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Què ofereix l’arxivística?

• Quin és (o quin pot ser) el paper de l’arxivística a l’hora de combatre 
la desinformació?

• Protecció de la font original.

• Nova Taxonomia de la desinformació.

• Autenticació: una verificació des de l’arxivística.

• Potenciar la qualitat de les dades.

• Una arxivística d’algoritmes?



Protecció de la font original

• Luciana Duranti considera que calen considerar tres tipus de 
proveïdors de certesa que ella bateja com a  professionals 

responsible for curating “the truth”:
• Periodistes: verificadors, fact-checkers en temps real.

• Historiadors: científics i analistes a posteriori.

• Arxivers: professionals i analistes a curt, mig i llarg termini.



Protecció de la font original

• Tots ells s’enfronten a novetats importants a com ara són:
• La politització del fenomen de la post-veritat i la desinformació, on polítics i 

governs, en la seva constant lluita pel poder, condicionen molt el fenomen.

• La connectivitat (always on) que permet que les falsedats i la informació 
errònia produïda, by mistake or by design, circuli a ritmes inimaginables fa 
uns anys.

• L’omnipresència (Pervasiveness) dels canals de distribució per la via de les 
xarxes socials.

• La dispersió de la responsabilitat sobre la certesa i la veritat de les noves 
informacions, el màrketing i la propaganda.



Protecció de la font original

• Tots ells s’enfronten a novetats importants a com ara són:
• Unes Infraestructures tècniques cada vegada més complexes, sovint invisibles 

i ocultades, que cada vegada més impedeixen una “captura” raonable dels la 
informació produïda. Que combinades amb la politització de la desinformació, 
fa que no hi hagi voluntat política “explícita” per a la traçabilitat o la 
preservació d’evidències.

• La pèrdua de confiança (o el buidat de confiança) amb les institucions 
tradicionals (també amb la premsa) en favor d’un populisme on la reputació 
com a base de la confiança perd valor.



Protecció de la font original

• Què és la confiança? Hi ha quatre nivells de confiança:
• Individual: un tret de la personalitat.

• Interpersonal: lligam directe entre una persona i una altra (pare/fill).

• Relacional: propietat de les relacions mútues (gent fent negocis).

• Social: un comportament comunitari holístic (eleccions).

• Definició InterPARES Trust: “confidence of one party in another based
on alignment of value Systems with respecte to specific actions or 
benefits, and involving a relationship of voluntary vulnerability, 
dependence, and reliance, based on risk assessment.”



Protecció de la font original

• Com mantenir la confiança en les fonts originals?
• Conservació i preservació en arxius, entesos com a centres de confiança, no 

manipulables, públics.
• A diferència del periodisme, la protecció de la font original no impedeix la 

seva publicitat, el seu coneixement, la seva reutilització. Accés i transparència 
han de reforçar-se des dels llocs on aquestes fonts originals resideixen.

• L’originalitat també és garantia de genuïnitat i autenticitat de la font.
• Proposar solucions en entorns extremadament dinàmics i omnipresents com 

els actuals, que permetin vincular la informació que circula amb fonts 
originals.

• Els arxius com a centres de referència de la custòdia d’aquestes fonts 
originals. Com sempre.



Protecció de la font original

• Una constatació clàssica:
• La “veritat històrica” no és accessible directament.
• Hi ha dues maneres d’accedir indirectament al passat: el testimoniatge i la veritat 

“documentada” (els records), és a dir, mostres escrites dels fets i els actes fixats en 
un suport material.

• En ambdós casos, la “veritat” depèn totalment de la nostra confiança amb el recurs, 
l’objecte, els records.

• La confiança fa que actuem sense el coneixement directe, sinó substituint la 
informació que no tenim per altra informació, p.ex., un testimoniatge, tradició oral, 
la “veritat documentada”.

• Si això ja és difícil, com fer-ho amb la “veritat dels fets presents”? La càrrega de 
certesa i confiança del testimoniatge augmenta, la profusió d’actes escrits també 
augmenta, però la quantitat de informació a “validar” afegeix complexitat.



Protecció de la font original

• Què s’està fent per fer front a aquestes “novetats” i a la crisi del valor 
de les fonts originals?

