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Άµεσα µηνύµατα
Πληροφορίες σχετικά µε τα
Άµεσα µηνύµατα
Η υπηρεσία άµεσων µηνυµάτων (IM) (υπηρεσία
δικτύου) σας επιτρέπει να συνοµιλείτε µε άλλα
άτοµα που χρησιµοποιούν τα άµεσα µηνύµατα και
να συµµετέχετε σε φόρουµ συζητήσεων (οµάδες
IM) για συγκεκριµένα θέµατα. ∆ιάφοροι φορείς
παροχής υπηρεσιών διατηρούν συµβατούς
διακοµιστές ανταλλαγής άµεσων µηνυµάτων (IM)
στους οποίους µπορείτε να συνδεθείτε αφού
εγγραφείτε σε µια υπηρεσία IM. Οι φορείς παροχής
υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρουν ως προς την
υποστήριξη δυνατοτήτων.
Για να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε την
υπηρεσία άµεσων µηνυµάτων, πρέπει πρώτα να
αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις για πρόσβαση στην
υπηρεσία που θέλετε να χρησιµοποιήσετε. Οι
ρυθµίσεις ενδέχεται να έχουν διαµορφωθεί εκ των
προτέρων στη συσκευή σας ή, ενδέχεται να λάβετε
τις ρυθµίσεις ως µήνυµα διαµόρφωσης από τον
φορέα παροχής της υπηρεσίας ΙΜ. Μπορείτε επίσης
να εισαγάγετε τις ρυθµίσεις µε µη αυτόµατο τρόπο.

Προβολές άµεσων
µηνυµάτων
Στην κύρια προβολή της εφαρµογής, επιλέξτε
● Αναγνωριστ. χρήστη  — για να προβάλετε την

κατάσταση και την ταυτότητά σας στην
εφαρµογή άµεσων µηνυµάτων

● Συζητήσεις  — για να προβάλετε µια λίστα
συζητήσεων άµεσων µηνυµάτων, οµάδων
συνοµιλίας και προσκλήσεων που έχετε λάβει
και για να ανοίξετε µια οµάδα συνοµιλίας, µια
συζήτηση ή µια πρόσκληση

Για να προβάλετε τις επαφές σας, επιλέξτε το
όνοµα µιας λίστα επαφών.
Υπάρχουν διαθέσιµες οι ακόλουθες επιλογές:
● Νέα συζήτηση  — Έναρξη ή συνέχιση µιας

συζήτησης µε έναν χρήστη άµεσων µηνυµάτων.
● Νέα επαφή Συνοµιλ.  — ∆ηµιουργία,

επεξεργασία ή προβολή της κατάστασης
σύνδεσης των επαφών άµεσων µηνυµάτων.

● Αποθηκευµ. συζητήσεις  — Προβολή µιας
προηγούµενης περιόδου σύνδεσης άµεσων
µηνυµάτων, την οποία έχετε αποθηκεύσει.4



Όταν ανοίγετε µια συζήτηση, στην προβολή
συζήτησης εµφανίζονται τα µηνύµατα που έχουν
αποσταλεί και έχουν ληφθεί. Για να στείλετε ένα
νέο µήνυµα, πληκτρολογήστε το µήνυµα στο
πλαίσιο της εφαρµογής επεξεργασίας, στο κάτω
µέρος της οθόνης.

Σύνδεση σε διακοµιστή
άµεσων µηνυµάτων
1. Για να συνδεθείτε στο διακοµιστή άµεσων

µηνυµάτων (IM) που χρησιµοποιείται, ανοίξτε
την υπηρεσία IM και επιλέξτε Επιλογές >
Σύνδεση.

2. Εισαγάγετε το αναγνωριστικό χρήστη και τον
κωδικό πρόσβασης και πατήστε το πλήκτρο
κύλισης για να συνδεθείτε. Το αναγνωριστικό
χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το
διακοµιστή άµεσων µηνυµάτων τα λαµβάνετε
από τον φορέα παροχής υπηρεσιών που
χρησιµοποιείτε.

3. Για να αποσυνδεθείτε, επιλέξτε Επιλογές >
Αποσύνδεση.

