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Introducció

Fins ara hem analitzat algunes aplicacions en què es feia ús de l'etiquetatge

dels recursos que contenien, tot i que en la majoria d'aquestes aplicacions

predominava o fins i tot únicament permetia la indexació per part de l'autor.

Era el cas de YouYube, Flickr, SlideShare, dels blogs, etc.

Ara ens fixarem en un tipus d'aplicacions, anomenades marcadors socials, ba-

sades en l'etiquetatge social.

Els marcadors socials o social bookmarking són aplicacions en què els

usuaris, privadament o públicament, emmagatzemen una llista de re-

cursos d'Internet de manera similar a com farien mitjançant les eines

que ofereixen els navegadors principals, com les adreces d'interès del

Mozilla Firefox o els Preferits o Favoritos de l'Internet Explorer.

L'avantatge, però, és que aquestes aplicacions permeten afegir i recuperar els

recursos desats, anomenats marcadors, a través d'Internet o d'una intranet.

A més de desar les pàgines web i altres recursos disponibles a la Xarxa, els

marcadors socials permeten fer-ne l'etiquetatge social pel fet que associen ca-

dascun dels recursos a una paraula clau o més d'una que els identifiquin o

defineixin. D'aquest fet se'n deriva el nom genèric.

Així, cada usuari, en desar una recurs electrònic, el relaciona tant amb cadas-

cuna de les etiquetes que hi ha assignat com amb el nom d'usuari amb què s'ha

donat d'alta a l'aplicació. D'aquesta manera, la resta d'usuaris poden recuperar

tant els recursos associats a una determinada etiqueta com els recursos desats

per un determinat usuari.

Adreces�d'interès�en�el�Mozilla�Firefox
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Exemple de recursos recuperats per l'usuari

Recursos recuperats per l'usuari que els ha introduït (esquerra) i agrupats per una etiqueta (dreta) en l'aplicació
Mister Wong.

Aquest sistema d'emmagatzemar i classificar els recursos electrònics

s'enriqueix amb la possibilitat d'establir un rànquing de recursos atenent el

nombre d'usuaris que han desat un determinat marcador. A priori un determi-

nat marcador hauria de ser més interessant com més usuaris l'hagin incorporat

al seu llistat de recursos.

Cal tenir en compte que qualsevol recurs presentat a la xarxa i que pugui ser

localitzat mitjançant una adreça electrònica (URL) pot ser desat i etiquetat

per les aplicacions. Així, òbviament podem desar, analitzar i etiquetar pàgines

web, però també altres recursos, com documents de text, documents en PDF,

imatges, arxius de so, arxius de vídeo, animacions i, en general, qualsevol re-

curs de què puguem accedir a la seva URL.
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1. Diferents aplicacions en línia per a emmagatzemar
i classificar marcadors: del.icio.us, Mister Wong

La llista de marcadors socials que es pot trobar a la Xarxa és força extensa i

les possibilitats i serveis que ofereixen cadascun d'ells és força variable. Evi-

dentment, tots permeten desar i etiquetar recursos, però les opcions comple-

mentàries que hi podem trobar difereixen molt les unes de les altres. Així, hi

ha aplicacions de marcadors socials que permeten:

• votar (positivament i negativa) els recursos desats per altres usuaris,

• establir sindicació de continguts amb determinades etiquetes o usuaris,

• formar grups d'usuaris,

• desar marcadors privadament de manera que no quedin visibles per a la

resta d'usuaris,

• exportar i importar marcadors des d'altres aplicacions en línia o des dels

navegadors, etc.

Un llistat de marcadors socials

Un llistat de marcadors socials, tot i que dista molt de ser exhaustiu, és el següent, en
espanyol i anglès:

Marcadors socials en espanyol

Mister Wong1 http://www.mister-wong.es Favoriting2 http://www.favoriting.com

Webgenio3 http://webgenio.com Dir.eccion.es4 http://dir.eccion.es

iFavoritos5 http://www.ifavoritos.com/ blinklist6 http://es.blinklist.com

Marcadors socials en anglès

Del.icio.us7 http://del.icio.us/ furl8 http://www.furl.net

sabros.us9http://sabros.us de.lirio.us10 http://de.lirio.us

(1)

(2)

http://www.mister-wong.es
http://www.favoriting.com
http://webgenio.com/
http://dir.eccion.es/
http://www.ifavoritos.com/
http://es.blinklist.com/
http://del.icio.us/
http://www.furl.net/
http://sabros.us/
http://de.lirio.us/
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
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(10)

En aquests materials ens centrarem en dues de les aplicacions de marcadors

socials més conegudes: Mister Wong i del.icio.us.
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2. Elements de la interfície de les principals
aplicacions de marcadors socials

En una primera mirada a les pàgines d'inici dels llocs web de Mister Wong11

i del.icio.us12 es fa palès que ambdues aplicacions presenten una estructura

similar, tot i que tenen algunes diferències significatives.

