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А ти, погрижи ли се за своя Facebook Timeline? 
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Книгата е обновена с настройките на най-новата 
функционалност на Facebook-Timeline 

http://www.lifehackerbg.com/


                 Ръководство за Facebook Timeline от lifehackerbg.com 

  Страница - 4 -  
  

Какво ще научиш в тази 
безплатна книга накратко: 

• Найстройване на всички аспекти на сигурността във 
новия дизайн на facebook-Timeline, активен от 4 
октомври 2011г 

• Как да се скриеш от досадниците в чата-за едни да си 
онлайн, за други офлайн! 

• Как да създаваш и управляваш списъци подобни на 
Google+ 

• Как да защитиш личната си информация в профила си 
• Как да ограничиш споделянето на статуси до определени 

хора и списъци 
• Как да контролираш таг-ването на снимки и статуси 

свързани с теб 
• Как да управляваш и изтриваш приложения 
• Най-важните аспекти на Facebook сигурностт. Кое е 

важното да знаеш 
• Управление на споделянето на информация, която 

публикуваш в профила си 
• Контролирано споделяне на статуси, снимки и т.н. 
• Блокиране на хора и приложения 
• И още много други неща свързани с твоята Facebook 

сигурност 
• Как да се скрием от резултатите за търсене в Google 
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Най-новият ни сайт-maxfitness.bg 

http://www.lifehackerbg.com/
http://maxfitness.bg/
http://maxfitness.bg/
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Разгледай и новия ни проект mindhackerbg.com  

http://www.lifehackerbg.com/
http://www.mindhackerbg.com/
http://www.mindhackerbg.com/
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lifehackerbg.com 

Вдъхновява 
хората да 
подобрят 

живота си!  

http://www.lifehackerbg.com/
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Въведение 
За да разберем напълно темата за сигурността във Facebook и как тя се 
развива трябва да разберем едно нещо: Facebook администрацията иска 
всеки и всичко да бъде публично.  

С развитието на услугите във Facebook, нейните разработчици са все по 
склонни и все повече се грижат да имаме отворен достъп до 
информацията там, което означава че когато добавиш в профила си 
нещо мислейки, че е само лично за теб, то бързо ще се превърне в 
публично, в повечето случаи дори без да разбереш.  

Това НЕ означава че не можеш да запазиш нещата от акаунта си лични и 
само за теб. Facebook дава на потребителите си опции, позволяващи да се 
заключат от външни погледи много неща, особено след обновленията 
през септември 2011.  

Но потребителите е нужно да осъзнаят наличието на този контрол, как 
се използва и как да подготвят бъдещата си Facebook сигурност и лично 
пространство. 

 Facebook няма и не иска да направи информацията касаеща 
поверителността и данните от профила ти скрити, а лесни за употреба и 
намиране, защото както казах в началото-целта е всичко да става 
публично достояние-все пак това е и социална мрежа и всички в нея сме 
до известна степен и воайори.  

Ето тук идва и мястото на това ръководство, което ще осветли 
изключително подробно тази скрита и не толкова ясна част от профила 
на един Facebook потребител. Все пак има неща, които искаме да си 
останат само за нас или само за определен кръг от нашите приятели в 
социала. 

 

http://www.lifehackerbg.com/
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Реалистичен поглед върху личното 
пространство в интернет! 
 

Помислете за реалността във вашата информация, която е онлайн! 
Информацията за ТЕБ със сигурност вече е налична поне на няколко 
места, така че се нуждаеш от добър поглед и защита на всичко това, 
което правиш в интернет, на всичко, което има връзка с теб, твоите 
приятели и семейство, за да останете защитени ти и твоите близки. 

 

 

 

Направи така че личната информация за теб да не става достояние на 
хора, които могат да поставят имуществото ти, теб и тези около теб в 
опасност или да навредят на репутацията ти.  

Например ако името ти и адреса е в указателя фейса, не прави публично 
достояние във Facebook, че ще си далеч от вкъщи за уикенда.  

Добра идея е да разбереш многото начини, чрез които може да се 
наруши твоята лична неприкосновеност онлайн. И за съжаление това 
не винаги ще бъдат начини, които ще очакваш.  

Приятелите ти може да споделят твоите данни  без да знаят,  че може би 
искаш тя да си остане лично и само за теб. Например:  

• Споделяне на снимки онлайн с теб или тагването им с твоето 
име/поставянето на етикет с името ти на снимката/, особено на 
тези, в които ясно се вижда къде и с кого сте си прекарали времето. 

Когато ползвате мрежата и оставяте лични данни, независимо дали 
само във Facebook, уверете се че тя НЕ може да бъде колекционирана 
или събирана от неуторизирани лица без право на това. 

 

Напоследък забелязвам че доста хора не одобряват да бъдат тагвани в 
общи снимки, където това може да ги изложи или компрометира. И за 
съжаление всичко това може да се случи без вашето знание и съгласие. 

 

http://www.lifehackerbg.com/
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• Споделяне на вашия телефонен номер, адрес или име на детето ви 
• Развълнувано споделяне на новини за вас, за които сте искали 

много малко хора да знаят/не е много добра идея да споделите на 
някого от Facebook колко як секс сте правили предната вечер с 
любовницата си/ 

• Случайно споделяне/screenshot/ на екрана ви, което да покаже 
някаква ваша лична информация 

Някой може и съзнателно да споделят информация свързана с вас и 
такава, която не искате да става публична за нищо на света. Например: 

• След разпадането на връзки или вражда между приятели 
• Заради ревност или съперничество/любовни триъгълници, 

съученици, колеги, братя и сестри/. Фалшиви профили с цел 
шпиониране и отмъщение колкото искате.  

Не е лесно някой да Ви спечели доверието, да го добавите като приятел и 
да злоупотреби с личната ви информация, заради по горе изброените 
причини.  

Това напоследък става доста често. А и полицията също прилага такива 
методи с фалшиви профили, за да може да следи хора, върху които  
провежда разследване-особено с модерните напоследък анти-ромски и 
етнически настроени фейсбук групи. И така без нищо да подозирате, им 
давате цялата си информация, дори общувате с тях-след което ви хващат 
по бели гащи.  

Така, че да бъдете измамен или следен в тази огромна социална 
мрежа не е никак трудно. Особено ако си имате работа с жена, чиито 
чувства сте наранили или пък ви ревнува жестоко/казвам ви го от опит:)/  

И в този ред на мисли запомнете че хората лесно могат да лъжат за това 
кои са в действителност, да спечелят доверието ви, представяйки се за 
някой друг и личната ви информация вече да НЕ е толкова лична. 

• Възможно е да има бъг, който да покаже част от информацията. 
Facebook забива почти ежедневно! 

http://www.lifehackerbg.com/
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• Хакер или по вероятно бившата ви приятел/ка да разпространява 
дезинформация за вас, което ако не злоупотреба, ще ви навлече 
лоша репутация.  

Човешките и техническите грешки може, и ще се случат така или иначе, 
докато някои хора могат да ви наранят, злепоставят и навредят съвсем 
умишлено и целенасочено. И тук не целя да ви сплаша. Не, в никакъв 
случай. Това просто се случва! 

Най-добрата защита?  

