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Подготовки за видео разговор
Еве неколку совети за водење видео разговори на интернет.

Што е видео разговор?
Една од извонредните работи за интернетот е дека ви овозможува да водите 
видео разговори - бесплатно и кога сакате. 
Водењето на видео разговор е исто како да зборувате по телефон, но исто така 
можете да го видите и лицето на тој, таа или тие со кои разговарате.

Што ви треба
Вие веројатно веќе имате сѐ што ви треба за водење на видео разговори. 
Најважни работи што ви требаат се:
• Камера или ‘webcam’ (интернет камера) за 

видео снимање.
• Микрофон во кој ќе зборувате.
• Звучници (speakers) за да го слушнете лицето 

со кое разговарате.

Сите овие работи се вградени во мнозинството 
компјутерски апарати, вклучувајќи ги десктоп 
компјутерите, лаптопите, таблетите и умните 
телефони (smartphones). Меѓутоа, некои десктоп 
компјутери може да немаат вградена камера. Во 
тој случај може да купите интернет камера и да ја 
вклучите во вашиот десктоп компјутер.
Исто така ви треба соодветна апликација.

Што ви треба за водење видео 
разговори

First Name
0:00

Macedonian



beconnected.esafety.gov.au

Подготовки за видео разговор

Апликации за видео разговори
Има низа апликации за видео разговори. Некои од најпознатите се:
• Skype
• WhatsApp
• FaceTime

Секоја од овие апликации може бесплатно да се симне (download) од интернет. 
Всушност, FaceTime и Skype се веќе инсталирани во голем број апарати.
Кога сакате да водите видео разговор со некого, тој или таа треба да има иста 
апликација како вас. На пример, ако вие користите Skype, не може да се јавите на 
некого кој користи WhatsApp.

Колку тоа чини
Мнозинството видео разговори се бесплатни. Може да 
разговарате колку што сакате долго.
Има некои исклучоци. На пример, Skype ви дозволува да 
се јавите и преку нормална телефонска линија, но тоа не е 
бесплатно. Меѓутоа, разговорот со друго лице кое исто така 
користи Skype е бесплатен.

Користење на камера
Камерата вградена во вашиот апарат е обично 
над екранот. За нејзино користење следете ги 
следните упатства:
• Ако се јавувате од компјутер, седнете и 

користете го вашиот лаптоп или десктоп 
компјутер во нормална и удобна позиција, 
како да пишувате на нив.

• Ако користите умен телефон или таблет, 
држете ги на удобно растојание од вашето 
лице. Обично ќе ги држите исправени.

Мнозинството 
видео разговори се 

бесплатни!

Седете во нормална,  
удобна положба
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Користење на микрофонот и звучниците
Кога зборувате за време на видео 
разговор, зборувајте нормално. Не 
треба да викате.
Гласот на соговорникот ќе доаѓа преку 
звучниците на вашиот апарат.
Ако не го слушате добро, можете да го 
зголемите тонот (volume) со помош на 
копчињата за звук на вашиот апарат.

Време за разговор
Голем број луѓе користат видео разговори и 
денес е многу лесно тоа да се прави. Обично 
е доволно да го одберете името на лицето 
од листата на контакти на вашиот апарат и 
да го притиснете копчето за видео разговор. 
Апаратот на соговорникот ќе заѕвони и кога 
тој или таа ќе одговори, разговорот може да 
почне. Тоа е многу лесно!
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