Έναρξη νέας συζήτησης
Για να ξεκινήσετε µια νέα συζήτηση µε άµεσα
µηνύµατα, στην κύρια προβολή της εφαρµογής,

πραγµατοποιήστε κύλιση σε µια λίστα επαφών
άµεσων µηνυµάτων. Εάν η λίστα είναι κλειστή,
πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να την αναπτύξετε
ώστε να εµφανιστούν οι επαφές της λίστας.
Πραγµατοποιήστε κύλιση στην επαφή της λίστας
που θέλετε. Ένα εικονίδιο υποδεικνύει τη
διαθεσιµότητα της επαφής. Για να ξεκινήσετε µια
συζήτηση µε την επαφή, πατήστε το πλήκτρο
κύλισης.
Αφού επιλέξετε µια επαφή, θα ανοίξει η προβολή
συζήτησης µε ένα πλαίσιο προγράµµατος
επεξεργασίας στο επίκεντρο και, µπορείτε να
αρχίσετε να πληκτρολογείτε το µήνυµά σας στο
πλαίσιο αυτό.

Προβολή και έναρξη
συζητήσεων
Στην ενότητα µε την κεφαλίδα "Συζητήσεις",
µπορείτε να δείτε µια λίστα των επαφών µε τις
οποίες έχετε µια συζήτηση σε εξέλιξη. Οι
συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη κλείνουν
αυτόµατα κατά την έξοδό σας από την υπηρεσία
άµεσων µηνυµάτων.
Για να προβάλετε µια συζήτηση, πραγµατοποιήστε
κύλιση σε έναν συµµετέχοντα και πατήστε το
πλήκτρο κύλισης. 5



Για να συνεχίσετε τη συζήτηση καθώς την
προβάλλετε, γράψτε το µήνυµά σας και πατήστε το
πλήκτρο κύλισης.
Για να επιστρέψετε στη λίστα συζητήσεων χωρίς
να κλείσετε τη συζήτηση, επιλέξτε Πίσω.
Για να κλείσετε τη συζήτηση, επιλέξτε Επιλογές >
Τερµατ. συζήτησης.
Για να ξεκινήσετε νέα συζήτηση, επιλέξτε
Επιλογές > Νέα συζήτηση.

Αλλαγή της κατάστασής σας
Για να αλλάξετε την κατάστασή σας για τα άµεσα
µηνύµατα, η οποία εµφανίζεται στους άλλους
χρήστες της υπηρεσίας ΙΜ, από την κύρια προβολή
της εφαρµογής, πραγµατοποιήστε κύλιση στο
πρώτο στοιχείο.
Για να επιλέξετε µια νέα κατάσταση, πατήστε το
πλήκτρο κύλισης. Μεταβείτε στη νέα κατάσταση
και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Τροποποίηση των
προσωπικών προτιµήσεων
για τα άµεσα µηνύµατα
Επιλέξτε Επιλογές > Ρυθµίσεις > Προτιµήσεις
και από τα ακόλουθα:
● Χρήση ψευδώνυµου (εµφανίζεται µόνο εάν οι

οµάδες άµεσων µηνυµάτων υποστηρίζονται
από το διακοµιστή) — Για να εισαγάγετε ένα
ψευδώνυµο, επιλέξτε Ναι.

● Προβολή διαθεσιµ. µου  — Για να επιτρέψετε
σε άλλους να βλέπουν εάν είστε συνδεδεµένοι,
επιλέξτε Σε όλους.

● Επιτρέπ. µηνύµατα από  — Για να επιτρέψετε
τη λήψη µηνυµάτων από όλους, επιλέξτε
Όλους.

● Επιτρέπ. µηνύµατα από  — Για να επιτρέψετε
τη λήψη µηνυµάτων µόνο από τις επαφές σας,
επιλέξτε Επαφ. Συνοµ. µόνο. Οι προσκλήσεις
για άµεσα µηνύµατα αποστέλλονται από τις
επαφές που θέλουν να συµµετάσχετε στις
οµάδες τους.

● Ταξιν. επαφ. Συνοµιλ.  — Επιλέξτε τον τρόπο
ταξινόµησης των επαφών σας: Αλφαβητικά ή
Ανά κατ. σύνδεσ..

● Ενηµέρωση διαθεσιµ.  — Για να επιλέξετε τον
τρόπο µε τον οποίο ενηµερώνονται τα στοιχεία
σχετικά µε το εάν οι επαφές σας είναι σε6



σύνδεση ή εκτός σύνδεσης, επιλέξτε Αυτόµατα
ή Μη αυτόµατα.

● Επαφές εκτός σύνδεσης  — Επιλέξτε εάν οι
επαφές που βρίσκονται εκτός σύνδεσης θα
εµφανίζονται στη λίστα επαφών.