Бъдете внимателни за тази част от вашата лична информация, която е 
онлайн на първо място. Настройките за поверителност и сигурност, 
които ще разгледаме по надолу също ще ви помогнат.  

Но не се доверявайте само на няколко опции, за да се 
предпазите напълно. 

Това ръководство е само една част от цялата защита на личното ви 
пространство в интернет и по специално в най-използваната социална 
мрежа Facebook.  

Ако има нещо, което искате да запазите само за себе си по някаква 
причина, уверете се дали вашите приятели знаят за това, защо го знаят и 
как го знаят! 

Можете да работите професия, която със сигурност изисква да НЕ се знае 
от останалите, да пазите военна тайна, да не искате да разкривате че 
нямате образование например или да имате психично разстройство, 
което за нищо на света не желаете да се разбира/ако се сещате за случката 
преди месеци с откачалката, която искаше да влезе в президентството с 
колата си, колко приятели имаше във Facebook?/! 

Трикът в настройките на вашата поверителност е да се разгледат всички 
възможни начини за нарушения в личната ви неприкосновеност, след 
това да използвате опциите в настройките за поверителност и сигурност 
във Facebook, за да сведете до минимум вариантите за нарушението на 

http://www.lifehackerbg.com/
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личните ви данни или поне да намалите причините от една последваща 
злоупотреба с тях.  

Ако изпитвате трудности в разучаването на това коя настройка за какво 
е, освен това ръководство, можете да обърнете и целия си Facebook 
профил на български език и така още по-лесно да се ориентирате/за сега 
не го правете защото настройките тук са обяснени с езика на Facebook-
английски/. 

 

 

 

 

 
Ако питате мен, най-добре е да избегнете да слагате много снимки в 
профила си, само да задоволявате любопитството на останалите и да 
храните егото си.  

Вижте например фен страницата на lifehackerbg.com и личният ми 
профил-ще видите само няколко профилни снимки, които ползвам и 
нищо повече.  

Това мога да кажа че ме държи доста спокоен, но да НЕ се заричам че 
няма да сложа и други/човешката суета няма граници, а аз съм доста 
суетен признавам си/!  

И още нещо много важно, което искам да спомена още тук в увода като 
една база на която да стъпите.  

Задайте настройките си за поверителност/privacy settings/така, че 
снимките ви, на които сте отбелязани или както се казва "тагнати" от 
други хора, се виждат само от конкретен списък приятели, а не от целия 
Facebook/ами ако шефът ви също е част от вашата Facebook  мрежа?/  

Мисля че ме разбрахте много добре! Това означава че неблагоприятните 
меко казано, парти снимки няма да бъдат видяни от хора, които не 

И запомнете, ако никога НЕ си сложите във Facebook снимка на която сте по 
секси бельо в спалнята си или лазите като куче вързани с кожена каишка, с която 
приятелката ви дърпа като животно, Facebook никога няма да направи тази 
снимка „случайно“ публично достояние-това е най сигурният начин. За 
останалото имате това супер ръководство за Facebook поверителност от 
lifehackerbg.com 

http://www.lifehackerbg.com/
http://www.facebook.com/lifehacks?v=app_7146470109
http://www.facebook.com/hristo.stoyanov2
http://www.facebook.com/hristo.stoyanov2
http://www.lifehackerbg.com/
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желаете или от хора, които дори не познавате/особено от вашият шеф-
идиот, който няма да разбере, че и вие сте човек, и вие се напивате, или от 
приятелката ви на която сте се снимали как се целувате с друго момиче/  

Филтрирайте снимките си така, че вашите колеги да не могат да видят 
коментарите по пиянските ви фотоси на стената ви.  

Ограничете тези неприятни за вас разговори и коментари само до 
личните ви приятели във Facebook. Използвайте списъци! 

Не забравяйте и, че има случаи, в които разменяйки приятелство с ваш 
колега или колежка, след това данните, на които тези „добронамерени“ 
колеги ще станат свидетели могат да ги използват, за да ви манипулират.  

Това не го казвам случайно, изпитал съм го, макар и не явно да ми е 
натресал някой нещо в лицето! 

Надявам се че след всичко казано до тук в този не кратък увод сте 
разбрали, че е необходимо да контролирате достъпността и защитата на 
личните си данни и защо трябва да го правите!  

В останалата част от ръководството ще разгледаме начините как 
практически да свършите тази задача, след което да не се притеснявате 
че голият Ви задник ще лъсне някъде, където НЕ трябва.  

Така, че нека започваме... 
 

 

 

 

 

Първото/неофициално/ ръководство за 

Facebook Timeline сигурност на Български език! 

от 

lifehackerbg.com 

http://www.lifehackerbg.com/
http://www.lifehackerbg.com/
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Използване на Facebook Privacy Settings 
С обновлението след октомври 2011г с новия Timeline, социалката 
придоби много по генерализирани настройки.  Имам предвид, че преди, 
социалната мрежа разполагаше с доста повече разделени опции за 
защита, докато сега те са обединени и са станали по ясни, по кратки и по 
бързо достъпни. 

Нека да разгледаме настройките за поверителност/privacy settings/, 
които имаме. Къде да ги намерим? 

Забележка: За да видите снимките в тази книга по-добре, просто с 
лупичката на вашата PDF програма увеличете страницата/zoom/ 

 

Страницата Account > Privacy Settings показва таблица с изглед на 
вашите настоящи настройки на сигурността във Facebook профила ви.  

Значителна част от опциите ви за вашата сигурност в тази социална 
мрежа могат да бъдат достъпни от тази страница.  

Тук имате още Custom в дясно, и отгоре и отдолу на страницата можете 
също да видите връзки, които ви водят към още допълнителни 
настройки свързани с неприкосновеността на вашия личен живот в 
социалката/вижте снимката по-долу/.  

http://www.lifehackerbg.com/
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Тоест всички тези опции ще ви дадат повече контрол върху личната 
информация в профила, приложенията, които използвате/applications/, 
списъците, които може да създадете с блокирани потребители/block 
lists/, както и връзка от която можете да научите още за сигурността на 
акаунта си/Learn more/!  Тук са и настройките за вашият Timeline! 

Това са най-важните навигационни връзки свързани с 
вашата сигурност във Facebook! 

http://www.lifehackerbg.com/
http://www.facebook.com/about/sharing/
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Персонализиране и Преглед на настройките! 

 
Има 3 основни настройки, които може да използвате по подразбиране и 
това са: 

 

Като опцията „Custom“ ще ви даде допълнителни възможности за 
ограничаване на хора и списъци с контакти до вашата информация-виж 
снимката отдолу! 

 

 

http://www.lifehackerbg.com/
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В менютата „How You Connect” и „How Tags Work“, които ще видите в 
Privacy Settings, настоящите нива на настройка на поверителността имат 
вдясно, възможност за избор за всяка отделна опция.  

 

Кликването там ще разкрие меню, което ще ви извади още набор от 
опции, от които да избирате кой по-точно да има достъп до вашите 
активности в профила Ви: дали това да са всички, дали да са само 
приятелите ви, дали да е само списък с хора, който вие сте създали и т.н 
както и да имате контрол на таг-ването! 

