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Το Netpopup είναι ένα πρόγραµµα που σας επιτρέπει να στέλνετε
µηνύµατα σε άλλους χρήστες σε πραγµατικό χρόνο. Μπορείτε να
ψάχνετε τους χρήστες που θέλετε µέσω της δυναµικής τους IP
διεύθυνσης. Μπορείτε να στέλνετε E-Mail µέσα από το πρόγραµµα σε
άλλους χρήστες και να έχετε απάντηση πολύ γρήγορα.

1 Απαιτήσεις προγράµµατος
Για να τρέξετε το πρόγραµµα αυτό χρειάζεστε µία ενεργή TCP/IP
διεύθυνση, έναν επεξεργαστή 486 µε 5ΜΒ ελεύθερο χώρο στο σκληρό
δίσκο, λειτουργικό σύστηµα Windows 95 ή Windows NT, το αρχείο
Winsock.dll και SMTP Server για να µπορείτε να χρησιµοποιείτε και το
E-Mail για να στέλνετε µηνύµατα µέσα από το πρόγραµµα.
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2 Εγκατάσταση προγράµµατος
Για να εγκαταστήσετε το πρόγραµµα Netpopup το µόνο που έχετε
να κάνετε είναι να φτιάξετε ένα υποκατάλογο και να αντιγράψετε όλα τα
αρχεία του προγράµµατος µέσα σε αυτό. Μετά θα πρέπει να εισάγετε τα
στοιχεία σας από το File/Setup.
Αν έχετε µία προηγούµενη έκδοση του προγράµµατος στον
υπολογιστή σας, το µόνο που έχετε να κάνετε είναι να αντιγράψετε τα
καινούργια αρχεία στο συγκεκριµένο υποκατάλογο. Τέλος θα πρέπει να
ξαναελέγξετε το Setup του προγράµµατός σας.

3 Ανεύρεση χρηστών
Η ανεύρεση των OnLine χρηστών γίνεται από την δυναµική IP
διεύθυνσή τους. Το πρόγραµµα έχει αυτήν την τεχνική για να βρίσκει
γρήγορα τους χρήστες µέσω της IP διεύθυνσης και µετά να δείχνει τα
στοιχεία αυτών. Το µέγιστο όριο χρηστών που χρησιµοποιούν
ταυτόχρονα το πρόγραµµα είναι 253. Ο αριθµός αυτός βελτιώνεται στις
καινούργιες εκδόσεις του Netpopup.

4 Επικοινωνία µε άλλους χρήστες
Για να επικοινωνήσετε µε άλλους χρήστες θα πρέπει πρώτα να
συνδεθείτε µε κάποιον Server που υποστηρίζει το πρόγραµµα. Αυτό
γίνεται αυτόµατα µε το που τρέχετε το πρόγραµµα. Μετά για να
δηµιουργήσετε ένα καινούργιο µήνυµα θα πρέπει να διαλέξετε µέσα από
το File την επιλογή New. Όταν δηµιουργήσετε αυτό το καινούργιο
µήνυµα το Netpopup θα σας δείξει το παράθυρο του Message Out. Εκεί
θα δείτε µία λίστα από χρήστες για να διαλέξετε σε ποιον θα στείλετε το
µήνυµα. Η αποστολή του µηνύµατος γίνεται µε το Message/Send ή µε
Ctrl+S. Αν κάποιος από τους χρήστες στείλει ένα µήνυµα σε σας, αυτό
θα εµφανιστεί στο παράθυρο του Message In. Επίσης το πρόγραµµα σας
δίνει την δυνατότητα να στείλετε µήνυµα και µε E-Mail.

5 Η χρήσιµη µπάρα του προγράµµατος
Όλες οι λειτουργίες µπορούν να εκτελεστούν άµεσα µέσω των
πλήκτρων που βρίσκονται στην µπάρα στο πάνω µέρος του
προγράµµατος. Τα πλήκτρα αυτά είναι µε την εξής σειρά:
• New: δηµιουργία νέου µηνύµατος.
• Reply: απάντηση εισερχοµένου µηνύµατος.
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Send: αποστολή µηνύµατος.
Delete message: διαγραφή µηνύµατος.
Previous message: εµφάνιση προηγούµενου µηνύµατος.
Next message: εµφάνιση επόµενου µηνύµατος.
Change title: αλλαγή τίτλου µηνύµατος.
Cut, Copy, Paste: επεξεργασία κειµένου.
Auto Reply: αυτόµατη απάντηση εισερχοµένου µηνύµατος.
FD Active: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της ανεύρεσης χρηστών.
Seek: ενεργοποίηση διαλόγου χρηστών.
Print: εκτύπωση µηνύµατος.
Connection Wizard: σύνδεση Wizard.
About: χρήσιµες πληροφορίες.

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

