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PREVIZUALIZARE CARTE 

 

Ce este Facebook? 

Facebook este, de departe, cea mai cunoscută reţea socială, care permite utilizatorilor 

înregistraţi să îşi creeze profiluri proprii, să încarce şi să partajeze cu prietenii fotografii 

şi clipuri video, să trimită mesaje şi să păstreze legătura cu prietenii, familia şi colegii, 

oricât de departe ar fi de aceştia.  

Facebook a început în Statele Unite, ca o modalitate pentru studenţi să se cunoască mai 

bine între ei şi să rămână în contact atunci când sunt plecaţi din campus, şi a evoluat de 

atunci pentru a deveni  un nou mod de a fi. 

Facebook nu mai este, într-adevăr, un site web. Este un alt Internet, dar unul comercial. 

Utilizând cele mai moderne tehnologii de comunicaţii, Facebook a schimbat radical felul 

în care ne conectăm între noi. Facebook este omniprezent. Nu poţi merge cinci minute 

fără a nu fi întâmpinat de marca şi însemnele Facebook, atât în media tradiţională cât şi 

online. Facebook crează dependenţă. A ţesut o urzeală între vieţile noastre care nu mai 

poate fi destrămată fără implicaţii majore pentru fiecare din noi. Facebook este magnetic 

prin angajamentul social pe care îl implică. Facebook operează un sistem de conectare 

la scară globală fără precedent. 

Utilizatorii creează un cont gratuit, care acţionează ca un profil pentru fiecare din ei, în 

care aceştia partajează atât de multe sau puţine informaţii personale câte doreşte 

fiecare. Profilele sunt de obicei create folosind un nume real, deşi unii utilizatori aleg să 

folosească un pseudonim sau poreclă, iar profilele sunt adesea însoţite de o fotografie. 

Totul începe cu o simplă înregistrare pe baza unor informaţii de bază, care îţi permite 

apoi să publici ce doreşti şi să intri în contact cu oameni online. Regăseşti prieteni vechi, 

îţi faci alţii noi, găseşti oameni sau grupuri de oameni cu interese comune, sau partajezi 

pozele şi clipurile tale de viaţă cu un prieten din cealaltă parte a lumii - eşti atât de 

limitat pe cât doreşti să fii. 

Bine ai venit în alt Univers! 



Facebook 

Istoria 

Note 

Facebook Note a fost introdus pe 22 august 2006, o caracteristică de blogging care 

permite etichete şi imagini incorporate. Utilizatorii au putut mai târziu să importe bloguri 

din Xanga, LiveJournal, Blogger, şi alte servicii de blogging.  

Chat 

Pe 7 aprilie 2008, Facebook a lansat o aplicaţie pe bază de mesagerie instantanee Comet 

denumită "Chat", care permite utilizatorilor să comunice cu prietenii şi este similară în 

funcţionalitate cu mesageria instant folosită de calculatoare. 

Gifts (Cadouri) 

Facebook a lansat Gifts (Cadouri) pe 8 februarie 2007, permiţând utilizatorilor să trimită 

cadouri virtuale pentru prietenii lor din profil. Cadouri costă 1,00 dolari fiecare, şi un 

mesaj personalizat poate fi ataşat la fiecare cadou.  

Marketplace 

Pe 14 mai 2007, Facebook a lansat Marketplace, care permite utilizatorilor să posteze 

anunţuri gratuite. deocamdată Marketplace este suportat doar pentru anunţuri din SUA, 

Canada, Marea Britanie, Irlanda, India, şi Australia. Marketplace a fost comparat cu 

Craigslist de CNET, care arată că diferenţa majoră dintre cele două este că anunţurile 

postate de un utilizator pe piaţă sunt văzute doar de către utilizatorii din aceeaşi reţea ca 

şi utilizatorul, în timp ce anunţuri postate pe Craiglist pot fi văzute de către oricine. 

Mesaje 

O noua platforma de mesagerie, cu nume de cod "Project Titan", a fost lansată pe 15 

noiembrie, 2010 Descrisă ca un "concurent Gmail" de unele publicaţii, sistemul permite 

utilizatorilor să comunice direct între ei, prin intermediul Facebook, folosind mai multe 

metode diferite (inclusiv o adresă specială de e-mail, mesaje text, sau prin intermediul 

site-ului Facebook sau aplicaţii mobile) - indiferent de metoda folosită pentru a transmite 

un mesaj, ele sunt cuprinse în subiecte unice într-un inbox unificat. Ca şi la alte 

caracteristici Facebook, utilizatorii pot seta de la cine pot primi mesaje, doar de la 

prieteni, prieteni ai prietenilor, sau de la oricine. Serviciul de e-mail a fost reziliat în 2014 

din cauza absorbţiei scăzute. 

