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Abstract 
De la bloguri la wiki-uri, Internetul a devenit mai 
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Publicarea de articole ştiinţifice, ca multe alte aspecte ale vieţii omeneşti, a fost transformată 
de Internet. Marea majoritate a jurnalelor pot fi citite online iar articolele pot fi descărcate cu un 
simplu clic de mouse fără ca să vizităm biblioteca deloc. Într-adevăr modelul tradiţional comercial 
de publicare a articolelor este contestat de serverele de imprimantă open access ca şi arXiv.org, care 
– după cum a arătat un studiu efectuat pentru această ediţie specială a Physics World – este utilizat 
de majoritatea celor care aparţin de comunitatea fizicienilor pentru a accesa cele mai recente lucrări 
de cercetare. 

Dar, cu toate că accesul online la aceste lucrări este în mod evident convenabil, şi de 
asemenea face ca informaţiile ştiinţifice să fie mai accesibile la scară globală, acesta nu este decât 
echivalentul digital al accesării lucrării  într-o bibliotecă tradiţională. În alte cuvinte, fluxul de 
informaţii are loc într-o singură direcţie. În momentul de faţă, însă, Internetul evoluează. Generaţia 
următoare a Internetului – o serie de aplicaţii îngrămădite sub termenul definit in mare ca şi „Web 
2.0” – încurajează utilizatorii nu doar să folosească Internetul ca sursă de referinţă ci să şi 
interacţioneze cu acesta. 

 

90 % dintre fizicieni mărturisesc că folosesc jurnalele 
online sau arXiv.org ca prima sursă pentru lucrările ştiinţifice 

 
Scopul lui Web 2.0 este acela de a le permite utilizatorilor să creeze şi să partajeze 

conţinuturi, de la fotografii digitale cu pisicile lor la intrări in enciclopedii editate de utilizatori. Şi 
fără nici o îndoială Web 2.0 este şi o afacere bănoasă dacă ne gândim la recenta achiziţionare a 
sitului social MySpace de către News Corporation pentru 589 milioane de dolari sau a sitului de 
partajare video, YouTube, de către Google, la preţul de 1,6 miliarde de dolari. 

Dat fiind faptul că prima încarnare a web-ului a fost dezvoltată de către cercetătorii de la 
CERN pentru a le facilita cercetările, v-aţi aştepta ca Web 2.0 să aibe un impact la fel de important 
asupra felului în care fizicienii comunică şi accesează informaţiile. De exemplu, unii cercetători au 
început să folosească situri web ca blogurile sau wiki-urile în vieţile lor profesionale. Dar, după 
cum relevă studiul nostru, în loc să se afle la avangarda acestor dezvoltări, de data aceasta, fizicienii 
sunt pe cale să fie lăsaţi în urmă. 

 
BĂTĂL I I  Î N  B LOGOS F E RĂ  
De departe cea mai răspândită manifestare a conţinutului web generat de către utilizatori 

este „blogging-ul”. Un blog (prescurtare de la web log) nu este altceva decât un fel de jurnal online, 
constând din intrări, sau postări, regulate, efectuate de o singură persoană sau de un grup. Oricine 
citeşte blogul poate lăsa un comentariu, ceea ce conduce la discuţii între locuitorii aşa numitei 
blogosfere. De când acest termen a fost  inventat în 1997, blogurile au devenit un fenomen – 60 de 
milioane sunt indexate pe registrul de bloguri, Technorati. Din cauza numărului foarte ridicat de 
utilizatori, opiniile circulate sunt deseori banale. Dar blogurile au fost salutate ca noua formă de 
„jurnalism al omului de rând”, de exemplu oferind relatări ale martorilor la evenimente dramatice, 
cum au fost atacurile din 11 septembrie. 