• Els ens que fins ara han actuat com a terceres parts de confiança (ONGs, 
moviments polítics i socials) tot creant els seus propis arxius comunitaris, no 
es troben capacitats per retrobar ni la traçabilitat ni la localització de les fonts 
originals, enteses com a font primària d’evidència certa. Tot i així, continuen 
més actives que mai en contraposició als sistemes d’arxius tradicionals que es 
mostren poc dinàmics per fer front a aquesta pèrdua de control sobre els 
originals.



Protecció de la font original

• Què s’està fent per fer front a aquestes “novetats” i a la crisi del valor 
de les fonts originals?

• El projecte desenvolupat per InterPARES TRUST que rep el nom de 
Preservation as a Service for Trust (PaaST). Una guia pràctica de com 
gestionar documents i arxius conservats a internet, en el context de núvols 
comercials. Es tracta de disposar de models i clàusules contractuals per evitar 
la pèrdua de “sobirania” sobre les dades, la informació i els documents 
custodiats al núvol.



Protecció de la font original

• Què es pot fer per protegir la font original? Es proposa apel·lar a la 
Computational Archival Science (CAS), que ve definida com:

• “An interdisciplinary field concerned with the application of computational
methods and resources to large-scale records/archives processing, analysis, 
storage, long-term preservation, and access, with aim of improving efficiency, 
productivity and precision in support of appraisal, arrangement and
description, preservation and access decisions, and engaging and undertaking
research with archival material.”



Protecció de la font original

• Es pretén millorar les pràctiques de descripció de documents per ajudar de 
manera més efectiva els potencials usuaris als efectes de jutjar i demostrar 
l’autenticitat i el valor d’evidència d’aquests, en entorns, com diem, 
extremadament volàtils i dinàmics.

• Identificar eines tecnològiques existents (e-discovery, machine-learning tools i 
visual analytics tools) per assessorar en la capacitat evidencials dels “nous” 
documents digitals, en reconèixer la traçabilitat de les dades que provenen de 
fons documentals novament donats i que són born-digital, i per ser més 
influents en la millora de sistemes de gestió documental.



Què ofereix l’arxivística?

• Quin és (o quin pot ser) el paper de l’arxivística a l’hora de combatre 
la desinformació?

• Protecció de la font original.

• Nova Taxonomia de la desinformació.

• Autenticació: una verificació des de l’arxivística.

• Potenciar la qualitat de les dades.

• Una arxivística d’algoritmes?



Nova taxonomia de la desinformació

• Victoria Lemieux i Tyler D. Smith detecten dos espais problemàtics 
que demanen reorientar alguns termes arxivístics cap al combat a la 
desinformació:

• Es visualitza una arxivística de la desinformació, amb moltes dificultats per 
“capturar” documents que deixin rastre d’aquest fenomen i de les tàctiques i 
tècniques usades per a la seva dispersió.

• Es detecta la dificultat per classificar adequadament les dades que genera la 
disseminació de la desinformació.



Nova taxonomia de la desinformació

• Aquestes autores proposen tres accions possibles:
• Una taxonomia unitària de la desinformació (que permeti l’intercanvi de 

coneixement amb altres disciplines com el periodisme i la història).

• Un vocabulari comú per a discutir en igualtat de condicions sobre la 
desinformació.

• Establir mecanismes que facilitin la col·lecció automatitzada i la preservació 
dels documents produïts per les tàctiques i tècniques de la desinformació. 





Què ofereix l’arxivística?

• Quin és (o quin pot ser) el paper de l’arxivística a l’hora de combatre 
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Autenticació: Signatura electrònica

• L’entitat d’autenticació per excel·lència en entorns electrònics és la 
signatura electrònica.

• Tècnicament es pot definir com un mecanisme de codificació orientat 
a la constatació de la identitat de persona que l’aplica i de la integritat 
(i no corruptibilitat) de l’estructura de la representació formal.

• Legalment es pretén que la signatura digital faci la mateixa funció de 
validació que acompleix una signatura autògrafa o delegada en els 
documents en paper.
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Autenticació: Signatura electrònica

• Les dificultats tècniques i les objeccions a la signatura digital no 
passen per la seva aplicació que és relativament senzilla, sinó per la 
gestió dels documents signats digitalment.

