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 Το Microsoft Chat είναι το µόνο πρόγραµµα επικοινωνίας µε τη 
χρήση κειµένου (Text Chat) στο Internet το οποίο σας δίνει τη 
δυνατότητα να συνοµιλήσετε δια µέσου ενός Comic χαρακτήρα. Όπως 
ένα φυσιολογικό πρόγραµµα συνοµιλίας έτσι και εδώ µπορείτε να µπείτε 
σε ένα δωµάτιο συνοµιλίας και µε τη βοήθεια ενός Internet Server να 
συνοµιλήσετε µε άλλους χρήστες σε πραγµατικό χρόνο (Real Time). Στο 
πρόγραµµα αυτό µπορείτε να διαλέξετε το χαρακτήρα Cartoon που 
θέλετε να σας εκπροσωπεύει. Οι συζητήσεις σας είναι µέσα σε 
“µπαλόνια” τα οποία βρίσκονται πάνω από τους Comic χαρακτήρες. 
Όπως και ένας Cartoon χαρακτήρας µπορείτε να στείλετε µηνύµατα µε 
πολλές διαφορετικές εκφράσεις του προσώπου, να στείλετε κάποιες 
σκέψεις σας, να ψιθυρίσετε κάτι (Whisper) σε κάποιον που έχετε επιλέξει 
και να σώσετε τη συνοµιλία σας.  
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1  Απαιτήσεις προγράµµατος 
 
 Για να τρέξετε το πρόγραµµα αυτό χρειάζεστε τα εξής: 
 
Α) Μία ενεργή TCP/IP σύνδεση ή αν χρησιµοποιείτε Modem, τότε των 
14.4Kbps είναι ικανοποιητικό και των 28,8Kbps ακόµα καλύτερο. 
Β) Έναν 486 ή έναν Pentium για καλύτερη απόδοση. Απαιτούνται 16ΜΒ 
RAM. Το πρόγραµµα χρειάζεται  8ΜΒ από τον σκληρό σας δίσκο. 
Γ) Λειτουργικό σύστηµα Windows 95 ή Windows NT. 
 
2  Το περιβάλλον του Microsoft Chat 
 
 Το παράθυρο του Microsoft Chat αποτελείται από τα εξής µέρη: 
 
• Το κυρίως µέρος που περιέχει τις συνοµιλίες των Comics, στο οποίο 

µπορείτε να καθορίσετε πόσες εικόνες θα έχει και επίσης ποιο θα είναι 
το Background του. 

• Μία λίστα στα αριστερά µε τους χρήστες που βρίσκονται στο δωµάτιο 
(Chat Room). 

• Μία λευκή µπάρα που βρίσκεται κάτω και στην οποία µπορείτε να 
γράψετε τα µηνύµατά σας. 

• Κάποια πλήκτρα που βρίσκονται δίπλα από την λευκή µπάρα  µε τα 
οποία µπορείτε να στείλετε τα µηνύµατά σας σε διάφορες µορφές. 

• Μία µπάρα στο πάνω µέρος µε τις πιο σηµαντικές και συχνές σε 
χρήση εντολές, µε την µορφή πλήκτρων,  για άµεση εκτέλεση. 

• Μία κεντρική εικόνα που σας δείχνει τον Comic χαρακτήρα σας. 
• Ένας κύκλος µε εκφράσεις προσώπου που σας δίνει την δυνατότητα 

να καθορίσετε την έκφραση του χαρακτήρα σας όταν συνοµιλεί. 
 
3  ∆υνατότητες του προγράµµατος 
 
 Το πρόγραµµα αυτό έχει τις εξής δυνατότητες και επιλογές: 
 
• Συνοµιλία µε άλλους χρήστες σε πραγµατικό χρόνο (Real Time). 
• Επιλογή για συνοµιλία µε Comic χαρακτήρες (Comic Chat) ή για 

απλή συνοµιλία µε µορφή κειµένου (Text Chat). 
• ∆υνατότητα να λαµβάνει και να στέλνει ήχους. 
• ∆υνατότητα να λαµβάνει και να στέλνει αρχεία. 
• Ευχέρεια ιδιωτικής συνοµιλίας (Whisper Box) µε έναν ή πολλούς  

χρήστες, αλλά και ταυτόχρονη συνοµιλία στο κεντρικό δωµάτιο. 
• ∆υνατότητα αλλαγής Comic χαρακτήρα, εκφράσεις προσώπου και  

Background του σκηνικού. 
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• Επιλογή για αποθήκευση (Save) ή για  εκτύπωση (Print) των 
συνοµιλιών  σας. 

