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Το Active Worlds Browser είναι ένα πρόγραµµα επικοινωνίας δια
µέσου κειµένου (Text Chat), το οποίο το χρησιµοποιείτε για να
επισκεφτείτε το εικονικό περιβάλλον του Active Worlds. Το Active
Worlds είναι ένα µέρος στο οποίο συνυπάρχετε µε άλλους χρήστες οι
οποίοι είναι συνδεδεµένοι σ’ αυτό το πρόγραµµα την ίδια ακριβώς ώρα.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε άλλους χρήστες και να δείτε τα ψεύτικα
οµοιώµατά τους. Στο Active Worlds µπορείτε να δηµιουργήσετε δικά σας
αντικείµενα τα οποία είναι ορατά και στους άλλους χρήστες που έχουν
επισκεφτεί το Active Worlds. Η τοποθεσία του αντικειµένου το οποίο
µπορείτε να τοποθετήσετε στέλνεται στον Active World Server.
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Σ’ αυτό το πρόγραµµα θα µάθετε πως να συνδέεστε στο Server,
πως να διαλέγετε ένα οµοίωµα, πως να µετακινείστε και να κάνετε
τηλεµεταφορά. Επίσης πως να αλλάζετε την εµφάνισή σας, πως να
βρίσκετε την δικιά σας περιοχή και να φτιάχνετε τα δικά σας
αντικείµενα, πως να µιλάτε µε τους άλλους χρήστες και πως να
χρησιµοποιείτε το Netscape Browser για να βλέπετε το Homepage και
άλλα html δοκίµια. Ακόµα µπορείτε να πάρετε επιπλέον πληροφορίες για
ήχο, µουσική και άλλες δραστηριότητες τις οποίες καθορίζει το Active
Worlds Browser.

1 Απαιτήσεις προγράµµατος
Για να τρέξετε το πρόγραµµα αυτό στον υπολογιστή σας θα
χρειαστείτε τα εξής:
Α) Μία ενεργή TCP/IP σύνδεση ή αν χρησιµοποιείτε Modem, τότε των
14.4kbps είναι ικανοποιητικό και των 28,8kbps είναι ακόµα καλύτερο.
Β) Έναν επεξεργαστή 486 στα 100 MHz ή έναν Pentiun για καλύτερη
απόδοση. Απαιτούνται 16ΜΒ RAM ή περισσότερα για καλύτερη
απόδοση. Το πρόγραµµα χρειάζεται 10ΜΒ από τον σκληρό δίσκο και
όσο προχωράς στο Active Worlds Browser τόσο ελεύθερος χώρος
χρειάζεται.
Γ) Λειτουργικό σύστηµα Windows 95 ή Windows NT 4.0.
∆) 16-Bit Color ή 24-Bit Color για καλύτερη εµφάνιση.

2 Σύνδεση µε τον Active Worlds Browser
Με διπλό πάτηµα του ποντικιού στο εικονίδιο του προγράµµατος
γίνεται η διαδικασία της σύνδεσης αυτόµατα. Το πρόγραµµα αυτό
στέλνει στον Server το όνοµα και τον κωδικό σας. Μετά είστε έτοιµοι να
ξεκινήσετε.

3 Κίνηση µε τον Active Worlds Browser
Η κίνηση του οµοιώµατός σας µπορεί να γίνει είτε µε το ποντίκι
είτε µε τα βελάκια του πληκτρολογίου. Επίσης µε το Ctrl το οµοίωµα
µπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα και µε το Shift µπορεί να κινηθεί µέσα
από αντικείµενα.
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4 Επικοινωνία µε τον Active Worlds Browser
Μέσα στο πρόγραµµα µπορείτε να επικοινωνήσετε µε άλλους
ανθρώπους των οποίων τα ονόµατα είναι πάνω από το κεφάλι του
οµοιώµατος. Ο καθένας πάντα µπορεί να δει την συνοµιλία του άλλου.
∆εν υπάρχει δηλαδή ιδιωτική συνοµιλία (Whisper Box). Για να µιλήσετε
σε κάποιον τον επιλέγετε και γράφετε το µήνυµά σας στο Message Box.

5 Επιλογές του Active Worlds Browser
Το πρόγραµµα αυτό έχει δύο βασικά παράθυρα. Το βασικό
παράθυρο και το παράθυρο µε το οποίο µεταχειρίζεστε τα αντικείµενα.
Στο βασικό παράθυρο υπάρχει το Menu Bar, το Button Bar και το Chat
History. To Menu Bar έχει τις εξής επιλογές:
• File: µπορείτε να εγκαταλείψετε το πρόγραµµα.
• Teleport: µπορείτε να µετακινηθείτε από περιοχή σε περιοχή.
• View: µπορείτε να κοιτάτε πάνω-κάτω και να είστε σε πρώτο ή τρίτο
πρόσωπο.
• Options: µπορείτε να αλλάξετε διάφορες επιλογές όπως η ταχύτητα
της εικόνας.
• Show: µπορείτε να δείτε στην κεντρική οθόνη διάφορα επιπλέον
στοιχεία.
• Avatar: µπορείτε να διαλέξετε ένα όνοµα για το οµοίωµά σας.
• Web: µπορείτε να δείτε την Web Page του προγράµµατος.
• Help: µπορείτε να πάρετε γενικές πληροφορίες για το πρόγραµµα.
Το Button Bar έχει τις κυριότερες επιλογές του Menu Bar σε
µορφή εικονιδίων για διευκόλυνση του χρήστη.
Το Chat History περιέχει όλο το διάλογο που έχετε κάνει µε τους
άλλους χρήστες.
Στο δεύτερο παράθυρο µπορείτε να χειριστείτε τα αντικείµενα
όπως για παράδειγµα να µετακινήσετε µε τα βελάκια ένα αντικείµενο, να
το σβήσετε µε το Delete και να το αλλάξετε εµφάνιση. Επίσης µπορείτε
να το εµφανίσετε πάνω από µία φορά.

6 Home Page & E-Mail
http://www.activeworlds.com
info@activeworlds.com

