
Írta: Meemaw

Nem tudom, te hogy vagy vele, de én üzenetküldőt
azóta használok, amióta számítógépet. Régebben
Wint használtam és AIMot, illetve Yahoo
Messengert telepítettem. Mindkettőt telepítettem má
sokhoz hasonlóan, mert voltak barátaim, akik az e
gyiket, vagy a másikat használták. Hamar megun
tam, hogy egyszerre több program van nyitva mindig
és kerestem valamit, ami fut több kliensen is. Az első
Wines program, amit találtam, a Trillian volt, hasz
náltam is egy ideig. Ugyanakkor 2006ban, amikor
Linuxra váltottam, kellett egy másik program. A
Pidgin volt az, ami jól teljesítette az elvárásokat és
könnyen használható. Mivel a munkahelyemen Win
t kell használnom, jó, hogy arra is van Pidgin verzió.

Rajta, nézzük meg a beállítását. Először
természetesen telepíteni kell a tárolóból. Amikor
először elindítod az üdvözlő képernyő fogad, ami kér
a fiókjaid hozzáadására.

Amikor a Hozzáadás gombra kattintasz, a Fiókok
ablak jelenik meg, elkezdheted. Kattints a
Hozzáadásra. Egy újabb ablak nyílik. Az első, amit
ki kell választanod, az általad használt protokoll. Ez
alatt azt értem, ha Yahoo Messengert használsz,
akkor a listából a Yahoot kell választani.

Ekkor az ablak megváltozhat, annak megfelelően,
hogy a protokoll szerint milyen adatokra van
szükség és üzenhetsz valakinek. Sok protokollnál a
fent bemutatott fülek jelennek meg: Alap, Speciális
és Proxy. Itt nincs Facebookom beállítva, de tudom,
hogy ahhoz vannak ilyenek is, mint Hang és Videó.

Az Alap fül az, ahol beírhatod a bejelentkezési
adatokat. A protokoll kiválasztása után be kell írnod
a felhasználónevet és jelszót a következő két helyre,
és ha akarod, bejelölheted az „Emlékezzen a
jelszóra” jelölőt. Ha IRCt állítasz be, akkor a
használni kívánt IRC szervert is be kell írnod (a
PCLinuxOS csatornák a Freenodeon vannak, tehát
írd be irc.frenode.net).

Nagyjából ennyi, amit én általában beírok. A
rendszeredtől, vagy az Internettől függően az

alapbeállításokat esetleg meg kell változtatni, de
nekem sosem kellett bármit is állítanom.

Miután fiókokat adtál hozzá, a Fiókok ablakodban az
összes megjelenik.

Ez hasznos, mert csak ezt az ablakot kell megnyit
nod és a Módosítást, ha jelszót váltasz.

Most, hogy beállítottad a fiókjaidat, személyeket kell
hozzáadnod, akik
kel cseveghetsz.
AIMben, vagy
Yahooban, Part
nert veszel fel, Az
IRCben Cseveg
ést veszel fel. Be
kell lépned a Part
nerlistádba. A part
nerlistád a Pidgin
fő képernyője. Az
alábbi ablak mutat
ja a Partnerlista
menüt. Itt adhatsz
személyeket hoz
zá, akikkel cseveg
hetsz.
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A menüből válaszd a Partner hozzáadását … és a
Partner hozzáadása ablak nyílik meg.

Válaszd ki azt az üzenetküldő szolgáltatást, amit a
barátod használ és írd be a barátod adott pro
tokollbeli felhasználónevét. Azt is válaszd ki, hogy
melyik csoporthoz akarod a barátodat hozzáadni,
majd Hozzáadás. A csoportjaim a Barátok és a
Család, azt hiszem ezek alapcsoportok. Másik
csoportot is adunk hozzá később.

Tudd, ha egy partnert hozzáadsz, ő üzenetet kap
javasolva, vegyen föl téged az üzenetküldő listájába.
Ha valamiféle saját meghívószöveget akarsz készí
teni, akkor azt ebben az ablakban teheted meg.

