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Tiesioginiai pranešimai
Apie programą „Tiesioginiai
pranešimai“
Naudodamiesi programa „Tiesioginiai
pranešimai“ (TP) (tinklo paslauga) galite bendrauti
su kitais žmonėmis greitaisiais pranešimais ir
prisijungti prie įvairių temų diskusijų forumų (TP
grupių). Įvairūs paslaugos teikėjai turi suderinamus
TP serverius, kuriuose galite užsiregistruoti
prisiregistravę prie TP paslaugos. Paslaugos teikėjų
palaikymas ir charakteristikos gali skirtis.
Prieš naudodami programą „Tiesioginiai
pranešimai“ išsaugokite parametrus, kad
galėtumėte rasti paslaugą, kurią norite naudoti.
Jūsų prietaisas gali turėti išankstinę parametrų
sąranką, tačiau juos galite gauti ir iš TP paslaugos
teikėjo sąrankos pranešimu. Parametrus taip pat
galite įvesti rankiniu būdu.

TP rodiniai
pagrindiniame programos rodinyje pasirinkite:
● Vartotojo adresas  — jei norite peržiūrėti savo

TP būseną ir tapatybę,

● Pokalbiai  — jei norite peržiūrėti TP diskusijų,
pokalbių grupių ir gautų pakvietimų sąrašą ir
atidaryti pokalbių grupę, diskusiją ar pakvietimą.

Jei norite peržiūrėti savo adresatus, pasirinkite
adresatų sąrašo pavadinimą.
Galimos šios parinktys:
● Nauja diskusija  — pradėti ar tęsti diskusiją su

TP programos vartotoju,
● Nauj. MP adresatas  — kurti, tvarkyti savo TP

adresatus ir pasižiūrėti, ar jie prisijungę prie
interneto,

● Išsaugotos diskusijos  — peržiūrėti paskutinį
išsaugotą tiesioginių pranešimų seansą.

Kai pradedate diskusiją, diskusijų rodinyje matyti
siųsti ir gauti pranešimai. Jei norite siųsti naują
pranešimą, parašykite jį į ekrano apačioje esantį
redagavimo laukelį.

Susisiekimas su TP serveriu
1. Jei norite susisiekti su naudojamu tiesioginių

pranešimų (TP) serveriu, atidarykite TP
programą ir pasirinkite Funkcijos >
Įsiregistruoti.4



2. Įveskite savo vartotojo adresą ir slaptažodį, ir
paspauskite slinkties klavišą, kad
prisiregistruotumėte. TP serveriui reikalingą
vartotojo adresą ir slaptažodį galite gauti iš savo
paslaugų teikėjo.

3. Jei norite išsiregistruoti, pasirinkite Funkcijos >
Išsiregistruoti.

Naujos diskusijos pradžia
Jei norite pradėti naują TP diskusiją, pagrindiniame
programos meniu pereikite prie TP adresatų sąrašo.
Jei sąrašas uždarytas, paspauskite slinkties klavišą,
kad jį išplėstumėte ir būtų galima matyti sąraše
esančius adresatus.
Adresatų sąraše pereikite prie norimo adresato.
Piktograma rodo adresato užimtumą. Jei norite
pradėti diskusiją su adresatu, paspauskite slinkties
klavišą.
Kai pasirenkate adresatą atsidaro diskusijos rodinys
su aiškiai matomu redagavimo langeliu. Jame galite
pradėti rašyti žinutę.

Diskusijų peržiūra ir pradžia
Rubrikoje „Diskusijos“ galite peržiūrėti adresatus,
su kuriais dalyvaujate diskusijoje. Diskusijos
automatiškai uždaromos išėjus iš TP programos.

Jei norite peržiūrėti diskusiją, pereikite prie jos
dalyvio ir paspauskite slinkties klavišą.
Jei peržiūrėdami diskusiją norite ją tęsti, parašykite
pranešimą ir paspauskite slinkties klavišą.
Jei prie diskusijų sąrašo norite pereiti neuždarę
diskusijos, pasirinkite Atgal.
Jei diskusiją norite uždaryti, pasirinkite
Funkcijos > Baigti diskusiją.
Jei norite pradėti naują diskusiją, pasirinkite
Funkcijos > Nauja diskusija.

