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Google Fiók
Mi is az a Google fiók?
A Google Account vagy magyarul Google Fiók egy felhasználói fiók,
mellyel hozzáférhetünk a Google szolgáltatásaihoz (például: Gmail,
YouTube, Google+ stb.). A Google Account regisztrálása ingyenes.

Hogy lehet használni?
Bármilyen e-mail címmel lehet regisztrálni, nem szükséges Gmail fiókot
nyitni.
Egy Google-fiók létrehozása után, a tulajdonos szelektív módon be-, vagy
kikapcsolhat különböző Google alkalmazásokat.
A Google fiók felhasználói Google profilt hozhatnak létre, hogy a Google
termékeken megjelenő bemutatóikat más Google felhasználók számára
konfigurálhassák.
Egy Google profilt össze lehet kapcsolni egy felhasználó különböző
közösségi hálózatán, képhirdetési webhelyeken, valamint különböző
blogokon.

Elérhető Google alkalmazások
YouTube
Google+ A Google+ szolgáltatást a magánfelhasználók számára 2019.
április 2-án leállították.
Gmail
Google Drive
Google Hangouts
Google Calendar
Google Kereső
Google Térkép
Google Fordító
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Biztonság
A Google fiók létrehozásakor a felhasználóknak kell biztosítaniuk egy
helyreállítási e-mail címet, amely lehetővé teszi a jelszó visszaállítását, ha
ezt elfelejtették vagy ha a fiókjukat feltörték.
Egyes országokban, például az Egyesült Államokban, az Egyesült
Királyságban és Indiában a Google igényelheti telefonszámának
használatát ha új fiók létrehozásakor sms-sel vagy hangüzenettel küld egy
érvényesítési kódot.
A Google két lépéses bejelentkezési lehetőséget is kínál-a hackelés elleni
további biztonság érdekében-, amely minden alkalommal kér egy
érvényesítő kódot, amikor a felhasználó bejelentkezik a Google fiókjába

Létrehozása:

Nyissuk meg a Google regisztrációs oldalát.
Adjuk meg a Nevünket, Felhasználó nevünket és a jelszavunkat. Fontos,
hogy a megadott felhasználónév a gmail email címünk előtagja
(xyz@gmail.com) lesz! Érdemes könnyen megjegyezhető nevet
választanunk.
A Megerősítés mezőben adjuk meg újra a korábban megadott
jelszavunkat. Erre azért van szükség, hogy a regisztráció során kiderüljön,
ha esetleg elgépeltük a jelszavunkat. A jelszónak legalább 8 karakter
hosszúnak kell lennie, de egyéb megkötés jelenleg nincs. Érdemes
nehezen kitalálható/feltörhető jelszót választanunk.
Kattintsunk a Következő gombra.
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A következő lépésben megadhatjuk a telefonszámunkat. Ez nagyon
hasznos lehet, ha elfelejtettük a jelszavunkat, hiszen a telefonunk
segítségével lehetőségünk van könnyedén új jelszó megadására.
Lehetőségünk van Biztonsági email címet is megadni, amely akkor
hasznos, ha elfelejtjük a jelszavunkat, mert ennek segítségével kérhetünk
módosítást.
Adjuk meg a születési dátumunkat és a nemünket. Erre azért van szükség,
mert a Google szabályai szerint ahhoz, hogy saját fiókunk legyen, el kell
érnünk legalább a 13 éves kort. Ugyanakkor egyes szolgáltatások
használatához a felnőtt kor (18 év) is előírás lehet. A nemünket nem
kötelező megadnunk, választhatjuk az “Inkább nem adom meg”
lehetőséget is.
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Nincs más dolgunk, mint az Adatvédelem és szerződési feltételek
végigolvasni és az oldal alján elfogadni a feltételeket.
Végül kattintsunk a Fiók létrehozása gombra.

