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Επιλογές συνομιλίας
Αφού ολοκληρώσαμε τον τομέα των επαφών, ήρθε η ώρα να δούμε και τις επιλογές που
έχει ο χρήστης στο κομμάτι της συνομιλίας. Η «Συνομιλία» είναι τρίτη στη σειρά στο μενού
επιλογών και μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε πρόσβαση.

Αφού επιλέξετε το άτομο με το οποίο
θέλετε να συνομιλήσετε, από το
πεδίο «Συνομιλία» επιλέξτε «Αποστολή». Θα εμφανιστεί ένα νέο μενού
με έξι επιλογές, η πρώτη από τις
οποίες είναι το «Άμεσο μήνυμα (ΑΜ)»
– από εδώ μπορείτε να στείλετε ένα
γραπτό μήνυμα. Η συζήτηση που θα
ξεκινήσει θα εμφανιστεί σε ξεχωριστό παράθυρο. Στο επάνω μέρος
θα βλέπετε το πρόσωπο με το οποίο
συνομιλείτε, ενώ στο κάτω υπάρχει
το πεδίο για το κείμενο που γράφετε.
Αφού πληκτρολογήσετε μια πρόταση
και πατήσετε το Enter, το κείμενο θα
φτάσει στον παραλήπτη.

Όταν σας απαντήσει, το κείμενο θα
φανεί κάτω από το όνομά του (το
οποίο εμφανίζεται με μπλε χρώμα).
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Κατά τη διάρκεια της συζήτησης,
μπορείτε να πατήσετε στο εικονίδιο
με την κάμερα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία για βιντεοκλήσεις. Αν και οι δύο πλευρές έχουν
κάμερες, η συζήτηση μπορεί να
συνεχιστεί μέσω βίντεο.

συνομιλία
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μέσω
κάμερας, μπορείτε να πατήσετε και
πάλι στο εικονίδιο της κάμερας για
να την κλείσετε. Αν πατήσετε στο
εικονίδιο με το μικρόφωνο, μπορείτε να
το απομονώσετε και να μην ακούγεστε
(αν θέλετε να μιλήσετε με κάποιον χωρίς να σας ακούει ο συνομιλητής σας).

Η πρώτη επιλογή («Λήψη φωτογραφίας») φέρνει την εικόνα του
συνομιλητή σε νέο παράθυρο για να
μπορέσετε να τον «φωτογραφίσετε» και να αποθηκεύσετε αυτή την
εικόνα.
Με το εικονίδιο «+» στα δεξιά του
μικροφώνου μπορείτε να προσθέσετε και τρίτο άτομο στη συνομιλία
μέσω Skype, αλλά και να αξιοποιήσετε όλες τις λειτουργίες πέραν
των συζητήσεων και των βιντεοκλήσεων που προσφέρει η πλατφόρμα.
Αν πατήσετε πάνω στο «+», θα δείτε
να εμφανίζεται μια σειρά επιλογών.
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οδηγός skype
Πατώντας «Αποστολή αρχείων», μπορείτε να στείλετε στο
συνομιλητή σας μέσω Skype ό,τι θέλετε, οποιασδήποτε
μορφής αρχείο, αρκεί να υπάρχει στον υπολογιστή σας σε
ένα σημείο που γνωρίζετε.

Η επιλογή «Αποστολή
επαφών» ανοίγει τη λίστα
επαφών σας και σας επιτρέπει να την προωθήσετε στο
συνομιλητή σας, έτσι ώστε
ουσιαστικά να κάνετε μια
σύσταση και να δώσετε την
ευκαιρία σε άλλα δύο άτομα
να συνδεθούν μέσω Skype.