Savo būsenos keitimas
Jei norite keisti savo TP programos būseną, matomą
kitiems TP programos naudotojams, pagrindiniame
programos meniu pereikite prie pirmojo elemento.
Jei norite pasirinkti kitą būseną, paspauskite
slinkties klavišą. Pereikite prie kitos būsenos ir
paspauskite slinkties klavišą.

Asmeninių TP programos
nustatymų keitimas
Pasirinkite Funkcijos > Parametrai >
Nuostatos ir iš šių parinkčių:
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● Naudoti slapyvardį (matyti tik tuo atveju, jei TP
grupes palaiko serveris) — Kad galėtumėte įvesti
slapyvardį, pasirinkite Taip.

● Rodyti mano užimtumą  — Jei norite, kad kiti
matytų, jog ar esate prisijungę prie interneto,
pasirinkite Visiems.

● Priimti pranešimus iš  — Jei norite gauti žinutes
iš visų adresatų, pasirinkite Visų.

● Priimti pranešimus iš  — Jei norite leisti gauti
žinutes tik iš savo adresatų, pasirinkite MP
adresatų. TP pakvietimus siunčia adresatai,
kurie norėtų, kad jūs prisijungtumėte prie
grupių.

● Rikiuoti MP adresatus  — Pasirinkite, pagal ką
rūšiuoti adresatus: Abėcėlės tvarka arba Pagal
užimtumą.

● Užimtumo atnaujinim.  — Jei norite pasirinkti
būdą, kaip atnaujinti informaciją apie
prisijungusius ir neprisijungusius prie interneto
adresatus, pasirinkite Automatinis arba
Rankinis.

● Neįsijungusieji  — Pasirinkite, ar
neprisijungusius adresatus rodyti adresatų
sąraše.

● Mano pranešimo spalva  — Pasirinkite
siunčiamų tiesioginių pranešimų spalvą.

● Gauto pranešimo spalva  — Pasirinkite
gaunamų tiesioginių pranešimų spalvą.

● Rodyti datos/laiko inf.  — Jei norite pasižiūrėti
tiesioginių pranešimų diskusijų datą ir laiką,
pasirinkite Taip.

● MP tonas  — Pakeiskite gaunamo naujo
tiesioginio pranešimo skambėjimo toną.

TP adresatų sąrašų gavimas
Adresatų sąrašus galite gauti iš serverio arba,kai į
adresatų sąrašą įtraukiate kitus adresatus. Kai
prisiregistruojate prie serverio, iš jo automatiškai
gaunami prieš tai naudoti adresatų sąrašai.

Pokalbių įrašymas
Jei peržiūrėdami diskusijų turinį arba, kai esate
prisijungę prie TP grupės norite įrašyti diskusijos
metu siunčiamus pranešimus, pasirinkite
Funkcijos > Išsaugoti diskusiją.
Norėdami sustabdyti įrašymą, pasirinkite
Funkcijos > Baigti įrašymą
Jei norite peržiūrėti įrašytus pokalbius,
pagrindiniame rodinyje pasirinkite Funkcijos >
Išsaugotos diskusijos.
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TP grupių ir vartotojų
paieška
Jei norite ieškoti TP grupių ir vartotojų,
pagrindiniame TP bendruomenės rodinyje
pirmiausia pereikite prie elemento, kuris yra toks
kaip vienas iš jūsų būsenos elementų arba prie
elemento jūsų TP adresatų sąrašuose.
Jei norite ieškoti grupių, pasirinkite Funkcijos >
Nauja diskusija > Ieškoti grupių. Galbūt galėsite
ieškoti pagal grupės pavadinimą, temą ir narius
(vartotojų adresus).
Jei norite ieškoti vartotojų, pasirinkite Funkcijos >
Nauj. MP adresatas > Ieškoti serveryje. Galbūt
galėsite ieškoti pagal vartotojų vardus, adresus,
telefono numerius ir el. pašto adresus.
Kai paieška atlikta, pasirinkite Funkcijos ir iš šių
parinkčių:
● Daugiau rezultatų  — jei norite gauti daugiau