• Les signatures autògrafes tenien la vigència de la persona que 
firmava, les digitals tenen vigències reduïdes que oscil·len entre els 4 i 
els 10 anys. Als efectes de preservació digital, la signatura es 
converteix en un inconvenient. 
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Autenticació: Certificat (o Signatura) digital

• Qualsevol signatura electrònica ve suportada per un certificat digital 
emès per una autoritat o agència de certificació, que controla, 
gestiona i produeix aquest element que permet dotar de més solidesa 
la signatura electrònica. Aleshores la signatura passa a dir-se 
signatura digital.

• Així, la signatura identifica la persona (o la targeta de la persona) que 
signa, i el certificat, a més, aporta la informació necessària per 
constatar que la targeta utilitzada per aquesta persona ha estat 
emesa per una autoritat competent i que el seu ús ha estat pertinent i 
adequat.
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Autenticació: Ressegellat

• El problema de les signatures i certificats és que són per a temps limitats. No 
suporten la prova del temps.

• La solució aportada per les agències que certifiquen les signatures, és el 
ressegellat periòdic dels documents mitjançant un segell de temps.

• No es tracta d’una nova signatura atribuïble a l’individu que signà inicialment, 
sinó que és un segell certificat per l’agència que constata que s’ha resignat sota 
unes mesures de control consistents. Es tracta d’una verificació temporal de la no 
corruptibilitat de la integritat documental.

• Tanmateix, ressegellar un document periòdicament fins a la fi dels temps és un 
contrasentit que cap societat anterior, almenys des d’època romana, s’havia 
plantejat.

• Calen altres solucions per encara la preservació digital dels documents signats 
digitalment.
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Autenticació: Ressegellat

• El ressegellat és aplicat a les signatures anomenades attached.
• Les attached tant enveloped com enveloping impedeien altres solucions i 

entraran en el bucle del ressegellat perpetu.
• Resegellar vol dir mantenir en una fase activa perpètua un document que 

no té cap necessitat que hi estigui.
• A les signatures anomenades dettached, en canvi, es pot optar per altres 

solucions que permetrien superar la prova del temps. 
• Les dettached poden existir com a objecte digital associat a l'objecte digital 

creat pel document, essent desvinculables en qualsevol moment perquè la 
informació rellevant, que demostraria la seva pertinència en el moment de 
la signatura i la seva validesa certificada en el moment de producció del 
document, ja es trobaria inclosa en el perfil documental del document.
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Autenticació: Perfil documental (Metadades)

• La relació del conjunt d’elements descriptius que permeten la 
identificació unívoca d’una document electrònic. 

• La seva existència es configura mitjançant un conjunt de metadades 
que s’associen a una unitat documental i passen a formar-ne part. 

• En entorns electrònics aquesta entitat és fonamental a fi i efecte de 
garantir les propietats essencials de cada document en el moment de 
la seva producció i en un futur.
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Autenticació: Perfil documental (Metadades)

• La seva completesa permet verificar la credibilitat de la unitat documental. 

• En absència d’altres entitats de validació com ara signatures, certificats o 
simples passwords d’accés, la seva mera existència amb un mínim
d’atributs completats pot permetre confiar amb el document electrònic
que estem utilitzant.

• El perfil documental es converteix en l’eix de qualsevol gestió en fase de 
vigència però també de qualsevol preservació a llarg termini. S’associa a 
la unitat documental però permet incrementar la seva informació amb la 
incorporació extensible de dades addicionals relatius a esdeveniments, 
persones que l’han utilitzat, accions de migració, etc.
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Autenticació: Perfil documental (Metadades)

• Pot ser considerat també com a unitat documental per si mateix. Ho 
diem perquè podria viure sense el document . Es podria eliminar el 
document perquè ha acabat la seva vigència administrativa i el seu 
cicle de vida segons el que preveu el calendari de conservació.

• Però es podria preservar el perfil documental del document eliminat 
com a testimoni de la seva existència passada, amb una informació 
mínima de context, estructura i contingut que permetés reconèixer la 
seva existència i utilitat.

