòdicament i
que recopila textos d’un o varis autors de manera cronològica.

El terme blog prové de les paraules web i log (en anglès, log significa diari).

Normalment, en cada article d’un blog, els lectors poden escriure els seus
comentaris i l’autor els pot respondre, fent possible un diàleg. Tot i això, aquesta és
una opció que dependrà de l’autor del blog.

I és que l’ús i el tema de cada blog és particular, com ara de caire periodístic,
empresarial, cultural, educatiu, polític, etc.

El blog és una evolució dels diaris online, lloc en els quals la gent escrivia sobre la
seva vida personal, com si es tractés d’un diari íntim, però a la xarxa.

Així doncs, els primers blogs eren simplement components actualitzats de llocs web.
Però l’evolució de les eines que facilitaven la producció i manteniment d’articles
publicats i ordenats cronològicament va originar que el procés de publicació pogués
dirigir-se a tothom.

Actualment, existeixen eines de manteniment de blogs que permeten administrar tot
el weblog sense necessitar uns elevats coneixements tècnics, fet que els dóna
l’oportunitat de coordinar, esborrar o reescriure els articles, moderar els comentaris
dels lectors d’una forma quasi tan fàcil com la d’administrar el correu electrònic.
Això ha portat a que actualment hagin aparegut pàgines web dedicades
exclusivament a facilitar la creació de blogs de manera senzilla i a l’abast de
persones que no han de tenir necessàriament uns grans coneixements d’informàtica,
com és el cas de Blogger.com, Bitacoras.com o LiveJournal.com.
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De la mateixa manera, existeixen allotjaments web que també serveixen per a la
creació de blogs, com ara Dreamhost o Strato.

Els blogs han guanyat popularitat aquests darrers anys. Per exemple, el lloc
Xanga.com, creat el 1996, només tenia 100 blogs allotjats el 1997. Però al desembre
del 2005 va augmentar en més de 50.000.000.

Un element important per a la propagació dels blogs a través d’internet ha estat el
blogging, una compilació d’enllaços de blogs que, juntament amb els motors de
recerca de weblogs, ha permès una connexió de blogs amb interessos i temàtiques
similars, creant comunitat d’intercanvi d’opinions i d’idees d’abast mundial.

Finalment, hi ha variants del weblog, com són els openblogs, fotologs o vlogs
(videoblogs), els audioblogs i els moblogs (des de telèfons mòbils). A més, cada cop
més són els weblogs que incorporen podcast com a sistemes addicionals
d’informació i d’opinió.
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Característiques tècniques:
Hi ha una sèrie d’elements comuns a tots els blogs:

Comentaris

Mitjançant un formulari es permet a altres usuaris de la web afegir comentaris a cada
entrada, generant així la possibilitat de debatre els seus continguts.

Enllaços

Una particularitat dels blogs és que en les seves entrades inclouen enllaços a altres
pàgines web (no necessàriament weblogs) com a referències o com a ampliació de
la informació afegida. A més, també s’hi inclou un enllaç permanent a cada entrada
per a que tothom la pugui citar, un arxiu de les entrades anteriors i una llista
d’enllaços a weblogs seleccionats o recomanats pels autors, denominat pels usuaris
com blogroll.

Enllaços inversos

En alguns casos, les entrades permeten que hi hagi l’anomenat trackback, un enllaç
invers –o retroenllaç- que permet, sobretot, saber que algú ha enllaçat la nostra
entrada i avisar a un altre weblog que s’està citant una de les seves entrades o que
s’ha publicat un article relacionat.

Fotografies, música i vídeos

Hi ha la possibilitatd’afegir fotos, música i vídeos als blogs per complementar el que
s’explica a les entrades.
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Formats

Els blogs tenen una àmplia gamma de formats en els quals es publiquen. Apart de
HTML, s’hi inclou algun mitjà per a poder llegir-los mitjançant un programa que pugui
incloure dades procedents de molts mitjans diferents. Generalment, s’utilitza RSS
per a aquesta acció –anomenada també sindicació-, tot i que des del 2004 també
s’ha popularitzat l’Atom.

