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  بوك ی با فیسآشنای
  
  

توانیـد انجـام دهیـد،     بوك، اینکه از کجا آمده و شما با آن چه کارهایی مـی       در این درس با پدیدة فیس     
  .آشنا خواهید شد

  بوك چیست؟ فیس
بـوك یـک    براي درك بیشتر این تعریف باید گفـت فـیس  . سایت شبکۀ اجتماعی است     بوك یک وب    فیس

عکس، ویدئو و : توانند با یکدیگر مالقات کرده و اطالعاتی نظیر ه افراد میمکانی ک، اجتماع آنالین است 
، اي ها  نموده و در کل با دوستان، خانواده، همکاران، هم مدرسه   یکدیگر رد و بدل    را با    دیگر اطالعات 

. دنباشـ   ارتبـاط داشـته  فکرها و مشتاقان خود و نیز هزاران نفر دیگر در شبکۀ اجتماعی خودشـان،    هم
 شهرها و مناطق، مشاغل یا مدارس، منازل و کشورهاي مختلف را بـا یکـدیگر پیونـد        مردم ،بوك  فیس
 فرم ساخته شده است که به هـر یـک از افـراد     سادة  این سایت بر اساس یک سري صفحات        . دهد  می

  و بـا آنهـا ارتبـاط   بـه اشـتراك گذاشـته   دهد تا اطالعات مربوط به خود را با دیگران           این امکان را می   
بوك در جستجوي محیطی است که اعـضاي آن بـه طـور         چنین به نظر می رسد که فیس      . برقرار کنند 

هـاي شـان را تقـسیم کـرده، عالیــق و       آگـاه بـوده، فعالیـت   خـود وهمکـارانِ  مـنظم بـه کـار دوسـتان     
 هاي ها و شبکه شان را با دیگري در میان گذاشته، براي یکدیگر پیغام بگذارند و عضو گروه مشغولیات

  .تا تنها در مورد چند نکته حرف بزنند، مختلف شوند
خیلـی    وبـدل شـد  هاي شبکۀ اجتمـاعی   بوك در اینترنت، به سرعت به یکی از مشهورترین سایت  فیس

با ارائۀ دسترسی رایگان  .گذاشتپشت سر کاربران   در تعداد را MySpaceسریع  رقباي قدري چون      
هاي کاري، مدارس و اجتماع، باعـث   اط افراد در محیط    مخصوص برقراري ارتب   امکاناتو یک دوجین    

بالغ بر دویست میلیون کاربر فعال داشته باشد که این رقـم همچنـان در حـال        بوك    شده است تا فیس   
رشد است و همچنین صد میلیون افرادي کـه همـه روزه بـه منظـور اسـتفاده از سـایت، بـه آن وارد                      

بـوك دسترسـی پیـدا      بـه فـیس     نیـز  هاي موبایل   یق دستگاه بالغ بر سی میلیون کاربر از طر      . شوند  می
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همه آدم به این سایت سرازیر شده اند؟ جواب چندان هم  احتماالً در تعجب هستید که چرا این. کنند می
  . آسان استبسیار به این دلیل که استفاده از آن بسیار، سخت نیست

 دو  هـم اینـک   امـا شـد   ظـاهر  جو محور دانش اي اجتماعی   آنچه در وهلۀ اول، در مقام یک سایت شبکه        
از کرده و ایـن آمـار   غآ این سایت را  ورود به مراحل اولیۀ،بوك بیرون از دانشگاه سوم اعضاي فیس 

بوك دیگـر فقـط مخـتص     به عبارت دیگر، فیس  . باشد  ها می    تمامی سنین و تمامی گروه     شامل کاربران 
باشند   هم میافزایشنی که همه روزه در حال یکی از بیشترین گروه کاربرا. هاي دانشگاهی نیست بچه

  .هستندسال 35-54جزو گروه سنیِ 
بالغ بر چهل ترجمۀ این سایت در حال آمـاده شـدن و   . آید بوك یک پدیدة جهانی هم به شمار می         فیس

هفتاد درصد از کاربران خارج از ایاالت متحده بوده امـا   . استاجرا بوده و تعداد بیشتري نیز در راه         
  .بوك در کشورهاي مختلف، این تعداد در حال تغییر است سترش هر چه سریعتر فیسبا گ

بوك با این سایت کارهاي متفاوتی  کاربرانِ فیس. انسانهاستبین بوك پیوند    در اصل، تمام هدف فیس    
جستجوي اخبارِ دوستانِ دور و نزدیک، پیدا کردن دوستانی کـه بـا هـم    : دهند که عبارتند از انجام می 

یق مشترکی دارند، تبادل عکس، موسیقی، لینک و ویدئو، ساماندهی و دعـوت دیگـران بـه مراسـمِ         عال
، خریـد و فـروشِ اقـالم،    ي آنخود، انجام بازي، گـستردنِ کلمـاتی دربـارة خیرخـواهی و انگیـزه هـا           

  .بازاریابی محصوالت و بسیاري امور دیگر
 به آنرا داشته باشند، ورود اینترنتی که اجازه بوك براي تمامی کاربرانِ  سایت،  فیس    به عنوانِ یک وب   

هـاي کـاربردي    بعالوة پیوند افراد، برنامه نویسان ثالث در حال توسـعۀ برنامـه          . قابل دسترسی است  
رسـانی    بـراي سـرگرمی و اطـالع     -شـوند   بوك اجرا می    هایی که در چهارچوبِ فیس       برنامه -متعددي  
 بـه  ي هـم شوند و هر روزه تعداد جدید بندي می  جدي درجههاي کاربردي از احمقانه تا   برنامه. هستند
 ،کنـد، امکانـات و ابزارهـاي آن    بوك را به یـک هـدف بـزرگ تبـدیل مـی      آنچه فیس. دشو   اضافه می  آن

   .همچنین تمایل کاربرانش براي ایجاد ارتباط با یکدیگر در اجتماعاتِ محلی یا جهانیِ خود است

  بوك تاریخچۀ فیس
پیرامون پیوند میان دوستان ها  اند و اکثر این سایت هاي اجتماعی نقل محافل شده مدتی است که شبکه 

 Usenetهـاي   و گـروه ) Bulletin Board Services)BBS. هـا متمرکـز هـستند     و همکاران و همکالسـی 
 یافتـه،  اجتماعـات سـازمان  ضمن نمود مفاهیم،  . باشند  میهاي اجتماعی     هاي ابتدایی از این شبکه      نمونه
هـاي   هـا و مکـان    افـراد را از طریـق چـت روم       ) گردند   برمی 1990به دهۀ    (Tripod و   Geocitiesر  نظی

 Twitter مشهور، MySpaceهاي اجتماعی حتی  امروزه شبکه . اجتماع عمومی به یکدیگر نزدیک کردند     
 Classmate.comها ي اجتماعی مانند      ی سایت ضبع.  در سراسر وب درحال رشد هستند      LinkedInو  
هـاي اجتمـاعی    هاي پیشین مشغول است حال آنکه دیگر سایت نها به برقراري ارتباط میان همکالسی    ت
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 روي بعـضی سـایت هـا   .  به دیگر مسائل پیونـد میـان افـراد سـرگرم هـستند        SixDegrees.comنظیر  
 تعـداد کـاربرانِ خـود     افـزایش کنند حال آنکه اهداف دیگـران بیـشتر  بـر     هاي خاصی تمرکز می     گروه
هاي اجتماعی  هاي تجارت اینترنتی، در حال شناساییِ فرصتهاي ذاتی در شبکه         سیاست. رکز است متم

هـا را فـراهم    ازي آنها این فرصتس هاي مختلف و نیازهاي شبکه بوده و خوشحال است تا براي گروه  
  . ندک

هـاي   بـوك بـه سـرعت در خـط مقـدم مـسابقۀ شـبکه        بوك در کجا مناسب است؟ فیس     به هرحال فیس  
کار خود  2004از سال بوك  این سایت از ابتدا به همین نام معروف گردید، فیس        . جتماعی قرار گرفت  ا

ایـن سـایت توسـط یـک     . را به عنوان یک موتور شبکه بین دانشجویانِ دانشگاه هاروارد شـروع کـرد   
ز اش داستین موسکویتز و کریس هیو متخصص علوم کامپیوتري بنامِ مارك زوکربرگ و دو هم اتاقی

ایـن سـایت بـه همـراه     . کشف شد، این پروژه به سرعت میان دانشجویان محبوبیت زیادي کسب کرد      
  . یک شبه ره صد ساله را پشت سر گذاشت ، Eduardo Saverinکمکهاي اقتصادي از جانبِ 

بوکز بوده که عموماً به منظور آشنا کردنِ دانشجویان بـا   اي تحت عنوان فیس  ایدة اصلی بر پایۀ مقاله    
در آغـاز، ایـن   . باشـد  اجتماعِ آزاد که شـاملِ کارمنـدان، اسـاتید و دانـشجویانِ تـازه وارد اسـت، مـی              

هـاي منـاطق    سایت تنها در دسترسِ دانشجویان هاروارد بود امـا بـه سـرعت بـه دیگـر دانـشگاه                   وب
 انتقـال  ها ها و دبیرستان سرانجام، این مفهوم به دیگر دانشگاه  . بوستون و ماساچوست  نیز نفوذ کرد      

. پیدا کرد و امروزه هر کسی تنها با داشتن یک آدرس اینترنتی مجـاز، قـادر اسـت وارد میـدان شـود           
 facebook.com قلمـرو  2005بوك به سرعت به یک نقطۀ عطف اینترنتی تبـدیل شـده و در سـال            فیس

  . به کالیفرنیا منتقل گردیدادارة مرکزيخریداري شده و 
ي هـم  هاي تجاري درآمد  براي همه آزاد است، از طریق تبلیغات و آگهی با وجود اینکه ورود به سایت   

بـوك   هـاي  فـیس   ها مرتباً به سایت اضافه شده و برو بچه         امکاناتِ جدید و بروزرسانی   . کند  کسب می 
بـوك راه   ، پایگاه فیس2007به سال . گیرند هاي اعضا را در نظر می  ها، نیازها و درخواست     تمامی ایده 

هـاي   بـراي سـایت برنامـه   افـزار قـرار داد تـا     نویسان نرم   اندازي شده وچهارچوبی در اختیارِ  برنامه      
بوك وجود داشته و همه روزه بـر   ها هزار برنامۀ کاربردي براي فیس    امروزه، ده . کاربردي خلق کنند  
  .شود تعداد آنها اضافه می

  بوك کاربردهاي فیس
 چه در چنته دارد؟ ماکنند؟ این سایت براي  بوك در این سایت چه کار می برسیم به اینکه اعضاي فیس

بینید  هاي مختلفی را می م؟ در پائین فهرستی از فعالیتیآور یز بدست می چر از تجربه چه     از همه مهمت  
  :کنند ها شما را همراهی می ه این سوالبکه براي پاسخ 
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برقـراري ارتبـاط بـا دوسـتان، افـرادِ خـانواده، همکـاران و دوسـتان                 . برقراري ارتباط با دیگـران     ×
 . دانشگاهی

. انـد  قدیمی، آشنایان و اعضاي خانواده که در سراسر جهان پراکنده شده       ارتباط مجدد با دوستانِ      ×
 .نها عالیق مشترکی داریدآپیدا کردن دوستانِ جدید که با 

 .هاي دوستانتان درحالیکه آنها هم رد شما را دارند گیريِ فعالیت پی ×
 .هاي ویدئویی  پیغامها، لینکها، عکسها و کلیپتبادل ×
 .بوك  امکانات یادداشتهاي فیسهایی همراه با بالگ ×
ساماندهی روادید و دعوت دوستان به میهمانی، کنسرتها، عملکردهاي گروه، جلسات و گردهمایی             ×

 .همه جانبه
 .بازي کردن با دوستان ×
× جازي، تبریکات تولد و دیگر اشیاي دیجیتالیارسال هدایاي م. 
ارتباط با دیگر افـرادي کـه عالیـق مـشترکی     ها به منظور برقراري    ها و شبکه    عضو شدن در گروه    ×

 .دارند
 .ی شدنار، گروه، شوي تلویزیونی یا تجارتطرفدار یک ستاره، سیاستمد ×
 .محصوالت در بازار فیس بوكخرید و فروش  ×
 .ارسال رزومه و پیدا کردن یک کارمند یا کارفرما ×
 .همکاري روي یک پروژه در محل کار یا مدرسه ×
 .تان والت خود یا شرکتبازاریابی محص ×

کارهاي بیشتري براي انجام دادن و چیزهاي بیشتري بـراي دیـدن    . این فهرست فقط ابتداي کار است     
  !پس منتظر چه هستید؟ عضو شده و اجتماعی شوید.  وجود دارندو مردم زیادي براي آشنا شدن

  بوك مشاهدة صفحات فیس
 . ترین اهداف آن است اند که البته یکی از مهم ردهبوك کار با سایت را بسیار ساده ک سازندگان فیس

Naysayer  کند که امکانات خصوصی سازي کمی وجود دارد اما در حقیقـت امـروزه، اکثـرِ      ها ادعا می
شـود تـا    گیرد معمـوالً تنهـا باعـث مـی     هاي شخصی شکل می   خصوصی سازیهایی که در صفحه وب     

 دارد که براي ورود به سایت بـه  Logonورودبوك صفحاتِ    فیس. استفاده از صفحات سخت تر شود     
در مقابلتـان دیـده    (Home Page)از گذشتن از این مرحلـه، صـفحۀ اصـلی   پس . منزلۀ نقطۀ آغاز است

. شود هایی که به دیگر صفحات انتقال داده می  نمایش داده شده است و لینک 1-1 که در شکل     شود  می
صـندوق  ، یـک صـفحۀ دوسـتان و    (profile page)دیگر صفحاتِ شما عبارتند از صفحۀ اطالعات شما

رنـگ، از   بـوك بـر نـوار آبـی     توانید با کلیک بر لینکهاي باالي صفحه فیس شما به راحتی می . تان  پستی



11  بوك آشنایی با فیس: 1درس 

فرستد در حالیکه سـمت   سمت چپِ نوار شما را به صفحات دیگر می     . اي به صفحۀ دیگر بروید      صفحه
  . و ابزارِ جستجو را در بر داردهاي تنظیمات، خروج از سایت راستِ نوار لینک

  
 که اخبار و تبلیغات کنید بوك را مشاهده می اي از یک صفحۀ اصلی فیس در اینجا نمونه: 1-1شکل شمارة 

  .شود و اطالعات دیگر در آن دیده می
نویسان، قوانین خـدمات،   هاي تبلیغاتی، برنامه اگر به انتهاي هر یک از صفحات فیس بوك بروید، لینک          

در انتهاي صفحات فیس بـوك  البته بیاد داشته باشید که .  و سایر موارد را مشاهده خواهید کرد       کمک
 روي آن دیـده  بـوك  هاي مـورد عالقـه شـما در فـیس         بر به برنامه    یک نوار کاربردي که لینکهاي میان     

  . نیز وجود داردشود، می
ري راجـع بـه دوسـتانتان    به نوعی مانند ایستگاه مرکزي بـزرگ خبـ      ) 1-1شکل شماره   (صفحه اصلی 

هـا و ویـدئوهاي گذاشـته شـده،      شده از جانب دوسـتانتان نظیـر؛ عکـس    این صفحه موارد بروز   . است
هایی کـه در   تمامی فعالیت. کند اند، را دنبال می ها و صفحات طرفدارانی که آنها در آن عضو شده    لینک

در کنـار  ) refreshارگذاري کنید اگر صفحه را مجدد ب(یک صفحه متغیري که مدام در حال تغییر است       
شـوید تـا حـضورتان در فـیس بـوك       صفحه اصلی مکانی اسـت کـه بـه آن وارد مـی      . آیند  یکدیگر می 

  .مشخص شود و توسط دیگران دیده شوید
 اطالعـات همانطور که قبالً هم به آن اشاره شـد، در فـضاي فـیس بـوك تمرکـز اصـلی بـر صـفحات                   

(Profile Pages) شـکل  . شـوید   اطالعات مربوط به خود را با دیگران سهیم مـی شماجائیکه -شماست
یک صفحه اطالعـات معمـولی   .  نشان داده شده است، به عنوان نمونه یک صفحه اطالعات   2-1شماره  

دهـد   یک عکس، یک کادر مخصوص نوشتن متن که به شما این امکان را می: موارد زیر را در بر دارد     
باشید را در اختیار دنیاي گروهی فـیس بـوك    چه به آن مشغول میتا فکري را که در ذهن داشته یا آن   
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هـایی از دوسـتانتان همچنـین     قـول  هایی که به آن مشغول هستید و نقـل   دیواري از فعالیت-قرار دهید 
به عنوان مثال، به منظور افزودن یا ویرایش اطالعات     . نوارهاي دسترسی به دیگر صفحات و امکانات      

 کلیک کرده تا جزئیات اطالعات خود را مشاهده کرده و تغییرات     Info نوار   توانید بر   شخصی شما می  
  .دلخواه را انجام دهید

  
   .نمایید بوك را مشاهده می اي از یک صفحه اطالعات شخصی در فیس  در اینجا نمونه:1-2شکل شماره 

بوك دست بـه   در فیستوانید براي اینکه بدانید دوستانتان در حال انجام چه کارهایی بوده یا              شما می 
اطالعـاتی را کـه در صـفحات    . اند، صـفحه اطالعـات شخـصی دوسـتانتان را ببینیـد            چه اقداماتی زده  

هاي دوستانتان همواره در حال  هاي شما و همینطور فعالیت نمائید، بنا بر فعالیت بوك مشاهده می فیس
  .ریزي کنید مهتغییر است، بنابراین بد نیست هر از گاهی صفحات خود را مجدد برنا

 صـفحات  ،میـ تا به این لحظه فقط تعدادي از صفحاتی را که بـا آن روبـرو مـی شـوید را شـرح داده ا          
بوك داشتید، بـراي روبـرو شـدن بـا      حاال که یک گردش کوتاه در دنیاي فیس    . دیگري هم وجود دارد   

ایـد، درس دوم   هاصل قضیه آماده هستید، مگر نه؟ اگر تا اآلن هنوز نام کـاربري بـراي خـود نـساخت                  
. دهد که چگونه این کـار را انجـام دهیـد        به شما نشان می   » آماده سازي صفحه اطالعات   «تحت عنوان   