На снимката отдолу можете да видите вашите основни правила за 
поверителност и контрол на личната ви информация и менютата за 
които говоря: Опции на менютата How You Connect” и „How Tags Work“ 
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Една от важните опции, особено след навлизането на новия дизайн и 
функцията Timeline е „editing your timeline info“, в която може да влезете от: 

http://www.lifehackerbg.com/
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А на тази снимка долу са всички данни, които може да променяте и, които ще са 
видими за вашите контакти, така че добре обмислете какво ще въвеждате в тези 
полета! На абсолютно всяка една информация може да и дадете ограничение!!! 
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Докато изучавате и преглеждате настройките за поверителност, добре би 
било да проверите дали сте разбрали всичко и дали профила ви е 
ограничен откъм достъп точно така, както сте желали с опциите, които 
сте задали до момента.  
 
Можете да направите това чрез специална, нова функция предназначена 
да разгледате профила точно както би изглеждал с настройките, които 
сте му задали току що от въпросната опция „View As…”. 

 
Хубавото на тази опция, е че освен за всички, ще можете да видите и как 
изглежда вашият профил за точно определен човек, ако точно за него сте 
направили някакви ограничения. След като изберете View As, най-
отгоре ще ви излезе поле, където да въведете името на въпросния 
контакт, вижте снимката отдолу: 
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Тези опции ще ви дойдат много навреме и са страшно удобни, когато 
решите да експериментирате с правата и контрола за поверителност на 
информацията във вашия профил. 
 

Нива на поверителност 
 
 
Ще забележите, когато промените тези настройки, че има 4 основни нива 
на поверителност, които ще са ви на разположение! 

 

 

Този изглед за специфичен човек показва, това което един нормален 
посетител на вашия профил ще види. Ако пък въведете името на някой, 
който искате да добавите във Facebook или например шефа ви или старо 
гадже, ще им излезе точно това, което сте настроили от тези опции да се 
вижда в  профила ви ако решат да ви търсят по име-това си е доста 
полезна опция за достъп на отделни потребители до цялата ви 
информация, с което да видите до колко сте видими като информация  в 
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Ето какво означават те: 
 

• Everyone/всички/-Абсолютно всеки във Facebook! Включително 
бившето ти гадже, баба ти, бъдещия ти шеф и непознати. 

 
• Friends of Friends/приятел на приятел/-тази опция означава 

твоята информация ще се вижда от хора, които са приятели на 
твоите приятели, хора, които не можеш директно да наречеш 
"приятели" в социалката. Включително и хора от същото последно 
парти, на което си бил и ти миналата седмица, колеги или 
съученици от университета, с които си се напивал десетки пъти! 

 
• Friends Only/само приятели/-това са само хората които са в 

"списъка ти с приятели" в профила ти във Facebook 
 

• Customise/персонализирана настройка/-от тази опция можеш да 
зададеш по фини настройки и да осъществиш по фин контрол над 
личния си живот и достъп до данните си. Чрез използването на 
имена или списъци с приятели, вие можете да направите 
определени неща видими само за точно определен кръг от  хора.  

 
В момента, когато публикувате нещо на стената си вие веднага и за всяко 
нещо по различен начин може да ограничите неговата видимост.  
 
Тоест тук не е необходимо да правите някаква обща, генерална 
настройка, а всеки път може да решавате с кого да я споделите.  
 
Дали това да бъдат всички приятели, специфичен човек, списък с хора и 
т.н.  
 
Това е доста удобно и гарантира, че точно вие ще решите с кого, какво да 
споделяте.  
 
Вижте снимката отдолу за какво говоря: 
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Хубавото, е че ако решите може и впоследствие, след като сте 
публикували статуса си да го скриете от когото си поискате: 

 
 
 
Кой може да види твоята информация във Facebook 
 
 
Нека да го кажа отново: Целта на Facebook като социална мрежа е 
всичко, което пуснете там да е публично. Това означава, че винаги ще 
има някои неща, които ще се виждат от останалите и разбира се някои, 
които можете да правите малко по скришно и усамотено, далеч от чужди 
погледи!  
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• Нещата, които винаги са публични/т.е. извън от вашия контрол/ 
включват въпроси, коментари от помощните help страници на 
Facebook, коментари, които сте оставили на помощните help 
страници на приложения, показващи ви като участник в публична 
проява с вашата профилна снимка, пола ви и вашата мрежа! 
 

• Нещата, които повечето хора мислят че са лични и само за тях, 
но са публични по подразбиране, включващи резултати от Google 
търсене, информация за вас, която приятелите ви използват, 
страници/pages/, които сте харесали, даване на позволение на уеб 
сайтове и приложения, които използвате или следите/там също 
има информация за вас/ 
 

• Способността да добавяте приятели и да ви добавят, възможността 
да ви изпращат съобщения, обновленията и промените /update/ 
на статуса ви, любимите ви цитати, текущото местоположение, 
град, интереси, връзки и семейство! 

 
• Нещата, които както споменахме от опцията " friends of friends" 

могат да виждат приятели на ваши приятели, какво правите на 
стената си. Опция, която повечето хора искат да променят на 
"friends only" или дори да я направят още по лична, като ограничат 
достъпа до: фотоалбуми, снимки и видео на които са ви "тагнали", 
както и виждането на мнения от стената ви направо от общите ви 
приятели, религиозните ви убеждения, образование, трудов стаж и 
рожденния ви ден ако сте задали такива.  

• Нещата, които могат да видят приятелите ви-има хора, които 
искат да променят това на малка ограничена група от приятели 
или да направят изцяло частни всички неща свързани с 
обновяването на статуса, постване на отговори на стената ви, мейл 
адреси, публикуване на стената, тагване в снимки, виждане на 
вашия списък с приятели, покани за събития, покани за 
приложения и търсене във Facebook. 
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Може също да пожелаете да блокирате определен потребител или 
потребители в списък, което означава че няма да може да вижда 
никаква информация за вас! 
 
По отношение на непълнолетните/под 18/ 
 
 
Групата на тинейджърите Под 18 години са с малко по голяма защита 
във Facebook. Дори и да променят настройките всичко да е публично, 
Facebook гарантира че имайки тази опция в профила че сте под 18, няма 
да ви се покаже акаунта при търсене в Google и информацията ще е 
видима само за приятели, приятели на приятели и на техните мрежи. Но 
това само при положение, че в профила си сте отбелязали че сте под 18! 
 
Това, което все още ще се разпространява като информация за тези лица 
под 18 до всички ще е тяхното име, профилна снимка, пол и мрежата в 
която са.  
 
Това означава че ако един тинейджър се присъедини към училищна 
мрежа, тази информация ще може да се види от всеки. Това е голям 
проблем за сигурността, тъй като означава че хората ще знаят къде ще 
бъде вашето дете редовно и в кое училище учи ако то има профил във 
Facebook.  
 
На тинейджърите трябва да се напомня редовно да проверяват 
настройките си за сигурност/повечето вече знаят английски и се оправят по 
добре с компютър от нас дори, така че не вярвам да им е много трудно/ ако 
нямат навършени 18 години-след това базовата защита изтича. Ако не 
могат сами, можем да им помогнем, тук в тази книжка имаме достатъчно 
информация за това. 
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Friends: Бързата, универсална настройка 
 
 
Претоварихте ли се вече с опции за сигурност? Добре, ако не искате да 
прекарвате повече време четейки за настройки за поверителност и 
сигурност на данните ви, опцията "Friend’s" е чудесна първа стъпка,  
чрез която да сте малко по-защитени от стандартното.  
 
