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هاي روي صفحۀ دیوار،  گیري نوشته پی

  ها منابع خبري و اعالن

  
. هـاي مختلـف را در فـیس بـوك ردیـابی کنیـد            در این درس، خواهید آموخت چگونه اخبار و فعالیـت         

توانید صفحۀ دیوار، منابع خبـري   خواهید آموخت، اطالعات چگونه در سایت پخش شده و چگونه می         
  . کنید تا آخرین اطالعات را در اختیار داشته باشیدتان را اداره  هاي و اعالن

  درك جریان اطالعات فیس بوك
 بیشتر شـبیه بـه یـک سـرویس رادیـویی عمـل         به عنوان یک سایت شبکه سازيِ اجتماعی، فیس بوك        

آورد و در اختیار همگان قـرار   کند، و در مورد اعضاي خود، هر کجا که باشند، اخباري بدست می      می
ین وجود، نسبت به مشاهدة اخبار عمومی درمورد هرکسی کـه در سـایت وجـود دارد و              با ا . دهد  می

شود، اخباري که به شما مربوط است تنهـا در اختیـار    هایی که کالً توسط فیس بوك انتخاب می  گزاش
ــی  ــه م ــرادي ک ــی  اف ــرار م ــا     شناســید ق ــاران ی ــانواده، همک ــراد خ ــد از دوســتان اف ــه عبارتن ــرد ک گی

، خواه وضعیت حالـت ، تـصاویر آن یـا    گیرد  این اخبار که در اختیار همگان قرار می .هایتان  کالسی  هم
بـوك از ایـن مـوارد بـه      ، در فـیس روز باشد یا نه آخرین گروهی که فردي به آن محلق شده است،  به      

این اطالعـاتی کـه   . شود ی یا منابع خبري نیز نامیده میگزاشاین اخبار، منابع . شود ، تعریف می گزاش
هــاي  هــا و پیگیــري هــاي پایــدار از فعالیــت  زنجیــره اي از گــزاششــود  صــفحۀ اصــلی ظــاهر مــیدر

هـایی کـه در صـفحۀ     گـزاش .   است(news feed)نام اصلی این مطالب، منابع خبري. تان است دوستانه
می نامند چرا که تمام آنهـا در مـورد        (mini-feeds)نمایان می شود را نیمه منبع     تان    اطالعات شخصی 

  .ستشما
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نیمـه  گذاریـد، ایـن گزارشـی از     اي در مورد خودتان روي دیوار می به عنوان مثال، هرگاه نوشتۀ تازه   
زمانیکه دوستانتان تصویري در اختیـار دیگـران    .  منبع شماست یعنی اطالعاتی که به شما تعلق دارد        

بـر  . شـود  نمایـان مـی  دهند، به عنوان مثال، بر روي دیوارش به عنوان نیمه منبعی دربارة او              قرار می 
توانـد ببینـد، هـر دو     روي صفحۀ اصلی که دیگر دوستانتان که هر دوي شـما مـی شناسـید، هـم مـی          

  .گزارش ممکن است به عنوان گزارش منبع خبري فهرست شود
گیرد؟  کند، مطالبی است که در ادامه به عنوان اخبار در فیس بوك، قرار می زده می آنچه شما را شگفت

بـراي مثـال اگـر بـه گروهـی      .  سایت انجام دهید به عنوان یک گزارش قلمداد می شود   هر چه شما در   
شود  یا لینکی در اختیار دیگران بگذارید، آن به عنوان بخشی از نیمه منبع شما نمایان می       ملحق شوید   

هـایی کـه در    ندارید تمام فعالیت اگر دوست. بندي می شود  همانطور که در منبع خبريِ اصلی، فهرست      
ــ ــی   یسف ــام م ــوك انج ــی     ب ــرد، م ــرار بگی ــان ق ــار همگ ــد در اختی ــات    دهی ــق تنظیم ــد از طری توانی

مراجعه » شخصی محافظت از حریم« با عنوان 5براي کسب اطالعات بیشتر به درس(تان  شخصی  حریم
  . بعضی از این موارد را غیرفعال کنید) کنید

هـا،   اعـالن . ها اعالن تحت عنوان اي است   بخش دیگري از این روند در حال جریان رادیویی، خصیصه         
دهد که شامل خودتان نیز هست، نظیر   هایی از فیس بوك که آنچه در سایت روي می           عبارتند از پبغام  

بـه شـما   یا اگر کسی بر روي دیوارتان چیزي بنویسد،    عالمتگذاري شده باشید     در تصویري    زمانیکه
شـود یـا در    هـا نمایـان مـی     وندة اعـالن   اعالن هاي فیس بوك شما در فهرست ظاهرشـ         .دهد  اطالع می 

Inbox   برخالف نیمه منبعی که توسط شما خلق شده یا منـابع خبـري   . گیرند ها جاي می  در نوار اعالن
براساس . کند ها شما را غیرمستقیم درگیر می کند، اعالن هاي دیگران را با جزئیات اعالم می        که فعالیت 

  . شوند تان نیز هم به شما ارسال می ها توسط آدرس ایمیل دهید، بعضی اعالن تنظیماتی که انجام می

  مدیریت صفحۀ دیوار
. بـوك  صفحۀ دیوار شما، جایگاهی است براي برقراري ارتباط شما با دوستان تان و بالعکس در فیس    

است که درست در میان این صفحه قـرار گرفتـه   تان    دیوار، بخش بزرگی از صفحۀ اطالعات شخصی      
هاي مورد  هایی به سایت ها، لینک ها و فیلم ز دیوار براي تبادل نظرات و تفکرات، عکستوانید ا می. است

هرزمان که وضعیت حالت خود را بروز کنید، این اطالعات بر      . عالقه و از اینگونه موارد استفاده کنید      
وار شـما  توانند بر روي دی بینند نیز می دوستانی که صفحۀ شما را می  . شود  روي دیوارتان نمایان می   

رونده به  این بخش پیش. هاي موجود بر روي این صفحه نظر بدهند مطلبی بنویسند یا در مورد نوشته
. کننـد  منظور نظرات اجتماعی، اصوالً نیمه منبعی است از اخباري که منحصراً به روي شما تمرکز می           

بـوك بـه    ز آن در فـیس کنید، خواه متن باشد یا لینـک یـا عکـس، ا    موارد خبري که بر دیوار ارسال می 
. دهد نمایش می مثالی از یک صفحۀ دیوار معمولی را 6-1شکل شمارة . شود عنوان گزارش قلمداد می   
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. شود دهید، بطور قراردادي نمایان می  تان را نمایش می     این دیوار وقتی شما صفحۀ اطالعات شخصی      
ردید، براي برگشت بـه نمـاي   تان بر نوار دیگري کلیک ک اگر بطور اتفاقی در صفحۀ اطالعات شخصی      

  .  کلیک کنیدWallتوانید بر لینک  صفحۀ دیوار، هر زمان که بخواهید می

  
هاي مورد  براي تبادل اطالعاتی نظیر آنچه در حال انجام آن هستید، ارسال ویدئو کلیپ: 6-1شکل شمارة 

  . تان و از اینگونه مطالب، از صفحۀ دیوار استفاده کنید عالقه
هاي قبلی به پائین می غلطند تا در باال، جا  کنید، نوشته العات جدیدي به دیوارتان اضافه میزمانیکه اط

از نوار چرخشی در سمت راست استفاده کرده و گزارشـات  توانید   می. براي مطالب جدیدتر باز شود    
وي براسـاس مقـدار آنچـه شـما و دوسـتانتان بـر ر      . تان را باال و پائین ببرید  موجود در روي صفحه   

بـراي دیـدن   . توانند هرساعت، روزانـه یـا بطـور هفتگـی تغییـر کننـد       ها می دهید نوشته دیوار قرار می  
هـاي قـدیمی را نـشان     نوشته(Show Older Postsتوانید از لینک  هاي قدیمی تر روي دیوار، می نوشته
فـیس بـوك   هر چـه بیـشتر وارد فـیس بـوك شـوید و در      . در زیر صفحۀ دیوارتان استفاده کنید  ) بده

کارهاي با مدیریت این صفحه . هاي بیشتري بر دیوار نمایش داده می شود ارتباط برقرار کنید، فعالیت
  .دهد این قسمت نحوة این کار را به شما آموزش می. جام دهیدتوانید ان زیادي می

  

  راهنمایی
در بـاالي صـفحه فـیس    . نیدهاي منابع خبري، تنظیمات حریم شخصی، تنظیم ک می توانید براي دیوار و فعالیت 

گر موس خود را بر لینک تنظیمات حرکـت داده و بـراي بـاز کـردن صـفحۀ حـریم شخـصی، بـر لینـک                بوك اشاره 
 کلیـک  News Feed and Wallهایی که دارید، بر لینـک   براي دیدن گزینه. تنظیمات حریم شخصی کلیک کنید

  .کنید
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. عیت را پر کرده و آنرا بـا دیگـران تقـسیم کنیـد         براي آنکه روي دیوار چیزي ارسال کنید، حالت وض        
 6-2همانطور که در شـکل شـماره   . تان گزارشی ایجاد شود شود تا در صفحه     اصوالً اینکار باعث می   

دار همانجـا کـه عبـارتی      نمایش داده شده است، در باالي صفحه اطالعات شخصی، داخل کـادر مـتن             
در نسخه قبلـی رابـط فـیس بـوك، ایـن      . د، کلیک کنیدخور به چشم می  » کنید؟  به چی فکر می   «شبیه به   

 -تواند تغییر کند اما نیتِ کار همچنان ثابـت اسـت   نام یا متن هر زمان می. کادر عناوین مختلفی داشت   
هـاي اتفـاقی، مالحظـات یـا افکـار       کنید، بعضی یـادآوري  تبادل چیزي یا انجام کاري که به آن فکر می        

.  کلیک کنیـد Shareکنید، سپس براي ارسال آن به صفحه، بر دگمه      وضعیت حالت خود را وارد    . بامزه
تان نمـایش   و صفحه اصلی دوستان فیس بوك آن اطالعات و نیز منابع خبري را که در صفحه اصلی             

  .کند شود را به صفحه شما اضافه می داده می

  
م آن هستید از کادر بروز براي ارسال جمله جدیدي در مورد افکار یا آنچه در حال انجا: 6-2شکل شماره 

  . رسانی حالت وضعیت استفاده کنید
  

  راهنمایی
  .رسانی را پر کنید توانید در صفحه اصلی  کادر بروز بوك، همچنین می رسانی حالت وضعیت فیس براي بروز

  

را بـا  » کنیـد؟  به چه فکـر مـی  «وقتی کادر . شود رسانی به عنوان ناشر نیز یاد می       عموماً از کادر بروز   
هاي اضـافی را   کنید، ناشر فیس بوك، همراه با متن نظرات شما،  دگمه  لیک داخل این قسمت فعال می     ک

اگـر برنامـه دیگـري در حـال بارگـذاري      . دهـد  در زیر کادر تبادل یک لینک، تصویر یا فیلم نمایش می      
مه فعال نیـز بـه   ها، بر دگمه پیکانی شکل کلیک کرده و یک برنا     توانید در انتهاي ردیف دگمه      دارید، می 

توانید در کنار نظر خـود، لینکـی     می  کلیک کنید،Link اگر بر دگمه   براي مثال، . نظرات خود اضافه کنید   
براي کسب اطالعات بیشتر در مورد تبادل . شود را هم اضافه کنید که به صفحه وب دیگري منتقل می      

مراجعـه کـرده و  بـراي تبـادل     » بـوك  برقراري ارتبـاط از طریـق فـیس       « با عنوان    7ها، به درس      لینک
تبـادل  « با عنـوان  9و نیز براي آموختن تبادل فیلم درس        » تبادل تصاویر « با عنوان    8تصاویر، درس   

  . را مطالعه نمایید» ها فیلم
. به چند وقت حالت وضعیت خود را بروز رسانی کنید تماماً به خودتان بـستگی دارد    اینکه هرچندوقت 

مقـدار از اطالعـات، در    داریـد چـه   شوید و اینکه دوسـت     بوك می   ی وارد فیس  به این طریق که چه زمان     
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بعـضی کـاربران   . کنید، در اختیار دیگران قرار بگیـرد  دهید و آنچه به آن فکر می  مورد آنچه انجام می   
دهنـد بـر    تـرجیح مـی  بعضی دیگر  . رسانی کنند   هاي خود را بروز     تمایل دارند چند بار در روز نوشته      

دارنـد   دیگـر کـاربران دوسـت   . افتد، مطالبی ارسال دارنـد  در طول روز برایشان اتفاق میاساس آنچه  
. کـار را انجـام دهنـد    اي یکبـار ایـن   یکبار  اما با اینکه چندان اجتمـاعی بـه نظـر نمـی آیـد، هفتـه            روزي

این دیوارهاي فیس بوك به واقع به منظور برقراري ارتباط شما با دوستانتان طراحی شده است، بنابر
  .کار سهیم شوید و مطالبی در اختیار دیگران بگذارید، به شما بستگی دارد اینکه چه مقدار در این

  هاي دیوار حذف نوشته
اب را  براي مثال، ممکن است کلمـه   -هاي دیوارتان را ویرایش کنید      رسد که نیاز است نوشته      زمانی می 

کی از دوستانتان برایتان فرستاده اسـت، را  برانگیزي را که ی درسن ننوشته باشید یا باید مطلب سوال  
اي صـحیح عـوض    شما قادر هستید گزارشی را که اشتباهی دارد، پاك کرده و آنرا با جمله      . پاك کنید 

براي حذف نوشته یا گزارشی، کافیست بر روي دیوار آن مورد را اشاره کنید تا دگمـۀ کوچـک            . کنید
 نمایش داده شده 6-3همانطور که در شکل شمارة      .  در انتهاي آن نوشته ظاهر شود      (Remove)حذف

براي تایید حذف . روي این دگمه کلیک کنید) حذف نوشته(Delete Postاست، براي باز کردن یک کادر 
  .  کلیک کنید(Delete)آن مطلب، بر دگمۀ حذف 

  
  .اي را از روي صفحۀ دیوار پاك کنید توانید نوشته شما براحتی می: 6-3شکل شمارة 

  

  نماییراه
تان را براي  شخصی  اگر دوست ندارید نوشتۀ فرد خاصی را از روي دیوار پاك کنید، دقت نمایید تا تنظمیات حریم

مـوس خـود را بــر روي    گــر بـوك،  اشـاره   در بـاالي صــفحۀ فـیس  .هـاي بعــدي، تنظـیم کنیـد    پیـشگیري از نوشـته  
شـود، بـر لینـک     مایـان مـی   تنظیمـات حرکـت دهیـد سـپس در صـفحۀ حـریم شخـصی کـه ن              (Settings)لینک

Profile)صفحۀ اطالعات شخصی (در گام بعدي، در زیر عبارت . کلیک کنیدWall Posts) بـر  ) هـاي دیـوار   نوشـته
داري را  کار، پنجرة متن این. سازي را انتخاب کنید  خصوصی(Customize)منوي غیرمتعارف کلیک کنید و عبارت

  .ه دیگر اجازة ارسال مطلبی به شما را ندارد، در آن وارد کنیدتوانید نام فردي را ک کند که شما می باز می
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  هاي صفحۀ دیوار  نوشته فیلترینگ
دوستان، فقـط اسـم شـما و فقـط دوسـتان، در بـاالي       + اسم شما : رنگ  حتماً متوجۀ آن سه کلمۀ آبی   

 زیر کادر حالـت   که در  (Options)ها  اگر گزینۀ فیلتر را ندیدید، روي لینک گزینه       . اید  صفحۀ دیوار شده  
بطور قراردادي، صفحۀ دیوار طـوري طراحـی شـده اسـت کـه       . کلیک کنید وضعیت قرار گرفته است،     

هـا فقـط    اي را انتخاب کنید که نوشته توانید گزینه می. شوند  نمایش داده   تان  هاي شما و دوستان     نوشته
نتـان فرسـتاده    توسـط دوسـتا  هـایی کـه     هاي خودتان، فیلتر شود یا اینکه تنها نوشته         با نمایش نوشته  

اسـت،  بـه سـادگی     شـده   نمـایش داده 6-4همـانطور کـه در شـکل شـمارة         . شوند را مشاهده کنید     می
بالفاصله فیس بـوك، بـر اسـاس انتخـاب     . توانید در باالي صفحۀ دیوار بر نام یک فیلتر کلیک کنید     می

پیش تعیین شده اسـت، روي اولـین   براي برگشت به تنظیماتی که از . دهد ها را نمایش می     شما، نوشته 
شـوند نـه    فیلترها فقط به ظاهر صفحۀ دیوارتان اضافه می.  کلیک کنید(YourName + Friends)فیلتر 

  . شما بر روي دیوار به ظاهر نمایش دوستان

  
  . هاي صفحۀ دیوار، از فیلترها استفاده کنید براي فیلتر کردن نوشته: 6-4شکل شمارة 

هنگامیکـه  . توانیـد اسـتفاده کنیـد    فیلترینگ بر روي سفحۀ دیوار دوستانتان نیز مـی   از همین ابزارهاي    
هـاي    کلیک کنیـد تـا دگمـه   Filtersتوانید بر لینک  صفحۀ اطالعات شخصیِ دوستی را باز می کنید، می     

  .شود ها، نام دوستان تان نمایان می البته، بجاي اسم شما روي دگمه. فیلتر نمایش داده شوند

  تن روي دیوارِ دوستاننوش
شـده، براحتـی روي    دیدید که بـا اسـتفاده از یـک کـادر ناشـر و ارسـال یـک حالـت وضـعیت بـروز                        

تـان هـم نظـرات خـود را ارسـال       توانید روي دیوار دوسـتان    همچنین می . خودتان چیز بنویسید    دیوار
ا کلیک بـر لینـک نـام     تنها ب.تان، شروع کنید با نمایش صفحۀ اطالعات شخصی یکی از دوستان      . دارید

. هاي مختلف نظیر صفحۀ اصلی یا فهرست دوستان می توانید اینکار را انجام دهید دوستان، از صفحه
 نمـایش داده  6-5بعد ازاینکه صفحۀ اطالعات شخصیِ آن فرد باز شد، همانطور که در شـکل شـمارة     

عجیب اسـت  . را وارد کنیدکلیک کرده و متن خود ) چیزي بنویسید(Write somethingاست، در کادر 
خودتـان اسـتفاده    رسـانیِ صـفحۀ اطالعـات شخـصی     از آن بـراي بـرز  اما این همان کادري است کـه     
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 کلیـک کنیـد، ایـن نظریـه بـه      Shareبه محض آنکه بر دگمۀ . کند کنید، فقط ظاهر آن کمی تفاوت می        می
وان یکــی از تــان نیــز بــه عنــ تــان اضــافه مــی شــود و در صــفحۀ اصــلی صــفحۀ اطالعــات شخــصی

  . شود هایتان، نمایان می فعالیت

  
 روي دیوار (Write something)»چیزي بنویسید«دارِ  توانید با استفاده از پنجرة متن می: 6-5شکل شمارة 

  . تان بنویسید دوستان
، براي کسی بفرستید فقط کافیست در است دهید چیزي را که فرد دیگري برایتان نوشته  می  اگر ترجیح 

 Write a کلیک کرده و مطلب خود را وارد کنید یا در داخـل کـادر   Commentن نوشته بر لینک زیر آ

comment توانیـد در صـفحۀ اطالعـات شخـصیِ      همچنین می.  کلیک کرده و نظر خود را هم وارد کنید
کنیـد، ایـن مطلـب در     وقتی نظري وارد می  . هاي خودتان هم متن اضافه کنید       خودتان هم، روي نوشته   

توانید نظرات را  اگر افراد زیادي راجع به یک گزارش نظر دهند، می. شود  گزارش اصلی نمایان میزیر
بعضی اوقات تمام مکالمـه زیـر تنهـا یـک گـزارش پنهـان           . ها همه را بخوانید     باال و پائین کرده و گفته     

  . شود می
  

  راهنمایی
 تاییدیـه  Likeد تنها با کلیـک بـر روي لینـک    اگر وقت ندارید یک متن براي نظر خود بویسید، همیشه می توانی   

 است را همراه با نام شـما در کنـار گـزارش    (thumbs-up)کار شکلی که نماد موفقیت این. خود را اعالم دارید  
  .می آورد

  

  مشاهدة مکالمات دیوار به دیوار
اسـت کـه   هاي برقراري ارتبـاط از طریـق دیـوار، نمـاي گزارشـات پراکنـده از مکالمـاتی         یکی از جنبه 

روي تـان دو روز پـیش، نظریـۀ مختـصري           ممکن است دوستان  . درمورد این صفحه ارائه شده است     
با ایـن  . اید و امروز نظریۀ دیگري ارسال کرده باشد باشند که شما هم به آن جواب داده       دیوار گذاشته 

خواهیـد    وقتی میشود که این باعث می. شوند بندي می ها فهرست ها بین این نظریه وجود، دیگر فعالیت 
توانید با فعـال کـردن ویژگـیِ     همچنین می. شوید ببینید چه کسی چه چیزي نوشته است، کمی گیج می       
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براي باز کردن یک صفحۀ دیگـر مـی توانیـد در زیـر یـک      . دیوار به دیوار، این مشکل را برطرف کنید  
ن هیچ تداخلی نمایـان مـی    کلیک کنید تا در آن صفحه کل مکالمات بدو        Wall-to-Wallنظریه، بر لینک    

  . شوند
بینند هم می تواننـد بـراي خوانـدن مکالمـه، از همـین         را می تان    دوستانی که صفحۀ اطالعات شخصی    

