D O D A T E K

L

KOMUNIKACJA
Lata temu, aby porozmawiać z kimś, kto nie znajdował się w tym samym mieście, trzeba było pójść na
pocztę i zamówić rozmowę telefoniczną. Następnie
trzeba było czekać w kolejce. Nierzadko nawet kilka
godzin. Gdy oczekujący został wywołany, biegł
do kabiny telefonicznej, rozmawiał, a potem płacił
słony rachunek.
Aż się wierzyć nie chce, że obecnie można komunikować się z osobami na całym świecie bez kolejek
i za darmo. Wystarczy dostęp do internetu i urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem komunikacyjnym. Do najpopularniejszych należą obecnie: Facebook i Skype.
Oba programy dostępne są w wersji na komputer
oraz smartfon.

FACEBOOK
Aby móc korzystać z Facebooka, należy się zarejestrować. W tym celu trzeba wejść na stronę
facebook.com.
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Rejestracja
W formularzu wpisz imię i nazwisko, adres e-mail
lub numer telefonu komórkowego, hasło, datę urodzenia i płeć.
Kliknij przycisk Utwórz konto.
Rysunek L.1.
Formularz rejestracji

Podanie numeru telefonu lub adresu e-mail jest
niezbędne. Wykorzystywane są one do komunikacji
z użytkownikiem, gdy ten zapomni hasła lub Facebook wykryje próbę włamania na konto. Aby potwierdzić, że podany numer telefonu komórkowego
jest poprawny, wpisz kod otrzymany w wiadomości
SMS w polu Potwierdź, które pojawi się po zalogowaniu się.
Jeżeli podczas rejestracji wybrana została opcja
komunikacji przez e-mail, odbierz pocztę elektroniczną. Kliknij link w wiadomości od Facebooka.
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Publikowanie
Każdy użytkownik Facebooka ma tablicę. Jest to
rodzaj elektronicznego pamiętnika, na którym
wyświetlane są wprowadzane przez użytkownika
informacje.
Aby umieścić wpis na Facebooku, odszukaj okno
Utwórz post. Jeżeli chcesz opublikować zdjęcie,
przygotuj je i zapisz na dysku twardym komputera.
Kliknij odsyłacz Zdjęcie/film.

Uwaga
Facebook przypomina stację telewizyjną. Umieszczane
na nim wpisy mogą
być dostępne dla
wielu ludzi, nawet
takich, których nie
znamy.

Rysunek L.2.
Formularz posta

Zaznacz obrazek, który chcesz opublikować. Kliknij
przycisk Otwórz.
Rysunek L.3.
Ilustracja
do opublikowania

W polu Napisz coś o tym zdjęciu wpisz swój komentarz. Następnie kliknij przycisk Udostępnij.
Po chwili post zostanie opublikowany.
Uwaga
Aby wprowadzić poprawkę w już opublikowanym tekście,
kliknij trzy kropki widoczne w jego prawym górnym rogu.
Wybierz polecenie Edytuj post.
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Rysunek L.4.
Formularz
ze zdjęciem

Rysunek L.5.
Fragment posta

Uwaga
Ułatwisz znalezienie swojego wpisu osobom zainteresowanym, jeśli w opisie umieścisz sekwencję #SłowoKluczowe.
Jeśli zdjęcie pochodzi np. z mappingu w Wilanowie, to opis
powinien zawierać sekwencję #MappingWWilanowie.
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Czytanie
Każdy użytkownik Facebooka ma możliwość abonowania informacji publikowanych przez wybrane
źródła informacji. To trochę tak, jakby kupować
gazetę, w której specjalnie dla Ciebie będą się znajdowały tylko artykuły z ulubionych działów lub
pisane przez wybranych autorów.
Jak znaleźć źródło informacji? W polu z lupą zacznij
wpisywać kolejne znaki szukanej nazwy. Gdy w polu
podpowiedzi wyświetlone zostanie hasło, kliknij je.