Направете тази промяна и само хората, които сте позволили да виждат 
профила ви, само вашите приятели ще бъдат допуснати да го правят! 
 
За да направите това отидете на Account > Privacy Settings, тогава 
изберете "Friends" в средата. 
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Това е най-бързият и лесен начин за защита на основните ви нужди 
от защита на личната неприкосновеност във Facebook.  
 
Има и много други важни елементи за сигурността и защитата на 
личните данни, които да се отбележат, но това е прилично и бързо 
решение, от което можете да започнете ако и без това не ви пука 
много за сигурността.  
 
От друга страна, не можем без видима причина да нямаме доверие на 
приятелите си в социалката и да не споделяме никаква информация.  
 
И все пак, шанса да се злоупотреби с вашето доверие е изключително 
голям, това е факт.  
 
Така че винаги бъдете внимателни за това, което публикувате и пишете 
онлайн.  
 
Тази опция „Friends“ наистина е добро, лесно и бързо решение за 
отправна точка, но след това помислете за по-стабилна защита на 
профила си-горещо ви го препоръчвам! 
 
 

Резултати от търсене и Google 
 
 
 
 
 
 
 
Представете си че кандидатствате за работа и решат да ви проверят дали 
сте във Facebook/в момента изключително редовна практика/ с всичките си 

По подразбиране, всички възрастни, над 18 години, могат да бъдат 
намерени в резултатите от търсене в рамките на Facebook търсачката и 
чрез търсещи машини като Google.  
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пиянски изпълнения, полу голи снимки и изцепки за предишния си 
работодател. Няма да ви помогне много това за работата нали?  
 
Нито пък ще създадете особено добро първо впечатление. Дори и да ви 
поканят след това на интервю, още преди да сте си отворили устата, те 
вече ще са предубедени спрямо вас! Тогава логично идва въпроса, защо 
да не се премахнем от търсачките? 
 
Ако вашите базови настройки за поверителност са настроени на  
"Friends", вие вече сте прикрит, скрит сте донякъде от търсачките. Ако 
пък не сте, сега ще ви покажа прост начин да поправите това: 
 
Да изберем за кого да сме видими във Fcebook 
 
Отидете в Account > Privacy Settings, тогава изберете от менюто на How 
You Connect, опцията Edit Settings! 

 

До опцията Who can look up your timeline by name or contact info?, изберете 

Friends за да се подсигурите колкото е възможно повече или пък 
изберете "Friends of Friends" ако предпочитате!  
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Премахнете себе си от резултатите от търсене в Google 
 
 
Ако вашето Facebook търсене все още е налично и е настроено на 
опцията „Everyone”, вие още можете да изберете да се премахнете от  
резултатите от Google търсенето! 

 
За да се премахнеш от Google search резултатите, отиди в Account > 
Privacy Settings и избери „Apps and Websites”.  
 
След това избери секцията „Public Search”  намираща се най-отдолу и 
тогава натисни „Edit Settings”. 
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И махнете отметката на „Enable Public Search”, за да не излизате повече в 
търсачката Google! 
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Управление на Приятелите Ви чрез списъци! 

 
С появата на Google+ повечето от нас, нормалните потребители си 
помислиха, че кръговете на Гугъл с контакти са нещо революционно.  

Да, обаче това изобщо не е така. Списъците, които могат да се направят 
във Facebook са същото нещо, само където не са толкова интерактивни и 
добре представени, но вършат същата та дори и по-добра работа. 

Списъците с приятели могат да се използват да филтрирате вашите 
новинарски емисии в профила си/всичко което ви излиза на стената/, да 
изберете с кого да чатите само, да направите събитие и да поканите 
точно определена част от приятелите си, бързо и лесно и да филтрирате 
вашите ежедневни обновления в профила си и личната ви информация 
от някои хора!  

Въобще списъците са най-силният инструмент за 
каквото и да било във Facebook поне според мен! 

 

 

 

 

 

От началната страница на профила си, вляво ще видите малък, бърз 
списък с настоящите ви списъци и там кликнете на "List"-опцията вляво!  

И тогава в горния десен ъгъл ще видите опцията „Create a List”, а отдолу 
всички останали ваши списъци, където в новия дизайн от фейсбук са 
създали няколко по подразбиране като семейство, приятели и т.н. 

Вижте снимката отдолу: 

Списъците са изключително използваеми и полезни и е най-добре да 
започнете да ги използвате по скоро, така че да можете да вкарате всеки от 
приятелите си в подходящ списък, както и когато добавяте нови хора във 
Facebook. А и до края на книгата доста често ще ги срещате като средство 
за защита! 
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Няколко примера за списъци, които може би ще искате да си 
направите: 

• Лични контакти: Приятели, Семейство,Запознанства 
• Професионални: Колеги, началници, клиенти 
• Познати: хората, които искате да чувате само от време на време, 

хора, с които не искате да чатите толкова често 
• Интереси: Клубове, забавления, университети, училища, 

конференции, общи интереси, социални кръгове 
• Досадници, с които не искате да чатите и да ви виждат онлайн 

Тези примерни групи са просто като препоръки към вас. Вие сами ще 
откриете за себе си кое можете да използвате, каква група искате да 
създадете!  
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Промяна на настройките за поверителност и сигурност на 
определени списъци с приятели! 

Почти всяка настройка за поверителност и актуализиране на Facebook 
могат да бъдат прецизирани и добре настроени, за да бъдат 
контролирани от списъци с приятели.  

 

 

 

Например: когато актуализирате състоянието си/обновявате статуса си/, 
добавяте снимки или линк към нещо интересно, вие би трябвало да 
видите малко катинарче. Е, това беше преди със стария дизайн, докато 
вече с новия Таймлайн след октомври 2011г вече нещата стоят по-малко 
по различен и по-удобен начин: 

 

Това е много силен инструмент за защита на вашето лично 
пространство в социалната мрежа и въпреки това съм сигурен че малко 
се използва! Това важи особено за Facebook чата! 
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Ако решите да ограничите статуса си до определени хора може да 
изберете опцията Custom и да изберете от точно определен човек или 
списък с хора или пък може да използвате по-общите настройки.  

 

След това може да избирате кой може да вижда вашите актуализации на 
статуса ви и кой НЕ може да ги вижда, като използвате списъци или 
отделни имена на приятелите от профила ви!  

 

http://www.lifehackerbg.com/


                 Ръководство за Facebook Timeline от lifehackerbg.com 

  Страница - 36 
- 

 
  

Това означава че хората, които сте „забравили” да добавите към 
съответните списъци няма да могат да виждат ъпдейтите ви по 
подразбиране, ако не сте ги включили в списъка с тези, които могат да 
ви виждат, но това е много по добър вариант от това съобщенията ви да 
стигнат до всички, включително и тези, които не желаете да го прочетат 
написаното от вас! 

Когато запазите тези настройки вие ще можете да продължите да 
поствате нови статуси в профила си както нормално го правите.  

