
 
Lesz egy új gomb a Facebookon, 
leszavazhatja vele az idióta ko
menteket 
 
Hamarosan közvetlen lehetőség nyílik arra, hogy a 
sértőnek vagy félrevezetőnek talált kommenteket 
közösségi erővel száműzzék a facebookozók, 
ezzel is értékesebbé téve a publikus oldalakon 
folyó kommunikációt. 
 
Egy-egy Facebook-oldalon megjelen
lást csak az adott oldalt kezelők tudják moderálni, 
míg mi felhasználók csupán az elrejtést használva 
szabadulhatunk meg a számunkra kellemetlen 
kommentektől. Nagyobb gond viszont, hogy a b
szélgetésnek ártó felhasználók gyakran pár perc 
múltán újrakezdik „munkájukat”, hogy aztán
bosszantsák a közösséget. A törlés/kitiltás az 
egyetlen hatásos megoldás, de 
oldalnál mindez körülményes lehet. Erre talált ki 
most valami a Facebook. 
 
A TechCrunch beszámolója szerint az új megoldás 
a publikus oldalakon elharapódzó beszélgetése
nek hivatott elejét venni. Bár a Facebook részér
többször is hangsúlyozták, hogy nem a diszlájk 
bevezetésén ügyködnek, a funkció mégis hasonl
an működik majd: bizonyos, a beszélgetést zavaró 
kommentek leszavazhatók lesznek. Íme:
 
 
 

Lesz egy új gomb a Facebookon, 
leszavazhatja vele az idióta kom-

őség nyílik arra, hogy a 
nek talált kommenteket 
zzék a facebookozók, 

ezzel is értékesebbé téve a publikus oldalakon 

oldalon megjelenő hozzászó-
ők tudják moderálni, 

míg mi felhasználók csupán az elrejtést használva 
szabadulhatunk meg a számunkra kellemetlen 

l. Nagyobb gond viszont, hogy a be-
szélgetésnek ártó felhasználók gyakran pár perc 

nkájukat”, hogy aztán tovább 
bosszantsák a közösséget. A törlés/kitiltás az 

 egy forgalmas 
oldalnál mindez körülményes lehet. Erre talált ki 

beszámolója szerint az új megoldás 
a publikus oldalakon elharapódzó beszélgetések-
nek hivatott elejét venni. Bár a Facebook részéről 

gy nem a diszlájk 
bevezetésén ügyködnek, a funkció mégis hasonló-

ködik majd: bizonyos, a beszélgetést zavaró 
kommentek leszavazhatók lesznek. Íme: 

© TechCrunch  
 
A Facebook ezután, amolyan panaszkezeléssel, 
több lehetőséget is felkínál majd, hogy a 
másnak vélt hozzászólást az oldalt kezel
jelentsük, jelezve, hogy épp „sért
netán „nem oda illő” kommentr
mindez a gyakorlatban: 
Fontos: a funkció kizárólag a publikus Facebook
oldalaknál fog működni, teh
dalakon megjelenő szövegeket nem lehet majd 
leszavazni, ahogyan az oldalra feltöltött, a hírf
lyamban megjelent képek, videók alá beírt hozz
szólásokat sem lehet így szű
Az új gomb publikus megjelenése nem ismert, azt 
csupán az amerikai Android
részénél kapcsolták be, egyel
ból. A fejlesztés egyébként alighanem 
Zuckerberg év eleji ígéretéhez kapcsolódik
fő üzenete az volt, hogy jobbá akarja tenni az o
dalt. Nos, úgy tűnik, jó úton h
 
Forrás: 

http://hvg.hu/tudomany/20180210_uj_facebook_go
mb_hozzaszolasok_moderalasa#rss

 
Válogatta: Fonyó Istvánné
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Fontos: a funkció kizárólag a publikus Facebook-
ködni, tehát a személyes profilol-
ő szövegeket nem lehet majd 

leszavazni, ahogyan az oldalra feltöltött, a hírfo-
lyamban megjelent képek, videók alá beírt hozzá-
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