ZW núm. 86 Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://discovermagazine.com/2007/may/map-welcome-to-the-blogosphere
Continuant amb diferents serveis de mapes i estadístiques sobre un concepte o sobre
el nostre espai a Internet, a més d’altres curiositats, podem consultar:
Un mapa de la bloguesfera que mostra els enllaços entre blogs de tot el món, a partir
de dades recollides durant un període de sis setmanes i que s’explica en l’article Map:
Welcome to the Blogosphere, publicat a la revista Discovery Magazine.
ClusterMaps, un servei d’estadístiques que detecta l’origen de la visita a la nostra
pàgina a través de l’IP entrant i ens ofereix la localització concreta sobre un mapa del
món. Els usuaris que tinguin menys de 2.500 visitants diaris poden accedir a aquest
servei de manera gratuïta i els permet visionar els seus usuaris a nivell global o
enfocant dintre dels continents.
A Google, dos nous serveis que ens ofereixen resultats de cerques localitzats temporal
i geogràficament com s’explica en aquest post de Guinaliu.tk the Blog. Molt en la línia
de Google Earth Eleccions Franceses, que va mostrar en aquell context les
possibilitats d’aquesta aplicació per potenciar xarxes socials geogràficament.
I, sobre imatges, però d’un altre tipus, trobem A vista de Google que ens mostra
imatges curioses i impactants extretes de Google Maps. O Flickrvision, on podem
veure fotografies que s’estan penjant a Flickr en temps real, associant-les al seu país
d’origen i situant-les sobre un mapa.
Per acabar, comentar que s’ha publicat l’informe World Digital Media Trends sobre l’ús
dels cibermitjans a escala mundial, amb dades i estadístiques diverses en relació al
consum d’aquests mitjans per part dels usuaris, l’evolució del vídeo online o les
possibles tendències que s’apunten, entre altres qüestions. L’informe, impulsat per la
World Association of Newspapers, ofereix una versió reduïda en anglès. La font
d’aquesta informació surt del blog e-periodistas de Ramón Salaverría on podreu llegir
altres referències interessants.
ZV (Zona Vídeo). Telúrica és un nou canal de televisió per Internet en espanyol, que
es grava a Perú i es dirigeix a la comunitat hispana del món. Ofereix notícies d’una
manera informal per a facilitar la seva difusió a la bloguesfera llatina.