• El perfil documental es un conjunt de metadades que descriuen una 
unitat documental, però també es pot entendre com 
un metadocument.
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Autenticació: Corroboració

• Principi de Corroboració. Es fonamenta en compilar a l'interior del 
document electrònic la informació necessària sobre el mètode de validació 
utilitzat: signatura electrònica, tics, passwords d'accés, no-validació o el 
que s'inventi. Aquesta informació formarà part indissociable de la forma 
intel·lectual del document. Això es pot fer de dues maneres:

• [1] Redactant una clàusula de corroboració (com es realitza per exemple, 
en l'autenticació dels textos de les seus electròniques actuals) que es 
disposa a l'interior del text del document, o al protocol del document 
informant sobre el sistema de validació emprat.
[2] Disposant una metadada anomenada de corroboració al perfil del 
document, entitat que cal entendre diplomàticament com una anotació de 
la forma intel•lectual del document. O així ho diria el projecte InterPares.
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Autenticació: Corroboració

• Mitjançant aquestes dues opcions, tota la informació de la validació 
personal de l'autor jurídic tornaria a formar part de la forma 
intel·lectual del document, incloses les característiques tècniques de 
la signatura electrònica utilitzada. En segon lloc, el segell podria viure 
independent d'aquesta forma intel·lectual i podria ser desvinculable
sense afectar la integritat del document original. La criptografia 
romandria associada i informada en el document, però no incrustada i 
formant-ne part indissoluble.
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Autenticació: Corroboració

• La Corroboració com estratègia. 
• Disposar de la informació relativa als sistemes de validació utilitzats en 

l’interior de les metadades descriptives dels documents. 
• Informar d’això vol dir, redundar la informació. I això no té perquè ser 

negatiu: més redundància, més possibilitat que el missatge arribi al 
receptor. 

• En el caso de la signatura electrònica per ex., la informació relativa a la 
validesa i a la certificació d’aquesta es pot extreure amb independència de 
la vigència de la signatura.

• Si als efectes de preservació, la signatura és un inconvenient per la seva 
encriptació, se la pot segregar per continuar disposant de la informació 
necessària sobre el període de validesa i les seves característiques en les 
metadades del document. 
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Autenticació: Confiar en el sistema

• Validar a partir de la confiança manifesta i certificada en el sistema de 
gestió, preservació i difusió de la informació i els documents.

• Per acceptar aquest matí, com ja hem dit, hem d’assolir un 
compromís social que ho admeti.

• Implica no confiar en mètodes como la signatura i confiar en sistemes 
més compactes. Sistemes que poden incloure la signatura digital si es 
vol, però que siguin molt més.

• Confiar en estratègies orientades a validar la producció documental i 
que no es basin només en el producte final. 

29



Autenticació: Confiar en el sistema

• Aquest canvi de perspectiva requereix d’una adaptació legislativa, que 
no sembla propera.

• Una estratègia orientada a sistemes simplificaria moltes coses, però 
és insegur. 

• Com insegur és qualsevol procediment o protocol. Tot i així, com hem 
vist, el risc i la seguretat són vasos comunicants, que necessiten d’un 
equilibri que a l’actualitat no es manifesta. 

• En realitat l’opció més seguida és la de l’excés de seguretat 
que redunda en menys accessibilitat i usabilitat.
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Autenticació: Control d’autoritats

• Entraria dins dels sistemes de validació de responsabilitat i 
competències. Insert a l’interior d’un sistema de gestió integral. N’és
una part.

• És una estratègia que cada vegada es sol·licita que sigui rigorós (però
no més privatiu) a l’hora de produir, gestionar i preservar 
documentació digital. 

• Assegurar un bon control d’autoritats significa disposar d’una
organització més cohesionada, d’una distribució de les competències
més coherent i de garantir més fiabilitat en els productes resultants. 

• El control d’autoritats, entès com a entitat de validació, permetria
confiar subsidiàriament en el sistema de gestió.
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Autenticació: altres mètodes

• Altres entitats de validació són possibles: passwords, pins, un 
hash calculat, sistemes de reconeixement biomètric, etc., 
s’apliquen totalment o estan fase de desenvolupament.

• El problema de qualsevol nova entitat de validació és la 
manera com es demostra que pertany amb certesa a la 
persona que diu que representa.

• Aquest inconvenient activa sistemes de control i mesures de 
seguretat, que en entorns electrònics cada vegada es fan més
complexes, atesa la debilitat manifesta davant del progrés
constant de les operacions de moficiació i corrupció.
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Autenticació: Cadenes de confiança

• Declaració d’autenticitat extreta de proves materials, inferències i 
deduccions, derivades d’una sistemàtica de treball basada en la gestió 
de la documentació:

• Cadena legítima de custòdia (A chain of legitimate custody): sobretot 
aplicada a la gestió de signatures i certificats digitals.