Câteva reviste de ştiinţă şi jurnale academice şi-au în fiinţat bloguri conţinând rapoarte de la 
conferinţe sau cele mai recente ştiri din lumea ştiinţei. Pe lângă aceasta, mulţi fizicieni profesionişti 
au propriile bloguri. Unii discută cercetări efectuate la nivel academic, unii consideră blogul lor ca 
un serviciu de asistenţă a publicului, oferind explicaţii în termeni laici a celor mai noi evenimente în 
fizică., alţii discreditează relatări ştiinţifice prost relatate de către mass media. (Un nou spaţiu în 
Physics World dedicat blogurilor populare în domeniul fizicii va fi înfiinţat luna aceasta, la pag. 41) 

În proiectul Quantum Diaries, 33 de fizicieni au blogat despre viaţa şi activitatea lor 
academică şi ştiinţifică pentru a sărbători Anul mondial al fizicii în 2005, şi 40 de alţi oameni de 
ştiinţă scriu bloguri ca parte a popularului portal ScenceBlogs. Dacă vi se pare că este un efort prea 
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mare să ţineţi pasul cu atâtea situri web, situl „agregator” Mixed States compilează într-un singur 
loc cele mai recente infromaţii de pe toate blogurile principale despre fizică. 

Deşi unii le-ar putea considera drept exerciţii de vanitate, blogurile despre fizică încep să 
aibă un impact real asupra felului în care cercetătorii comunică. De exemplu, mai multe lucrări, care 
citează bloguri, au fost deja publicate pe arXiv.org, demonstrând că blogurile sunt pe cale să devină 
un canal bona fide pentru comunicarea ştiinţifică. Între timp, o dezbatere referitoare la teoria 
corzilor1 care a început în blogosferă a fost recent aruncată în lumina reflectorului, după ce a fost 
preluată de revistele de ştiinţă şi ziarele naţionale. 
 

10% dintre respondenţi la studiul revistei Physics World 

mărturisesc că biblioteca rămâne sursa principală de lucrări 
 

Cel mai vehement critic al teoriei corzilor, matematicianul Peter Woit de la Universitatea 
Columbia, şi-a folosit blogul, Not Even Wrong, pentru a arăta că teoria corzilor nu face previziuni 
care să poată fi verificate prin experiment, şi că statutul acordat teoriei, ca fiind cea mai 
promiţătoare abordare pentru a împăca fizica cuantică cu teoria gravitaţiei, atrage resurse de la 
studierea altor alternative. 

Blogul său a declanşat o dezbatere aprinsă, şi pe alocuri, surprinzător de personală, atât în 
comentariile postate pe blogul Not Even Wrong cât şi pe blogurile unor suporteri ai teoriei corzilor, 
ca şi Reference Frame a lui Luboš Motl şi Asymptotia a lui Clifford Johnson. Astfel de confruntări 
verbale pot părea atipice pentru nivelul academic, şi ne poate face să ne întrebăm cât de mult 
depinde o dezbatere de anonimitatea oferită de astfel de forumuri online. Dar, cu toate acestea, 
blogurile au deschis o nouă cale de discuţie în fizică care, datorită faptului că are loc într-un mod 
atât de public, poate fi propulsată într-un context mai larg, cum o simplă discuţie la o conferinţă nu 
reuşeşte. 

De fapt, atenţia media generată de „războaiele corzilor” a făcut deja şi o victimă. Christine 
Dantas, o fiziciană Braziliană, a discutat în mod regulat problema gravităţii cuantice în blogul său 
Backrgound Independece. Apoi, în noiembrie, aceasta a închis blogul, motivând pe un forum online 
că atenţia media acordată controverselor în jurul teoriei corzilor a neliniştit-o, în special de când 
blogul ei a fost numit într-un jurnal brazilian de fizică. „Sunt o persoană retrasă, şi doresc să mă 
reîntorc la viaţa mea liniştită, la studiile şi cercetările mele,” a scris acesta. 

În acest caz, însă, să fi transformat blogging-ul, chiar prin natura sa, controversele obscure 
între grupuri restrânse de fizicieni în ceva asemănător unui „război sfânt”? Caracterul complex al 
gravitaţiei cuantice nu au nici un impact asupra activităţii majorităţii fizicienilor, dar ocupă un 
spaţiu disproporţionat al discuţiilor din blogosferă reunite în jurul fizicii. Unii au comparat 
comunitatea blogurilor cu o „cameră ecou” unde utilizatorii tind să scrie despre subiecte pe care le-
au văzut pe alte bloguri. De exemplu, Sabine Hossenfelder, co-autor al blogului Backreaction, 
afirmă că a privi dezbaterea în jurul teoriei corzilor din perspectiva blogurilor este „ca şi când ţi-ai 
pune o lupă într-un punct fix din faţa ochilor şi apoi ai deveni obsedat de aceasta.” 

