
INSTAGRAM + TWITTER + SNAPCHAT

Mit tartalmaznak ezek a felületek? Mire használjuk őket? 



JELLEGZETES LOGÓVAL ELLÁTOTT 
ALKALMAZÁSOK 

INSTAGRAM TWITTER SNAPCHAT



MIRE JÓ AZ INSTAGRAM? 

• Az Instagram fényképek és rövid videók megosztásán alapuló 
amerikai közösségi hálózat. A felhasználók fényképeket és videókat 
tölthetnek fel, amelyeket feliratozhatnak, különböző művészi hatású 
effektekkel/szűrőkkel láthatnak el, beállíthatják a készítés helyét, majd 
ezt követően a képeket, videókat megoszthatják másokkal.

• Minden beregisztrált tagnak saját felhasználói felülete van, ahova 
képeket/videókat tölthet fel. Ezek a tartalmak addig a felületen 
maradnak, amíg a felhasználó nem törli le őket. 

• A story vagy történet nevű tartalom viszont 24 órán belül eltűnik, így 
ez csak egy adott benyomást ad a többi felhasználónak. 



HOGY NÉZ KI A FELÜLET? 



HOGYAN HASZNÁLJUK? 

Lehetünk alkotók – képeket/videókat tudunk megosztani az applikáció alján lévő + jelre kattintva. A 
tartalmakat a telefon galériájából tudjuk feltölteni.

Lehetünk követők – Az alkalmazás tetején található nagyítóra kattintva kereshetünk meg más felhasználókat. 
A KÖVETEM / FOLLOW gombra kattintva ezek után mindig felugranak majd a felhasználó újonnan feltöltött 
tartalmai az applikáció kezdő képén. 

Nem csak magánszemélyek, de hírességek és cégek/vállalkozások is alkalmazzák az instagramot. 

/Van olyan felhasználó, akinek privát fiókja van, ezeket a tartalmakat csak a Követem gombra kattintva és az ő 
visszaigazolása után lehet látni!/

Lehetünk követettek – minket is BEKÖVETHETNEK más felhasználók, így ők látják a mi megosztott 
képeinket/videóinkat. 

Ezekre vonatkozó számadatokat láthatjuk a saját profilunkra kattintva, mennyien követtek be minket, és mi 
mennyi embert követünk. 



LETÖLTÉS LEÍRÁSA

1. Két felületen tudjuk letölteni, attól függ, hogy androidos rendszer van a 
telefonunkon vagy IOS

2. Ha Androidos – keressük meg a Google Play alkalmazást – azon belül 
keressünk rá az Instagram alkalmazásra – kattintsunk a letöltésre - az 
alkalmazás automatikusan telepítődik a telefonra 

3. / Elképzelhető, hogy nincs elég tárhely a készüléken, ilyenkor az eszköz felajánlja, hogy 
milyen alkalmazások letörlésével tud helyet felszabadítani./

4. Ha IOS rendszerű a telefonunk – akkor keressünk rá a Apple Store
alkalmazásra – ott keressünk rá az Instagramra, és ugyanígy a letöltést 
válasszuk ki. 

5. A letöltés után regisztrálni kell magunkat az appliációban, ezt lehet már 
előre meglévő Facebook/Google fiókkal is, de lehet simán az e-mail 
címünkkel és a kiválasztott jelszavunkkal.



KINEK AJÁNLJUK?

1. Olyan személyeknek, akik szívesen osztják meg életük döntő vagy apró 
pillanatait a többiekkel,  vagy akik szeretik a művészi oldalukat 
megcsillogtatni, vagy csak a többi felhasználó képeiből inspirálódni. 

2. Olyan vállalkozásoknak/cégeknek, akik fontosnak tartják, hogy 
haladjanak a kor új vívmányaival, akik szeretnének minél több emberhez 
eljutni. 



MIRE JÓ A TWITTER? 

A Twitter ismeretségi hálózat és mikroblog-szolgáltatás, mely 
lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy rövid bejegyzéseket vagy 
egymásnak szánt üzeneteket írjanak (formázatlan szövegként, 
maximum 280 karakter hosszúságban) SMS-ben, a Twitter
honlapján vagy privát üzenetben.



