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TemaTema

Selecció i jerarquització Selecció i jerarquització 
social de la informació: social de la informació: 

meneame.netmeneame.net
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Idea de fonsIdea de fons

A molts blogs sovint s'hi expliquen coses 
interessants, però és una feinada.
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Idea pràcticaIdea pràctica

Digg triomfa als Estats Units. Perquè no 
fem aquí una cosa semblant?

Dóna visibilitat a la blogocosa, una altre 
forma d'estar informat.
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Adaptació de Digg a EspanyaAdaptació de Digg a Espanya

● El lloc havia d'admetre molts temes, i ja 
decidiran els internautes quins interessen 
més.

● Hi haurà més individualisme (aka 
autobombo).
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Posada en marxaPosada en marxa

Treure ràpid una versió i anar-la modificant 
segons les reaccions dels visitants.
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Posada en marxaPosada en marxa

«El 97% del temps hem d'oblidar-nos de 
les petites eficiències: l'optimització 
prematura és l'arrel de tots els mals» --
Tony Hoare
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Posada en marxaPosada en marxa

«És impossible tenir una idea precisa del que li 
agradarà fer a la gent fins que no comença a fer-
ho, així alguns cops és millor alimentar el mercat 
amb un hack que permeti començar a usar-lo, i 
després acabar-lo a mida que observes què fa la 
gent amb ell» --Tim O'Reilly parlant d'Ajax i Java al 
O'Reilly Radar.
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Posada en marxaPosada en marxa

«La cosa que més repeteixo possiblement és 
aquesta recepta per a les  start-up: presenta la 
primera versió aviat i millora-la segons les 
reaccions dels usuaris [...]  No vol dir llençar 
quelcom carregat de errors, sinó alguna cosa 
mínima. Els usuaris odien els errors, però no els 
molesta una versió mínima si aviat hi haurà 
millores» --Paul Graham, a l'article «Lliçons dures 
que han d'aprendre les start-up».
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Conceptes bàsics: karmaConceptes bàsics: karma

Cada usuari va acumulant una xifra, 
anomenada karma, que reflecteix el seu 
grau de col·laboració amb la resta de la 

comunitat.
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Conceptes bàsics: votsConceptes bàsics: vots

Per a saber quines noticies
passen a portada.

Pesa més el vot d'un usuari
que té més karma.
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CanvisCanvis

El desenvolupament es basava en fer 
canvis per adaptar el lloc a les peticions i 

usos de la comunitat.
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Canvis: comentarisCanvis: comentaris

Se'n fan més del que preveiem:
vots i referències creuades.
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Canvis: spamCanvis: spam

L'objectiu és eliminar soroll
a la coa de notícies pendents.
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Canvis: més transparènciaCanvis: més transparència

¿Què hi passa?: Millorar «la fisgona».

El xat per a reforçar la comunitat.
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Posició actualPosició actual

http://meneame.net/statcounter
http://meneame.net/webalizer

Alexa: 18 al Top Sites Spain (24-10-06)
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ObjectiuObjectiu

A l'hora d'informar-se usant Internet, ser el 
lloc on saber què troben interessant els 

internautes.

Tal com també visiten –i visitaran-- els 
diaris tradicionals per a saber què troben 

interessant els professionals de la 
informació.
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FuturFutur

● Temàtics
● Versió en català
● Nou disseny
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No morir d'èxitNo morir d'èxit

Finançament que ens permeti seguir 
escoltant què volen els visitants.
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Gràcies!Gràcies!

● Detalls tècnics: Ricardo Galli
● Preguntes