  . ابزار استفاده کنند

  سفارشی سازي نیمه منبع
در گوشـۀ راسـت صـفحۀ دیـوار،     . هایتان بر روي دیـوار را سفارشـی کنیـد      توانید نمایش گزارش    می
اگـر  . ینک تنظیمات کلیک کرده تا تنظیماتی را که می توانید فعال یا غیرفعال کنید، ببینیـد           توانید بر ل    می

وقتـی ایـن لینـک    . کنـد  ها کلیک کنید و این لینک به لینک تنظمیات تغییر می        لینک را ندید، بر لینک گزینه     
میـت  توانیـد میـزان اه   شـما مـی  .  نمایـان مـی شـود   6-6اي شـبیه بـه شـکل شـمارة          فعال شد، صفحه  

گزارشاتی که ارسال می شود، را مدیریت کنید حتی اگر طوالنی باشند یا حتـی اگـر بـه دیگـران  هـم           
هاي درستی انجـام دهیـد آنگـاه اولـین لینـک       فقط کافیست انتخاب. اجازه داده باشید، متن ارسال کنند 

گـر بـر دیـوار     دیهرگونه تغییري کـه اعمـال کنیـد   . فیلتر براي برگشت به صفحۀ معمول را کلیک کنید        
  . منعکس می شود

  
  .  هاي دیوار را سفارشی کنید توانید با استفاده از این تنظیمات، گزارش شما می: 6-6شکل شمارة 
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  راهنمایی
هاي کـاربردي صـفحۀ دیـوار     توانید با استفاده از برنامه آید، شما می سازي به میان می وقتی صحبت از سفارشی  

تواننـد بـه شـما     ها مـی  این برنامه. Graffiti و Pieces of Flair ،Super Wallخود را هم سفارشی کنید نظیر 
توانیـد در   توانید بـه انـدازة کارهـایی کـه مـی       البته نمی . تر کنید   کمک کنند تا صفحۀ دیوار خود را کمی شاداب        

MySpace افه کنند که کمی فراست به صفحات خود اضـ  هاي فیس بوك به شما کمک می       دهید، برنامه    انجام
هاي کاربرديِ فیس بوك، خواهید  اطالعات بیشتري در مورد برنامه» ها افزودن برنامه« با عنوان 12در درس . کنید

  .آموخت

  ردیابی منابع خبري
 کلیـک  Homeهرگاه بخواهید ببینید دیگران در حال انجام چه کاري هستند، در نوار متغیـر، بـر لینـک          

همانطور کـه در شـکل   ). شود بوك دیده می هاي فیس م از صفحهآن نوار آبی که در باالي هر کدا     (کنید
شده یا جریانات روزمره که منابع  هاي بروز  گزارش نمایش داده شده است، صفحۀ اصلی 6-7شمارة  

توانید  فهرست را مطالعه کرده  شما می. خبري در مورد دوستان و آنچه به آن مشغولند را دربردارد        
ها را ببینید و سردربیاویذید که آنها مشغول به انجـام چـه     کوچک عکسو بفهمید چه خبر است، ابعاد     

  .کنند هایی استفاده می اي بوده و یا از چه برنامه کارهاي احمقانه

  
  . دهد صفحۀ اصلی، منابع خبري را نمایش می: 6-7شکل شمارة 

ي مثـال، بـراي آنکـه تنهـا     برا. توانید منابع خبري را فیلتر کنید با استفاده از فیلترها در سمت چپ، می      
بـراي  .  کلیک کنیدStatue Updatesتان را مشاهده کنید، بر عبارت  هاي دوستان بتوانید حالت وضعیت

بـراي  .  کلیـک کنیـد  Photosهاي جدید را که ارسال شـده اسـت را ببینیـد، بـر عبـارت                 عکسآنکه تنها   
اگـر فیلترهـاي بیـشتري در اختیـار     .  کلیک کنیـد News Feedبرگشت به منابع خبري معمول، بر فیلتر 
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توانیـد   براي ایجاد یک فهرست دوستان می.  کلیک کنیدMoreتوانید بر لینک   دارید، براي دیدن آنها می    
  )3کسب اطالعات بیشتر در درس . ( کلیک کنیدCreateبر لینک 

گـر مـوس     اشـاره .ها را نبینند ها این گزارش باشید بعضی توانید انتخاب کنید که اگر دوست نداشته     می
 را که در گوشۀ باال، سمت راست آن گزارش نمایان Hideخود را روي آن گزارش قرار دهید و دگمۀ     

هاي منابع خبري را از  روي آن کلیک کنید و بدانید که فیس بوك تمام گزارش. ده است را کلیک کنیدش
فه کنید، به صفحۀ اصـلی رفتـه   براي انکه بار دیگر آنها را به فهرست اضا. کند آن فرد خاص پنهان می  

کنـد کـه    داري را بـاز مـی   این کـار پنجـرة مـتن   . کلیک کنید) ها ویرایش گزینه(Edit Optionsو بر لینک 
هـر زمـان کـه    . کنـد  اید را پیش رویتان باز مـی   فهرستی از افرادي را که شما از چشم آنها پنهان شده          

توانیـد بـه همـین روش،     همچنـین مـی  . دانیـد توانید کسی را به وضـعیت قبلـیِ خـود برگر     بخواهید می 
 را انتخـاب کـرده سـپس    Hideفقط کافیـست دگمـۀ     . ها نیز پنهان کنید     هاي ارسالی را از برنامه      نوشته

  . روي نام آن برنامه کلیک کنید
  : در زیر چند مورد دیگر نیز وجود دارد که با منابع خبري همراه است

 بـر   در منـابع خبـري  خصی کسی بالفاصله بـاز شـود،       براي آنکه صفحۀ اطالعات ش     توانید  می ×
 .روي نام کسی کلیک کنید

 .توانید به گزارش فردي اضافه کنید  و وارد کردن یک نظریه، میCommentبا کلیک بر لینک  ×
 . کلیک کنیدLikeتوانید در آن گزارش بر لینک  اي تایپ کنید، می بجاي آنکه نظریه ×
 .توانید روي یک عکس کلیک کنید ها در ابعاد بزرگتر، می دن عکسبراي بازکردن یک آلبوم و دی ×
 .توانید بر روي یک لینک کلیک کنید براي دیدن صفحۀ وب مرتبط می ×
 . توانید بر روي یک فیلم کلیک کنید براي دیدن یک کلیپ ویدئویی می ×
 vote on this«یا » Take this quiz«توانید بر  هاي مشابه می براي مشارکت در فهرست فعالیت ×

poll «یا لینک مشابهی کلیک کنید . 
توانید روي لینک یک برنامۀ کـاربردي    هاي فهرست شده براي خودتان می       براي افزودن برنامه   ×

 . کلیک کنید
 Olderهاي بیشتر، بر لینک  وقتی به پایین صفحۀ اصلی می روید، می توانید براي دیدن گزارش ×

Posts) لیک کنیدک) هاي قبلی نوشته . 

  ها مدیریت اعالن
هـایی از فـیس بـوك کـه دربردارنـدة       ها، پیغام همانطور که در ابتداي این درس هم اشاره شده، اعالن     

تـان در   بـراي مثـال، اگـر یکـی از دوسـتان     . دهنـد  هاي هستند را به شما اطالع می        ها یا فعالیت    گزارش
د شـود، اعالنـی بـه شـما ایـن مـساله را اطـالع          اي فرستاد یا به گروهِ شما وار        نکتهیادداشتی به شما    
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 در Notifications نمایش داده شده است، با کلیک بر شـکل  6-8همانطور که در شکل شمارة . دهد  می
 این شکل کوچک اغلب شمارة قرمزي دارد .توانید فهرست کوتاهی را پیش رو ببینید ها، می نوار برنامه

  . هایی است که باید آنها را مطالعه کنید دة تعداد اعالندهن که در کنار آن ظاهر می شود و نشان

  
  . ها را فعال کنید توانید آیکونِ اعالن هاي اخیر، می براي دیدن منویی از اعالن: 6-8شکل شمارة 

با کلیک بـر  .  را باز کنیدNotificationsها بصورت کامل نمایش داده شوند، باید نوار          براي آنکه اعالن  
 کلیـک  Notifications خـود برگردیـد سـپس روي نـوار        Inboxر نوار متغیر، به صفحۀ       د Inboxلینک  
هایی کـه توسـط شـما ارسـال شـده یـا از دیگـران                این نووار اعالن  ).  را ببینید  6-9شکل شمارة   (کنید

اینکه کدام یـک فعـال اسـت را    ها را مشاهده کرده و  توانید اعالن از اینجا می . دهد  گرفتید را نمایش می   
  . یریت کنیدمد

  
  . ها را ببینید توانید تمام اعالن  خود، میInbox در Notificationsدر نوار : 6-9شکل شمارة 
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  راهنمایی
توانید راه خود را باز کنید و سپس روي منـو   ها هم می   در نوار برنامه  Notificationsهمچنین با کلیک بر شکل      

  . کلیک کنیدSee Allبر عبارت 
  

هـایی کـه مربـوط بـه امـروز هـستند در بـاالي         اند پس اعـالن  بندي شده یب زمان گروهها به ترت  اعالن
توانید براي خواندن پیام آن بر یک لینـک کلیـک    ها، می بسته به نوع این اعالن. صفحه نمایان می شوند 

توانیـد از کـادر مربعـی سـمت راسـت صـفحه             کنید می   هایی که مشاهده می     براي مدیریت اعالن  . کنید
اي دریافـت نکنیـد، کـادر     ها نظرات پـشتوانه  که از برنامهدهید  براي مثال، اگر ترجیح می  . ده کنید استفا

گیریـد، هـر چـه     همـانطور کـه بـه سـرعت یـاد مـی      . مربعیِ آن را از حالت انتخاب شـده، خـارج کنیـد       
هیـد  هاي بیـشتري مـشاهده خوا   هاي کاربرديِ بیشتري به تجارب فیس بوك اضافه کنید، اعالن   برنامه
. هاي بد را بگیرید هاي آزاردهنده از برنامه توانید با غیر فعال کردن آنها، جلوي اعالن    براحتی می . کرد

  . ها، براحتی کادر مربعی خود برنامه را از حالت انتخاب خارج کنید در صفحۀ اعالن
  

  نکته
ها، این اطالعات ممکن است  هها  بسیار ساده است و در مورد بعضی برنام ها و درخواست  اشتباه گرفتن اعالن  

ها بـه   درخواست. ها در اخطار دادن به شماست مانند مجلۀ نیمه منبع     تمرکز اعالن . در هر دو شکل ظاهر شوند     
فقط بیاد داشـته  . دعوت از شما براي انجام کاري نظیر با کسی دوست شدن یا به گروهی ملحق شدنتمرکز دارد 

ها بـر   وقتی در نوار برنامه. شوند صلی  در گوشۀ سمت راست نمایان میها در باالي صفحۀ ا باشید که درخواست  
توانیـد   شـود یـا اینکـه مـی     شـده ظـاهر مـی    ها در یک فهرست منوي کوتاه کنید، اعالن ها کلیک می  شکل اعالن 

  .  ها مشاهده کنید همۀآنها را در صفحۀ اعالن
  

  راهنمایی
 Reallyحروف اختصاريِ ( تبدیل کنیدfeed RSS  بوك آنها را  ها در فیس توانیند با عضو شدن در اعالن شما می

Simple Syndication (توانید آنها را از طریق یک مرورگر  و میRSSهـا   تنها کافیست بر لینک اعالن.   بخوانید
  .شود را دنبال کنید در زیر تنظیمات اعالن کلیک کرده و دستورالعملی را که ظاهر می

  

  خالصه
بوك به دیگران گزارش داده و گزارشات آنها را دریافت  ید آموخت چگونه در فیس در این درس خواه   

همچنـین خواهیـد   . بوك را یادگرفتید ها در فیس   شما زبان خاص منابع خبري، نیمه منبع و اعالن        . کنید
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تـان مطلـب بنویـسید،     آموخت چگونـه صـفحۀ دیـوار خـود را مـدیریت کـرده، روي دیـوار دوسـتان                  
یادگرفتیـد کـه در   .  شده را پاك کنید و  مکالمات دیوار بـه دیـوار را مـشاهده کنیـد       هاي ارسال   نوشته

در نهایـت  . تان، چگونه از جریان منابع خبـري اسـتفاده کنیـد          صفحۀ اصلی براي دیدن اخبار دوستان     
در درس بعـد،  . ها چگونه در فیس بوك عمل کرده و آنها را چگونه مـشاهده کنیـد            یادگرفتید که اعالن  

  . بوك خواهید آموخت  در مورد برقراري ارتباط از طریق فیسبیشتر
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  »یادداشت«



  7درس 

  بوك برقراري ارتباط از طریق فیس
  

در این درس خواهید آموخت که چگونه بـا اسـتفاده از فـیس بـوك بـا دوسـتان، همکـاران، افـراد            
هـاي    پیغامInboxشما خواهید آموخت چگونه با استفاده از . خانواده و دیگران ارتباط برقرار کنید  

 Notesا دیگـران تقـسیم کنیـد، بـا ویژگـیِ        هاي خود را ب     ها و فعالیت    خصوصی ارسال کرده، لینک   
  . بالگ کرده و بصورت آنالین با دیگران گفتگو داشته باشید

  بوك ارتباط برقرار کنید چگونه در فیس
توانید یـک سـایت شـبکۀ اجتمـاعی      هاي اصلی براي برقراري ارتباط نمی شما بدون استفاده از راه  

ایـد کـه    شـما قـبالً یادگرفتـه   . ها دارد دي از این راه  باشید، نگران نباشید فیس بوك مقدار زیا        داشته
این فرم خـاص از برقـراري   . چگونه با نوشتن بر روي صفحۀ دیوار، احساسات خود را بیان کنید      

. دهیـد بگذاریـد   ارتباط توسط شما ساخته شده است تا دیگران را در جریان کارهایی که انجام می    
هـاي شـما و حالــت    رسـند، آنهـا فعالیـت    ا مـی هنگامیکـه آنهـا بـه صـفحۀ اطالعـات شخـصیِ شــم      

همچنین آموختید که چگونه یک حالت . کنید، را می بینند   هایی را که روي دیوار ارسال می        وضعیت
و دیگران هـم آنـرا    در منابع خبري دیده شود  وضعیت را مستقیم از صفحۀ اصلی اضافه کنید تا          

  . در صفحۀ اصلیِ خود ببینند
تواننـد بـر روي دیـوار     دوستان می-یق دیوار به دو روش امکان پذیر است      برقراري ارتباط از طر   

. بنویسند و شما هم می توانید براي برقراري ارتباط با آنها روي صفحۀ دیوارشان چیز بنویـسید               
هر . نتان نظر بدهید هاي روي دیوار دوستا در مورد نوشتهممکن است یک نوشتۀ جدید بنویسید یا 

  .ها و نظراتِ شما را ببیند تواند نوشته تان را ببیند هم می ستانکس دیگري که صفحۀ دو
. هاي روي دیوار افراد گروه، ارتباط برقرار کنیـد  توانید از طریق نوشته اگر وارد گروهی شدید می  

هـاي فـیس    توانید اطالعات بیشتري در مـورد گـروه   می» عضو گروه شدن« با عنوان 10در درس   
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کنیـد،   اي به یک گروه ارسال می   هاي ارتباطی، وقتی نوشته      دیگر راه  درست مانند . بوك کسب کنید  
  . توانند آنرا ببینند تمام افراد آن گروه می

. توانند بعضی اوقات محدودبندي شـده باشـند   هاي صفحۀ دیوار می ارتباط برقرار کردن با نوشته  
تري وارد کنید،  ن طوالنیبه عنوان مثال، اگر دنبال این هستید که نسبت به کادر حالت وضعیت، مت        

 براي تبادل متونی که از مطالب بیشتري Notes.  فیس بوك استفاده کنیدNotesتوانید از برنامۀ    می
توانیـد بعـضی رمزهـاي     ، حتـی مـی    Notesبا اسـتفاده از برنامـۀ       . برخوردار هستند، مناسب است   

HTMLرا همراه داشته باشید تا لین برنامه را تقویت کند  .  
تر براي برقراري ارتباط هستید، می توانید براي ارسال و  هاي خصوصی و راحت  دنبال راه  اگر به 

درسـت ماننـد هـر برنامـۀ ایمیـل دیگـري کـه        .  استفاده کنیدFacebook Inboxها، از  دریافت پیغام
هـا، سـاختن و ارسـال آنهـا و همینطـور سـازماندهیِ               براي خواندن پیغام   Inboxکنید،    استفاده می 

گردیـد، از ویژگـیِ    قراري ارتباط سریعتري می اگر به دنبال بر   . هایی دارد   هاي دریافتی گزینه    پیغام
تان که همزمان بـا شـما    توانید از طریق کیبرد     می. حرف زدن بطور آنالین فیس بوك استفاده کنید       

  . تان صحبت کنید شود، با دوستان وارد سایت می
 اقدامات و هدایاي فیس بـوك هـم بـا دیگـران ارتبـاط      توانید از طریق ارسال     در نهایت همچنین می   

بقیـۀ  ! آید، مگر نه؟ تا اینکار را امتحـان نکردیـد، از آن ناامیدنـشوید            عجیب به نظر می   . برقرار کنید 
ی کـه در ایـن قـسمت بـه آنهـا      هاي برقراري ارتباط  چگونگی استفاده از راه   به هاي این کتاب    بخش

   . پردازد   میتباط از طریق اقدامات و هدایا؛ شامل چگونگی برقراري اراشاره شد

  ها دریافت و ارسال پیغام
ایـن ویژگـی   . هایی ارسال یا دریافت داریـد  توانید پیغام  میFacebook Inboxشما از طریق ویژگیِ 

تـان در   دهد تا بـه دوسـتان   کند و به شما این امکان را می درست مانند یک سرویس ایمیل عمل می    
الزم نیست حتماً آدرس ایمیل آن فـرد را بدانیـد  تـا           . اي خصوصی ارسال دارید   ه  بوك پیغام   فیس

توانید مطالبی نظیر عکس یـا لینـک    همچنین می. برایش پیغام بفرستید، دانستن نام آن فرد کافیست 
  .به یک ایمیل پیوست کنید

غیر، بـر لینـک   رنگِ مت بوك روي نوار آبی  هاي فیس   ، در باالي هر کدام از صفحه      Inboxبراي دیدن   
Inbox  گرِموس خـود را روي لینـک بچرخانیـد و بـر عبـارت           اشارههمچنین می توانید    .  کلیک کنید

View Message Inbox)   هـاي   مـشاهدة پیغـامInbox (  بـه عنـوان   7-1شـکل شـمارة   . کلیـک کنیـد 
  . معمولی، نمایش داده شده استInboxاي از یک  نمونه
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  .  استفاده کنیدInboxتان، از  هاي خصوصی به دوستان فیس بوك براي ارسال پیغام: 7-1شکل شمارة 

هـا   هاي ارسالی، اعالن ، پیغامInbox: ، چهار نوار در باالي صفحه دارد که عبارتند از Inboxصفحۀ  
  : توانید در هریک از نوارها بیابید، آمده است اي از آنچه شما می در پائین خالصه. ها و بروزرسانی

ü Inbox :شاهدة براي مInboxاید، از این نوار استفاده کنید هایی که دریافت کرده  خود و پیغام .  
ü شاهده کنیـد، روي  اید را م   هایی که ارسال کرده     خواهید تمام پیغام    وقتی می : هاي ارسالی   پیغام

  .  کنیداین نوار کلیک
ü که به شما مربوط بوده هاي مختلفی    اطالعاتی دربارة فعالیت  -هاي  این نوار تمام اعالن   : ها  اعالن

بـوك را    شما در فیس  -اي از نظرات درگیر بودن      در عکسی عالمتگذاري شدن یا در زنجیره      : مانند
پیگیـريِ  « تحـت عنـوان   6بـراي کـسب اطالعـات بیـشتر در ایـن زمینـه بـه درس        . (دهد  نمایش می 

  .)»ها هاي دیوار، منابع خبري و اعالن نوشته
ü   افتن مطالب بروزرسانی شده در صفحۀ هواداران کـه در آن           براي ی : مطالب بروزرسانی شده

  . کنید، روي این نوار کلیک کنید اید یا از آن حمایت می عضو شده
  

  راهنمایی
هایی که   در روي نوار متغیر، شما را در جریان تعداد پیغامInboxفیس بوك با نمایش عددي در کنار لینک        

  .گذارد می تان وجود دارد، Inboxاید و در  نخوانده
  

هاي   و نیز پیغاماید هایی که دریافت کرده    کنید،فهرستی از تمام پیغام      کلیک می  Inboxوقتی بر نوار    
ها تصویر فرستنده، اگـر اجـرا    پیغام. شود اند، نمایان می اخیر که در باالي این فهرست ردیف شده     

تـاریخ و زمـان پیغـام را    فیس بوك همچنین    . شود، موضوع و اولین خطِ متن پیغام را در بر دارد          
، پنجـرة  7-2براي خواندن یک پیغام، روي آن کلیک کنید تا ماننـد شـکل شـمارة       . دهد  نیز ارائه می  
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. توانید براي باز کردن پیغام، روي عنوانِ پیغام یا خط محتوا کلیک کنیـد      شما می . پیغامی باز شود  
ب دیگري به آن پیوست کـرده و پیغـام   توانید به آن پیغام پاسخ داده، مطال   وقتی پیغام باز شد، می    
  . را به آن فرد برگردانید

  
کنید تا آنرا بخوانید، پنجرة جدیدي همراه با کادر  وقتی پیغامی را باز می: 7-2شکل شمارة 

  . شد توانید از آن به ذعنوان پاسخ برگشت استفاده کنید، باز می  که می(Reply box)پاسخ
 کلیـک کـرده و پاسـخ خـود را وارد     Reply پنجرة پیغام در کـادر     براي پاسخ داد به یک پیغام، در      