În afară de site-ul Facebook, mesajele pot fi accesate prin aplicaţii mobile ale site-ului, 

sau o aplicaţie dedicată de Facebook Messenger. 



Apeluri vocale 

Din aprilie 2011, utilizatorii Facebook au avut posibilitatea de a efectua apeluri de voce 

în direct prin intermediul Facebook Chat, permiţând utilizatorilor să converseze cu alţii 

din întreaga lume. Această caracteristică, care este oferit gratuit prin intermediul noului 

serviciu Bobsled de la T-Mobile, permite utilizatorului să folosească vocea la actualul 

Facebook Chat, precum şi să poată lăsa mesaje vocale pe Facebook. 

Apeluri video 

Pe 6 iulie 2011, Facebook a lansat serviciile de apeluri video prin Skype ca partener de 

tehnologie. Acesta permite apelări bilaterale prin intermediul unui Rest API de la Skype. 

Vizualizare video 

În septembrie 2014, Facebook a anunţat că sunt 1 miliard de vizualizări video pe zi, şi că 

va permite accesul public la contoarele de vizualizare ale clipurilor video publicate de 

utilizatori, pagini, şi personalităţi publice. De asemenea, a confirmat că va recomanda 

videoclipuri suplimentare pentru utilizatori după ce aceştia au vizionat un clip video. 65% 

din vizualizările video pe Facebook sunt de pe telefonul mobil unde baza de utilizatori 

Facebook se comută în prezent, vizualizările crescând cu 50 la sută din mai până în iulie, 

în parte datorită modei virale Ice Bucket Challenge (Provocarea găleţii cu gheaţă) găsirea 

unui acasă pe Facebook a asociaţiei ALS, care s-a dezvoltat în primul rând pe Facebook. 

Servicii anonime Tor 

În octombrie 2014, Facebook a anunţat că utilizatorii se pot conecta la site prin 

intermediul serviciului Tor de protejare a anonimităţii, folosind un browser Tor pentru 

protejarea vieţii private cu o criptare folosind SSL. Anunţând această caracteristică, Alec 

Muffett a spus că "extensia .onion a Facebook oferă o modalitate de a accesa Facebook 

prin Tor fără a pierde protecţiile criptografice furnizate de Tor prin cloud. [...] Oferă 

comunicare end-to-end, de la browser. direct într-un centru de date Facebook." Adresa sa 

URL - facebookcorewwwi.onion este un bacronim, pentru Facebook. 

Aspecte tehnice 

Culoarea primară a site-ului Facebook este albastru, întrucât Zuckerberg este daltonist, o 

problemă de care şi-a dat seama abia după un test efectuat în jurul anului 2007, după cum 

a explicat el în 2010: "albastrul este culoarea cea mai bogată pentru mine, eu pot vedea 

toate nuanţele de albastru." Facebook este construit în PHP care este compilat cu HipHop 

pentru PHP, un "un transformator de cod sursă" construit de inginerii Facebook, care 

transformă PHP în C++ . Folosirea HipHop s-a raportat că a redus consumul mediu de 

CPU pe serverele Facebook cu 50%. 

Facebook este dezvoltat ca o aplicaţie monolit. Potrivit unui interviu în 2012 cu Chuck 

Rossi, un inginer de la Facebook, Facebook compilează în bucăţi binare de 1,5 GB care 



sunt apoi distribuite la serverele folosind un sistem personalizat bazat pe BitTorrent. 

Rossi a declarat că este nevoie de aproximativ 15 minute pentru a construi şi 15 minute 

pentru a le lansa la servere. Procesul de construcţie şi de lansare este fără întreruperi, şi 

modificări la Facebook sunt lansate zilnic. 

Facebook a folosit o platformă combinată bazată pe HBase pentru a stoca date între 

maşini distribuite. Folosind o arhitectură de decantare, noile evenimente sunt stocate în 

fişiere jurnal, iar jurnalele sunt puse la coadă. Sistemul rulează aceste evenimente şi le 

scrie în sistemul de stocare. Interfaţa de utilizator apoi extrage datele şi le afişează pentru 

utilizatori. Facebook se ocupă de cereri ca comportamentul AJAX. Aceste cereri sunt 

scrise într-un fişier jurnal, folosind Scribe (dezvoltat de Facebook).  

