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1 Úvod
Následující dokument má za úkol seznámit se s komunikačním programem
ICQ a popsat jeho základní užívání, které je nezbytné pro snadnou
komunikaci – popsat primární funkce (instalace, užívání, psaní zpráv,
práce s kontakty apod.).
Některé funkce proto nebudou vysvětleny a to funkce sekundární (úprava
vlastního obrázku, nastavení barev, hraní her přes internet pomocí ICQ,
apod.).

2 Co je to ICQ?
ICQ je světově nejrozšířenější nástroj na online komunikaci mezi
uživateli připojenými k internetu. Jeho instalace je velmi jednoduchá
a používání intuitivní.
Komunikace mezi uživateli probíhá narozdíl např. od emailu v reálném
čase, Vaší zprávu uvidí příjemce okamžitě a je také schopen okamžitě
odpovědět.
Kromě psaných zpráv můžete také komunikovat hlasem, obrazem nebo
přenášet soubory – to vše zcela zdarma.
Pomocí tzv. Xtraz extra doplňků si můžete s ostatními ICQ uživateli
zahrát hru, číst si zprávy, stahovat hry do mobilu apod. (není popsáno
v tomto dokumentu).
Vaše ICQ číslo lze použít na každém počítači, kde je program ICQ
nainstalován. Musíte si však číslo a heslo k přihlášení pamatovat.
V současné době je dostupné v českém jazyce na icq.atlas.cz a jeho
nejnovější verze se jmenuje ICQ 5.1 (Dále jen ICQ).
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3 Instalace, získání čísla ICQ a registrace
3.1 Jak získat program ICQ
Abyste mohli program používat, musíte jej nejprve nainstalovat. Pokud
ICQ není nainstalované, lze jej stáhnout ze stránek icq.atlas.cz, kde
ve viditelném velkém rámečku najdeme nápis stáhnout ICQ 5.1
v češtině.
Je ale možné, že je program ve vašem počítači již nainstalovaný
z dřívějška. Pak postupujte dle pokynů v kapitole 3.3. pro získání ICQ
čísla. Pokud ho máte, můžete přeskočit rovnou na kapitolu 4.

3.2 Instalace
Po stažení programu spustíme soubor icq5_1_Atlas.exe.
Obrázek 1 ukazuje úvodní obrazovku.

Obr.1: Instalace – krok 1

Obr.2: Instalace – krok 2

Pro instalaci vybereme buď vlastní cílový adresář přes tlačítko Změnit,
nebo necháme cílový adresář beze změny.
Nainstalovat ICQ Toolbar lištu – pomocí ní vás nebudou obtěžovat
vyskakovaní okna s nabídkami služeb ICQ. Další možnost pak nastaví
Atlas jako domovskou stránku. V posledním obdélníčku vybereme, zda
počítač, na který ICQ instalujeme, je osobní a nebo veřejný pro více
uživatelů. Pokračujeme v instalaci kliknutím na Další>.
Zobrazí se okno s licenčním ujednáním. Po přečtení podmínek můžeme
opět kliknout na Další>.
Program se začne instalovat, jak je tomu na obrázku 2. Po instalaci se již
objeví přihlašovací okno, kam vložíme ICQ číslo a heslo.
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3.3 Jak získat ICQ číslo a co to je?
Tak jako telefon má své číslo, aby se k vám mohl někdo dovolat, tak i ICQ
má číslo, podle kterého je každý na internetu v síti ICQ jednoznačně
charakterizován.
K používání programu ho tedy musíme získat – registrovat se. Pokud snad
již ale ICQ číslo vlastníte, přeskočte na kapitolu 4.1.
Po instalaci se zobrazilo dialogové okno pro přihlášení. Klikněte na
Získat číslo ICQ.

Obr.3: Přihlašovací okno – pro získání čísla ICQ klikněte na
Získat číslo ICQ
Objeví se registrační formulář – obrázek 4.