  . کلیک کنید(Send)کنید، سپس بر دگمۀ ارسال 
خواهید همچنان به پیغـام اصـلی پاسـخ دهیـد،      اگر براي فردي درحال ارسال پیغامی هستید و می       

بـراي  . ها خبري یا تـابلوي مباحـث، جمـع مـی شـود      متن پیغام مانند یک زنجیر روي قسمت پیغام    
  .  مشاهده کنیدReplyهاي قبلی را همراه با یک کادر  توانید پیغام دادن به مکالمه، می ادامه

  

  اخطار
. دهد، باشـید  هایی که چندین نفر را مورد خطاب قرار می هاي گروهی یا پیغام      دادن به پیغام    مواظب پاسخ 

. شود د هم به تمام افراد گروه فرستاده میدهی اند، و پاسخی که می بدلیل آنکه آنها به چند نفر ارسال شده
و دگمـۀ  ) پاسـخ بـه همـه   (Reply All بـه کـادر   Replyهاي گروهی متوجـه مـی شـوید کـه کـادر       با پیغام

Send)ارسال ( به دگمۀSend to All)خواهیـد مطلبـی را وارد    پس اگر مـی . شود تبدیل می) ارسال به همه
اگر دوست ندارید فقط بـه فرسـتنده پاسـخ    . ند، مراقب باشیدکنید که دوست ندارید دیگر افراد گروه بفهم   

  . بگردیدReplyها، دنبال لینک  دهید، در زیر نام آن فرد در صفحۀ پیغام
  

  ها مدیریت پیغام
کننـدة پیغـام    توانید از شکل تعیـین  خود، میInboxها در  براي دیدن حالت وضعیت هر یک از پیغام    

همچنـین  ). 7-3شـکل شـمارة   (قـرار دارد، اسـتفاده کنیـد   هـاي شـما     که در گوشۀ سمت چپ پیغام     
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توانید روي ستونی کلیک کنید که این نشانگرها براي اعمال تغییراتـی بـه حالـت وضـعیتِ یـک              می
یکـی دیگـر از   . شـوند  پیغام، مانند عالمتگذاري یک پیغام به عنوان خوانده شده یا نشده، نمایان می   

ه شده را از خوانـده نـشده تفکیـک کـرد، رنـگ سـایۀ زمینـۀ              هاي خواند   توان پیغام   هایی که می    راه
هـاي    پیغـام . شان، سـایۀ آبیرنـگ روشـنی دارنـد          هاي خوانده نشده در زمینۀ رنگی       پیغام. آنهاست

  . خوانده شده این سایه را ندارند
  : در پائین معناي هر یک از نشانگرها آمده است

. ناست کـه ایـن پیغـام خوانـده نـشده اسـت      یک نقطۀ آبیرنگ در سمت چپ یک پیغام، به این مع         ×
 . رود وقتی این پیغام را مطالعه کردید، این عالمت هم از بین می

 .اید شکل پیکان به این معناست که به این پیغام پاسخ داده ×
اگر پیغامی شامل پیوستی نظیر یک عکس، فیلم یا لینکی باشد، شکل گرافیکی کـوچکی نمایـانگر      ×

 . شود  مینوع آن فایل نمایان
 :است هایتان درج شده در پائین طریقۀ مدیریت پیغام

گر موس خـود را بـه سـمت چـپ      براي آنکه پیغامی را به حالت خوانده نشده برگردانید، اشاره          ×
کادر مربعی برده و سپس براي آنکه آنرا به عنوان یک پیغام خواهنده نشده عالمتگذاري کنیـد،در             

 .  کلیک کنیدMark as Unread روي لینک Inboxباالي 
شده برگردانید، در کنار آن پیغام  براي آنکه پیغامی را بدون اینکه آنرا باز کنید، به حالت خوانده ×

 Mark بر لینـک  inboxبر شکل نقطۀ آبی کلیک کرده یا آن کادر را انتخاب کنید و سپس در باالي 

as Readکلیک نمایید . 

  
ها، به نشانگرهاي پیغام  بیشتر در مورد حالت وضعیت پیغامبراي کسب اطالعات : 7-3شکل شمارة 

 . نگاه کنید
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در (با کلیک در کادر مربعی. ندارید دیگر آنرا نگه دارید، پاك کنید هایی که دوست توانید پیغام می ×
 .  را انتخاب کنیدDelete لینک inbox، آن پیغام را انتخاب کرده، سپس در باالي )گوشۀ سمت چپ

که چند پیغام با حالت وضعیت جدید یا براي پاك کردن ، را بـا هـم انتخـاب کـرد، روي         براي آن  ×
 None یـا   Read ،Unread ،All  را کلیک کرده و یکی از عبارات  Selectمنوي ظاهر شونده عبارت     

 . را انتخاب کنید
شۀ سـمت   در گوSearch Inboxچیزي بگردید، داخل قسمت هایتان دنبال   آنکه میان پیغاميبرا ×

خواهید آنرا جستجو کنید را وارد نمایید سپس کلیـد     اي که می    راستی کلیک کرده و عبارت یا کلمه      
Enter یا Returnرا کلیک کنید  .  

  

  نکته
توانید آنرا به عنوان پیغام خوانده نشده عالمتگذاري  کنید، می همچنین وقتی پیغامی را در کادر خود باز می

توانید براي پاك کردن آن پیغام هم  همانجا می.  را کلیک کنیدMark as unreadکنید و در زیر صفحه لینک 
 .لینکی بیابید

  

  ارسال یک پیغام
بوك یا افرادي که در خارج از  توانید به دیگر کاربران فیس مادامیکه آدرس ایمیل آنها را بدانید، می    

 را نمایش inboxبوك، صفحۀ  براي ارسال پیغام در فیس    . شناسید، پیغام ارسال کنید     محیط آن می  
  : دهید و مراحل زیر را انجام دهید

توانیـد در نـوار متغیـر     همچنین مـی . (کلیک کنید) نوشتن پیغام(Compose Messageبر عبارت  -1
 Compos New حرکـت داده و سـپس بــر عبـارت    Inboxگـر مـوسِ خــود را روي لینـک     اشـاره 

Messageکلیک کنید (. 
  . کند  باز می7-4یغام را درست مانند شکل شمارة فیس بوك پنجرة نوشتن پ

  
  .فُرم نوشتن پیغام: 7-4شکل شمارة 
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رم نوشتن پیغام، قسمت       -2 نـام، فهرسـت   .  انتخاب شده و آمـاده بـراي فرسـتادن  اسـت          Toدر فُ
یا آدرس ایمیـل  ) تان در فیس بوك ایمیل بفرستید اگر دوست دارید به گروهی از دوستان  (دوستان

کنید، فـیس بـوك فهرسـتی از امکانـات موجـود در       همانطور که شروع به نوشتن می. نیدرا وارد ک 
توانید از میانِ آن نام مورد نظر خود را انتخاب کنید یا بـه نوشـتن ادامـه     گذارد می   اختیار شما می  

 . دهید
 کـرده   آن کلیک کنید یا نام را انتخـاب Xبراي آنکه نام وارد کرده را پاك کنید کافیست روي دگمۀ    

 .  را کلیک کنیدDeleteو کلید 
 . کلیک کرده و براي پیغام خود عنوانی وارد کنید) موضوع(Subjectدر قسمت  -3
 .  کلیک کنید و متن پیغام خود را وارد کنیدMessageداخل کادر  -4

توانیـد از لینـک     بطور اختیاري براي همراه کردن یـک فـیلم، لینـک، عکـس و اینگونـه مطالـب، مـی                   
Attach)اید  و     نصب کرده هاي کاربرديِ دیگري که       ممکن است براي برنامه   . استفاده کنید ) پیوست

  .دهد نیز استفاده کنید امکان ارسال مطالب را به شما می
 .  را کلیک کنیدSendوقتی براي ارسال آماده شدید، دگمۀ  -5

 Toاضـافی را بـه قـسمت    هـاي    فقط کافیـست نـام  -توانید به بیش از یک نفر هم پیغام بفرستید       می
  . توانید اضافه کنید در هر پیغام تا بیست اسم می. اضافه کنید

  ها تبادل لینک
شوید با دوسـتانِ فـیس بـوکی     هایی را که در اینترنت با آنها مواجه می توانید محتواي وب شما می 

داریـد   با کلیپی برخورد کردیدکـه دوسـت       YouTubeبراي مثال، اگر در سایت      . خود سهیم شوید  
توانید در مورد آن لینک مطلبی براي  دیگران هم آنرا ببینند یا اگر یک تیتر خبري جالب خواندید می

بوك، لینکی به صفحۀ خـود   هاي فیس وقتی با استفاده از برنامۀ کاربرديِ لینک. دیگران هم بگذارید  
ري روي صـفحۀ  تان و همچنین در منابع خبـ   کنید، آن لینک در صفحۀ اطالعات شخصی        اضافه می 

  . شود اصلی ظاهر می
تـان، لینکـی را در اختیـار دیگـران بگذاریـد، در کـادر حالـت وضـعیت          براي آنکه در صفحۀ اصلی 

بـوك هـم از آن یـاد     کـه بـه عنـوان ناشـر فـیس     » تو چه فکـري هـستی؟    «کادري با این سوال   (خود
ي لینک به شما نـشان  به محض انجام این کار، فیس بوك چند شکل و یکی برا        .کلیک کنید ) شود  می
براي امتداد حالت وضعیت بـه شـکلی کـه    . رسانی اضافه کنید توانید آنها را به بروز     دهد که می    می

 نمـایش داده شـده   7-5براي افزودن یک لینک هم جایی داشته باشد، همانطور که در شکل شمارة  
  .  کلیک کنیدLinkاست، بر گزینۀ 
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یه یا یک لینک به حالت وضعیت خود، از ناشر فیس بوك براي افزودن یک نظر: 7-5شکل شمارة 

  . استفاده کنید
داخـل ایـن قـسمت کلیـک     . کند  را برایتان اضافه می   //:httpناشر فیس بوك بطور خودکار پیشوند       

توانید لینکـی را کـه از    همچنین می. خواهید به آن لینک کنید را وارد کنید       کرده و آدرسی را که می     
. کلیک کنید) پیوست(Attachروي دگمۀ . اید، نیز در اینجا وارد کنید د کپی کردهمرورگر ویندوزِ خو

شـود   امنیتی را نمایش دهد، در میان کلماتی که نمایان مـی    ممکن است فیس بوك کادر مربع شکل        
. فرسـتد  بوك آن لینک را به بروزرسانی مـی  در نهایت فیس.  کلیک کنید  Submitتایپ کنید بر دگمۀ     

، شـما  هـا   و فـیلم  در مـورد عکـس  .  ، یک لینک به یک بالگ، اضافه شده اسـت 7-6ة  در شکل شمار  
اي بـه ایـن لینـک، تنهـا      براي افزودن نظریه . توانید کدام شکل کوچک عکس لینک را اضافه کنید          می

براي مثال، ممکن است بخواهیـد توضـیحی در مـورد آن    . کافیست کادر حالت وضعیت را پر کنید   
 کلیک Shareوقتی براي ارسال یک لینک آماده شدید، بر دگمۀ  . لینک  و یا دلیل ارسال آن بنویسید       

  . کنید

  
  . توانید نحوة نمایش آن لینک را در منابع خبري خود مدیریت کنید می: 7-6شکل شمارة 

  

  نکته
 که در صفحۀ اصـلی در گوشـۀ سـمت چـپ، بـاالي ایـن صـفحه قـرار گرفتـه اسـت،           Linksبا کلیک بر لینک  

  . دهدهاي ارسال شده را نمایش توانید منابع خبري را فیلتر کنید تا تنها لینک می
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دست دارید تا به یک لینک خاص در فیس بوك نظیر یک رویداد، یـک گـروه یـا یـک یادداشـت      اگر  
 که در صفحه قرار گرفته است به سرعت آن مطلب را بـا       Shareتوانید با کلیک بر دگمۀ        بروید، می 

 7-7ي را دریتشبیه به شکل شـمارة  Shareوقتی فعال باشد، این ویژگی کادر . دیگران قسمت کنید  
کند و شما می توانید انتخاب کنید که آن لین را براي استفادة همگان روي صفحۀ اطالعـات         باز می 

  . تان قرار دهید یا آنرا بصورت خصوصی به صورت یک پیغام به دوستی ارسال کنید شخصی
  

  نکته
 آن لینک را در Share Bookmarkletسایتی تعیین کنید و با استفاده از ابزار  توانید وب در مرورگرِ خود، می

در گوشۀ پایین سمت (ها بروید کاري، به صفحۀ لینک براي انجام چنین. بوك در اختیار دیگران قرار دهید فیس
به دنبال دگمۀ ).  را انتخاب کنیدLinks کلیک کرده و عبارت Applicationsبوك بر دگمۀ  چپ از پنجرة فیس

Share on Facebookکه در گوشۀ سمت راست صفحه قرار گرفتـه اسـت   بگردید، دگمۀ خاکستري رنگی  .
توانید هر  دهید، می وقتی چنین کاري انجام می. هاي مرورگرِ خود بکشید  Bookmarمی توانید آن را به نوار       

خواهید آنرا در فیس بوك در اختیـار دیگـران قـرار دهیـد، بـر روي آن       زمان که صفحۀ وبی پیدا کردید که می 
  .کلیک کنید

  

  
بوك به عنوان یک لینک ارسال شده در منابع خبري، لینکی به  توانید در فیس می: 7-7ة شکل شمار

  .صفحۀ دیگر یا پیغامی به یک دوست قرار دهید

  ارسال اقدامات و هدایا
. بـوك بیابیـد کـه بـه نـوعی درگیـر اقـداماتی هـستند         توانید تعداد زیادي برنامـه در فـیس       شما می 
 است، احتمـاالً بـه ایـن دلیـل کـه توسـط         )شوخی کردن (Pokeدي    ترین آنها برنامۀ قراردا     معروف

توانیـد   ، شـما مـی  کـالم   فرمی از ارتباطات بدونِ. گیرد کاربران جدید بسیار مورد استفاده قرار می    
 کنید مثالً راهی براي سالم گفتن، بیشتر مثـل اینکـه مـشتی بـه     شوخیکسی را بصورت دیجیتالی     
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دندة کسی مشت بزنید، همه اینکارها بدون اینکه نیـازي بـه نوشـتن    شانۀ کسی بزنید یا با آرنج به  
 کـه در زیـر   Pokeتوانیـد بـر لینـک     وقتی صفحۀ اطالعات شخصی فردي را مـی بینیـد، مـی      . باشد

شـما  با اگر کسی ). 7-8شکل شمارة (تصویر اطالعات شخصی فردي قرار گرفته است، کلیک کنید    
د یـ  کنشـوخی   با کسیتوانید شما هم می. دهد ا اطالع می کند، فیس بوك با اعالنی به شم  شوخیرا  

  .یا آنرا نادیده بگیرید
براي مثال، . کند صدها برنامۀ کاربردي شخص سوم وجود دارد که اقدامات دیگري هم ارسال می         

SuperPoke      دهد که یک بوسه یا بغل بـراي کـسی بفرسـتید، غـذا درسـت        به شما این امکان را می
. شـوند  البته همه اینکارها  بصورت دیجیتالی تصور می -د و از این قبیل کارها     ، نیشگون بگیری  کنید

توانند با  فرستید، آنها درخواستی مشاهده کرده و می ی چیزي میبراي کساز برنامۀ دیگري    وقتی  
العمل نشان دهند و در مقابـل بـراي شـما هـم      پرکردن ان درخواست توسط خودشان به آن عکس 

 را امتحان کنید  Office Pokeبراي دفتر، شاید باید. که کالً آن اقدام را رد کنیدچیزي بفرستند یا این
  .  را نصب کنیدFlirty Pokeیا براي تمایالت احساسی 

  
 کنید، از شوخیبراي اینکه یکی از دوستان فیس بوك خودرا بصورت دیجیتالی : 7-8شکل شمارة 

  .  استفاده کنیدPokeویژگیِ 
 در مـورد الکترونیکـی منظـورم اسـتریو و       -دایاي الکترونیکـی هـم بفرسـتید      هـ  توانید  همچنین می 

، گل و از اینگونه  هاي کوچک، بادکنک    تلویزیون نیست بلکه آثار دیجیتالی موارد مختلفی نظیر کیک        
کنید، روي صفحۀ اطالعات شخصیِ آن فرد، یک شـکل           یک هدیۀ دیجیتالی ارسال می    وقتی  . موارد

براي مثال، ممکن است روز تولد دوستِ . ظاهر می شود Gift Boxمحدودة گرافیکی از آن هر در 
اي  اي بفرستید یا براي آنکه کسی را خوشحال کنید براي او هدیـه         خود، یا سالگرد ازدواج او هدیه     

  . ارسال کنید
هدایا بهایی دارند کـه شـما بایـد    . بوك براي گرفتن هدیه مسائلی وجود دارد با این وجود، در فیس  

 اعتبـار ارزش  10 حدود ها  بیشتر هدیه . ها را بصورت آنالین با کارتهاي اعتباري خریداري کنید        آن
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توانید اعتبارهاي بیشتري خریـداري کنیـد و هـر     اگر الزم بود،  می. دارند که معادل یک دالر است     
  . وقت بخواهید براي کسی هدیۀ خاصی بفرستید، یکی بخرید

توانید از طریـق منـوي    براي دسترسی به آن می. بوك است   فیسبرنامۀ هدیه، بخشی قراردادي از      
Applicationکافیست روي لینک .  در زیر پنجرة مرورگر وارد شویدApplication   کلیک کـرده و 

 نمـایش داده شـده اسـت، صـفحۀ       7-9همانطور که در شکل شـمارة       .  را انتخاب کنید   Giftsسپس  
ي انتخاب کرده و بابت آن هدیه یـا هـدایا پـول پرداخـت     ا توانید هدیه   هدایا باز می شود و شما می      

  .کنید
توانید اطالعـات بیـشتري در درس     خود میكِهاي دیگر به تجربۀ فیس بو در مورد افزودن برنامه  

  . کسب کنید »ها افزودن برنامه« تحت عنوان 12

  
امۀ هدایا استفاده براي ارسال هدایاي دیجیتالی به دوستان فیس بوكِ خود از برن: 7-9شکل شمارة 

  .کنید

  ها بالگ کردن با یادداشت
تـري کـه    توانید براي متون طوالنی    می.  برنامۀ قراردادي دیگري در فیس بوك است       Notesویژگیِ  

 براي بـالگ کـردن    Notes.  استفاده کنید  Notesرسانیِ وضعیت معمول جا بگیرد از         در کادر بروز  
فرستید، آن مطلـب   اي می وقتی نوشته. خود، عالی است بوك و تبادل این بالگ با دوستان          در فیس 

حـق ایـن را داریـد کـه بـراي ایـن       .شـود   روي صفحۀ اطالعات شخصی و منابع خبري نمایان مـی         
توانید اجازه دهید همه آنرا ببینند،  افراد موجـود     می. یادداشت تنظیمات حریم شخصی تعیین کنید     

 دوستان، فقط دوسـتان یـا سفارشـی کـردن و     تان، دوستان هاي شما و فهرست دوستان   در شبکه 
بعد از آنکه یادداشـتی منتـشر شـد،       . تنها به دوستان خود اجازه دهید تا یادداشت را مشاهده کند          

  . توانند نظرات خود را در آن یادداشت اضافه کنند دیگران می
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  : مراحل زیر را دنبال کنیدNotesبراي استفاده از ابزار 
 .  را انتخاب کنیدNotes کلیک کرده و سپس the + tabتان روي  یدر صفحۀ اطالعات شخص -1

 . تان اضافه کنید  به صفحۀ ازالعات شخصیNotesنوار صفحۀ 
 . تان اضافه کنید  را به نوار صفحۀ اطالعات شخصیNotesدر ابتدا برنامۀ 

 .  کلیک کنید Write a New Noteروي دگمۀ  -2
 را  Write a Noteبـوك صـفحۀ    ش داده شده اسـت، فـیس   نمای7-10همانطور که در شکل شمارة 

  . دهد همراه با فرم یادداشت خالی نمایش می

  
  . براي خلق یادداشت یا بالگ خود، فُرم یادداشت را پر کنید: 7-10شکل شمارة 

 .  کلیک کرده و عنوانی براي یادداشت خود وارد کنیدTitleداخل کادر  -3
  . و متن یادداشت خود را وارد کنید کلیک کرده Bodyداخل کادر  -4
  

  راهنمایی
بـراي  .  وارد کنیـد Facebook Notesتوانید متنی را از برنامۀ دیگري کپی کرده و به ویژگیِ  شما براحتی می

 . بنویسید و آن متن را در فُرم فیس بوك کپی کنیدMicrosoft Wordمثال، ممکن است بالگ خود را در 

بـوکی را کـه در یادداشـت      دوستان فیسTag people in this noteسمت توانید با استفاده از ق می
دهد که بـا یـک اعـالن آگـاه      اینکار به آنها این امکان را می  . دارید، بطور اختیاري عالمتگذاري کنید    

  . شوند که احتماالً در یادداشت شما وجود دارند
بـوكِ خـود یکـی     که از آلبوم فیستوانید تصویري به یادداشت اضافه کنید یا این        بطور اختیاري می  

هـاي   کنیـد، در صـفحۀ یادداشـت، گزینـه        وقتـی توصـیري بـه یادداشـت اضـافه مـی           . انتخاب کنید 
  .شود و یک کادر هم براي افزودنِ گرفتن عکس اضافه میشده براي مدیریت جایگاه عکس  اضافه
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 بـر منــوي  بـراي پیـدا کــردن تنظمیـان حـریم شخــصی، بـه پــایین صـفحۀ یادداشـت  برویــد،        -5
 .  کلیک کنید و براي این یادداشت سطح حریم شخصی انتخاب کنیدNote Privacyظاهرشوندة 