Datele sunt citite de la aceste fişiere jurnal folosind Ptail, un instrument construit pe plan 

intern pentru a agrega date de la mai multe depozite Scribe. Acesta pune la coadă fişierele 

jurnal şi extrage datele (şi astfel numele). Datele Ptail sunt separate afară în trei fluxuri 

astfel încât acestea să poată fi în cele din urmă trimise la propriile clustere în diferite 

centre de date (impresii plugin, impresii flux de ştiri, acţiuni (plugin + flux de ştiri)). 

Puma este utilizat pentru a gestiona perioadele de flux mare de date (de intrare/ieşire, sau 

IO). Datele sunt prelucrate în loturi pentru a reduce numărul de dăţi necesare pentru a citi 

şi a scrie în perioade de mari solicitări (Un articol "fierbinte" va genera o mulţime de 

impresii şi impresii de fluxuri de ştiri, care vor provoca un uriaş flux de date). Loturile 

sunt luate la fiecare 1,5 secunde, limitate de memoria utilizată la crearea unui tabel hash. 

După aceasta, datele ajung în format PHP (compilat cu HipHop pentru PHP). Backend 

este scris în Java şi Thrift este folosit ca formatul de mesagerie astfel încât programele 

PHP să poată interoga servicii Java. Soluţiile de caching sunt folosite pentru a face 

paginile web să fie afişate mai repede. Cu cât sunt mai multe şi mai mai datele din cache, 

cu atât mai puţin utilizat este timpul real. Datele sunt apoi trimise la serverele 

MapReduce astfel încât să poată fi interogate prin Hive. Acest lucru serveşte, de 

asemenea, ca plan de rezervă pentru ca datele să poată fi recuperate de la Hive. Fişierele 

jurnal brute sunt îndepărtate după o perioadă de timp. 

Pe 20 martie 2014 Facebook a anunţat un nou limbaj de programare în sursă deschisă 

numit Hack. Înainte de lansarea publică, o mare parte din Facebook a fost deja rescris şi 

"testat pe câmpul de luptă" folosind noul limbaj. 

Critici 

Experimente privind influenţa asupra utilizatorilor 

Cercetătorii universitari şi Facebook au colaborat pentru a testa dacă mesajele pe care 

oamenii le văd pe Facebook pot influenta comportamentul lor. De exemplu, în "Un 

experiment de 61 milioane persoane privind influenţa socială şi mobilizarea politică," în 

timpul alegerilor din SUA din 2010, utilizatorii Facebook au avut posibilitatea să "spună 

prietenilor lor că au votat", făcând clic pe un buton "Am votat". Probabilitatea ca 



utilizatorii să apese pe buton a fost cu 2% mai mare dacă acesta era asociat cu prietenii 

care au votat deja. 

Mult mai controversat, un studiu din 2014 despre "Contagiunea emoţională prin 

intermediul reţelelor sociale" a manipulat echilibrul mesajelor pozitive şi negative văzute 

de 689.000 de utilizatori Facebook. Cercetătorii au ajuns la concluzia că au găsit "ceva 

dintr-o primă dovadă experimentală pentru a sprijini pretenţiile controversate că 

emoţiile se pot răspândi în întreaga reţea, deşi mărimile efectelor datorate manipulărilor 

sunt mici." 

Spre deosebire de studiul "Am votat", care a avut finaluri prezumtiv pozitive şi a ridicat 

câteva întrebări, acest studiu a fost criticat atât pentru etică cât şi pentru metode/pretenţii. 

Ca şi controversă despre dezvoltarea studiului, Adam Kramer, un autor principal al 

ambelor studii şi membru al echipei de date Facebook, a apărat cercetarea într-o 

actualizare pe Facebook. Câteva zile mai târziu, Sheryl Sandburg, COO Facebook, a 

făcut o declaraţie în timp ce călătorea în străinătate. În timp ce la un eveniment al 

Camerei de Comerţ şi Industrie Indiene din New Delhi ea declara că "Acesta a fost parte 

din cercetările permanente pe care companiile le efectuează pentru a testa diferite 

produse, şi asta a fost ce a fost. E vorba de o proastă comunicare şi pentru aceasta ne 

cerem scuze. Nu am vrut niciodată să vă supărăm." 

