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10/10 Facebook'un bu sürümü, Android için güzel bir şekilde uyarlandığı için harika. Aşk yolda aile ve arkadaşlar ile yetişmek için sahip olmak! Olivia Long Posts 28 Kayıt Tarihi Pazartesi Şubat 15, 2016 Durum Üyesi Son Görüldü Eylül 20, 2020 Android için Facebook Android tablet ve cep telefonlarında
facebook sosyal ağ başlatmak için resmi uygulamadır. Web sürümünde olduğu gibi, Android için Facebook kullanıcıların bir hesap oluşturmasına veya zaten var olan bir hesapta oturum açmasına olanak tanır. Kullanıcılar kendileri hakkında bilgi yazabilir, resim ve video yükleyebilir, durumlarını
güncelleyebilir ve arkadaş profillerini görüntüleyebilir ve yeni arkadaşlar ekleyebilir. Android için Facebook, kullanıcıların arkadaşları tarafından paylaşılan bir mesajı beğenmesine ve bu konuda yorum yapmasına olanak tanır. Ayrıca arkadaşlarıyla paylaşabilir, sık kullanılan bir liste veya grup oluşturabilir
ve yeni kanallar ve bildirimler alabilirler. Bu uygulama, hem özel hem de grup mesajlarında Facebook'taki arkadaşlarınızla iletişim kurmayı da kolaylaştırır. Konuşmalar ifadeler ve ifadeler ile yeniden canlandırılabilir. Dosya aktarım ı da kolaydır. Web sürümünde olduğu gibi, Android'in Facebook
kullanıcıları da çeşitli oyunların ve uygulamaların keyfini çıkarabilir ve hesaplarını doğrudan ağda paylaşabilir. Android için Facebook, BlackBerry, iPhone ve Windows Phone'da da kullanılabilir. Alternatif Yazım: Yüzler Kitabı Son Güncelleme 12 Aralık 2019 at 05:05 Uptodown şu anda bakım da devam
ediyor. Yakında döneriz. Arkadaşlarınıza göz kulak olun, hikayenizi paylaşın, nasıl, ve çeşitli mesajlar ve makaleler üzerinde yorum Son 07/08/20 Güncellenen son 6 ay içinde 2 güncellemeleri olmuşturAs android için iOS ve Facebook Windows mevcuttur birden fazla telefon özellikleri ile popüler sosyal
ağ mobil bir sürümünü sunar. Profesyoneller arkadaşlarınıza bağlanın: Oturum açtıktan sonra uygulama tüm bilgilerinizi Facebook'a çekerek telefonunuzu minyatür bir Facebook akışına dönüştürür. Tıpkı masaüstü sürümü gibi yorumlar, paylaşım güncellemeleri gibi gönderilere dikkat edin. Güzel bir
şekilde tasarlanmış: Mobil uygulama birçok yönden, kanallar, videolar, haberler ve etkinliklerle Facebook'un sunduğu tüm bilgileri tek tek sekmelerde düzgün bir şekilde görüntülenerek göndermeyi daha iyi hale getirir. Facebook Live: Live mobil cihazlara özeldir ve canlı video akışlarını takipçilerinizle ve
gruplarınızla paylaşmanıza veya etkinliklerle paylaşmanıza olanak tanır. Canlı yayın sırasında, izleyicinin yorumlarını izleyin ve yanıtverin. Daha sonra, yayından sonra kaydedilen akış kanalınızda görünür. Gizlilik Ayarları: Uygulamada gizlilik ve hesap ayarlarınızı görüntüleyebilir ve özelleştirebilirsiniz,
ancak ayarlar ana sekmeden beş dokunuşa sığar. Bölgenizde satılık şeyleri kontrol edin. Öğeleri görüntüleyin veya kategoriye göre arama yapın. Açıklamayı görmek, satıcının genel konumunu görmek, ileti göndermek ve teklif tebulunmak için öğeyi tıklatın. Ayrıca mal satabilirsiniz. Bildirimler: Doğum
günlerini, etkinlikleri, en son fotoğrafları ve ve arkadaş istekleri. Eksileri Ayrı Mesajlar: Facebook arkadaşlarınızla sohbet etmek için, Android'de Facebook'tan ayrı bir uygulama olan Messenger'ı indirmeniz gerekir. Tüm kutuyu yakalayın: Sık kullanılanlar, gruplar ve bağlı uygulamalar sağdaki navigasyon