• Cadena de blocs (Blockchain): novetat tecnològica que s’està investigant en el 
camp dels arxius.

• Declaració feta per un expert que es basa en la confiabilitat del sistema que 
hostatja el document i en la confiabilitat en els procediments i processos de 
control de la seva preservació i ús.



Cadena de confiança: gestió signatures

• S’inicia en la constatació de l’existència de signatura electrònica, en la 
verificació d’una transmissió segura i en la constatació d’una clau 
pública certificada. 

• Però no finalitza amb aquestes constatacions. Convindrà que 
qualsevol moviment que es realitzi amb el document signat deixi 
constància. S’entén que aquests moviments es poden perllongar en el 
temps.

• L’ús de signatura digital, la validesa del certificat, l’estratègia de 
ressegellat i la documentació de tot el que li passa al document i a la 
signatura al llarg del temps mitjançant logs d’esdeveniments. 
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Cadenes de confiança: Blockchain

• Blockchain: és una base de dades distribuïda, d’abast transnacional, 
formada per cadenes de blocs dissenyades per evitar la modificació d’una 
dada o un conjunt d’aquestes un cop que han estat publicades en tots els 
blocs. Això redunda aquesta dada o conjunt en cada un dels blocs i es 
genera un resum (hash) de cada un en funció de la vinculació entre el bloc 
d’arribada i el propi conjunt de dades.

• Blockchain aplicat a la preservació a llarg termini dels documents d’arxiu 
signats o (res)segellats digitalment. La proposta de Hrvoje Stancic és usar el 
BC pel hash dels documents, no pels documents  mateixos. Aquests hauran 
de romandre en el sistema on han estat creats o en el sistema on han de 
ser preservats (sistema OAIS, sistema de Security Classified Records, etc.).



Cadenes de confiança: Blockchain

• Blockchain pot ser usat en àmbit arxivístic per:
• Confirmar la integritat d’un document d’arxiu.

• Confirmar que un document va existir o va ser creat en un moment concret.

• Confirmar la seqüència d’accés a la cadena de blocs.

• Verificar el no-repudi d’un document.

• Assegurar que el procés digital no pot ser manipulat.

• Millorar les possibilitat de validació dels documents signats o segellats 
digitalment durant el procés de llarga preservació.



Cadenes de confiança: Blockchain

• Trustchain, model creat pel projecte InterPARES Trust, anomenat 
Model for Preservation of Trustworthiness of the Digitally Signed, 
Time-stamped and/or Sealed Digital Records (TRUSTER).

• Es proposa una aliança internacional de centres d’arxiu que 
esdevinguin nodes (blocs) d’una cadena de confiança i verificació 
d’aquesta tipologia de documents signats o segellats digitalment.
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PRECISIÓ: es defineix com la semblança entre
una dada t i una dada t’, considerada com la
correcte representació d’un fenomen de la
vida real que t ajuda a representar.

T = Elisa i T’= Elisa

PRECISIÓ SINTÀCTICA: utilitzar un codi
semblant de representació, en aquest
caso l’alfabet llatí

T = Elisa i T’= Joan

PRECISIÓ SEMÀNTICA: utilitzar un codi semblant de representació, en aquest cas
l’alfabet llatí per denominar correctament el nom propi d’una persona.

T= Elisa i T’= Elisa



COMPLETESA: l’estat assolit per 
una dada quan el grau 
d’oportunitat d’aquesta i el grau 
d’amplitud i profunditat d’ús i 
interpretació que pot permetre 
són suficients als ulls de 
l’organització o l’usuari que 
l’utilitza.

Quan a la dada no li manca res 
per poder ser utilitzada amb total 
garantia.



FREQÜÈNCIA D’ACTUALITZACIÓ: el nivell i 
el ritme d’actualització de les dades d’una 
base de dades durant un període o com a 
mesura de bona gestió.

Actualització de les dades del padró 
d’habitants, de la relació de domiciliacions 
bancàries, de les persones que entre en un 
país...

Però també, l’actualització dels datasets en 
els portals de Dades Obertes, o a les seus 
electròniques com a mesura per reforçar 
l’autenticitat, la fiabilitat i la legitimitat de 
les dades.