La scurt timp după aceea, pe 3 iulie 2014, USA Today a raportat că grup de monitorizare 

a confidenţialităţii Electronic Privacy Information Center (EPIC) a depus o plângere 

oficială la Federal Trade susţinând că Facebook a încălcat legea atunci când a efectuat 

studiul pe emoţiile utilizatorilor fără ştirea sau acordul lor. În plângerea sa EPIC a 

susţinut că Facebook a înşelat utilizatorii prin efectuarea în secret a unui experiment 

psihologic privind emoţiile lor. "La momentul experimentului, Facebook nu afirma în 

politica de utilizare a datelor faptul că datele de utilizator vor fi utilizate în scopuri de 

cercetare de către Facebook. De asemenea, nu a reuşit să informeze utilizatorii că 

informaţiile lor personale vor fi partajate cu cercetătorii." 

Dincolo de preocupările etice, alţi oameni de ştiinţă au criticat metodele şi raportarea 

constatărilor studiului. John Grohol, scriind la PsycCentral, a susţinut că, în ciuda titlului 

şi a pretenţiilor de "contagiune emoţională," acest studiu nu cercetează deloc emoţiile. În 

schimb, autorii au folosit o aplicaţie (numită "Linguistic Inquiry and Word Count" sau 

LIWC 2007), care pur şi simplu a numărat cuvintele pozitive şi negative, pentru a deduce 

sentimentele utilizatorilor. El a scris că o deficienţă a funcţiei LIWC este că nu înţelege 

negaţiile. Prin urmare, expresia "Eu nu sunt fericit" va fi marcată ca fiind pozitivă: 

"Având în vedere că LIWC 2007 ignoră aceste realităţi subtile ale comunicării umane 

informale, se deformează astfel şi cercetările." Grohol a ajuns la concluzia că datorită 

acestor subtilităţi, mărimea efectului constatărilor este puţin sub un "flash statistic." 

"Kramer şi colab. (2014) au găsit o scădere de 0,07% - nu de 7 la sută, ci 1/15 dintr-un 

procent !! - în cuvintele negative în actualizările de stare ale oamenilor atunci când 

numărul de posturi negative din fluxul lor de ştiri Facebook scade. Vă daţi seama cât de 



multe cuvinte ar trebui să citiţi sau să scrieţi, înainte de a scris un singur cuvânt negativ 

mai puţin din cauza acestui efect? Probabil mii." 

Consecinţele controversei sunt în stare de aşteptare (fie FTC, fie procedurile judiciare), 

dar ele au determinat o "exprimare editorială a preocupării" din partea editorului, 

Proceedings of the National Academy of Sciences, precum şi o postare pe blog din partea 

lui OkCupid cu titlul "Noi experiment pe oameni!" În septembrie 2014, profesorul de 

drept James Grimmelmann a susţinut că acţiunile ambelor companii au fost "ilegal, 

imorale, şi au alterat starea de spirit" şi a depus notificări la Procurorul General Maryland 

şi la Cornell Institutional Review Board. 

În Marea Britanie, studiul a fost de asemenea criticat de British Psychological Society, 

care a spus într-o scrisoare către The Guardian, "A determinat, fără îndoială, un anumit 

prejudiciu, multe persoane fiind afectate printr-un nivel crescut de emoţie negativă, 

având drept consecinţă potenţiale costuri economice, creşterea eventualelor probleme de 

sănătate mintală şi o povară pentru serviciile de sănătate. Aşa-numita manipulare 

"pozitivă" este, de asemenea, potenţial dăunătoare." 

Impactul 

Impactul mediatic 

În aprilie 2011, Facebook a lansat un nou portal pentru marketing şi agenţiile de creaţie, 

pentru a le ajuta să dezvolte promoţii de brand pe Facebook. Compania a început sa 

promoveze serviciul prin invitarea unui grup select de lideri de publicitate din Marea 

Britanie pentru a se întâlni cu directori de top Facebook, la o "summit al persoanelor 

influente" în februarie 2010. Facebook a fost astfel implicat în campanii pentru True 

Blood, American Idol, şi Top Gear. Agenţiile de ştiri şi media precum Washington Post, 

Financial Times şi ABC News, au folosit agregate de date de pe Facebook pentru a crea 

diverse infografice şi diagrame pentru a însoţi articolele lor. În 2012, concursul de 

frumuseţe Miss Sri Lanka Online s-a desfăşurat folosind exclusiv Facebook. 

