
Λίγο Viber για το κινητό μου…!  

Όλοι λίγο πολύ έχουμε βαρεθεί να μετράμε πόσα λεπτά έχουμε μιλήσει με το 
κινητό ή ποιο δίκτυο καλούμε ή σε ποια χώρα μπορεί να βρίσκεται πάλι κάποιος 

γνωστός μας. 

Το Viber είναι μια εφαρμογή η οποία έχει γίνει ήδη γνωστή από 
το iPhone και δίνει τη δυνατότητα να μιλάτε δωρεάν με 
οποιονδήποτε την έχει εγκατεστημένη. Η κλήση γίνεται μέσω της 
εφαρμογής και χρησιμοποιεί data σε αντίθεση με μια κανονική 
κλήση.  Όπως καταλαβαίνετε η μόνη χρέωση που έχετε είναι ο 

όγκος των δεδομένων που καταναλώνει μέσω 3G/4G ή μιλάμε για μηδενική χρέωση 
εφόσον χρησιμοποιείτε wifi.  

Εκτός από iPhone η εφαρμογή μπορεί να τρέξει σε συσκευές Android, Blackberry, 
Windows Phone, Nokia και συσκευές Bada. Επίσης υπάρχει διαθέσιμο για 
εγκατάσταση σε υπολογιστή με Mac ή Windows λειτουργικό. 

Δεν χρειάζεται να κάνετε καμία εγγραφή για να ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε. 
Αρκεί ο αριθμός του τηλεφώνου σας με τον οποίο το Viber 
καλεί τον αριθμό οποιουδήποτε φίλου σας ο οποίος έχει 
επίσης εγκατεστημένη την εφαρμογή. Μόλις κατεβάσετε την 
εφαρμογή θα σας σταλεί ένας κωδικός με sms με τον οποίο 
εξασφαλίζεται ότι εσείς θα είστε ο μοναδικός που κάνει 
χρήση του αριθμού σας για επικοινωνία μέσω του viber. 

Έτσι, αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή, αφήστε αυτή να 
κάνει όλη τη δουλειά από εκεί και πέρα! Το viber ελέγχει 
αυτόματα τις επαφές του κινητού σας και σας επισημαίνει 
ποιοι διαθέτουν ήδη εγκατεστημένη την εφαρμογή και 
από αυτούς ποιοι είναι συνδεδεμένοι (online) ώστε να 
ξεκινήσετε την επικοινωνία σας μαζί τους. 

Εμένα πάντως μου έκανε εντύπωση το πόσα άτομα από 
τον τηλεφωνικό μου κατάλογο το είχαν ήδη 
εγκατεστημένο όπως επίσης και η ποιότητα του ήχου 
κλήσης. 

Ένα ακόμη από τα θετικά χαρακτηριστικά του Viber είναι ότι δεν υπάρχει κανένας 
περιορισμός ως προς το δίκτυο που χρησιμοποιείτε εσείς ή οι φίλοι σας ή ακόμα και 
το αν βρίσκεστε όλοι στην ίδια χώρα. Το μόνο που πρέπει να ελέγξετε είναι οι 
περιορισμοί που θέτουν τα δίκτυα 3G/4G κυρίως ως προς τον όγκο δεδομένων και 
την υπηρεσία roaming. 

Μπορείτε να κατεβάσετε το Viber δωρεάν από το market 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viber.voip)   

και την επίσημη ιστοσελίδα του Viber (http://www.viber.com). 
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