 کلیک کرده و چگونگی Previewبراي اینکه در گام اول یادداشتِ خود را بازبینی کنید بر دگمۀ         -6
 آنـرا  توانیـد از صـفحۀ بـازبینی    شـما مـی  . بوك را کنترل کنید نحوة نمایش یادداشت خود در فیس  

 .  کلیک نماییدEdit بر کلید Notesمنتشر کرده یا براي برگشت به صفحۀ 
 را Save Draftرا ذخیره کرده و بعد آنرا بـاز کنیـد، دگمـۀ    نویس  اگر دوست دارید تا صفحۀ پیش

 . کلیک کنیدDiscardبراي تغییر تفکرات خود درمورد کل جریان یادداشت، بر دگمۀ . کلیک کنید
 . کلیک کنیدPublishر صفحۀ یادداشت بر دگمۀ براي انتشا -7

براي آنکه هر زمان که بخواهیـد صـفحۀ یادداشـت خـود را مـشاهده کنیـد، در صـفحۀ اطالعـات                     
  .  کلیک کنیدNotesشخصیِ خود روي نوار 

در .  اضـافه کنیـد  pizzazzبه متن یادداشت خود،      HTMLتوانید با استفاده از رمزنویسیِ        شما می 
لینـک کوتـاهی   ) یک یادداشت بنویـسید (Write a Note کادر متن اصلی صفحۀ گوشۀ سمت راست

روي این لینک کلیـک  .  را در بر دارد"feeling bold? Format your note"که این جمله وجود دارد 
توانیـد بـراي فرمـت کـردن مـتنِ خـود از آن        را کـه مـی   HTMLهـاي     کنید تا فهرستی از برچسب    

توانید ضمن    آشنایی دارید می   HTMLنویسی    اگر خودتان به برنامه   . ییداستفاده کنید، مشاهده نما   
اي ِ  از برگۀ تقلب حرفـه توانید  اگر نه، می. نویسید، مستقیم آنرا وارد کنید آنکه یادداشت خود را می 

  . بوك استفاده کنید و آنرا پرینت کرده و در درسترس خود نگاه دارید فیس
 کلیک کرده و سپس براي باز کردن صفحۀ Application بر دگمۀ توانید در زیر پنجرة مرورگر می

دهد، گزینـۀ   بوك که صفحۀ یادداشت دوستانِتان را مانند صفحۀ خودتان نمایش می       یادداشتِ فیس 
Notes   تـان در   توانید منابع خبري تان می  براي نمایش یادداشت هاي اخیر دوستان     .  را انتخاب کنید

 کلیـک  Notesتنها کافیست بر لینـک  . شود  این شامل خودتان نیز می     صفحۀ اصلی را فیلتر کنید که     
  . کنید

   با دوستان(chatting)گفتگو
توانید با  ارتباط کافی نیست، می  براي برقراريهاي دیجیتالی اگر ارسال پیغام، یادداشت و شوخی    

هستید یکـی از  اگر وقتی شما آنالین .  مستقیم با دوستان خود صحبت کنید      Chatاستفاده از ابزار    
 chatهـاي دیگـر    اگر با برنامـه . زمان با هم صحبت کنید    توانید هم   تان هم آنالین باشد، می      دوستان
  . کنند بوك نیز همانگونه عمل می کنید، خواهید دید که ابزار چتِ فیس مسنجر صحبت می! مثل یاهو

در گوشـۀ سـمت   . کنیـد دهید این است که وضعیت آنالین خـود را فعـال          اولین کاري که انجام می    
منوي چتی در شـکل شـمارة     .  کلیک کنید  Chatدر زیر پنجرة مرورگر بر شکل       راست نوار برنامه    
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.  را انتخـاب کنیـد  Go Offline کلیک کرده و سـپس  optionsبر دگمۀ .  نشان داده شده است11-7
ر کنـار عالمـت   هنگامیکه فعال اسـت نقطـۀ سـبزرنگی د   . تواند فعال یا غیرفعال باشد   این فرمان می  

Chat  هرگـاه رنـگ   . شـود  شود وقتی هم که غیرفعال باشد، رنگ آن نقطه خاکـستري مـی            دیده می
  . توانید کارهاي خود را انجام دهید حالت وضعیت شما سبز رنگ بود می

  
  .حالت وضعیت چت خود را روي آنالین تنظیم کنید: 7-11شکل شمارة 

دوبـاره عالمـت چـت را فـشار دهیـد تـا       .  با او چت کنیدحاال وقت آن رسیده کسی را پیدا کرده تا 
اگر آنها آمـادة انجـام   . تان که آنها هم آنالین هستند، مشاهده کنید        فهرستی از دوستان فیس بوکی    

براي .  اند کنید، در منوي چت فهرست شده بینید که وقتی روي عالمت چت کلیک می چت باشند، می
بوك یک  فیس.  روي نام یکی از دوستانِ خود کلیک کنیدشروع کردنِ چت کافیست در این فهرست     

در کادر زیر پنجرة چت، .  شبیه است  7-12کند که به شکل شمارة        پنجرة کوچک براي چت باز می     
آن متن در محـدودة  .  را کلیک کنیدReturn یا Enterرده و دگمۀ خواهید بگویید را وارد ک      آنچه می 

بـراي  . رود کنیـد پـایین مـی    ور که جمالت بعدي را وارد مـی شود و همانط   مکالمۀ پنجره نمایان می   
شـما  .  اسـتفاده کنیـد  Scrollتوانیـدد از نـوار    هاي مختلـف مکالمـۀ خـود را ببینیـد مـی      آنکه قسمت 

توانید با چندکاربر چت کنید اما در یک پنجرة چت نخواهیـد توانـست بـا چنـد کـاربر مکالمـات          می
  . مختلفی داشته باشید

رة چت و ادامه ندادن به گفتگو تنها کافیست در گوشـۀ سـمت راسـت کـادر، روي           براي بستن پنج  
توانید براي اینکه این پنجـره را از سـر راه برداریـد     همچنین می.  کلیک کنید (X)دگمۀ بستن پنجره

بـوك یـک بادکنـک قرمـز رنـگ            اگر پنجره کوچک شده باشـد، فـیس       . کنید) کوچک(minimizeآنرا  
  . آن فرد برایتان چیزي نوشت شما را در جریان بگذارددهد تا اگر  نمایش می
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  .توانید در زیر محدودة پنجرة چت چیزي تایپ کنید براي شروعِ چت می: 7-12شکل شمارة 

  optionبراي آنکه پنجرة چت بزرگتري داشته باشید، باردیگر بر عالمت چت کلیک کرده و دگمـۀ  
در اینجا فیس بوك یـک پنجـرة   .  کلیک کنیدpop out Chatدر گام بعدي، بر فرمان . را انتخاب کنید

براي برگردانـدن  . توانید دید بهتري داشته باشید گذارد که در آن می بزرگ چت در اختیار شما می  
  . این پنجره به اندازة پنجرة کوچک، مراحل قبل را تکرار کنید

هـایی دیگـري از    گزینـه انیـد  تو کنید، می    را انتخاب می   optionهنگامیکه در منوي اصلی چت، دگمۀ       
  :باشند ها به ترتیب زیر می شرایط انجام چت را نیز مشاهده کنید که این گزینه

ü         هـاي بـه تبـادل     هر گزارشی نظیر حالت وضعیت یا لینـک  منابع گزارش را در چت نشان دهید
  . تان را به نمایش بگذارید تا در پنجرة چت نمایان شود گذاشته در مورد خود یا دوستان

ü  یک صداي اخطار براي زمانی که خط مکالمۀ جدیدي بـه      هاي جدید صوت بگذارید     براي پیغام 
  . شود، بگذارید پنجرة چتِ شما اضافه می

ü       بنديِ دوستان آنالین خود را تمـام مـدت    فهرستدارید  پنجرة دوستانِ آنالین خود را باز نگاه
  . دارید مادامیکه خودتان آنرا کوچک کنید باز نگاه
ü      براي آنکه کمی جا بـاز ککنیـد بهتـر اسـت     ها را نمایش دهید  در دوستان آنالینِ خود فقط نام

  . تصاویر صفحات اطالعات شخصی را پنهان کنید
ü    دهد تا فهرست یک دوست را به نمایش گذاشته و آن       به شما این امکان را می     فهرست دوستان

  .ها را در چت نمایش دهد فهرست
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  خالصه
هـا و   ها، اقدامات احمقانه، بالگ کردن، تبادل لینک س آموختید چگونه با استفاده از پیغام    در این در  

در درس بعد خواهید آموخت چگونه . چت کردن با دوستانِ خود در فیس بوك ارتباط برقرار کنید
  . هایی در اختیار دیگران بگذارید تصویر و فیلم

   
  
  
  



  8درس 

  تبادل تصاویر
  

شـما  .  چگونه در فیس بوك عکس ببینید و به پروندة خـود اضـافه کنیـد   در این درس خواهید آموخت 
بـوك   هایی ارسال کنید و همۀ این مـوارد را در فـیس          خواهید آموخت چگونه یک آلبوم بسازید، عکس      

گـذاري کـرده و      مـت هـاي خـود عال      همچنین خواهید آموخت چگونه دیگران را در عکـس        . منتشر کنید 
  . هاي خود را با فیس بوك سازماندهی کنید عکس

  ل تصاویر در فیس بوكدتبا
. بوك بزرگترین سایت تبـادل در دنیـاي وب اسـت؟ ایـن حقیقـت دارد      کنید اگر بگویم که فیس باور می 

 کـاربران .  پیشی گرفتـه اسـت  Flickr و  Photobucketهایی نظیر  سایتدر میان دیگران از فیس بوك 
اي است، روشی  چرا؟ به این دلیل که کار بسیار ساده. کنند بوك ماهیانه میلیونها عکس ارسال می فیس

مفرح براي آنکه در مورد خودتان اطالعاتی در اختیار دیگران قرار دهیـد، راهـی عـالی بـراي ارتبـاط         
ا تنهـا چنـد دلیـل را    نظیـر، همـۀ اینهـا تنهـا را گفتـیم تـ          برقرار کردن با دیگران و ابزار بازاریـابی بـی         

دهد  ممکن است این دلیل هم بد نباشد که بگویم فیس بوك به شما این امکان را می          . بندي کنیم   فهرست
 میلیـارد  10 کاربران فیس بوك بالغ بـر  2009همانطور که در سال . تا تعداد زیادي عکس ارسال کنید  

  !است مگرنه یاديتعداد ز. سازي اجتماعی رد و بدل کردند عکس در این سایت شبکه
هاي عکس تبدیل می شوند درست ماننـد همـان    کنید به آلبوم هایی را که به فیس بوك اضافه می     عکس

هـاي تعطـیالتِ خـود     ممکن است آلبـومی از عکـس  . دهید  تان انجام می    هاي د رمنزل    کاري که با عکس   
وقتی . ن و اینگونه مواردتا هاي فوري از دوستان و افراد خانواده درست کنید یا تصاویر هنري، عکس     

گذاري کنیـد و کـاربران دیگـر     ها عالمت توانید افراد مختلف را در این عکس     کنید می   می ارسال   عکسی
  . هاي شما نظر دهند توانند در مورد عکس می
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مـدیریت مـی    Photosاي تحت عنـوان   هاي شما در فیس بوك از طریق برنامه     هاي فعالیت   تمامی عکس 
که بخشی از برنامۀ قراردادي است وقتی با نام کاربري فیس بوك خـود شـروع بـه           این برنامه   . شود

کار می کنید در اختیارتان خواهد بود، ابزارهایی بـراي ارسـال تـصاویر، سـازماندهی آنهـا و تبـادل             
استفاده کنیـد،  کنندة مختلف   سه برنامۀ ارسال   از توانید  شما می . دهند  تصاویر در اختیار شما قرار می     

بـوك   هاي خود را از کامپیوتر یا دوربـین خـود بـه فـیس         کنند تا عکس    هاي که به شما کمک می       مهبرنا
  . است  ساخته شدهMacها براي کاربران  انتقال دهید، یکی از این برنامه

هایی بگذارید، یا در منابع خبري روي صفحۀ اصلی،  توانید در صفحۀ اطالعات شخصیِ خود عکس می
هـاي   تـرین روش  یکـی ازسـاده  . هاي گروهی و دیگر موارد ها، در نوشته   ادداشتها و ی    در بخش پیغام  

تان زمانیست که آنها را به عنوان گزارشی در صفحۀ اصـلی در بخـش منـابع              دیدن تصاویر دوستان  
فقط کافیست روي ).   نمایش داده شده است8-1همانطور که در شکل شمارة      (کنید  خبري مشاهده می  

 آن تصویر داخل پنجرة خودش باز شود یا بر روي نام آلبوم کـه در زیـر آن           یک عکس کلیک کنید تا    
  . است کلیک کرده تا آلبوم مربوطه باز شود گرفته عکس قرار

  
تصاویر ارسال شدهدرر صفحۀ اصلی در منابع خبري  اغلب به عنوان یک گزارش ظاهر : 8-1شکل شمارة 

  . شوند می
  

  راهنمایی
هـاي عکـس    هـایی بـراي آلبـوم    توانید بـه دنبـال لینـک    گ شده در صفحۀ اصلی، میهاي پررن همچنین درمحدوده 

درست زیر . است ها قرار گرفته  درخواست ها در گوشۀ سمت راست صفحه در زیر محدودة اعالن این لینک. بگردید
ز آنهـا دیـدن   گذاري کرده یا ا تان به انها ملحق شده، سرمایه شده و روادیدي که دوستان گذاري تبلیغات سرمایه 

  .است هایی که اخیراً ارسال شده است را هم فهرست بندي کرده این قسمت آلبوم. اند کرده
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بـراي مثـال، اگـر در حـال       . است  روش دیگر براي دیدن تصاویر استفاده از صفحۀ اطالعات شخصی         
ي یک هاي نیمه منبعِ آن فرد رو توانید در گزارش مشاهدة صفحۀ اطالعات شخصی دوستی هستید می

شـکل  . هـاي او را مـشاهده کنیـد     کلیک کـرده و فهرسـت آلبـوم   Photosعکس کلیک کنید یا روي نوار      
اي از تصویري است که در نیمه منبع یک صفحۀ اطالعات شخصی قرار داده شـده            نمونه 8-2شمارة  

  . است 

  
  .روشی دیگر براي مشاهدة تصویر در یک صفحۀ اطالعات شخصی: 8-2شکل شمارة 

هـا در آن جـاي گرفتـه باشـند، بـه سـراغ صـفحۀ برنامـۀ          گردید که تمام عکـس   دنبال جائی می   اگر به 
Photosدر مرحلۀ بعد چگونگیِ اینکار را به شما آموزش خواهیم داد.  بروید .  

  Photosمشاهدة صفحۀ برنامۀ 
اي با   بر دگمهApplicationsتوانید در نوار  پیدا کنید می Photosبراي آنکه راه خود را به سوي برنامۀ 

وقتی بـر  . همین نام کلیک کنید، این دگمه در زیر پنجرة مرورگر در گوشۀ سمت چپ قرار گرفته است    
 را انتخـاب  Photosتوانیـد عبـارت     ظاهر می شود آنگاه میApplicationاین دگمه کلیک کردید، منوي    

 Photosداده شده است، صفحۀ  نشان 8-3شود تا همانطور که در شکل شمارة   کار باعث می    این. کنید
ها قرار گرفته است نیـز    که در نوار برنامهPhotosتوانید بر عالمت  همچنین می . پیش رویتان باز شود   

  . باز شودPhotosکلیک کنید تا صفحۀ برنامۀ 
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  .   استفاده کنیدPhotosبراي مشاهدة آلبوم دوستان خود از صفحۀ : 8-3شکل شمارة 
  : یر را در بر دارداین صفحه ویژگیهاي ز

ü را نمـایش  انـد  هایی را که دوستان شما به تـازگی بـر سـایت ارسـال کـرده                 آلبوم: هاي اخیر   آلبوم 
  . دهد می
ü دهد هایی را که از تلفن همراه ارسال شده باشد را نمایش می عکس: تصاویر تلفن همراه.  
ü  هـاي مختلـف    ه در آلبـوم دهـد کـ   هاي دوسـتانی را نمـایش مـی       عکس: گذاري شده   دوستان عالمت

  . عالمتگذاري شده باشند
براي مشاهدة یک آلبـوم تنهـا   . ها و تصاویر متفاوت را میان این سه نوار بررسی کنید توانید آلبوم   می

 نمایش داده شده است، آلبـوم  8-4همانطور که در شکل شمارة     . کافیست بر جلد آن آلبوم کلیک کنید      
  . خود را به شما نشان دهدشود تا محتویات  تان باز می دوست

  
توانید بر روي  اي در صفحۀیک آلبوم می براي مشاهدة یک عکس، یا نوشتن نظریه: 8-4شکل شمارة 

  . عکسی کلیک کنید
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 نـشان  8-5براي دیدن تنها یک عکس کافیست بر روي آن کلیک کنید، همانطور کـه در شـکل شـمارة             
براي رفتن به تصویر قبـل بـا بعـد    .  دهد نمایش میبوك در قالب یک صفحه آنرا  داده شده است، فیس  

همچنـین بـا   .  کلیک کنیـد Previous یا Nextهاي    توانید در گوشۀ راست باالي آن عکس روي دگمه          می
توانید به صفحۀ اصلی آلبـوم یـا    استفاده از لینکی که در گوشۀ سمت چپِ باالي صفحه قرار دارد، می 

  . صفحۀ اطالعات شخصی برگردید
توانید  تان می  صفحۀ آلبوم و در زیر هر کدام از صفحات عکس، جائی است که شما و دوستاندر زیر

این ویژگی روش بسیار خوبی براي برگرداندن آن تصویر، موضوع آن یـا   . نظرات خود را وارد کنید    
دیدن کل مکالمات که در زیر بخش نظراتِ یـک عکـس یـا جلـد آلبـوم        . دهد  اي است که ارائه می      تجربه

  . نهان شده است، چندان معمول نیستپ
گذاري فردي در یک تصویر یا گزارش عکسی کـه        این صفحه براي تبادل یک عکس با دیگران، عالمت        

الزم نیست باز هـم یـادآور شـوم کـه در     . هایی در بر دارد گذارد، گزینه بوك را زیر پا می  قوانین فیس 
پس اگر دوست داریـد تـا   . هایی دارید د محدودیتبوك قرار دهی توانید در فیس   هایی که می    انواع عکس 

توانید صـفحۀ قـوانین و    می. راه بیندازید، فیس بوك راهش نیست     مجلۀ سکسی آنالینی براي خودتان      
براي کسب اطالعات بیشتر الزم . شرایط فیس بوك را براي کسب قوانین و شرایط سایت مطالعه کنید 

  . را مطالعه کنید»   هاي فیس بوك نامه  و آیینکمک گرفتن از ضوابط« تحت عنوان 4است درس 

  
توانید هر عکس را بصورت جداگانه در پنجرة خودش مشاهده کرده ودرس  شما می: 8-5شکل شمارة 

  . تمانند یک نمایش اسالید  از عکسی به عکس دیگر بروید
 Share this Albumک  یا لینShareتوانید دگمۀ  به منظور تبادل یک عکس یا آلبوم با دوستی دیگر، می

توانید این آلبوم را با ارسـال یـک    از این مکان شما می.  باز شودShareدار  را کلیک کنید تا پنجرة متن   
  . تان یا ایمیل کردن یک لینک به یک دوست در اختیار دیگران قرار دهید لینک روي منابع خبري
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  راهنمایی
Tagging)کنید و فیس بوك اعالنی به آن فرد  ک عکس تعیین میزمانی است که شخصی را در ی) گذاري عالمت

گـذاري مطالـب بیـشتري     در همین فصل در مورد عالمـت . کند فرستد و آنرا در نیمه منبع خود مشخص می          می
  .خواهید آموخت

  

  افزودن تصاویر خود
حاال که کمی در مورد مشاهدة تصاویر در فیس بوك یادگرفتید، وقـت آن رسـیده کـه چنـد عکـس از        

خواهید به صـورت آنالیـن در اختیـار     اول اینکه باید آن عکسی که می     . دتان به صفحه اضافه کنید    خو
اید تا یک آلبوم بسازید و چنـد تـا    هاي خود آماده پس از اتمام انتخاب   . دیگران بگذارید را انتخاب کنید    

  . عکس ارسال کنید
هـا   اندازي آلبومی براي حفـظ عکـس   اهاولین مرحله ر. افتد روند افزون تصویر در سه مرحله اتفاق می   

 بـراي انتخـاب و ارسـال یـک فایـل      Photo Up loaderدومین مرحله اسـتفاده از  .. در فیس بوك است
  . سومین مرحله انتشار یک عکس است. تصویري است

  ساخت یک آلبوم
اده از بـا اسـتف  . تان یک آلبوم عکس جدید بسازید توانید از صفحۀ اطالعات شخصی شما به راحتی می  

نیز تعیین را هاي شما دارد  کس چه کسی اجازة دسترسی به عهتوانید اینک میحریم شخصی،  مدیریت  
 تنظیم شده است با این وجود ممکن Everyoneتنظیمات حریم شخصی بطور قراردادي بر روي     . کنید

وصی سـازي  اي خـص  است بخواهید این تنظیمات را تنها به دوستانِ خود محدود کنید یا آنـرا بگونـه            
  . کنید که تنها شامل دوستان یا چند شبکه باشد

  : براي آغاز به کار یک آلبوم، مراحل زیر را دنبال کنید
 کلیـک  Photos از صفحۀ اطالعات شخصیِ خود بر نـوار  Photosبراي بازکردن تصاویر و برنامۀ       -1

  . کنید
  

  نکته
، ممکن است مجبور باشید تـا نـوار آنـرا بـه صـفحۀ      کنید  استفاده میPhotosاگر اولین باریست که از برنامۀ     

