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Μη χάσετε το
επόμενο τεύχος!
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Ψηφιακές Εφαρμογές για όλους τους πολίτες

DJ, τι ώρα είναι
στην Αυστραλία;

10 το βράδυ.
Γιατί;

Ήθελα να πάρω τη θεία
σου στην Καμπέρα. Θα της
στείλω e-mail καλύτερα!

Το e-mail είναι
τόσο ξεπερασμένο
πια! Στείλε της
στο τσατ

Οι εφαρμογές άμεσων μηνυμάτων
είναι η πιο σύγχρονη μορφή
επικοινωνίας στον κόσμο του
ίντερνετ. Μπορείτε να στείλετε
άμεσα μηνύματα και να
συνομιλήσετε με ήχο και βίντεο,
χρησιμοποιώντας μια σύνδεση
στο διαδίκτυο.
Η μεγάλη διαφορά των εφαρμογών
αυτών από το παραδοσιακό sms ή
την κλήση μέσω κινητού, είναι ότι
δεν έχουν κάποιο κόστος πέρα από
τη σύνδεση στο ίντερνετ, ανεξάρτητα
από το πόσο τις χρησιμοποιεί κανείς
ή που στον κόσμο βρίσκονται οι
συνομιλητές.
Υπάρχουν πολλές εφαρμογές
άμεσων μηνυμάτων σήμερα. Μερικές
είναι: Skype, Viber, Messenger,
WhatsApp, Signal, Telegram και
άλλες. Μπορείτε να «εγκαταστήσετε»
όποια επιθυμείτε στο κινητό, το
τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας.

Ναι, αμέσως
θα το γράψω...

Όχι 'στο τσακ', στο ΤΣΑΤ! Κατέβασε
την εφαρμογή εδώ... Βρες την επαφή
της και γράψτης ένα μήνυμα.
Θα χαρεί και θα απαντήσει στο τσακ.

Στη χρήση οι εφαρμογές άμεσων
μηνυμάτων μοιάζουν με… τα
ποδήλατα. Αν μάθεις να οδηγείς
ένα, μπορείς να οδηγήσεις κι άλλα
ανεξάρτητα από τη μάρκα!

ΛΕΞΙΚΌ
Θα απαντήσει
στο τσακ ή
στο τσατ;

?
WHAT

Chat
Προφέρεται «τσατ» και είναι
η δυνατότητα ανταλλαγής
μηνυμάτων μεταξύ δύο χρηστών,
σαν «διάλογος».
Στην καθημερινότητά μας έχει
καθιερωθεί το ρήμα «τσατάρω»
για να δηλώσει ότι μιλάω με
κάποιον μέσω άμεσων μηνυμάτων.

για να μιλάς ψηφιακά

Οδηγίες χρήσης
Για να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή πρέπει
να την εγκαταστήσετε. Χρησιμοποιείτε το
«μαγαζί εφαρμογών» (Play Store ή App Store)
του κινητού σας και κατεβάστε την.
Σημαντικό: Οι εφαρμογές που εγκαθίστανται
στο κινητό ή το τάμπλετ ταυτοποιούν τον
χρήστη μέσω του αριθμού κινητού τηλεφώνου
που υπάρχει στη συσκευή. Αυτόματα η κάθε
εφαρμογή «αναγνωρίζει» από τους αριθμούς
τηλεφώνου που έχετε αποθηκευμένους στο
κινητό σας, ποιες δικές σας επαφές έχουν
εγκατεστημένη την εφαρμογή.
Υπάρχουν μερικά βασικά «κουμπιά»
στην εφαρμογή με τα οποία πρέπει να
εξοικειωθείτε: ένα κουμπί τηλεφώνου σας
επιτρέπει να κάνετε μια ηχητική κλήση. Το
κουμπί που μοιάζει με βιντεοκάμερα, σας
επιτρέπει να κάνετε μια βιντεοκλήση.
Ένα κουμπί που μοιάζει με συννεφάκι
διαλόγου από κόμικ, σας επιτρέπει να
γράψετε το μήνυμά σας και ούτω καθεξής.
Λίγη εξάσκηση και υπομονή
και θα μιλήσετε ψηφιακά!

Digital Gossip
Οι εφαρμογές άμεσων μηνυμάτων
εξαπλώθηκαν χάρη στην ευκολία
τους. Το Whatsapp, η τρίτη πιο
συχνή εφαρμογή σε κινητά,
υποστηρίζει ότι ανταλλάσσονται
29 εκατ. μηνύματα το λεπτό!
Ο επικεφαλής (CEO) του Viber,
Talmon Marco, μέχρι το 2013 είχε
προσελκύσει 8 εκατομμύρια
χρήστες στο Βιετνάμ και άλλα 8
στις Φιλιππίνες, χωρίς να ξοδέψει
ούτε ένα ευρώ για διαφήμιση!

Ασφαλής πλοήγηση
Συχνά στις εφαρμογές άμεσων
μηνυμάτων παρεμβάλλονται
διαφημιστικά πλαίσια και
εμφανίζονται ανεπιθύμητα
μηνύματα από ανώνυμους
χρήστες ή ψεύτικες επαφές.
Οι περισσότερες εφαρμογές τα
φιλτράρουν και τα αποκλείουν.
Η καλύτερη πρακτική παραμένει
να χρησιμοποιεί κανείς
περιεχόμενο από επαφές που
εμπιστεύεται και γνωρίζει.

