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A  MeWe  három  éve,  az  emberek  számára  olyan 
világméretű  kommunikációs  hálózat  létrehozását 
célozó  elszánt  erőfeszítés,  kutatás  és  fejlesztés 
látnoki  összegzése,  amit  szeretnek  és  amiben 
bíznak.

Ha  szeretnéd  tudni,  hogy  a  MeWe  neked  valóe, 
csak  vess  egy  pillantást  a  honlapjukról  származó 
képre.  A  MeWet  a  semmiből  építették  fel,  hogy 
versenyre  keljen  a  Facebookkal,  magánéletet  és 
biztonságot  adjon,  amiből  a  Facebook  mindig  gúnyt 
űzött. A  MeWeben  nem  kell  attól  tartanod,  hogy  a 
beírásodat  politikai  nézeted  miatt  cenzúrázzák. 
Valóban mindenkit tárt karokkal váró úti cél.

nált  egy  szociális  és  csetelő  alkalmazást,  ami  min
denhol  a  legizgalmasabb  és  segítő  megosztó  tech
nológiát  biztosítja  az  embereknek,  céltudatosan  a 
magánéletre fókuszálva – ahol a tagok biztonságban 
és megbecsültnek érzik magukat.

Mark  áttelepült  a  kaliforniai  Mountain  Viewba,  a 
technológia kreálta óriások hátsókertjébe és a világ
ból mindenhonnan származó látnokokból alkotott egy 
csapatot – jókedvű, a szociális média forradalmasítá
sára,  a  Facebookkal  szemben  új  platform  építésére 
és  a  szociális  média  használói  tisztessége,  magán
élete és tisztelete helyreállítását akaróemberekből.

Mark  létrehozta  a  Sgrouples  béta  projektet,  mérnö
köket  alkalmazott,  hogy  megtervezzék  és  megépí
tsék a világ első, a  tagjai szempontjából magánélet
központú szociális hálózatát. A hároméves Sgrouples 
béta projekt a MeWe elindításához volt a teszt.

A  hivatalos  indítást  az  SXSW  2016ra  (South  by 
Southwest)  időzítették.  MeWet  a  2016os  Év 
Kezdője  az  Innovative  World  Technology 
kategóriában  Döntősként  díjazták.  Olyan 
világhírűnek tekintett vezetők büszkén vesznek részt 
a  MeWe  Tanácsadó  Testületében,  mint  Sir  Tim 
BernersLee a World Wide Web feltalálója.

Írta: Paul Arnote (parnote)

Azzal, hogy a Google + gyakorlatilag a hónap végén 
bezár  (hírek  szerint  a  cég  a  Google  +  adatainak 
törlését 2019. április 1jén tervezi megkezdeni, noha 
a szolgáltatás hivatalosan nem zár be 2019. április 2. 
előtt),  a  megmaradt  Google  +  felhasználók  új 
alternatíva körül csoportosulnak. A neve MeWe.

Íme a MeWe háttértörténete az „Névjegy” oldalukról. 
Magáért beszél.

A  MeWe  története  az  új  mexikói  Albuquerqueben 
indult,  szociális  média  alapításában  korábban  részt 
vett  jó  barátok  vacsora  közben  kiötlött  víziójából. A 
Facebook sikerével úgy érezték, hogy valami  fontos 
emberi  veszik  el:  a  demokrácia  szelleme  és  a 
magánélet  alapja. A nagy  technológiai  cégek,  tudod 
kikről  van  szó,  elkezdtek  árucikként  kezelni  minket. 
Valahogy  rávették  az  embereket,  hogy 
csatlakozzanak  a  szolgáltatásukhoz,  majd 
üdvözlésképpen  célba  veszik,  követik,  kémkednek 
utána és eladják az információinkat a hirdetőknek és 
a kormánynak. Egy szó, mint száz elég ijesztő érzés.

Mark Weinstein, a MeWe alapítója az online kommu
nikáció  következő  generációját  álmodta  meg,  vizio
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Még mindig nem győztek meg? Vess egy pillantást a 
MeWe  „Privacy  Bill  of  Rights”ára  (fent)  (jogok  ösz

szegzése).  Sehol  nem  találsz  hasonlót.  Nem,  nem 
állok  kapcsolatban  a  MeWevel.  Nem  fizettek  azért, 
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hogy  ilyeneket  mondjak.  Egyszerűen  csak  örülök, 
hogy van ilyen hely a Google+ utáni világban.

Amikor  a  MeWe  oldalára  látogatsz,  a  fenti 
képernyőképhez  hasonlót  kell  látnod.  Ott 
létrehozhatod  a  felhasználói  fiókodat.  Ha  már  van 

fiókod,  csak  kattints  a  „Member  Log  In”  gombra  a 
jobb felső sarokban.

A  fenti  képen  az  én  MeWes  honlapom 
képernyőképe  látható  . Az  alsó  kép  a  saját  MeWe
csoportom képernyőképe.

A MeWe szemtőlszembe a Facebook versenytársa. 
2018 májusában a New York Timesban kiadtak egy 
egészoldalas  „Dear  Facebook”  hirdetést.  2018 
júliusában  Mark  Weinstein,  a  MeWe  vezetője 
sajtóközleményt  adott  ki,  bírálva  a  Facebook  üzleti 
modelljét,  szóvá  tette  az  adatbányászatot,  és  a 
felhasználói adatok eladását a legtöbbet fizetőnek.

Legutóbb, a Google+ menekültáradatát  felismerve a 
MeWe  bejelentett  egy  speciális  eszközt  a  Google+ 
felhasználók  adatainak  MeWebe  importálásra.  A 
2019.  március  12től  (vagy  később)  várható  eszköz 
lehetővé  teszi  a  Google+  felhasználóknak,  hogy 
átvigyék  a  Google+  csoportjaikat,  adataikat  és 
tartalmaikat a MeWehez. A Google+ felhasználónak 
csak le kell töltenie az adatait JSON formátumban és 
az eszközt használva feltölteni azokat a MeWebe.

Szóval,  ha  Google+  használó  vagy,  egy  új,  meleg 
otthon  vár,  hogy  beköltözz.  Én  már  ott  vagyok  a 
MeWeben,  csakúgy  mint  Meemaw.  A  PCLinuxOS 
Magazinenak  szintén  van  MeWes  saját  lapja. 
Texstar  is  csatlakozott  a  MeWehez.  Van  egy 
PCLinuxOS Fan Club is a MeWen.

Ezzel  már  meg  is  van  az  első  öt  MeWes 
kapcsolatod. Találkozunk ott!
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