● Χρώµα µηνυµάτων µου  — Επιλέξτε το χρώµα
των άµεσων µηνυµάτων που στέλνετε.

● Χρώµα ληφθ. µηνυµάτ.  — Επιλέξτε το χρώµα
των άµεσων µηνυµάτων που λαµβάνετε.

● Προβολή ηµ/νίας/ώρας  — Για να προβάλετε
την ηµεροµηνία και την ώρα των άµεσων
µηνυµάτων στις συζητήσεις, επιλέξτε Ναι.

● Ήχος ειδ. Συνοµιλίας  — Αλλάξτε τον ήχο που
ακούγεται όταν λαµβάνετε ένα νέο άµεσο
µήνυµα.

Ανάκτηση λιστών επαφών
άµεσων µηνυµάτων
Μπορείτε να ανακτήσετε λίστες επαφών από το
διακοµιστή ή να προσθέσετε µια νέα επαφή σε µια
λίστα επαφών. Όταν συνδέεστε στο διακοµιστή,
γίνεται αυτόµατη ανάκτηση των λιστών επαφών
που χρησιµοποιούσατε προηγουµένως.

Εγγραφή συνοµιλιών
Όταν προβάλλετε το περιεχόµενο µιας συζήτησης,
για να εγγράψετε τα µηνύµατα που

ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια µιας συζήτησης
ή ενώ συµµετέχετε σε µια οµάδα άµεσων
µηνυµάτων, επιλέξτε Επιλογές > Αποθήκευση
συζήτησης.
Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε
Επιλογές > ∆ιακοπή εγγραφής.
Για να προβάλετε τις εγγεγραµµένες συνοµιλίες,
στην κύρια προβολή, επιλέξτε Επιλογές >
Αποθηκευµ. συζητήσεις.

Αναζήτηση οµάδων άµεσων
µηνυµάτων και χρηστών
Για να πραγµατοποιήσετε αναζήτηση οµάδων
άµεσων µηνυµάτων και χρηστών, στην κύρια
προβολή της κοινότητας άµεσων µηνυµάτων,
πραγµατοποιήστε πρώτα κύλιση σε ένα στοιχείο,
π.χ. ένα από τα στοιχεία της κατάστασής σας ή σε
ένα στοιχείο κάποιας από τις λίστες επαφών σας
άµεσων µηνυµάτων.
Για να πραγµατοποιήσετε αναζήτηση οµάδων,
επιλέξτε Επιλογές > Νέα συζήτηση >
Αναζήτηση οµάδων . Μπορείτε να
πραγµατοποιήσετε αναζήτηση ανά όνοµα οµάδας,
θέµα και µέλη (αναγνωριστικό χρήστη).
Για να πραγµατοποιήσετε αναζήτηση χρηστών,
επιλέξτε Επιλογές > Νέα επαφή Συνοµιλ. > 7



Αναζήτ. στο διακοµ. . Μπορείτε να
πραγµατοποιήσετε αναζήτηση ανά όνοµα χρήστη,
αναγνωριστικό χρήστη, αριθµό τηλεφώνου και
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Όταν µια αναζήτηση ολοκληρωθεί, επιλέξτε
Επιλογές και από τα ακόλουθα:
● Περισσ. αποτελέσµ.  — Για να ανακτήσετε

περισσότερα αποτελέσµατα αναζήτησης.
● Προηγ. αποτελέσµ.  — Για να ανακτήσετε

προηγούµενα αποτελέσµατα αναζήτησης, εάν
υπάρχουν διαθέσιµα.

● Προσθ. στις επαφές  — Για να προσθέσετε µια
επαφή στις επαφές άµεσων µηνυµάτων.

● Άνοιγµα συζήτησης  — Για να ανοίξετε µια
συνοµιλία µε µια επαφή.

● Αποστ. πρόσκλησης  — Για να προσκαλέσετε
µια επαφή σε συνοµιλία.

● Επιλογές φραγής  — Για να αποκλείσετε
µηνύµατα από µια επαφή, να προσθέσετε µια
επαφή στη λίστα αποκλεισµένων επαφών ή να
προβάλετε τη λίστα των αποκλεισµένων
επαφών σας.

● Συµµετοχή  — Για να συµµετάσχετε στην οµάδα
συνοµιλίας.

● Αποθήκευση  — Για να αποθηκεύσετε την
οµάδα συνοµιλίας που ανακτήσατε ως µια
αγαπηµένη, στην ενότητα µε κεφαλίδα
"Συζητήσεις".