اید، به درس بعدي بروید که نحوه استفاده از سایت و کسب هر چـه         بوك عضو شده    اگر قبالً در فیس   
  .دهد بیشتر تجربیات مخصوص به سایت هاي اجتماعی را به شما آموزش می

  !ذت ببرید ل

  خالصه
 در مورد همچنین. بوك آموختید هاي اجتماعی و چگونگی ورود به فیس  در این درس، در مورد سایت     

اي  توانید در سایت انجام دهید و اینکـه در هنگـام ورود بـه سـایت چـه صـفحه              موارد متعددي که می   
ا یـک نـام   بـ فـت چگونـه   در درس بعدي، یاد خواهیـد گر      . کشد، چیزهایی یاد گرفتید     انتظار شما را می   

  . کاربري وارد سایت شده و صفحه اطالعات شخصیِ خود را بسازید



  2درس 

  سازي صفحۀ اطالعات آماده
  
  

 کاربري، ساخت یک صفحه اطالعات و   حساب از طریق    بوك  فیسدر این درس، چگونگی ورود به       
این اطالعات تمام آنچه براي شروع بـه عنـوان یـک      .  را خواهید آموخت   فعلیوضعیت  جملۀ  تعیین  

  . پوشش خواهد داداحتیاج دارید، رابوك  عضو فیس

   کاربريحسابک ورود به سایت با ی
 یک این است که به عنوانِبوك تازه وارد باشید، اولین کاري که باید انجام دهید  اگر در سایت فیس

 ،بوك رایگان است و تنهـا چیـزي کـه الزم اسـت       ورود به فیس   .وارد سایت شوید   کاربري   حساب
ینکـه بایـستی    و ا-یا به عبارت دیگر، یک آدرس ایمیل حقیقـی       -داشتن یک آدرس ایمیل فعال است     

بوك یک ایمیل تائیدیه برایتـان ارسـال    نام، فیس   در انتهاي مرحله ثبت   . دیباالتر از سیزده سال باش    
 خود، از دستورات موجود در آن پیروي نامِ کند که بایستی به منظور پایان دادن به مرحله ثبت         می
  .این مرحله تقریبا سریع و بدون درد است. کنید

  

اي، مثالً یک صفحه اطالعات براي یک گـروه موسـیقی یـا     رید تا یک حساب کاربريِ حرفه    اگر در نظر دا   : تذکر
به منظور ساختن یک صفحه براي یک ستاره، گروه یا تجارت، اینجا کلیک «توانید بر لینک  تجاري بسازید، می

ر درسِ د. نمایش داده شده است، کلیـک کنیـد     ) 2-1شکل شماره   (که در صفحه ورود به فیس بوك        » .کنید
اي و  هاي حرفـه  به اطالعات بیشتري در مورد جنبه   » بوك  اي فیس   صفحات جنبه حرفه  «سیزدهم، تحت عنوانِ    

  .پیشرفته کسب خواهید کرد
  

سـازي    کاربري، باید از نام حقیقی خود استفاده کنید، تمام ساختار شبکه         حسابدر زمان ساختن    
هاي عجیب و غریب،  اسم استفاده از . استاین سایت بر اساس صداقت کاربرانش پایه گذاري شده

اي استفاده  در واقع، اگر در نظر دارید تا از اسامی   . باشد  اسامی مستعار غیرمجاز می   ها، یا     تخلص
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 کاربري جعلـی  حساببوك به عنوان یک   فیس آن نام توسط سایتِ،آید  که به ظاهر عجیب می  کنید
 Lone ربري تحـت عنـوانِ   کـا حـساب هید تا یـک  به عنوان مثال، اگر بخوا. شود  میيعالمت گذار

Ranger   نـام حقیقـی و   مطمئن هستید که اگر .  سایت از ساختن آن سرباز زند      بسازید، امکان دارد
  . کلیک کنیدHelp بر روي لینک Sign Upتوانید در صفحه   می اید، درستی انتخاب کرده

  :ا انجام دهید کاربري، مراحل زیر رحساببه منظور ورود با استفاده از یک 
ــوش   -1 ــایش صــفحه خ ــراي نم ــیس  ب ــد ف ــد    آم ــتفاده کنی ــود اس ــر وب خ ــوك، از مرورگ : ب
com.facebook.www  
 نمـایش داده  2-1، که در شکل شماره   sign-upتوانید با دوباره پرکردنِ فرم اولیه         شما می  -2

در اولین کادر فرم کلیک کـرده و نـام کامـل خـود را وارد          . یدشده است، روند ثبت نام را آغاز کن       
 . کنید

  
 کاربري جدید حسابخواهید یک  است که وقتی می بوك، مکانی آمد فیس صفحه خوش: 2-1شکل شماره 

  .کنید بسازید، از این صفحه آغاز می
  .آدرس ایمیل خود را وارد کنید -3
هایی که در اینترنت مورد اسـتفاده   د دیگر رمزدرست مانن. یک رمز براي خود انتخاب کنید      -4

 .گیرد، رمزي انتخاب کنید که براي امنیت بیشتر از حروف و عدد تشکیل شده باشد قرار می
 . انتخاب کنید کلیک کرده و جنسیت خود راI amروي قسمت  -5
اگـر  نگـران نباشـید،   .  کلیـک کنیـد    Birthdayبه منظور تعیین تاریخ تولد خود، روي قسمت          -6

این اطالعات معیار امنیتی . تان دیده شود مایل نباشید لزومی نیست روي صفحه اطالعات شخصی
 .جهت حصول اطمینان از آن است که شما براي ورود به سایت مجاز هستید

 .کلیک کنید Sign Upوقتی اطالعات مورد نیاز را پر کردید، بر کلید  -7
کلماتی را که بر روي صفحه نمایش داده . منیتی استنام، کنترل ا   مرحله بعدي از روند ثبت     -8

  .شده است را وارد کنید
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توانیـد بـراي تغییـر     در قسمت کنترل امنیتی اگر در خواندن کلمات موجدار مـشکل داریـد مـی             : راهنمایی
  .کلمات به سري جدید یا گوش دادن به یک فایل صوتی، کلیک کنید

 

  .نید کلیک کSign Upبراي ادامه روي کلید  -9
  

  نکته
هـاي اینترنتـی، قـسمت شـرایط و ضـوابط را مطالعـه        این یک اصل است که افراد هنگام ورود بـه سـایت         

ه کـ هاي پایه فیس بوك بر این اسـاس اسـتوار اسـت     اگر مایلید بدانید باید بگویم که سیاست    . کنند  نمی
ستند، را نداریـد همچنـین از   چاپ محفوظ برخوردار ه شما حق ارسال مطالب بیخودي و یا مطالبی که از حق       

بـراي  . رود تا با دیگر افرادي که در سایت آنالین هستند، بـا صـداقت و درسـتی رفتـار کنیـد           شما انتظار می  
کمک گرفتن در مورد قوانین «کسب اطالعات بیشتر در مور شرایط و ضوابط سایت به درس چهارم با عنوان 

  .مراجعه نمایید» بوك و خدمات فیس
  

این کار زیـاد زمـان نمـی بـرد و      .  آدرس شماست  کند که در حال تاییدِ       شما اعالم می   بوك به   فیس
اگر این صفحه نمایان نـشد،  . میرود Getting Started Pageفیس بوك خیلی سریع به صفحه آغاز 

توانید به روند ورود به سـاید   اگر صفحه آغاز بر روي صفحه نمایان شد، می.  بروید10به مرحله   
Sign-upامه دهید اد.  

در هنگام باز کردن این ایمیل، . فرستد بوك براي شما یک ایمیل تاییدیه می      در نهایت، فیس   -10
کنید تـا رونـد    paste)( و در مرورگر خود اضافه  (cut)یا بر روي لینک کلیک کنید یا آنرا برداشته          

  . نام پایان یابد ثبت
ان بـه صـورت ایمیـل ارسـال کـرده، کلیـک       بـوك برایتـ   اي که فـیس  هنگامیکه بر روي لینک تاییدیه   

بـا اسـتفاده از رمـز    . کنـد  بوك در یک پنجره مرورگرِ جدید، یک صفحه ورود باز می  کنید، فیس   می
توانیـد بـر کلیـد      کاربري خود را تایید کنید، در صورت لزوم مـی    حسابجدید خود وارد شوید و      

Okey  ن است با دو  پنجره مرورگرِ بـاز کـه     تان، ممک   بنا بر تنظیمات موجود در سایت     .  کلیک کنید
ها را بسته و با دیگـري   یکی از پنجرهتوانید   می. دهد، روبرو شوید    یک صفحه مشابه را نمایش می     

  .ادامه د هید
توانید   بود، میمشابه در پنجره مرورگر  2-2اي مواجه شدید که با شکل شماره          زمانیکه با صفحه  

 کـاربري فـیس بـوك      حـساب نام و سـاختن       مت آغازینِ ثبت  صفحه بعد، قس  . به کارتان ادامه دهید   
هر کدام از صـفحات، کـاري از   . نام، سه صفحه دیگر وجود دارد در واقع در مرحله بعد ثبت   . است

هاي موجود، تعیین اطالعات صـفحه   خواهد نظیر جستجوي دوستانتان با استفاده از ایمیل    شما می 
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توانیـد بعـد از ایـن، هـر یـک از       مـی .  یـک شـبکه  تان مانند تحصیالت، شغل و پیوستن بـه        شخصی
هاي صفحه را دنبال و جزئیات الزم را اضافه کنید یا اینکه از تمام این سه صفحه گذشـته و             گزینه

  .در این درس ما نیز همین گزینه را انتخاب کردیم. در زمان دیگري این اطالعات را پر کنید

  
دهد تا دوستانی را که در فیس بوك عضو  ن امکان را میاولین صفحه آغاز به شما ای: 2-2شکل شماره 

  .هایتان، بیابید هستند را با استفاده از فهرست آدرس ایمیل
خواهیـد بـا اسـتفاده از فهرسـت تمـاس        بوك در نظر دارد بداند آیا می        ، فیس 2-2در شکل شماره    

»  بـا دوسـتان  برقـراري ارتبـاط  «در درس سـوم بـا عنـوان    . هایتان دنبال دوسـتان خـود بگردیـد       
در حال حاضر براي رفـتن بـه مرحلـه    . توانید همه چیز درباره یافتن دوستانِ خود را بیاموزید   می

  .در پایین صفحه کلیک کنید )گذشتن از این مرحله(Skip this stepبعد، کافی است بر لینک 
ر دارد تـا  بوك در نظـ  این بار، فیس. دهد  دومین صفحه آغاز را به شما نشان می   2-3شکل شماره   

.  یا شرکت تان را به صفحه اطالعت شخصی اضافه کنیـد          اطالعات دبیرستان، دانشکده و دانشگاه    
بـا کلیـک بـر لینـک     . توانید این صفحه را پر کرده یا در وقت دیگري اینکار را انجـام دهیـد    شما می 

  .  از آن گذشته و به صفحه سوم بروید(Skip this step)»گذر از این مرحله«

  
  . در صفحه دوم آغاز، باید اطالعات مدرسه یا کارتان را وارد کنید: 2-3 شماره شکل
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 نشان داده شده که وارد شدن به یک شـبکه را بـه شـما        2-4آخرین صفحه آغاز در شکل شماره       
، محـل کـار یـا تنظیمـات      شبکه، اجتماعی است نظیر شهر یـا محـدوده جغرافیـایی   . کند پیشنهاد می 

ا بار دیگر این امکان را در اختیار دارید که یا در همان لحظه اطالعات را کامل    دراینج. تان  تحصیلی
گـذر از   «(Skip this step) براي ادامه روند بر لینک. کنید یا در وقت دیگري این کار را انجام دهید

   .کلیک کنید» این مرحله
آمـدي بـه شـما     پس از گذشتن از تمامی این مراحل آغازین، در نهایت فـیس بـوك صـفحه خـوش           

توانیـد صـفحه اطالعـت خـود را      اکنـون مـی  . شود دهد که نام شما بر روي آن دیده می        نمایش می 
به منظور شـروع بـه خـصوصی سـازي، بـر        . شناسید بگردید   آماده کرده یا به دنبال کسانیکه می      

  دي،بخش بع.  کلیک کنید(Viw and edit your profile)» مشاهده و ویرایش صفحه اطالعات«لینک 
  .دهد تان را به شما نشان می چگونگی افزودن اطالعات اولیه به صفحه اطالعات شخصی

  
  .دهد صفحه سوم از مرحله آغازین، امکان  تعیین یک شبکه را در اختیار شما قرار می: 2-4شکل شماره 

ه از توانیـد بـا اسـتفاد    ایـد، مـی   به هرحال، حاال که دیگر به طور رسمی یکی از اعضاي سایت شده      
در بـاالي  . آدرس ایمیل و رمز خود در صفحه اصلی فیس بوك، به این سایت وارد و خارج شوید        

توانید به هر یـک از ایـن دسـته اطالعـات وارد      بینید که با استفاده از آنها می    صفحه، کادرهایی می  
د تـا   کاربري خود را بخاطر داشـته باشـی       حسابتوانید براي سایت تعیین کنید که         حتی می . شوید

توانیـد   همانطور که هر لحظه، براي خارج شدن از سایت، می. مجبور نباشید هر بار آنرا وارد کنید     
  . در باالي پنجره کلیک کنید) خروج(Logoutبر لینک 

  ساختن صفحه اطالعات شخصی
توانیـد صـفحه اطالعـات     بـوك و انتقـال بـه صـفحات آغـازین، مـی        نام در فیس    درست پس از ثبت   

اي از اطالعـات      اطالعـات شخـصی بـه سـادگی مجموعـه         . سازي کنید    خصوصی شخصی خود را  
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هـاي تلویزیـونی    هاي یـا برنامـه   ها، محل کار یا مدرسه، موسیقی شماست نظیر؛ عالیق و سرگرمی 
صفحه اطالعات شخصی فیس بوك، توسط تمامی دوسـتان  . هاي دلخواه تان قول مورد عالقه ، نقل 

نـام، فـیس بـوك بـا یـک       پس از تکمیل روند ثبـت     . ل رویت است  و هر کسی که در شبکه باشد، قاب       
افزودن هر اطالعاتی بطور کامـل بـه شـما         . کند  صفحه اطالعات شخصی خالی کارتان را آغاز می       

  . بستگی دارد
صـفحات مخـصوص گـروه،      امـا   براي خود افراد است   شخصی  بوك، اطالعات     در سرزمین فیس  

تـان   در ایـن درس بـر اطالعـات شخـصی    . هـا اسـت   ر گروهمدارها، تجار و دیگ    ها، سیاسیت   ستاره
بعد از اتمام کار با صفحات آغازین و کلیک بر لینک مشاهده و ویرایش اطالعـات           .  کنیم  تمرکز می 

تـان مـی بـرد      بوك شما را به صفحه اطالعات شخصی حقیقی آمد، فیس  ضخصی در صفحه خوش   
  . مشابه است2-5که با شکل شماره 

  
  . صفحه اطالعات شخصیِ خالی: 2-5شکل شماره 

توانید بـا کلیـک بـر     برید، هر زمان که بخواهید می    همچنین در طول زمانی که در سایت به سر می         
بـوك، بـه ایـن صـفحه       در باالي صفحه فیسمتغیردر نوار ) صفحه اطالعت شخصی (Profileلینک  

  .انتقال پیدا کنید
همانطور که در شکل شماره .  را تغییر دهید اطالعات شخصی خود،توانید از همین صفحه    شما می 

 Wall,  ،Info:شود که عبارتنـد از   کنید، این صفحه همراه با چندین نوار شروع می           مشاهده می  5-2
همچنین یک تصویر ). که در واقع همان نوار افزودن یک نوار جدید است(و یک عالمت مثبت بزرگ    

شود، در پایین صـفحه یـا    روند ورود افزوده میهر گونه اطالعاتی که در    . شود  خالی هم دیده می   
  . شود در نوار اطالعات نمایان می
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  افزودن اطالعات
توانید با افزودن اطالعاتی که در نوار اطالعات نمایش داده شده است، اطالعـات بیـشتري      شما می 

 شـما  .خودتان هستید که باید تصمیم بگیرید چه اطالعـاتی وارد کنیـد         . به صفحه خود اضافه کنید    
توانید انتخاب کنید که یک صفحه اطالعت شخصی مشروح داشته باشید یا فقط به چند نکته در        می

کنید، اطالعات این صفحه   مشاهده می2-6همانطور که در شکل شماره . مورد خودتان اشاره کنید   
  :شوند بندي می هاي زیر طبقه بر مبناي گروه

ý اطالعات پایـه)(Basic Information:  تـاریخ تولـد،   : وه از اطالعـات متـشکل اسـت از    ایـن گـر
  .هاي سیاسی و مذهبی جنسیت، محل تولد، وضعیت ارتباطی و دیدگاه

ýاطالعات شخصی)(Personal Information : ورود بـه  :هـایی نظیـر   بنـدي از قـسمت   این طبقـه 
 تـشکیل  ها و عالیق، فهرستی از موارد مورد عالقه و نوشتن یک پایگراف در مورد خودتان    فعالیت

  . شده است
ý  اطالعـات تمـاس)(Contact Information :   بـه منظـور چگـونگی    بـراي وارد کـردن اطالعـات 

  . آدرس، شماره تلفن همراه، آدرس وب سایت و از همین موارد:برقراري ارتباط با شما نظیر
ý تحصیالت و شغل) (Education and Work :هایی به منظـور    بندي متشکل از قسمت این طبقه
 محل کارتان، مـدرکی کـه    روید، اي که می   مدرسه :اي نظیر   بندي اطالعات تحصیلی و حرفه      هرستف

  .اید و از  همین موارد گرفته
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  .اطالعات صفحه شخصی به چهار دسته طبقه بندي شده است: 2-6شکل شماره 
 تنهـا  .بـراي مـشاهده فـرم مربوطـه، قابلیـت بـاز و بـسته شـدن را دارد        هـا،   هر یک از طبقه بنـدي    

بندي، یا نوار خاکستري که حاوي نام آن است، کلیک کنید تـا آنـرا          است بر روي نام آن طبقه       کافی
رس نبـود بایـد بـر روي لینـک ویـرایش اطالعـات        ها اصالً در دید اگر طبقه بندي . بسته یا باز کنید   

