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INFORMACJE WSTĘPNE O KOMUNIKATORZE :

Komunikator Gadu-Gadu ( GG, gg) – pierwszy komunikator internetowy,
opracowany przez firmę GG Network S.A z inicjatywy Łukasza Foltyna. Po raz pierwszy
uruchomiony w 2000r i do tej pory cieszy się ogromną popularnością. Gadu-Gadu
ma około 6 milionów użytkowników, którzy wysyłają nawet po 300 milionów
wiadomości dziennie. Obecnie dostępna jest najnowsza wersja komunikatora Gadu-Gadu
10 build 10784 ( beta) 10.

Gadu- Gadu umożliwia komunikację również przez:

a. Telefony komórkowe – Mobilne Gadu
b. Telefonię internetową - Gadu naGłos
c. Przeglądarkę internetową – WebGadu

JAK PORUSZAĆ SIĘ PO KOMUNIKATORZE?:

Krok 1 : Wybór profilu

Wybieramy swój profil, następnie klikamy przycisk zaloguj. Pojawia nam się okno
komunikatora z wyświetlonymi numerami oraz pomocnikami. W tym momencie jesteś
niezalogowanym użytkownikiem – Niedostępny kolor słoneczka jest czerwony

Krok 2 : Statusy Gadu-Gadu:

Czerwona strzałeczka pokazuję miejsce, w którym możemy zmieniać statusy:
Niedostępny
Dostępny
Zaraz wracam
Nie przeszkadzać
Niewidoczny
PoGGadaj ze mną

Zielona strzałeczka pokazuje nam miejsce, w którym możemy napisać bądź zmienić
opis, który jest widoczny dla osób posiadających nasz numer GG

Krok 3 : Dodawanie kontaktów:

Kiedy napisze do nas nowo zapoznana osoba szybko możemy ją zapisać do listy
naszych znajomych. Klikamy w pole <Kontakty>, a następnie w pole <Dodaj
kontakt>

Krok 4: Szukanie kontaktów:
Kiedy chcemy wyszukać nowy kontakt lub znaleźć znajomych musimy kliknąc w pole
<Kontakty>, a następnie w pole <Szukaj znajomych>.

W odpowiednie miejsca wpisujemy dane, możemy także skorzystać z opcji
Zawansowane, gdy uzupełnimy wszystkie pola klikamy przycisk Szukaj.

Krok 4 :Rozmowa na Gadu-Gadu:

Aby porozmawiać ze znajomym , musimy wybrać ją z listy znajomych. Włącza się
okno tekstowe z nazwą znajomego, do którego piszemy. Zieloną strzałeczką zostały
zaznaczone emotikony, z których możemy korzystać aby nasza rozmowa była bardziej
graficzna. Emotikony mają za zadanie obrazować emocje podczas rozmowy.

Możemy również stworzyć konferencję czyli rozmowę w trzy lub więcej osób na GG.
Są dwa sposoby tworzenia konferencji.
Pierwszy to zaznaczenie listy kontaktów z którymi chcemy prowadzić rozmowę
i wciśnięcie klawisza Ctrl. Po zaznaczeniu osób klikamy na którąś z nich prawym
przyciskiem myszy i wybieramy opcję <Napisz na GG>.
Drugi sposób to kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nazwę grupy z listy
kontaktów i wybranie z <Menu> opcji <Rozmowa konferencyjna>

Krok 5 : Radio Gadu-Gadu

Gadu-Gadu posiada także swoje własne radio OPEN FM, gdzie każdy użytkownik
może posłuchać sobie muzyki, rozmawiając ze znajomymi. Radio posiada aż 74 kanały
muzyczne, w których puszczany jest każdy rodzaj muzyki.

Czerwona strzałeczka pokazuje miejsce, w którym włącza się radio. W tym momencie
możemy spokojnie być użytkownikami radia i oddawać się muzyce.

Krok 5 : Skiny
Skiny to inaczej skórki, które nadają zupełnie inny wygląd komunikatora. Żeby zmienić
wygląd GG należy kliknąć na przycisk <Gadu-Gadu> , a następnie na pole <Skórki>.

W najnowszym GG skórek jest 24, lecz ze strony Gadu-Gadu możemy ich ściągnąć
o wiele więcej. Skórki możemy dodawać jak i usuwać.

Krok 6 : Dodatki Gadu-Gadu

Oprócz radia komunikator posiada również wiele innych dodatków. Przez
co komunikator służy nie tylko do rozmów, ale także jest wykorzystywany w celach
rozrywki. Dodatkowym udogodnieniem jest przesyłanie jakichkolwiek plików
za pośrednictwem serwera Gadu-Gadu do drugiego użytkownika.

Szara strzałeczka pokazuje nam, gdzie możemy zadzwonić
do znajomych ludzi w Polsce i za granicą.
Czarna strzałeczka pokazuje Pocztę, gdzie możemy wysyłać
wiadomości mailowe.
Fioletowa strzałeczka pokazuje Gry, gdzie każdy użytkownik
może zagrać w grę każdego typu jaki lubi.
Czerwona strzałeczka pokazuje Radio, w którym każdy może
posłuchać muzyki, jakiej lubi.
Zielona strzałeczka pokazuje Zdjęcia, które są zapisywane
w folderach.
Granatowa strzałeczka pokazuje Odbierz!, w którym można
odebrać bonusy.
Pomarańczowa strzałeczka pokazuje GGLive ,w którym
możemy rozmawiać przez video-rozmowy, widząc się
z naszym rozmówcą.

Pod spodem znajduję się z najważniejszymi informacjami i pogodą, które każdy
użytkownik GG widzi na swoim komunikatorze.

COŚ WIĘCEJ NA TEMAT WEBGADU…

WEBGADU- to Gadu-Gadu na stronie internetowej, obsługujące różne
przeglądarki internetowe(Firefox, Internet Explorer, Opera) a także na różnych
systemach. To alternatywa dla osób, które z różnych powodów nie mogą skorzystać
z komunikatora ( w szkole, w pracy) a chcą porozmawiać ze swoimi znajomymi. Nie
potrzebna jest instalacja wystarczy wpisać swój numer GG oraz hasło a na stronie
internetowej pojawia się twój komunikator ze wszystkimi numerami.
Strona internetowa to : http://web.gadu-gadu.pl/

Po wpisaniu numeru GG oraz hasła na stronie pojawia się nasz komunikator , z którego
możemy w pełni korzystać.
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