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 Το AtChat είναι ένα πρόγραµµα επικοινωνίας, δια µέσου κειµένου 
(Text Chat), µε άλλους χρήστες σε πραγµατικό χρόνο. Επίσης το 
πρόγραµµα έχει την δυνατότητα να στέλνει αρχεία και ήχους σε άλλους 
χρήστες. 
 

 
 
1  Απαιτήσεις προγράµµατος 
 
 Το AtChat απαιτεί επεξεργαστή 486, Windows 95 ή NT, µία 
Internet σύνδεση, µία  E-Mail διεύθυνση και 5 MB ελεύθερο χώρο στο 
σκληρό δίσκο. Αφού το κάνετε εγκατάσταση πηγαίνετε στο Edit Menu, 
διαλέξτε το Preferences και εισάγετε τις παρακάτω απαιτούµενες 
πληροφορίες: 
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• Identity: σας γνωστοποιεί στους άλλους κατά την διάρκεια της 
συνοµιλίας. 

• Send Requests: σας επιτρέπει να στέλνετε εντολή για συνοµιλία µε 
άλλον χρήστη. 

• Receive Requests: σας επιτρέπει να δέχεστε εντολή για συνοµιλία. 
• Chat Format: ελέγχει τον τρόπο µε τον οποίο θα εµφανιστεί η 

συνοµιλία στο παράθυρο του AtChat. 
 
2  Εµφάνιση προγράµµατος 
 
 Το παράθυρο του AtChat χωρίζεται σε δύο περιοχές: 

 Στην αριστερή πλευρά είναι το Address Book το οποίο σας 
δείχνει την λίστα των χρηστών µε τους οποίους συνοµιλείτε. Η λίστα 
αυτή µπορεί να αποθηκευτεί σε δισκέτα. Μπορείτε να έχετε όσες λίστες 
θέλετε και επίσης να ανοίγετε και µία καινούργια λίστα όποτε θέλετε. 
Ακόµα µπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε χρήστες σε αυτή την 
λίστα. 

Στην δεξιά πλευρά είναι η περιοχή του Group Chat. Αυτή η 
περιοχή είναι για να φιλοξενεί µία οµάδα χρηστών οι οποίοι συνοµιλούν. 
Η ιδιωτική συνοµιλία υπάρχει σε ξεχωριστό παράθυρο το οποίο το 
δηµιουργεί µόνο του το πρόγραµµα αν είναι αναγκαίο. 

Για να συνοµιλήσετε µε κάποιον πρέπει να του στείλετε ένα Chat 
Request. Αν η απάντηση του χρήστη είναι “ναι” (Yes), τότε αυτός 
αυτόµατα θα προστεθεί στην περιοχή του Group Chat. Αν η απάντηση 
του χρήστη είναι για ιδιωτική συνοµιλία (Yes Private), τότε θα δείτε να 
ανοίγει ένα νέο παράθυρο για συνοµιλία µε εσάς και τον χρήστη αυτόν. 
Έτσι λοιπόν µπορείτε να έχετε ένα Group Chat και πολλές ιδιωτικές 
συνοµιλίες ταυτοχρόνως. 
 
3 Στέλνοντας αίτηση για συνοµιλία  
 
 Για να συνοµιλήσετε µε ένα καινούργιο πρόσωπο το οποίο δεν 
είναι στη λίστα, ανοίξτε το Chat Menu, επιλέξτε το Chat With και 
εισάγετε την       E-Mail διεύθυνσή του. 
 Για να συνοµιλήσετε µε ένα πρόσωπο στην υπάρχουσα λίστα, 
πρώτα ανοίξτε την λίστα, επιλέξτε το πρόσωπο και Μετά επιλέξτε Chat 
από το Chat Menu. Ή απλώς πατήστε δύο φορές µε το ποντίκι το 
πρόσωπο που θέλετε. 
 Όταν θα στείλετε αίτηση για συνοµιλία, ο δέκτης βλέπει την 
αίτηση στην οθόνη του. Μπορεί να δεχτεί την αίτηση ή να την 
απορρίψει. Για να δηµιουργηθεί η ένωση για συνοµιλία µπορεί να πάρει 
λίγο χρόνο. Αυτό γιατί το AtChat χρησιµοποιεί το συνηθισµένο E-Mail 
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για να βρει ένα πρόσωπο. Όµως αν βρει αυτό το πρόσωπο δηµιουργεί µία 
απευθείας ένωση η οποία είναι πολύ γρήγορη. 
 Αν ο χρήστης που θέλετε να συνοµιλήσετε έχει IP- Address, τότε 
καλό είναι να την χρησιµοποιήσετε για πιο γρήγορη σύνδεση. 
 
 
 
 
4  Λαµβάνοντας αίτηση για συνοµιλία 
 

Αν είστε συνδεδεµένοι στο Internet και τρέχετε το πρόγραµµα 
AtChat, µπορείτε να λάβετε οποιαδήποτε στιγµή αίτηση για συνοµιλία. 
Αν θέλετε το πρόγραµµα αυτόµατα να δέχεται αυτές τις αιτήσεις, τότε θα 
πρέπει µέσα στο Chat Menu να έχετε διαλέξει το Auto Check For 
Requests. Αν δεν θέλετε να δέχεστε αυτόµατα τις κλήσεις, τότε θα σας 
βγάζει µήνυµα και θα πρέπει να επιλέξετε έναν από τους τέσσερις 
παρακάτω τρόπους: 

 
• No: για άρνηση. 
• No With Regrets: για άρνηση µε ευγενικό τρόπο. 
• Yes: για θετική απάντηση. 
• Yes Privately: για θετική απάντηση µόνο για ιδιωτική συνοµιλία. 
 
5  Μεταφορά αρχείων 
 
 Μπορείτε να στείλετε αρχεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο µε το οποίο 
συνοµιλείτε. Για να στείλετε ένα αρχείο, πρέπει να επιλέξετε το πρόσωπο 
στην λίστα και Μετά από το Chat Menu να επιλέξετε το Send File. Ή µε 
δεξιό πάτηµα του ποντικιού πάνω στο πρόσωπο που βρίσκετε στη λίστα 
και να επιλέξετε το Send File. Αυτή η µεταφορά µπορεί να γίνεται ενώ 
εσείς συνοµιλείτε µε αυτό το πρόσωπο. 
 
6  Στέλνοντας ήχους 
 
 Για να στείλετε ήχους σε ένα πρόσωπο µε το οποίο συνοµιλείτε 
πρέπει να επιλέξετε το πρόσωπο στη λίστα και να επιλέξετε το Send 
Sound από το Chat Menu. Ή επίσης µε δεξιό πάτηµα του ποντικιού πάνω 
στο πρόσωπο που βρίσκεται στη λίστα και επιλέξτε το Send Sound. 
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7  Home Page & E-Mail 
 
 http://www.abbottsys.com  
 info@abbottsys.com 
 
 