(Edit information)راستِ باالي نوار   در قسمت سمتInfo ویرایش تغییـر   کلیک کنید تا به حالت
هر زمان که خواسـتید در  . شود  آن لینک یک شکل مداد ظاهر میردر این حالت، در کنا . حالت دهد 

 مـشاهده  ایـن لینـک مخـصوص،    . فیس بوك،  اطالعات را ویرایش کنید، به دنبال این شکل بگردید           
  .کنند ها را بسته به وضعیت ظاهریشون، فعال یا غیر فعال می طبقه بندي
بعـضی  . ویرایشِ هر قسمت، داخل آن کادر کلیک کرده و شـروع بـه تایـپ کـردن کنیـد             به منظور   

ند همـراه بـا    هـست   هاي باز شـونده  منو ها، کادرهاي مخصوصِ نوشتن هستند، بعضی دیگر     قسمت
ضمن تایپ کردن ممکن است که متوجه شده باشید کـه گـویی          . توانید انتخاب کنید    مواردي که می  

بـه شـما   خواهد  می ندارد، در مورد بعضی کلمات و عبارت متداول       یراستادر یک کادر غ   بوك    فیس
هـایی داشـته باشـید و     انتخـاب  شما قـادر خواهیـد بـود تـا از ایـن کـادر غیراسـتاندارد         . کمک کند 
توانید آنها را نادیـده گرفتـه و بـه تایـپ کـردن       هاي خود را بالفاصله وارد کنید یا حتی می      انتخاب

  .ادامه دهید
 کلیـد کنید، یادتـان باشـد کـه بـر      ها تغییراتی ایجاد می بندي  ضمن آنکه در اطالعات هر یک از طبقه       

باشـد، کلیـک    ها موجود می بندي  که در باالي هر یک از این طبقه(Save Changes)ذخیرة تغییرات 
 را Cancel کلید نظر کردن از ویرایش،  براي صرف. کنید تا تغییرات انجام داده شده، ذخیره شوند

  .بفشارید
بوك در مرورگـر وینـدوز، بالفاصـله اطالعـات را        کنید، فیس   هاي خود را ذخیره می      هنگامیکه داده 

  .کند اندازي می ذخیره کرده و صفحه را باردیگر راه
  

  راهنمایی
اگر دوست ندارید تاریخ کاملِ خود را در صفحۀ اطالعات شخـصی وارد کنیـد، بـر منـوي بازشـوندة وضـعیتِ               

Birthday که در گروه اطالعات اولیه (Basic Information)اي نظیرِ   قرار دارد، کلیک کرده و گزینهShow 

only month & day in my profile)  چنانچـه  . را انتخـاب کنیـد  ) فقط ماه و روز تولدم را نمـایش دهیـد
، ایـن گزینـه مناسـب    بوك برایتان کارت تبریک تولد بفرسـتند     تمایل داشته باشید که دوستانتان در فیس      

  .است
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هاي فرم، یک  شوید که در سمت راست بعضی از قسمت ها متوجه می در طبقه بنديِ اطالعات تماس
دار  بوك یک کـادر مـتن   وقتی بر روي این شکل کلید کلیک کنید، فیس. شکل قفل کوچک وجود دارد  

اطالعات خاص تماس را ببینند، کند تا به شما اجازة انتخابِ افرادیکه را تمایل دارید            کوچک باز می  
  . را کلیک کنید(Save) ذخیره کلید انتخاب کنید و . بدهد

  

  راهنمایی
هاي   بااستفاده از گزینهتوانید گیري مدام در اختیار دارید، می کاربري به همراهِ خدمات پیغام     اگر یک حساب  

ایـن کـار   . بـوکی  اضـافه کنیـد    س مستعار خود را به صفحۀ فـی  یای نام نمایش،  بنديِ اطالعات تماس    طبقه
امکان دیدن صفحۀ اطالعاتِ شخصی و تشخیص اینکه آیا شما به برنامـۀ دریافـت پیغـام فـوري، متـصل          

بوك شده باشـید، یـک نقطـۀ     دهد به این شکل که هنگامیکه وارد فیس اید یا نه را  به دوستانتان می      شده
  .شود تان ظاهر می ز کنار نام نمایشیبس

  

 کـار ویـرایش   کلیـد  رتان با پر کردن اطالعات صفحۀ شخصی تمام شد، می توانید بر    هنگامیکه کا 
بنـديِ ویـرایش    این کار، نمایشِ طبقه.  واقع در باالي صفحه، کلیک کنید(Done Editing)تمام است 

  . گرداند تان باز می را غیرفعال کرده و شما را به صفحۀ اطالعات شخصی
اهید به صفحۀ ویرایش باز گشته و اطالعاتتان را تغییـر داده و یـا       توانید هر زمان که بخو      شما می 

 ، بـر لینـکِ ویـراش    Infoتـان، در نـوار    توانید در صـفحۀ شخـصی   می. اطالعات جدیدي وارد کنید 
همچنین در محـدودة کـادر اطالعـات در بـاالي صـفحه،      .  کلیک کنید(Edit Inforamtion)اطالعات 

بالِ شـکل یـک مـداد بگردیـد و بـا کلیـک بـر ایـن شـکل بـه آن            توانید به دن    گوشۀ سمت راست می   
  .هاي خود را تغییر دهید بندي برگردید و داده طبقه

  افزودن تصویر به صفحۀ اطالعات شخصی
و یا حتی به منظور افـزودن جنبـۀ   تر بتوانند شما را شناسایی کنند  براي آنکه دیگران هرچه راحت    

ضمن آنکـه وارد  . العات شخصیِ خود عکس اضافه کنیدتوانید به اط   تصویري به صفحۀ خود، می    
بـوك از آن عکـس بـه عنـوانِ تجـسم       ها و یا هر بخش دیگري شـدید، فـیس   صفحۀ اطالعات، گروه 

(avatar)کند  یا تصویري که نمایندة شماست، استفاده می.  
مان آنرا در ، یک عکس دیجیتالی از خود داشته باشید، می توانید در کمترین ز       تاناگر در کامپیوترِ  

چنانچـه تـصویري از خـود آمـاده     . صفحۀ خود قرار دهید تا در معرضِ دید همگـان قـرار بگیـرد             
توانید از هر نوع تصویر دیگري که نشانگرِ شما باشد مانند سرگرمی یـا ورزش مـورد      ندارید، می 
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شـته  مگابایـت حجـم دا  4تواند تـا   عکسِ صفحۀ اطالعات شخصی می    . دلخواهتان، هم استفاده کنید   
  . باشد

  : انتخاب کنید راهاي زیر توانید یکی از گزینه در زمان قرار دادن یک تصویر می
ü قرار دادن عکس(Upload a picture) :      این گزینه به شـما امکـان جایگـذاري تـصویري کـه در

  . دهد حافظۀ کامپیوترتان ذخیره شده است رامی
ü عکس گرفتن(Take a picture) : توانیـد از   دوربین داخلی داشته باشد، میاگر کامپیوترتان یک

فقـط کافیـست از   . آن استفاده کرده، از خود عکـس بگیریـد و در صـفحۀ فـیس بـوك قـرار دهیـد                
  .دستورالعمل پیروي کنید

ü انتخاب از آلبوم(Choose from Album) : توانیـد از   اگر در فیس بوك آلبوم عکسی دارید، مـی
  .ها را انتخاب کنید ن عکساین گزینه استفاده کرده و یکی از آ

ü ویرایش طرح کوچک(Edit Thumbnail) :دهد تا تصویرتان  این گزینه به شما این امکان را می
  .را بریده و مقدار دلخواه را انتخاب کنید

ü حذف عکس(Remove your Picture) :تان را از صـفحه برداریـد، از ایـن     خواهید عکس اگر می
  . گزینه استفاده کنید

  :خواهید عکسی از کامپیوترتان را به صفحه بیافزایید، مراحل زیر را انجام دهید یاگر م
 Change)گرِ موس خود را روي محدودة تصویر تکان دهید تا لینکِ تغییـر تـصویر   اشاره -1

Picture)بر روي لینک کلیک کنید.  نمایان شود . 
هـا   ك، منـویی از گزینـه   نشان داده شده اسـت، فـیس بـو   2-7همانطور که در شکل شمارة    -2
 . را انتخاب کنیدupload a pictureگزینۀ . کند رویتان باز می پیش

  
 . را انتخاب کنید، از این منو استفاده کنید براي آنکه چگونگی افزودن عکس: 2-7شکل شمارة 
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 Upload Your  Profile(تـان   دارِ افـزودنِ عکـس صـفحۀ اطالعـات شخـصی       پنجـرة مـتن   -3

Picture (گزینۀ . شود  نشان داده شده است، نمایان می2-8 در شکل شمارة     کهBrowse) جـستجو (
  .را انتخاب کنید

 
 Upload Your  Profile(تان  دارِ افزودنِ عکس صفحۀ اطالعات شخصی  پنجرة متن2-8شکل شمارة 

Picture.( 
 را کـه در نظـر   فایـل تـصویري  . شود  نمایان می(Choose File)دارِ انتخابِ فایل  پنجرة متن -4

یا یکبار کلیـک کـرده و بعـد گزینـۀ     (دارید را انتخاب کرده و بر روي نام فایلِ آن، دوبار کلیک کنید  
Openرا انتخاب کنید  .( 

مدت زمانِ این کار به حجـم فـایلی کـه    . کند فیس بوك، روندِ قرار دادن فایل در صفحه را آغاز می       
  .ی دارداید و سرعت اینترنتِ شما بستگ انتخاب کرده

بوك تصویرِ جدید را به شما نـشان داده و نـوار    وقتی کار قرار دادن تصویر به پایان رسید، فیس       
براي مـشاهدة نـوار تـصاویرِ جدیـد،         . کند  تصاویرِ جدید را به فهرست نوارهاي صفحه اضافه می        

  .کنید (refresh)ممکن است الزم باشد صفحه را دوباره تجدید 
  

  راهنمایی
تان اضافه کرده و اگـر دلتـان خواسـت، تـصویر خـود را       د بیش از یک تصویر به صفحۀ شخصی       توانی  شما می 

 Profile)فیس بوك، تصاویرِ صفحۀ اطالعات شخصیِ شما را در آلبومِ عکس صـفحۀ شخـصی   . عوض کنید

Picture)توانید با کلیک بـر نـوار    شما می.  نگهداري می کندPhotos     و سـپس کلیـک بـر گزینـۀ Profile 

Pictures     اگر بخواهید عکس دیگري انتخاب کنید، عکس جدیدي بگذارید  . ، به آلبوم دسترسی داشته باشید
  . کلیک کنیدChange Profile Pictureتوانید بر لینک  یا نسخۀ طرحِ کوچک تصویر را تنظیم کنید، می

  

  از خودتان چیزي بگذارید
کردن چیزي از خودتان، وجـود   افهتان، لینکی براي اض درست زیرِ عکسِ صفحۀ اطالعات شخصی   

، قرار دادنِ لطیفه یا یک شعار، اظهار تانداي در مورد خو توانید براي افزودنِ نوشته   شما می . دارد
براي پر کردنِ . تان، از این ویژگی استفاده کنید ، یا فقط تبلیغِ آخرین پروژه نظر در مورد یک مساله
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چیـزي در مـورد    «Write something about yourself)  (ایـن اطالعـات، تنهـا کافیـست روي لینـکِ     
  . کلیک کنید» خودتان بنویسید

و ) 2-9شـکل شـمارة   (اطالعـاتِ خـود را وارد کنیـد     . شـود   یک کادر قابلِ ویرایشِ خالی، ظاهر می      
توانید با کلیـک بـر شـکلِ مـداد در گوشـۀ بـاالییِ           شما همیشه می  . خارج از کادر کلیک کنید    سپس  

  .دة کادر، دوباره این اطالعات را تغییر دهیدسمت راستِ محدو

  
  .اطالعاتِ خود نظیرِ شعار یا لطیفه را وارد کنید: 2-9شکل شمارة 

  

  نکته
اگـر  . کاربريِ خاص، آدرس اینترنتیِ شخصیِ خود را ایجاد کنید توانید با استفاده از یک حساب اکنون دیگر می  

بـراي  . کنـد  یی کنید، این ویژگیِ جدید به شما کمـک مـی  بخواهید دیگران را مستقیم به صفحۀ خود راهنما      
  www.facebook.com/username: ساختنِ یک آدرس اینترنتی فیس بوك، از این لینک استفاده کنید

  

  Wallمشاهدة صفحۀ 
. ِ خود را کنترل کنیدWallه باید صفحۀ    یک مطلبِ دیگر نیز در هنگامِ تنظیمِ مطالب وجود دارد اینک          

 و شـما گیـرد، جائیکـه    اسـت کـه بگومگوهـاي اجتمـاعیِ مـستقیم، شـکل مـی        صفحۀ دیـوار مکـانی   
هاي فیس بـوك خـود    توانید فعالیت  دیگران میباکنند و  هاي عمومی رد و بدل می  دوستانتان پیغام 

، مطالـب  Wallانید با کلیک بر نوار  تو  تان،  می    در صفحۀ اطالعات شخصی   . را در آن مشاهده کنید    
بوك، صفحۀ دیواري مشابه شـکل شـمارة      کاربران جدید فیس  . موجود در صفحه را مشاهده کنید     

  .در وهلۀ اول این صفحه خالی است. ، را پیش رو خواهند داشت 10-2

  

http://www.facebook.com/username
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 شوید، می وقتی اولین بار واردِ فضاي فیس بوك .بوك این هم صفحۀ دیوار در فیس: 2-10شکل شمارة 
  . است اي خالی بیشتر محدودهاین صفحه 

هاي و مبادالت اجتمـاعیِ   توانید مدام فعالیت اي پویا و قابل تغیییر است که می        این صفحه، محدوده  
اي تان  ، محدودة خاصی براي قرار دادن وضعیت لحظهWallباالي . خود را بر روي آن قرار دهید 

در زیر آن، چند نوار براي پـاك  . »چه در فکر دارید؟ «?What's on your mind)(وجود دارد با نام
هرچه بیشتر با فیس بوك سرو کار داشته . کردن مشاهدات و کالً خودِ محدودة دیوار، وجود دارد

سایر افرادیکه در فهرستِ دوستان   . خورد  به چشم می   Wallهاي بیشتري بر روي       باشید، ورودي 
گیـريِ   پـی « بـا عنـوانِ   6 درسِدر . را ببینند Wallتوانند این  یها وجود دارند نیز م     و یا دیگر شبکه   

خواهیـد   Wallاطالعات بیـشتري در مـورد اسـتفاده از        ،  »هاي دیوار، ارائۀ اخبار و تذکرات       نوشته
  .اما اآلن بیایید تمرکزِ بیشتري بر روي تغییر دادنِ وضعیت خود داشته باشیم. آموخت

  تغییر وضعیت
وانید دیگـران را در جریـان آنچـه بـه آن مـشغول هـستید بگذاریـد، نوشـتنِ         یکی از راههایی که بت 

توانید از این حالـت بـراي تبـادل افکـارِ خـود بـا دیگـران         شما می.  خود بطور روزانه است   دربارة
استفاده کرده و دیگران را در جریانِ کاري که در لحظه به آن مشغول هستید، گذاشته یا بـه ذکـر           

 بنویـسید  »کنیـد؟  به چه فکر می« ?What's on your mind)( هر چه در کادر. مطالب دیگر بپردازید
در بـاالي  (در قسمت اخبار جدید دوستانِ تان و همچنـین در صـفحۀ اطالعـات شخـصیِ خودتـان         

   .شود نمایان می) Wallصفحه 
  »اآلن در حـال انجـام چـه کـاري هـستید؟     «در گذشته، فیس بوك این کـادرِ وضـعیت را بـا جملـۀ         

)(What are you doing right now هـست «کرد و بطور خودکـار فعـل    عالمتگذاري می«)(Is را در 
بعدها کاربران اعتراض کردند که با ایـن فعـل   . داد تا شما جمله اي به آن اضافه کنید کادر قرار می 

ل بـوك، فعـ    هـاي فـیس     در آخرین نسخه  . بوك آنرا تغییر دادند     مشکل دارند، بنابراین طراحانِ فیس    
  . توانید هر آنچه را در نظر دارید در این کارد وارد کنید از بین رفته است و شما می» هست«

  :براي تغییر وضحیت خود، مراحل زیر را انجام دهید
کلیـک کـرده و یـک ورودي    » کنیـد؟  به چه فکـر مـی   «?What's on your mind)(داخلِ کادر -1

 ).2-11شکل شمارة (بنویسید
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توانید حالتِ وضعیت خود را بروزرسانی کنید تا دیگران را از افکار و  شما می: 2-11شکل شمارة 
 . وضعیت خود آگاه کنید

 . کلیک کنیدShare کلید  روي -2
) 2-12شکل شـمارة  (فیس بوك این حالت را به باالي صفحۀ اطالعاتِ شخصی و صفحۀ دیوارتان        

  .  جواب دهندتوانند به این جملۀ شما اکنون دیگران می. کند اضافه می

  
  . کند بوك، جملۀ وضعیت جدید را به صفحۀ شما اضافه می فیس: 2-12شکل شمارة 

شـود، ایـن    تان بر روي صـفحۀ دیـوار بروزرسـانی مـی     بیاد داشته باشید وقتی که جملۀ وضعیت      
توانید یک لینک، تصویر و کلیپِ ویـدئویی هـم    همچنین می. باشد شاملِ عکس یا تجسمِ شما نیز می     

  . ، اطالعات بیشتري در این مورد کسب خواهید کرد6در درسِ . حالتِ وضعیتِ خود اضافه کنیدبه 

  دستیابی به اطالعات حساب کاربري
، رمـز و دیگـر تنظیمـات، همیـشه     )مـثالً بعـد از ازدواج     (براي ایجاد تغییرات در آدرس ایمیـل، نـام        

بـراي انجـام چنـین    .  داشته باشـید بوك دسترسی توانید به اطالعاتِ حسابِ کاربریتان در فیس        می
 حرکت دهیـد  (Setting)بوك، روي لینک تنظیم ِ خود را در باالي صفحۀ فیس    گرِ موس   کاري، اشاره 