VOLATILITAT: marcada per la freqüència de variació de les dades en un temps 
determinat. Hi ha dades de volatilitat 0 (como ara la data de naixement d’un 
ciutadà), però dades de molta volatilitat com ara les dades financeres, els bancaris, 
els sanitaris, etc.



FREQÜÈNCIA D’UTILITZACIÓ: dades més o menys actualitzades en funció de l’ús que 
se’n faci. Les dades històriques poden ser de menor ús. Les dades administratives 
d’us més gran. Això afecta a qüestions com ara a la preservació o a la disposició de 
servidors o suports més o menys resistents, on conservar-los.



CONSISTÈNCIA: la solidesa i la coherència de les dades que es 
disposa. Avalua la fortalesa de les normes estipulades per assolir una 
precisió semàntica d’alt nivell.



INTERPRETABILITAT: capacitat de comprensió de les propietats de les 
bases de dades: esquema conceptual de la base de dades; informació 
relativa a l’origen, procedència i historia de les dades; els certificats 
d’autenticitat de les dades, etc.



ACCESIBILITAT: dimensió que permet una bona connexió a una xarxa per 
accedir a les dades, saber quines persones poden accedir a la base de dades, 
si les dades són llegibles pels usuaris, si són Intel·ligibles pel programa 
informàtic, la compatibilitat de l’entorn tecnològic, etc.



Qualitat de les dades: riscos

• Unitat limitada.

• Entrades sense sentit i/o barrejades.

• Entrades obsoletes o desactualitzades.

• Ambigüetat.

• Dades duplicades o recursos de dades múltiples.

• Incompletesa.

• Pèrdua de relacions entre dades.

• Dades conservades en bases de dades errònies.



Qualitat de les dades: riscos

• Inconsistència.

• Errors ortogràfics o simbòlics.

• Entrades no verificades per absència de controls.

• Formats de presentació inadequats.

• Formats de dades no subjectes a estàndards de treball.

• Compil·lació incorrecta de les dades.

• Facilitat de manipulació negligent de les dades.

• Inaccessibilitat.

• Processos de retrobament de les dades complicats o de resultats 
incomplets.



Qualitat de les dades: millorar les dades

• Processos de nova adquisició de dades.

• Estandardització i normalització de les dades.

• Vinculació de les dades a altres objectes digitals (documents).

• Localització d’errors.

• Correcció d’errors.

• Redefinir els perfils de les bases de dades (i dels datasets).

• Data cleansing.

• Data enrichment.



- DATA CLEANSING - DATA ENRICHMENT



Què ofereix l’arxivística?

• Quin és (o quin pot ser) el paper de l’arxivística a l’hora de combatre 
la desinformació?

• Protecció de la font original.

• Nova Taxonomia de la desinformació.

• Autenticació: una verificació des de l’arxivística.

• Potenciar la qualitat de les dades.

• Una arxivística d’algoritmes?



https://retina.elpais.com/retina/2018/03/22/t
endencias/1521745909_941081.html



Arxivística d’algoritmes

• “Conjunt de normes que, aplicat sistemàticament a unes dades
d’entrada apropiades, resolen un problema en un nombre finit de
passos elementals.”

Ricardo Peña Martí, autor de De Euclides a Java, la historia de los
algoritmos y de los lenguajes de programación (Nívola)



Arxivística d’algoritmes

• Davant de les dades massives els algoritmes analitzen mil·lions de
dades de consumidors. Hi ha algoritmes als cotxes, a les xarxes
socials, als cercadors … i obeeixen al ser humà i als interessos
empresarials. Darrera un algoritme, hi ha persones ... en principi.

• EdgeRank (Algoritme de Facebook): el 2018 va decidir donar més
importància als usuaris particulars que a les empreses, marques i
mitjans de comunicació, en un intent de tornar a ser una xarxa
“social” i pal·liar l’efecte del clickbait i les fake news.



Arxivística d’algoritmes

• Diu Miguel Toro: “els algoritmes s’utilitzen per predir resultats
electorals, conèixer els nostres gustos i el món del treball es va
algoritmitzant: les diferents tasques es converteixen en algoritmes i
s’automatitza el treball”.