Amikor mindketten felvettétek egymást, elkezdhettek
chatelni a Pidginben. Egyszerű jobb kattintás a
partner nevén megnyit egy menüt, amiben van egy
„IM” pont. Azt kiválasztva ablak nyílik és
elkezdhettek írni egymásnak odavissza.

IRC csatornákat akarok felvenni. Ahelyett, hogy va
lamelyik csoportba tenném, külön csoportot készít
hetünk neki. A Partnerek menüből válaszd ki a Cso
port hozzáadásat és amikor megjelenik az ablak,
írd be a csoport nevét. Nálam „IRC csatornák”.

Ezután, hogy egy adott csatornát hozzáadj, válaszd
a Csevegés hozzáadásat a menüből. A következő
ablak jelenik meg:

Válaszd ki az IRC fiókot, amit hozzáadtál, majd add
hozzá a csatorna nevét. Mivel a felhasználói
fiókodban ott a jelszó, üresen is hagyhatod. Győződj
meg arról, hogy a megfelelő csoportot is
kiválasztottade. Szintén, ha a Pidgin indulásakor
mindig csatlakoznál, akkor jelöld be: „Automatikus
indítás, amikor a fiók csatlakozik”. Ha nem vagy
biztos a csatorna nevében, akkor kattints a
Szobalista gombra. Vedd figyelembe, hogy kb. egy
perc, amíg a Pidgin összeállítja a szobalistát.
Minden szoba # jellel kezdődik, így a PCLinuxOS
szobája #pclinuxos.

Amikor a fiókokat, a partnereket és a csevegést
rendben hozzáadtad, bárkivel beszélhetsz, akivel
csak akarsz. Csak annyi kell, hogy jobb kattintás a
partner nevén és kiválasztod az IMet, vagy a
csatorna nevére kattintasz és a csatlakozást
választod. Íme egy példa a megnyíló ablakra. Ez két
PCLinuxOS IRC csatorna. Mindegyiknek van jobbra
egy listája, ami megmondja ki van jelen.

Ha az Üzenet egy partnernek a választásod, akkor
egy másik fül jelenik meg, annak az ablaknak a
tetején a partnered nevével és onnan tudsz üzenni.
Nekem tetszik, hogy csak egy ablak van és semmi

zűrzavar. Ha egy másik ablakot akarsz, csak jobb
kattintás a fülön és válaszd a Fül leválasztását.

Történetesen, ha az ablak kinézetét akarod
megváltoztatni, vagy látni szeretnéd, hogy milyen
kiegészítők vannak Pidginhez, akkor nyisd meg az
Eszközök menüt.

Innen tudod megnyitni a beállítások ablakot.

Megváltoztathatod a párbeszéd kinézetét is. A
Társalgások fül lehetővé teszi, hogy lecseréld a
párbeszéd betűtípusát. Vedd ki a jelölést az
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Alapértelmezett betűk használata négyzetből, majd
válaszd ki a saját betűdet. Beállíthatod még a
szövegablak (ahol a megjegyzéseidet írod) sorainak
számát, a Pidgin ikont, hogy villogjon, ha új
üzeneted van, illetve mutassa, ha a partnered gépel.
Én három sort állítottam az ablakban, de neked
lehet több is. A rendszered lejátszhat hangot is,
amikor üzenetet kapsz, l. a Beállítások ablakban a
Hangok fülnél. Az Állapot fülnél beállítható, hogy a
Pidgin mennyi idő után váltson automatikusan
Elérhetőből, Távolra.

Szabadon kísérletezhetsz ezekkel, hogy az ablakod
megfelelő legyen, de a kapcsolatot befolyásoló
beállításokon ne változtass. Én nem szoktam
variálni a Hálózat és a Proxy fülekkel, mivel az
alapbeállítások nekem mindig működtek.

Szívesen beszélek PCLinuxOSes barátaimmal és
sok egyéb barátommal, illetve családtagokkal
Pidginen keresztül.

Posted by daniel on 2/15/14 running LXDE
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