.  را در منـوي باالبرنـده کلیـک کنیـد    (Account Settings)و سپس عبارت تنظیماتِ حسابِ کاربري
 کلیـک کـرده و سـپس نـوارِ      (Setting)توانید ابتدا بطور مـستقیم روي لینـک تنظیمـات           همچنین می 

  . (Account Settings)تنظیمات حساب کاربري
            نمــایش داده شــده اســت، صــفحۀ حــسابِ کــاربريِ مــن  2-13همــانطور کــه در شــکل شــمارة  

(My Account Page)براي عوض کـردنِ هریـک از اطالعـات حـسابِ کـاربري در      . شود  ظاهر می
خواهیـد تغییـري ایجـاد     اي کـه مـی    در نزدیکیِ محـدوده (Change)نوار تنظیمات، روي لینکِ تغییر    

  . کرده، کلیک کنید و سپس تغییرات الزم را بوجود آورید
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 در بـاالي صـفحۀ فـیس    Profile عبـارتِ   رويتـان، بـر    براي برگشتن به صفحۀ اطالعاتِ شخصی     
  . بوك، کلیک کنید

  
  راهنمایی
، دربارة ایجاد تغییـرات در تنظیمـاتِ حـسابِ کاربریتـان     »تان حفاظت از حریمِ شخصی« با عنوانِ 5در درس  

توانید تنظیماتِ اخطارها  یاد بگیرید که چگونه می. تنظیماتِ حریمِ شخصی مطالبِ بیشتري بیاموزید: نظیرِ
  .را کنترل کنید

  

  
 را نوار تنظیمات به شما امکانِ ایجاد تغییرات در جزئیاتِ اولیۀ حساب کاربریتان: 2-13شکل شمارة 

  .دهد می

  خالصه
در این درس، خواهید آموخت چگونه با حسابِ کاربریتان وارد فیس بوك شـده و چگونـه شـروع      

همچنین شـما  . که شامل افزودن اطالعات و یک عکس  تان    به ساختِ صفحۀ اطالعاتِ شخصی    کنید  
بریتـان  خواهید آموخت چگونه جملۀ وضعیتِ خود را بروز رسانی کرده و به اطالعاتِ حسابِ کار  

 .در درسِ بعد، خواهید آموخت چگونه شروع با دوستانتان ارتباط برقرار کنید. دسترسی پیدا کنید
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 »یادداشت«



  3درس 

  برقراري ارتباط با دوستان
  

در این درس خواهید آموخت چگونه با استفاده از امکاناتِ فیس بوك، بصورت آنالین با دوسـتانِ     
آموزید چطور دوستانی پیدا کرده، به درخواست آنها پاسخ  شما میحتی . خود ارتباط برقرار کنید

  .هاي دوستان را ساماندهی و مشاهده کنید دهید و فهرست

  یافتن دوستان
اي تشکیل دهید،  به دلیل آنکه در واقع بدون داشتن دوست، شما نخواهید توانست یک اجتماع شبکه

بسیاري از .  شوید، شروع کنیممتصلبوك  بیایید با آموختن اینکه چگونه به دوستانِ خود در فیس  
شـوند کـه از آنهـا     میروبرو از طرفِ دوستانِ خود که آنالین هم هستند،   هایی    خواست  افراد با در  

اگر براي شما هم این مساله اتفـاق افتـاده باشـد، پـس        . بوك ملحق شوند     به فیس  ودش خواسته می 
شـما کـالً بـه    اگـر  . توانید ارتباط با آنها را شروع کنید بوك دوستانی دارید که می شما هم در فیس  

  . دوستانتان شروع کنیدیمابوك آشنایی ندارید، باید با نوشتن اس فیس

  پیوستن به یک شبکه
در . بـوك، پیوسـتن بـه یـک شـبکه اسـت       هاي شروع برقراريِ ارتباط با فیس     یکی از آسانترین راه   

د بـه سـادگی   توانـ  یـک شـبکه مـی   .  آن تعلق داریدبوك، شبکه اجتماع آنالینی است که شما به      فیس
هـا،   ها، دبیرستان شگاه و دان دانشکده. اي از کشور یا شهرتان باشد محدودة جغرافیایی نظیرِ منطقه 

زمانیکه به یـک شـبکه ملحـق    . اي در فیس بوك باشند د شبکه توانن  جات همگی می    ها و اداره    رکتش
مگـر  (شوید، تمام افراد موجود در آن شبکه، قادر به مشاهدة اطالعات شخصیِ شما می باشند              می

تن به یک شـبکه، شـانس    با پیوس  .)تان را تغییر دهید      اطالعات شخصی  آنکه تنظیماتِ حریمِ صفحۀ   
هـاي    آشنایی با آدمهاي جدیدي کـه عالقمنـدي   شناسید، همینطور  فرصت    رویارویی با آنها که می    

  .شود مشابهی دارند، زیادتر می
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بسته به آن شبکه، مانند یک مدرسه یا محل کار، ممکن است براي ورود بـه شـبکۀ کـسی بـه یـک              
اي وصـل   اگر بخواهید به یک شبکۀ شهري یا منطقه . دآدرس ایمیلِ کاري از اداره نیاز داشته باشی       

توانید  براي مثال؛ شما نمی. دهد شوید، فیس بوك تنها به شما اجازة پیوستن به یک محدوده را می         
  .در آن واحد هم در شبکۀ شیکاگو و هم در شبکۀ نیویورك عضو باشید

  :براي پیوستن به یک شبکه، مراحل زیر را دنبال کنید
 کلیک کـرده سـپس عبـارت تنظبمـات       (Setting)نوار متغیر آبی، بر لینک تنظیمات       بر روي    -1

 . را انتخاب کنید(Account Settings)حساب کاربري 
 کلیـک  (Networks)هـا    بـر نـوار شـبکه   (My account page)از صفحۀ حسابِ کاربريِ مـن  -2
 فـیس بـوك، تمـامی    کنیـد، در سـمتِ چـپ،     مـشاهده مـی  3-1همانطور که در شـکلِ شـمارة        . کنید
بندي کرده و در سمت راست کـادري بـراي    اید را فهرست هایی را که شما به آنها ملحق شده  شبکه

 . هاي بیشتر، وجود دارد پیوستن به شبکه

  
  ها استفاده اي، در صفحۀ حساب کاربري ِ من از نوار شبکه براي پیوستن به شبکه: 3-1شکل شمارة 

 .کنید
کلیک کرده و محلِ کار، ) نام شبکه (Network name شبکه، داخلِ کادرِ در زیرِ محدودة یک -3

 . شهر، منطقه یا نام مدرسۀ خود را وارد کنید
 ارائـه  هاي منطبـق را   ازدادهاید را شناسایی کند، فهرستی بوك، اطالعاتی را که وارد کرده     اگر فیس 

یوستن به آن شبکه لزومـاتی وجـود   اگر براي پ . یکی را انتخاب کنید تا به آن ملحق شوید        . دهد  می
 .دهد داشته باشد، فیس بوك به شما اخطار می

اگر دیگـر  . ها افزوده می شود اي ملحق شدید، آن شبکه به فهرستِ نوار شبکه پس از آنکه به شبکه 
ا کالً بیرون آمـدن از آن  وید، براي تغییر منطقۀ شبکۀ خود ب      نخواستید به یک شبکۀ خاص وارد ش      

   .دربوطه استفاده کنیانید از لینک متو شبکه، می
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  راهنمایی
توانید با فیس بوك تماس گرفته و از آنها بخواهید تا  د، میدیاي براي محدوده یا شرکتِ خود ندی اگر شبکه 

  .موردي براي شما تهیه کند
  

  به دنبالِ دوستانتان بگردید
بـه عنـوان مثـال، اگـر     . آسـان اسـت  اندازيِ ارتباطاتِ آنالین بـسیار   بوك و راه یافتن افراد در فیس  

بخواهیـد یکــی از دوســتانِ دوران دبیرســتان خـود را پیــدا کنیــد یــا ببینیـد آیــا یکــی از اعــضاي    
بوك استفاده کـرده   توانید از ابزار فیس   تان اطالعاتی روي سایت قرار داده است یا نه، می           خانواده

ریزي مجددِ ابزار  بوك در حال برنامهفیس  در زمان نوشتنِ این کتاب،      . و جستجویی راه بیاندازید   
جستجویش است، بنابراین ممکـن اسـت مراحـل و صـفحۀ نمایـشی کـه بـر روي صـفحۀ نمـایش               

اگرچـه اصـولِ کـار    . بینید، تفـاوت داشـته باشـد     کنید با آنچه در اینجا می       مرورگرتان مشاهده می  
توانید با استفاده از   می نمایش داده شده است، شما3-2همانطور که در شکلِ شمارة . مشابه است

امکاناتِ جستجو که در صفحۀ دوستان موجود است، دوستانتان را بیابیـد و بـه مرکـز محتویـات       
رنـگ،   براي رفت به آن صفحه، فقط کافیست در باالي صفحه بـر نـوار آبـی           . مطالب خود بیافزایید  

 را (Find Friends) کلیـک کنیـد و مـستقیم لینـک یـافتن دوسـتان       (Friends)دوسـتان روي لینک 
کند اگرچه در آینده نیز  صفحۀ دوستان، بطور خودکار ابزارِ یافتن دوستان را باز می . انتخاب کنید 
  . توانید براي مشاهدة این ابزار، روي لینکِ یافتن دوستان کلیک کنید همیشه می

  
در  ودهاي موج بوك یا از طریق آدرس براي مشخص کردن دوستانتان در فیس: 3-2شکل شمارة 

  . تان، از صفحۀ دوستان استفاده کنید ایمیل
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شـمما دوسـتانتان را از طریـق آدرس    صفحۀ یـافتن دوسـتان بـراي آن طراحـی شـده اسـت کـه                
هایی که دارید بیابید، اگر دوستانی دارید با آنها در ارتباط باشید یا با وارد کردن نـام افـراد          ایمیل

هـایی تمرکـز دارد     یافتن افراد با استفاده از ادرس آیمیل این صفحه، به  باالیی  بخش  . آنها را بیابید  
بـه  .   موجـود هـستند  (contact list)هایتـان   یا فهرست تماس(address book)که در کتابچۀ آدرس

هـاي موجـود در سـایت بررسـی      تان را بـا آدرس ایمیـل   هاي ایمیل عبارت دیگر، فیس بوك آدرس 
کـار بایـستی اجـازة دسترسـی بـه        براي این . دهد  الع می کند و اگر مشابهی پیدا کرد به شما اط          می

  . بوك بدهید ایمیل دوستانتان را به فیس
  

  نکته
بـوك   تـان را بـه فـیس    ها و یا کتابچۀ آدرس، باید رمز حـساب کـاربريِ ایمیـل    براي جستجو از طریق تماس    

اي کسب اطالعات بیـشتر در  بر. اگر موافق انجام چنین کاري نیستید، باید کل این مرحله را رد کنید   . بدهید
را » محافظـت از حـریم خـصوصی   « با عنوانِ  5مورد تنظیمات امنیتی و حریم ضخصی در فیس بوك، فصل           

  .مطالعه کنید
  

ایـد، پیـشنهاد    ، به شما فهرستی بر مبناي افرادیکه در فهرست خود افـزوده  بخش میانی این صفحه   
توانید بر روي لینک افزودن بـه       شما می . نددر اصل، این فهرست دوستانِ دوستانتان هست      . کند  می

 که در زیر نام آن فرد آمده است، از آنها دعوت کنیـد تـا بـا    (Add as a friend)عنوان یک دوست 
توانید به آنها وارد  هایی را نیز در خود دارد که می این بخش از صفحه، صفحه   . شما دوست شوند  

هـایی شـوید کـه دوسـتانتان از آنهـا          ان صـفحه  شوید و اگر دوست داشته باشید یکی از عالقمنـد         
  . کنند حکایت می

 نمایش داده شـده اسـت، یکـی از ابـزار جـستجو را          3-3بخش پایینی صفحه، که در شکل شمارة        
ابزار دیگري . توانید از آن براي یافتن نام خاصی در فیس بوك، استفاده کنید دهد که می نمایش می

  .  وجود دارد(IM)هاي فوري  ز طریقِ اسامیِ پیغامنیز برایجستجوي  برقراري ارتباط ا

  
شناسید،  بوك می توانید به دنبال افرادي که در فیس با استفاده از ابزار جستجو، می: 3-3شکل شمارة 

  .بگردید
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  راهنمایی
توانیـد از افرادیکـه مـی      مـی (Invite Friends)در سمت چپِ صفحه، با کلیک بر لینکِ دعـوت از دوسـتان   

کنید، فرم پیغامی نمایان می شود  وقتی بر لینک کلیک می. بوك بپیوندند    دعوت کنید تا به فیس     شناسید
  .توانید آنرا پر کرده به افرادیکه در نظر دارید، پست الکترونیکی کنید که می

  

 Search for)براي جستجوي افراد در فیس بوك، تنها کافیست در زیرِ محدودة جـستجوي افـراد   

People) ،در کادر مخصوص نوشتن متن، کلیک کرده و یک نام را وارد کنیـد آنگـاه دگمـۀ           صفحه 
Search)یا کلید   ) جستجوEnter   یا Return   دهـد   اي ارائه می  فیس بوك، صفحۀ نتیجه   .  را کلیک کنید

همراه با فهرست افرادیکه با نام وارد کرده از جانب شما، تطابق دارد، درست مانند شـکل شـمارة        
هایی که بیشتر با اسم مورد نظر شما تطابق دارند، رفته و ببینید کـدام    ید روي آن نام   توان  می. 4-3

توانیـد بـا اسـتفاده از لینـکِ      اگر شک داشته باشید، همیشه می   . یک از آنها فرد مورد نظرِ شماست      
Send a Message)یک ایمیل بفرستید تا ببینید آیا او همان فرد است، یا نه) ارسال پیغام .  

  
بوك صفحۀ نمایشی با تطابقات موجود  هنگامیکه دست به جستجویی می زنید، فیس: 3-4ل شمارة شک

  .انتخاب اینکه دقیقاً به دنبال چه کسی هستید، به خودِ شما بستگی دارد. دهد ارائه می
 Profile)توانید بر لینک جستجوي صفحۀ اطالعـات شخـصی   از صفحۀ نتایج، در باالي صفحه می

Search) تـري    کرده و بر اساس اطالعات موجود در این صفحه دسـت بـه جـستجوي دقیـق       کلیک
 کلیک کنید، همان اطالعات صفحۀ دوستان که (Friend Finder)اگر بر لینک جویندة دوستان. بزنید

  . شود  نمایش داده شد، ظاهر می3-2در شکل شمارة 
  

  راهنمایی
 دارید، در windows Live Messengerایی که در  یا رفقAOL Instant Messengerبه منظور جستجو براي 

توانید با استفاده  می.  از صفحۀ دوستان بر روي یک لینک کیلیک کنیدFind People You IMزیر محدودة 
  .هاي فوري دوستانی را که با آنها ارتباط دارید را بیابید از پیغام



34  هاي اجتماعی استفاده از شبکهآموزش 

بـوك بـر روي نـوار     ي صفحۀ فیس در باالSearchتوانید با استفاده از قسمتِ جستجو  همچنین می 
  . آبی، دست به جستجویی بزنید

افزودن به عنـوان  «توانید با کلیک بر لینک  در نهایت، پس از آنکه دوستی در سایت پیدا کردید، می         
پس از آنکه بر لینک کلیک کردید، همانطور که در شکل       . به او درخواستی ارسال کنید    » یک دوست 

بوك به شما اطالع می  شود و فیس ست، یک کادر غیر معمول باز می    نشان داده شده ا    3-5شمارة  
توانید به درخواست خود، یـک   می. دهد که این فرد بایستی شما را به عنوان دوست خود تایید کند   

توانید  انتخاب کنید تا دوسـتان خـود را طبقـه بنـدي      همچنین می. پیغام خصوصی نیز اضافه کنید    
در فـصل بعـد اطالعـات بیـشتري     .(ا در یک فهرست بلنـد بـاال بیاوریـد      کنید، اگر می بایست آنها ر     

  ).خواهید یافت

  
شما این امکان را دارید تا با درخواست دوستیِ خود، یک پیغامِ خصوصی هم ارسال : 3-5 شکل شمارة

  . کنید
  

  راهنمایی
پیـشنهاد دوسـتانۀ   توانید بـا اسـتفاده از ویژگـیِ     وقتی دوست جدیدي به فهرست خود اضافه می کنید، می         

این ویژگی به خصوص زمـانی  . بوك، آن دوست را به دیگر دوستانی که هر دو می شناسید، وصل کنید      فیس
صفحۀ اطالعات شخـصی رابـاز کنیـد و در زیـر     . مفید است که آن دوستِ شما در فیس بوك تازه وارد باشد      

 دوسـتانی کـه مـی خواهیـد آنهـا را      براي یـافتن .  کلیک کنیدSuggest Friend forعکس او بر روي لینکِ 
کنید شناخت دوسـتان جدیـد برایـشان     پیشنهاد کنید، کلیک کنیدتا کادري باز شود و براي افرادیکه فکر می          

  .جالب باشد، بفرستید
  

  اند پاسخ به دوستانی که شما را پیدا کرده
هـایی کـه    اسـت در حالیکه سرتان با دعوت از دیگران شلوغ است، فراموش نکنید تـا منتظـرِ درخو        

وقتی آنقدر خوش شانس بودید کـه از یـک کـاربر دیگـر در           . شود باشید   براي شما هم ارسال می    
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نامه در صفحۀ اصلی به شـکل یـک درخواسـت     ، آن دعوتاي دریافت کردید نامه  فیس بوك، دعوت  
 بوك بوسیلۀ ایمیلی شما را   همچنین فیس . ها نمایش داده می شود      دوستانه در محدودة درخواست   

-6در گوشۀ سمت راست باالي صفحۀ اصلی، که در شکل شمارة . کند از این درخواست  آگاه می     
درخواسـتی از  : بوك، تمام مطالبی که توجه شما را می طلبد، نظیـر         نمایش داده شده است، فیس     3

  .کند ها را فهرست بندي می نامه یک دوست یا دعوت

  
ها را بررسی  نامه ها و دعوت  درخواستبیاد داشته باشید که هراز گاهی محدودة: 3-6 شکل شمارة