(11)

Pàgina d'inici de Mister Wong

Mister Wong

http://www.mister-wong.es
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(12)

Pàgina d'inici de del.icio.us

del.icio.us

Veiem alguns dels elements que contenen:

Opcions�d'identificació

Depenent de l'aplicació permet registrar-se, identificar-se, canviar l'idioma de

la interfície de l'aplicació, accedir a l'ajuda.

Opcions�d'identificació

Casella�de�cerca

Tot i que el funcionament és similar en ambdós casos, presenta algunes di-

ferències significatives, de les quals parlarem més endavant. Permet fer cerques

de manera similar a com les fan els principals cercadors.

Casella�de�cerca

Llistats�de�marcadors

Són llistats dels marcadors més populars o que han estat agregats darrerament.

També presenten algunes diferències.

En el cas de del.icio.us presenta un llistat de marcadors que han estat desats

per un elevat nombre d'usuaris, tot i que també es pot seleccionar un llistat

dels darrers marcadors desats.

En el cas de Mister Wong es presenta una selecció de marcadors ("¡Los calen-

titos!") i un llistat dels marcadors desats darrerament.

Llistats�de�marcadors

http://del.icio.us
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En ambdós casos, per a cada un dels marcadors, es presenta una sèrie

d'informació i comentaris.

Marcadors�populars�de�del.icio.us

Per a cada marcadors es detalla el següent:

• Nom del recurs

• Quantitat d'usuaris que l'han desat (people)

• Primer usuari que el va desar (first posted by...)

• Etiquetes utilitzades pels usuaris per a descriure el recurs (tags)

• Opció de desar-nos el recurs (save this)

Marcadors�populars�de�del.icio.us

Marcadors�recents�de�del.icio.us

Per a cada marcador es detalla el següent:

• Nom del recurs

• Descripció del recurs introduïda per la persona que l'ha desat

• Usuari que l'ha desat

• Etiquetes utilitzades per a descriure'l

• Nombre d'usuaris que l'han desat

• Opció de desar-nos el recurs (save this)

Marcadors�recents�de�del.icio.us

Marcadors�seleccionats�de�Mister�Wong�("¡Los�calentitos�")

Per a cada marcador es detalla el següent:

• Nom del recurs

• Etiquetes utilitzades per a descriure'l

• Opció de desar-nos el recurs (save this)

• Opció d'inserir-hi un comentari

Marcadors�seleccionats�de�Mister�Wong
("¡Los�calentitos�")

Marcadors�recents�de�Mister�Wong

Per a cada marcador es detalla el següent:

• Nom del recurs

• Descripció del recurs introduïda per la persona que l'ha desat

• Usuari que l'ha desat

• Etiquetes utilitzades per a descriure'l

• Nombre d'usuaris que l'han desat

• Comentaris del recurs

• Opció de desar-nos el recurs

Marcadors�recents�de�Mister�Wong
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Etiquetes�i�núvols�d'etiquetes

A la pàgina principal de Mister Wong trobem el que s'anomena el núvol

d'etiquetes i tot i que aquest element no apareix directament a la pàgina prin-

cipal de del.icio.us, sí que hi trobem un enllaç a aquest element (tags to watch).

El núvol d'etiquetes és un llistat de les etiquetes més utilitzades per a descriure

els marcadors per part de la comunitat d'usuaris d'una determinada aplicació.

Aquestes etiquetes presenten diferents mides i fins i tot diferent tonalitat, amb

la finalitat de destacar les etiquetes que estan associades a un nombre més

elevat de marcadors. És a dir, com més gran és l'etiqueta, més utilitzada ha estat

pels usuaris a l'hora d'etiquetar els recursos i, per tant, conté més marcadors

que hi estan associats.

A través de cadascuna de les etiquetes és pot accedir al llistat de marcadors

que les contenen.