Изберете същата опция както на снимката отгоре в полето за писане на 
статус ако отново искате да въведете други опции за настройката през 
която току що минахме за следващия си нов статус или просто не 
променяйте нищо. 

Веднъж пуснат поста, можете да проверите настройките за сигурността 
му, какъв е настоящият му статус, както и да го промените ако решите 
като изберете опцията, която виждате на снимката отдолу: 
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Отърви се от досадниците в чата чрез 
използването на списъци! 
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Facebook чата е много удобен инструмент за директни разговори с 
приятелите ви, но ако имате над 500 такива например, тяхното 
управление никак няма да е лесно и приятно!  

Особено ако искате да се скриете от някого или само за някого да сте 
онлайн списъците са чудесен инструмент.  

Подробно съм описал как да работите с тях що се отнася до Facebook 
чата и новия дизайн на Фейсбук + видео в статията: Как да се скрием 
от гадните досадници в новия Facebook чат + Видео 
 

За да улесните тази задача можете да управлявате приятелите си от чата 
чрез списъци-вижте снимките отгоре. Но преди това естествено трябва 
да сте си създали такива! А освен това може да обедините хора, чийто 
активности следите както аз съм добавил хора, чийто неща живо ме 
интересуват.  

Тези хора може също да обедините в списък като избирайки списъка с 
тях ще ви излязат само техните статуси без излишни глупости-вижте 
снимката отдолу: 
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Фундаментални настройки на 
сигурността във Facebook 

 

Настройването на Facebook понякога може да бъде доста сложно и 
объркващо особено ако не знаете изобщо за какво иде реч и какво следва 
от поредната настройка!  

Например: още като се регистрирате в началото в социалката ще бъдете 
попитани дали искате да потърсите контактите от вашите чат програми 
и мейл контакти. 

Преди да въведете в това поле каквото и да е внимавайте: Facebook ще 
запомни всичко, което записвате и ще използва тази информация след 
това, за да ви предложи контакти! 

Преди от facebook не ни караха да въвеждаме паролата на мейла си, от 
който да импортираме контактите си и можехме да добавим приятелите 
на някой друг.  

Сега обаче хубавото е, че този път от социалката искат и парола. Исках 
да добавя контактите си от мейла си в mail.ru и системата ми поиска и 
паролата ми там.  

Обаче от gmail пощата естествено е че са го направили да не може, тъй 
като google са им най-голямата конкуренция, макар че ако изтеглите 
списък с контактите си там може да го импортирате ръчно! 
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Защита на основните ви актуализации 
/status updates/ 

 

Когато потребителят във Facebook постне мнение или пусне някаква 
актуализация като линк или снимка, те се появяват на новинарската 
стена на приятелите му.  

Това също означава че всеки може да види настоящата активност и 
последните действия на потребителя като посети неговия профил и той 
не е защитен достатъчно. 

Натискайки бутона "Like" на даден статус или бележка, тагването по 
снимки и клипове също ще направи профила на съответното лице 
видим в новинарските фийдове на приятелите му, чийто ъпдейти е 
харесал.  

Когато харесате дадено събитие, група или страница, не само вашите 
приятели ще видят това по стените си и в новинарските си фийдове, но 
този ъпдейт ще се появи и на стената на релевантни събития, групи или 
страници и по стените на други хора, които следват тези групи, събития 
или страници. 

Вашите настройки за поверителност могат да компенсират тази цялата 
публичност.  

Например скоро едно момиче беше харесало и коментирало едно 
събитие, аз я познавах, беше в списъка ми с приятели, виждаше се и 
нейният коментар по статуса най отгоре, НО и представа си нямах за 
човека пуснал оригиналния статус, както и всички други хора, написали 
останалите коментари по него и въпреки това ми беше на стената-
свързвайки ни само един общ приятел от списъка,всичко останало беше 
непознати! 
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Поради факта че този статус си беше публичен, Facebook го сподели с 
хора като мен: или така наречените "friend of his friend" И ставайки 
популярна, тази публикация/статус/ се възприема от Facebook като 
нещо важно и той си го споделя.  

Така че при актуализиране на вашия статус не забравяйте настройките 
си за поверителност и възможностите, които можете да използвате така 
че Вие да определите кой да го вижда и кой не. За това вече писахме 
по-горе! 

Изтриване на обновление на Статус! 

За да изтриете актуализация, отидете на стената си в профила. 
Натиснете моливчето в дясната страна на статуса както се вижда на 
снимката-съответно ще ви излязат няколко опции.  

И ако статуса най-малкото сте решили че не ви е харесал толкова 
впоследствие, допуснали сте правописна грешка или не сте му сложили 
подходящите настройки за поверителност можете да го изтриете. 
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Когато изтриете статуса, актуализацията ще се изтрие от вашата стена, от 
новинарските фийдове на вашите приятели и от настоящия ви статус, 
излизащ на върха на профила ви/т.нар current status стоящ най отгоре/!  

Публикуване на мнениея по стените на другите! 

Постването на мнения, линкове и други материали по стените на 
другите във Facebook е равностойно на споделянето на анекдот по 
средата на коктейлно парти с непознати.  

Всички техни близки и приятели ще са там, вашите също! Така че не 
казвайте и не споделяйте нещо, което не бихте искали да се чуе в тази 
претъпкана стая! 

Това е истината за голяма част от взаимоотношенията във Фейса. Няма 
как при 500+ приятеля всички да ги познаваме! 

 

Фото албуми и Тагване /Tagging/ 
Когато си правите фотоалбум и качвате снимки, ако не си сигурен за 
поверителността си НЕ отбелязвай местоположението си в полето 
"Location" при създаване на албума, тъй като може да бъде споделено с 
повече хора, отколкото си мислиш.  
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Facebook прави възможно да таг-нете някой, дори ако това лице не ви е 
приятел или дори не е във Facebook.  

Помислете внимателно, или говорете с човека преди да направите 
маркирането.  

Струва ви се смешно, но е адски лесно да се злепостави човек по този 
начин, а и този човек може да сте вие!   

 

 

 

Също така някои хора имат много добри причини да НЕ искат 
информация с детайли за тях, снимки и имена да се появяват във 
Facebook. 

Добра практика е да проверите снимките с тези които са на тях преди да 
ги качите във Facebook или където и да било в интернет 

 

Искате ли да знаете как да се 
премахнете от дадена снимка, на 

която сте таг-нати? 
 

Начина да го направите е следния: първо може да видите в кои снимки 
сте таг-нати като отидете в снимките, които се съдържат във вашия 
профил и там ще видите следния екран: 

Напоследък доста хора се оплакват от безразборното им тагване по 
снимки, което категорично не желаят, така че, за да не се скарате с 
някой, помислете преди да го маркирате на някоя обща снимка! 
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Отворете снимката, от която искате да се премахнете и в менюто и ще видите 
следната опция-Report/Remove Tag както може да видите на снимката отдолу: 
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 И след като изберете тази опция ще ви излязат следните възможности, от които 
да решите какво да правите по нататък: 

 

Има място от където може да настроите таг-ването си по снимки и постове и 
още няколко важни неща за вашата сигурност.  

