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Editorial

Reflexionem sobre el Facebook

La nova xarxa social “Facebook” que fa poc temps 
s'ha  posat  tan  de  moda,  com totes  les  coses  té 
avantatges però també alhora inconvenients.

Alguns  d'aquests  avantatges serien  que  et  pots 
socialitzar i comunicar-te d'una manera ràpida amb 
molta gent que fins i tot feia temps que no  veies o 
havies perdut el contacte,  o  conèixer d'altra  de 
nova. I per tant no perds el contacte tampoc amb 
els teus amics.

És  una  manera  d'  entretenir-te  amb  les  diverses 
aplicacions i jocs que aquesta pàgina web ofereix. 
Per altra banda, ports passar el temps  d'una altra 
manera diferent amb els diversos test que posa al 
nostre abast.

També pots penjar les teves fotografies,  vídeos i 
posar en el teu perfil coses sobre tu mateix i alhora 
veure  els  vídeos,  fotografies  i  perfils  d'altres 
usuaris.

A més a més pots fer-te admirador o unir-te a un 
grup que alguns dels teus amics ja en són.

Per altra banda, també té  desavantatges, un dels 
quals seria: que és un espai públic i que poden fer 
barbaritats. Com penjar fotografies teves sense el 
teu consentiment, vídeos, etc. 

Un  altre  problema  al  qual  molta  gent  s'hi  veu 
enganxada és que no controla les hores que passa 
invertides dintre de Facebook i sense adonar-se  et 
crea “addicció”.

També  és  que  aquesta  pàgina  té  una  privacitat 

nul·la, ja que fins i tot gent que no tens agregada 
pot  veure  tots  els  teus  moviment  com les  teves 
fotografies, vídeos... 

Aquesta  pàgina  no  és  del  tot  segura  perquè  et 
poden “haquejar” el compte. I canviar-te les teves 
dades persones i també parlar amb els teus amics 
que tens agregats fent-se passar com si fossis tu. 

Un dels desavantatges també és que és molt difícil 
eliminar el teu compte. 

Altres  aspectes  a  comentar  també  són:  Els  jocs 
d'aquesta pàgina tenen uns gràfics molt dolents i de 
seguida  et  canses  i  també  que  el  disseny  és 
complicat  i  poc  dinàmic  i  a  vegades  una  mica 
embolicat. 

Facebook

Facebook és una pàgina web gratuïta de xarxes 
socials creada per Mark Zuckerberg. Originalment 
era un lloc per a estudiants de la Universitat de 
Harvard,  però  actualment  esta  oberta  a 
qualsevol tipus de persona que tingui un compte 
de correu electrònic. Els usuaris poden participar 
en una o més xarxes socials, en relació amb la 
seva situació acadèmica, lloc de treball o regió 
geogràfica. El 2007 es va fer la versió  espanyola. 
La fortalesa de la xarxa social Facebook radica 
en  uns  350  milions  d'usuaris  creats,  basats  en 
connexions de gent real. 


