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Introducció

Algunes aplicacions de marcadors socials, com Mister Wong, permeten com-

partir recursos entres diferents usuaris d'una manera molt més directa que no

pas amb la xarxa social que s'estableix amb la relació d'amics que hem vist en

l'apartat anterior.

Això es deu a la possibilitat de formar grups entre diferents usuaris de

l'aplicació.

Els grups estan formats per diferents usuaris que poden aportar recursos sobre

un tema concret. D'aquesta manera, un usuari que sigui membre d'un grup o

més, a l'hora de desar i d'etiquetar un determinat recurs pot decidir si l'inclou

únicament entre els marcadors propis o si l'afegeix als marcadors d'un grup

o més.

Els grups, d'altra banda, poden ser públics o privats. El grups públics mante-

nen els seus marcadors a l'abast de qualsevol internauta, mentre que als grups

privats únicament hi poden accedir els seus membres.

En la pàgina principal dels grups se'ns mostren ordenats els darrers grups que

s'han creat, els grups amb més usuaris i els grups amb més marcadors. A més,

des d'aquí, es pot accedir a un llistat de tots els grups, crear un grup nou, cercar

un grup determinat, etc.
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1. Creació d'un grup

Un grup nou l'ha de crear un dels futurs membres, que ha d'actuar inicialment

com a administrador del grup.

Un cop ha esta creat el grup, l'administrador pot convidar la resta de membres

del grup, als quals els arriba un missatge a la bústia personal.

No obstant això, com veurem més endavant, qualsevol usuari de l'aplicació es

pot donar d'alta d'un grup en què estigui interessat.
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2. Rols dels membres d'un grup

En un grup hi ha d'haver, com a mínim, un administrador, que inicialment

és la persona que ha creat el grup.

Interfície del grup per a un membre del grup

Interfície del grup per a l'administrador del grup

L'administrador és la persona del grup que pot:

• editar i modificar el nom i la descripció del grup,

• eliminar el grup,

• agregar i eliminar marcadors,

• convidar nous membres del grup,

• eliminar membres del grup i

• atorgar rols d'administrador a altres membres del grup.

La resta�de�membres del grup que no actuen com a administradors únicament

tenen privilegis per a:

• donar-se de baixa del grup,

• agregar marcadors i

• convidar nous membres del grup.

Cal tenir en compte que, quan s'és membre d'un grup, els marcadors que apor-

ten la resta de membres queden desats com a membres del grup, però no com

a marcadors del nostre usuari, per la qual cosa, si volem que passin a formar

part dels nostres marcadores, els hem de desar com a marcadors propis.
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3. Accés a grups creats per altres usuaris

Com ja s'ha comentat, qualsevol internauta pot accedir als marcadors d'un

determinat grup, en cas que sigui públic, però a més qualsevol usuari registrat

de l'aplicació pot donar-s'hi d'alta com a membre.

Qualsevol internauta que accedeixi als marcadors d'un grup pot:

veure'n els marcadors que hi han desat els seus membres;

veure el llistat de membres i, per tant, accedir als seus marcadors, i

veure el núvol d'etiquetes dels marcadors del grup i navegar-hi.

Si, a més, és un usuari registrat de l'aplicació pot:

• donar-se d'alta al grup.

En cas que coneguem el nom d'un grup, hi podem accedir a través de la casella

de cerca:

o bé introduint directament l'adreça en la casella d'ubicació, que serà del tipus:

http://www.mister-wong.es/groups/nom_del_grup

http://www.mister-wong.es/groups/nom_del_grup
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