kutusunda bir araya gelir. Facebook'un Android için alt satırında basit bir navigasyon uygulaması üzerinden sosyal ağınızdan haberleri takip etmenizi sağlar. Uygulama, Live gibi yalnızca telefon özelliklerine uyar, ancak Android'in en iyi mesajlaşma uygulaması olan Messenger'dan ayrılır. Android için
Facebook sadece telefon için çeşitli özelliklere sahip popüler sosyal ağ mobil bir sürümünü sunuyor. Profesyoneller arkadaşlarınıza bağlanın: Oturum açtıktan sonra uygulama tüm bilgilerinizi Facebook'a çekerek telefonunuzu minyatür bir Facebook akışına dönüştürür. Tıpkı masaüstü sürümü gibi
yorumlar, paylaşım güncellemeleri gibi gönderilere dikkat edin. Güzel bir şekilde tasarlanmış: Mobil uygulama birçok yönden, kanallar, videolar, haberler ve etkinliklerle Facebook'un sunduğu tüm bilgileri tek tek sekmelerde düzgün bir şekilde görüntülenerek göndermeyi daha iyi hale getirir. Facebook Live:
Live mobil cihazlara özeldir ve canlı video akışlarını takipçilerinizle ve gruplarınızla paylaşmanıza veya etkinliklerle paylaşmanıza olanak tanır. Canlı yayın sırasında, izleyicinin yorumlarını izleyin ve yanıtverin. Daha sonra, yayından sonra kaydedilen akış kanalınızda görünür. Gizlilik Ayarları: Uygulamada
gizlilik ve hesap ayarlarınızı görüntüleyebilir ve özelleştirebilirsiniz, ancak ayarlar ana sekmeden beş dokunuşa sığar. Pazar Yeri: Bölgenizde satılık şeylere göz atın. Öğeleri görüntüleyin veya kategoriye göre arama yapın. Açıklamayı görmek, satıcının genel konumunu görmek, ileti göndermek ve teklif
tebulunmak için öğeyi tıklatın. Ayrıca mal satabilirsiniz. Bildirimler: Doğum günlerini, etkinlikleri, son fotoğrafları ve mesajları ve arkadaşlarınızın isteklerini hızla görüntüleyin. Eksileri Ayrı Mesajlar: Facebook arkadaşlarınızla sohbet etmek için, Android'de Facebook'tan ayrı bir uygulama olan Messenger'ı
indirmeniz gerekir. Tüm kutuyu yakalayın: Sık kullanılanlar, gruplar ve bağlı uygulamalar sağdaki navigasyon kutusunda bir araya gelir. Facebook'un Android için alt satırında basit bir navigasyon uygulaması üzerinden sosyal ağınızdan haberleri takip etmenizi sağlar. Uygulama yalnızca Live gibi
özelliklere telefona uyar, ancak Messenger, Android'i en iyi mesajlaşma uygulamasında bırakır. Yorumları Göster Sonuçlar 1 - 10/ 10 10 10549 Prev 1 2 3 4 5 Sonraki Facebook, en üstteki ikonik orijinal sosyal ağlar için resmi Android uygulamasıdır. Bir kez daha, bu uygulama tek bir yerden tüm favori
özellikleri sağlayarak Facebook deneyiminizi basitleştirmek için burada. Aslında, bir Facebook uygulaması Orijinal tarayıcı sürümü ile aynı özellikleri, fark edeceksiniz tek büyük fark üzerinde Facebook oyunları oynayamaz olmasıdır. Zaman tünelinize göz atın, fotoğrafları yükleyin ve kaydedin,
durumunuzu, yorumunuzu ve her yerden her şeyi değiştirin. En iyilerinden biri Bu resmi Facebook uygulaması, her türlü içeriği doğrudan akıllı telefonunuzdan paylaşabilir. Fotoğrafları ve videoları doğrudan galeriden doğrudan Facebook hesabınıza yükleyebilirsiniz. Android için Facebook gerçekten #1 ağ
dünyasında oldukça aktif olanlar için bir uygulama olması gerekir. Rağmen, bir (ama temel) başarısızlık ile birlikte gelir. Bu uygulamadan doğrudan Facebook mesajlarınıza erişemezsiniz, ancak akıllı telefonunuzdaki Facebook gönderilerinizi kontrol etmek için ekstra yol kat edip tamamen bağımsız