کلیک کرده و سپس بـر  ) آن عالمت بعالوة بزرگ(Add a new Tabبر دگمۀ . تان اضافه کنید اطالعات شخصی
 .حاال آماده هستید.  کلیک کنیدPhotosعبارت 
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 .  کلیک کنیدCreate a Photo Albumبر دگمۀ  -2
  . ظاهر می شودAdd New Photos داده شده، صفحۀ  نمایش8-6همانطور که در شکل شمارة 

 کلیـک کـرده و نـامی بـراي آن آلبـوم      Album Nameدار   روي کادر متنCreate Albumدر نوار  -3
 . تعیین کنید

 . ها در آن قرار دارند را وارد کنید ، آدرسی را که عکسLocationبطور اختیاري در کادر  -4

  
 .ر کنیدفرم آلبوم را پ: 8-6شکل شمارة 

کلیک کرده و توضیحی براي آلبوم خود وارد کنید مثال اینکه   ) توضیحات(Descriptionداخل کادر    -5
 . در چه مورد است و از این قبیل

 کلیک کرده و تنظیمات امنیتی را که دوست داریـد     Privacyروي پبکان منوي بازشونده بر عبارت        -6
 تعیین شده است مگرآنکه خودتـان نـوع    (Everyone)همهتنظیمات روي . براي این آلبوم انتخاب کنید

 . دیگري انتخاب کنید
 .  کلیک کنیدCreate Albumبر عبارت  -7

بـراي آنکـه بیاموزیـد چگونـه       ). 8-7شـکل شـمارة     (کنـد   بوك صفحۀ ارسال تصاویر را بـاز مـی          فیس
  . تصاویر را انتخاب و ارسال کنید به بخش بعدي بروید

  

  راهنمایی
شود،  دار جداگانه باز می  فعال کنید، یک فرم پنجرة متنPrivacy را در منوي بازشوندة Customize وقتی گزینۀ
خواهید اجازه دهید تـا بـه    خواهید اجازه داده و به چه کسی نمی توانید انتخاب کنید به چه کسی می در اینجا می  

توانیـد کـل یـک     شخص کـرده حتـی مـی   توانید افراد را با نام آنها م می. هاي شما دسترسی داشته باشد    عکس
  .  شبکه را انتخاب کنید
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  نکته
آموختید چگونه تصویري به این صفحه اضـافه  » تنظیمات یک صفحۀ اطالعات شخصی« تحت عنوان  2در درس   

هـر گـاه دوسـت داشـته باشـید،      . شـود  هاي بیشتر هـم از همـین روش اسـتفاده مـی     براي افزودن عکس  . کنید
هـاي صـفحۀ اطالعـات     تمام عکـس  . ري به صفحۀ اطالعات شخصیِ خود اضافه کنید       هاي بیشت   توانید عکس   می

نامیده شده است، ) عکس صفحۀ اطالعات شخصی("Profile Picture" شما در یک آلبوم قراردادي که  شخصی
توانیـد   شـما مـی  .  خـود آنـرا بیابیـد   Photosهـاي دیگـر نـوار     تنها کافیست میان آلبـوم    . اند  سازماندهی شده 

هاي جدیدي اضافه کرده و آنهایی را که دیگر دوسـت نداریـد، حـذف     هاي موجود را ویرایش کرده و عکس       عکس
  .کنید

  ارسال عکس
کنندة متفـاوت اسـتفاده    ها از کامپیوتر یا دوربین خود، میتوانید از سه ارسال  براي جابجا کردن عکس   

 Mac استفاده کنید یا اگر کـاربر  Java-based Photo Uploader ،Simple Uploaderتوانید از  می. کنید
 در iPhoto Exporter.  را نصب و مورد استفاده قرار دهیـد iPhoto Exporterتوانید برنامۀ  هستید می

 را انتخـاب   کننـده  بدون توجه به اینکه شما کـدام ارسـال  . شود ي شما استفاده میiPhotoداخل برنامۀ   
  . اید یاشدکنید، صفحۀ ارسال تصویر همانجائیست که ب می

  

  نکته
بوك، به نسخۀ جدیدتري از رابط جاوا در مرورگر وب خود نیاز پیدا خواهید کرد،  کنندة فیس براي استفاده از ارسال 

  .1,6,0-07حداقل نسخۀ 
  

است براي انتخـاب    نمایش داده شده است، مکانی8-7صفحۀ ارسال کنندة تصاویر که در شکل شماة      
کنندة تصاویر یک برنامۀ جاوا محوراسـت پـس ممکـن اسـت      ارسال. درسال تصاویر دیجیتالیِ خوو ا 

اگر دوست ندارید که از یـک برنامـۀ جـاوا محـور     . الزم باشد آنرا با برنامۀ مرورگرِ خود همگام کنید       
ممکـن اسـت در رونـد    .   استفاده کنیـد Simple Uploaderتوانید بجاي آن از برنامۀ  استفاده کنید، می

هایی را که به شما تعلق دارند و شما قادر به پخش آنهـا هـستید    ته شود تا عکس  برنامه از شما خواس   
  . هاي فیس بوك است تاسایت را قانونی و امن نگاه دارد این فقط بخشی از رسیدگی. را شناسایی کنید
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ها و ارسال آنها به سایت از برنامۀ ارسال کنندة تصویر استفاده  براي انتخاب عکس: 8-7شکل شمارة 

  . کنید
  :براي ارسال تصاویر با استفاده از برنامۀ ارسال کنندة جاوا محور، مراحل زیر را دنبال کنید

هاي مورد نظر شما را در خود دارد، از  اي که عکس از صفحۀ ارسال تصاویر، براي رفتن به پوشه -1
 . مستطیل سمت چپ استفاده کنید

هایی را که در  شکل زیر تصاویر،  عکس یا عکسدر مستطیل سمت راست، با کلیک بر کادرمربعی  -2
 . نظر دارید آنها را به آلبومِ  خود اضافه کنید را انتخاب کنید

 .  کلیک کنیدUpload بر دگمۀ Up loaderوقتی آمادة ارسال شدید، در باالي صفحۀ  -3
و بنـا بـر   شود تا شما وضعیت ارسال آنها را بررسـی کنیـد       تصاویر ارسال شده و کادري نمایان می      

تان، این روند ممکن است از چند ثانیه  اید و همینطور سرعت اینترنت  هایی که انتخاب کرده     تعداد عکس 
 . تا چند دقیقه زمان ببرد

 .  کلیک کنیدOkهنگامیکه کار ارسال تمام شد، بر کلید  -4
براي استفاده از برنامۀ دیگري به غیر از برنامۀ جاوا محوري که در اینجا به آن اشاره شد، به بخـش       

  . بعدي بروید

  ها انتشار عکس
، )کنیـد  ده مـی افاي اسـت  کننـده  م نیـست از چـه ارسـال   مهـ (پس از آنکه تصاویر خود را ارسـال کردیـد      

ویـرایش  (Edit Albumبوك صـفحۀ    نمایش داده شده است، فیس8-8همانطور کهک در شکل شمارة 
هایی به تصاویرِ خـود، انتخـاب       توانید از این صفحه براي افزودن قسمت        می. دهد  را نمایش می  ) آلبوم

جلد آلبوم همان عکـسی اسـت   . ها به صورت آلبوم استفاده کنید       جلدي براي آلبوم یا سازماندهِ عکس     
تان فرستاده  العات شخصی یا منابع خبريها و زمانیکه گزارشی روي صفحۀ اط   که در فهرست آلبوم   
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بطور قراردادي، برنامۀ تصاویر خودش اولین عکس را به عنوان جلـد           .شود  شود، نمایش داده می     می
تـان را بـاري روي جلـد     هـاي آلبـوم   توانید هر کـدام از عکـس   کند اما خودتان هم می  آلبوم انتخاب می  

  . انتخاب کنید
  :تخاب چندین گزینه داریددر صفحۀ ویرایش آلبوم، براي ان

 کلیـک  Publish Nowبراي انتشار یک عکس بدون ایجاد تغییري در آن، فقط کافیـست روي دگمـۀ    ×
 . کنید
 کلیـک  Captionهـا بـر کـادر     براي افزودن یک اثر گرافیکی، فقط کافیست در مقابل هر یک از عکس   ×

 .کرده و یکی از محتواي عکس را وارد کنید

  
دهد تا آثار گرافیکی به تصاویر خود اضافه   صفحۀ ویرایش آلبوم به شما این امکان را می:8-8شکل شمارة 

  .رده و آنها را ارسال کنیدک
ایـن جلـد    (This is the album coverبراي آنکه عکسی را جلد آلبوم کنیم، باید بر دگمـۀ رادیـوییِ    ×

 . کلیک کنید )آلبوم است
 Deleteآلبوم وجود داشته باشد، کافیست بر کادر مربعیِ براي حذف عکسی که دوست ندارید در ×

this photo)کلیک کنید) این عکس را حذف کن . 
 کلیـک  Move toبراي جابجا کردن عکسی به آلبومی دیگر، در پیکان منوي بازشـونده بـر عبـارت     ×

 . کرده و از فهرست موجود  یک آلبوم را انتخاب کنید
 .  کلیک کنیدSkip ادامه دهید، در باالي صفحه بر دگمۀ براي آنکه به کار انتشار خود ×
 که در زیر Save Changesبراي ذخیرة تمام تغییرات اعمال شده به صفحۀ ویرایش آلبوم، بر دگمۀ  ×

 . ها قرار گرفته است، کلیک کنید هر کدام از صفحه
عکس (Unpublished Photos نمایش داده شده است، با اعالن 8-9وقتی همانطور که در شکل شمارة 

 و   کلیک کرده تا آن عکس به صفحۀ اطالعات شخـصی    Publishروبرو شدید، بر عبارت     ) منتشرنشده
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 را بفـشارید بـا   Skipبراي آنکه از مرحلـۀ انتـشار خـارج شـوید، دگمـۀ         . تان منتشر شود    منابع خبري 
  . ها بپردازید توانید بعداً به کار انتشار عکس کار می این

  
  .  را فشار دهیدPublishاگر براي انتشار آماده هستید، دگمۀ : 8-9شکل شمارة 

توانید به آلبوم برگردید و هر زمان دیگـر کـار انتـشار را      اگر در اینجا از کار انتشار خارج شوید، می        
 از صفحۀ اطالعات شخصی باز کنیـد و      photosبراي انجام چنین کاري، آلبوم را در نوار         . ادامه دهید 

توانیـد   کار بار دیگر صـفحۀ ویـرایش آلبـوم را بـاز کـرده و مـی       این.  کلیک کنیدEdit Photosبر لینک 
  .  را فعال کنیدPublishهرگونه کاري مربوط به ویرایش را پایان داده و فرمان 

توانید از دیگر نوارهاي موجود در صفحه استفاده کـرده و         اگر به صفحۀ ویرایش آلیوم برگردید، می      
 به آن آلبوم اضـافه کـرده، ترتیـب جـایگرفتن تـصاویر را تغییـر داده و اطالعـات            هاي بیشتري   عکس
  . را ویرایش کنید یا کل آلبوم را پاك کنید) نظیر عنوان، آدرس و توضیحات(آلبوم

توانید در زیر آن عکـس کنترلـی بـراي چرخانـدن      چرخید، می   میهاي افراد     همانطور که در بین عکس    
براي چرخاندن . هاي ساعت و خالف آن بگردید شکلی یک پیکان سمت عقربه بدنبال  . تصویر پیدا کنید  

  . عکس سمت راست یا چپ بر روي این عالمت کلیک کنید
  

  نکته
توانید افراد خارج از محیط فیس بوك را  دهد، می بوك در اختیارِ شما قرار می با استفاده از لینک عمومی ه فیس

م را باز کنید تا به صفحۀ ویرایشِ آلبوم رفتـه و بـراي یـافتن یـک آدرس       آلبو.  به دیدن آلبومِ خود دعوت کنید     
کننـده   کـار دریافـت   بـا ایـن  . منحصربفرد که بتوانید آنرا در ایمیل خود کپی و وارد کنید، به پائین صـفحه برویـد      

م واردعمـل  البته بهتر خواهد بـود اگـر آنهـا هـ    . تواند آن لینک را دنبال کرده و تصاویر شما را مشاهده کند  می
  .بوك عضو شوند شده و در فیس

  

  کنندة تصویر هاي ارسال فاده از دیگر برنامهتاس
 Simple Upتوانیـد   س بوك اسـتفاده نکنیـد، مـی   کنندة جاوا محور فی دهید که از ارسال اگر ترجیح می

loader   ایـی   حهبراي باز شدن صف. در صفحۀ ارسال تصاویر، لینکی براي آن قرار دارد  .  را بکار بندید
ارسـال کننـدة   (Try the Simple Uploader نمایش داده شده است، بر لینک 8-10که در شکل شمارة 

 کلیک کرده تا به پروندة تـصویري کـه   Browseدر گام بعد بر دگمۀ   . کلیک کنید ) اي امتحان کنید    ساده
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ایـن قـسمت اضـافه    کنندة سـاده آن عکـس را بـه     ارسال. در نظر دارید منتقل شده و آنرا انتخاب کنید    
هـاي   اگـر بایـد عکـس   . تـا پـنج بـار   -هاي بیشتري اضافه کنید توانید عکس بسته به نیازتان، می. کند  می

فراموش نکنید تا کادر مربعی را پـر   . تایی تقسیم کنید    هاي پنج   بیشتري وارد کنید باید آنها را به دسته       
وقتـی آمـادة   . شـوند  سط شما پخـش مـی  ها متعلق به شما بوده و تو       بوك بداند این عکس     کنید تا فیس  

  .  کلیک کنیدUpload Photosارسال تصاویري هستید، بر دگمۀ 

  
  . استفاده کنید(Simple Up loader)کنندة ساده توانید از ارسال براي ارسال تصاویر می: 8-10شکل شمارة 

  .  داده شدادامۀ روند درست مانند استفاده از برنامۀ جاوا محور است که در بخش قبل پوشش
 را بـه کـامپیوتر خـود اضـافه کنیـد و       iPhoto Exporterتوانید برنامۀ   هستید میMacاگر یک کاربر 

در زیـر صـفحۀ ارسـال تـصاویر     .  از آن استفاده کنیدiPhotoبراي ارسال تصاویر مستقیم از برنامۀ     
 iPhotoبـه دنبـال   بـوك   کنیـد؟ در فـیس    اسـتفاده مـی  iPhoto خـود از  Macدر «روي لینکی با عنـوان    

. بوك اکسپورتر را دانلود کنید  فیسiPhotoبر روي آن کلیک کرده و براي برنامۀ . کلیک کنید» .بگردید
 iPhotoبـوك از   توانید آن برنامه را نصب کـرده و بـراي ارسـال تـصاویر بـه آلبـوم فـیس                 سپس می 

  . استفاده کنید
iPhoto Exporterدار  یک نوار فیس بوك به پنجرة متن Export Photosکند، همانطور که در   اضافه می

توانید آلبوم جدیدي براي فیس بوك ایجاد کرده  در اینجا می.  نشان داده شده است8-11شکل شمارة 
همچنـین مـی توانیـد بـراي افـزودن آثـار گرافیکـی و        . هایی به یک آلبوم موجود اضافه کنیـد      یا عکس 
دار  براي اینکه به یک پنجرة متن. دار استفاده کنید نجرة متنها قبل از ارسال تصاویر، از این پ        برچسب

اي را که در نظر دارید وارد کنید را انتخاب   را باز کرده و پروندهiPhotoمنتقل شده و خودتان ببینید،  
وقتـی پنجـرة   .  کلیـک  کنیـد  Export کلیک کرده و سپس بر عبـارت    Fileدر گام بعدي، بر منوي      . کنید
بعد از . تان وارد شوید تا کارتان را شروع کنید کاربري  باز شد، باید با حسابExport Photosدار  متن
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گردیـد جائیکـه     بـر مـی  Export Photosدار  تان شما را وارد سایت کرد، بـه پنجـرة مـتن    آنکه مرورگر
 را  کلیـک کـرده و نمـایش   Exportتنها کافیست بر دگمۀ . توانید به روند ارسال تصاویر ادامه دهید  می

بـوك بـازبینی    توانید آلبومِ خود را در فـیس  وقتی مراحل وارد کردن تصاویر تمام شد می  . دنبال کنید 
توانیـد ایـن آلبـوم را بـراي      بعـد از تاییـد تـصاویر، مـی    . کرده و تصاویر ارسال شـده را تاییـد کنیـد          

  ... .تان بفرستید و تمومه دوستان
در زیر صفحۀ . بوك ارسال کنید توانید آنرا نیز به فیس اگر داخل دوربین تلفن همراه عکسی دارید، می  

دوربین تلفن همراه داري؟ تصاویر را مستقیم از «: ارسال تصاویر دنبال لینکی با این مضمون بگردید    
شـود و    بـاز مـی  Facebook Mobileکنید، صـفحۀ   وقتی بر این لینک کلیک می» .تلفنِ خود ارسال کنید

سـاخت  « بـا عنـوان   15در درس .  تـصاویر خـود را ارسـال کنیـد         MMSاز  توانید با استفاده      شما می 
  . هاي موبایل در فیس بوك کسب خواهید کرد اطالعات بیشتري در مورد ویژگی» بوك موبایل فیس

  
 یک کنوار iPhotoدار ارسال تصاویر برنامۀ  توانند به پنجرة متن  میMacکاربران : 8-11شکل شمارة 

  . بوك اضافه کنند فیس

  گذاشتن بر رو ي افراد در یک تصویر عالمت
به این معنا که وقتی کـسی  . آید هاي محبوب به شمار می گذاري در فیس بوك از یکی از فعالیت         عالمت

وقتـی کـسی را   . ایـد  گذاري کـرده  کنید یعنی او را عالمت     را در گزارش، تصویر یا فیلمی شناسایی می       
تواننـد بـه آن    گذارد بنـابراین آنهـا مـی     آنها را در جریان می    بوك با اعالنی      کنید، فیس   عالمتگذاري می 

شـان هـم نمایـان     عالمت در نیمه منبع آنها روي صـفحۀ اطالعـات شخـصی       . گزارشی نگاهی بیندازند  
. گذاري کنید ها آنها را عالمت توانید براي شناسایی افراد در عکس در مورد تصاویر، شما می. شود می

هـا عالمتگـذاري کـرده و     ا که در فیس بوك عـضو نیـستند را هـم در عکـس    توانید افرادیکه ر    حتی می 
  . برایشان ایمیل بفرستید

  : کار مراحل زیر را انجام دهید براي این
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 . تصویر مورد نظر را باز کنید -1
 . کلیک کنید) این تصویر را عالمتگذاري کنید (Tag This Photo در پائین تصویر بر روي لینک  -2
. شـود  گر متقاطع تبـدیل مـی   دهید، به یک اشاره گرِ موس را روي ان عکس حرککت می  رهوقتی اشا  -3

 8-12روي فردي که در نظر دارید در عکس شناسایی کنید کلیک کنید تا همانطور که در شکل شمارة 
 . گذاري نمایان شود نمایش داده شده است، یک کادر عالمت

  
 .  گذاري کنید توانید آنها را عالمت تصاویر میبراي شناسایی افراد در : 8-12شکل شمارة 

 . از فهرست موجود نامی انتخاب کرده و یا نام آن فرد را وارد کنید -4
تان وجود ندارد وارد کنید، این اختیار را دارید که به آن فـرد      اگر نام کسی را که در فهرست دوستان       

  . لینکی به این تصویر ایمیل کنید
 . گذاري می شود  کنید، آن فرد عالمت  کلیکTagبر دگمۀ  -5
گذاشتن بر روي افراد داخل تصویر تمام شد،  در باالي آن تصویر بر دگمۀ  وقتی کارتان با عالمت -6

Done Tagging) کلیک کنید) گذاري اتمام عالمت . 
توانـد بـا    کنـد مـی   کنید هر کس که ان تصویر را مـشاهده مـی      وقتی چنین چیزي به تصویر اضافه می      

کنـد   گر موس خود بر روي افراد داخل تصویر، عالمتی را که آن فرد را معرفی می            دادن اشاره   حرکت
  کنید؟ بسیار ساده ببود، اینطور فکر نمی. مشاهده کند

تواننید یکبار دیگر آن تصویر را باز کرده و  گذاري خارج کنید، می  براي آنکه فردي را از حالت عالمت      
 در زیر عکس نمایان می شود، آثار گرافیکیکه در زیر کادر ) شتن عالمتبردا(remove tagبر عبارت 
هاي خود را از  توانند با انجام چنین کاري، عالمت کنید هم می  افرادي را که عالمتگذاري می    . کلیک کنید 

  . روي تصویر بردارند
 آنکـه کـس   گـذاري کنیـد امـا پـیش از     توانید خودتان را در عکس فرد دیگري عالمـت      همچنین شما می  

  . دیگري آن را ببیند آن فرد باید عکس شما را تایید کند
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  سازماندهی و ویرایش تصاویر 
به عنوان مثال، . اي است ساماندهی و ویرایش تصاویر خود پس از ساخت یک آلبوم، کار بسیار ساده

 گرافیکی بـه  ممکن است تصمیم بگیرید که باید ترتیب تصاویر خود را دوباره تنظیم کرده یا  تغییرات      
  . شاید بخواهید تصویر را پاك کرده یا کل یک آلبوم را حذف کنید. آنها اضافه کنید

 در صـفحۀ اطالعـات   Photosهاي دیـدن مجـدد آلبـوم و اعمـال تغییـرات، کلیـک بـر نـوار              یکی از راه  
، آنرا با کلیک بر روي آلبوم یا تصویر جلد آلبومی که قصد دارید روي آن کار کنید. تان است شخصی