HOGY NÉZ KI A FELÜLET? 

• Az Instagrammal

egyetemben a Twittert

is lehet használni asztali 

gépi alkalmazás 

formájában. 

• Letöltése azonos az 

előzőkkel, az Android

és az IOS rendszer 

különböző felületén 

tudunk rákattintani a 

letöltés/download

gombra.



HOGYAN HASZNÁLJUK A TWITTERT? –
OKTATÓVIDEÓ BY:SZABÓ VIKTOR



KINEK AJÁNLJUK A TWITTERT? 

• Míg az instagram az önkifejezés képi megjelenítést helyezi előtérbe, a 
Twitteren inkább fontos és érdekes információkat találhatunk. 

•Ajánljuk annak, aki főleg külföldi híreket, híreségeket, celebeket
szeretne figyelemmel követni. 

•Természetesen, barátokat, családtagokat, itthoni hírességekkel is lehet 
találkozni ezen a felületen. Mind nyilvánosan, mind privát módon lehet 
üzenetet váltani. 

• /Legnagyobb számban az USA felhasználói aktívak ezen a felületen,  itthon annyira nem elterjedt a 
használata./



MIRE JÓ A SPNACHAT? 

• A Snapchat multimédiás üzenetküldő alkalmazás.

• Snapchat egyik legnagyobb előnye, hogy a képek és üzenetek csak 
rövid ideig elérhetők, majd eltűnnek és elérhetetlenné válnak. 

•Az alkalmazás fejlődése során eljutott a személy-személy 
fotómegosztástól a Stories, valamint a Discover segítségével a 24 órán 
át elérhető tartalmakig és a márkák által megosztott rövid, 
szórakoztató reklámokig.



HOGY NÉZ KI A FELÜLET? 

A többfunkciós felület hasonló lehet számunkra, mint az előző alkalmazások. 

1. Snap – időben korlátozva elérhető képeket/videókat  lehet küldeni barátoknak, 

ismerősöknek. 

2. Privát chat ablak elérhető a felületen, az itt küldött üzeneteket csak a két fél látja. 

3. A többi snapchat felhasználót bekövethetjük, láthatjuk a megosztott tartalmaikat. 

4. Ismerősökkel online játékokat játszatunk. 

5. A felhasználók megoszthatják a többiekkel, hogy hol vannak éppen és mit csinálnak, és 

ezt egy virtuális térképen megjeleníthetik. 

6. Letöltésének módja megegyezik az előző alkalmazásokkal. 



SNAPCHAT TRÜKKÖK HALADÓKNAK 
AZ ALÁBBI VIDEÓBAN A SNAP KÉSZÍTÉSHEZ LÁTHATUNK PÁR KREATÍV ÖTLETET/TRÜKKÖT



KINEK AJÁNLJUK A SNAPCHATET? 

• Azoknak, akik szívesen tartják a kapcsolatot ismerőseikkel ebben az 
online, kreatív és rapid formában

•Akik szeretnék megélni a kreativitásukat képek, filterek, videók 
formájában

•Akik nem szeretnének maradandó, bármikor visszanézhető tartalmakat 
feltölteni hiszen itt eltűnnek egy magadott idő belül a képek/videók





FORRÁSOK:

• Wikipédia- https://hu.wikipedia.org/wiki/Twitter, 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Instagram, https://hu.wikipedia.org/wiki/Snapchat

• Képek – Google 

• Youtube -
https://www.youtube.com/watch?v=3iGTjFl4Yqg&vl=hu&ab_channel=Szab%C3%B
3Viktor, 
https://www.youtube.com/watch?v=H9jRrZwOFnk&t=22s&ab_channel=Inspir%C3%
A1ci%C3%B3kCsorbaAnit%C3%A1t%C3%B3l

https://hu.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://hu.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://www.youtube.com/watch?v=3iGTjFl4Yqg&vl=hu&ab_channel=Szab%C3%B3Viktor