paieškos rezultatų,
● Ankstesni rezultatai  — jei esant galimybei

norite gauti ankstesnius rezultatus,
● Į MP adresatus  — jei adresatą norite įtraukti į

savo TP adresatų sąrašą,
● Atidaryti diskusiją  — jei norite pradėti

diskusiją su adresatu,
● Siųsti kvietimą  — jei adresatą norite pakviesti

į pokalbį,

● Blokavimo funkcijos  — jei norite blokuoti
adresato pranešimus, įtraukti adresatus į
blokuotųjų sąrašą arba peržiūrėti blokuotų
adresatų sąrašą,

● Tapti nariu(-e)  — jei norite prisijungti prie
grupės,

● Išsaugoti  — jei gautą pokalbių grupę norite
nustatyti kaip mėgstamą ir matyti ją rubrikoje
„Diskusijos“,

● Nauja paieška  — jei norite pradėti kitą paiešką
naudodami kitus kriterijus.

Parinktys gali skirtis, atsižvelgiant į TP serverį.

TP grupės
Jei norite prisijungti prie rubrikoje „Diskusijos“
išsaugotų TP grupių, pereikite prie tos grupės, prie
kurios norite prisijungti it paspauskite slinkties
klavišą.
Prisijungę prie TP grupės galite peržiūrėti visus
pranešimus ir siųsti savo pranešimus.
Jei norite siųsti pranešimą, parašykite jį ekrano
apačioje esančiame redagavimo laukelyje ir
paspauskite slinkties klavišą.
Jei kuriam nors dalyviui norite siųsti asmeninį
pranešimą, pasirinkite Funkcijos > Siųsti asmen.
žinutę.
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Jei norite atsakyti į jums atsiųstą asmeninį
pranešimą, pasirinkite pranešimą ir Funkcijos >
Atsakyti.
Jei norite pakviesti prie interneto prisijungusius
adresatus prisijungti prie grupės, pasirinkite
Funkcijos > Siųsti kvietimą.
Jei nenorite gauti žinučių iš tam tikrų dalyvių,
pasirinkite Atgal > Funkcijos > Blokavimo
funkcijos.
Jei norite palikti TP grupę, pasirinkite Funkcijos >
Išeiti iš MP grupės.

TP serverio parametrai
Pasirinkite Funkcijos > Parametrai. Jūsų
prietaisas galbūt turi išankstinė parametrų sąranką,
arba juos galite gauti iš TP paslaugą teikiančio
paslaugos teikėjo patvirtinimo pranešimu.
Vartotojo adresą ir slaptažodį gausite iš savo
paslaugų teikėjo, kai registruositės prie paslaugos.
Jei nežinote savo vartotojo adreso or slaptažodžio,
susisiekite su savo paslaugų teikėju.
Galimos šios parinktys:
● Nuostatos  — keisti savo TP parametrus,
● Serveriai  — peržiūrėti visų nustatytų TP

serverių sąrašą,
● Numatytasis serveris  — keisti TP serverį į tą,

prie kurio norite jungtis.

● Įsireg. MP serveryje  — Jei norite
prisiregistruoti automatiškai, kai paleidžiate TP
programą, pasirinkite Atidarius progr..

Jei į savo TP serverių sąrašą norite įtraukti naują
serverį, pasirinkite Serveriai > Funkcijos >
Naujas serveris. Įveskite šiuos serverio
parametrus:
● Server. pavadinimas  — pokalbių serverio

pavadinimą,
● Naud. prieigos taškas  — prieigos tašką, kurį

norite naudoti serveriui,
● Interneto adresas  — TP serverio interneto

adresą,
● Vartotojo adresas  — savo vartotojo adresą,
● Slaptažodis  — savo prisiregistravimo

slaptažodį.
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