  پـیش روي شـما بـاز    8-13فیس بوك صفحۀ مشابهی نظیر شکل شـمارة   . مشخص کنید تا باز شود    
هاي باالي تصاویر در صفحۀ ویرایش آلبوم، شما را به نوارهاي متعددي راهنمـایی          لینک. خواهد کرد 

 Saveدگمـۀ  فراموش نکنید که پس از انجـام تغییـرات   . کند تا تغییرات مورد دلخواه را اعمال کنید می

Changes      به دلیل آنکه این دگمه اغلـب از نظـر پنهـان اسـت فرامـوش             .  را در باالي صفحه کلیک کنید
  . کردنش بسیار ساده است

  
  . براي یافتن لینک ویاریش، ساماندهی و افزودن تصاویر بیشتر، یک آلبوم باز کنید: 8-13شکل شمارة 

شود کـه    کنید، صفحۀ ویرایش آلبوم در حالی باز می کلیکEdit Photosاگر در صفحۀ آلبوم بر لینک 
درست پیش از انتشار تصاویر، هنگام ارسال تصاویر هـم ایـن   . دهد نوار ویرایش آلبوم را نمایش می     

توانید براي افزودن و ویرایش آثار گرافیکی از همین نـوار اسـتفاده    شما می . اید  نوار را مشاهده کرده   
  .  را در باالي صفحه کلیک کنیدSave Changes انجام تغییرات دگمۀ فراموش نکنید که پس از. کنید

کلیـک کنیـد، صـفحۀ    ) سـاماندهی تـصاویر   ( Organize Photosاگر در صفحۀ آلبـوم بـر روي لینـک    
توانید ترتیب تصاویر نمایان شده را دوباره تغییر  شود و می  باز میOrganizeویرایش آلبوم در نوار 

فراموش نکنید کـه  . خواهید نمایان شود، قرار دهید را بکشید و در جائیکه میکافیست یک عکس   . دهید
  .   را در باالي صفحه کلیک کنیدSave Changesپس از انجام تغییرات جدید دگمۀ 

 Add Moreکلیک کنید، نوار ) افزودن تصاویر بیشتر(Add More Photosاگر در صفحۀ آلبوم بر لینک 
استفاده کنید تا تـصاویر  ) یا هر برنامۀ دیگري(ز همان ارسال کنندة تصویرتوانید ا باز شده و شما می  
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اي است که اولین بار از آن براي ارسال تصاویر       این همان صفحه  . آلبوم خود اضافه کنید   بیشتري به   
  . استفاده کردید

 نـوار  براي ویرایش اطالعات آلبوم نظیر نام آلبوم، مقصد آن یا توضیحات در مورد آن، کافیـست بـر   
Edit Infoاي اسـت کـه بـا وارد کـردن      ایـن همـان صـفحه   .  کلیک کرده و تغییرات خود را اعمال کنید

  . کنید عنوان، مکان، توضیحات و سطح امنیت از آن براي ساختن آلبوم استفاده می
  .  را فشار دهیدDelete کلیک کرده و سپس دگمۀ Deleteبراي پاك کردن کل آلبوم، بر نوار 

  

  نکته
به . آنها هنوز جائی در سرورهاي ذخیرة فیس بوك وجود دارند. اند کنید در واقع از بین نرفته اویري که پاك میتص

کنید باشید، از تصاویري که باعث شرمساریتان  همان دلیل باید مواظب تصاویري که بصورت آنالین ارسال می
ممکن است فکر کنید کـه آنهـا را از بـین    . نیدگذارند، دوري ک بوك را زیرپا می     شده یا آنهایی که قوانین فیس     

برانگیـز را هـم روي سـایت     هـاي سـوال   حتی بهتر است کـه عکـس      . اید اما آنها هنوز یک جایی وجود دارند         برده
  .نفرستید

  خالصه
. بـوك قـرار دهیـد    در این درس یادگرفتید چگونه تصاویر خود را ارسال و ویرایش کرده و در فـیس            

هـاي ارسـال کننـدة متعـدد       ها عالمتگذاري کـرده از برنامـه        مختلف را در عکس   آموختید چگونه افراد    
هـاي   آموزید چگونـه فـیلم   در درس بعد، می. هاي تصویري خود را ویرایش کنید  استفاده کنید و آلبوم   

 . خود را در معرض دید دیگران بگذارید
 



  9درس 

  تبادل فیلم
  

یـاد  . بـوك قـرار دهیـد    هاي ویدئویی اصلیِ خود را در فیس در این درس خواهید آموخت چگونه کلیپ 
خواهید گرفت چگونه فیلم ارسال کرده، فیلم پخش کنید، فیلم ضبط کنید و اطالعـات فـیلم را ویـرایش           

  . نمایید

  بوك ها در فیس تبادل فیلم
توانید  شما می.  بسنده نخواهید کرد) هاست منظور همان عکس( ثابتبوك شما تنها به تصاویر در فیس

فـیلم، ویـدئو یـا    : توانیـد روي ان بگذاریـد     هـر اسـمی مـی     . فیلمهاي خود را هم با دیگران تقسیم کنیـد        
توانید آنـرا پخـش    اي به هر حال نتیجه مشابه است یعنی یک کلیپ متحرك که می       هاي چندرسانه   کلیپ

توانید کلیپ ویدئویی به صفحۀ اطالعات شخصی تـان اضـافه    شما می. ن بنشینیدکرده و به تماشاي آ 
توانید بـه    میهمچنین. شود کنید در مقابل آن در صفحۀ اصلی در قسمت منابع خبري نمایش داده می         

و حتی آنها را در خارج از سایت قرار هایی اضافه کرده      نیز فیلم  صفحات یادداشت، صفحات گروهی   
گذاري کرده و در مورد انها نظر  توانید افراد را در فیلم هاي خود عالمت    تصاویر، شما می   مانند. دهید
  .دهید

  :بوك، چند شرط وجود دارد که در زیر آمده است در مورد استفاده از فیلم در فیس
 . تان ساخته شده باشد آن فیلم باید توسط شما یا دوستان ×
اگر شما کـامالً کـاربر   . شد و حداقل بیست دقیقه زمان ببرد   مگابایت با 1024حجم آن فیلم باید زیر       ×

شناسایی ها براي شما بیشتر هم باشد مادامیکه حساب کابریتان  جدید هستید، ممکن است محدودویت
 . شود
 . تان باید در این فیلم حضور داشته باشند شما یا یکی از دوستان ×



112  هاي اجتماعی شبکهاستفاده از آموزش 

ها یا هر گونه  هاي تلویزیونی، موزیک ویدئوها، فیلم    هاي غیرقانونی از برنامه     اصوالً اجازة ارسال کپی   
هـا بایـد    محتواي فیلم. تان تهیه نشده است را ندارید محتواي دیگري که توسط شما یا یکی از دوستان      

هایتـان وجـود    حتی ممکن است به واسطۀ محتوایی کـه د رفـیلم       . تنها و تنها به شما تعلق داشته باشد       
هایی که به دیگران تعلق دارد یا از حق  به عبارت دیگر، فیلم. مواجه شویددارد با قوانین فیس بوك هم 

فیس بوك در اولین باري . برانگیز را ارسال نکنید هاي سوال چاپ محفوظ برخوردارند یا هرگونه کلیپ
  . کند با آنچه در باال گفته شد، موافقت کنید که در حال ارسال یک فیلم هستید حتی شما را مجبور می

هایی از دوربین یا دستگاه موبایـل   اید نظیر فیلم هایی که پیش از این ضبط کرده    توانید ویدئو کللیپ   می
اگـر  . توانید مستقیم دوربین خود را بردارید و یک فیلم جدید بگیرید خود را روي سایت بگذارید یا می 

بـراي  . جـا فـیلم بگیریـد   توانیـد مـستقیماً از آن   کامپیوترتان یک دوربین داخلی و یک میکروفن دارد می   
  . ي فیس بوك استفاده کنیدVideoتوانید از برنامۀ  انجام تمام این کارها می

  

  راهنمایی
توانیـد روي   هاي فیس بوك، مـی  براي کسب اطالعات بیشتر در مورد شرایط فیس بوك در زیر هر کدام از صفحه     

  .ه کنید مراجع4براي کسب اطالعات بیشتر به درس .  کلیک کنیدTermsلینک 
  

  اضافه کردن یک فیلم
، در Videoبه عنوان راهی براي دسترسی به برنامۀ داخلـی   . افزودن یک فیلم به راحتی تصاویر است      

اولین باري که این نوار . از نواري  تحت همین نام استفاده کنیدتوانید  تان می   صفحۀ اطالعات شخصی  
ی براي نمایش وجـود نـدارد، فقـط دو دگمـه کـه      هیچ فیلم. بینید، بسیار خالی است  را پیش رویتان می   

  ). 9-1شکل شمارة  ((Record) و ضبط(Upload)ارسال: عبارتند از
  : اید به فیس بوك اضافه کنید، مراحل زیر را دنبال کنید براي آنکه فیلمی را که از پیش ضبط کرده

 .  کلیک کنیدVideoتان بر نوار  از صفحۀ اطالعات شخصی -1
کلیک کرده و از منویی که ظاهر (+) است، روي عالمت بعالوه وي شما هنوز اضافه نشدهاگر نوار ویدئ 

  .  کلیک کنیدVideoمی شود روي واژة 
 Videoاگر نوار ویدئوي شما اضافه شده اما پنهان است، بر عالمت دوپیکان کلیک کرده و سپس واژة 

  .را انتخاب کنید
تـان   اي که پیش روي کنید، صفحه   بوك استفاده می   اگر بار اولی است که از خصوصیت ویدئوي فیس        

باز می شود بیشترش سفید است و فقط دود دگمۀ ارسال و ضبط در مرکزِ آن قـرار دارد، همـانطور        
  . نمایش داده شده است9-1که در شکل شمارة 
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  . کند پروسۀ ارسال فیلم درست مانند پروسۀ ارسال تصویر عمل می: 9-1شکل شمارة 

 . سال را بفشاریددگمۀ ار -2
 نمـایش داده  9-2درست شبیه به شکل شـمارة  ) ساختن یک فیلم جدید(Create a New Videoصفحۀ 
  . می شود

  
  . اولین مرحلۀ ارسال یک فیلم  آن است که فیلم مورد نظر را در کامپیوتر خود قرار دهید: 9-2شکل شمارة 

 کلیک کرده سپس به سراغ فایلی که در Browseبر دگمۀ ) ارسال فایل(File Uploadدر اولین نوار  -3
 . نظر دارید آنرا ارسال کنید، رفته و آنرا انتخاب کنید

کنـد کـه    کنید، فیس بوك کادر مجوزي پیش رویتان باز مـی  اگر اولین باریست که فیلمی ارسال می  -4
. تی ارائه داده اسـت هایی که شما اجازة استفاده از آنها در فیس بوك را دارید، توضیحا        در مورد فیلم  

 . کلیک کنید) موافقم (Agreeروي دگمۀ 
 نمایش داده شده است، فیس بوك یک فرم اطالعات برایتان ارسـال       9-3همانطور که در شکل شمارة      

بسته به سرعت ارتباط اینترنت و اندازة فایلی که دارید، ایـن  . کند و پروسۀ ارسال شروع می شود   می
کـشید   مادامیکـه انتظـار پایـان گـرفتن پروسـه را مـی        . اي طـول بکـشد     پروسه ممکن است چند دقیقـه     

رم را پر کنید می  .توانید باقی فُ
 .  کلیک کرده و براي فیلم خود عنوانی تایپ کنیدTitleداخل کادر  -5
 .  کلیک کرده و براي فیلم خود توضیحاتی وارد کنیدDescriptionداخل کادر  -6
 . لیک کنید و سطحِ امنیت خود را تعیین کنید کPrivacyروي منوي بازشوندة  -7
 .  کلیک کنیدSave Infoهنگامیکه پروسۀ ارسال پایان گرفت یا وقتی در اواخر آن است، روي دگمۀ  -8

 و همینطـور  Video نشان داده شده است، اکنون فیلم روي صـفحۀ          9-4همانطور که در شکل شمارة      
بـراي پخـش فـیلم    . صفحۀ اصلی نمایان می شودصفحۀ اطالعات شخصی و صفحۀ مناببع خبري در       

  .  کلیک کنیدplayروي دگمۀ 
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  . باي کلیپ خود عنوان و توضیحات همینطور سطح امنیتی تعیین کنید: 9-3شکل شمارة 

  
  . ي شما نمایان می شودVideoفیلم جدید در صفحۀ : 9-4شکل شمارة 

  . یی ضبط کنیددر همین درس به شما خواهیم آموخت چگونه یک فیلم ویدئو

  ها مشاهدة فیلم
توانید روي صـفحۀ اصـلی بـر لینـک         هایی که توسط دیگران ارسال شده است، می         فیلمبراي مشاهدة   

Video          شـود   تان ارسال می  کلیک کنید تا منابع خبري را فیلتر کند و همۀ فیلم هایی که توسط دوستان
توانید با کلیک بـر   ش داده شده است، می نمای 9-5همچنین همانطور که در شکل شمارة       . نمایان شوند 

کـار بـه شـما ایـن امکـان را       ایـن . مستقیم از صفحۀ منابع خبريِ خود فیلمی را پخش کنیـد    Playدگمۀ  
  . دهد تا بدون باز کردن فیلم در پنجرة دیگري آنرا مشاهده کنید می
 فیلم حرکت دهید،  دگمۀ تصویرگر موس خود را روي  اشاره وقتی فیلم در حال پخش شدن است،       اگر

هاي کنترل نگهداشتن کلیپ،  این دگمه. شود رویتان ظاهر می پیش) 9-6شکل شمارة (ها    نواري از دگمه  
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هـا فقـط در    ایـن کنتـرل  . قطع کردن صداي آن یا تماشاي آن در اندازة تمام صفحه را در دست دارند            
  . زمان پخش کلیپ نمایان می شوند

  
 در تصویر playتوانید با کلیک بر دگمۀ   موجود در صفحۀ اصلی، میدر منابع خبري: 9-5 شکل شمارة

  . ها را مستقیم  پخش کنید کوچک ویدئو، فیلم
  : دهیم هاي پخش را به شما نشان می در اینجا چگونگی استفاده از دگمه

 Pauseکنیـد بجـاي عالمـت      وقتی اینکـار را مـی     . کلیک کنید Pauseبراي نگهداشتن کلیپ روي دگمۀ       ×
 . شود تا پخش فیلم را ادامه دهد  نمایش داده می Playمۀ دگ
 .  کلیک کنیدSpeakerبراي قطع کردن صداي فیلم، روي عالمت  ×
 . به منظور تنظیم صدا، سطح صدارا به پائین و باال بکشید ×

  
موس خود را روي دگمۀ یک کلیپ  گر توانید اشاره هاي کنترل فیلم، می براي مشاهدة دگمه: 9-6شکل شمارة 

 .حرکت دهید
 Windowsها، روي عالمت   براي مشاهدة فیلم در اندازة تمام صفحه، در گوشۀ راست انتهاي دگمه            ×

 . کلیک کنید
 پخش شود، روي لینـک عنـوان فـیلم در    اگر دوست ندارید یک فیلم در منابع خبري در پنجرة خودش        

  . زیر تصویر کوچک کلیک کنید
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توانیـدن   اگر  در حال مشاهدة صفحۀ اطالعات شخصی دوستی هـستید و او ویـدئو کلیپـی دارد، مـی        
باري تبادل آن ویدئو .  کلیک کنیدPlayبراي مشاهدة ان کلیپ در صفحۀ نیمه منبع آن فرد، روي دگمۀ     

اي را  توانیـد گزینـه   مـی .  کلیک کنید تا یک کادر تبادل باز شـود      Share لینک   کلیپ با فرد دیگري، روي    
انتخاب کنید تا آن کلیپ به صفحۀ اطالعات شخصیِ خودتان ارسال شود یا آنرا به عنوان یـک پیغـام             

 را  Shareتوانید همین لینک  میهم در صفحۀ منابع خبري واقع در صفحۀ اصلی، . به دیگري بفرستید
  . بیابید

کردنـد، بـا اسـتفاده از     توانید به همان روشی که براي تصاویر اظهار نظـر مـی     تان می   شما و دوستان  
 Commentبـا کلیـک بـر لینـک     .  نظر خود را در مورد یک ویدئو کلیـپ ارسـال کننـد         Commentکادر  
رات توانید در صفحۀ منابع خبريِ خود مستقیم در مورد یک کلیپ نظر دهید، در اینصورت کادر نظ می

 در Commentهمچنین با کلیک بـر کـادر   . باز می شود و شما می تواید متن خود را در آن وارد کنید     
  . توانید از پنجرة همان فیلم نظر خود را فرستاده و متن خود را وارد کنید زیر تصویر ویدئو، می

یـد و بـر نـوار    تان را بـاز کن  هاي خودتان برگردید، صفحۀ اطالعات شخصی      براي آنکه به صفحۀ فیلم    
Video  بـراي  . کنـد  اید را فهرست بندي مـی  این نوار تمام فیلم هایی را که شما ارسال کرده  .  کلیک کنید

  .  را بفشاریدPlayپخش یکی از آنها، روي ان کلیک کرده تا در پنجرة خودش باز شود سپس دگمۀ 

  ها ویرایش فیلم
هـاي مـوارد مختلـف، در صـفحۀ       المتگـذاري براي ویرایش یک فیلم و تغییر توضیحات یا عنوان یـا ع           

.  را باز کنیـد Video نمایش داده شده است، نوار 9-7اطالعات شخصی، همانطور که در شکل شمارة       
شود پـس اگـر ایـن     نشان داده میبیاد داشته باشید نوارهاي زیادي در صفحۀ اطالعات شخصی تان       

  .  را انتخاب کنیدVideo نوار بخصوص را ندید، روي نوار دو پیکان کلیک کرده سپس

  
  . دهد  نوار ویدئوي شما تمام ویدئوهاي ارسالی از جانب شما را نمایش می: 9-7شکل شمارة 

همـانطور کـه   9خواهید ویرایش کنید کلیک کرده تـا   در گام بعدي، از میان فهرست، روي فیلمی که می     
  . ود باز شYour Videos نشان داده شده است،  صفحۀ 9-8در شکل شمارة 

  : توانید موارد زیر را انجام دهید از این مکان شما می
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کننـدة فـیلم کلیـک کـرده تـا در       زیر پخـش ) این لینک را ویرایش کنید(Edit This Videoروي لینک  ×
 . اطالعات موجود نظیر یک عنوان یا توضیحی جدید، تغییراتی بوجود بیاورید

ه و وارد کـردن نـام فردیکـه در نظـر داریـد      براي باز شدن کـادري در زیـر محـدودة پخـش کننـد      ×
وقتی کارتان . کلیک کنید) این فیلم را عالمتگذاري کنید(Tag This Videoعالمتگذاري کنید، روي لینک 

 .  کلیک کنیدDone Taggingتمام شد روي دگمۀ 
گمـۀ  باید این حذف را بـا کلیـک بـر د   .  کلیک کنیدDelete Videoبراي حذف کل یک فیلم روي لینک  ×

Deleteدهد، تایید کنید  که فیس بوك به منظور اعالم همیشگی بودن این حذف برایتان نمایش می . 
هاي سـاعت و   توانید با استفاده از عالمت چرخش، این فیلم را به جهت عقربه          میدر صورت لزوم،     ×

 . بچرخانیدعکس آن 
اي الزم براي تعبیۀ ایـن فـیلم در   ه نویسی  که برنامهEmbed Your Videoبراي باز کردن یک کادر  ×

نویسی  فقط کافیست این برنامه.  کلیک کنیدEmbed this Videoهر صفحۀ وبی را در بردارد، بر لینک 
 . را کپی و درج کنید

  
  .  استفاده کنیدYour Videosبراي مشاهدة یک فیلم واحد، از صفحۀ : 9-8شکل شمارة 

  ضبط یک ویدئوي جدید
توانید ویدئو کلیپ خود را ضـبط کـرده و     دوربین توکار و یک میکروفن دارد می   اگر کامپیوترتان یک  

توانیـد کلیـپ     ، مـی Adobeهمراه با کمی کمک گرفتن از برنامۀ فالش پلیرِ        . آنرا به فیس بوك بفرستید    
هـا روي صـفحۀ اطالعـات     ه و مستقیم روي فیس بوك بفرسـتید جائیکـه ایـن فـیلم          خود را ضبط کرد   

  . شوند نطور منابع خبري روي صفحۀ اصلی دیده میتان همی شخصی
  : براي ضبط یک فیلم جدید، مراحل زیر را دنبال کنید

 .  کلیک کنیدRecord را باز کنید و بر دگمۀ Videoدر صفحۀ اطالعات شخصی، نوار  -1
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 9-9را درست مانند شکل شمارة ) ساخت یک فیلم جدید(Create a New Videoفیس بوك صفحۀ  -2
بوك بـه دوربـینِ     در وسط درخواست اجازة دسترسی فیسFlash player Settingsدار  ادر پنجرهو ک

 Allow یا کادر مربعیِ Allowبینید، روي دگمۀ رادیوییِ  بسته به کادري که می. دهد شما را نمایش می   
 . کلیک کنید

  
 . تان را بدهید ربینپیش از آغاز ضبط، باید با فیس بوك اجازه دسترسی به دو: 9-9شکل شمارة 

شود، ممکن است نیاز باشد براي ادامۀ کار آن کادر را ببندید و  بسته به کادري که نمایش داده می  -3
 .  کلیک کنیدCloseبر دگمۀ 

نویـسیِ    نمایش داده شده است، وقتـی آمـادة آغـاز بـه برنامـه     9-10همانطور که در شکل شمارة     -4
 . کنید کلیک Recordمجدد بودید، بر دگمۀ 

