Cách khởi đầu với mạng xã
hội
Hướng dẫn này sẽ giới thiệu cách thiết lập một tài khoản
trên thiết bị có hệ điều hành Android hoặc một tài khoản Apple ID trên thiết
bị của
. Bạn cần phải có những tài khoản này nếu muốn cài đặt bất kỳ
ứng dụng từ
của
hoặc
của
.

Tôi cần những gì để thực hiện theo hướng dẫn này?

Một thiết bị di động hoặc máy tính bảng có kết nối

.

Cách khởi đầu với mạng xã hội
Mạng xã hội là một nền tảng trực tuyến giúp mọi người trao đổi và kết giao
trực tuyến.
Những nền tảng mạng xã hội phổ biến gồm có
và
.
Bạn có thể sử dụng mạng xã hội trên nhiều loại thiết bị khác nhau, gồm máy
tính, điện thoại di động và máy tính bảng.

Tôi nên sử dụng nền tảng mạng xã hội nào?
Với rất nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau để lựa chọn, làm thế nào để
bạn quyết định sử dụng nền tảng nào?

tiếp tục ở trang kế bên ...

Cách khởi đầu với mạng xã hội (tiếp)
Hãy tự hỏi: Bạn muốn đạt được điều gì?













Hãy đăng ký tài khoản
và
nếu bạn thích
chụp ảnh và chia sẻ ảnh.
Gia nhập
và
nếu bạn thích xem video và tạo
video.
Hãy thử
nếu bạn muốn kết nối với gia đình và bạn bè.
Khởi động một tài khoản
nếu bạn muốn tiếp cận nhiều tầng
lớp người hơn, từ các chính trị gia đến ngôi sao nhạc pop.
Hãy sử dụng
nếu bạn muốn kết nối với những người bạn
từng làm việc cùng.
Tạo một
, một
có tính chất gần giống với một cuốn nhật
ký, nếu bạn thích viết lách và chia sẻ thế giới quan của mình, hãy sử
dụng
hay
Thử trải nghiệm
hay
nếu bạn chỉ muốn trò chuyện
với bạn bè trực tuyến mà không tốn phí.

Bạn muốn dành bao nhiêu thời gian?
Một số nền tảng mạng xã hội tiêu tốn nhiều thời gian hơn những nền tảng
khác.
có thể cho phép sử dụng nhanh chóng và dễ dàng khi bạn chỉ
cần viết những mẩu cập nhật ngắn, tối đa 140 ký tự. Một
có thể tiêu
tốn nhiều thời gian hơn rất nhiều vì mục cập nhật trong đó thường dài hơn.

Những người bạn quen đang sử dụng gì?
Mục đích của mạng xã hội hoàn toàn là để kết nối với những người khác.
Hãy hỏi bạn bè, gia đình hay đồng nghiệp của bạn xem họ sử dụng nền
tảng mạng xã hội nào trước khi bạn đăng ký tài khoản.

tiếp tục ở trang kế bên ...

Cách khởi đầu với mạng xã hội (tiếp)
Khởi đầu!
Để khởi đầu với một nền tảng mạng xã hội, bạn sẽ cần tạo một tài khoản.
Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một địa chỉ email, cũng như những thông tin
khác, như chi tiết liên lạc chẳng hạn.
Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, bạn cần tạo một trang Hồ sơ cá nhân. Hồ
sơ cá nhân thường chứa một số thông tin cơ bản về bạn, bao gồm Tên đăng
nhập và ảnh Hồ sơ cá nhân.
Khi sử dụng mạng xã hội, hãy quyết định điều bạn cảm thấy thoải mái chia
sẻ với người khác và người bạn muốn chia sẻ điều đó. Luôn đọc các điều
khoản và điều kiện của nền tảng mạng xã hội, cũng như tìm hiểu kỹ chế độ
thiết đặt bảo mật thông tin riêng.

Tóm tắt
Với rất nhiều nền tảng mạng xã hội đang phổ biến, bạn có thể cảm thấy
choáng ngợp, không biết bắt đầu từ đâu. Hãy khảo nghiệm bằng cách hỏi
bạn bè và gia đình xem họ dùng gì. Tìm hiểu xung quanh xem những nền
tảng mạng xã hội khác nhau mang đến điều gì, đồng thời cũng chuẩn bị tinh
thần thử nghiệm và nhảy vào cuộc!

Các website và địa chỉ phổ biến có liên quan đến chủ đề này
Nền tảng mạng xã hội chuyên về hình ảnh




Nền tảng mạng xã hội chuyên về video




tiếp tục ở trang kế bên ...

Cách khởi đầu với mạng xã hội (tiếp)
Nền tảng mạng xã hội chuyên về giao tiếp trực tuyến




Nền tảng mạng xã hội chuyên về blog




Nền tảng mạng xã hội chuyên về nhắn tin