Това е опцията How Tags Work и може да я видите като отидете във вашите 
Privacy Settings:  

 

Когато изберете от там Edit Settings ще имате възможност да разполагате с 
доста важни и нови настройки що се отнася до маркирането ви по снимки и 
статуси.  

Възможните опции са показани на снимката отдолу: 
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Поверителност на събитията/Events Privacy/ 
 

Наистина не е зле да настроите колко публично е дадено събитие преди 
да започнете да вкарвате адреси или да каните приятели на него. 

Ако създадете вашето събитие през вашата стена на профила ви и го 
постнете там, то ще бъде абсолютно публично по подразбиране.  

Това означава че всеки може да го види, да търси в него и за него, да види 
адреси и да разбере кой е поканен и кой ще присъства.  

Това никак не е добра идея ако адреса е вашата къща или апартамент, 
нали? 
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Може да създадете като отидете на стената си и изберете както е 
показано на картинката-Events, след което изберете бутона Create an 
Event.  

След това вече може да поработите и върху настройките за 
поверителност на събитията, кой да ги вижда и кой не. 

 

Когато редактирате събитие, ако не сте сложили отметката на " Anyone 
can view and RSVP (public event)" както се вижда отгоре на снимката, 
събитието ви ще е публично и ще се вижда не само от всички ваши 
приятели, то ще бъде видимо за всеки във Facebook! 
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Други опции, с които разполагате са: да покажете или скриете списъка 
на гостите.  

За големи събития, където гостите не е наложително да се познават един 
друг, вероятно е най-добре да скриете списъка с присъстващите.  

Решете това преди да поканите хората.Също бъдете внимателни за 
вписването на адреса:преценете дали си струва да го описвате в детайли. 
И не оставяйте лични данни в публично събитие! 

 

Поверителност на Facebook съобщенията /Message/ 

 

Тук няма много какво да се каже. С новите функционалности при 
съобщенията и появата на мейла на Facebook, социалката доста разшири 
възможностите за комуникация между потребителите си вероятно с цел 
да бъде конкурентно способна на Google+. 
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Относно сигурността тук може да се споменат опциите, чрез които да 
докладвате за спам или злоупотреба ако някой ви досажда или 
бомбардира с рекламни писма. Вижте снимката по-долу: 

 

Мрежи /Networks/ 

Мрежите са групи от хора /от учебно заведение или работно 
място/.Можете да коригирате настройките за поверителност, с което да 
разрешите или забраните хора от вашите мрежи да виждат постоянните 
ви активности или информация във Facebooк свързана с вас.  

Така че бъдете внимателни ако сте член на някоя мрежа и не сте се 
погрижили за сигурността на информацията си, а би ви се искало! 

Групи /Groups/ 

Бъдете внимателни и имайте предвид, че всичко, което публикувате в 
стената на съответната Група и в дискусиите в нея, ще бъде достъпно за 
останалите членове на групата и евентуално и за някои от приятелите 
ви.  
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Всичко това зависи от настройките на групата, както и от настройките за 
поверителност. Просто мислете за това като един вид публично 
изразяване и внимавайте какво казвате! 

Страници /Pages/ 

Като like-нете /харесате/ някоя фен страница /например тази/, вие 
показвате че съответния блог, продукт, организация или фирма ви 
харесва и и симпатизирате.  

Натискайки бутона "Like" във вашия профил ще можете да виждате 
всичко ново, което излиза от съответната фен страница във вашата 
новинарска емисия на стената ви!  

Така ще сте моментално уведомявани при нещо ново свързано с 
любимия ви сайт или продукт! 

Контролирай КОЙ може да пише на твоята стена! 

Всъщност тук може да настроите доста различни опции, които да ви 
обезпечат сравнително добре сигурността и да ви помогнат да не се 
притеснявате.  

За да промените различни параметри от вашите активности и тези на 
контактите ви, отидете в Go to Account > Privacy Settings и от менюто на 
How You Connect, изберете  Edit Settings. 
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Може да забраните да ви пишат по стената и други доста полезни 
възможности за контрол на сигурността. Вижте какво значи всяка една от 
настройките и се ориентирайте как да се подсигурите от снимката 
отдолу: 
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Информация за връзка-Contact information 

 

Ограничете видимостта на информацията ви за контакти само до 
добрите ви приятели като отново използвате списъците с приятели, 
които ще си създадете за тази цел.  

Ограничете кой може да вижда информацията и кой Не може. Искате ли 
всички ваши Facebook приятели и контакти, познати и непознати да 
имат вашия телефонен номер? А вашия адрес?  

Тук отново най-добрата защита е ако просто не ги напишете в профила 
си, но пък ако искате определена група от контактите ви да знае 
информация за връзка с вас, това ще ви е полезно. 

Това меню се намира точно там където се вижда на снимката отгоре, 
точно преди да започне вашата timeline!  

Като изберете връзката About ще ви се отвори цялата налична 
информация за вас, която споделяте както и възможност да я 
редактирате и ограничите! 
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Настройте точно и внимателно кой точно ще вижда вашата лична 
информация като електронната ви поща, университета ви, служебния ви 
мейл като използвате филтриране чрез списъците с приятели, за да 
покажете адреса си например на точно този, който искате да се свързва с 
вас и на никой друг! 

Или пък изберете по общи настройки. Не подценявайте тези опции и им 
обърнете внимание още сега! 
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Контролирай кой вижда вашия списък с 
приятели 

Има много причини, поради които бихте искали да контролирате кой 
може и кой не може да вижда списъка с приятелите ви във Facebook.  

На първо място може би ще искате да помислите за сигурността и 
безопасността на вашите приятели, както и за това с кого сте си дружки! 

 

Отидете в профила си и във вашия Timeline в лентата под профилната 
ви снимка ще видите в малка кутийка част от приятелите си и линк с 
името Friends.  

Натиснете го, за да отворите страницата с контактите си и опциите 
спрямо тях.  

След като направите това, вие ще разполагате с опции, които ще ви 
дадат възможности да контролирате дали да се виждат вашите приятели 
за останалите и от кого точно да се виждат или не! 
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Избери желаното ниво на сигурност от падащото меню на опцията 
"Edit", където ще ви излезе менюто „Who can see your friend list on your 
profile:“ и от там вече изберете кой и какво да вижда! 

Не забравяйте че ако наистина искате да заключите нещата си, можете да 
изберете настройката "only me". 

Това няма да спре задължително хората да разберат кой присъства във 
вашия списък с приятели.  

Приятелските ви връзки са видими и чрез профилите на вашите 
приятели и ако някой реши може да намери кой присъства в списъка ви 
и с кого сте свързани във фейса като използва общи събития, групи, 
коментари и всичко видимо, което може да свърже хора с вас! 
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Позволете на хората да ви открият без да 
бъдете прекалено публични 

 

След всички тези настройки идва и другия момент-вероятността да сте 
заключили почти всичко, което може да се види за вас и така „леко“ да се 
загуби смисъла от идеята на социалната мрежа.  

Ако сте забранили прекалено много информация за вас, хората няма да 
могат да решат дали искат изобщо да се свързват с вас. Не искате да сте 
сам с профила си нали? Необходим е баланс. 