Facebook Messenger uygulamasını (ayrıca Uptodown'da) indirmeniz gerekir. Erika Okumura Sosyal ağ hesaplarını nasıl devre dışı bırakırsanız ara verip geçici olarak ortadan kaybolmak istiyorsanız, sosyal ağlarınızı bir süre devre dışı bırakabilirsiniz. Hesabınızı devre dışı kullanabilirsiniz profilinizi silmez
ve arkadaşlarınızı ve takipçilerinizi her zamanki gibi tutarak istediğiniz zaman geri dönebilirsiniz. Burada Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarınızı nasıl devre dışı bırakıp devre dışı bırakılayacağınızı açıklıyoruz. Daha Nasıl Facebook Messenger yeni karanlık modu etkinleştirmek için birçoğumuz
Android kullanıcıları sürekli tüm uygulamalarda karanlık modu sonra lusting vardır. Neyse ki, birincil bir işlev olarak görmek için daha yaygın hale gelmektedir. Facebook bu istekleri not aldı, ve son zamanlarda Android için resmi Facebook Messenger uygulaması karanlık modu dahil. Ancak, etkinleştirmek
için, küçük bir hile kullanmanız gerekir. (Güncelleme (2019/04/16) Bugünden itibaren. WhatsApp, Instagram veya Facebook'un aşağı yaslanması nda ne yapılacak. Dünyanın en popüler uygulamalarından bazılarının saatlerce çalışmayı bırakması normal hale geldiğinde ne yapılır. WhatsApp her zaman
abone olan kullanıcı sayısı nın çokluğu nedeniyle kaos kopma eğilimindedir. Devamını oku Sürüm 292 46.76 MB Actualsyert 17. Oktober 2020'ber die Facebook-app wirst du umgehend informiert, wenn de Hinunde Stories Hinzufugen, Beitregen markieren dich, Live-Video teilen und mehr. Hilf
Nutzungsbedingungen ve RichtlinienFacebook Inc. uptodown bakım şu anda indown olduğunu. VideoBuddy YouTube Downloader APK, Android i'in qcretsiz YouTube video programı. YouTube videolar, video klipler, diziler ve film tek dokunu'la Android izlea indirmenizi salayan VideoBuddy, Google
Play'de yer almayan pop'ler YouTube video indiricileri. YouTube' яна сара YouTube videolar'n' reklams'z izlemenizi де sa'l'yor. YouTube видео indirme ве reklams'z izleme иин hemen VideoBuddy APK индирин, telefonunuza telefonunuza VideoBuddy Android telefonlar için bir YouTube video indirici
olarak ayarlanır, ama aynı zamanda YouTube videoları indirmek için izin verir, film, müzik, TV dizisi, ve rahatsız edici reklamlar olmadan YouTube videoları izlemek, yani reklam olmadan. YouTube videolarını yüksek kalitede ve farklı formatlarda indirebilirsiniz, ister video ister mp3 olsun. Ayrıca film
kategorilerine (film türü, puan, dil, tarih, vb.) filtre uygulayabilir ve filmlere göz atabilir ve çevrimiçi izleyebilir veya internet olmadan indirebilirsiniz. VideoBuddy YouTube Downloader APK İndir Android YouTube videoları, filmler, müzik, indirme dizileri. Reklamsız videoları hızlı indirme için ücretsiz destek.
Internet PR HOME Bulut Toplantıları android yapımı radyo yayınları için bu ay Downloads EBA Eba uygulaması Flatcast yüksek kaliteli video sohbet uygulaması EBA Anti Deep Freeze şifre bulucu Psiphon iOS Waseor Coğrafya il açılış oyunu A.T.A.K akıllı tahta akıllı tahta için engelli siteleri girerek usb
anahtar yazılı youtube den video indirme programı android. android ile youtube den video indirme
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