  
  .  کلیک کنید و آن فیلم شروع میشود پس حرف بزنیدRecordبر دگمۀ : 9-10شکل شمارة 

 ). 9-11شکل شمارة ( کلیک کنیدStopبراي متوقف کردن روند ضبط بر دگمۀ  -5
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  .  کلیک کنیدStopبراي متوقف کردن روند ضبط روي دگمۀ : 9-11شکل شمارة 

هاي بیشتري بـراي کنتـرل    بوك دگمه یش داده شده است، فیس نما 9-12همانطور که در شکل شمارة      
  . دهد فیلم نمایش می

  
هاي بیشتري براي کنترل فیلم در صفحه  کنید، دگمه وقتی روند ضبط را متوقف می: 9-12شکل شمارة 

اید را ذخیره  دهد تا ضبط را دوباره شروع کنید یا آنچه ضبط کرده شود که به شما اجازه می نمایان می
  . کنید

  .  کلیک کرده دوباره امتحان کنیدResetتوانید  بر دگمۀ  اگر روند ضبط کردن خوب پیشرفت نرفت می
 .  کلیک کنیدSaveتان تمام شد، روي دگمۀ  اگر کار ضبط -6

بوك بـراي پرکـردن جزئیـات ضـبط        نمایش داده شده است، فیس     9-13همانطور که در شکل شمارة      
  . گذارد میفیلم، فرمی در اختیار شما 

  
  . پر کنیدجزئیات ضبط فیلم را فُرم استفاده کرده و  از :9-13شکل شمارة 
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 In thisخواهید وارد کنید تا بـا اسـتفاده از کـادر     را که می) یا خودتان(اگر عملی بود، هر دوستی -7

videoافراد را عالمتگذاري کنید  . 
 . ، براي فیلم خود نامی وارد کنیدTitleدر کادر  -8
 .  باري این فیلم توضیحی وارد کنیدDescriptionدر کادر  -9

 .بطور اختیاري، می توانید براي جلد فیلم خود تصویر کوچکی انتخاب کنید که نشانگرِ آن فیلم باشد
 .  کلیک کرده و براي این فیلم، تنظیمات امنیتی انتخاب کنیدPrivacyروي پیکان باز شونده  -10
کنـد و آنـرا بـه     اید را ذخیره می بوك آنچه ضبط کرده کار فیس ک کنید با این   کلی Saveروي دگمۀ    -11

 . کند فهرست ویدئوهایتان اضافه می
  .  برگردیدVideoتان به نوار  توانید در صفحۀ اطالعات شخصی براي مشاهدة فایلهاي ضبط شده می

  خالصه
. ك بـا دیگـران تقـسیم کنیـد     هاي ویـدئویی خـود را در فـیس بـو            در این درس یادگرفتید چگونه کلیپ     

هـایی کـه در    هاي جدیـد ضـبط کنیـد و کلیـپ     هاي موجود را ارسال کرده، کلیپ     آموختید چکونه کلیپ  
هاي فیس بوك  در درس بعد، یادخواهید گرفت چگونه به گروه  . کنید را مشاهده کنید     بوك پیدا می    فیس

  . ملحق شوید
  
  



  10درس 

  ها پیوستن به گروه
  

یـاد خواهیـد گرفـت    . بوك را یافته و بـه آنهـا بپیوندیـد    هاي فیس آموزید چگونه گروه در این درس می 
تان را پیدا کرده، به گروهی ملحق شوید، صفحات یک گروه را مـشاهده         هاي مورد عالقه    چگونه گروه 

  . کنید و حتی گروه خودتان را بسازید و آنرا مدیریت کنید

  بوك هاي فیس معاشرت با گروه
شـما  . هـاي آن اسـت   بـوك از طریـق گـروه    روش دیگري براي معاشرت و راه انداختنِ شبکه در فیس     

توانید براي قاطی شدن و پیوند یافتن با افراد خارج از فهرسـت دوسـتانِ خـود و یـافتن دوسـتانِ               می
تند کـه عمومـاً پیرامـونِ یـک     هـاي گردهمـائی هـس    هـا  مکـان      گروه. بوك است   جدید، خود سایت فیس   

ها  گروه. شوند  تشکیل می ، موضوعات جالب یا هر دلیل دیگر      هاي افراد   موضوع خاص نظیر سرگرمی   
شـوند و چنـدان متـداول نیـست کـه انـواع        بنـدي مـی    هاي احمقانه تا مهم دسـته       بوك از گروه    در فیس 
هایی که سعی بر شکست   گروهبه پیوستن دار را فقط براي سرگرمی، بیابید خصوصاً  هاي خنده گروه

خرید کفـش  باید سر مشکلی در مورد   . شرکت در بعضی از انواع تجارب اجتماعی      رکوردي داشته یا    
دوست دارید تا بر سر طعم یـک اسـتیک خـوب بـا یـک      . بحث کنید؟ گروهی براي این کار وجود دارد     

ها دست  یا سرعت جنگندهسر مسائلِ جنگی . شناس مشورت کنید؟ براي این هم گروهی هست   خوراك
احتماالت زیادي . دارید با افرادي سر صحبت را باز کنید؟ نگران نباشید، یک گروهی پیدا خواهید کرد       

وجود دارند و فقط منتظر شما هستند تا آنها را کشف کنید، خیلی زود خواهید دیـد کـه صـدها گـروه       
  . کشند وجود دارد که انتظار شما را می

ناسبی براي تبادل نظرات، احساسات، مطالب اجتماعی و سیاسی و یا فقـط جـائی       هاي م   ها مکان   گروه
هاي بسیاري هستند که مباحث آزادي براي برقراري ارتباط بـا   گروه. براي دور هم جمع شدن هستند    

هاي با موضوع خاص چیزهاي زیادي بیاموزید یـا       توانید از گروه    شما می . آورند  دیگران را فراهم می   
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کنید تا از دیگران در مورد موضوعات مختلفی که تمایل دارید اطالعات بیـشتري در مـورد     راهی پیدا   
این فرصت را پیدا خواهید کرد که با افرادي روبـرو شـوید کـه در           . سواالتی بپرسید آنها کسب کنید،    

  . کمترین زمان بیشترین اطالعات را در اختیار شما بگذارند
شـما موظـف   . ید و همینطور براي خودتان گروهی دست و پا کنیـد هاي متفاوت را بیاب  توانید گروه   می

براي مثال، اگر تمـایالت سیاسـی   . هستید تا گروهی پیدا کنید که با نیازهاي شما مطابقت داشته باشد           
زند یا اگـر اگـر بـه     سیاسی شما دور می    هاي    توانید سراغ گروهی برویدکه پیرامون آموخته       دارید می 
توانید گروهی از هواداران را بیابید و در ایـن مـورد اطالعـاتی          اعتیاد دارید می   هاي تلویزیونی   برنامه

هـا و حتـی بعـضی     دان  هـا، موسـیقی     مـداران، سـتاره     هـا، سیاسـت     بـسیاري از شـرکت    . بدست آورید 
 تحـت  13در درس (هاي خاص خود برخـوردار هـستند    محصوالت در فیس بوك، از صفحات و گروه       

). بوك را خواهید آموخت تفاوت موجود میان صفحه و گروه در فیس» بوك اي فیس جنبۀ حرفه«عنوان 
اگـر در مـورد موضـوع دلخـواهِ خـود      . هـایی بیابیـد   بوك هم گروه توانید در مورد خود فیس      حتی می 

ساخته و دیگران نتوانستید گروهی پیدا کنید آنوقت این امکان برایتان وجود دارد که گروه خودتان را 
  . نیدرا به آن دعوت ک

از شکایت در مورد آب و هوا . ها قابلیت جذب صد یا هزاران فرد و حتی تعداد معدودي را دارند گروه
تـان، گـروه    گرفته تا شرح ایدئولوژي یا فقط صحبت در مورد هنرپیشه یا گروه موسیقیِ مورد عالقـه      

هـاي   افـراد بـه جنـبش   تواند ابزاري قدرتمند براي ارسال پیغام، سازماندهی     یک گروه می  . وجود دارد 
  . محلی، مقاصد اجتماعی و مواردي از این قبیل باشد

بـوك بوجـود    هـاي بـسیاري را در فـیس        همانطور که می توانید حدس بزنید، سالهاي انتخابات گـروه         
هـاي محبـوب در ایـن سـایت تحـت       اي اسـت از یکـی از گـروه       نمونه 10-1شکل شمارة   . آورده است 

گروهی است براي ارامش دادن »  هویت خود را براي دیگران هجی کنندآنانکه مجبورند همیشه«عنوان
در زمان ایـن نوشـته، ایـن گـروه بـالغ بـر پانـصدهزار عـضو دارد کـه          . به افراد داراي اسامی خاص 
  . همچنان در حال رشد است

. استاندازي کرده  شوند که معموالً همان فردیست که آن گروه را راه ها توسط مدیران اداره می      گروه
هـا و برقـراري    هاي بزرگتر ممکن است مدیران دیگري هم داشته باشـند تـا در مـدیریت نوشـته      گروه

بسته به آن گـروه و بایـدها و نبایـدهاي    . شوند، یاري رسانند تعادل در مباحثی که در گروه انجام می   
تـصاویر،  مقررات آن، اعضاي گروه قادر به تبادل نظرات، شرکت در یـک مباحثـۀ گروهـی و ارسـال       

  . ها، لینک و اینگونه موارد می باشند فیلم
  : شوند که به ترتیب زیر است  به سه قسمت اصلی تقسیم میهاي فیس بوك گروه
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توانید خودتـان وارد شـده یـا     می. دهد هاي باز به هر کسی در فیس بوك اجازة ورود را می        گروهباز  
  . دوستانِ خود را دعوت کنید

توانید درخواست کنید  همچنین می. تر بوده و به دعوت نامه نیاز دارد صاريهاي بسته انح گروهبسته 
تا به یک گروه بسته وارد شوید و دیگر به مدیر آن گـروه بـستگی دارد تـا بـه شـما اجـازة ورود یـا             

  . خالف آنرا بدهد
نامـه   شوند و ورود به آن فقط با دریافت دعوت هاي مخفی در هر کجاي فیس بوك تلبیغ نمی گروهراز  
  . پذیر است امکان

  
  . بوك اي از صفحۀ یک گروه مرسوم در فیس نمونه: 10-1شکل شمارة 

ایـد، وقـت آن رسـیده کـه بـراي خودتـان        ها اطالعاتی کـسب کـرده      حاال که دیگر کمی در مورد گروه      
  .گروهی انتخاب کرده و به آن بپیوندید

  

  اخطار
هاي فیس بوك   انید براحتی مطالب به درد نخور را در گروهچندان متداول نیست که بتو! مراقب هجویات باشید

با اینکه مطالـب هجـو در   . دهند را  ارائه می» پولدارشو«هاي  بیابید مانند افرادیکه محصوالت و خدمات یا طرح       
،  که نزدیک یا زیر آن نوشته قرار داردReportبا کلیک بر لینک     . شوند  بوك اجازة ورود ندارند ولی دیده می        فیس

  .می توانید یک مطلب بیهوده را گزارش دهید
  

  یافتن یک گروه
هاي یافتن یک گروه توجه کردن به صفحۀ منابع خبري در صـفحۀ اصـلی اسـت تـا ببینیـد        یکی از راه  

اگر چیزي دیدید که نظرتان را جلب کرد، بد نیـست آنـرا   . اند هایی ملحق شده دوستان تان به چه گروه   
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توانید ضمن تفحص در صفحات اطالعات شخصیِ دوستان تان، یک گـروه             همینطور می . امتحان کنید 
 . توانید دست به تحقیقات بزنید اما براي یافتن یک گروه مهم، می. جالب را در نظر بگیرید

بـوك از قــسمت   هـاي فــیس  توانیــد بـراي یــافتن یـک گــروه خـاص، در بــاالي هرکـدام از صــفحه     مـی 
Search)توانید برنامه کاربردي       می همچنین. استفاده کنید ) جستجوGroups       برنامـه  .  را هـم بـاز کنیـد

رود، مکانی براي  بوك به شمار می  قراردادي است که بخشی از محیط فیس       ، برنامه Groupsکاربردي  
براي رفتن بـه آن صـفحه در   .  هاي جدید تان و جستجو براي گروه هاي شما و دوستان   مشاهده گروه 

 کلیـک  Groups کلیک کرده و سپس بر لینـک یـا دگمـه    Applicationsه پائین پنجره مرورگر روي دگم 
  . ها هم قرار دارد  این دگمه در نوار برنامه کنید،

اي از  هاي باالي صفحه شـما را بـه صـفحه       لینک.  شباهت دارد  10-2ها با شکل شماره       صفحات گروه 
هـا   هاي گروه نامه  از دعوتاي هاي بیشتر و صفحه تان، صفحه جستجو براي کمک به یافتن گروه     گروه

همچنین ایـن صـفحه   . برد ، می)اي وجود داشته باشد نامه اگر دعوت(اند که دیگران برایتان ارسال کرده 
هـایی کـه شـما قـبالً بـه آنهـا        انـد و نیـز گـروه       تان اخیراً به آنها ملحق شـده        هایی را که دوستان     گروه

هایی که در  براي دیدن هر یک از گروه. کند ندي میاي دارد، فهرست ب     شده  اید و اطالعات بروز     پیوسته
  . کنید تنها کافیست روي نام آن گروه کلیک کنید تا صفحه مربوطه باز شود این فهرست مشاهده می

  
اند را  تان به آنها پیوسته هایی که دوستان هاي بروز شده و گروه ها گروه برنامه گروه: 10-2شکل شماره 

  . کند بندي می فهرست

  ها تجوي گروهجس
. هایی وجود خـارجی دارنـد   ها این است که بگردید تا ببینید چه گروه    بهترین راه براي جاگذاري گروه    

  شـود تـا صـفحه    کـار باعـث مـی    این.  کلیک کنیدBrowse Groupsها روي لینک  در باالي صفحه گروه
بسته به نوع . ز شود نمایش داده شده است، با10-3هاي فهرست بندي شده که در شکل شماره    گروه

هایی را نمایش دهند که بخشی از  ها ممکن است گروه فیلترهایی که در سایت فعال هستند، این فهرست
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هاي فهرست بندي شده همه    توانید براي دیدن گروه     می. شبکه شما، شبکه محلی یا شبکۀ جهانی باشد       
هاي مختلف را مـشاهده   بندي ط به دستههاي مرتب اي را انتخاب کنید تا گروه      جا بچرخید یا اینکه گزینه    

فقط کافیـست روي مـوردي کـه دوسـت     . بندي را در بر دارد   سمت راست صفحه دستۀ فهرست    . کنید
  . هاي مربوطه را مشاهده کنید دارید کلیک کنید تا گروه

  
هایی  وهها را بنا بر یک طبقه بندي جستجو کرده تا ببینید چه نوع گر توانید گروه می: 10-3شکل شمارة 

  . در فیس بوك وجود دارند
ها برگردیـد کافیـست در بـاالي صـفحه روي لینـک        براي اینکه هر گاه بخواهید به صفحۀ اصلیِ گروه     

Back to Groups) کلیک کنید) ها برگشت به گروه .  

  تحقیق درمورد یک گروه
بـه  . جستجو استفاده کنیدتوانید از ویژگیِ  ها می براي آنکه به دنبال یک گروه بگردید در صفحۀ گروه       

عنوان مثال، اگر دست دارید تا در رابطه با اسکی روي برف در شهر کولورادو گروهـی یافتـه یـا در           
توانید دست به یک جستجوي سریع زده تا ببینید چه  گردید، می ها می منطقۀ خود به دنبالِ گروه مامان

هـایی وجـود دارد و البتـه     ستند، گـروه در مورد مطالبی که مـد نظـر مـا هـ      . هایی موجود هستند    گروه
  . گنجند هاي بیشتري هم  هستند که در تفکر ما هم نمی گروه

جـستجوي  (Search for Groupsبراي جـستجو در مـورد یـک گـروه یـا مطلـب خـاص، روي قـسمت         
 یـا  Enterکلمات کلیدي یا عباراتی را که مـد نظـر داریـد وارد کـرده سـپس کلیـد       . کلیک کنید) ها  گروه

Returnرا بفشارید  .  
هـایی بـا    ها، گـروه  نتایج صفحات براي فهرست گروه. کند پیدا میهاي ممکن را   فیس بوك تمام انتخاب   

. دهـد  اي از اطالعاتی که نام گروه، تعداد اعضا، نوع گروه و فعالیتِ جدید گروه را شـرح مـی              مجموعه
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صـفحۀ گـروه   . بوطه را بـاز کنـد  براي دیدن یک گروه کافیست روي نام گروه کلیک کنید تا صفحۀ مر    
هـایی   توانید بفهمید که آنها درگیـر چـه نـوع فعالیـت       اطالعات بیشتري در مورد گروه ارائه داده و می        

  . هستند
 کلیک کرده و یک Show results fromبراي فیلتر کردن نمایش نتایج باید روي پیکان منوي بازشونده 

 نمایش منویی که بتوانید براي فیلتر کـردن آن فهرسـت بـه     توانید براي   همچنین می . فیلتر انتخاب کنید  
  . کلیک کنید) فیلترهاي بیشتري نشان دهید(Show More Filtersبندي روي لینک  صورت طبقه

بطور ). ها گروه(Groupsو ) تمام نتایج(All Results: دهد صفحۀ نتیجه دو نوار در اختیار شما قرار می
بـراي دیـدن کلیـۀ نتـایج     . کند بندي می ها فهرست   نتایجِ گروه   و تنها  است فعال   Groupsقراردادي نوار   

شامل انتخاب هاي غیرگروهی نظیر صفحات اطالعات شخصی، صفحات هواداران و از اینگونه موارد 
  . کلیک کنید) تمام نتایج(All Resultsروي نوار 

  پیوستن به یک گروه
وید بنابراین خودتان را تنها به چند گروه محـدود   گروه وارد ش300توانید ه بالغ بر  در فیس بوك می   

. پس از آنکه گروه مورد عالقه تان را پیدا کردید به آن ملحق شده و یکی از اعـضاي آن شـوید    . نکنید
 نـشان داده شـده اسـت، ابتـدا صـفحۀ گـروه را       10-4اگر در اول کار همانطور که در شـکل شـمارة            

هـا   صـفحات گـروه  . وجود دارد که نظر شما را جلب کند، یا نه  بررسی کنید تا ببینید آیا مطلبی در آن         
می توانند هر آنچه را صفحات شخصی در بر دارد مانند تصویر صفحۀ شخصی، یک صفحۀ دیـوار،           

. کنـد  هاي ارسال شده، تصاویر و فیلم ها و همچنین فهرستی از افرادیکه این گروه را مدیریت می     لینک
  .  گروه را در بر داردصفحۀ گروه نیز فهرستی از اعضاي

  
  . یک صفحۀ معمولی گروه: 10-4شکل شمارة 
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هاي  هاي بیشتري رو صفحۀ دیوارِ خود دارند و گروه   هاي دیگر نوشته    هاي فعال نسبت به گروه      گروه
هـاي مباحثـه بنـا بـر      تـابلو . بسیار فعـال از تـابلوي مباحثـه برخـوردار هـستند کـه در جریـان اسـت            

هاي مکالمـات د رجریـان، سـازماندهی       ها و پاسخ    سال شدة کاربران، پرسش   شان و نظرات ار     عناوین
  . کنند  را دنبال کنید تا ببینید اعضاي گروه چگونه عمل میوتهاي متفا توانید نوشته می. شود می

اگـر گـروه هـیچ مـدیري نداشـته باشـد بنـابراین        . همینطور باید ببینید آیا این گروه مدیر فعـالی دارد        
  . دان هم موفق باشدتواند چن نمی

اگر براي پیوستن به یک گروه آماده هستید و آن گروه یک گـروه بـاز اسـت، در صـفحۀ آنـن گـروه،        
روي لینک کلیک کنید و همـانطور کـه   . بگردید) به این گروه ملحق شوید(Join this Groupدنبال لینک 

عطلـی کـادري پـیش     نمایش داده شده است، خواهید دیدکـه فـیس بـوك بـی م              10-5در شکل شمارة    
 تا بـه آن  کلیک کنید ) پیوستن(Jointبراي آنکه فوراً وارد گروه شوید روي عبارت         . کند  رویتان باز می  
اید از نـوع گـروه بـسته اسـت، بایـد بـه مـدیر آن گـروه،                 اگر گروهی که انتخاب کرده    . گروه بپیوندید 

  . درخواست عضویت بدهید
توانید وارد آن شوید که مدیر آن گروه به شـما ایـن       ی می اگر گروه از نوع بسته باشد تنها در صورت        

اي اسـت از    نمونـه 10-6شـکل شـمارة   . اجازه را داده باشد یعنی باید براي ورود درخواسـت بدهیـد       
ــا مــدیریت مــی توانیــد روي لینــک  . بنــدي یــک گــروه بــسته فهرســت  Request toبــراي ارتبــاط ب

Joint)ی منتظر جواب آري یا خیر باشیدآنگاه بایست. کلیک کنید) درخواست ورود .  

