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Το LOL Chat είναι ένα πρόγραµµα που σας επιτρέπει να
επικοινωνείτε µε άλλους χρήστες. Η επικοινωνία γίνεται µε τη χρήση
κειµένου (Text Chat) σε πραγµατικό χρόνο (Real Time). Το LOL Chat
σας δίνει επίσης την δυνατότητα να επικοινωνήσετε και µε ήχο αρκεί να
έχετε ήδη εγκατεστηµένο το πρόγραµµα Internet Phone ή το Freetel.
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1 Απαιτήσεις προγράµµατος
Για να τρέξετε το πρόγραµµα αυτό θα πρέπει να είστε
συνδεδεµένοι στο Internet. Απαιτεί έναν επεξεργαστή 486 µε 7ΜΒ
ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο, 16 MB RAM, λειτουργικό σύστηµα
Windows 95 ή Windows NT, κάρτα ήχου και ηχεία αν θέλετε να
επικοινωνήσετε µε ήχο.

2 Περιγραφή του προγράµµατος
Στην κεντρική οθόνη του προγράµµατος µπορείτε να δείτε δύο
µπάρες µε πλήκτρα και παράθυρα µε τα µηνύµατα των χρηστών.
Η πρώτη µπάρα χρησιµοποιείται για την επικοινωνία σας και
περιέχει τα εξής πλήκτρα:
• Setup: µπορείτε να εισάγετε ή να διαµορφώσετε τα προσωπικά σας
στοιχεία, τα στοιχεία για την σύνδεση, το µονοπάτι (Path) του Web
Browser σας για να βλέπετε µέσω αυτού πληροφορίες για τους
χρήστες και για το πρόγραµµα. Επίσης µπορείτε να αλλάξετε τα
ηχητικά σας µηνύµατα και να διαλέξετε τον Server που θέλετε για να
συνδέεστε κατά την εκκίνηση του προγράµµατος.
• User List: µπορείτε να δείτε τους OnLine χρήστες καθώς επίσης να
αλλάξετε Server.
• Login To Server: µπορείτε να συνδεθείτε µε τον Server που έχετε
καθορίσει στο Setup.
• Address Book Search: µπορείτε να δείτε και να εισάγετε τους
αγαπηµένους σας χρήστες.
• Microlist: µπορείτε µε συνδυασµό πλήκτρων (Ctrl ή Alt + κάποιο
πλήκτρο) να στέλνετε µία συγκεκριµένη έκφραση ή κάποιον ήχο
στους άλλους χρήστες.
• Sound List: µπορείτε να δείτε τη λίστα µε όλα τα ηχητικά µηνύµατα.
• Clear All: µπορείτε να καθαρίσετε τα παράθυρα µε τα µηνύµατα των
χρηστών.
• Remote “BeRight Back”: µπορείτε να κλείσετε για λίγο το παράθυρο
της κεντρικής οθόνης.
• Disconnect: µπορείτε να αποσυνδεθείτε από τον Server.
Η δεύτερη µπάρα χρησιµοποιείται για την επεξεργασία των
µηνυµάτων σας. Εκεί µπορείτε να αλλάξετε την γραµµατοσειρά, το
µέγεθος και την εµφάνιση που θα έχουν αυτά.
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Σε κάθε ένα από τα παράθυρα µε τα µηνύµατα των άλλων
χρηστών, υπάρχει µία µπάρα µε χρήσιµες επιλογές. Αυτές αφορούν
πάντα ένα συγκεκριµένο χρήστη. Οι πιο σηµαντικές είναι οι εξής:
•
•
•
•

Whisper: για να του µιλήσετε ιδιωτικά.
Send Files: για να του στείλετε αρχεία.
Voice Call: για να του στείλετε ηχητικό µήνυµα.
Add To Address Book: για να τον προσθέσετε στην προσωπική σας
λίστα.
• View Picture: για να δείτε την φωτογραφία του (αν έχει).
• Information: για να δείτε πληροφορίες για αυτόν.
• Disconnect: για να τον διώξετε από την κεντρική σας οθόνη.

3 Επικοινωνία µε άλλους χρήστες
Για να καλέσετε κάποιους χρήστες για επικοινωνία θα πρέπει να
µπείτε στο User List, αφού βέβαια έχετε συνδεθεί µε έναν Server και να
επιλέξετε αυτούς που θέλετε. Αυτό γίνεται είτε µε το πλήκτρο Call, είτε
µε διπλό πάτηµα του ποντικιού πάνω σε αυτούς. Αυτοί αν δεχθούν την
κλήση σας, θα εµφανιστούν στο κεντρικό σας παράθυρο. Μπορείτε να
στείλετε και να δείτε τα µηνύµατα των άλλων τη στιγµή ακριβώς που τα
γράφουν.
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Στο παράθυρο του User List έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τον
Server και να χρησιµοποιήσετε κάποιον άλλον που το πρόγραµµα σας
παρέχει. Με την επιλογή Message µπορείτε να στείλετε µηνύµατα στους
OnLine χρήστες που θέλετε. Με την επιλογή Info έχετε την δυνατότητα
να πάρετε πληροφορίες για κάποιον χρήστη µέσω του Web Site του LOL
Chat. Με την επιλογή Call καλείτε ένα χρήστη.
Επίσης µε την επιλογή Find User θα σας εµφανιστεί ένα
καινούργιο παράθυρο όπου µπορείτε να ψάξετε για κάποιον χρήστη. Σε
αυτό το παράθυρο γράφετε το ψευδώνυµο (Nickname) του χρήστη, τον
Server και πατάτε το πλήκτρο Find για να αρχίσει η ανεύρεση. Αν βρεθεί
ο χρήστης έχετε την δυνατότητα να τον καλέσετε ή ακόµα και να τον
προσθέσετε στην προσωπική σας λίστα.

4 Home Page & E-Mail
http://www.lolchat.com
techsupport@lolchat.com

