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Introducció

Les opcions que presenten els diferents navegadors, com el Mozilla Firefox o

l'Internet Explorer, per a desar enllaços permeten classificar aquests enllaços

en carpetes. Així, un determinat marcador només pot estar en una carpeta o

en una altra, si ni és que la desem diverses vegades.

L'organització del marcadors per etiquetes té un funcionament diferent, atès

que si en els navegadors hem de decantar-nos per desar-los en una carpeta de-

terminada, en una aplicació de marcadors socials podem assignar-los diferents

etiquetes. Això ens permetrà, posteriorment, recuperar i accedir a un determi-

nat marcadors de diferents maneres.

No obstant això, l'èxit d'aquesta recuperació posterior rau en un acurat sistema

d'etiquetatge i de descripció dels continguts desats.
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1. Emmagatzematge i classificació dels marcadors

En el cas de del.icio.us i de Mister Wong els formularis que ens permeten desar,

descriure i etiquetar els nostres marcadors són força similars, tot i que presen-

ten diferències significatives en relació amb les prestacions que ofereixen una

aplicació i l'altra.

En ambdós casos la informació requerida és la següent:

• URL del recurs (obligatori)

• Títol del recurs (obligatori)

• Descripció del recurs (opcional)

• Tags o etiquetes (obligatori)

A més, si utilitzem l'aplicació Mister Wong podrem determinar:

• Si un determinar recurs és públic i, per tant, el pot veure qualsevol usuari

de l'aplicació, o bé si el mantenim privat, de manera que només hi pugui

accedir l'usuari que l'ha introduït.

• Si desem els marcadors amb la resta de marcadors d'un grup del qual si-

guem membres.

Cal no oblidar que podem desar com a marcador qualsevol element del qual

coneguem l'adreça electrònica (URL) i no solament pàgines web.

En introduir les etiquetes cal anar amb molt de compte de conèixer el funci-

onament de l'aplicació que estem utilitzant. Així, tant del.icio.us com Mister

Wong interpreta com a etiqueta qualsevol conjunt de caràcters separats per

espais.

Veiem-ne un cas pràctic: imaginem que volem desar un determinat recurs i

relacionar-lo amb el concepte marcadors�socials. En aquest cas, si utilitzem

els dos termes ("marcadors" i "socials") separats per un espai per a etiquetar

el recurs, el sistema entendrà que estem introduint dues etiquetes separades.

Les solucions alternatives en aquesta situació poden ser: marcadorssocials,

marcadors_socials, marcadors-socials, etc.

El fet d'introduir diferents paraules pensant que en realitat estem introduint

un únic concepte és una errada freqüent i sovint genera etiquetes brossa, to-

talment buides de contingut, com ara les etiquetes "de", "en", "la" i "el".

Formularis�de�del.icio.us�i�de�Mister�Wong
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Llistat de marcadors de l'etiqueta "de" a Mister Wong
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2. Els botons de les barres d'eines

Introduir un marcador tant a del.icio.us com a Mister Wong requereix

un procés similar: entrar a l'aplicació, identificar-s'hi, accedir al formulari

d'introducció de marcadors i copiar-ne les dades.

Aquest és un mètode tediós si tot navegant per la Xarxa accedim a un deter-

minat recurs que volem afegir als nostres marcadors, ja que ens obliga a obrir

una nova pàgina web i copiar-hi les dades que volem introduir. És evident que

el mètode que utilitzen els navegadors, mitjançant l'opció adreces d'interès

o preferits, és molt més efectiu: des del mateix navegador, sense sortir de la

pàgina web o recurs que volem desar, podem afegir-lo als nostres marcadors.

A més, no cal introduir la URL ni altres dades, ja que el navegador ho fa per

nosaltres.

Quadre de diàleg per a introduir una adreça d'interès al Mozilla Firefox

Algunes aplicacions de marcadors socials, com del.icio.us o Mister Wong, per-

meten afegir diferents botons a la barra d'eines dels principals navegadors per

tal de poder accedir als nostres marcadors i afegir-ne de nous d'una manera

molt més ràpida i senzilla.

