
Grupos
Grupos

Intenção: possibilitar que pessoas com mesmo interesse compartilhem objetos e 
discutam tópicos comuns.
Contexto: Usuários tem diversos interesses e objetos em comum.
Problema: As pessoas querem compartilhar objetos ou discutir um tópico de interesse 
entre um grupo de pessoas. Mas a ferramenta não provê um mecanismo para isso. 
Cenário: André utiliza uma rede social e gosta muito de carros antigos. Ele gostaria de 
encontrar pessoas que compartilham esse mesmo interesse, para trocar experiências e 
compartilhar algumas fotos e vídeos de eventos que ele participou.
Sintomas: Esse padrão deve ser considerado quando:

• Pessoas tem interesses em comum.

• Usuários querem compartilhar objetos com um grupo de pessoas.

• Usuários querem colaborar frequentemente com o mesmo grupo de pessoas.
Solução: Provê aos usuários um mecanismo de criação e gerenciamento de grupos de 
pessoas que compartilham o mesmo interesse.
Dinâmica: Possibilitar usuários criarem grupos, segue as seguintes operações:

• adicionar usuários ao grupo

• remover usuários do grupo

• criar grupos

• dar nome ao grupo

• remover grupos



• subir arquivos para o grupo
Uma vez criado, pode-se acrescentar os padrões lista de usuários [shummer], atividades 
recentes e comentário.
Razões: O uso de grupos na ferramenta colaborativa, ajuda os usuários interagirem mais 
na rede social. Pois compartilham interesses em comum e provavelmente trocaram 
experiências.
Verificar: Quando aplicar este padrão devem ser respondidas as questões:

• Em que lugar da interface serão visualizados os grupos e os usuários da mesma?

• Pessoas não membros poderão interagir no grupo?

• O grupo terá moderação para controlar a interação?
Pontos de perigo: O gerenciamendo de grupos pode sobrecarregar o usuários gerentes. 
Por isso deve ser implementado um mecanismo que auxilie no gerenciamento do grupo.
Usos conhecidos: Groupsite, Fotolog, Devian art, Photobucket.
Padrões relacionados: 

• Forum, descreve como os usuários podem discutir textualmente sobre um tópico 
específico.

• Threaded Discussions, ajuda encontrar mensagens relacionadas quando usuários 
replicam um comentário existente.

• Comentário: possibilita ao usuário fazer uma observação sobre um determinado 
artefato.

• Busca de objetos: Possibilita buscar objetos compartilhados na rede social.

• Lista de Usuários4.4.1: Mostra usuários semanticamente relacionados em um espaço 
compartilhado.

• Galeria de Usuário 3.1.6: grupos podem aparecer na galeria de usuários, que fornece 
aos membros o melhor entendimento da rede social do grupo.


