
	
	
	
	

	
	
	

INICIACIÓ A 
LES XARXES 

Conceptes Essencials i Idees Bàsiques 
	

	
	
	
	

http://tinyurl.com/networkliteracy	 	



l	 nostre	 món	 esdevé	 cada	 dia	 més	 connectat	 a	 través	 de	 xarxes	 que	 permeten	 una	
comunicació	 instantània	 i	 la	difusió	d'informació.	Al	mateix	 temps,	el	 grau	en	què	 la	gent	
conegui	 aquestes	 xarxes	 jugarà	 un	 rol	 important	 a	 l'hora	 de	 determinar	 el	 benefici	

d'aquesta	creixent	connectivitat	en	la	societat.	En	poques	paraules,	una	societat	connectada	ha	de	
conèixer	 com	 i	 perquè	 es	 dóna	 aquesta	 connectivitat:	 el	 coneixement	 bàsic	 de	 com	 les	 xarxes	
poden	 ser	 usades	 com	 una	 eina	 per	 descobrir	 i	 prendre	 decisions,	 conèixer	 els	 seus	 potencials	
beneficis	 i	possibles	punts	febles,	així	com	fer-lo	més	accessible	als	habitants	d'aquest	món	cada	
cop	més	connectat.	
A	més	a	més,	és	una	 realitat	que	els	 infants,	adolescents	 i	 joves	 interactuen	contínuament	amb	
xarxes	al	llarg	del	dia.	Per	aquest	motiu	és	important	que	l'aprenentatge	de	les	xarxes	comenci	en	
aquestes	edats	i,	ja	que	aquestes	estan	presents	en	tots	els	aspectes	de	la	vida	contemporània,	cal	
que	l'enfoc	sigui	pràctic	i	interdisciplinari.	
Tot	 i	 la	 importància	 i	 la	 ubiqüitat	 de	 les	 xarxes,	 l'estudi	 d'aquestes	 no	 es	 troba	 inclòs	 en	 els	
sistemes	educatius	actuals.	
	
	

quest	fulletó	és	un	primer	pas	per	tal	de	facilitar	el	desenvolupament	de	la	iniciació	a	les	
xarxes.	Exposa	idees	bàsiques	per	a	l'estudi	de	les	xarxes	en	llenguatge	senzill,	presentant	
set	conceptes	essencials	i	idees	centrals	descrites	de	manera	concisa.	Pot	ser	utilitzat	per	

tothom	 amb	 la	 finalitat	 d'educar	 i	 aprendre.	 Aquest	 projecte	 va	 ser	 realitzat	 iterativament	 i	
col·lectivament	per	una	comunitat	de	científics	 i	professionals	que	desenvolupen	 i	usen	aquesta	
innovadora	i	moderna	ciència	de	les	xarxes.	Per	a	més	informació	 i	recursos	addicionals	sobre	la	
iniciativa	per	la	iniciació	a	les	xarxes,	si	us	plau	visiteu	la	pàgina	web	del	projecte:	
	
	

https://sites.google.com/a/binghamton.edu/netscied/	
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LES XARXES ES TROBEN 
PER TOT ARREU 

ü El concepte de xarxa és ampli i general, i descriu com les 

coses es connecten unes amb les altres. Les xarxes estan 

presents en cada aspecte de la vida. 

ü Hi ha xarxes que formen la infraestructura tècnica de la 

nostra societat – Els sistemes de comunicació i de transport, 

els sistemes semàntics, Internet, les xarxes elèctriques, el 

subministrament d'aigua, etc. 

ü Hi ha xarxes de persones – Famílies i amics, correu electrònic, missatges 

de text, xarxes socials com Facebook, Twitter o Instagram, els grups 

professionals, etc. 

ü Hi ha xarxes econòmiques – Xarxes de productes, transaccions 

financeres, col·laboracions entre empreses, comerç internacional, etc. 

ü Hi ha xarxes biològiques i ecològiques – xarxes tròfiques, interaccions 

entre proteïnes i gens, xarxes neuronals, xarxes de contagi 

d'enfermetats, etc. 