Luând o oarecare distanţă de astfel de dezbateri pasionate, putem spune că blogurile 
influenţează carierele fizicienilor care le scriu, deşi rămâne de văzut dacă blogurile vor fi 
considerate ca fiind o activitate pozitivă de diseminare sau o pierdere de timp care mai bine ar fi 
fost dedicat cercetării. Cosmologul Sean Carroll de la Institutul californian de tehnologie, care 
contribuie la cel mai popular blog de fizică Cosmic Variance, a devenit cunoscut prin blogging. În 
momentul de faţă este privit de mass media ca cineva care oferă explicaţii accesibile la probleme 
ştiinţifice dificile. 

 

                                                      
1 Din engleză, string theory, un concept ipotetic din fizică, utilizat în încercarea de a uni mecanica cuantică şi teoria 
relativităţii pentru a explica alcătuirea universului (n.t) 
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Dar câţi fizicieni citesc sau contribuie în realitate la bloguri? În timp ce doar 16 din cei 60 de 

respondenţi ai studiului nostru au spus că citesc bloguri de fiică, toţi cu excepţia a trei mărturisesc 
că scriu propriul blog. Situl Mixed States indică aproximativ 100 de bloguri de fizică, ceea ce este o 
picătură din comunitatea globală de sute de mii de fizicieni. Chiar mai mult, majoritatea 
respodenţilor noştri fie nu erau conştienţi de existenţa blogurilor despre fizică sau mărturiseau că nu 
au încredere în  conţinutul acestora. „Ignor blogurile cu desăvârşire,” spune Frank Close, fizician în 
teoria particulelor, de la Universitatea Oxford. „Nu aş citi ceva afişat pe avizierul de lângă chioşcul 
de presă, iar postarea informaţiei pe Internet nu o face mai oficială”. 

Fizicieni despre Web 2.0 
 

Nimic nu este mai bun decât Wikipedia când vine vorba de o imagine generală sau definiţia 
unui termen tehnic 

Robert Helling, Universitatea Jacobs, Bremen, Germania 
 

 

În general, nu am încredere în fizica pe care o citesc pe bloguri, şi nu 
cred că stabilirea de trackback-uri care să le conecteze la arXiv.org a 
fost o idee bună 

Lee Smolin, Institutul Perimeter din Canada 
 
Blogurile despre fizică joacă un rol în a-i învăţa pe tinerii cercetători despre domeniul dar nu 
le-aş folosi niciodată ca instrumente de cercetare 

Nick Evans, Universitatea din Southampton 
 
Deoarece arXiv.org funcţionează foarte bine, ne-am putea imagina un tip de sistem similar 
Wikipediei, auto-corector bazat pe recenzie, deşi acest lucru ar însemna ca oamenii de ştiinţă 
să renunţe din timpul lor dedicat cercetări pentru a sugerea corecturi la diferite lucrări 

Paul Cook, Scuola Normale Superiore din Pisa, Italia 
 

 

Ideea că totul va fi pus online şi vom avea un „birou fără hârtii” este ca 
şi promisiunea fuziunii – mereu în viitorul apropriat 

 
Frank Close, Universitatea din Oxford 

 
 
Blogurile despre fizică vor exploda în popularitate, dar, fără a înlocui publicările ştiinţifice, vor 
fi utilizate pentru comunicări între cercetători, şi ca o metodă de a interacţiona cu publicul 

Sean Carroll, Institutul californian de tehnologie 
 

Există câteva bloguri având a subiect teoria corzilor, dar în momentul de faţă sunt dezgustat 
de maimuţărelile lor aşa că nu le citesc 

Chad Orzel, Union College, New York 
 

 

Nu am prea mare încredere în Wikipedia . am urmărit felul în care 
articolul despre nanotehnologie a evoluat, şi nu îmi dă prea multă 
încredere în înţelepciunea maselor 