  
  . باید پیش از وارد شدن به یک گروه از یکی دو مرحله بگذرید: 10-5شکل شمارة 

  
  .  بشناسیدRequest to joint لینک را از هاي بسته گروهمی توانید : 10-6شکل شمارة 

از . هـاي آنهـا بپیوندیـد     گـروه کنند تـا بـه   هایی برایتان ارسال می تان احتماالً گاه و بیگاه لینک     دوستان
اگر با گروهی مواجـه  . ها را مشاهده کنید   توانید این درخواست    بوك می   طریق ویژگی درخواست فیس   

) تایید(Confirm روي دگمۀ 10-7شدید که تمایل به پیوستن به انرا دارید، کافیست مانند شکل شمارة  
  . مور دوستان استتایید کارهاي یک گروه درست مانند تایید ا .کلیک کنید
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قـسمت بعـد بـه شـما نـشان      . هاي گروه را مشاهده کنیـد  نامه توانید دعوت  میMy Groupsدر صفحۀ 
  . دهد چگونه به صفحۀ دیگري بروید می

بـوك در   برقراري ارتباط در فـیس . توانید مشارکت در امور را آغاز کنید    پس از پیوستن به گروه، می     
رمِ اصلی روي می  ها از یک  صفحات همۀ گروه. صفحۀ دیوار یا تابلوي مباحثه: ارتند ازدهد که عب دو فُ

صفحۀ دیوار درست مانند آنکه صفحۀ اطالعات شخصی برخوردار بوده جائیکه اعضاي گروه نظرات 
بگردید تا بتوانید روي صفحۀ ) چیزي بنویسید(Write Somethingبدنبال کادر . کنند خود را ارسال می

  . لب بنویسیددیوار افراد گروه مط
اسـتفاده  بحث دارد، که تمرکز بر عناوین  (discussion board)توانند از تابلوي مباحثه  ها هم می گروه
تابلوي مباحثه بـسیار شـبیه بـه    . شوند کند و نفرات بعد وارد گود می       یک نفر مباحثه را آغاز می     . کنند

کنیـد در واقـع افـراد گـروه را      ویژگیِ ارسال نظرات در فیس بوك است اما وقتـی پاسـخی تایـپ مـی           
هـاي خـود    شود تا دیگران هم بتوانند پاسخ اید و باید بدانید که روي تابلو اضافه می مخاطب قرار داده  

  . را وارد کنند

  
  .تان را تایید یا رد کنید  به گروه از جانب دوستان توانید دعوت می: 10-7شکل شمارة 
تان ممکن  کنید که دوستانِ فیس بوك کنید که واقعاً از آن لذت می برید و فکر می     وقتی گروهی پیدا می   

در گوشـۀ سـمت   . توانید از انها دعوت کنید تـا بـه آن گـروه بپیوندنـد         است از آن خوششان بیاید می     
 Invite People toراست زیر تصویر صفحۀ اطالعات شخصیِ گروه در صفحۀ گروه به دنبالِ لینـک  

Join)بگردید) از دیگران دعوت کنید تا به گروه بپیوندند .  
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پیوندید در بخش نیمه منبعِ صفحۀ اطالعات شخـصی تـان بـه گـزارش تبـدیل       هایی که به آن می    گروه
همچنـین ممکـن اسـت    . توانند در منابع خبري در صفحۀ اصلی هم نمایان شـوند   شوند که حتی می     می

 Shareرهایی در مورد گروه با دیگران تقسیم کنید و با استفاده از دگمـۀ          بخواهید در وقت دیگري خب    
 روي دگمـۀ  Shareدار  براي بـاز کـردن پنجـرة مـتن      . کار را انجام دهید     توانید این   در صفحۀ گروه می   

Share   توانید درمورد آن گروه در صفحۀ اطالعات شخصی مطلبـی بگذاریـد یـا      کلیک کنید جائیکه می
لینکـی بـه آن گـروه    هـا،   براي انجام هر کدام از ایـن راه .  وه به دوستی پیغامی بدهید در مورد این گر   

  . شود که دیگران می توانند براي مشاهدة افراد گروه روي آن کلیک کنند نمایان می
  

  نکته
براي . دتان بیابی  در صفحه اطالعات شخصیInfoاید را در نوار   هایی که به آن پیوسته      توانید فهرستی از گروه     می

اي که  اسامی گروه فهرست بندي شده.  برویدInfoها در میان اطالعات مختلف، به پائین نوار   دیدن بخش گروه  
  .کند شود نیز در قالب لینک به منزله صفحه گروه مرتبط عمل می نمایان می

  

  هاي خود مشاهده گروه
روي دگمـۀ  (ها را بـاز کنیـد   گروهاید کافیست صفحۀ برنامۀ   هایی که به آن وارد شده       براي دیدن گروه  

Application       کلیک کرده و سپس دگمۀ Groups     را انتخاب کنید یا فقط روي دگمۀ Groups   کـه ماننـد 
 Myتوانیـد روي لینـک    از آنجـا مـی  ).  قرار دارد، کلیک کنیدApplication در نوار Applicationدگمۀ 

Groups بنـدي کـرده    هاي شـما را فهرسـت   تمام گروهرویتان باز شود که  اي پیش  کلیک کنید تا صفحه
هـایی کـه شـما بـه آنهـا       ایـن صـفحه، گـروه   . دهـد   را نمایش میMy Groupsفیس بوك صفحۀ . است

  . اید نامه دریافت کرده هایی که از سوي آنها دعوت دهد و همنیطور گروه اید را نمایش می پیوسته
 My Groupsسـت، سـراغ دگمـۀ صـفحۀ      نمـایش داده شـده ا  10-8اگر همانطور که در شکل شـمارة  

توانیـد میـان     مـی . ها خواهید یافـت     هاي گروهی بیشتري براي ساخت و جستجوي گروه         بروید، گزینه 
  . بنديِ یک گروه بچرخید و با استفاده از کادر جستجو دنبالِ یک گروه خاص بگردید دسته

  
هاي موجود   یا جستجوي گروه براي ساخت یک گروه جدید وMy Groupدگمۀ صفحۀ : 10-8شکل شمارة 

  . هاي زیادي دارد گزینه
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  :توانید در این صفحه انجام دهید، آمده است در پائین کارهایی را که می
اش بـاز   هاي خود بگردید و روي یکی از آنهـا کلیـک کنیـد تـا صـفحه        توانید میان فهرست گروه     می ×

 . شود
هـایی کـه شـما     ي اخیـر، تعـداد اعـضا، گـروه    هـا  رسانی  هاي خود را براساس بروز      توانید گروه   می ×

 . اید، فیلتر کنید  شده هایی که به آنها دعوت مدیریت آنها را بعهده دارید و گروه
فقط کافیـست در صـفحۀ   . باشید، یک گروه را ترك کنید توانید هر زمان که تمایل داشته   همچنین می  ×

My Groups در کنار نام آن گروه روي لینک Leave Groupتوانید در صـفحۀ   همچنین می. لیک کنید ک
 . گروه، روي لینک مشابهی کلیک کنید

 . کلیک کنید)  رد دعوت(Reject Invitationبراي انکه دعوت گروه خاصی را رد کنید باید روي لینک  ×
سـاخت  (Create Groupsبراي آنکه گروه خود را خلق کنید باید به پائین صفحه بروید و بـر دگمـۀ    ×

 . هاي جدید خواهید آموخت در این فصل اطالعات بیشتري در مورد ساخت گروه. یک کنید کل)گروه
 کلیک کرده و کلمه یا کلماتِ کلیدي خود     Searchبراي آنکه دنبال یک گروه خاص بگردید، در کادر           ×

 .  کلیک کنیدReturn یا Enterرا وارد کنید سپس روي دگمۀ 

  گروه خود را راه بیندازید
توانید دست به سـاخت گـروه خـود       تید گروهی پیدا کنید که نیازهایتان را برطرف کند، می         اگر نتوانس 

د یـک گـروه    همچنین ممکن است یک گروه جدید بسازید تا مخصوص هدف خاصی باشد، مانن            . بزنید
اي تمرکز دارد یا یک گروه خـانوادگی کـه تنهـا روي اعـضاي خـانواده تمرکـز                  کاري که حول پروژه   

اي وقـت بگذاریـد و    پیش از آنکه دست به کار شوید و گروه جدید خلق کنید، چند دقیقـه            . داشته باشد 
  :جزئیات زیر را به دقت مطالعه کنید

بعد  از آنکه گروه کار خود را آغاز کرد، . نامی را که در نظر دارید روي گروه بگذارید انتخاب کنید ×
. اید حتماً دوست دارید امی را که انتخاب کردهنخواهید توانست نام آنرا تغییر دهید پس مطمئن شوید ن

 !اید مراقب باشید که همه چیز را درست تایپ کرده
سـعی  . خواهید به عنوان تصاویر صفحۀ شخصی استفاده کنید را انتخاب کنید هایی را که می     عکس ×

 . هاي گروه مطابقت داشته باشد کنید تصویري را انتخاب کنید که با فعالیت
. توانید هدف، ماموریت یا مقصور گروه را بیـان کنیـد   اهی در مورد گروه بنویسید، میتوضیح کوت  ×

 . مورد نیاز است) ساخت یک گروه(Create a Groupاین اطالعات در فرم 
اي تنظیم کنید مثل یک عالقۀ مشترك، روابط کاري یا فقـط   سازید، ایده   در مورد نوع گروهی که می      ×

رمی که بـراي سـاخت یـک    .  ضروریستبوك بنديِ گروه در فیس طبقهنوع یک گروه براي    . سرگرمی فُ



131  ها پیوستن به گروه: 10 درس

کند تا رونـد سـاختن    دهد اما کمک می هاي مختلف را ارائه می  کنید فهرستی از گزینه     گروه استفاده می  
 . گروه سریعتر پیش رود

باشد، آیا اگر گروه باز . باز، بسته یا مخفی   : تان از کدام دسته باشد      بهتر است تصمیم بگیرید گروه     ×
 این شرایط را دارد یا فقط افرادیکه در شبکه هستند؟) همۀ مردم دنیا(براي همه

 مثالً آدرس ایمیل، دفـاتر  از آن استفاده کنید را انتخاب کنیدتا  اطالعات تماسی را که در نظر دارید         ×
 . انتخاب اطالعات تماس اختیاري است. مرکزي یا آدرس خیابان

 . مایش داده شد را انتخاب کنیدآنچه باید در صفحه ن ×
  . اید جویی کرده تان پیش از ساخت گروه، در زمان و انرژيِ خود صرفه با ساماندهیِ اطالعات گروه

  : براي آغاز به کارِ گروه خود، مراحل زیر را دنبال کنید
گمـۀ   کلیـک کـرده یـا د   Groupsهـا روي دگمـۀ        در نوار برنامـه   ( را باز کنید   Groupsصفحۀ برنامۀ    -1

Application را انتخاب کنید سپس دگمۀ Groupsرا کلیک کنید  .( 
 .  کلیک کنیدCreate a New Groupsروي دگمۀ  -2

 نـشان داده شـده اسـت،    10-9اولین مرحله را که در شـکل شـمارة     » یک گروه جدید بسازید   «صفحۀ  
  . یک فرم خالی در مورد گروه شما براي پر کردن. کند پیش رویتان باز می

 (Group Info page)صفحۀ اطالعات گروه : د رمرحلۀ اول آن فرم را با جزئیات پر کنید -3
  . پر کردنِ کادرهاي دیگر اختیاري است. براي رفتن به مرحلۀ بعد باید کادرهاي ضروري را پر کنید

 .  کلیک کنیدCreate Groupروي دگمۀ  -4

هـایی کـه بـراي     اده شده است، بـا انتخـاب       نمایش د  10-10همانطور که در شکل شمارة      : مرحلۀ دوم 
ارسال تصویر صفحۀ شخصیِ یک گروه دارید همینطور برقراري ارتباط با صـفحۀ وب، تـصمیم بـر             

  .  شود و انتخاب قابلیت دسترسیِ گروه، ظاهرِ صفحه را خصوصی سازي کنید آنچه نمایش داده می

  
  .  نوع  آن پر کنیداین فُرم را با نام یک گروه، توضیح و: 10-9شکل شمارة 
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براي افزودن یک تصویر و خصوصی سازيِ محتواي صفحه، از ویژگیِ خصوصی : 10-10شکل شمارة 

  . سازيِ صفحه استفاده کنید
براي آنکه تصویري را به عنوان عکس صفحۀ اطالعات شخصی انتخاب و ارسال کنید روي دگمۀ             -5

Browseکلیک کنید . 
فـیس بـوك آن تـصویر را    . لیک کنید و ارسـال تـصویر را تاییـد کنیـد     را کUpload Pictureدگمۀ  -6

 . کند ارسال می
هاي شما صفحه وب مرتبطی داشته باشند شما خواهید توانست در کادر  بطور اختیاري، اگر گروه -7

Websiteآدرس اینترنتیِ آنرا وارد کنید  . 
ید در این صفحه و هر کجا که اعـضاي  هاي این فرم، محتوایی را که در نظر دار       در محدودة گزینه   -8

توانید کادر  می. هاي خود را دارند، محتوایی مورد نظر خود را انتخاب کنید      گروه اجازة ارسال نوشته   
کـار را بـا      همـین توانیـد  مربعی را انتخاب کرده یا آنرا خالی بگذارید و همینطور در صورت لزوم مـی       

 . هاي رادیویی انجام دهید دگمه
رم که در شکل شمارة  در پائ  -9 خواهیـد    نمایش داده شده است، تعیـین کنیـد کـه مـی    10-11ین این فُ

 . تان باز، بسته و یا مخفی باشد گروه

  
  .باز، بسته یا مخفی: یکی از این سه حالت را انتخاب کنید: 10-11شکل شمارة 
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 .  کلیک کنیدSaveروي دگمۀ  -10
تان به عنوان یک گـزارش در صـفحۀ اطالعـات      اطالعاتخواهید پرسد که آیا می    فیس بوك از شما می    

  تان منتشر شود یا خیر؟   و منابع خبري شخصی
 کلیک کنید یا براي آنکه فعالً از این مرحله بگذریـد   Publishبراي انتشار این گزارش روي دگمۀ  -11

 .  کلیک کنیدSkipروي دگمۀ 
شود، درست مانند شکل شـمارة   یش داده مینما) دعوت از دوستان(Invite Friendsدر نهایت صفحۀ 

  . توانید از این صفحه استفاده کنید تان به منظور پیوستن به گروه، می براي دعوت از دوستان.  12-10

  
  . آخرین قسمت پروسۀ ساخت یک گروه، دعوت از دوستان است: 10-12شکل شمارة 

نها دارید، کلیک کنید یا بـا اسـتفاده از   از فهرست خود روي نام دوستانی که تمایل به دعوت از آ       -12
 . هایشان دوستان خارج از فیس بوك را دعوت کنید ادرس ایمیل

 . نامۀ خود یک پیغام شخصی اضافه کنید توانید به دعوت بطور انتخابی، می -13
 . کلیک کنید) نامه ارسال دعوت(Send Invitationدر پائین فرم، روي دگمۀ  -14
توانیـد افـراد    مـی . ها ارسـال شـده اسـت    نامه دهد به این معنا که دعوت     نمایش می  اي  بوك تائیدیه   فیس

  . بیشتري را دعوت کنید یا اینکه بروید تا صفحۀ گروه جدیدتان را ببینید

  مدیریت گروه
بطور خودکار به شما عنـوان مـدیر داده   . به عنوان خالق یک گروه، شما مسئول مدیریت گروه هستید   

عالوه بـر ایـن بـه صـورت     . برخوردار خواهید بودبوك از نام اختصاريِ   در فیس شود و همچنین      می
وظیفۀ شما این است که مراقب گروه و محتواي . را نیز دارید) Administrator(فرض عنوان مدیر  پیش
شـما  . شوند و گروهتان را شاداب و فعال نگـه داریـد   هایی باشید که توسط دیگران فرستاده می        پست
هاي مربوط به گروه را براي اعـضاء بفرسـتید و       اخبار مربوط به گروه را پست کنید، پیغام       توانید    می
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اساساً شما صاحب باشگاهتان هستید و مسئولید تا کاري کنیـد  . هاي اجرایی را تعیین کنید     حتی پست 
 را  شـما بایـد حـس مـشارکت    . زنند احساس خوشحالی کننـد  که تمامی افرادي که به گروهتان سر می 

  .ویق کنیدتش
هـایی را پیـدا    هاي مربوط بـه فعالیـت   توانید لینک کنید می  مشاهده می 10-13همانگونه که در تصویر       

فایـل گـروه    ها درست زیر تصویر پرو این لینک. توانید انجام بدهید کنید که براي مدیریت گروهتان می   
هـا را تکمیـل کـرده      گـروه ابتـدا آن  گردید که براي خلق هاي فرضی بر  توانید به فیلد    می. اند  قرار گرفته 

  . بودید و اطالعات را تغییر بدهید

  
  .هاي موجود در صفحه گروه براي مدیریت گروه استفاده کنید  از لینک10-13تصویر 

  :توانید در صفحه گروهتان انجام بدهید به این شرح هستند هاي مدیریتی که می چند نمونه از فعالیت
فایل گروه واقع شده اسـت کلیـک کنیـد تـا بتوانیـد از       که زیر تصویر پرو Edit Groupروي پیوند  × 

توانید به استثناي تغییر نام  شما می. اید بهره ببرید هایی را که براي خلق گروه استفاده کرده  همان فرم 
  . ها را ویرایش کنید اطالعات موجود در هر یک از نوار) که ممکن نیست(گروه 

 در Newsبـراي ایجـاد یـک کـادر     ) Group Infoنـوار   (Recent News از فیلد توانید به عنوان مثال می
فراموش نکنیـد کـه   . صفحه گروه استفاده کنید و آخرین اخبار مربوط به گروه را در آن فهرست کنید   

  . را کلیک کنیدSave Changeسازي هر گونه تغییر صورت گرفته دکمۀ  براي ذخیره
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بـه ایـن ترتیـب    .  کلیـک کنیـد  Edit Membery به گـروه روي لینـک   یا براي اضافه کردن مدیران دیگر
 اسـتفاده  Make Adminتوانید در این صفحه از دکمۀ  شود که شما می  باز میMembers Editصفحۀ 

  .خواهید واگذار کنید هاي مدیریت را به هر یک از اعضا که می کنید تا مسئولیت
 کلیـک کنیـد و سـپس روي نـوار     Edit Groupهـاي اجرایـی روي لینـک     سـازي پـست   براي اضافه ×

Officersهاي اجرایی را به اعضاي منتخب واگذار کنید  کلیک کنید و عناوین افتخاري یا پست.  
 که زیر عنوان تابلو Start New Topicسازي یک موضوع بحث گروهی، بر روي لینک  براي اضافه ×

 تایپ کنید و نظرتان را ارسال کنید، روي مباحثه قرار دارد کلیک کنید سپس موضوع مورد نظرتان را     
در صـورتی کـه بـار    .  کلیک کنید تا بتوانید موضوع بحث را به تابلو بیفزاییـد Post New Topicدکمۀ 

  . خواهد بودStart The First Topicشود عنوان لینک  اولی است که موضوعی به بحث اضافه می
 کلیک کنیـد و پیغـام ایمیـل    Message All Membersبراي فرستادن پیغام ایمیل گروهی روي لینک  ×

  .گروهی مدنظر را تایپ کنید
بوك تبلیغ کنید، براي کسب اطالعـات بیـشتر بـر     توانید به ازاي مبلغی گروهتان را در فیس   شما می  ×

براي دعوت افراد بیشتر به گروهتان بر روي لینـک  .  کلیک کنیدPromote Group With anروي لینک 
Invite People To Ad Joinکلیک کنید .  

 را "هـا  پیگیري مراسم" 11در این زمینه درس . توانید براي گروهتان مراسم خلق کنید   به عالوه می   ×
  .بوك بیشتر بیاموزید مشاهده کنید تا در مورد این ویژگی فیس

  

شود و از  ظاهر میپردازید، مراسم مزبور در صفحه گروه  هنگامی که به خلق مراسم مرتبط با گروهتان می     : نکته
هاي مدیریتی که قبالً مطرح شد شـما   عالوه بر فعالیت. شود تمامی اعضاي گروه براي شرکت در آن دعوت می    

براي حـذف  . توانید مطالب نوشته شده روي دیوار و موضوعات مطرح شده در تابلو مباحثه را مدیریت کنید        می
زیر مطلب قرار دارد کلیـک کنیـد سـپس بـر روي دکمـۀ       که درست Deleteکردن مطلبی از روي دیوار روي لینک  

Deleteکلیک کنید تا حذف را تأیید کنید .  
  

براي حذف کردن مطلبی مربوط به یک موضوع مباحثه موضوع را باز کنید و سپس بر روي لینک           ×
Delete Postکلیک کنید .  

  . کلیک کنیدDelete Topicبراي حذف کلی یک موضوع روي لینک  ×
مطمئنـاً  . کند به مشکل بـر بخوریـد    ممکن است در ارتباط با عضوي که قواعد را رعایت نمی   در نهایت 

توانید وي را  توانید به صورت محرمانه عضو مزبور را در ایمیلی مورد خطاب قرار بدهید و یا می     می
ر  کلیـک کنیـد و سـپس بـ    Edit Membersبراي انجام این کار روي لینـک  . کالً از گروهتان حذف کنید

  . که نزدیک نام آن عضو گروه است کلیک کنیدXروي دکمۀ 
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  راهنمایی
 Leone Groupبوك ابتدا تمامی اعضا را حذف کنید و سپس بر روي لینک  براي حذف نمودن گروهتان از فیس

دهید که گروه را ترك کنید اما گروه همچنان فعال باشد و مدیریت آن را به کـس        اگر توضیح می  . کلیک کنید 
بوك پست مزبور را به هر یک از اعضاي   کلیک کنید و فیسLeone Groupتوانید روي لینک   بسپارید میدیگري
  .دهد مانده پیشنهاد می باقی

  

  خالصه
آموختیـد کـه چگونـه بـه     . بوك استفاده کنید ها در فیس در درس حاضر یاد گرفتید که چگونه از گروه  

اید مدیریت کنید  ها ملحق شده هایی را که به آن ه گروهگردید، چگون دنبال گروه براي پیوستن به آن بر     
آموزید که چگونه  در درس بعدي می. هاي جدیدي خلق کنید و به عنوان مدیر عمل کنید و چگونه گروه

  .بوك استفاده کنید ها در فیس از مراسم
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