Ограничаването на получаването на молби за приятелство само от 
приятели на ваши приятели/friends of friends/ обикновено е достатъчно, 
както и да си добавяте истинските приятели, които имате, или поне 
познатите ви, които предполагате че не ви мислят нещо лошо/трудна 
задача знам/.  

Това до голяма степен ще ви държи спокоен че ваши лични данни няма 
да попаднат в чак толкова непознати хора, но винаги имайте едно на ум. 

 

Блокиране на списъци- Block lists 
 

Можете лесно да блокирате Facebook потребители от Account > Privacy 
Settings page и ще видите най-отдолу менюто „Blocked People and Apps” 
както е на снимката и от там изберете Edit, за да редактирате 
настройките и да създадете списък с хора или приложения, които да 
блокирате! 
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Сигурност на Акаунта ви/Account Security/ 
 

Има допълнителни предпазни мерки, които могат да се предприемат за 
защита на вашия акаунт във Facebook.  

Например, за да включите уведомление при вход в профила ви от други 
места различни от вашия компютър отидете в Account Settings и изберете 
Security както се вижда на снимката! 
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Чрез това меню може да настроите допълнителни възможности, които 
допълнително ще засилят вашата facebook защита.  

Това може да са опции като активиране на подсигурена връзка при 
браузване, уведомяване ако в профила ви се влезе от друг компютър, 
одобрение всеки път при влизане в профила ви, разпознаване на 
устройства, колко време и от къде сте провели сесията на сърфиране в 
профила си и др. 

 

Парола /Passwords/ 

Бъдете внимателни за паролата си от съображения за сигурност. Не 
използвайте по възможност парола, която използвате за друга социална 
мрежа или онлайн акаунт.  

Излизане от профила ви /Logging Out/ 

Също така в интерес на сигурността ви и неприкосновения ви личен 
живот, който споделяте във Facebook, 
постарайте се да ви стане навик да излизате 
от системата всеки път, когато приключите 
с ползването на социалната мрежа.  

Бутонът за това "log out" се намира в най-
горния десен ъгъл на всяка страница от 
Facebook! 

 

Дори и да имате пълно доверие на всеки в дома ви/макар че и с това 
имайте едно на ум/, този навик ще ви подготви за безопасното 
използването на обществени компютри.  

Също така излизането от системата ще ви защити от срамни ситуации 
ако някой в апартамента ви започне да използва Facebook мислейки, че 
се е логнал като себе си, тоест ще прави всичко там мислейки си че това 
си е неговия профил!  
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Това го казвам от личен опит, защото баща ми винаги забравя да излезе 
от акаунта си по споменатия начин!  

Искате ли приятелите ви да си мислят че коментарите на сина ви са 
твои? Научете се да излизате от системата-Log out! 

 

Отказване от Facebook 
За бърз достъп, Facebook има страница с връзки и процеси за 
деактивиране и изтриване на акаунта ви. 

Деактивиране на Facebook акаунта ви 

Когато искате да напуснете Facebook завинаги или поне да премахнете 
настоящия си акаунт поради някаква причина, най бързият и лесен 
начин да направите това е да деактивирате профила си.  

Можете да направите това чрез вашите настройки на акаунта-account 
settings-Deactivate Account! 
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Деактивирането на профила ви означава, че вашият акаунт и 
актуализациите няма да бъдат достъпни за гледане от никой.  

Вашата информация обаче е все още там, включително вашите връзки 
с приятели.  

Ако решите повторно да активирате акаунта си по късно, всичко ще бъде 
точно както сте го оставили! 

Докато деактивирате профила си, вие все още ще можете да получавате 
покани за събития, приложения и групи.  

Ако не искате да получавате мейли от Facebook за тези неща, вие ще 
можете да се откажете от тях като потвърдите деактивацията.  

Ако наистина искате да премахнете цялата информация за вас във 
Facebook, вие ще трябва да изтриете профила си, което е различно от 
деактивирането! 

Вижте процеса по деактивиране на профил на снимката отдолу: 
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Изтриване на Facebook профил 
 

Веднъж заявена молба за изтриване на акаунт, вие НЕ трябва да 
използвате вашия Facebook за две седмици.  

Ако влезете по някакъв начин в профила си през тези две седмици, 
вашият акаунт няма да бъде изтрит.  

Това включва споделени линкове, чат акаунта на Facebook и Facebook 
логването ви в други сайтове.  

Можете без да искате да влезете в акаунта си през този двуседмичен 
период, ако използате профила си във Facebook за коментиране по 
блогове, логване в други онлайн услуги като Digg или Spotify-така 
наречените third party service.  

И така отново да нарушите двуседмичния период, в който не трябва да 
се логвате в социалката/за да стане триенето на профила успешно/.  

Уверете се че сте се изтрили от всички оторизирани от вас приложения 
във Facebook, излезте от Facebook, изтрийте всички бисквитки/cookies/ в 
браузъра си и изчистете кеш паметта му.  

Много хора предполагат че трябва да изтриете вашата лична 
информация, преди да изпратите молба за изтриване на акаунта си-това 
включва снимки, постове на стената, линкове, приятели, приложения, 
бележки, фен страници и вашите интереси, съобщения, групи и т.н.-
всичко, което ви свързва с други хора и информация. 

Това е абсолютно ненужно. Веднъж изтрит акаунта ви, няма опция за 
неговото възтановяване.  

Facebook ще изтрие цялата лична информация асоциирана с вашия 
акаунт и ще направи снимките ви недостъпни. 
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Facebook след смъртта! 

Когато умре един Facebook потребител, обновленията на статуса и 
личната информация ще се изтрият от профила, но приятелите му все 
още ще могат да оставят коментари на стената му.  

Никой няма да може да има достъп повече до този акаунт, освен ако не се 
изисква от закона-Facebook ще даде тази информация при изискване от 
властите директно. 

 

За Facebook сигурността много накратко 

 

Не публикувайте лична, описателна информация за вас.Ако не искате 
определени лица да я четат, просто не я публикувайте.  

Поствайте само неща, които ще сте щастливи да ги видят и прочетат и 
непознати хора. Не използвайте същата парола за Facebook, която 
ползвате и за други социални мрежи и услуги. 

Facebook сигурността в бъдеще 

Не знаем какво точно Facebook ще промени за вбъдеще. Всичко, което 
знаем е това че има тенденция към превръщането на нещата там в още 
по публични.  

Това означава че не може да се разчита на настройките за личните ви 
данни да останат същите както са сега или по подразбиране.  

 

 

 

 

 

Единствения начин да сте сигурни че вашата информация е защитена във 
Facebook е като просто не я споделяте там-запомнете това. Ограничете 
взаимодействията си с неща, които няма да се радвате да споделите в 
претъпкано кафе например. 
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Не листвайте данните си за контакт ако ще се притеснявате че са на 
публично място.  

Не ставайте фен на страници, за които не искате останалите да знаят за 
тях че ги харесвате/например фен страница на нацистите в България или 
фен страницата на Волен Сидеров/.  

Този списък може да продължи вечно, но основната идея тук е да 
приемете че във Facebook всичко е публично! 

 

Редовно проверявайте настройките си за поверителност 

Проверете в Account > Privacy Settings и вижте как са настроени нещата в 
момента и ако е необходимо променете нещо.  

