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οδηγός facebook

Ανοίγοντας λογαριασμό
στο facebook
Η σύνδεση με το κοινωνικό δίκτυο είναι πανεύκολη και μας καθοδηγεί σε κάθε βήμα.
Η πρώτη επαφή με το facebook είναι απλούστατη υπόθεση. Το μόνο που απαιτείται είναι να
διαθέτουμε μια έγκυρη διεύθυνση e-mail.
Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, το e-mail δεν είναι απολύτως απαραίτητο, αν αποφασίσουμε να συνδεθούμε μέσω κινητού, αλλά σε αυτή την περίπτωση ως εναλλακτική λύση θα
κληθούμε να εισαγάγουμε τον αριθμό του τηλεφώνου μας.

Η πρώτη μας ενέργεια για τη σύνδεση στο facebook μέσω υπολογιστή ή tablet είναι να ανοίξουμε τον
Web browser και να κατευθυνθούμε στη σελίδα www.facebook.com. Δεδομένου ότι είναι η πρώτη μας
φορά που επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του facebook, θα μεταφερθούμε απευθείας στη φόρμα
εγγραφής. Αν επιθυμούμε να προβάλουμε τη σελίδα στα ελληνικά, σε περίπτωση που αυτό δεν υφίσταται, επιλέγουμε το σχετικό σύνδεσμο κάτω αριστερά. Στον κύριο χώρο εισαγωγής των στοιχείων μας θα
κληθούμε να δηλώσουμε όνομα και επώνυμο, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου (e-mail),
τον κωδικό πρόσβασης στο facebook, την ημερομηνία γέννησης και το φύλο μας.
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Από τη στιγμή που χρησιμοποιούμε το facebook στην καθημερινότητά μας, είναι προς το
συμφέρον μας να εισαγάγουμε αληθή στοιχεία. Δεν είναι πρακτικό να πούμε, για παράδειγμα,
ψέματα για την ηλικία μας, καθώς το facebook, ανάλογα με την ημερομηνία γέννησής μας,
μπορεί να μας βοηθήσει πιο εύκολα να εντοπίσουμε φιλικά πρόσωπα και ομάδες με τις οποίες
έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Ακόμη δε περισσότερο, καθώς το facebook επιτρέπει τη δημιουργία λογαριασμού σε άτομα από 13 ετών και πάνω, οφείλει να προστατεύει ιδιαίτερα τους
ανηλίκους, στο βαθμό του δυνατού, από ακατάλληλο περιεχόμενο, όποτε αυτό είναι εφικτό.
Μετά την εισαγωγή των στοιχείων μας και
την επιβεβαίωσή τους μέσω του κουμπιού
«Εγγραφή», το facebook μας προβάλλει
ακόμη τρία βήματα, με τα οποία θα ολοκληρώσουμε το άνοιγμα του λογαριασμού
μας. Το πρώτο βήμα είναι η σύνδεση του
κοινωνικού δικτύου με τις επαφές που
περιέχονται στο e-mail μας. Είναι ένας
πρακτικός και εύκολος τρόπος να συνδεθούμε γρήγορα με άτομα με τα οποία επικοινωνούμε καθημερινά μέσω e-mail. Με
ανάλογο τρόπο μπορούμε να εισαγάγουμε
τις επαφές μας, όχι μόνο από το e-mail
με το οποίο κάναμε την εγγραφή μας,
αλλά και από άλλες δημοφιλείς υπηρεσίες
επικοινωνίας, όπως το Skype.
Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, αλλά
και της γενικότερης ενασχόλησης με
το facebook, εκείνο που πρέπει να
έχουμε υπόψη μας είναι το γεγονός ότι
αυτό το κοινωνικό δίκτυο προορίζεται
περισσότερο για τις προσωπικές και
κοινωνικές μας αλληλεπιδράσεις και
την επικοινωνία, όχι τόσο με τις επαγγελματικές μας επαφές. Άλλωστε, γι’
αυτό υπάρχει το LinkedIn, ένα κατεξοχήν κοινωνικό δίκτυο για επαγγελματικές σχέσεις. Έτσι, πριν εισαγάγουμε
επαφές από κάποιο e-mail, καλό είναι
να σκεφτούμε αν είναι κατάλληλο για
το facebook και αν θέλουμε να συμπεριλάβουμε συναδέλφους και συνεργάτες στις προσωπικές μας επαφές. Αν
δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με αυτό,
τότε μπορούμε να συνδυάσουμε τις
δύο σφαίρες της ζωής μας.
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Αν αποφασίσουμε να συνδέσουμε το λογαριασμό του e-mail, του Skype ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας επικοινωνίας που
χρησιμοποιούμε με το facebook, θα δούμε
μια λίστα από την οποία μπορούμε να διαλέξουμε συγκεκριμένα ποιες επαφές από τις
υπάρχουσες θέλουμε να προσθέσουμε στο
δικό μας κοινωνικό δίκτυο. Αν δεν θέλουμε
να κάνουμε μαζική εισαγωγή και επιθυμούμε να το αφήσουμε για αργότερα, μπορούμε πάντα να επιλέξουμε «Παράλειψη».