   .کنید
 نمـایش داده شـده اسـت، بـر روي     3- 7ها که در شکل شـمارة        براي باز شدن صفحۀ درخواست    

بندي کرده، کلیک  ها را فهرست  که همۀ درخواست(friend requests)هاي دوستان لینکِ درخواست
 بـراي   ها، پاسخ به دعوت میهمـانی، رقابـت     هایی براي پیوستن به گروه      نامه   شاملِ دعوت  کنید، این 

  . باشد بازي و از همین نوع می

  
ایی که برایتان آمده است را پیش رو  ها، فهرستی از همۀ درخواست صفحۀ درخواست: 3-7شکل شمارة 

  .خواهید دید
توانید ابتدا بر روي تصویر آن فـرد    دارید، میاگر در به خاطر سپردن نام و یا هویت افراد مشکل        

خواهید آن فرد را به عنوان یکی از دوستانان بپذیرید  کلیک  کنید و سپس تصمیم بگیرید که آیا می
ه و ببینید کـه چـه   کلیک کرد) دوستان مشترك(mutual friendsتوانید بر لینک  همچنین می. یا خیر

توانید بر لینـک ارسـال     شناخت این فرد مشکل دارید می     اگر هنوز هم در   . دوستان مشترکی دارید  
شـاید فقـط بـراي آنکـه مطمـئن      - کلیک کرده و یک ایمیل براي او بفرسـتید (send Message)پیغام

  .شوید که این همان فرد است یا اینکه فقط به او سالمی بگید
، مـی توانیـد   ) دادکه در فصل بعد بـه پوشـش خـواهیم   (اگر از تعداد دوستانتان فهرستی تهیه کنید     

انتخاب کنید تا پیش از آنکه او را به عنوان یک دوست تایید کنید، آن فرد را با استفاده از فهرسـتِ    
  . طبقه بندي کنید) افزودن به فهرست(Add to Listنا متعارفِ 
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صرفنظر (Ignoreتوانید بر لینکِ  بوك دوست کسی باشید، می اگر دوست نداشته باشید که در فیس 
  . این کار باعث می شود تا آن درخواست بدون تاییدیه ناپدید شود. کلیک کنید) کردن

 نمایش داده شـده اسـت، بـراي رسـمی کـردن یـک درخواسـت         3-7همانطور که در شکل شمارة      
همـانطور کـه   .  کلیک کنید(Confirm)توانید در کنار عکس آن فرد، بر روي لینکِ تایید  دوستانه، می 

یش داده شده است، فیس بوك بالفاصله آن فرد را وارد فهرست دوستانِ  نما3-8در شکل شمارة 
شما کرده و امکان پیدا کردن دوستانِ جدید، وارد کردن جزئیات در مورد دوستان یا نوشـتن بـر    

  . روي دیوار افراد را در اختیار شما می گذارد

  
 این صفحه را به شما فیس بوك بالفاصله پس از تاییدیه درخواست یک دوست،: 3-8شکل شمارة 

  . دهد نشان می

  مشاهده و ویرایش صفحۀ دوستان
آوريِ دوستان خود در فیس بوك کردیـد، مطمئنـاً دوسـت داریـدگاه و       پس از آنکه شروع به جمع     

بیگاه نگاهی به صفحۀ اطالعات شخصیِ آنها انداخته و ببینید آنها بطور آنالین در حال انجـام چـه    
کارهـا،   شـما تـازه  . گذارنـد را ببینیـد   هایی را که در صـفحه مـی         ا و فیلم  ه  کارهایی هستند، یا عکس   

تان را  بوك فهرستِ انتخابی از دوستان   کنید، فیس   تان را باز می     هنگامیکه صفحۀ اطالعات شخصی   
بـراي مـشاهدة صـفحۀ    توانیـد   شما مـی . در یک کادر کوچک در سمت چپِ صفحه نمایش می دهد    

بـراي شـروع، بهتـرین مکـان،     . بر روي نام یک دوست کلیـک کنیـد  اطالعات شخصیِ آن فرد، باید  
هاي مشاهده، فیلتـر و سـازماندهیِ دوسـتانتان در     صفحۀ دوستان تمام راه   . صفحۀ دوستان است  

  . دهد فیس بوك را به شما ارائه می
  

  راهنمایی
ادرهـاي  تان، قابل ویرایش اسـت کـه ایـن شـاملِ ک     هاي موجود در صفحۀ اطالعات شخصی    تمامی قسمت 

 در گوشۀ باالیی سمت راست محدوده کلیک (Edit)تنها کافیست بر روي دگمۀ ویرایش    . دوستانتان است 
در موردِ ویرایش کادر .  و یکی از آن امکانات را انتخاب کنید-دگمه اي که شبیه به شکل مداد است   -کنید

هش داده یا چنین تعیین کنیـد تـا   براي دوستان، در این محدوده می توانید تعداد دوستان را افزایش یا کا       
  .فقط چند تا از دوستانتان را نمایش دهد
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  دیدن دوستان
در اوئل این درس، یـاد گرفتیـد چگونـه       . هاي زیادي براي رفتن به صفحۀ دوستان وجود دارد          راه

توانید  می. حاال خواهید آموخت چگونه فهرست دوستانتان را ببینید    . صفحۀ دوستانتان را باز کنید    
در نوار آبی در باالي صفحه کلیک کـرده و سـپس روي عبـارتِ     (Friends) لینک دوستانتان    روي

مـوسِ خـود را روي لینـک     گـر  توانیـد اشـاره   همچنین مـی .  کلیک کنید(All Friends)تمام دوستان 
توانید  بعالوه، همچنین شما می . دوستان حرکت داده و سپس عبارت تمام دوستان را انتخاب کنید          

 کلیک کنید، این لینک در محدودة کادر دوستان در صـفحۀ اطالعـات    (See All)مه را ببینیدلینکِ ه
هـا، شـما را بـه     هـر کـدام از ایـن راه   . شخصی وجود دارد، آنگاه بر لینک تمام دوستان کلیک کنید    

  . دهد ، را نمایش می3-9اي می برد که فهرستی از دوستان، چیزي مانند شکل شمارة  صفحه

  
یا صفحاتی است که تمام دوستان فیس بوكِ شما در آن  فهرست دوستان، صفحه: 3-9رة شکل شما

  .   وجود دارند
که در این فهرست وجـود دارد تنهـا   براي دیدنِ هر کدام از صفحات اطالعات شخصیِ دوستانتان     

چنـدین گزینـۀ فیلتـر در سـمت چـپ وجـود دارد کـه          . کافیست بر نام یا عکس آن فرد کلیک کنیـد         
ایـد یـا دوسـتانی کـه      توانید از آنها براي فیلتر کردن آخرین افرادي که به فهرست اضافه کرده             می

بـر لینـکِ   توانیـد   شـما مـی  بـه عنـوان مثـال،    . انـد، را فیلتـر کنیـد       جملۀ وضعیت خود را تغییر داده     
هـایی کـه عـضو آن هـستند، جـستجو        کلیک کنید تا دوستانتان را بر مبناي شـبکه   (Browse)مرور
  . دکنی

هایشان مانند شماره تلفن همراه را به صفحۀ اطالعات شخصی شـان   اگر دوستانتان اطالعات تلفن 
 کلیـک کـرده و اطالعـات تماسـشان را     (Phonebook)تلفـن  اضافه کنند، می توانید بر لینک دفترچـه    

  .مشاهده کنید



38  هاي اجتماعی استفاده از شبکهآموزش 

  ساماندهیِ دوستان در فهرست
اگر صـدها نفـر از   . شوید بوك می دوستان فیساگر به ساماندهی عالقه دارید، پس عاشقِ فهرست      

بـه  . بندي کنیـد  توانید آنها را در چند فهرست، گروه بوك عضو هستند، شما می  دوستانتان در فیس  
توانید یک فهرست براي خانواده و یک فهرست براي دوستان نزدیک داشته باشید     عنوان مثال، می  

کنـد تـا ردِ    ها بـه شـما کمـک مـی      این فهرست.براي آشنایان نزدیکطور یک فهرست دیگر      و همین 
بـه همـۀ افـراد گـروه در یـک زمـان، پیغـام         و یا   را بگیرید هاي مختلف     هاي مختلف در زمان     گروه

  . بفرستید
زنیـد و   اگر شما هم مثل بیشتر مردم باشید، احتماالً راجع بـه بعـضی مطالـب بـا همـه حـرف مـی              

بـه عنـوان مثـال،    . گذارید که به شما نزدیک هـستند  یموضوعاتِ دیگر را تنها با افرادي در میان م      
 ممکن است همۀ افرادیکـه در  را ابراز کنید اماممکن است به راحتی نظراتِ سیاسی یا مذهبیِ خود        

بنـابراین  . مورد این مسائل صحبت کنندشبکه یا فهرست ما وجود دارند، دوست نداشته باشند در   
ی خواهید داشت و با دیگران بیشتر در مورد مـسائل     شما تنها با بعضی افراد گفتگوهاي خصوص      

با استفاده از فهرست دوستان به عنوان ابزاري براي برقـراري ارتبـاط و             . عمومی حرف می زنید   
توانید مطمئن شوید که دنیاهاي متفاوت شما در فیس بوك بـا دیگـران قـاطی نمـی               ساماندهی، می 

  . شود
  :  دنبال کنیدبراي ساختن فهرست دوستان، مراحل زیر را

 .به صفحۀ دوستان رفته و بر لینک تمام دوستان کلیک کنید -1
 . کلیک کنید(Create List)ها، بر دگمۀ ساختن فهرست در باالي محدودة فهرست -2
، براي فهرست جدید 3-10شکل شمارة ) ساختن فهرست جدید(Create New Listدر کادر  -3

 . فشار دهید را Return یا Enterنامی وارد کنید و کلید 
گر موس خود را حرکـت داده و روي نـام فردیکـه در نظـر داریـد تـا بـه                    می توانید اشاره   -4

فهرست جدید خود اضافه کنید، کلیک کرده یا می توانید اسامیِ آنها را در قسمتی در بـاالي کـادر      
 . وارد کنید

 Create)سـاختن فهرسـت  هنگامیکه کارِ افزودن دوستانتان به فهرست تمام شد، بر دگمـۀ   -5

List)کلیک کنید  . 
 صفحۀ اصلی را در حـالی  می کند وپس از آنکه یک فهرست جدید ساختید، فیس بوك آنرا ذخیره       

 کـه بـه   افـراد فهرسـتی را  دهد که تنها جمالتِ وضعیت بروز رسانی شده و اخبار جدیـد   نشان می 
مـولی کـه همـۀ دوسـتانتان را نمـایش      براي برگشتن به اخبار مع. دهد اید، نمایش می تازگی ساخته 

هـر زمـان   .  در گوشۀ باالییِ سمت چپ صفحه اصلی، کلیک کنیدNews Feedدهد، فقط بر لینک  می
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اید، ببینید تنها کافیست بر  که خواستید این اخبار را فقط با دوستانتان که در فهرست جدید ساخته           
فهرسـت اسـمی در صـفحۀ دوسـتانتان     توانید بـر    همچنین می . نام آن در صفحۀ اصلی کلیک کنید      

  . کلیک کنید

  
تان از  کردن یک فهرست خاص از دوستان فیس بوکی براي آمادهشما می توانید : 3-10شکل شمارة 

  .  استفاده کنید(create new list)کادر ساختن فهرست جدید 
مختصِ شماست این فهرست فقط . هایی به یک فهرست اضافه یا پاك کنید به راحتی می توانید اسم 

تان، به صفحۀ دوستانتان  براي ویرایشِ فهرست. ها را ببیند کسِ دیگر نمی تواند این فهرست       و هیچ 
 را کلیک کرده و تغییراتی را (Edit List)دگمۀ ویرایش فهرست. برگشته و بر ان فهرست کلیک کنید

  .  کنیدپس از اتمام کار، دگمۀ ذخیرة فهرست را کلیک. که می خواهید ایجاد کنید
 Delete)براي پاك کردن کل یک فهرست، آن فهرست را نمایش دهید و دگمۀ پاك کـردن فهرسـت  

List)را کلیک کنید و سپس از کادري که ظاهر می شود، گزینۀ پاك کردن فهرست را انتخاب کنید  .  
تـان   توانید با استفاده از ویژگیِ ایمیل زدن فیس بـوك، بـه همـۀ کـسانیکه کـه در فهرسـت        شما می 

به منظور کسب اطالعات بیـشتر درمـوردِ ارسـال پیغـام در فـیس بـوك،       . وجود دارد، ایمیل بزنید 
  . را مطالعه کنید» برقراري ارتباط از طریق فیس بوك« با عنوان 7درس 

  حذف کردن یک دوست
، ممکن است با موقعیتی روبرو شـوید    بوك افزایش می یابد     همانطور که تعداد دوستانتان در فیس     

براي مثال، اگر فردي به یک فرد بدنام تبدیل  .  بخواهید کسی را از فهرست دوستانتان پاك کنید        که
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توانید آن فرد را از فهرسـتِ خـود پـاك کنیـد یـا شـاید         شد یا سر چیزي دعوایتان شده باشد، می       
ین براي ا.  تان فقط از افرادي پر باشد که به نوعی باشما آشنا هستند     ممکن است بخواهید فهرست   

اي وجود ندارد، با این وجود اگر دوستتان در فهرستِ خود بـه دنبـالِ شـما         کار هیچ بیانیۀ رسمی   
  .بگردد، دیگر اسمِ شما ظاهر نخواهد شد

براي پاك کردن نام یک دوست، صفحۀ اطالعات شخصیِ او را نمایش دهید و بر لینکِ پاك کـردن    
کی محدودة دگمۀ سمت چپِ صفحه وجـود   که در نزدی(Remove from Friends)از میان دوستان
بـر نـام آن فـرد    توانید در فهرست دوستانِ صـفحۀ دوسـتانتان     همچنین شما می  . دارد ،کلیک کنید  

یـک  .  کلیـک کنیـد  Xو در سمت راست نام آن فرد، بر دگمۀ )  را ببینید  3-9شکل شمارة   (کلیک کنید 
 نمایش داده شـده اسـت و بـراي       3-11کادرِ فوري نمایان می شود، همانطور که در شکل شمارة           

  .  کلیک کنیدRemoveپایان دادن به مرحلۀ پاك کردن، بر دگمۀ 

  
  .عملیات پاك کردن یک دوست، برگشت پذیر است: 3-11شکل شمارة 

اگـر بعـداً بخواهیـد آن دوسـتان     . در عملیات پاك کردن یک دوست، دگمـۀ برگـشت وجـود نـدارد     
با یک درخواست دوستانه از آنها خواهش کنید تا دوباره بـه  دوباره به فهرست تان برگردند، باید      

  .فهرستِ دوستانتان بر گردند

  خالصه
در این درس، یاد گرفتید چگونه به یک شبکه وصل شـوید، در فـیس بـوك بـه دنبـال دوسـتانتان                   

همچنین یاد گرفتیـد چگونـه فهرسـت دوتانتـان را        . بگردید و به درخواست دوستانتان پاسخ دهید      
در نهایـت یـاد گرفتیـد چگونـه کـسی را از      . هاي دیگر ساماندهی کنیـد       و آنها را در فهرست     ببینید

ــد   ــاك کنی ــتانتان پ ــت دوس ــکِ     . فهرس ــز کم ــه از مرک ــت چگون ــد آموخ ــدي، خواهی در درس بع
  .سایت چند راهنمایی بیابید  استفاده کنید و براي کار در وب(Face book's Help Center)بوك فیس

  
  
  
  
 



  4درس 

  بوك کمک گرفتن از خدمات و قوانین فیس
  

بوك و  در این درس، در مورد قوانین و شرایط خدمات فیس بوك، باید ها و نبایدهاي استفاده از فیس  
  .سایت خواهید آموخت چگونگی گرفتن کمک از وب

  بوك درك شرایطِ ورود به فیس
ن در مورد چگونگیِ فعالیت سایت و نیز ها، اهداف و قوانی اي از ارزش فیس بوك تحتِ هدایت مجموعه  

این رهنمودها بـراي عمومیـتِ اعـضاي ایـن سـایت           . کند  چگونگیِ ایجاد ارتباط میان کاربران عمل می      
بـوك    وارد سـایت فـیس   هنگامیکـه .  درست و بدون نقـص آن      عملکرد حائز اهمیت است که      رهمان قد 
اگر شـبیه بـه اکثـر مـردم     . ه سایت تبعیت کنیدکنید که از قوانین و شرایطِ ورود ب  شوید، توافق می    می

 بـه  ،شـرایط ورود . گذاریـد  باشید، براي خواندن دقیق تمام مسائل حقوقیِ سـایت، وقـت زیـادي نمـی              
حریم شخـصی، تبـادل اطالعـات، امنیـت، حفاظـت از           : شوند که عبارتند از     بندي می   چندین دسته طبقه  

  .  هستندحساب کاربري و موضوعاتی که با این مسائل همراه
توانید   خودتان می(Terms)بوك و کلیک بر لینک شرایط با چرخیدن در پائین هر کدام از صفحات فیس

 کمـکِ فـیس   هـاي  دیگـر لینـک  این لینک همیشه در پائین هر صفحه در کنار   . این قوانین را مطالعه کنید    
وقتـی بـر   شـود،   ی دیده مـ 4-1همانطور که در شکل شمارة     . نشیند   می ،بوك و قوانین حریم شخصی    

 و ی جزئیـات حقـوق  کـه  کنـد   اي پیش روي شما بـاز مـی         بوك صفحه   کنید، فیس   لینک شرایط کلیک می   
  .خورد هاي شما در آن به چشم می مسئولیت
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  .صفحۀ شرایط ورود به سایت فیس بوك: 4-1شکل شمارة 

 اگر تنها نگـاهی اجمـالی   مطمئناً شما می توانید وقت گذاشته و تمام جزئیات صفحه را مطالعه کنید اما        
  :کند، در پائین چند نکته در مورد شرایطی که باید از آن پیروي کنید، آمده است کفایت می

دهد تا تمام تالش خود را کرده تا بتواند اطالعـات شـما را محرمانـه       فیس بوك به شما قول می     حریم  
بـا  . ، شما را نیز در جریـان بگـذارد  دهد نگاه داشته یا اگر هم این اطالعات را در اختیار کسی قرار می         

