
A Közösségi média appok



• Az Instagram egy közösségi kép- illetve 
videómegosztó alkalmazás, és a világ egyik 
legnagyobb közösségi hálózata is egyben, 
amely használata teljesen ingyenes.



• Az Instangrammot le lehet tölteni de nem muszáj, hiszen 
elérhető a weben is.

• Először regisztrálnunk kell. De bejelentkezhetünk 
Facebookkal is akár.



• Miután regisztráltunk akkor az Instangram fel fog dobni 
embereket akiket követhetünk. Follow =Követés Így 
láthatjuk más emberek fényképeit amit feltesznek. Pirossal 
karikázom hogy tudunk követni embereket.



• Ha be követtünk néhány embert 
akiket szerettünk volna lehetnek 
ezek barátok vagy családtagok is 
akár. Akkor alul jobb oldalon van a 
"Profilom" ott láthatjuk a saját 
képeinket, illetve hogy kik követnek 
minket és mi kiket követünk.



• Pirossal bekarikázom a profilt hol 
találjuk.

• Piros nyíllal jelölöm hogy hol 
láthatjuk hogy kik követnek minket.

• És Piros háromszöggel jelölöm hogy 
hol találjuk hogy kiket követünk mi.



• A Profil mellett található a szivecske
ikon. Ott kapjuk az értesítéseket a 
dolgokról (Pl: Ki szólt hozzá a 
fényképünkhöz.) Pirossal be 
karikázom hol találjuk meg.



• A szivecske ikon mellett van egy 
négyzetben egy kis plusz jel. Ott 
tölthetünk fel képeket. Pirossal 
karikázom hol találjuk.

• Az mellett van a keresés ott 
emberekre tudunk rá keresni. Piros 
nyíllal jelölöm.



• A Keresés mellett találjuk 
meg a kezdőlapot a kis 
házikót. Ott láthatjuk az 
általunk követett embereknek 
a posztjait. Pirossal 
bekarikázom hol találjuk.



Snapchat

• A Snapchat multimédiás üzenetküldő
alkalmazás.



• Ha letöltöttük a Snapchatet 
akkor regisztrálnunk kell.



• A regisztráció után hozzá adhatjuk a 
telefonkönyvünket és megnyitva látjuk, 
kinek fut már Snapchat a telefonján. A + 
jellel felvehetjük őket a listára.

• Ha valaki nincs a telefonkönyvünkben, 
akkor az ADD FRIENDS/ ADD BY 
USERNAME opciót kiválasztva beírjuk a 
felhasználó nevét. Pirossal karikázom 
hogy hol találjuk az Add Friendset



• Amint belépünk az alkalmazásba, az 
automatikusan aktiválja a kamerát, 
és alul megjelenik egy nagy –
összetéveszthetetlen – gomb. 
Fotóhoz egyszer nyomjuk meg, 
videóhoz tartsuk lenyomva. Addig 
tart a felvétel, amíg nyomjuk. 
Pirossal karikázom melyik az a nagy 
gomb.



• Bal oldalon találhatunk egy üres kis levél 
ikont, ott kapunk különböző fényképeket 
és üzeneteket a barátainktól amíg 
megnézzük addig látjuk, de utána rögtön 
eltűnnek. Pirossal karikázom hol 
találhatjuk meg .



• Ugyan itt rá kereshetünk új emberekre 
akár. A nagyítónál találjuk pirossal 
bekarikázom hol találhatjuk meg.



Twitter

• A Twitter ismeretségi hálózat
és mikroblog-szolgáltatás.



• Először regisztrálnunk kell.



• Miután regisztráltunk a 
rendszer felajánl nekünk olyan 
személyeket, akiket érdemes lehet 
követni. Ha ezen is túljutsz, akkor jöhet 
az első tweeted, bejegyzésed.



• Felül jobb oldalon tudunk 
bejegyzést közzé tenni. Pirossal 
karikázom hol találjuk meg.



• A bal felső sarokban a kis házikó 
jelzi a kezdőlapot, ott láthatjuk 
hogy ismerőseink miket tettek 
közzé. Pirossal karikázom hol 
találhatjuk meg.



• A Házikó mellett találhatjuk a kis 
csengőt ott kapjuk az 
értesítéseket. Pl:Marika közzé tett 
egy új bejegyzést. Pirossal 
karikázom hol találhatjuk meg.