• Passarà el mateix en la funció d’arxiu? En realitat ja està passant …



Arxivística d’algoritmes

• Flash Crack (exemple d’ús d’algoritme sense intervenció humana):

• A la Borsa els algoritmes treballen realitzant transaccions a velocitats
inimaginables per un cervell humà, en qüestió de microsegons, per assolir
la màxim rentabilitat. És el què s’anomena High Frecuency Trading.

• El 6 de maig de 2010 la interacció de les operacions dels algoritmes produí
una caiguda de 1000 puntos a Wall Street, al voltant d’ un 9%, sense
explicació aparent.

• Es va produir un problema de decoherència, els algoritmes es posen a
competir sense que ningú tingui la imatge clara del procés complet.

• Per això, cal que els algoritmes funcionen sota supervisió humana.



Arxivística d’algoritmes

• The Making of a Fly. El 2011 el llibre del genetista Peter Lawrence
dedicat a la mosca Drosophila melanogaster va aparèixer a Amazon
amb un preu de 1.700 milions de dòlars.

• Al cap d’unes hores el preu va pujar a 23.700 milions de dòlars!

• Ningú comprava ni venia res: què passava?

• Algoritmes en conflicte, trabats entre sí, creen bucles sense cap tipus
de supervisió humana.



Arxivística d’algoritmes

• El famós PageRank de Google, creat el 1998, que rastreja el web i
aporta dades de recerca ordenats per la seva importància.

• El PageRank original mesurava la importància d’una pàgina web per la
quantitat de webs que estaven enllaçades a la primera.

• Des d’aleshores, però, ha evolucionat molt.



Arxivística d’algoritmes

• Ara té en compte el tipus d’usuari (no és el mateix ser un adult que
un nen, o cercar aquí o a Kuala Lumpur), ofereix mapes, selecciona
imatges per analogia, corregeix l’ortografia de recerca, entén quan
s’està fent una recerca, etc.

• En la millora de l’algoritme hi participa la indústria, els seus
interessos, per fer pilots i proves en un pool d’usuaris concrets.

• I és aleshores, quan juguen els interessos, que apareixen els biaixos. I
entren en joc, per tant, qüestions ètiques, qüestions lligades a la
protecció de la privacitat, etc.







Arxivística d’algoritmes

• Companyies com Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple o IBM 
fitxen als millors experts en intel·ligència artificial de tot el mon, 
adquireixen departaments universitats sencers per cobrir les seves 
necessitats, compren empreses incipients del sector i marquen el 
rumb de la investigació amb beques i ajudes:

• https://elpais.com/elpais/2019/07/29/ciencia/1564394653_192603.h
tml



Una máquina se enseña a sí misma a ganar en todo
DeepMind desarrolla una inteligencia artificial invencible 
en los tres juegos de tablero más complejos gracias a un 
algoritmo que compite sin instrucciones
https://elpais.com/elpais/2018/12/05/ciencia/15440070
34_265553.html



El MIT crea un algoritmo que detecta los textos 
que no ha escrito un humano
La herramienta tiene en cuenta la 

probabilidad de que una palabra aparezca 
detrás de otra en el leguaje natural
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/act
ualidad/20190731/463790270009/mit-
algoritmo-detecta-fake-news.html

http://gltr.io/dist/index.html



Demuestran cómo los datos personales anonimizados no garantizan la privacidad
Un nuevo estudio muestra cómo mediante el uso de técnicas de inteligencia 
artificial, como el aprendizaje automático ('machine learning'), se puede inferir con 
gran precisión la identidad de las personas a partir de un puñado de datos.
https://www.publico.es/sociedad/tecnologia-demuestran-datos-personales-
anonimizados-no-garantizan-privacidad.html



Arxivística d’algoritmes!

• Conservació i preservació, per conèixer la seva evolució,
transformació i usos en el passat.

• Aplicació als processos de negoci de les institucions d’arxiu i en
mesures de gestió documental, i gestió de dades a les organitzacions.

• Prevenció social. Ajudar al ciutadà a lidiar amb la seva existència,
alfabetització social, protecció davant agressions o abusos, etc.

• Publicitat i Transparència. El cas del Model de Maduresa en Gestió
Documental per la Transparència de l’AAC, que ja mesura la publicitat
dels algoritmes utilitzats per les administracions públiques.


