
MeSSeNGeR

 13 éves kor felett

HÁNy ÉveS KORTÓL?

 A Facebook ingyenes üzenetküldő szolgáltatása, 
amely okoseszközről és számítógépről egyaránt elér-
hető. A FB Messenger kiválóan alkalmas szöveg, kép, 
videó küldésére, valamint több résztvevős videóhívásra 
is a „Szobák” funkció segítségével.

 Gyors és könnyű kapcsolattartást tesz lehetővé, sok-
féle formában: szöveges üzenetek, hang- és videóhívás, 
hangüzenetek.

 A csoportos hívásban közös videónézésre is lehető-
ség van.

 A Messenger alkalmas fájlok, képek küldésére is.
 Ismerőseink Messenger Story-jainak megtekintése is 

lehetséges.
 A Messengeren látjuk, melyik ismerősünk aktív, a be-

szélgetéseink úgy jelennek meg, hogy mindig a legfris-
sebb van legelöl.

JeLLeMZŐK

 Viselkedési és kapcsolati kockázatok: a többi, online 
kommunikációra alkalmas felülethez hasonlóan itt is 
fennáll az online zaklatás, kiközösítés, a behálózás, 
kéretlen kapcsolatfelvétel és a személyazonossággal 
való visszaélés kockázata.

 Az eltűnő beszélgetések nem jelentik azt, hogy bár-
mi megosztható; a felhasználó mindig legyen tuda-
tában annak, hogy bármilyen online tartalom – akár 
egy egyszerű képernyőmentéssel – megőrizhető, akár 
továbbadható.

 Túlhasználat, azonnaliság: a túl sok ismerős, a folya-
matos kapcsolattartás igénye folyamatos online jelen-
létet igényelhet. Célszerű az értesítéseket kikapcsolni.

KOcKÁZATOK

 Gyors, egyszerű kapcsolattartás az ismerősökkel.
Változatos és sokféle kommunikáció, személyre szab-
ható felület, matricák és VR-megoldások.

 Olyan ismerősökkel is beszélhetünk, akiknek nincs 
meg a telefonszáma.

 A Messenger a Facebook nélkül is használható.
 Az ismeretlenektől érkező üzenetek az Engedély-

kérések közé érkeznek, a képek pedig szándékosan 
pixelesek, hogy eldönthessük, szeretnénk-e azokat 
megnézni.

LeHeTŐSÉGeK

 A magánszféra és a személyes adatok védelmében 
érdemes a helymegosztást kikapcsolni

 A Történetek (Story) esetén beállíthatjuk, kivel sze-
retnénk azt megosztani, valamint némíthatjuk vagy 
feloldhatjuk a némítást egyes felhasználók története-
inél.

 Beállítható, ki lássa, hogy be vagyunk jelentkezve az 
alkalmazásba.

 Véglegesen törölhetünk, visszavonhatunk üzenete-
ket.

 Ha egy beszélgetés kellemetlenné válik, lehetőség 
van arra, hogy figyelmen kívül hagyjuk, kikapcsoljuk az 
értesítéseket, vagy blokkoljuk a felhasználót.

 Messenger tudásközpont: https://www.facebook.
com/help/messenger-app/?helpref=hc_global_nav

 Biztonság a Messengeren: https://www.facebook.
com/help/messenger-app/1064701417063145?help-
ref=hc_global_nav 
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