Etiquetes�i�núvols�d'etiquetes

Les etiquetes en els núvols d'etiquetes acostumen a estar ordenades alfabèti-

cament, tot i que en alguns casos també es poden visualitzar ordenades per la

mida, com en el cas de del.icio.us.

Els núvols d'etiquetes són una evolució dels llistats que hi ha en altres aplica-

cions, com alguns blogs, i representen una manera molt més intuïtiva de cop-

sar el nombre de marcadors amb què estan associades. Cal dir que els núvols

d'etiquetes no són exclusius de les aplicacions de marcadors socials i, per tant,

els podem trobar en altres tipus d'aplicacions, tant si permeten l'etiquetatge

social, com si únicament presenten una indexació per part de l'autor, com el

cas de Flickr.

Els núvols d'etiquetes són més intuïtius, atès que permeten veure, a cop d'ull,

quines etiquetes són més populars a l'hora de descriure els recursos.

Hem de tenir en compte que els núvols d'etiquetes són sensibles al llistat

que estem veient. Així, podem tenir un núvol d'etiquetes general, el núvol

d'etiquetes dels recursos introduïts per un usuari determinat, etc.

Núvol�d'etiquetes�més�populars�de�del.icio.us
ordenades�per�la�mida
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3. El perfil d'usuari

En aplicacions de marcadors socials com del.icio.us i Mister Wong no cal estar

registrat per navegar entre els marcadors desats per altres usuaris i per cercar

recursos a través de les diferents opcions que ofereixen aquestes aplicacions

de marcadors socials

En el moment en que vulguem desar els nostres propis marcadors, però, hau-

rem de registrar-nos. En ambdós casos registrar-se és gratuït i es pot fer de ma-

nera molt senzilla.

Per a fer-ho únicament hem d'introduir una adreça de correu electrònica vàli-

da, un nom d'usuari i una contrasenya per a accedir a l'aplicació.

En el cas de Mister Wong, un cop introduïdes les dades per a registrar-se, re-

brem un missatge a la bústia personal de l'adreça de correu introduïda per tal

de confirmar el registre.

Pel que fa al del.icio.us ens podem registrar directament des de l'aplicació, sen-

se la necessitat de confirmar-ho mitjançant el correu electrònic. No obstant

això, el mateix procés de registre ens permet instal·lar en el nostre navegador

un parell de botons que ens permetran desar els marcadors d'una manera cò-

mode i senzilla. Tanmateix, si decidim no instal·lar-los en aquest procés, tot i

que és molt recomanable, ho podrem fer en qualsevol moment.

Un cop registrats, tant en del.icio.us com en Mister Wong, es genera un enllaç

permanent a una pàgina web amb el llistat dels marcadors que hem desat. La

URL d'aquestes pàgines, en ambdós casos, és:

• http://del.icio.us/nom_usuari (per a del.icio.us)

• http://www.mister-wong.es/user/nom_usuari/ (per a Mister Wong)

Coneixent el nom d'usuari de qualsevol usuari de l'aplicació podem, per tant,

accedir al llistat dels seus marcadors.

Un dels aspectes que hem de tenir en compte a l'hora de donar-nos d'alta en

una aplicació és la informació que de nosaltres rebran la resta d'usuaris. És per

això que moltes aplicacions permeten editar i modificar les nostres dades i/o

decidir quines d'aquestes dades seran accessibles per a la resta d'usuaris.

En el cas de Mister Wong, la resta d'usuaris poden accedir a un conjunt de

dades tant de caràcter personal com relacionades amb la nostra activitat en

l'aplicació. Així, a més de les dades personals de qualsevol usuari, podem veure

Interfícies�de�registre�d'usuari�de�del.icio.us
i�Mister�Wong

http://del.icio.us/nom_usuari
http://www.mister-wong.es/user/nom_usuari/
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un llistat d'altres usuaris amb els quals un usuari té certa afinitat i que ha

agregat com a "amics13 ", o un llistat dels grups en què estan inscrits. Més

endavant, veure'm la utilitat d'aquests elements.

(13)

El nostre perfil, a més d'aportar informació a la resta d'usuaris de l'aplicació,

permet a aquests usuaris, localitzar-nos i identificar-nos per tal de fer diferents

accions:

• accedir als nostres marcadors,

• afegir-nos com a amics,

• enviar-nos un missatge a través de la mateixa aplicació,

• accedir als nostres grups,

• accedir als marcadors dels nostres amics, etc.

En el cas de del.icio.us les opcions d'edició del perfil permeten introduir el

nostre nom i una pàgina web.
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