Obr. 4: Registrace – Krok 1
Podrobnosti účtu
4SA426

Obr. 5: Registrace – Krok 2
Osobní nastavení
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Nejprve zvolíme, zda máme Atlas email nebo ne – to pro případ propojení
ICQ s dalšími službami Atlasu, které jsou popsány v kapitole 10. Zvolíme
dostatečně kvalitní heslo a pro ověření jej napíšeme ještě jednou.
Dále zadáme přezdívku, kterou chceme být v ICQ síti pojmenováni. Tato
přezdívka se standardně zobrazuje v seznamu kontaktů (O kontaktech viz
kapitola 6). Zadáme i Křestní a příjmení, chceme-li a rovněž můžeme, ale
nemusíme, zadat datum narození, či pohlaví. Povinně však vyplníme
údaje, které jsou označeny červenou hvězdičkou.
Klikneme na Další.
Chceme-li, vyplníme o své osobě další podrobnosti (obrázek 5). Dále
můžeme vybrat kontrolní otázku a odpověď v případě, že zapomeneme
heslo. Když pak heslo opravdu nevíme, takováto otázka nám bude
položena a po správné odpovědi získáme heslo zpět. Třetí nastavení se
týká soukromí. Nakonec opíšeme číslo z obrázku a klikneme na Další.
Zobrazí se nám třetí a poslední krok instalace a tou je registrace na
portálu Atlas. Propojením služeb ICQ a Atlas můžeme získat další funkce.
O těchto funkcích se můžete stručně dočíst v kapitole 10 nebo podrobněji
na icq.atlas.cz.
Nechceme-li ICQ a Atlas propojit, stačí kliknout na Dokončit a instalace je
u konce. Dodatečné propojení je možné.
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4 Spuštění programu a připojení do sítě ICQ:
4.1 Spuštění
Program spustíme z nabídky Start->ICQ 5.1, nebo naleznete jeho ikonu
dolní liště, je-li spuštěno.

Obr.6: Spuštění programu
Program spustíme z nabídky
Start->ICQ 5.1
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Obr.7: Spuštění programu Ikona
ICQ v dolní liště
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4.2 Připojení

Obr.8: Přihlášení

Obr.9: Přihlášení – tlačítko
Připojit jako

V kolonce Číslo ICQ/email vyplňte své ICQ číslo nebo email, který jste
pro ICQ registrovali.
V kolonce heslo uveďte své heslo do sítě ICQ. Zaškrtnutím Uložit heslo
si bude program pamatovat vaše heslo a i číslo ICQ/email při příštím
spuštění a není třeba již znovu nic zadávat.
Zaškrtnutím Automatické přihlášení způsobíte, že při příštím spuštění
programu vás program rovnou přihlásí.
Tlačítko Nastavení upravuje nastavení připojení. Vše je již přednastaveno
za nás, takže není potřeba měnit.
Najeďte kurzorem na tlačítko Připojit jako a klikněte levým tlačítkem
myši. Program vás připojí do sítě ICQ.

4.3 Připojit jako
Je možné změnit váš ICQ stav ještě před přihlášením. O stavech viz
kapitola 7.

4.3.1 Jak změnit stav?
Klikněte levým tlačítkem myši na ikonku vedle tlačítka Připojit jako
a vyberte kliknutím jeden z nabízených stavů. Poté se můžete připojit
výše zmíněným způsobem.
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5 Po přihlášení

Obr.10: Vzhled ICQ
Na obrázku 10 je možné vidět, jak může vypadat program po přihlášení
do sítě ICQ. Stručně se podívejme na tři nejdůležitější oblasti kvůli
přehlednosti.

5.1 Panel Xtraz
Jedná se o různé zábavné funkce, jako hry, posílání pohlednic atp. Panel
Xtraz není v této brožuře vysvětlen.

5.2 Nabídka možností
Lze měnit údaje a nastavení programu, vyhledávat a přidávat kontakty,
vyhledávat v nápovědě.

5.3 Seznam kontaktů
Po přihlášení se zobrazí seznam kontaktů vašich známých. Mohou mít
různé stavy, viz kapitola 7.
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6 Kontakty a seznam kontaktů
Abychom mohli komunikovat s našimi přáteli, známými či rodinou,
musíme mít jejich kontakt v seznamu kontaktů. Pokud spouštíte program
poprvé v životě, nebudete v seznamu mít kontakt žádný.

6.1 Hledání a přidávání kontaktů
V nabídce možností klikněte na Kontakty a vyberte možnost
Hledání a přidávání kontaktů (viz obrázek 11.). Zobrazí se vám
následující okno.

Obr.11: Hledání a přidávání kontaktů – menu

Obr.12: Hledání a přidávání kontaktů – hledání dle čísla ICQ
Nyní můžete vyhledávat podle čísla ICQ, podle emailu, atp. Lze rovněž
hledat přímo osoby. Klikněte na Hledání osob.
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Obr.13: Hledání a přidávání kontaktů – hledání dle osob
Vyhledávat můžete podle všech možností zobrazených na obrázku 13.
Až budete chtít osobu vyhledat, klikněte na tlačítko Najít.
V případě, že daná osoba existuje, zobrazí se vám v seznamu.
Může se zobrazit i více osob a často se to i stává. Například zadáním
jména Jana budete mít jistotu, že jich program nalezne velmi mnoho.