Impactul social 

Facebook a afectat viaţa socială şi activitatea persoanelor în diferite moduri. Cu 

disponibilitatea acestuia pe mai multe dispozitive mobile, Facebook permite utilizatorilor 

să rămână în permanenţă în contact cu prietenii, rudele şi alte cunoştinţe oriunde s-ar afla 

în lume, atâta timp cât există acces la Internet. Se pot întâlni virtual, de asemenea, oameni 

cu interese şi/sau convingeri comune prin grupuri şi alte pagini, şi au existat reuniri ai 

unor membri de familie şi prieteni care s-au regăsit datorită răspândirii pe scară largă a 

reţelei sociale. 

Impactul asupra sănătăţii 

Studii recente au arătat că Facebook produce efecte negative asupra stimei de sine prin 

declanşarea sentimentelor de invidie, fotografiile din concedii şi vacanţe declanşând cele 



mai mari resentimente. Alte cauze predominante de invidie includ mesajele de la prieteni 

despre fericirea familiei şi imagini cu persoane frumoase, în cazul oamenilor singuri şi 

nemulţumiţi de propriile lor vieţi. Un studiu comun de către două universităţi germane a 

descoperit că unul din trei oameni au fost mai nemulţumiţi de viaţa lor după utilizarea 

Facebook, şi un alt studiu al Universităţii Utah Valley a descoperit că studenţii se simţeau 

rău ca urmare a unei creşteri a timpului petrecut pe Facebook. 

Potrivit profesorului de psihologie Susan Krauss Whitbourne, deşi Facebook ajută 

persoanele prietenoase, există de asemenea dezavantajul renunţării la prietenie sau a 

respingerii prieteniei de o altă persoană. Whitbourne se referă la persoanele fără prieteni 

de pe Facebook ca victime ale înstrăinare. Renunţarea la prietenie este rareori o decizie 

reciprocă şi persoana de multe ori nu ştie că a rămas fără prietenul care a renunţat. 

Impactul politic 

Rolul Facebook în procesul politic american a fost demonstrat în ianuarie 2008, la scurt 

timp înainte alegerilor de primar al New Hampshire, când Facebook a făcut echipă cu 

ABC şi Saint Anselm College pentru a permite utilizatorilor un feedback direct despre 

dezbaterile din 5 ianuarie dintre republicani şi democraţi. Charles Gibson a moderat 

ambele dezbateri, organizate la Centrul Dana pentru ştiinţe umaniste la Saint Anselm 

College. Utilizatorii Facebook au participat la grupurile de dezbatere organizate în jurul 

temei specifice, s-au înregistrat pentru votare, şi au pus întrebări. 

Peste un milion de oameni au instalat aplicaţia Facebook "US Politics on Facebook", 

pentru a lua parte la dezbatere, şi aplicaţia a măsurat răspunsurile utilizatorilor la 

observaţii specifice formulate de candidaţii la dezbatere. Această dezbatere a arătat 

comunităţii mai largi ceea ce mulţi studenţi tineri au experimentat deja: Facebook ca o 

modalitate nouă populară şi puternică pentru a interacţiona şi a transmite opinii. Un 

sondaj de CBS News, UWIRE şi Chronicle of Higher Education au ilustrat modul în care 

"efectul Facebook" a afectat ratele de tineret la vot, susţinerea de către tineri a 

candidaţilor politici, şi implicarea generală a populaţiei tinere în alegerile din 2008. 

În februarie 2008, un grup de pe Facebook numit "Un milion de voci împotriva FARC" a 

organizat un eveniment în care sute de mii de columbieni au mărşăluit în semn de protest 

faţă de Forţele Armate Revoluţionare din Columbia, mai bine cunoscute sub numele de 

FARC (de la numele spaniol al grupului). În august 2010, unul dintre site-urile 

guvernamentale oficiale din Coreea de Nord şi agenţia oficială de ştiri a ţării, 

Uriminzokkiri, s-au alăturat Facebook. 

În timpul Primăverii Arabe mulţi jurnalişti au afirmat că Facebook a jucat un rol major în 

generarea în 2011 a revoluţiei egiptene. La 14 ianuarie, pe pagina de Facebook "We are 

all khaled Said" a fost iniţiat de Wael Ghoniem un eveniment pentru a invita poporul 

egiptean la "demonstraţii paşnice" la 25 ianuarie Potrivit lui Mashable, în Tunisia şi 

Egpyt Facebook a devenit principalul instrument pentru conectarea tuturor protestatarilor 

şi a determinat guvernul egiptean al primului-ministru Nazif să interzică Facebook, 

Twitter şi alte site-uri pe 26 ianuarie, apoi blocarea tuturor conexiunilor mobile şi de 



Internet pentru toţi egiptenii la miezul nopţii pe 28 ianuarie După 18 zile, revolta a forţat 

preşedintele Mubarak să demisioneze. 

