












Facebook je v posledních letech velmi rozšířený a populární
webový systém.
Vznikl v roce 2004 na Harward university v USA jako její
komunitní síť.
Iniciátorem a zakladatelem je Mark Zuckerberg, v té době
ještě student univerzity. Systém vytvořil za pomoci několika
svých kolegů.
Zuckerberg dnes pracuje jako výkonný ředitel této soukromé
společnosti - Facebooku.
Postupně se k síti připojovaly i některé další univerzity.
Zpočátku byl systém určen výhradně pro uživatele z řady
univerzit z různých zemí.
Od roku 2006 je systém otevřen pro všechny zájemce starší
třinácti let a umožňuje tvorbu mnoha sociálních sítí.












Název vznikl podle papírových letáků zvaných Facebooks,
určených k bližšímu poznání se nových studentů univerzit
v USA.
Dnes Facebook slouží hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikaci
mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a
zábavě.
Uvnitř systému se lze připojovat k různým, vytvořeným skupinám,
které byly založeny na základě společného zájmu, tématu,
instituce, geografického umístění apod.
Facebook v současnosti využívá přes 800 milionů lidí. Čechů je
přes 3 miliony.
Více jak polovina uživatelů se k Facebooku připojuje každý den.
Každý uživatel má průměrně asi 130 přátel.













Na Facebooku jsou umístěny miliardy objektů ( stránek,
skupin, akcí, videí apod. – jen fotek je přes 1,7 miliardy).
Každý měsíc sdílí uživatelé na síti více než 30 miliard kusů
obsahu (webové odkazy, novinové články, příspěvky v blogu,
poznámky, fotoalba, atd.).
V pořadí návštěvnosti je třetí mezi weby (asi 650 mil. návštěv
za měsíc)
Sídlo společnosti se nachází v Palo Alto v Kalifornii, USA
Kanceláře najdeme například v Atlantě, Chicagu, Dallasu,
Detroitu, New Yorku, Washingtonu, DC aj.
Mezinárodní kanceláře: Dublin, Hamburk, Hong Kong,
Londýn, Madrid, Milán, Paříž, Stockholm, Sydney, Tokio,
Toronto aj.











Po zadání adresy www.facebook .com stránka pozná naše národní
prostředí a spustí se v češtině. Přímo: http://cs-cz.facebook.com/ .
Přihlášení a registrace

Registrace na Facebook je jednoduchá, stačí vyplnit na úvodní
stránce jméno, e-mail, heslo, pohlaví a datum narození.
Poté nás systém přihlásí a nový uživatel může najít již
zaregistrované přátele na Facebooku pomocí automatického
prohledání mezi svými e-mailovými adresami.
Další přihlášení již probíhá pomocí zadání kontaktního e-mailu a
námi vytvořeného hesla.











Po registraci v systému máme možnost vyplnit svůj detailní
profil a můžeme se připojovat k různým skupinám uživatelů a
získávat nové kontakty.
Lze vyhledávat, přidávat přátele, nebo být přidáni mezi
přátele jiných uživatelů, pokud o to požádáme. Potom vidíme
i jejich profily.
Je možno komunikovat s jinými uživateli pomocí zpráv,
diskusních fór nebo diskusemi na uživatelských profilech –
takzvaná ZEĎ – The Wall.
Facebook nabízí také řadu aplikací, které nám umožní
zveřejnit fotky, videa, posílat virtuální dárky, zveřejňovat
inzeráty, hrát hry aj..
Firmy si mohou dokonce založit svoji oficiální stránku a
komunikovat se svými zaměstnanci, příznivci, zveřejňovat
reklamu…