Obr.14: Přidání uživatele do seznamu kontaktů - autorizace

Pak stačí vybrat danou osobu (kliknout na ni levým tlačítkem myši)
a stisknout tlačítko přidat uživatele.
4SA426
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Z důvodů bezpečnosti, aby si každý nemohl jen tak kohokoliv přidat,
je nutné teprve uživatele autorizovat. Proto hned uživatele nebudete mít
přidaného, ale zobrazí se vám okno na obrázku 14.
Úplně nahoře vidíme uživatelovo ICQ číslo, jeho přezdívku a případně
email, je-li uveden.
Dále můžete vybrat, do jaké skupiny má být uživatel zařazen (o skupinách
viz kapitola 6.3) Zaškrtnutím nabídky Udělit autorizaci říkáte, že i
uživatel, kterému přijde vaše autorizace, si vás nemůže jen tak přidat, ale
musí vás rovněž autorizovat. Klikněte na Další>>.
Zobrazí se informační zpráva oznamující autorizaci osobě, kterou chcete
přidat. Tuto zprávu můžete změnit podle vašich představ.
Například
„Ahoj Karle, rád bych si tě přidal do svého ICQ posílám ti autorizaci.“
Klikněte na Další>>.
Uživateli bude váš požadavek na autorizaci odeslán. Jakmile si vaší
autorizace všimne a přidá si vás do svého seznamu kontaktů, budete
informováni zprávou.
V případě, že uživatel ještě není autorizován, jeho kontakt se vám vypíše
v seznamu kontaktů v části Čekání na ověření.

6.1.1 Informování o přidání
Pod seznamem kontaktů je oblast pro upozornění programu, kterou
vidíme na obrázku 15. V momentě přidání vašeho kontaktu se vám zde
zobrazí obrázek „fajfky.“

Obr.15: Informace o přidání
Informační oblast programu

Obr.16: Informace o přidání
Dolní lišta operačního systému

Tento obrázek najdete rovněž v dolní liště operačního systému Windows
vedle ikony stavu ICQ.
Kliknutím na tuto „fajfku“ se objeví zpráva informující o přidání kontaktu
a vy spolu konečně můžete komunikovat. O komunikaci pojednává
kapitola 8.
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6.2 Úprava kontaktů
Někdy se vám dané jméno nelíbí, jindy potřebujete kontakt smazat,
protože
s daným
člověkem
již
nehovoříte.
Kontakty
můžete
přejmenovávat, mazat, seřazovat podle abecedy, seřazovat podle ICQ
stavu (viz kapitola 7), třídit do skupin, posílat jim soubory a mnoho
dalších věcí.
Nejjednodušeji, jak udělat s kontaktem jakoukoliv činnost (kromě
hromadných akcí s kontakty), je, že najedeme kurzorem myši na příslušný
kontakt a stiskneme pravé tlačítko myši. Zobrazí se nám kontextové menu
s nabídkami pro tento kontakt. Nyní si vysvětlíme pár základních možností
tohoto menu.

6.2.1 Přejmenování kontaktu
Klikneme pravým tlačítkem na kontakt a vybereme
Přejmenovat. Následně vypíšeme jméno a stiskneme OK.

možnost

6.2.2 Smazání kontaktu
Klikneme pravým tlačítkem na kontakt a vybereme možnost Odstranit.
Zobrazí se varovná zpráva, zda chceme kontakt smazat. Pro smazání
stiskneme OK.

6.2.3 Seřazení kontaktů podle abecedy / podle ICQ stavu
V nabídce možností vybereme Kontakty – Seřadit kontakty a dále
jednu z možností.

6.2.4 Zobrazení pouze aktuálně připojených osob v síti ICQ
(aktuálně připojeni = jakýkoliv jiný stav než offline)

V nabídce možností vybereme Kontakty – Zobrazit pouze kontakty
online. Opakováním této volby dosáhneme opačného stavu, tedy se
zobrazí všechny kontakty. Osoby, které nejsou aktuálně připojeni v síti
ICQ, budou až pod kontakty uživatelů, kteří připojeni jsou. Viditelně je
odděluje čára s nápisem Offline (Offline – odpojen od sítě).

6.2.5 Pokud mám seřazeny kontakty podle abecedy a zobrazeny všechny (tedy
nejen online), bude upřednostněno řazení podle abecedy nebo podle
stavu?
Nejprve se zobrazí kontakty osob, které jsou online a budou utříděny
podle abecedy. Pod nimi budou kontakty offline seřazeny rovněž podle
abecedy.
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6.3 Skupiny kontaktů
Kontakty je možné třídit do různých skupin, které si můžete vytvořit.
Aktivování skupin dosáhneme v nabídce Kontakty – Zobrazit skupiny.
V seznamu kontaktů nyní vidíme skupiny (pokud existují, standardně
existuje jedna skupina Obecné).
Najetím kurzorem na příslušnou skupinu a kliknutím pravým tlačítkem
myši, můžeme:
Otevřít/zavřít skupinu – seznam kontaktů v této skupině se zviditelní a
nebo skryje.
Otevřít/zavřít všechny skupiny - seznam kontaktů ve všech skupinách
se zviditelní a nebo skryje.
Vytvořit/odstranit
skupinu.

novou skupinu – můžeme vytvořit/odstranit

Přejmenovat – přejmenuje skupinu.
V případě samostatného kontaktu pak stejným způsobem můžeme osobu
přesunout do libovolné skupiny. Platí, že každý uživatel patří pouze do
jedné jediné skupiny.
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7 ICQ stav a jeho změna
ICQ stav informuje ostatní uživatele, jestli jste u počítače, a co děláte.
Tyto stavy vidíte u každého kontaktu v seznamu a svůj stav vidíte
bezprostředně nad panelem kontaktů a rovněž v dolní liště.