Το δεύτερο βήμα στη δημιουργία του
λογαριασμού μας είναι ο εμπλουτισμός του προσωπικού μας προφίλ
με πληροφορίες από τη ζωή μας, οι
οποίες θα κάνουν πολύ πιο εύκολο
τόσο να βρούμε νέους φίλους, όσο
και νέα άτομα να εντοπίσουν εμάς
και να δικτυωθούν μαζί μας. Συγκεκριμένα, είναι στοιχεία που αφορούν
στον τόπο κατοικίας και καταγωγής
μας, στην εκπαίδευσή μας και την
επαγγελματική μας απασχόληση.

Παρατηρούμε ότι δίπλα από κάθε ζητούμενο προσωπικό μας δεδομένο που καλούμαστε να εισαγάγουμε υπάρχει η επιλογή
ώστε να ορίσουμε με πολύ συγκεκριμένο
τρόπο ποιος θα βλέπει αυτή την πληροφορία, αν θα είναι δημόσια, σε κοινή θέα, αν
θα τη βλέπουν μόνο οι φίλοι με τους οποίους είμαστε συνδεδεμένοι στο facebook ή
αν θα τη βλέπουμε μόνο εμείς.
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Μπορούμε να συγκεκριμενοποιήσουμε
ακόμη περισσότερο ποιος θα βλέπει τα
στοιχεία του προσωπικού μας προφίλ,
πατώντας το κουμπάκι «Προσαρμογή».
Όπως θα δείτε, μπορούμε ακόμη να
μην επιτρέπουμε σε συγκεκριμένα
άτομα να βλέπουν τα στοιχεία μας,
ακόμα και αν συγκαταλέγονται στους
«φίλους» μας.

Γενικά, κάθε επαφή μας στο facebook φέρει
το συμβατικό χαρακτηρισμό «φίλος» (friend).
Είναι μια έννοια με ευρεία σημασία που δεν
ταυτίζεται με την έννοια της λέξης όπως τη
χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα. Γι’ αυτό
μπορούμε να παρακάμψουμε τη συνιστώμενη
λίστα προσθήκης επαφών. Στην πραγματικότητα, το πλήθος των «φίλων» μας στο facebook
δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη ενδεικτικό στοιχείο της εξωστρέφειας ή της δημοφιλίας μας, αλλά εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες και ασφαλώς από τις προσωπικές μας προτιμήσεις. Και πάλι η πρακτική διδάσκει ότι μια άκριτη προσθήκη
άσχετων ανθρώπων στο κοινωνικό μας δίκτυο δεν θα μας ωφελήσει ιδιαίτερα, αφού θα μας κάνει αποδέκτες άχρηστων ή και ενοχλητικών θεμάτων και ειδήσεων, αναγκάζοντάς μας εκ των υστέρων να σιγάσουμε τις ενημερώσεις από
πολλά άτομα. Επίσης, αν δεν περιορίσουμε τη δημοσίευση των ενεργειών μας στο facebook, αυτές θα αποκαλύπτονται
άμεσα στους άγνωστους «φίλους» μας.

Το τρίτο και τελικό βήμα για την ολοκλήρωση
του προφίλ μας είναι η εισαγωγή μιας ενδεικτικής φωτογραφίας μας, η οποία θα χαρακτηρίζει
την προσωπική μας παρουσία στο facebook και
θα καθιστά πιο εύκολο τον εντοπισμό μας από
τους φίλους μας, ειδικά αν το ονοματεπώνυμό
μας είναι συνηθισμένο.
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Αν ο υπολογιστής μας διαθέτει κάμερα (τυπικό
αξεσουάρ σε οποιοδήποτε laptop ή tablet
σήμερα), μπορούμε να τραβήξουμε επιτόπου μια αυτοπροσωπογραφία μας (αυτό που
αποκαλούμε «selfie», λέξη που βγαίνει από το
«self portrait»). Όπως θα δούμε παρακάτω,
μπορούμε ανά πάσα στιγμή να αλλάξουμε
φωτογραφία – μάλιστα αυτό αποτελεί αγαπημένο «σπορ» πολλών μελών του facebook, στα
οποία αρέσει να ελκύουν κολακευτικά σχόλια
και «likes» για τη νέα τους εμφάνιση!

Μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας του λογαριασμού μας, αλλά και της εισαγωγής των πρώτων επαφών, καθώς και των στοιχείων που συγκροτούν το προφίλ μας, η προσωπική μας σελίδα
στο facebook είναι πλέον έτοιμη! Είναι η λεγόμενη «Αρχική Σελίδα», θα λέγαμε το κέντρο ελέγχου
του λογαριασμού μας. Αν θέλουμε να δούμε πώς θα βλέπουν τη σελίδα μας οι φίλοι μας, κάνουμε
κλικ στο εικονίδιο με το όνομά μας. Αν θέλουμε να προσθέσουμε νέες επαφές, κάνουμε κλικ στο
«Βρείτε νέους φίλους». Τέλος, αν έχουμε ήδη εισαγάγει επαφές και θέλουμε να ξεκινήσουμε αμέσως κουβέντα μαζί τους, ανοίγουμε το παράθυρο της συνομιλίας. Βέβαια, όλα αυτά θα τα δούμε
με περισσότερη λεπτομέρεια παρακάτω.
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