7ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων

Δημιουργία λογαριασμού Facebook και Messenger
Η δη μιουργί α λογαρι ασμού Fa cebook , ε κτός απ ό το να μας συνδέσει με τους
φίλους και γνωστούς μας -ως κοινω νικό δίκτυο-, μπ ορεί να μας βοηθήσει στο να
ενημε ρωθούμε, αλλά και να το χρησιμοποιούμε για επαγγελματικούς λόγους
(διαφήμιση , δικτύωση, ενημέ ρωση).
Μπαίνουμε στη διεύθυνση https://www.facebook.com/

Σ υ μπ λη ρ ών ου με τ α σ τ οι χ εί α μας σ τ η ν π αρ απ άν ω φόρ μα

Αυτό που εί ναι σημαντικό να κάνετε π ρώτα, όμως, είναι να επιβεβαιώσετε τη
διεύθυνση του email σας. Στη διεύθυνση email που δηλώσατε, το face book έχει
στείλει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, με θέμα " Ένα μό νο βήμα ακόμα για να
αρχίσε τε να χρησιμοποιείτε το Facebook". Αν δε ν βλέπετε το email σ τα
εισερχόμενα, ελέ γξτε τη ν ανεπιθύμητη αλληλογραφία.
Στο ema il σας, κάντε κλικ στο " Επιβε βαιώστε το λο γαριασμό σας". Πλέ ον ο
λογαρι ασμός σας εί ναι έτοιμος να τον χρησιμοποιήσετε.
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Το Facebook Messenger διατίθεται για Android κινητά/ta blets από το G oogle
Play, και για συσκευές iOS από το iTunes.
Δεν απαι τείται ύπαρξη λογαρι ασμού στο Fa cebook για να δη μιουργήσετε
λογαρι ασμό στο Messenger. Η αλήθεια είναι πως το Messenger προέκυψε από
την αυτονόμηση της messaging λειτουργί ας του F acebook. Α ν και σ τους
υπολογιστές, η προαναφε ρθείσα παραμένει ακόμα τμήμα της πλατφόρμας
κοινωνικής δικτύωσης, στις κινητές συσκευές διαφέρει, αφού γι α τον σκοπό
αυτό, υπάρχει απ οκλειστικά η σχε τική εφαρμογή. Α ν κ αι οι 2 εφαρμογές
μοι ράζονται τη ν ίδια βάση δεδομένω ν, σε ό,τι αφορά τους χρήσ τες τους , η
χρήση του Messenger εί ναι δυνατή ακ όμα και δίχως την ύπαρξη λογαρι ασμού
στο F acebook.
Αρχικά, θ α πρέπει να πάτε στο Goog le Play και να κ ατεβάσε τε το Messenger.
Μόλις το κάνετε , ανοίξτε το και θα δείτε πως έχετε δύο επιλογές: είτε να κάνετε
log in με τον λογαριασ μό σας στο Fa cebook , είτε να εισάγετε τον αριθμό του
τηλεφώνου σας, αν δεν έχε τε λογαριασ μό στο Fa cebook και να συνε χίσετε έτσι.
Aφού επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, προχωράτε. Θα λάβετε με μή νυμα έναν
κωδικό ενεργοπ οίησης τον οπ οίο και θ α πρέπει να εισάγε τε στην εφαρμογή :
μόλις το κ άνε τε, θα π ληκτρολογήσε τε το όνομά σ ας και , αν θέλετε , θ α
προσθέσετε φωτογραφία. Ο ίδιος τρόπος ακολουθείται και γι α κινητές
συσκευές iOS , μέσω iTunes.
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