Barra d'eines estàndard del Mozilla Firefox en què poden veure els botons per a
accedir a Mister Wong i a del.icio.us

Mitjançant aquests botons podem accedir tant a la pàgina amb el llistat del

nostres marcadors com al formulari que ens permet desar nous marcadors.
Els�botons�d'accés�i�d'afegir�de�del.icio.us�i

de�Mister�Wong
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Imatge de l'ajuda de del.icio.us en què s'explica el funcionament dels botons que
l'aplicació permet instal·lar a la barra d'eines

En el cas de Mister Wong, a més, i amb l'ajut d'un desplegable, podem fer

següent:

• Accedir a la pàgina principal del Mister Wong

• Accedir als nostres marcadors

• Accedir als darrers marcadors afegits pels nostres amics

• Accedir als marcadors del grups de què som membres

• Accedir al nostre perfil

• Instal·lar un connector (plug-in)de cerca a la barra del nostre navegador

• Accedir a l'ajuda de l'aplicació

Com hem dit, els botons de la barra d'eines, tant del del.icio.us com del Mister

Wong, permeten desar i etiquetar el recurs que estem visualitzant sense ne-

cessitat d'haver d'accedir, prèviament, a la pàgina web de l'aplicació dels mar-

cadors socials. A més, en utilitzar el botó d'addició de marcadors, l'aplicació

emplena els camps URL i títol automàticament a partir de les dades del recurs.
Botons�d'accés�a�Mister�Wong�instal·lats�al

Mozilla�Firefox

També és interessant conèixer el fet que, en el cas que el recurs que es vol desar

sigui una pàgina web, si prèviament hem seleccionat una part de text, aquest

text apareix en la casella destinada a la descripció del recurs, tal com s'observa

en la imatge adjunta.

Caselles�de�descripció�de�recurs�de�del.icio.us
i�de�Mister�Wong
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3. Edició dels marcadors introduïts

Tal com hem dit, en el procés de desar els marcadors i assignar-los etiquetes

cal ser molt curós, atès que de la correcció d'aquest procés depèn l'èxit de la

recuperació posterior de la informació.

No obstant això, si en algun moment ens adonem de la incorrecció de la des-

cripció d'un determinat recurs o senzillament volem ampliar-la o modificar-la

ho podem fer senzillament amb les opcions d'edició dels marcadors introduïts

que ens ofereixen les aplicacions de marcadors socials.

Per a fer-ho, a partir de la pàgina que conté el llistat amb els nostres marcadors,

únicament cal seleccionar el marcador que volem modificar i fer clic a Edita

(Edit).

A partir d'aquí, apareix un formulari, molt similar al que ens permet introduir

nous marcadors, que fa possible introduir les modificacions que considerem

oportunes.

Formularis�de�del.icio.us�i�de�Mister�Wong
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4. Gestió dels marcadors

Editar i modificar les dades, però, no són les úniques accions que podem fer

amb els nostres marcadors. Veiem-ho.

Eliminar un marcador és una altra de les operacions que podem fer, tant amb

del.icio.us com amb Mister Wong. Per a fer-ho només hem de seleccionar el

recurs que volem eliminar de la nostra llista de marcadors i fer clic a Eliminar

(Delete).

A més d'eliminar els registres que ja no ens interessen, Mister Wong ens ofereix

altres opcions, com les següents:

• visualitzar la llista de marcadors ordenats per diferents criteris, i

• recomanar un marcador a algú, ja sigui o no usuari de l'aplicació.

Quan accedim als nostres marcadors, se'ns presenten llistats en ordre cronolò-

gic invers, de manera que el darrer marcadors introduït és el primer de la llista.

Ho podem canviar, tant pel que fa a l'ordre, ascendent o descendent, com pel

que fa al criteri, de manera que també podem ordenar-los alfabèticament o per

popularitat, és a dir, per la quantitat d'usuaris que han desat un determinat

marcador.

Finalment, una altra opció que ens permet fer l'aplicació Mister Wong amb

un determinat marcador que haguem introduït és recomanar-lo a una altra

persona. Per a fer-ho només cal fer clic a Recomendar i emplenar el formulari

que apareix.
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En recomanar un marcador, si es tracta d'una persona que no és usuària de

l'aplicació, hem d'introduir la seva adreça de correu electrònic. En el cas que

es tracti d'un usuari de l'aplicació, n'hi ha prou a introduir el seu nom d'usuari

(per exemple: profmarsoc). Cal destacar, però, que en ambdós casos la reco-

manació li arribarà a la bústia de correu electrònic.

Una altra acció que podem fer amb els marcadors, en aquest cas amb marca-

dors que han estat desats i etiquetats per altres usuaris, és desar-los com a mar-

cadors propis. Per a fer-ho només cal fer clic a Desar (guardar o save this) per

accedir al formulari que ja coneixem, on hem de modificar les dades que hi

apareixen segons la nostra conveniència.

Vegeu també

Com veurem en la unitat
següent podem accedir a mar-
cadors que han desat altres
usuaris per vies diferents: a
partir de la pàgina principal,
navegant per les etiquetes o
accedint als marcadors d'un
determinat usuari.
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