Facebook. Sammanfattning av tema 24/3
Bästa hjälpen när du skaffar ett facebook-konto, hittar du i denna blogg:
http://www.facebook-faq.se/facebook_guide/facebook_guide_konto.htm
Där ser du hur du skapar det, ställer in det, använder det och även hur du raderar det.
Använd den och titta även på mina kommentarer nedan.
Jag tycker du ska börja med att klicka på ”Startsida” och beta av symbolerna uppe till höger.
Tänk noga igenom hur du ska göra grundinställningarna. En bra princip i alla lägen på nätet ar
att bara publicera sådant som du skulle kunna visa eller tala om för alla kända och okända du
möter när du går ut på stan.
Du ska också under ”Nyheter” till vänster, under fotot, välja om du vill se andras inlägg som
”Senaste” eller ”Topphändelser”. Välj ”Senaste” så ser du allt i turordning och inte bara det
Facebook valt som intressant
Vad beträffar applikationer som begär tillgång till Facebooks uppgifter om dig ska du
verkligen fundera på om du vill tillåta det. Applikationer kan vara gjorda av vem som helst
och du går då ifrån de sekretess- och säkerhetsinställningar du gjort i Facebook. Jag ser att
många använder dem och undrar om de vet att detta är ett sätt att släppa in skit i datorn. De
uppgifter som användarna själva går med på att lämna ut, via installerade appar kan också
säljas vidare till andra företag som använder den för reklam.
Facebook använder också information om vad du ”gillar” för reklam. Gilla därför bara det
dina vänner lägger upp men strunta i alla ”Sidor” som visas och som dina vänner har gillat.
När du får en annons du inte vill ha så klicka på den lilla nedåtriktade pilen i dess övre högra
hörn och klicka där på ”Jag vill inte se detta” eller anmäl det som skräppost.
Använd tillägget ”Adblock” i din webbläsare för att minska all reklam.
Om du vill ladda upp foton, minska dem då så går det fortare att ladda upp och de blir mindre
användbara för andra som kan vilja sno dem. Gör så här:
Ladda ner det enkla programmet ”Image Resizer”: https://imageresizer.codeplex.com/
När du gjort det och högerklickar på ett foto som ska minskas finns nu valet ”Resize
pictures”. Vänsterklicka på det, välj ”Small” och klicka till sist på ”Resize”. Då får du en
kopia av fotot som heter Small + namnet. Flytta kopian till en mapp där du bara samlar foton
för nätet då hittar du dem alltid lätt när du ska ladda upp till Facebook eller skicka med e-post.
Viktigaste rådet: Spara dina lösenord! Ett papper i en pärm hemma eller en liten bok
för lösenord. Noggrant angivna. Inga lösa lappar. Gäller allt, inte bara Facebook.
Flera facebookfrågor? Ring mig på 08-654 39 45.
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