ü Hi ha xarxes culturals – Connexió del llenguatge, literatura i art per les 

seves similituds, esdeveniments històrics enllaçats per cadenes de causa 

– efecte, religions interconnectades pels seus orígens comuns, gent 

connectada a esdeveniments, etc. 

ü Les xarxes poden existir en diferents escales espacials, temporals i 

conceptuals.	 	
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	LES XARXES 
DESCRIUREN COM LES 

COSES ES CONNECTEN I 
INTERACCIONEN		

	
ü Hi ha un camp de les matemàtiques que s'aplica a les xarxes. S'anomena 

teoria de grafs. Moltes xarxes es poden representar matemàticament 

com grafs. 

ü Les connexions s'anomenen enllaços, arestes o lligams. Les entitats que 

estan connectades entre si s'anomenen nodes, vèrtexs o actors. 

ü Les connexions poden ser indirectes (simètriques) o directes 

(asimètriques). També poden indicar connexions amb diferents pesos o 

intensitats, així com indicar relacions positives o negatives entre nodes. 

ü El nombre de connexions que té un node és el que s’anomena el seu 

grau.  

ü Moltes xarxes tenen més d'un tipus de connexions – Per exemple, 

amistat personal o mitjançant xarxes socials, diferents mitjans de 

transport, etc. 

ü Una seqüència d'arestes que porten d'un node, a través d'altres nodes, 

fins a un node final, s'anomena camí o trajectòria. 

ü Un grup de nodes entre els quals existeix un camí que connecta 

qualsevol parella de nodes s'anomena component connex. Algunes 

xarxes tenen múltiples components connexos aïllats entre sí. 

ü Algunes xarxes s'estudien usant estructures matemàtiques més 

complicades que els grafs. 
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	LES XARXES PODEN 
AJUDAR A DESCOBRIR 

PATRONS	

	
ü Pots representar un sistema com una xarxa descrivint les 

seves parts i com estan connectades entre si. Una representació 

d'aquest tipus és una eina molt potent  per estudiar les propietats del 

sistema. 

ü Algunes propietats que es poden estudiar d'una xarxa: 

v Com es distribueixen els graus dels nodes? 

v Quines parts o connexions són més importants? 

v Fortaleses i febleses de la xarxa 

v Existència d'una sub-estructura o jerarquia 

v Quants passos, de mitjana, fan falta per moure's d'un node a un altre 

en la xarxa? 

ü En algunes xarxes es pot identificar un nombre reduït de nodes que 

tenen un grau molt més gran que d'altres. Aquests s'anomenen hubs. 

ü En algunes xarxes es pot trobar un grup de nodes que estan millor 

connectats entre ells que el que produiria l'atzar. Normalment 

s'anomenen clústers o comunitats. Alguns d'aquests poden ocupar una 

part central, o nucli, en la xarxa. 

ü Utilitzant aquests resultats es pot deduir com s'ha format una xarxa i / o 

fer prediccions de processos dinàmics que tenen lloc en la xarxa, així 

com de la seva estructura futura. 
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	LES VISUALITZACIONS 
PODEN AJUDAR A 

COMPRENDRE LES 
XARXES 

 
ü Les xarxes es poden visualitzar de moltes maneres diferents. 

ü Es pot dibuixar el diagrama d'una xarxa connectant els nodes entre ells 

mitjançant arestes. 

ü Hi ha àmplia varietat d'eines disponibles per visualitzar xarxes. 

ü La visualització d'una xarxa sovint ajuda a entendre-la i ens dóna 

informació sobre la seva estructura o connectivitat d'una manera 

intuïtiva i sense necessitar d'una descripció tan tècnica. 

ü El disseny creatiu i acurat de la informació juga un paper important per 

fer una visualització efectiva. 