Richard Jones, Sheffield University 
 

 
Nu. Am 47 de ani 

Gary Hinshaw, Departamentul de Astrofizică de la NASA, 
când a fost întrebat dacă foloseşte situri de „etichetare socială a resurselor” precum Connotea 
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W I K I F I E R E A  WEB - ULU I  
Încrederea este o temă recurentă în lumea Internetului. Cu câţiva ani în urmă, ideea că una 

dintre cele mai consultate surse de informaţii din lume va fi o enciclopedie online care poate fi 
modificată de către orice utilizator ar fi sunat ridicol. Dar exact acesta a fost cazul cu Wikipedia, 
probabil cea mai cunoscută întruchipare a fenomenului Web 2.0. După cum s-a dovedit, auto-
corectarea care este parte inerentă a sistemului a funcţionat destul de bine – cu excepţia unor 
controverse ocazionale, modificările eronate sunt deseori corectate foarte repede de alt utilizator. 
Într-adevăr, un studiu efectuat de Nature în 2005 a arătat că, în domeniile ştiinţifice, Wikipedia este 
aproape la fel de precisă ca şi Encyclopaedia Britannica, cu o intrare pe Wikipedia având în medie 
4 inexactităţi faţă de cele 3 din Encyclopaedia Britannica. 

De la Big Bang la calculatorul cuantic, Wikipedia oferă o bogăţie de informaţii, deşi nu 
atâtea detalii în cazul subiectelor mai obscure. Conform studiului nostr, cei mai mulţi fizicieni par 
mulţumiţi să utilizeze Wikipedia ca şi sursă pentru informaţii rapide 75% din respondenţi afirmând 
că apelează la Wikipedia pentru informaţii despre fizică. Nivelul de încredere, însă, pe care o au 
fizicienii în această enciclopedie variază semnificativ, deşi toţii sunt de acord că orice informaţie 
crucială trebuie verificată la sursa originală. Motl, fizician în teoria corzilor de la Harvard, este de 
părere că articolele de pe Wikipedia sunt de o calitate foarte bună, „în special în subiectele generale 
care au fost editate, verificate şi rafinate de un număr mare de editori.” Dar unii rămân sceptici. „Nu 
aş citi fizică pe Wikipedia, nici în visele mele cele mai frumoase,” spune laureatul la premiul Nobel, 
Philip Anderson. „Şi nici atunci nu aş avea încredere în ea.” 

De fapt, Wikipedia este exemplul cel mai de succes al conceptului general de pagina web 
editată de utilizatori, sau „wiki”, care este utilizat de fizicieni în alte scopuri. Într-o colaborare la 
scară largă, un wiki poate reprezenta o soluţie pentru a evita problema diseminării cunoştinţelor şi 
„trucurilor meseriei”, în special atunci când colaboratorii sunt de peste tot în lume şi nu pot lua 
parte la discuţii  „în jurul unei cafele”. Astfel de wiki există deja în colaborările în domeniul fizicii 
experimentale a  particulelor ca şi CDF la Fermilab şi ATLAS de la CERN, de exemplu, şi 
evoluează treptat într-un depozit de informaţii despre aceste informaţii. 

„Îmi pot imagina că blogurile şi wiki-urile vor deveni cadrul pentru reflecţii şi discuţii,” 
spune Gordon Watts de la Universitatea Washington din Seattle. „Se prea poate ca ideile să ia 
formă pe bloguri fără a mai ajunge în preprint sau la referenţi. În acest model, o lucrare în recenzie 
ar putea fi postată pe o pagină publică de web unde comentariile pot fi anexate. Textul lucrării ar 
putea deveni un wiki care ar putea fi editat. 

Un precursor al acestei idei a fost decizia administratorilor arXiv.org să permită trackback-
uri la lucrările postate pe acest server. Trackback-urile reprerzintă o trăsătură esenţială a Web 2.0. 
Pe când hiperlegăturile originale ale Internetului funcţionează într-un singur sens, trimiţând de la un 
sit la altul, trackback-urile sunt mijloace de a anunţa o pagină web că o altă pagină a stabilit o 
legătură la aceasta. În cazul lui arXiv.org, dacă un fizician scrie despre o anumită lucrare pe blogul 
său şi trimite o cerere de trackback, acea postare de blog va fi automat inclusă în pagina pe care se 
află lucrarea. 

