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Jak wygl¡da rejestracja i pierwsze kroki w serwisie Mastodon.

Rejestracja - na przykªadzie serwera testowego

Rejestracja na Twitterze albo Facebooku wygl¡da tak,
»e wchodzimy na stron¦ T lub FB, podajemy maila,
dane osobowe, potem jeszcze wi¦cej danych osobowych
(dla naszego dobra rzecz jasna) i czekamy na maila z
potwierdzeniem. Na Mastodonie wybieramy najpierw
serwer z instalacj¡ mastodona a nazwa naszego pro�lu
b¦dzie miaªa rozszerzenie z adresem wybranego serw-
era. Poza tym drobiazgiem wszystko wygl¡da podob-
nie. No, mo»e jeszcze jedno... Facebook, Twitter, maj¡
cetralnie ustalone zasady. Mastodon nie ma centralnie
ustalonych zasad, ale to nie oznacza, »e "wszystko
wolno". Na ró»nych serwerach Mastodona obow-
i¡zuj¡ lokalne zasady. Czytajcie opisy serwerów, »eby
nie znale¹¢ si¦ w jakim± niesympatycznym gronie :).

Jak znale¹¢ instancj¦ Mastodona? Tu jest jeden
z katalogów serwerów: https://joinmastodon.org/,
tu za± jest wi¦ksza lista: https://instances.social/ .
Wybierzcie taki serwer, który b¦dzie dla Was bardziej
odpowiedni, jest ich naprawd¦ bardzo wiele. Szukajcie
samodzielnie, pami¦taj¡c o tym, »e to Wy decydujecie,
co wybra¢. Rzecz jasna wybieraj¡c jeden z serwerów
nie ograniczacie swoich kontaktów tylko do pro�li
zarejestrowanych na tym jednym serwerze: mo»ecie
swobodnie obserwowa¢ pro�le zarejestrowane w in-
nych miejscach. Nie zapomnijcie o wª¡czeniu Wolnej
Biblioteki do obserwowanych pro�li. Znajdziecie
nas pod adresem: WolnaBiblioteka@kolektiva.social.

Jak wygl¡da rejestracja, gdy ju» wybierzecie ser-
wer? Dokªadnie tak, jak widzicie na gra�ce po
lewej stronie: nie ma tu »adnych niespodzianek. W
niektórych serwisach kto± mo»e oczekiwa¢, »e poda-
cie powód, dlaczego chcecie si¦ tam zarejestrowa¢.
Jak widzicie, na wykorzystanym przez nas serw-
erze testowym nie byªo takiej potrzeby. Po jakim±
czasie dostaniecie potwierdzenie, »e pro�l zostaª
utworzony. Wtedy mo»ecie przej±¢ do administracji
pro�lu i wrzuci¢ zdj¦cie, doda¢ informacje o sobie itp.

Uwaga: w dowolnym momencie mo»ecie zmieni¢
serwer przenosz¡c wszystkie obserwowane i obserwu-
j¡ce pro�le. Nie przeniesiecie jednak swoich wpisów,
które b¦d¡ zarchiwizowane na poprzednim serwerze.
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Edycja pro�lu - par¦ uwag

Krótki opis swojego pro�lu, gra�ki w miejscu
banera i avatara - to s¡ sprawy oczywiste. W
metadanych pro�lu mo»ecie doda¢ linki do swo-
jej strony internetowej, pro�lu w innych mediach
spoªeczno±ciowych itp. Je±li chcecie, »eby kto±
mógª wpa±¢ na Wasz pro�l (to ma sens...), za-
znaczcie opcj¦ "Wy±wietlaj ten pro�l w katalogu".

W menu po lewej stronie mo»ecie wybra¢ "Wyró»nione
hashtagi". Je±li wprowadzicie tam kilka tematów,
które Was szczególnie interesuj¡, uªatwicie odnalezie-
nie pro�lu tym, którzy maj¡ zbie»ne zainteresowania.
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Jak znale¹¢ interesuj¡ce pro�le, które mo»emy ±ledzi¢?