• ∆υνατότητα αλλαγής της εµφάνισης του δωµατίου στην οθόνη κατά 
µέγεθος, περιεχόµενα ή τάξεις. 

• Ευχέρεια δηµιουργίας δικού σας δωµατίου για συνοµιλία στο οποίο 
έχετε τον αποκλειστικό έλεγχο δικαιωµάτων. 

• Εύκολη αποστολή E-Mail σε άλλους χρήστες και απευθείας σύνδεση  
στο World Wide Web (WWW) Home Page του προγράµµατος. 

• Εµφάνιση Help σε οποιαδήποτε απορία έχετε για το πρόγραµµα 
πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο. 

 
4  Προσωπικά στοιχεία του χρήστη 
 
 Μπορείτε να εισάγετε ή να κάνετε διόρθωση στα προσωπικά σας 
στοιχεία µε την επιλογή View Menu και µετά Options. Εκεί µπορείτε να 
εισάγετε το ψευδώνυµό σας (Nickname) και µία µικρή περιγραφή του 
εαυτού σας την οποία θα µπορούν να βλέπουν οι υπόλοιποι χρήστες µε 
την επιλογή Request Profile. 
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 Αν θέλετε να δείτε τα στοιχεία κάποιου άλλου χρήστη πατήστε το 
δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω σ’ αυτόν και στη συνέχεια την  επιλογή 
Get Profile. 
 Μπορείτε να διαλέξετε τον προσωπικό σας Comic χαρακτήρα 
µέσα από το View Menu, πατώντας το Options και µετά το Character. 
Μέσα από ένα πλήθος Comic χαρακτήρων διαλέξτε αυτόν που θέλετε. 
 
 
5  Σύνδεση µε κάποιο δωµάτιο για συνοµιλία 
 
 Για να συνδεθείτε σε ένα δωµάτιο συνοµιλίας θα πρέπει µέσα από 
το File Menu να πατήσετε New Connection. Εκεί υπάρχουν δύο 
επιλογές: να δώσετε το όνοµα ενός συγκεκριµένου δωµατίου ή να δείτε 
τη λίστα  µε όλα τα διαθέσιµα δωµάτια. Αν θέλετε να βρείτε ένα δωµάτιο 
µε τα δικά σας ενδιαφέροντα τότε επιλέξτε Room List , διαβάστε τις 
περιγραφές του κάθε δωµατίου και αναλόγως διαλέξτε. Μπορείτε να 
προσθέσετε τα αγαπηµένα σας δωµάτια ανοίγοντας το Favorites Menu, 
πατώντας την επιλογή Open Favorites και στην συνέχεια να εισάγετε το 
δωµάτιο που θέλετε. 

  
 

Στο πρόγραµµα έχετε  επίσης την δυνατότητα να επιλέξετε 
ανάµεσα από τους διαθέσιµους Servers, έτσι ώστε να δείτε πολλά και 
διαφορετικά δωµάτια συνοµιλίας. 
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6  Επικοινωνία µε άλλους χρήστες 
 
 Για να συνοµιλήσετε µε άλλους χρήστες θα πρέπει να έχετε 
συνδεθεί σε κάποιο δωµάτιο και να γράψετε το µήνυµά σας στη λευκή 
µπάρα στο κάτω µέρος της οθόνης. Αν θέλετε να στείλετε το µήνυµα σε 
ένα συγκεκριµένο χρήστη τότε θα πρέπει να επιλέξετε το ψευδώνυµό του 
µε το ποντίκι.  
 Αν θέλετε να βρείτε κάποιον συγκεκριµένο χρήστη εκτός 
δωµατίου τότε επιλέξτε µέσα από το Member Menu το User List. Εκεί 
µπορείτε να γράψετε το ψευδώνυµό του και µετά να πατήσετε Update 
List. Αν θέλετε να τον προσκαλέσετε στο δωµάτιο σας τότε επιλέξτε τον 
µε δεξί πλήκτρο του ποντικιού και πατήστε Invite. 
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 Ενδιαφέρουσα είναι και η επιλογή για ιδιωτική συνοµιλία 
(Whisper Box). Μπορείτε έτσι να συνοµιλήσετε µε έναν ή και 
περισσότερους χρηστές προσωπικά και χωρίς να µπορούν να βλέπουν οι 
άλλοι χρήστες την συνοµιλία σας. 
 

 
 
7  Home Page & E-Mail 
 
 http://www.microsoft.com 
 info@microsoft.com 
 
 