O astfel de combinaţie de preprinturi arXiv şi comentarii blog a dat roade. De exemplu, 
fizicienii Robert Alicki, Daniel Lidar şi Paolo Zanardi au scos o versiune revizuită a lucrării lor 
despre codurile cuantice de corectare a erorilor (arXiv.org/abs/quant-ph/0506201) în urma discuţiei 
de pe blogul Quantum Pontiff a lui Dave Bacon. Bacon, care lucrează în domeniul calculatoarelor 
cuantice la Universitatea din Washington, a fost încântat. „Acesta este acum cometariul meu 
preferat la o lucrare arXiv,” a scris acesta pe blog. 

80% din fizicieni care spun 

că citesc blogurile despre fizică 
au propriul blog 
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2% dintre fizicieni au folosit siturile de „etichetare 
socială” precum Connotea pentru a căuta lucrări ştiinţifice 

 
Un astfel de sistem, însă, nu este fără problemele sale. Discuţiile pe blogurile de fizică sunt 

deseori deraiate de indivizi care îşi susţin propriile teorii excentrice sau opinii politice. Într-o 
încercare de a ţine astfel de elemente departe de sistemul arXiv, toate trackback-urile sunt 
monitorizate de o comisie consultativă de opt membrii. Dar aceasta dă naştere unei alte serii de 
întrebări, ca şi cui îi este permis să adauge un trackback. Anul trecut, de exemplu, lui Woit i s-a 
spus că va fi exclus din sistem întrucât nu îndeplineşte condiţiile arXiv de „cercetător activ”. 
Contestând vehement ceea ce el considera a fi o injurie adusă reputaţiei sale, Woit l-a acuzat pe 
Jacques Distler, fizician în teoria corzilor, care face parte din comisie, că are ceva personal 
împotriva lui. Până în prezent, Woit rămâne exclus. 
 

 
 

Nor de cunoaştere folksonomia / „Etichetarea socială a resurselor” este o formă de clasificare în care utilizatorii 
categorizează obiecte – fotografii, situri web, lucrări ştiinţifice – alegând un set de „etichete”. De exemplu, aţi putea 
eticheta o fotografie cu cuvintele „familie”, „vacanţă” şi „Spania”. Astfel puteţi efectua o căutare utilizând etichetele 
adăugate de ceilalţi utilizatori. Acesta vine în contrast  cu sistemul ierarhic de clasificare ca şi sistemul decimal a lui 
Dewey de clasificare a cărţilor. Un „nor de etichete” include cele mai populare etichete, afişând cuvintele în dimensiuni 
diferite în funcţie de cât de des sunt utilizate. Norul de etichete de mai sus este luat de pe situl Connotea, care permite 
etichetarea lucrărilor ştiinţifice. 
 

SOC I A L I Z A RE A  ON L I N E  
În ciuda faptului că s-au aflat în avangarda dezvoltării web-ului în anii 1990, fizicienii s-au 

dovedit înceţi în a accepta unele inovaţii oferite de Web 2.0. „Etichetarea socială”, de exemplu, este 
o formă de clasificare de către utilizatori care este folosită mult pe situri ca şi flickr, forumul de 
partajare de fotografii. Utilizatorii folosesc „etichete” pentru a descrie fotografiile – „eu”, „Londra”, 
„roşu” şi aşa mai departe – şi apoi pot căuta nu doar cu ajutorul etichetelor proprii ci şi cu ajutorul 
celor ale milioanelor de alţi utilizatori. Această formă de clasificare de „jos în sus” poate fi de 
asemenea folosită pentru informaţiile ştiinţifice. Într-adevăr, situri ca şi Connotea şi CiteULike au 
fost create special pentru aplicarea sistemului etichetelor sociale la lucrările ştiinţifice. 
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75% dintre respondenţi folsesc Wikipedia pentru 

informaţii din domeniul fizicii, însă, numai 5% contribuie în 
mod regulat la această enciclopedie online 

 
Ideea este ca atunci când găseşti o lucrare folositore online, aceasta poate fi salvată în contul 

personal iar acesteia pot fi ataşate etichete care să descrie conţinutul lucrării. Dacă acest sistem ar fi 
doar o metodă pentru ca utilizatorii să îşi poată administra bibliografia, nu ar fi extrem de interesant. 
Aspectul inovativ al siturilor precum Connotea este partea de socializare: puteţi vizualiza ceea ce 
salvează ceilalţi şi să căutaţi etichetele lor pentru a găsi lucrări cu subiectul dorit – „genetică” şi 
„metabolism” fiind printre cele mai populare etichete pe Connotea (vezi figura de mai sus). Însă, 
până acum, doar un singur respondent din 
studiul nostru a folosit astfel de situri. 