Facebook постоянно премахва и добавя опции и нови настройки, особено 
напоследък с новия си външен вид и този последен ъпдейт от март 2011г. 
Така че за да сте в час проверявайте настройките си редовно. 

Facebook има и официална страница/нещо като фен страница/ за 
сигурността и поверителността.  

Ако искате да сте осведомени за всяка новост в тази посока станете фен 
на тази страница и ще получавате всеки нов ъпдейт за сигурността на 
социалката както получавате за всяка друга страница на която сте фен. 

Също така четете Facebook личната си информация от Account > Privacy 
Settings страницата, и от там под "Controlling how you share" изберете 
Learn more/виж снимката/ 
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Допълнителни настройки-БОНУС 

 

Управление на приложения и уеб 
сайтове! 

Използването на приложения/Applications/ във Facebook носи и своя 
риск.  

Не всички от тях са създадени от разработчици чийто интерес е вашето 
собствено благо, напротив.  

Разработчиците имат достъп до много от вашата лична Facebook 
информация и вашите приятели ако позволите на тяхното приложение 
да се закачи профила ви.  

Те могат да използват тази информация за маркетинг или за нещо 
напълно различно от това.  

Отидете в Account > Privacy Settings, там има меню наречено " Apps and 
Websites" в неговото поле изберете Edit, за да влезете във опциите, които 
предлага! 

От там ще имате достъп до повечето от възможностите, които можете да 
промените и да направите различни от тези по подразбиране свързани с 
приложения и уеб сайтове. 

http://www.lifehackerbg.com/


                 Ръководство за Facebook Timeline от lifehackerbg.com 

  Страница - 69 
- 

 
  

 

http://www.lifehackerbg.com/


                 Ръководство за Facebook Timeline от lifehackerbg.com 

  Страница - 70 
- 

 
  

 

Разбиране на Facebook App activity privacy 

Секцията наречена " Who can see posts and activity from this app?" ви дава 

бърз преглед на достъпа, който има съответното приложение до 
приятелите ви в смисъл, че там се показва кой от контактите ви може да 
види че използвате това приложение! 
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Управление на известията от приложения и 
от Facebook 

 
Една от пощите ми съвсем скоро се напълни с адски много мейли с 
уведомления на действията ми и тези на контактите ми от Фейса.  
 
Това е много досадно и неприятно за чистене и затова ви препоръчвам да 
контролирате този процес. 
 
Лесно е да се спре получаването на мейли от Facebook и от приложения. 
Това, което трябва да направите е да отидете в "Account Settings" 
страницата от менюто ви и кликнете на Notifications.  
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След което ще ви излезе една голяма страница с опции за които 
получавате или не получавате мейли.  
 
Изберете само това, за което искате да бъдете уведомявани. Тук нещата 
са доста интуитивни и не мисля, че ще имате нужда от още разяснения! 
 
Лично при мен получавах мейли за всяко ново действие на контактите 
ми и от групите в които членувам от Фейсбук и това ми пълнеше пощата 
с глупости, но с настройките от тази страница вкарах нещата под 
контрол. 
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Съображения за сигурността освен всичко 
останало 

 
Има множество причини, поради които хората искат да запазят 
неприкосновен личния си живот в онлайн пространството.  
 
Някои защото просто не искат да бъдат притеснявани, други защото се 
крият от някого, трети са престъпници, четвърти са еди какви си и т.н. 
Всеки си има причина да защитава личната си информация в интернет!  
 

• Не публикувайте/тагвайте снимки, с които нещо не е наред 
• Винаги защитавайте сигурността на себе си и вашите приятели. Не 

поствайте адреса и телефонния номер на места, където могат да се 
видят от непознати хора.  

• Не пишете неудобни неща по стените на други хора/включително 
и рекламен спам/ и не отговаряйте на статуси така че да 
злепоставяте хората-ще ви се върне. 

• Не правете нищо, което може да докара на някого уволнение, срам 
или да го изхвърлят от вкъщи! 

 
Добре обмисляйте вашите актуализации на статуса си 
 

1. Не поствайте нищо, когато сте пиян. Ще се получи неудобно, ще 
кажете някоя глупост-просто не го правете 

 
2. Не пускайте на стената си нещо, което не можете да покажете на 

баба си, на шефа си или на полицията-Никога! 
 

3. Не прекалявайте със споделянето на личния си и сексуален живот. 
Хората доста често изобщо не искат да слушат или да ги занимавате 
с вътрешни детайли от вашия личен живот. А още повече ако те 
ви правят щастливи-кофти звучи, но е така! 
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4. Не забравяйте: вашите коментари по мнения на други хора могат 
да бъдат по-публични, отколкото си мислите 

 
5. Помислете за малко преди да приемете приятелство от приятел на 

бившата ви приятел/ка или техен член от семейството 
 

6. Научете се кога да придвижите разговора в съобщение, Фейсбук 
чат или кръчмата. 

 
7. Избягвайте спорни теми или теми с повишено обществено 

внимание: политика, религия, активисти и разбира се Бойко 
Борисов   
 

Вече има и българска Facebook полиция, нали знаете! 
 

Не забравяйте вашата сигурност 
 

• Помнете че нищо не е наистина лично и частно в интернет. 
Акаунтите могат да се хакнат, хората правят снимки на екраните 
ви без да подозирате, хората лъжат кои наистина са всъщност, 
случват се и грешки.  

 
• Вашите тайни може случайно да бъдат споделени от приятел, 

докато обсъжда нещо с друг, който е видял нещо написано във 
Facebook за вас.  

 
• Опитайте се да не лъжете за нищо. Едно обаждане че сте болен 

може да ви донесе уволнение ако шефът ви през това време гледа 
снимки от партито, на което сте били, доказвайки че не сте изобщо 
болен.  

 
• Дръжте си колегите в ограничени списъци и ги филтрирайте 

добре-Сериозно! 
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Заключение 
 
Това е първото ръководство, което си позволявам да направя. Надявам се 
да ви е допаднало и най-вече да ви е било полезно. Естествено винаги 
има какво повече да се ce желае.  
 
Следващото със сигурност ще е много по добро. А това да има такова 
зависи изцяло от вас и от това как ще се представи настоящето такова.  
 
Моля споделете тези съвети с приятелите си, тъй като има много хора във 
Facebook, които не си дават сметка че могат да направят страшно много 
неща, за да се защитят и да си спестят редица проблеми свързани с 
поверителността на личните им данни във Facebook.  
 
Просто трябва да се отдели съвсем малко време, за да се реши този 
проблем, а и с новите опции за сигурност вече става доста по-бързо и то 
само от едно-две места! 
 
Facebook се променя непрекъснато, дори съм сигурен че докато пиша 
тези редове ще има поне няколко направени промени. Даже честно 
казано направо ми писна да го променят.  
 
Надявам се, че след този ъпдейт на книгата сега, към края на септември 
2011, точно 2 дена преди пускането на Timeline, ще е валидна за по-дълго 
време. 
 
Добър вариант е редовно да следите сайтове като lifehackerbg.com, за да 
сте в час с най-добрите трикове и съвети за най-голямата социална 
мрежа. На добър час! И не забравяйте да четете lifehackerbg.com, защото 
ще има още трикове за вашата сигурност и атрактивен Facebook профил! 
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