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Egy okos-eszköz megvásárlásával kitárul a világ. Legyen szó akár 

okos-telefonról, mobilinternet előfizetéssel, ami ugyan rendszeres 

költséget jelent, de szinte bárhonnan elérhetővé teszi a felhasználót, 

akár egy táblagépről, ami okos-padok, vagy a településeinken más 

módon biztosított ingyenes wifi-elérés révén további költségek nélkül 

teszi lehetővé, hogy kapcsolatot tartson távol élő rokonaival, akár az 

ország másik felén, akár külföldön laknak, dolgoznak. 

  

 

A TÁVOLSÁG NEM AKADÁLY 



A chat olyan társalgási forma, amely 2 vagy több ember között online 
történik. Míg tíz-tizenöt évvel ezelőtt az sms, vagy távirat ingyenes 
internetes megfelelője volt, ma már gyakorlatilag a gyors, olcsó és 
egyszerű kapcsolattartáson kívül fényképek, videók, dokumentumok és 
bármilyen más fájl küldésére is alkalmasak.  

Manapság az egyik legelterjedtebb ilyen program a Messenger. Ha 
rendelkezik Facebook fiókkal, az üzenetküldés ezzel a programmal 
valósul meg. Okos eszköz esetén külön le kell tölteni az alkalmazást. 
Az alkalmazás Facebook nélkül is használható, ilyenkor telefonszám 
kell a regisztrációhoz, ennek 13 év alatti gyermek esetén van 
jelentősége, aki még nem regisztrálhat a Facebook-ra, de így is 
közvetlen kapcsolatot tarthat az ország másik felében élő nagyszülővel. 

 

Az e-mail a kapcsolattartás szempontjából visszaszorulóban van, bár 
nagyobb terjedelmű szöveg, több fénykép küldése esetén előnyösebb 
választás.  

 

CHAT, E-MAIL 



A rendszer használata ingyenes, egy 

egyszerű regisztrálással meghívás nélkül 

lehet hozzá csatlakozni. A felhasználók 

létrehozhatnak egy személyes profilt, 

kapcsolódhatnak ismerőseikhez, 

csoportokhoz, valamint üzeneteket 

válthatnak és eseményeket szervezhetnek. 

Az üzenőfalon keresztül híreket, 

információkat, weboldalakat és videókat is 

megoszthatnak egymással. 

A korábban már említett Messenger 

lehetővé teszi két vagy több személy 

üzenetváltását. Lehetősége van hang-, 

illetve videohívás indítására is, amennyiben 

okos-eszközt használ, vagy rendelkezik 

mikrofonnal, kamerával. 

 

FACEBOOK 



Jelentősége a kapcsolattartás szempontjából, ha a távol élő rokonok az 

ismerősei, akkor az általuk megosztott gondolatok, fényképek akkor is 

megjelennek az üzenőfalán, ha nem kezdeményez közvetlen 

beszélgetést. 

 

Mivel számos beállítási lehetőség közül választhat, létrehozhat például 

olyan fotóalbumot, amit csak az ismerősei, vagy csak bizonyos 

személyek láthatnak, például a gyermekéről készült fotósorozatot 

tartalmazó albumot, csak az Ön által megjelölt nagyszülők láthatják. 

 

FACEBOOK 



Az internetprotokoll feletti hangátvitel (VoIP) a távközlés egy olyan 

formája, ahol a beszélgetés nem a hagyományos telefonhálózaton, 

hanem az interneten keresztül valósul meg. Lényegében egy okos-

eszköz, vagy számítógép és internet elérés kell csak hozzá.  

 

 

INTERNET ALAPÚ TELFONÁLÁS 



A Skype küldetése egy egyszerű, megbízható és barátságos 

kommunikációs rendszer létrehozása. Jó lehetőséget biztosít a 

kapcsolattartásra barátok, családok, kollégák között, minden eddiginél 

egyszerűbb módon és jobb hangminőségben. 

Szolgáltatások 

• felhasználók közötti beszélgetés (IP-telefon), 

• azonnali üzenetek váltása (IM), 

• azonnali üzenetek váltása akár 100 felhasználó között egyszerre 

(multi-chat) 

• konferenciabeszélgetés legfeljebb 5 felhasználó között, 

• fájlküldési lehetőség 

• videokonferencia 

• kreditvásárlás után vezetékes és mobiltelefon hívása 

SKYPE 



A Viber Messenger egy ingyenes üzenetküldő alkalmazás, amely 

internetkapcsolaton keresztül összeköti bárkivel a világon (WIFI vagy 

mobilinternet-előfizetés szükséges). 

Lépjen kapcsolatba barátaival vagy a családjával: választhat az 

azonnali üzenetküldés, az ingyenes telefonálás vagy az élő videó chat 

között, de fényképeket és videókat is megoszthat másokkal. 

Amennyiben okostelefont használ, a program a telefon névjegyzékéből 

automatikusan képzi a Viber névjegyzékét, úgy, hogy kiválogatja 

azokat, akik szintén rendelkeznek Viber elérhetőséggel. 

 

VIBER 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