Πατώντας «Κοινή χρήση οθόνης», μπορείτε να μοιραστείτε την
ενεργή οθόνη σας με τον άλλο χρήστη, με μια λειτουργία που θυμίζει ειδικά προγράμματα όπως το TeamViewer. Με αυτόν τον τρόπο
μπορείτε, για παράδειγμα, να του δείξετε κάτι που βλέπετε χωρίς
να το στείλετε ή ακόμη και να του υποδείξετε ένα πρόβλημα που
αντιμετωπίζετε στον υπολογιστή σας και χρειάζεστε τη βοήθειά
του. Αν θέλετε να προσθέσετε ένα άτομο σε μια κλήση, επιλέξτε
από το μενού «Προσθήκη χρηστών σε αυτή την κλήση».
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συνομιλία
Αφού διαλέξετε ένα άτομο από τη
λίστα επαφών που εμφανίζεται, πατήστε στο πράσινο εικονίδιο «Προσθήκη
στην κλήση». Αν θέλετε να εμφανίσετε
το πληκτρολόγιο για να καλέσετε έναν
τηλεφωνικό αριθμό, έτσι ώστε ο καλούμενος να μπει στην κλήση σας, πατήστε
«Εμφάνιση πληκτρολογίου κλήσεων». Το
πληκτρολόγιο θα εμφανιστεί στο κάτω
μέρος της οθόνης του προγράμματος
και μπορείτε να το αξιοποιήσετε. Μπορείτε να προσθέσετε έως 10 άτομα σε
μία ομαδική βιντεοκλήση.

Αν δείτε ότι για κάποιο λόγο το
παράθυρο επικοινωνίας σας εξαφανίσει στο κάτω μέρος το πεδίο
κειμένου, θα βρεθείτε μπροστά
σε μια εικόνα σαν και αυτή που
ακολουθεί.

Πατήστε στο εικονίδιο με τη «φούσκα κειμένου» στα αριστερά για να
εμφανιστεί ξανά το πεδίο ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων στο κάτω
μέρος.
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οδηγός skype
Αν θελήσετε να τερματίσετε την κλήση, πατήστε στο κόκκινο εικονίδιο του
τηλεφώνου, ενώ για να δείτε την ποιότητα της κλήσης σας, μπορείτε να
πατήσετε στο εικονίδιο με τις μπάρες, κάτω δεξιά στο πρόγραμμα. Εκεί θα
δείτε να εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο με στοιχεία για την ποιότητα της
γραμμής σας και όλων των τεχνικών λεπτομερειών που εμπλέκονται στην
κλήση, όπως η ποιότητα της κάμερας, η ταχύτητα της γραμμής σας κ.λπ. Αν
θέλετε να ανοίξετε τη συζήτηση σε πλήρη οθόνη, πατήστε στο τελευταίο
εικονίδιο κάτω δεξιά, που δείχνει δύο βελάκια να κοιτούν προς τις άκρες της
οθόνης.

Σε καθεμία από τις
τέσσερις καρτέλες
αυτού του προγράμματος υπάρχει
και ένας οδηγός
ποιότητας κλήσεων,
που μπορεί να σας
βοηθήσει να βελτιώσετε την απόδοση
του προγράμματος
μέσω κάποιων ρυθμίσεων.

Επιλέγοντας «Βιντεομήνυμα» θα εμφανιστεί μια νέα επιλογή με ένα παράθυρο για να καταγράψετε ένα ειδικό
βίντεο. Εδώ έχετε τη δυνατότητα να
αποθηκεύσετε ένα αρχείο διάρκειας
3 λεπτών και να το στείλετε μέσω της
υπηρεσίας, έτσι ώστε να το δει ο άλλος
χρήστης (αφού το δεχτεί). Όταν είστε
έτοιμοι και αφού βεβαιωθείτε ότι η
κάμερά σας δείχνει κανονικά, πατήστε
στο λευκό κύκλο στο κέντρο του παραθύρου για να καταγράψετε το μήνυμά
σας. Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή,
πατήστε πάλι στο ίδιο κουμπί που θα
έχει γίνει κόκκινο.
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συνομιλία
Μόλις σταματήσει η εγγραφή,
θα δείτε το νέο βίντεο στο
πάνω μέρος του παραθύρου.
Μπορείτε να το αναπαραγάγετε πατώντας το Play. Αν το
βίντεο σας ικανοποιεί, πατήστε
στο εικονίδιο του φακέλου, διαφορετικά πατήστε στο λευκό
«x» για να το διαγράψετε. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία,
θα δείτε ότι έχει αποσταλεί το
μήνυμά σας ως βίντεο.