1. Je±li znacie peªny adres pro�lu na Mastodonie -
nie ma wtedy »adnego kªopotu. Wrzucacie adres
do wyszukiwarki i gotowe. To jednak póki co
b¦dzie rzadko spotykana sytuacja.

2. Najbardziej optymalne jest przeszukiwanie za-
sobów po hashtagach wpisywanych w oknie
wyszukiwania. Mo»emy szuka¢ ciekawych pro�li,
klikaj¡c na "katalog pro�lów" w prawym menu
(foto1). Tam znajdziemy pro�le z powi¡zanych
serwerów i klikaj¡c na hashtagi we wpisach albo
w pro�lach otrzymamy wyniki z bardzo ró»nych
serwerów (foto2).

3. Mo»ecie te» przejrze¢ katalog serwera, troch¦ "na
wyczucie". Je±li opis serwera wydaje si¦ interesu-
j¡cy mo»na przejrze¢ list¦ pro�li (foto3).

Tak, to prawda, nie jest to a» tak wygodne jak w Twit-
terze i na FB.
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Jak wª¡czy¢ ich obserwacj¦?

Gdy znajdziecie si¦ na innym serwerze Mastodona, za-
uwa»ycie, »e nie jeste±cie na nim zalogowani (mimo, »e
jeste±cie zalogowani na swoim). Nie szkodzi. Je±li chce-
cie zacz¡¢ obserwacj¦ pro�lu na innym serwerze klikacie
zupeªnie zwyczajnie na "follow", potem musicie poda¢
peªny adres swojego pro�lu i zrobione.
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Oprogramowanie

Mo»ecie u»ywa¢ Mastodona przy pomocy przynajmniej
trzech ró»nych rodzajów aplikacji:

1. dowolnej przegl¡darki internetowej na komput-
erze lub smartfonie,

2. dedykowanych aplikacji na smartfonie: np. na
Androidzie sugerujemy korzystanie z aplikacji
Yuito lub Tusky. Testowali±my Yuito, jest o tyle
wygodne, »e pozwala na ªatwe przeª¡czanie si¦
mi¦dzy kontami (przydatne, je±li korzystacie z
wi¦cej ni» jednego, bo na przykªad prowadzicie
tak»e pro�l swojej organizacji). Po uruchomie-
niu apki b¦dziecie poproszeni o podanie adresu
swojego serwera (np. mastodon.online, kolek-
tiva.social), a potem zostaniecie przeª¡czeni do
przegl¡darki internetowej, w której zalogujecie si¦
na swoje konto i znowu zostaniecie przeª¡czeni do
aplikacji.

3. na komputerze mo»ecie skorzysta¢ z
dedykowanych aplikacji Whalebird, Tootle
(tylko linux), TheDesk, Hyperspace.
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Par¦ uwag odno±nie u»ytkowania

1. Je±li chcecie wysªa¢ do kogo± prywatn¡ wiado-
mo±¢, wybieracie opcj¦ "wiadomo±¢ bezpo±red-
nia" - b¦dzie ona widoczna tylko dla osób/pro�li,
które wybierzecie. W aplikacji Yuito opcja ta jest
widoczna po wci±ni¦ciu oªówka, potem klikacie
w symbol kuli ziemskiej i wybieracie widoczno±¢
wiadomo±ci "wiadomo±¢ bezpo±rednia".

2. Lokalne/Globalne: widzicie albo wyª¡cznie wpisy
lokalne, czyli pochodz¡ce z serwera, na którym
macie konto, albo tak»e te, które pochodz¡ z in-
nych serwerów (gdy wª¡czycie opcj¦ "globalne"),
nie tylko pochodz¡ce z pro�li, które ±ledzicie.

3. Co w takim razie wida¢ na "stronie gªównej"?
Wyª¡cznie wpisy ±ledzonych pro�li, ale nieza-
le»nie od tego, czy pochodz¡ z lokalnego serwera,
czy z zewn¡trz.

4. uwaga: gdy chcecie komu± poda¢ kontakt do
siebie na Mastodonie, podajecie jego peªn¡
±cie»k¦, tak jak w przypadku adresu e-mail. Na
przykªad: WolnaBiblioteka@kolektiva.social
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