Busca de pessosas
Busca de pessoas

Intenção: Encontrar usuários da ferramenta de colaboração.
Contexto: Usuários estão em busca de outros, que tenham mesmos interesses.
Problema: As pessoas querem adicionar outras em sua rede social, mas não há um
mecanismo para encontrá-las facilmente.
Cenário: Mauro estava olhando fotos da turma do colegial em uma rede social e viu
alguns amigos que gostaria de entrar em contato. Ele tentou procurar na rede social, mas
esta não provia uma maneira fácil de encontrá-los.
Sintomas: Esse padrão deve ser considerado quando:
• Se deseja encontrar pessoas por nome ou local.
• Se deseja uma maior interacção social na rede.
• Se deseja aumentar o número de conexões nas redes sociais.
Solução: Criar um mecanismo de busca de usuários, que estejam cadastradas na
ferramenta colaborativa. Utilizando o nome, local e outros filtros de busca.
Dinâmica: É adicionado na página um campo para digitar os dados do usuário desejado.
O sistema faz a busca baseado nesses dados e retorna uma lista de usuário ordenados
ou não por relevância. Para cada um da lista é apresentado a imagem do perfil e nome,
bem como alguma descrição e localidade.
Razões: Essa busca de pessoas, possibilita o crescimento das iterações sociais na rede,
pois ela provê uma maneira rápida de encontrar usuários de interesse de quem faz a

busca. Essas pessoas provavelmente terão interesses em comum e poderão interagir
mais sobre os objetos compartilhados.
Verificar: Quando aplicar este padrão devem ser respondidas as questões:
• A busca será em uma página separado, ou em um widget na aplicação?
• As pessoas terão a opção de editar a permissão para busca?
• Serão buscadas as pessoas de toda a comunidade ou de grupos específicos?
Pontos de perigo: Muitas pessoas não querem ser expostas a buscas, neste caso dê
opção de permissão de busca.
Usos conhecidos: Orkut, Fotolog, Fotoki, Picasa.
Padrões relacionados:
• Busca de objetos: Possibilita buscar objetos compartilhados na rede social.
• Lista de Usuários4.4.1: Mostra usuários semanticamente relacionados em um espaço
compartilhado.
• Vizinhos ativos 4.4.3: mostra as atividades de outros usuários em no mesmo artefato ou
em similares.