Într-un cadrul mai larg, nu există 
dubii referitoare la cele mai populare 
destinaţii ale fenomenului Web 2.0. 
MySpace este un sit de „socializare” care 
permite fiecărui utilizator – un număr 
incredibil de 120 de milioane, adolescenţi 
în marea lor majoritate – să creeze o 
pagină web personală cu fotografii şi 
detalii despre simpatii şi antipatii. Pagina 
afişează în mod proeminent  câţi 
„prieteni” are utilizatorul pe sit, iar 
prietenii pot lăsa comentarii, creând  un 
fel de concurs de popularitate. Acesta ar 
putea părea un loc puţin probabil pentru 
un fizician dar aceasta ar însemna să-l 
excludem pe Michio Kaku, cercetător în 
teoria corzilor, autor al cărţilor de ştiinţă 
populară Hyperspace şi Parallel Worlds, 
care se descrie ca fiind 
căsătorit/heterosexual/nefumător/nebăutor şi care a acumulat 2725 de prieteni pe pagina sa. 

Însă, reţelele sociale ar putea avea o utilizare mult mai serioasă pentru fizicieni. Jennifer 
Goldbeck, informatician de la Universitatea din Maryland, a aflat că o reţea socială ca şi MySpace 
conţine informaţii folositoare despre cine cunoaşte pe cine şi cât de multă încredere are fiecare 
utilizator în contactele sale. Golbeck lucrează la algoritme în scopul de a utiliza aceste informaţii 
pentru a identifica cât de multă încredere ar trebui să aveţi în cineva pe care nu cunoaşteţi, pe baza 
poziţiei lor în reţeaua voastră socială. Acest coeficient de încredere ar putea fi apoi utilizat de 
omenii de ştiinţă pentru colaborări. De exemplu, puteţi să acordaţi acces la o versiune timpurie a 
unei lucrări doar acelor persoane ale căror coeficient de încredere depăşeşte un anumit prag. 

Este evident că brava lume nouă a blogurilor şi trackback-urilor, recenziilor prin intermediul 
wiki-urilor, etichetării şi reţelelor de încredere îi aşteaptă pe fizicienii care îndrăznesc să se 
aventureze în lumea lui Web 2.0. Dar în timp ce fizicienii sunt mulţumiţi să publice şi să descarce 
lucrări de pe Internet, există încă o preferinţă pentru publicaţiile tradiţionale. „Fără nici un dubiu, 
Internetul oferă câteva avantaje importante,” spune laureatul Nobel, Jack Steinberger, în vârstă de 
85 de ani, „dar de asemenea are şi unele inconveniente nefericite, şi simt o nostalgie pentru zilele 
bune când a publica ceva era un eveniment serios spre deosebire de a publica o lucrare online.” 

Probabil că Web 2.0 nu îşi va lăsa amprenta pe fizică până când generaţia MySpace va 
ajunge în laboratoare. 

Conectarea la Web-ul social 

Bloguri scrise de fizicieni devin din ce în ce mai populare 
Printre cele menţionate în articol, amintim: 

� Asymptotia (asymptotia.com) 
� Backreaction (backreaction.blogspot.com) 
� Cosmic Variance (cosmicvariance.com) 
� Not Even Wrong 

(www.math.columbia.edu/~woit/wordpress) 
� The Quantum Pontiff (dabacon.org/pontiff) 
� Reference Frame (motls.blogspot.com) 

Multe altele pot fi găsite pe agregatorul de bloguri de 
fizică, Mixed States (mixedstates.soemthing,similar.com) 
sau pe portalul Science Blogs (scienceblogs.com). 
Technorati este un registru cuprinzător al tuturor 
blogurilor (technorati.com). Siturile ca şi CiteULike 
(citeulike.org) şi Connotea (connotea.org) permit 
oamenilor de ştiinţă să stocheze şi să caute informaţii 
despre lucrări folosind sistemul etichetării sociale. 
Cercetarea efectuată de Jennifer Golbeck asupra încrederii 
în reţelele sociale poate fi găsit la trust.mindswap.org şi 
pe pagina MySpace a lui Michio Kaku la 
www.myspace.com/mkaku. 