În 2011, Facebook a depus actele la Comisia Electorală Federală pentru a forma un 

comitet de acţiune politică sub numele de FB PAC. Într-un e-mail pentru The Hill, un 

purtător de cuvânt al Facebook a declarat "Comitetul politic de acţiune Facebook va oferi 

angajaţilor noştri un mod de a-şi face auzită vocea în procesul politic susţinând candidaţi 

care împărtăşesc obiectivele noastre de a promova valoarea de inovare a economiei 

noastre oferindu-le oamenilor puterea de a partaja şi de a face lumea mai deschisă şi mai 

conectată." 

În timpul războiului civil sirian, YPG, o armată de eliberare pentru Rojava, a recrutat 

occidentali prin Facebook în lupta sa împotriva ISIL. Zeci de persoane au intrat în 

rândurile sale, din diverse motive, de la religioase la ideologice. Numele paginii de 

Facebook, "The Lions of Rojava", vine de la un proverb kurd, care se traduce ca "Un leu 

este un leu, indiferent dacă este o femelă sau un mascul", reflectând ideologia feministă a 

organizaţiei. 

Justin Smith, şeriful din Larimer County în Fort Collins, Colorado, foloseşte Facebook 

pentru a disemina ideile cu privire la aspecte legate de problemele locale, de stat, şi 

naţionale. El mediatizează asemenea infracţiuni, în special cele pe care departamentul său 

le rezolvă. El are şapte mii de adepţi pe mediul social, considerat un număr mare. Smith a 

spus ca el rareori iese în public "atunci când nu primesc feedback de la oameni. ... 

Facebook este un instrument interesant pentru că eu cred că are candidaţi şi oficiali aleşi 

mai responsabili. Alegătorii ştiu unde se află cineva." 

……………………………… 
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 - - Reţele 

 - Butonul Like (Îmi place) 

 - - Procese 

 - Grupuri 

 - - Crearea unui grup 

 - - - Înfiinţarea unui grup 

 - - - Pagini şi grupuri 

 - - Înscrierea în grupuri 

 - - Partajarea în grupuri 

 - - Ștergerea şi părăsirea grupurilor 

 Publicarea 

 - Fotografii 

 - - Aprecieri şi comentarii pe fotografii 

 - - Fotografii de înaltă rezoluţie 

 - - Instrumente de vizualizare fotografii 

 - - Încărcarea de imagini şi poze de profil 
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 - iPhone, iPad şi Android 

 - - Setarea notificărilor pe telefonul mobil sau tabletă 
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 - - Modalităţi obişnuite de protejare a contului: 

 - Raportări 
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 - - Clipuri video 

 - - Propoziţii neterminate 
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 - - Postarea excesivă 
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 - - Ignorarea statisticilor 
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Cartea 

Facebook este, de departe, cea mai cunoscută reţea socială, care permite utilizatorilor 

înregistraţi să îşi creeze profiluri proprii, să încarce şi să partajeze cu prietenii fotografii 

şi clipuri video, să trimită mesaje şi să păstreze legătura cu prietenii, familia şi colegii, 

oricât de departe ar fi de aceştia.  

Facebook nu mai este, într-adevăr, un site web. Este un alt Internet, dar unul comercial. 

Utilizând cele mai moderne tehnologii de comunicaţii, Facebook a schimbat radical felul 

în care ne conectăm între noi. Facebook este omniprezent. Nu poţi merge cinci minute 

fără a nu fi întâmpinat de marca şi însemnele Facebook, atât în media tradiţională cât şi 

online. Facebook crează dependenţă. A ţesut o urzeală între vieţile noastre care nu mai 

poate fi destrămată fără implicaţii majore pentru fiecare din noi. Facebook este magnetic 

prin angajamentul social pe care îl implică. Facebook operează un sistem de conectare la 

scară globală fără precedent. 

Totul începe cu o simplă înregistrare pe baza unor informaţii de bază, care îţi permite 

apoi să publici ce doreşti şi să intri în contact cu oameni online. Regăseşti prieteni vechi, 

îţi faci alţii noi, găseşti oameni sau grupuri de oameni cu interese comune, sau partajezi 

pozele şi clipurile tale de viaţă cu un prieten din cealaltă parte a lumii - eşti atât de limitat 

pe cât doreşti să fii. 



Bine ai venit în alt Univers! 
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