Αν επιλέξετε να στείλετε SMS (τρίτη
επιλογή), στο προφίλ του άλλου χρήστη
θα πρέπει να είναι περασμένος ένας
αριθμός. Αν δεν είναι, θα σας ζητηθεί
να τον περάσετε εκείνη τη στιγμή.
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οδηγός skype
Αντίστοιχα, μπορείτε να στείλετε
ένα «Φωνητικό μήνυμα» πατώντας
την τέταρτη επιλογή στο μενού
«Αποστολή». Με τον ίδιο τρόπο που
στείλατε το βίντεο θα μπορέσετε
να καταγράψετε τη φωνή σας και
να τη στείλετε ως αρχείο ήχου στον
άλλο χρήστη.

Από εκεί και πέρα, μπορείτε να στείλετε στον
άλλο χρήστη είτε ένα αρχείο οποιασδήποτε
μορφής είτε κάποια άλλη επαφή (τα στοιχεία
της και το Skype name της για να μπορέσει
και εκείνος στη συνέχεια να την προσθέσει).

Αν θέλετε το πεδίο στα δεξιά του
παραθύρου του Skype να έχει πιο
εμφανή τα στοιχεία του χρήστη με
τον οποίο συνομιλείτε, δεν έχετε
παρά να πατήσετε «Συνομιλία» ➔
«Πλαίσιο προφίλ» και στη συνέχεια
να διαλέξετε ανάμεσα σε «Μικρό»,
«Μεγάλο» και «Απόκρυψη». Αυτό θα
καθορίσει τον όγκο της πληροφορίας
πάνω δεξιά στο Skype.
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συνομιλία

Ομαδικές βιντεοκλήσεις
Ομαδικές βιντεοκλήσεις μέχρι 10 άτομα
προσφέρονται πλέον δωρεάν.
Η προσθήκη ατόμων στις βιντεοκλήσεις
γίνεται με τον τρόπο που περιγράψαμε στις
προηγούμενες σελίδες.

Για να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση μέσω Skype από το
PC, επιλέγετε την επαφή που σας ενδιαφέρει. Ανάλογα με τις επιλογές προβολής, θα εμφανιστεί ένα αυτόνομο παράθυρο της επαφής ή θα μεγαλώσει το υπάρχον. Πατώντας το πράσινο εικονίδιο
«Κλήση», πραγματοποιείται η επικοινωνία μέσω Internet (δωρεάν)
ή μέσω ενός κανονικού αριθμού (με χρέωση).

Αν κάποιος άγνωστος χρήστης σάς ενοχλεί, μπορείτε να τον
αποκλείσετε από τις επαφές σας και να του κόψετε κάθε δίοδο
επικοινωνίας μέσα από το προφίλ στο Skype. Αν θέλετε να διαγράψετε μια επαφή, αφού την επιλέξετε, από το μενού «Συνομιλία»
επιλέξτε «Αποκλεισμός». Θα ερωτηθείτε αν θέλετε να αποκλείσετε εντελώς το χρήστη και να τον αφαιρέσετε από τη λίστα σας.
Ακόμη, αν έχει γίνει κατάχρηση των λειτουργιών του Skype ή σας
ενοχλεί σε πιο μεγάλο βαθμό, δεν έχετε παρά να επιλέξετε επίσης
«Καταγγελία κατάχρησης».

Αρκετά ενδιαφέρουσα είναι και η δυνατότητα που προσφέρει το Skype για τις
ειδοποιήσεις σε συγκεκριμένες συζητήσεις με συγκεκριμένα άτομα. Αν θέλετε να
κλείσετε ένα παράθυρο, αλλά να ενημερωθείτε άμεσα για οποιαδήποτε αλλαγή
σε μια συζήτηση, μπορείτε να το επιλέξετε από το μενού «Συνομιλία» › «Ρυθμίσεις
ειδοποιήσεων». Εδώ θα ορίσετε αν θέλετε ή αν δεν θέλετε να ειδοποιείστε για αλλαγές σε αυτήν τη συζήτηση, ενώ μπορείτε να σημειώνετε και τις λέξεις-κλειδιά
που θα οδηγήσουν στην «ενόχλησή» σας, καθώς θα τα θεωρείτε σημαντικά.
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