● Νέα αναζήτηση  — Για να ξεκινήσετε νέα
αναζήτηση µε διαφορετικά κριτήρια.

Οι διαθέσιµες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν
ανάλογα µε το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Οµάδες άµεσων µηνυµάτων
Για να συµµετάσχετε σε µια οµάδα άµεσων
µηνυµάτων που είναι αποθηκευµένη υπό την
κεφαλίδα "Συζητήσεις", πραγµατοποιήστε κύλιση
στην οµάδα που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο
κύλισης.
Αφού συµµετάσχετε στην οµάδα άµεσων
µηνυµάτων, µπορείτε να προβάλλετε τα µηνύµατα
που ανταλλάσσονται σε αυτήν και να στέλνετε τα
δικά σας µηνύµατα.
Για να στείλετε ένα µήνυµα, γράψτε το στο πλαίσιο
επεξεργασία στο κάτω µέρος της οθόνης και
πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
Για να στείλετε ένα προσωπικό µήνυµα σε κάποιον
συµµετέχοντα, επιλέξτε Επιλογές > Αποστ.
προσ. µηνύµ..
Για να απαντήσετε σε ένα προσωπικό µήνυµα που
σας έχει σταλεί, επιλέξτε το µήνυµα και Επιλογές >
Απάντηση.
Για να προσκαλέσετε επαφές άµεσων µηνυµάτων,
που βρίσκονται σε σύνδεση, ώστε να8



συµµετάσχουν στην οµάδα άµεσων µηνυµάτων,
επιλέξτε Επιλογές > Αποστ. πρόσκλησης.
Για να αποτρέψετε τη λήψη µηνυµάτων από
συγκεκριµένους συµµετέχοντες, επιλέξτε Πίσω >
Επιλογές > Επιλογές φραγής.
Για να αποχωρήσετε από την οµάδα άµεσων
µηνυµάτων, επιλέξτε Επιλογές > Έξοδος από οµ.
Συν..

Ρυθµίσεις διακοµιστή
άµεσων µηνυµάτων
Επιλέξτε Επιλογές > Ρυθµίσεις. Οι ρυθµίσεις
ενδέχεται να έχουν διαµορφωθεί εκ των προτέρων
στη συσκευή σας ή, ενδέχεται να λάβετε τις
ρυθµίσεις ως µήνυµα επιβεβαίωσης από τον
φορέα παροχής της υπηρεσίας ΙΜ. Θα λάβετε το
αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης
από τον φορέα παροχής υπηρεσιών που
χρησιµοποιείτε, όταν εγγραφείτε στην υπηρεσία.
Εάν δεν γνωρίζετε το αναγνωριστικό χρήστη και
τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε µε τον
φορέα παροχής υπηρεσιών.
Υπάρχουν διαθέσιµες οι ακόλουθες ρυθµίσεις:
● Προτιµήσεις  — Τροποποίηση των ρυθµίσεων

άµεσων µηνυµάτων.

● ∆ιακοµιστές  — Προβολή µιας λίστας όλων των
καθορισµένων διακοµιστών άµεσων
µηνυµάτων.

● Προεπιλ. διακοµιστής  — Αλλαγή του
διακοµιστή άµεσων µηνυµάτων, στον οποίο
συνδέεστε.

● Τύπος σύνδ. Συνοµιλίας  — Για να συνδέεστε
αυτόµατα όταν ανοίγετε την υπηρεσία άµεσων
µηνυµάτων, επιλέξτε Στην εκκίνηση.

Για να προσθέσετε ένα νέο διακοµιστή στη λίστα
διακοµιστών άµεσων µηνυµάτων, επιλέξτε
∆ιακοµιστές > Επιλογές > Νέος διακοµιστής.
Εισαγάγετε τις παρακάτω ρυθµίσεις διακοµιστή:
● Όνοµα διακοµιστή  — Το όνοµα του

διακοµιστή συνοµιλιών.
● Σηµ. πρόσβ. σε χρήση  — Το σηµείο

πρόσβασης που θέλετε να χρησιµοποιείτε για το
διακοµιστή.

● ∆ιεύθυνση ιστού  — Τη διεύθυνση URL του
διακοµιστή άµεσων µηνυµάτων.

● Αναγνωρ. χρήστη  — Το αναγνωριστικό
χρήστη που χρησιµοποιείτε.

● Κωδικός πρόσβασης  — Τον κωδικό
πρόσβασής σας.
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