در درس پنجم اطالعـات  . (خواهد بودتان به عهدة خود شما  این وجود، کنترلِ تنظیمات حریمِ شخصی 
  .)بیشتري در این زمینه خواهید یافت

شما خودتـان مـسئول محتـوا و اطالعـاتی هـستید کـه در روي فـیس بـوك             تبادل محتوا و اطالعات     
بوك اجـازة اسـتفاده از هـر      به فیس اگر هر گونه اطالعاتی وارد سایت کنید     ا که به این معن  ،  گذارید  می

نـوعی گـواهی بـراي اسـتفاده از محتـوا تـا زمانیکـه حـساب         (محتوایی که تحت قانون مالکیـت ذهنـی      
  .دهید می) کاربریتان لغو شود

  

  نکته
، بیـشتر آن محتـوا جـائی در    بـوك را حـذف کنیـد    بیاد داشته باشید که اگر محتوا یا حتی حساب کاربري فـیس           

به همین دلیل، بیاد داشته باشید که اگر نمی خواهید دیگران نوشته اي . ماند  باقی می(server)دهنده سرویس
  .نکنید(post)از جانب شما را کنترل کرده یا به آن دسترسی داشته باشند، آنرا ارسال 

  

ü   اطالعـات دیگـر کـاربران را جمـع آوري     تحت این طبقه بنديِ جامع، شما نخواهیـد توانـست   امنیت
اطالعـات ورود کنیـد،   کرده، مطالب هجو ارسال کنید، ویروسی انتقـال دهیـد، از دیگـران درخواسـت         
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بـه عبـارت   . بوك براي اهداف غیرقانونی اسـتفاده کنیـد   کاربران دیگر را سر کار بگذارید و یا از فیس      
  . دیگر، باید مواظب رفتار خود باشید

ü   توانید مطالب مستهجن، یا هر  نمی. توانید متنی که تهدید یا تنفر آمیز باشد، بفرستید  نمیشما  محتوا
همچنین اجازه ندارید هر چیزي که بی دلیل خـشونت را ارجـاع دهـد،    . نوع تصاویر برهنه ارسال کنید 

 و یـک  این طبقه بندي از شرایط ورود اساساً در موردِ استفاده از شعور همگانی. روي سایت بگذارید 
  . اي رفتار کنید که باعث افتخار والدینتان باشید شهروند خوب بودن است یعنی به گونه

ü    توانید از اطالعات نادرسـت یـا قـدیمی اسـتفاده         در فیس بوك شما نمی     حفاظت از حساب کاربري
 کنید، در ضمن حفاظت از رمز ورود و همچنین جلوگیري از دسترسی افراد دیگر به آن، کار خودتان          

اگـر در کـشوري زنـدگی    . بوك اسـتفاده کنیـد    توانید از فیس     سال داشته باشید نمی    13اگر زیر   . است
 شـده باشـید،    بـه جـرم  اگر شش بار مـتهم . توانید از سایت استفاده کنید   کنید که تحریم است، نمی      می
  . بوك استفاده کنید توانید از فیس نمی
در مقابل هر یک از این تخلفات، سوءرفتار، خواهد آمد؟  اگر از این قوانین سر باز بزنید، چه پیش          پس

کاربري شـما را لغـو    بوك این اجازه را دارد تا حساب هاي غیرقانونی و از این قبیل امور، فیس         فعالیت
 اگر برخالف قـوانین ورود بـه سـایت باشـد،     ،برانگیز را هاي سوال  دارند تا متن   آنها این امکان را   . کند

اکثـر مـا خیلـی زود ایـن     .  با دیگران خوب رفتار نکنید، تو دردسر می افتیـد         اگر ختم کالم . حذف کنند 
اگـر بـا چنـین کـسی     . گردند کنیم اگرچه همیشه افرادي هستندکه دنبال دردسر می   شرایط را درك می   

 بـا  5براي کسب اطالعات بیـشتر بـه درس   . (توانید او را به فیس بوك گزارش دهید         روبرو شدید، می  
  ).مراجعه کنید» ظت از حریم شخصیمحاف«عنوان 

هاي امنیتی فـیس بـوك نظیـرِ اینکـه دقیقـاً چـه اطالعـاتی از شـما            اگر دوست دارید در مورد سیاست     
 در پـائین  Privacyگیرد بیشتر بدانید، بر روي لینـکِ        آوري می شود و در اختیار دیگران قرارمی         جمع

 کـه در  Privacy policyتوانید با کلیک بر لینک  همچنین می.  بوك، کلیک کنید هر کدام از صفحات فیس
  . شود، به این صفحه بروید میان اطالعات شرایطِ ورود یافت می

هاي وسـیع، شـرایط و قـوانین فـیس بـوك در طـول زمـان تغییـر          درست مانند بسیاري از وب سایت 
نین را دوبـاره مطالعـه   توانید این شرایط و قـوا  ها، همیشه می   نامه براي مطالعۀ ضوابط و آیین    . کند  می
  .کنید

  آداب و رفتار در فیس بوك
شـوید، گروهـی از افـراد بـا      توانید حدس بزنید، هر وقت با یکـدیگر جمـع مـی        همانطور که احتماالً می   

مپیوتري مختلـف در  هاي کا تاریخچۀ زندگی، گروه سنی، تجربیات، تمایالت سیاسی، مذاهب و مهارت        
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 کنند، فرضـیات گونـاگونی   توقعات فرق می-افتد ور مسائل اتفاق میخورند؛ اینج م میمیان شما به چش  
درست مانند تبادالتی که در دنیاي واقعی شـکل  . گیرند همچنین دنیاها نیز با یکدیگر متفاوتند     شکل می 

توانید فقـط   مطمئناً شما می. گیرد، برقراري ارتباط در دنیاي آنالین نیازمند مهارت و سیاست است   می
وارد فیس بوك شوید، اما شاید شکل لذت بردن شما با افرادیکه در       با دوستانتان  نِ وقت براي گذراند 

هاي اجتماعیِ استفاده از فـیس بـوك    ها و نباید    بنابراین باید . فهرست دوستانتان وجود دارد، فرق کند     
  کدام است؟

و شـعور  راهنماي درستی براي برقراري ارتبـاط بـا دیگـران وجـود نـدارد بجـز احـساسات منطقـی            
اگر به هـر حـال   . کند حکم می درست مانند زندگی واقعی، در زندگیِ آنالین هم قانون طالئیِ       . خودتان

  .دنبال چند تا نصیحت هستید، بهتر است مطالبِ زیر را مطالعه کنید

  بایدهاي فیس بوك
یـد کـه   کن  با دیگران صبوري کنید، به خصوص زمانیکه از افرادي درخواست دوستی دریافت می      باید

اگر دوست نداریـد  . این افراد ممکن است دچار یک اشتباه تشابه اسمی شده باشند    . شناسید  اصالً نمی 
  . کنید (Ignore)پاسخ دهید، فقط کافیست از درخواست آنها صرفنظر 

ü بـسیاري از  . حریم شخصیِ خود را طوري تنظیم کنید تا به شما احساس راحتی و امنیت دهد          باید
اند تا همگان صفحۀ اطالعـات شخـصی و دیگـر      پیش، براي این تعیین شدهشخصی از تنظیمات حریم   

فکر خوبیست که بتوانید این اطالعات را طـوري تنظـیم کنیـد تـا     . مطالب نوشتنی شما را مشاهده کنند   
 5براي کسب اطالعات بیشتر در مورد تنظیمـات فـیس بـوك، بـه فـصل       . (تنها شامل دوستانتان باشد   

  .)مراجعه کنید
ü فیس بوك با این گونه موارد بسیار جدي عمـل  . هاي تهدیدآمیز را گزارش کنید    رفتار و نوشته   باید
  .  را مطالعه کنیدHelpتوانید صفحۀ کمک ، میاي از چنین گزارشی ي مشاهدة نمونهبرا. کند می
ü   اغلب برقراري ارتبـاط بطـور الکترونیکـی یـک رقابـت      . به احساساتِ دیگران نیز اهمیت بدهید     باید 

وقتـی بـر روي   . توانند صورت شما را ببینند یا لحـن صـداي شـما را بـشنوند          است چرا که افراد نمی    
کنید، ایـن نکتـه را بیـاد داشـته      دیوار در حال نوشتن مطلبی هستید و یا در مورد چیزي اظهارنظر می   

  . باشید
ü اقل افرادي را کـه  مودبانه است که حد. هاي شخصی پاسخ دهید     به نظرات روي دیوار و پیغام      باید

  . سعی در برقراري ارتباط با شما دارند، بشناسید
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ü  در موقــع نوشــتن مطالــب روي دیــوار از جمــالت درســت و حــسابی و بــه دور از کلمــات   بایــد
که دوستان فهرست دوستانِ شما هـم مـی تواننـد    یادتان باشد، . برانگیز و احمقانه استفاده کنید     سوال

  .  و این ممکن است شامل مادر آن فرد هم باشدکنند نظرات شما را مشاهده 
ü   برانگیـز یـا    هاي سوال عکس. تان انتخاب کنید   یک عکس مناسب براي صفحه اطالعات شخصی      باید

 مگر آنکه به واقع شامل پیغامی براي دوستان، افراد خانواده، همکاران ،اي ندارند رنگ و رو رفته فایده
  .تان باشد و یا رئیس

ü  گذارید و چگونگی ابراز خودتان از مغزتان استفاده کنید د مطالبی که در فیس بوك میدر مورباید. 
 آنالین صحبت کنید، بگذارید اولین حـس شـما، صـالحدید شـما      بصورتوقتی زمانی میرسد که زیاد 

  .کم گوي و گزیده گوي چون در تا ز اندك تو جهان شود پر: اند از قدیم گفته. باشد

  نبایدهاي فیس بوك
 رقـابتی اسـت بـراي آنکـه ببینیـد کـی بیـشترین فـرد را در آن         تـان  فکر کنید فهرسـت دوسـتان   نباید  
اگر چپ و راست به افراد . کند همیشه کیفیت بر کمیت غلبه می  .  اینطوري نیست  .آوري کرده است    جمع

  مختلفی که اصالً 
  . درخواست دوستی بفرستید، کارتان اشتباه خواهد بود  شناسید، نمی
ü اطالعات خصوصی خود را در اختیار کسی بگذارید، مگر آنکـه واقعـاً آن فـرد را بـشناسید             اید  نب .

هیچوقـت  -تـان محافظـه کـار باشـید      همیشه در مورد رد و بدل کردن اطالعات شخصی یـا محرمانـه            
  .شناسید قرار ندهید تان را در اختیار کسی که نمی اطالعات

ü   به خاطر داشته باشید که هـر کـسی شـاید دوسـت          . ر دهید هاي خود آزا    دیگران را با نوشته   نباید
  . بشوندنداشته باشد هر ثانیه از روز در مورد خرگوش خانگی شما خبري 

ü   دیگران را با شوك   نباید(pokes)   شاید براي بار اول جالـب  . کشن آزار دهید هاي اَ   ها و دیگر برنامه
براي کسب اطالعـات بیـشتر   . (ده خواهد بودباشد، اما اگر هر روز و هر روز تکرار شود، ناراحت کنن       

  .)را مطالعه کنید» ها کاربردي افزودن برنامه« با عنوان 12هاي کاربري، درس  در مورد برنامه
ü   آویزي براي گرفتن انتقام، گردن کلفتی ، یا تهدید کردن اسـتفاده   از فیس بوك به عنوان دست  نباید
  .ر شما را خواهد ساختچنین کارهایی زودتر از یک فشنگ، کا. کنید
ü   اگر دوست ندارید آدم مشکوکی  . احساس کنید که باید با تمام افراد فیس بوك دوست باشید          نباید

  . دور اطالعات شما بچرخد، می توانید درخواست دوستی آنها را رد کنید
ü   کـار را  اصـالٌ ایـن   «ایـن یـه    -اطالعات شرکتی را بصورت آنالین در اختیار دیگران بگذاریـد نباید

  .بزرگه» نکنید
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ü  این . اطالعات بهم زدن یا عاشق شدن زندگی عاشقانه خودتان را در معرض عموم قرار دهیدنباید
  .اطالعات را براي گفتگوهاي خصوصی نگه دارید

ü   وك هـستید، حفاظـت خـود را نادیـده بگیریـد         بـ   تنهـا بخـاطر اینکـه بـا دوسـتانتان در فـیس            نباید .
توانند شما را  اند دزدیده شوند و لینک هاي در معرض عموم قرار گرفته می تو  هاي کاربري می    حساب

هایی را دانلود کنید که حـاوي ویـروس یـا اشـکاالتی      به ناکجاآباد برده یا شما را تشویق کنند تا فایل         
  .هستند

  کمک گرفتن از مرکز کمک
 براي مثـال، اگـر بـا    -اشیدبوك به کمک نیاز داشته ب   ممکن است مواقعی پیش بیاید که در کار با فیس         

بـراي  . ه باشید یا بخواهید در مورد مطلب خاصی چیـزي بدانیـد  خود مشکل فنی داشت   حساب کاربريِ 
 (Facebook Help Center)رسیدن به جواب سئواالت خود، بهتر است سري به مرکز کمک فیس بوك 

. نها یک کلیک فاصله داریـد  ت، نمایش داده شده است4-2شما با مرکز کمک که در شکل شماره    . بزنید
 (Help)توانیـد بـر لینـک کمـک       بوك، می   براي مشاهده این صفحه، در باالي هر کدام از صفحات فیس          

  . کلیک کنید

  
  . هر وقت کمک نیاز داشتید، سري به صفحه مرکز کمک فیس بوك بزنید: 4-2شکل شماره 

البتـه بطـور   . ار و امنیـت  ع بـه کـ    مرکز کمـک، شـرو    : دهد  صفحه مرکز کمک سه نوار مختلف ارائه می       
. شـود   نمایش داده شده است، نوار مرکز کمک ظاهر مـی 4-2 همانطور که در شکل شماره        قراردادي،

براي کسب اطالعـات بیـشتر   .  شده استيبند  گروه  در این صفحه، به چند قسمت          عناوین مرکز کمک  
اگـر  . اي با جزئیات بیشتر باز شود در مورد یک عنوان، فقط کافیست بر روي آن کلیک کنید تا صفحه           
  . آنچه به دنبال آن هستید را نیافتید، روي موضوع دیگري کلیک کنید
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 کلیـک کـرده،   (Search)براي جستجوي یک عنوان، در باالي صفحه مرکز کمک، داخل کـادر جـستجو          
  . ار دهید را فش Enter و دگمه  آن هستید را در قالب یک عبارت یا جمله بنویسیديآنچه در جستجو

 گوشـه راسـت در رابطـه بـا کـاربران      ،در بـاالي صـفحه  ) ترین جـستجوها  مهم( Top Searchesکادر 
  . گذارد ترین جستجوهاي موجود  را به نمایش می بوك همواره عناوین مهم فیس

 نـشان داده شـده اسـت، بـراي مـشاهده سـه خودآمـوز موجـود            4-3همانطور که در شـکل شـماره        
کلیک کنیـد تـا اطالعـات بیـشتري در مـورد یـافتن       )شروع به کار( Getting Startedتوانید بر نوار  می

  . آورید بدستدوستان، تنظیم یک صفحه اطالعات شخصی و جستجو در وب سایت 

  
  . بوك چند خودآموز بیابید توانید در مورد استفاده از فیس  میGetting Startedدر نوار : 4-3شکل شماره 

هاي امنیتی فیس بوك و نیز چگونگی آنالین بودن    حاوي اطالعاتی درمورد سیاست   نهایتا، نوار امنیت    
هـایی بـراي    هـاي متـداول، راهنمـایی    این اطالعات شامل فهرستی از پرسـش    . دهد  به شما آموزش می   

هـاي دیگـر کـه اطالعـات امنیتـی       هاي سـایت  والدینِ کودکانی که در فیس بوك به سر می برند و لینک  
  .دهد زیادي ارائه می

  

  راهنمایی
بـوك تمرکـز دارنـد نظیـر      اگر هنوز هم در گرفتن کمک مشکل دارید، یکی از چندین بالگی را که بر سایت فیس      

http://blog.facebook.com   یا www.all-facebook.com   بوك بـه عنـوان      اگر در فیس  . ن کنید   را امتحا
 بــه آدرس  Inside Facebookکنیــد، بــد نیــست ســري بــه بــالگِ       یــک تبلیــغ کننــده فعالیــت مــی    

www.insidefacebook.comاگــــــــــر مــــــــــشکل فنــــــــــی داریــــــــــد، در آدرس .  بزنیــــــــــد
http://getsatisfaction.com/facebookبه دنبال خدمات مشتریان کمک مردمی بگردید .  

http://blog.facebook.com
http://www.all-facebook.com
http://www.insidefacebook.com
http://getsatisfaction.com/facebook
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  خالصه
بوك، چند راهنمایی درست براي پیروي از ضوابط  شما در مورد شرایط ورود به فیس      در این درس،    

 درس در. اجتماعی و چگونه کمک گرفتن با استفاده از صفحات مرکـز کمـکِ فـیس بـوك را آموختیـد      
بعد، خواهید آموخت که چگونه از تنظیمات حفاظتی خود براي کنتـرل افـرادي کـه بـه اطالعـات شـما             

  .برداري کنید دسترسی دارند، بهره
  
  
  



 

 

  5درس 

  حفاظت از حریم شخصی
  
  

تـر، تغییـر تنظیمـات حـریم شخـصی و       در این درس، خواهید آموخت که با وارد شدن هرچه زیرکانه     
  .بوك از خود محافظت کنید آموختن چگونگی امن نگاه داشتن حریم خود، چگونه در فیس

  بوك آشنایی با حریم شخصی و تنظیمات حفاظتی در فیس
هاي اجتماعی  زند و دقیقاً به دنیاي شبکه  حفاظت از خود حرف اول را میدر اینترنت حریم شخصی و

افراد با هویت سارق هر روزه افزایش پیـدا کـرده و افـراد متخلـف در پـس هـر              . باشد  نیز مربوط می  
امروزه حفاظت از خود در زمـان  . سایت تالش می کنند تا به آدرس ایمیل شما دسترسی پیدا کنند  وب

