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Mások az új chatszobádat kétféleképpen találhatják
meg:

Írta: YouCanToo
A PCLOS-Talk-ban saját társalgót létesíthetsz
Pidgin-nel. Kezdjünk hozzá!

1. meghívással;
2. a barátok listában a szobalistát
(Room List) használva.

A barátok listában (Buddy List) kattints a Buddies
fülre, majd a „Add Chat”-re (chat hozzáadása).
Ezzel megnyílik egy „Add Chat” ablak. Most kattints
a „Room:”-ra és adj meg egy olyan nevet, amit
használni akarsz a doboz jobb oldalán. Majd kettints
az „ADD”-re.

Megjegyzés: nem használhatsz szóközt, vagy
olyanokat, mint „” és ' a caht-szoba nevében.
Szóköz helyett kötőjelet, vagy alsó kötőjelet
használj.
Most kattints kettőt az új chat-szobán. Megnyit két új
ablakot. Először válaszd ki a „Create Neew Room”
(új szoba készítése) ablakot.

A chat-szobád meg fog jelenni a Buddy List-ben
(középen fent).
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Ebben az ablakban beállíthatod a chat-szobád
viselkedését. Ha változtatsz, akkor ne felejtsd
menteni azt. Ha csak egyszerűen el akarod
fogadtatni a chat-szobádnak az alapbeállításokat,
akkor
kattints
az
„Accept
Defaults”-ra
(alapbeállítások elfogadása). A „The Create New
Room” ablak bezáródik, meghagyva a szoba ablakát
(jobbra fent).
Most, a saját chat-szobád használata …

Bármelyik barátodat meghívhatod
az új chat-szobádba a meghívás
(invite) gombbal. A
szobádban kattints
a „Conversation”
(párbeszéd) gombra és válaszd az
„Invite”-ot. Ezzel nyílik egy Invite Buddy Into Chat
Room (barát meghívása a chat-szobába) ablak. Írd
be a barát felhasználónevét és írd meg az üzenetedet (opcionális). Most nyomd meg az „Invite” gombot
és várd a barát csatlakozását a szobádhoz.

A másik módszer, hogy a barátaid keresnek rá a
chat-szobádra. Az elérhető szobák listájának
kereséséhez kattints a „Tools”-ra (eszközök) és
válaszd a „Room List”-et (szobalista). Ezzel
megnyílik egy „Room List” ablakot (következő lap,
balra fent).
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Defending Your Rights

Most kattints a „Get List” (lista lekérdezése) gombra
és az új ablakban kattints a „Find Room”-ra (szoba
keresése). Kapsz egy listát az összes elérhető
szobáról. Csak a PRIVATE szobákat nem listázza ki,
ezekhez meghívás szükséges.

A chat-szobába kerülsz. Látni fogod a chatszobában található összes többi felhasználó listáját.
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Jelöld ki azt a szobát, amibe belépnél, majd kattints
a „Join” (csatlakozás) gombra (középen fent).
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Amikor az utolsó személy is elhagyja a chat-szobát,
az eltűnik. Nem lesz meg a chat-szoba, hacsak az
első, azt létrehozó személy nem állítja „persistent”-re
(állandó).
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