Rysunek L.6.
Poszukiwanie źródła

Kliknij przycisk Lubię to! przy nazwie źródła informacji, z którego chcesz abonować informacje.
Skąd masz wiedzieć, czy je lubisz, skoro jeszcze go
nie poznałeś? Trzeba źródło sprawdzić. Jeśli uznasz,
że informacje mijają się z Twoimi oczekiwaniami,
polubienie możesz cofnąć.
Uwaga
Analogicznie możesz znaleźć na Facebooku konto znajomego.
W polu wyszukiwania wpisz Imię Nazwisko.
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Rysunek L.7.
Wyniki wyszukiwania

Rysunek L.8.
Anulowanie
polubienia

Rysunek L.9.
Anulowanie
subskrypcji
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Komentowanie
Najprostszą formą, widoczną dla wszystkich oglądających wpis, jest komentowanie. Polega ono na
wpisaniu tekstu i naciśnięciu klawisza Enter.
Rysunek L.10.
Pisanie komentarza

Rozmowy i wideorozmowy
Każda osoba dodana do grona znajomych będzie
reprezentowana przez miniaturę jej zdjęcia wyświetlaną po prawej stronie okna Facebooka, w sekcji
Kontakty. Kliknięcie zdjęcia lub imienia i nazwiska
spowoduje wyświetlenie okna komunikatora.
Wymieniane za jego pośrednictwem informacje
dostępne są tylko dla adresata i nadawcy.
Można je wpisywać w polu u dołu okienka.
Jeżeli sprzęt Twój i znajomego jest wyposażony
w mikrofon, można nawiązać rozmowę. Kliknij
w tym celu ikonę słuchawki telefonicznej.
Gdy w obu urządzeniach znajduje się kamera,
można prowadzić wideorozmowę. Kliknij w tym celu ikonę kamery.
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Rysunek L.11.
Okno komunikatora

Uwaga
Koszt rozmowy
lub wideorozmowy
jest niezależny
od miejsc, w których znajdują się
rozmawiający.
Wynosi tyle, ile
koszt dostępu
do internetu.

SKYPE
Jeżeli Facebook irytuje Cię liczbą opcji lub pojawiającymi się wpisami, to mam dla Ciebie dobrą informację. Programem znacznie prostszym
w obsłudze, a również służącym do komunikacji,
jest Skype. Jest to połączenie:
• komunikatora — pozwala na wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych podobnie jak
za pomocą SMS-ów czy MMS-ów;
• telefonu — umożliwia prowadzenie rozmów
analogicznie jak telefon komórkowy;
• wideotelefonu — służy do prowadzenia
transmisji na żywo.

Instalacja i rejestracja
Program instalowany jest wraz z Windows 10.
Jeżeli nie znajdziesz go w komputerze, to zajrzyj
do portalu dobreprogramy.pl.
Rysunek L.12.
Ikona Skype’a
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Istnieje również wersja Skype’a na smartfony z systemem Android. Jest dostępna w Sklepie Play.
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Rysunek L.13.
Wersja na komputer PC
Rysunek L.14.
Skype dla Androida

Gdy program jest zainstalowany, należy utworzyć
w nim konto użytkownika. Aplikacja służy do komunikacji. Standardowo podaje się więc:
• imię i nazwisko — aby znajomi Cię znaleźli;
• adres e-mail — niezbędny do odzyskania dostępu
do konta, gdy zapomnimy hasła;
• hasło — aby nikt się pod nas nie podszywał.
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Konfiguracja
Po zainstalowaniu programu kliknij znajdujący się
po lewej stronie okna odsyłacz Echo/Sound Test
Service.
Postępując zgodnie z instrukcjami, ustawisz czułość
mikrofonu i siłę głosu dochodzącą ze słuchawek/
głośnika.

Rysunek L.15.
Skype stawia na minimalizm

Uwaga
Po lewej stronie okna, tam gdzie jest użytkownik testowy,
znajduje się książka telefoniczna użytkowników Skype’a.
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Uwaga
Znajomość numeru telefonu komórkowego nie pozwoli
na nawiązanie darmowego połączenia przez Skype’a. Konieczna
jest jeszcze nazwa użytkownika w Skypie.

Rozmowa
Aby przeprowadzić rozmowę, dwukrotnie kliknij
nazwę użytkownika.
Rysunek L.16.
Fragment listy
kontaktów

Następnie wybierz, jaki rodzaj połączenia chcesz
nawiązać z użytkownikiem. Możliwe są: wideorozmowa (ikona z kamerą), rozmowa (ikona ze słuchawką), czat (ikona z ludzikiem).
Rysunek L.17.
Wybieranie
połączenia

Po zakończeniu połączenia kliknij ikonę na czerwonym tle.
Rysunek L.18.
Ikona słuchawki
na czerwonym tle

Uwaga
Przez Skype’a można odbierać połączenia. W tym celu należy
kliknąć ikonę ze słuchawką na zielonym tle (podobnie jak
w smartfonie).
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