 ایـن خطـرات ، یـک سـایت شـبکه سـازيِ         ردر کنـا  . شتر از همیشه حائز اهمیت اسـت      آنالین بودن، بی  
شوند اگر شـما   آور و عیبجویی می بار، شرم بوك نیز درگیر چنین خطرات حقارت       اجتماعی مانند فیس  

بـا ایـن تفاسـیر    . اطالعاتی را که نباید ارسال کرده یا اطالعاتی را در اختیار افرادي بگذارید کـه نبایـد      
  کنید؟ کنید به حفاظت از خود و در عین حال، به راحتی در شبکه کار می ه شروع میچگون

ایـن  . تا در معـرض عمـوم قـرار بگیـرد     آنرا دارد قابلیتدهید   در واقع هر آنچه در فیس بوك قرار می   
هاي سیاسی، وضعیت ارتبـاطی   تان مانند دیدگاه مساله شامل تصویرِ شما و اطالعات صفحه شخصی 

محافظـت  شـما   بوك با تمام آنچه در توان دارد از اطالعـات شخـصیِ    فیس. شود  ن امور نیز می   و از ای  
. کند اما هر چیزي ممکن است اتفاق بیفتد، امکان حمله هکرها و چیزهایی از ایـن قبیـل وجـود دارد          می

زو بـوك جـ   فکر کردن به این مساله که تنها افرادي حق مشاهده اطالعات شـما را دارنـد کـه در فـیس           
بـوك   هایی وجـود دارد کـه در فـیس    راه. ، آسان است اما مساله اصلی این نیست     دوستان شما هستند  

کارمندان فعال، اقدام قـانونی، معلمـان و   . شود به صفحه اطالعات شخصی فردي دسترسی داشت      می
تواند براي مشاهده صفحه اطالعات شخصی شـما   هر کس دیگري که در چنین اموري دست دارد می         

تان سفت و سخت نباشد، حتی یک موتـور جـستجوي سـاده هـم          اگر تنظیمات حفاظتی  . هی پیدا کند  را
   .تواند به اطالعات شخصی شما دسترسی داشته باشد می



  هاي اجتماعی استفاده از شبکهآموزش 

 

50

تواننـد    بوك شریک هستند هم اگر مجاز باشند، مـی  نویسان طرف سومی که با فیس ها و برنامه  شرکت
. بـستگی دارد هـم  ها  به آن شرکتحفاظت از این اطالعات ین به این اطالعات دسترسی پیدا کنند بنابرا  

بــراي انجــام چنــین کــاري . صــدها برنامــه کــاربردي طــرف ســوم نیــز در فــیس بــوك وجــود دارد 
تـا از داده هـاي شـما     نویسان طرف سوم اما پر دل و جـرات نیـز پتانـسیل ایـن کـار را دارنـد          برنامه

 ک برنامه کـاربري بـه حـساب کاربریتـان بـه آنهـا اجـازه        به دلیل آنکه با افزودن ی     . سوءاستفاده کنند 
  .بوك کاري ساخته نیست دسترسی به اطالعات خود را داده اید، از دست فیس

خوشــبختانه، . آخـرین نکتـه ایـن اسـت کـه حفاظـت از اطالعـات تـان تنهـا بـه خودتـان بـستگی دارد            
ش آید، در نبـرد حفاظـت و حـریم    اي پی توانید پیش از آنکه رخنه  هایی وجود دارد که شما می       سیاست

  . شخصی از آنها استفاده کنید

  یحفاظتپیگیري هاي  سیاست
هاي موجود، اجازه ندهید ترس از عدم امنیـت و داشـتن        علیرغم امکان رویارویی با خطرات و ریسک      

توانید بـا پیـروي از چنـد     تنها می. حریم شخصی، شما را از لذت کسب تجربۀ فیس بوك به دور دارد       
  :توانید امنیت خود را حفظ کنید له که در زیر آمده است، نسبتاً میمرح
ü   اگر چیـزي بـه   . در زمان شرکت در امور آنالین، از عقل سلیمِ خود استفاده کنید  -ترین  اولین و مهم

به شما ایمیلی درموردِ نقـشۀ  بوك  اگر کسی از شبکۀ فیس. نظر خطرناك رسید، مطمئناً همینطور است 
 .توانید مطمئن شوید که این یک کالهبرداري است، پس طعمه را گاز نزنید ستاد، میپولدار شدن فر

ü       بـه عنـوان مثـال،    . هرگز در یک اجتماع عمومی اطالعات خصوصی و حساس خود را آشکار نکنید
اگر این کار را . همه قرار نگیرد) تغذیۀ خبري (newsfeedشمارة تلفن همراه خود را ارسال نکنید تا در   

 . گردید م دهید یعنی دنبال دردسر میانجا
ü             توانیـد دسترسـی آنهـا بـه      اگر کاربري از فیس بوك پاپیچ شما شد یا شما را اذیت کرد، شـما مـی

 . بوك گزارش کنید تان را مسدود کرده و آنها را به فیس صفحه اطالعات شخصی
ü     دهید، با وجود اینکـه   قرار   تان را در صفحۀ اطالعات شخصی       الزم نیست تمام اطالعات خصوصی

رم صفحۀ اطالعات شخصی    براي آن جاي مخـصوصی   ) »تنظیم صفحۀ اطالعات شخصی   «،  2درس  (فُ
کار و شماره تلفن خود را بـه صـفحه اضـافه     براي مثال، اگر دوست ندارید آدرس منزل یا محل   . دارد

یق یـک ایمیـل خـصوصی    توانید از طر در صورت لزوم، اینگونه اطالعات را می     . کار را نکنید    کنید، این 
 . ارسال دارید

ü     توانید از از یک آدرس ایمیل رایگان از سایتی نظیـر یـاهو یـا گوگـل      اگر نگران متخلفین هستید، می
توانـد بـه شـما در حفـظ آدرس ایمیـل       کار می  این. براي حساب کاربریتان در فیس بوك استفاده کنید       

 . تان کمک کند اصلی



  حفاظت از حریم شخصی: 5درس 

 

51

ü   بـوك مـی    آید و شما را بـه خـارج از فـضاي فـیس      تان می   جانب دوستان هایی که از      در مقابل لینک
هـا   پیش از آنکه اطالعات خود را دو دستی تقدیم کنید، از اعتبار این سایت       . فرستد، زیرکانه عمل کنید   

، تمرین گول زدن دیگران براي آشکار کردن اطالعات حساسشان اسـت امـا             Phishing. مطمئن شوید 
د اینگونه تهدیدها را از طریق اشتباهات چاپی یا دستوارتشان شناسائی کنید، پس توانی معموالً شما می

 . چشمتان را باز کنید
ü  گوینـد یـا نـشان     بوك طرفدار صداقت باشد، باز هم افـرادِ آنالیـن همیـشه آنچـه مـی      حتی اگر فیس
 و گوش به زنـگ  کنید، شکاك، هوشیار وقتی آدم جدید را بصورت آنالین مالقات می. دهند، نیستند  می

 . باشید
ü           وقتی زمان آن رسید که باید تصمیم بگیریـد آیـا مطلبـی را ارسـال کنیـد یـا نـه، فقـط کافیـست از

آیا واقعاً دوست به عنوان مثال، . آید خودتان بپرسیدآیا مادر یا کارفرمایتان از این مطلب خوشتان می   
 آخر هفتۀ پیش را ببیننـد؟ وقتـی پـاي      تان آن عکس وحشتناك مربوط به مهمونیِ        دارید مادر یا رئیس   

آید، بهتر اسـت بـه عنـوان در مقـام یـک قاضـیِ خـوب         تان به میان می    هاي شخصی   اطالعات یا عکس  
 . باشید
ü      چرا باید . توانید در سایت امنیت خود را حفظ کنید   بوك می   هاي فیس   در نهایت، با استفاده از کنترل

 ی بیهوده هدر روند؟بگذاریم تنظیمات مفیدِ کنترل حریم شخص
  .دهد تان در فیس بوك را به شما نشان می حفظ حریم شخصیهاي مثمرثمرِ  گامادامۀ این درس 

  مدیریت حساب کاربریتان
وقتـی  . کاربريِ فیس بوك، استفاده از تمریناتِ ورود به سیستم است بهترین راه براي مدیریت حساب    

کاربریتان وارد سایت شدید، این امکان  ده از حساببوك و با استفا از قسمت باالي صفحۀ اصلیِ فیس    
این ویژگـی بـه   .  را انتخاب کنید(Remember me)را دارید تا مربع کوچک کنارِ مرا بخاطر داشته باش

ایـد کـه بـا اسـتفاده از لینـک خـروج از سیـستم         دهد تا وقتی شما تـصمیم نگرفتـه       بوك اطالع می    فیس
(logout)      هـر بـار کـه    بـا وجـود اینکـه ایـن گزینـه      . ا در سایت نگه دارد     از سایت خارج شوید، شما ر 

، اما کاربریتان  راهی است براي عدم تایپ مدام رمز و نام خواهید از حساب کابریتان استفاده کنید،       می
کنیـد، فکـر    بوك در روي یک کامپیوتر داراي شبکۀ مـشترك اسـتفاده مـی    به کاربردن آن، اگر از فیس 

کـار اسـتفاده     اگر از کامپیوتري در یک کتابخانۀ عمـومی ، مدرسـه یـا محـل       براي مثال، . خوبی نیست 
اگـر یادتـان بـرود کـه از     . نـشینند  کنیـد، کـاربران دیگـر بعـد از شـما پـشت همـان کـامپیوتر مـی          مـی 

کاربریتـان دسترسـی پیـدا     تواند به حـساب  کابریتان خارج شوید، کاربر بعدي آن کامپیوتر می      حساب
  . اید  درب را براي کس دیگري کامالً باز گذاشتهبه معناي دیگر،. کند
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  .صفحۀ ورود به سایت فیس بوك: 5-1شکل شمارة 

هاي ناخواسته، یادتان باشد که مربع کوچک مرا به خاطر داشته باش را         گیري از دسترسی    براي پیش 
لیـک بـر لینـک    در وهلۀ دوم، باید همیشه بعد از آنکه کارتان در سـایت تمـام شـد، بـا ک          . انتخاب نکنید 

Logoutدر باالي صفحۀ وب، از سایت خارج شوید  .  

  خصوصی سازيِ تنظمیات حریم شخصی
شـوند   ترین حالت ممکنه تنظـیم مـی   بطور قراردادي، تنظیمات حریم شخصیِ فیس بوك اغلب در پائین 

را در سـایت  هایتـان   وقتـی عکـس  بطـور خودکـار   بـراي مثـال،   . مگر آنکه خودتـان آنـرا تعیـین کنیـد     
با استفاده از . شوند، مگرآنکه تنظمیات را تغییر دهید گذارید، توسط هرکسی در فیس بوك دیده می می

ها را فعـال یـا غیرفعـال     توانید بعضی از کنترل صفحات حریم شخصی فیس بوك، شما به سرعت می        
ــد ــیس . کنی ــاالي صــفحۀ ف ــوك، اشــاره وارد ســایت شــوید و در ب گــر مــوس خــود را روي لینــک   ب
شـود، گزینـۀ تنظمیـات حـریم       حرکت دهید و آنگاه از باالي منویی کـه ظـاهر مـی        (Settings)تتنظیما

  .  را انتخاب کنید(Privacy Settings)شخصی

  
  . کنید از طریق منوي تنظیمات، به تنظیمات حریم شخصی دسرسی پیدا می: 5-2شکل شمارة 
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امکانـات ایـن   . 5-3ل شـمارة  دهد، درست شبیه به شـک       بوك صفحۀ حریم شخصی را نمایش می        فیس
، چگونگی ظـاهر شـمادر مقابـل دیگـران در ابـزار         صفحه، شما را به تنظمیات مدیریت حریم شخصی       

 هاي کـاربردي و فهرسـت سـدکردن اعـضا        جستجوي فیس بوك، منبع خبري و صفحۀ دیوار، برنامه        
  .رهنمون می کند

  
  .صفحۀ تنظیمات حریم شخصی: 5-3شکل شمارة 

  

  راهنمایی
تـان ببیننـد، از تـصویري غیـر از      نگران آن هستید که دیگـران عکـس شـما را در صـفحۀ اطالعـات شخـصی               اگر  

خـود تـصویر خاصـی     ها یا عالیقِ براي مثال، ممکن است در رابطه با سرگرمی   . هاي خودتان استفاده کنید     عکس
 2طالعات شخصی، به درس براي کسب اطالعات بیشتر در مورد افزودن عکس و تغییر تصویر صفحۀ ا. بکار ببرید

  .مراجعه کنید
  

  مدیریت صفحۀ حریم شخصی
.  کلیـک کنیـد   Profileشخـصی، بـر لینـک         تان، در صفحۀ حریم     شخصی  براي ویررایش تنظیمات حریم   

 Manageکـاربريِ مـن، بـر لینـک      شخصی روي صـفحۀ حـسابِ   بنديِ حریم توانید در طبقه همچنین می 
کند که   با دو نوار پر از تنظیمات مختلف پیشِ روي شما باز میاي همراه فیس بوك، صفحه . کلیک کنید 
 نمـایش  5-4از نوار اصلی که در شـکل شـمارة   .  و اطالعات تماس   (Basic)اطالعات اصلی : عبارتند از 

براي کنترل . تان را ببیند توانید کنترل کنید که چه کسانی صفحۀ اطالعات شخصی    داده شده است، می   
  . نند اطالعاتت تماسِ شما را ببیند از نوار اطالعات تماس استفاده کنیدتوا آنکه چه کسانی می
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توانند اطالعات  دهد تا مشخص کنید چه کسانی می نوار اصلی به شما این امکان را می: 5-4شکل شمارة 

  .صفحۀ شخصیِ شما را ببینند
توانید در  بینند، می  میتان سر می زنند، چه  براي آنکه ببینید وقتی دیگران به صفحۀ اطالعات شخصی        

وقتـی اسـم را وارد   . کادر متن در باالي نوار اصلی کلیک کرده و نام یکی از دوستانتان را وارد کنیـد    
دهد که آن کـاربر   بوك به شما نشان می ه ظاهر شد یکی را انتخاب کردید، فیس کردید یا از فهرستی ک    

 دوباره برگشتن نـوار اصـلی و تغییـر       براي. بیند  تان چه چیزي می     خاص از صفحۀ اطالعات شخصی    
ــان مــی   ــدوز مــی  آنچــه در صــفحۀ اطالعــات شخــصی نمای ــۀ   شــود، در پنجــرة وین ــر دگم ــد ب توانی

  .  کلیک کنید(Back)برگشت
شـود، بـر    بیند، بر منویی که ظاهر مـی  ِ شما را می براي تغییر اینکه چه کسی صفحۀ اطالعات شخصی    

ــۀ  ــی از گزی  profileگزین ــرده و یک ــک ک ــه کلی ــد   ن ــاب کنی ــا را انتخ ــه: ه ــتان (Everyone)هم  ، دوس
اگر در یک شبکه هستید، این فهرست . (Only Friends) یا فقط دوستان(Friends of friends)دوستانم

 و خــصوصی  (My Networks and Friends)هــا و دوســتانم  شــبکه: عبــارت خواهــد بــود از  
گزینۀ خصوصی سازي است،  شده داده نمایش 5-5همانطور که در شکل شمارة    . (Customize)سازي

تا تعیین کنید کدام شبکه و دوستان در  دهد کند، و این به شما این امکان را می دار باز می یک کادر متن
  .بینند ها اطالعات شما را می آن شبکه
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ام دهد تا دقیقاً تعیین کنید کد سازي به شما این امکان را نی دار خصوصی پنجرة متن: 5-5شکل شمارة 

  .ها می توانند اطالعات شما را مشاهده کنند شبکه
پس از آنکـه هـر کـدام از تنظیمـات اصـلی را ویـرایش کردیـد، در پـائین آن نـوار بـر دگمـۀ ذخیـرة                       

اگر اینکار را نکنیـد، تنظیمـات جدیـد،    .  کلیک کنید تا کار خود را ذخیره کنید(Save Changes)تغییرات
  . تاثیري نخواهد داشت

 نمایش داده شده است، براي مشاهدة تنظیمـات مـدیریت اینکـه چـه     5-6 در شکل شمارة     همانطور که 
بـر نـوار اطالعـات    توانیـد   مـی تان را ببیند،  تان نظیرِ شمارة تلفن همراه یا آدرس        کسی اطالعات تماس  

درست ماننـد تنظیمـاتی کـه در نـوار اصـلی انجـام دادیـد،        .  کلیک کنید(Contact Information)تماس
شونده کلیک کرده و یکی از تنظیمات حریمِ شخصی بـراي هـر کـدام از مـوارد      وانید بر منوي باز  ت  می

کنید، بر دگمۀ ذخیـرة تغییـرات کلیـک     براي حفظ هر تنظیم جدیدي که اعمال می. تماس را انتخاب کنید  
  .کنید

  
 از نوار اطالعات تماس تان را ببیند، تواند اطالعات تماس براي کنترل اینکه چه کسی می: 5-6شکل شمارة 

  . استفاده کنید
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بـه شـما بـستگی    تواند مشاهده کنـد،   تصمیم این مساله که چه کسی چه مقدار از اطالعات شما را می            
باشد،  بوك مطابقت داشته اي که با کاربرد فیس      در زمان اعمال تنظمیات و انتخاب بهترین مرحله       . دارد

  . وقت بگذارید

  مدیریت جستجوها
توانید گزینۀ جستجو را انتخاب کرده و کنترل کنید که  می) 5-3شکل شمارة   (یم شخصی از صفحۀ حر  
صـفحۀ  . بوك پیدا کرده و چه اطالعاتی در نتایج جستجو می بیننـد      تواند شما را در فیس      چه کسی می  

دهـد تـا امکـان      نمایش داده شده اسـت، بـه شـما ایـن امکـان را مـی       5-7جستجو که در شکل شمارة      
تواننـد    کرده و تعیین کنید آنها چه اطالعـاتی را مـی   در جستجوهاي فیس بوك را کنترل  مشاهدة خود 

بـراي اینکـه بـه    .  فهرست دوستان یا صفحات هـواداران     : تان ببینند نظیر    در صفحۀ اطالعات شخصی   
تـان را بدهیـد نیـز     موتورهاي جستجوي خارج از سایت اجازة دسترسی به صفحۀ اطالعات شخصی          