ü És important anar amb compte a l'hora d'interpretar i avaluar les 

visualitzacions ja que, típicament, no ens expliquen tota la història de la 

xarxa. 
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 LES TECNOLOGIES 
ACTUALS DE LA 

COMPUTACIÓ PERMETEN 
ESTUDIAR LES XARXES 

DEL MÓN REAL 
	

ü La tecnologia de la computació ha potenciat exponencialment la capacitat 

d'estudiar les xarxes, i això és especialment important per aquelles que 

tenen dimensions considerables i una estructura complexa. 

ü Hi ha diferents aplicacions informàtiques i programari lliures disponibles 

per la visualització de xarxes i el seu anàlisi. 

ü Utilitzant l'ordinador personal, tothom (i no només els científics) pot 

construir, visualitzar i analitzar xarxes. 

ü Mitjançant Internet, tothom té accés a conjunts interessants de dades en 

forma de xarxa. 

ü Els ordinadors ens permeten simular xarxes virtuals i hipotètiques, així 

com simular processos dinàmics tant en xarxes reals com hipotètiques. 

ü Desenvolupar competències i coneixement informàtics obre la porta a 

milers de possibilitats com a carrera professional, incloent científic, 

analista de dades, enginyer de software, educador, desenvolupador web, 

dissenyador gràfic i molts altres. 
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	LES XARXES AJUDEN A 
COMPARAR UNA ÀMPLIA 
VARIETAT DE SISTEMES	

	

ü Diversos tipus de sistemes, un cop representats com una 

xarxa, poden ser comparats per examinar les seves similituds i 

diferències. 

ü Algunes propietats de les xarxes apareixen sovint en sistemes 

aparentment no relacionats. Aquest fet implica l'existència de certs 

principis generals de connectivitat que són vàlids en múltiples camps. 

ü Altres propietats són diferents en sistemes diferents. Aquestes poden 

ajudar a classificar les xarxes en diferents famílies i conèixer perquè són 

diferents. 

ü La ciència se sol dividir en diferents àrees anomenades disciplines. Les 

xarxes poden ajudar a creuar fronteres disciplinaries i aconseguir una 

comprensió més completa del món. 

ü Les xarxes poden contribuir a la transferència de coneixement entre 

diferents àrees d'estudi. 	
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	L'ESTRUCTURA D'UNA 
XARXA POT INFLUIR EN 

EL SEU ESTAT I 
VICEVERSA		

	
ü L'estructura d'una xarxa indica com es connecten les seves parts. 

ü L'estat d'una xarxa dóna informació de les propietats dels nodes i arestes 

d'aquesta. 

ü Tant l'estructura com l'estat de la xarxa poden canviar amb el temps. 

ü Les escales temporals en els quals l'estructura i l'estat de la xarxa co-

evolucionen poden ser similars o ben diferents. 

ü L'estructura de la xarxa pot induir canvis en l'estat de la xarxa. Alguns 

exemples són la propagació d'enfermetats, comportaments o “memes” 

de la xarxa social, patrons del trànsit en la xarxa viària d'una ciutat, etc. 

L'estat d'una xarxa pot induir canvis en l'estructura de la xarxa. Alguns 

exemples són la creació de noves arestes en xarxes socials o la 

construcció de noves carreteres per solucionar embussos de trànsit. 
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CRÈDITS	D’IMATGE	
	

Pàgina 3 
Fulla il·luminada pel sol. Curran Kelleher [GFDL 

(http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 
(http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/)via Wikimedia Commons 

 
Pàgina 7 

The Matrix. Captura de pantalla del conegut protector de pantalla GLMatrix, 
Jamie Zawinski, via Wikimedia Commons 

 
Contraportada 

Xarxa elaborada amb dades de J. McAuley and J. Leskovec. Learning to 
Discover Social Circles in Ego Networks. NIPS, 2012 

 
Les altres imatges han estat generades amb llenguatge Python i la seva 

llibreria NetworkX o Wolfram Mathematica 
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Per	a	més	informació,	contactar	amb	Catherine	Cramer	a	ccramer@nysci.org	

http://sites.google.com/a/binghamton.edu/netscied/	

http://www.facebook.com/netscied	