  .تنظیماتی وجود دارد

  
توانند در  ات جستجو، به شما امکان مدیریت تعیین اینکه چگونه افراد  میتنظیم: 5-7شکل شمارة 

  .بوك و خارج از آن، شما را جستجو کند فیس
 تنظــیم کنیــد، آنگــاه قــسمت  (Everyone)اگــر تنظیمــات جــستجوي قابلیــت دیــد را روي بــراي همــه 

 خارج از سایت، خواهید موتورهاي جستجوي اگر می. شود بندي جستجوي عمومی، نمایان می فهرست
بنـديِ    فیس بوكِ شما دسترسی داشته باشند، در زیـر محـدودة فهرسـت   بنديِ مانند گوگل، به فهرست   

کلیـک  ) دیدن حالت قبـل  (See Previewتوانید بر لینک  می. جستجوي عمومی، مربع خالی را کلیک کنید
شـود ایـن     توصـیه مـی  براي داشتنن حریم شخصی کامل، . کنید تا ببینید نتایج جستو چه شکلی است       

  . گزینه را انتخاب نکنید
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  نکته
بنديِ جستجوي عمومی را انتخـاب کنیـد یـا نـه،      کار هستید، حتی اگر آن مربع در محدودة فهرست          اگر یک تازه  

  .تان در جستجوي عمومی موجود نخواهد بود بوك اطالعات فیس
  

 Searchك پیـدا کننـد، تنظیمـات    بـو  خواهید دیگران شما را بصورت آنالین در فـیس  اگر هنوز هم می

Visibility    را براي Everyone       توانند در محتـواي نتـایج جـستجو       تنظیم کنید اما محدود آنچه آنها می
دهد تا بدون در اختیار  این دیدگاه به دوستان قدیمی و آشنایان این امکان را می. ببینند را محدود کنید

  .نبال شما بگردندقرار دادن اطالعات زیاد در مورد خودتان، د
ایـد حفـظ شـوند، در پـائین ایـن       در نهایت، براي آنکه تنظیمات جدیدي را که در این صفحه تغییر داده     

  .  کلیک کنید(Save Changes)صفحه، بر دگمۀ ذخیرة تغییرات

  مدیریت صفحۀ دیوار و منابع خبري
 را ردیـابی کـرده و در   تهاي صـفحۀ دیـوار و نظـرا    هاي شما در سایت نظیر نوشته بوك فعالیت  فیس

توانیـد   می. دهد شود، گزارش می رویدادها  و منابع خبري قابل تغییري که در صفحۀ اصلی نمایان می    
شخـصیِ دیـوار، چگـونگی ردیـابی عملکردهـاي خـود را        با استفاده از منابع خبري و تنظیمات حـریم     

توانیـد بـر    مـی )  را ببینیـد 5-3شکل شـمارة    (شخصی برگردید   باردیگر به صفحۀ حریم   .  مدیریت کنید 
.  کلیـک کنیـد  5-8هاي نشان داده شده در شکل شـمارة   خبري و دیوار کلیک کنید تا کنترل  گزینۀ منابع 

هاي  نوار فعالیت. بوك و تبلیغات اجتماعی عملیات داخل فیس  : این صفحه از دو نوار تشکیل شده است       
 تا کنترل دهد ، به شما این امکان را می نمایش داده شده است    5-8بوك که در شکل شمارة        داخل فیس 

شـما  . بـوك قابـل رویـت اسـت     اید براي باقیِ اجتمـاع فـیس       هایی که انجام داده     کنید کدامیک از فعالیت   
هـاي را کـه    هاي نوشتن روي دیوار را غیرفعـال کنیـد یـا تمـامی فعالیـت             توانید براي مثال، فعالیت     می

 اگر تا کنون متوجه شده باشید یـا نـه، حتـی ویـرایش صـفحه           .کنید را غیرفعال کنید     معموالً دنبال می  
تان، روي صفحه دیوار و منابع خبـري نمایـان    تان نظیر تغییر حالت وضعیت ارتباط اطالعات شخصی 

  . ها را نیز غیرفعال کنید توانید ردیابیِ اینگونه فعالیت می. شود می
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 امکان مدیریت اینکه کدام فعالیت در منابع  به شماهاي داخل فیس بوك نوار عملیات: 5-8شکل شمارة 

  .دهد خبري و صفحۀ دیوارتان نمایش داده شود را می
توانید در تصویر ببینید، سمت چپِ این نوار براي مدیریت نماي فعالیـت، کـادر خـالی           همانطور که می  

بـراي  . کنـد  میبندي  شوند را فهرست هایی را که نمیان شده یا نمی       آنکه سمت راست، فعالیت     دارد حال 
وقتی . بوجودآوردن تغییرات در تنظیمات، فقط کافیست مربع مربوطه را انتخاب کرده یا خالی بگذارید

تان به اتمام رسید فراموش نکنید که بر دگمۀ ذخیرة تغییـرات در پـائین صـفحۀ آن نـوار           کار ویرایش 
  . کلیک کنید

بوك آن فعالیت را نمایش  اي شوید، فیس حهاگر چیزي بخرید یا براساسِ تبلیغات اجتماعی هوادار صف    
. دهـد تـا دوسـتانتان آنـرا ببیننـد      داده و اسم و یا عکس تجسم شدة شما را در آن تبلیـغ نمـایش مـی            

 سـپس بـر منـوي ظـاهر     (Social Ads)بر نوار تبلیغات اجتمـاعی . توانید جلوي اینکار را هم بگیرید می
آنگاه بر عبارت ذخیرة تغییرات کلیک کنید، . خاب کنید را انتNo oneکس شده کلیک کرده و عبارت هیچ

  .کار تمام است

  هاي کاربردي مدیریتِ برنامه
ایـن  . کننـد  بـوك عمـل مـی    هایی با قابلیت نصب هستند که در محیط فـیس  هاي کاربردي، برنامه    برنامه
بعـضی  . شـوند  ي میبند  از بسیار جدي تا نوع احمقانه درجهمختلفهاي  و با قابلیتها در انواع     برنامه

کـاربري   هـاي کـاربردي یـا بطـور خالصـه برنامـه بطـور قـراردادي بخـشی از حـساب           از این برنامه 
افـزودن  « بـا عنـوان   12در درس  . هـا   هاي تـصاویر و یادداشـت       باشند مانند برنامه    بوكِ شما می    فیس

آنجائیکـه بـه حـریم     امـا از  کنـیم   با جزئیات بیشتري به این مساله رسیدگی مـی »هاي کاربردي   برنامه
تـوانیم کمـی آنهـا را در اینجـا      شخصی مرتبط است، بیایید در این مورد صحبت کنیم که چگونـه مـی        

  . پاچه نشوید مدیریت کنیم تا وقتی زمان رویارویی با آنها رسید، زیاد دست
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عـات  کنید، به اطالعات صـفحۀ اطال  هایی که در فیس بوك اضافه می واقعیت این است که بیشتر برنامه   
توانید تا اجازه نداشته باشـید از یـک برنامـۀ کـاربردي            در کل شما نمی   . تان دسترسی دارند    شخصی

اجازة دسترسـی  تان  هایی که دوستان  دانید آن برنامه    منطقی به نظر میاد، نه؟ اما آیا می       . استفاده کنید 
رسی داشته باشند، فقـط بـه   توانندبه اطالعات مربوط به شما نیز دست به آنها را دارند همانطور هم می   

توانیـد بـا اسـتفاده از صـفحۀ      این خاطر که آنها دوستان شما هـستند؟ زیرکانـه اسـت، مگـر نـه؟ مـی        
هاي کاربردي به عنوان قسمتی از تنظمیات حریم شخصیِ فیس بوك، این امکـان دسترسـی را              برنامه

. عاتی را با دیگـران سـهیم شـوید   انتخاب کنید که چه نوع اطال  توانید    همچنین می . دوباره بررسی کنید  
شخـصی پیـدا کنیـد، در صـفحۀ حـریم       هـاي حـریم   براي آنکه راه خود را به صفحۀ تنظیمـات برنامـه         

ایـن صـفحه دو   .  کلیک کنیـد (Applications)هاي کاربردي  بر لینک برنامه  ) 5-3شکل شمارة   (شخصی
نوار بررسی . (Settings)نظیمات و ت(Overview)بررسی اجمالی: دهد که عبارت است از     نوار ارائه می  

بوك شـما را بـه طـور دقیـق توضـیح          ها با اطالعات فیس     اجمالی چگونگی برقراري ارتباط این برنامه     
در . ده دقیقه براي مطالعۀ این مطلب وقت بگذارید حتماً این مساله برایتان جالـب خواهـد بـود    . دهد  می

شخصی که در همـین درس   یر تنظیمات دیگرِ حریم  هایی وجود دارد براي تغی      ها، لینک  میان این نوشته  
  . یاد گرفتید

هاي کاربردي چگونه از اطالعات شما استفاده کنند، بر نوار تنظیمـات      به منظور کنترل اینکه که برنامه     
توانیـد اطالعـاتی را کـه در     در اینجـا مـی  . نشان داده شده است، کلیـک کنیـد    5-9که در شکل شمارة     

هـاي کـاربردي منتقـل شـوید،      گیرد، را تعیین کنید، به صفحۀ تنظیمـات برنامـه   یاختیار دیگران قرار م  
 را غیـر فعـال کنیـد و خیلـی     Beaconهـاي   سـایت  بـوك و وب    برنامۀ کاربردي برقراري ارتبـاط فـیس      

  .کارهاي دیگر
 Do notهـاي خـالی، گزینـۀ     توانیـد در زیـر تعـدادي از مربـع     تـر، مـی   به منظور داشتن امنیـت کامـل  

share) از آنجائیکه .ها را انتخاب کنید را انتخاب کرده یا اینکه تنها چند مورد از این مربع   ) تقسیم نشود 
را بـراي  ) اجـازه ندهیـد  (Don't allowخواهیم همه چیز شخصی و خـصوصی باشـد، بایـد گزینـۀ      می

برقـراري  .  را نیـز انتخـاب کنیـد   Beaconبوك و وب سایتِ  هاي برقراري ارتباط فیس   برنامه هاي  مربع
دهد تا اطالعـاتی   هایی را مورد استفاده قرار می بوك، برنامه ارتباط فیس بوك در خارج از محیط فیس  
بـوك بـوده و در زمانیکـه      برنامـۀ تبلیغـاتی فـیس     Beacon. را در اینترنت در اختیار دیگران قرار دهد       

د بلیط کنسرت یا سینما از هاي خارجی شما نظیر خری اجازه داشته باشد، داستانهایی در مورد فعالیت 
اگر دوست ندارید چنین اطالعاتی را بـا دیگـران   . ارسال کندتان  طریق یک منبع آنالین، به منابع خبريِ 

  .ها را انتخاب نکنید  هیچ یک از این گزینهتقسیم کنید،
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دسترسی داشته توانند  هایی را که می نوار تنظیماتبه شما امکان مدیریت اطالعات برنامه: 5-9شکل شمارة 

  .دهد باشند، را می
 نمـایش داده  5-10ها، باید از صفحۀ تنظیمات برنامه، کـه در شـکل شـمارة     براي مدیریت خود برنامه  

بـوك، بـر روي لینـک     براي راه یافتن بـه ایـن صـفحه، در بـاالي صـفحۀ فـیس           . شده است، دیدن کنید   
.  را انتخـاب کنیـد  (Application Settings) کلیک کـرده و سـپس تنظیمـات برنامـه    (Settings)تنظیمات

 (Applications)هـا   هـا بـر لینـک برنامـه     توانید در صفحۀ تنظیمات حریم شخصی برنامـه       همچنین می 
  . کلیک کنید

  
بوك را در  شما در فیس هاي در حال اجراي صفحۀ تنظیمات برنامه، فهرستی از برنامه: 5-10شکل شمارة 

  .خود نگاه داشته است
هـا اطالعـات    توانید تنظیمات را ویرایش کرده، درمورد خـود برنامـه   ها، شما می  تِ برنامه از این فهرس  

  . بیشتري کسب کنید یا کل برنامه را حذف کنید
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توانیـد دریابیـد چگونـه بـا      اي کـه در آن مـی   هـا بـراي برنامـه    دارِ کنتـرل    براي باز کردن پنجـرة مـتن      
  .کلیک کنید) ویرایش تنظیمات( Edit Settingsتان کار کنید، بر لنک  اطالعات

کننـد،   نویسِ آن و دوستانی که ازآن اسـتفاده مـی        براي کسب اطالعات بیشتر در مورد برنامه، برنامه       
  .  کلیک کنیدAboutروي لینک 

را انتخـاب  ) حـذف (Remove کلیک کرده و سپس عبـارت  Xروي دگمۀ براي حذف برنامه، بطور کلی،    
  .  کلیک کنیدokayمام است، به شما اطالع داده خواهد شد، آنگاه بر کل وقتی روند کار در حال ات. کنید

 12بـوك، بـه درس    ها و چگـونگی عملکـرد آنهـا در فـیس     براي کسب اطالعات بیشتر در مورد برنامه     
  . رجوع کنید

  سد کردن راه دیگران
. ت یا سد کردن اعضاي دیگر اسBlockبوك،  آخرین مطلب در خصوص حفظ حریم شخصی در فیس    

بنـدي ایـن     نمـایش داده شـده اسـت، کـل قـسمت     5-11در صفحۀ حریم شخصی، که درشکل شـمارة   
این ویژگی خاص بري مسدود کردن کسی است که قصد   . محدوده در این صفحه برداشته شده است      

  راهوقتـی . باشـد  بوك به شما دسترسی داشـته  خواهد در فیس آزار رساندن به شما را داشته و یا می       
تواند اطالعات شما را ببیند و یا از طریق فیس بوك بـا       کنید، آن شخص دیگر نمی      دود می کسی را مس  

. بـوك ببینیـد   توانیـد ایـن افـراد را در فـیس     به این معنا که شما هم دیگـر نمـی  . شما ارتباط برقرار کند  
فـضاي  در بیـرون از  . گیـرد  بوك را می مسدود کردن آنها تنها جلوي برقراري ارتباط با شما در فیس      

  . است بوك مساله چیز دیگري فیس

  
بوك، از محدودة مسدودکردن  براي مسدود کردن برقراري ارتباط دیگر اعضاي فیس: 5-11شکل شمارة 

  .  استفاده کنید(Block People)افراد
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دار، نام آن فـرد را وارد کـرده و بـر      توانیددر پنجرة متن    به منظور مسدود کردن کسی، به راحتی می       
دقیقاًً همان فردي را که در نظر دارید، تعیین کنیـد    از فهرستی،توانید آنگاه می.  کلیک کنیدBlockدگمۀ  

 کلیک کرده و مطمئن Block Personدر کنار نام این افراد بر دگمۀ . و آنرا به طرف فرد مناسب بکشید
  .شوید که این کار انجام شده است

  

  راهنمایی
فقط کافیست به صفحۀ تنظیمات حریم شخـصی  . اید باز کنید  مسدود کردهتوانید راه کسی را که قبالً       شما می 

بایستی آنها را دوباره دوست خود کنید تا به شـبکه یـا فهرسـت    . برگشته و در فهرستِ خود راه آنها را باز کنید        
  .دوستانتان باز گردانده شوند

  

  گزارش بدرفتاري
 اما درست مانند دنیاي واقعی، دنیـاي آنالیـن     کند  بوك براي داشتن محیطی امن، بسیار تالش می        فیس

تصاویر برهنه و مستهجن، . ها، مطالب و رفتارهاي نامناسب است ها، اهانت قانونی هم اغلب مملو از بی  
اگـر بـا مـوارد    . ناخوشـایند، بـرخالف قـانون اسـت       هاي تنفرآمیـز و برخوردهـاي         آزار و اذیت، گفته   

براي آنکه بطـور مـستقیم بـا آنهـا     .  به فیس بوك گزارش دهید     توانید آنرا   می چنین برخورد کردید    این
 اسـتفاده کنیـد و مطمـئن شـوید کـه      abuse@facebook.comتوانید از آدرس ایمیـل   تماس بگیرید، می 

هــاي  کتوانیــد بـا لینــ  بعــالوه از ایــن طریـق شــما مـی  . کننـد  مـسئوالن بــه ایـن مــشکل رسـیدگی مــی   
شما می توانید با کلیـک  .  که در سراسر فیس بوك پراکنده شده است، روبرو شوید (Report)گزارشی

بـراي مثـال، اگـر در آلبـوم عکـس فـردي، بـا تـصویر         . بر روي یک لینک، مـشکالت را گـزارش کنیـد     
 (Report This Photo)» این عکس را گزارش کنید«توانید بر روي لینک  مستهجنی برخورد کردید، می

  .کلیک کنید
 را بـوك  توانید صفحۀ امنیت فـیس  براي کمک گرفتن در این زمینه می    برانگیز و     در مورد مطالب سوال   

 کلیـک  Helpبراي دسترسی به این صفحه، در زیر هر یک از صفحات فیس بوك بر لینک    . مطالعه کنید 
همچنـین  .  کلیـک کنیـد  Securityکنید تا مرکز کمک باز شود آنگاه براي دیدن جزئیات بیشتر بر لینـک        

  .  کلیک کنیدSafetyتوانید در صفحۀ مرکز کمک، بر نوار  براي کسب اطالعات بیشتر می
  
  
  
  
  
  
  
  
  

mailto:abuse@facebook.com
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  راهنمایی
هرگاه خواستید دانش خود راجع به شرایط و قوانین فیس بوك را تجدید کنید، در زیر هر یک از صـفحات فـیس           

اي بـا اطالعـات، لینکهـا و مـسائلی در مـورد       شـود صـفحه    مـی این کار باعث  .  کلیک کنید  Termsبوك بر لینک    
  .تنظیمات حریم شخصی و مواردي از این قبیل، باز شود

  

  خالصه
بـوك و چگـونگی امـن نگـه داشـتن       در این درس، همه چیز در مورد تنظیمات حریم شخصی در فیس        

خواهیـد آموخـت   درس بعـدي،  در . هاي خود در زمان اسـتفاده از وب سـایت، خواهیـد آموخـت      داده
  . چگونه با منابع خبري کار کرده و دیوار قابل تغییر ِ خود را اداره کنید
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