Obr.17: ICQ stav – ikona ICQ
v dolní liště

Obr.18: ICQ stav – základní
stavy a změna stavu

Stejně tak váš stav uvidí osoba, která vlastní váš kontakt.
Pokud nejste u počítače a nebo nechcete být rušeni okolím, ale přesto
chcete být z jakéhokoliv důvodu připojeni stále do sítě ICQ, můžete
změnit svůj ICQ stav (dále jen stav).
Nad seznamem kontaktů máme tlačítko ukazující náš stav. Najetím
kurzoru a kliknutím levým tlačítkem myši můžeme stav změnit. Ukazuje
nám to obrázek 18.

7.1 Základní stavy
Online – uživatel je připojen do sítě ICQ a schopen komunikace. Chce
komunikovat s ostatními a nebo je připraven na komunikaci
Dočasně pryč – uživatel je připojen do sítě, ale na chvilku někam odběhl
a za chvíli se pravděpodobně vrátí. Tento stav je automaticky nastaven po
deseti minutách bez použití počítače. Toto nastavení lze změnit v nabídce
možností Hlavní – Předvolby – Stav.
Pryč – uživatel je připojen do sítě, ale je pryč delší dobu, není schopen
komunikovat, ale je stále přihlášen. Tento stav je automaticky nastaven
po dvaceti minutách bez použití počítače. Toto nastavení leze změnit
v nabídce možností Hlavní – Předvolby – Stav.
Neviditelný - uživatel je připojen do sítě, ale ostatní osoby to nebudou
vědět. Pokud tento stav nastavíte, ostatní lidé uvidí váš kontakt jako
offline. Budou si myslet, že jste odpojen ze sítě. Lze nastavit, aby vás
některé osoby viděly v případě, že jste neviditelný.
Nastavení lze změnit v nabídce možností Hlavní – Předvolby – Seznam
viditelnosti.
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Podobné možnosti soukromí nabízí seznam neviditelnosti (osoby vás
uvidí, až když jim napíšete zprávu) a seznam ignorovaných (blokace
zpráv daných osob).
Offline - uživatel není připojen do sítě.

7.2 Další stavy – Správce stavu
Mimo to lze nastavit i jiné extra stavy, tzv. Xstatusy. K tomu slouží
Správce stavu, který se nachází v seznamu základních stavů na prvním
místě. Kliknutím na Správce stavu se zobrazí nové okno, v kterém
můžete vytvořit několik nových stavů. Tyto stavy lze ve správci libovolně
měnit, mazat. Naráz můžete přidat pět nových stavů. Podrobně je to vidět
na obrázku 19.

Obr.19: ICQ stav – extra stavy
Aby se extra stavy zobrazily v panelu pro výběr stavu, musíme je
zaškrtnout a pak kliknout na OK. Od té chvíle je budeme moci používat.
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8 Psaní zpráv, posílání souborů
8.1 Posílání zpráv
Abychom mohli cokoliv napsat nějaké osobě, musí být v našem seznamu
kontaktů. Najedeme kurzorem myši na příslušný kontakt a dvojitě
klikneme levým tlačítkem. Další možnost je kliknout na kontakt pravým
tlačítkem a vybrat poslat zprávu. Zobrazí se nám následující okno.

Obr.20: Okno pro psaní zpráv
V horní části okna vidíme konverzaci (byla-li uskutečněna nebo probíhá-li)
s danou osobou. Dolní část okna slouží k psaní zpráv. Po napsání naší
zprávy klikneme na tlačítko Poslat (nebo stiskneme klávesu Enter – záleží
dle nastavení v kapitole 8.1.2) a zpráva se odešle a zobrazí se
v konverzační části.
V konverzační části je rovněž možné vidět ikonu našeho stavu, nebo stavu
našeho kolegy.

8.1.1 Lze poslat zprávu i uživatelům, kteří jsou offline?
Ano, ale lze poslat jen stručnou zprávu do velikosti 450 znaků. Delší se
neodešle. V případě, že jste offline vy, zprávu neodešlete vůbec, protože
nejste připojen do sítě ICQ.

8.1.2 Nastavení při psaní zpráv a konverzaci
Někdy chceme změnit například velikost písma, barvu textu a pozadí, či
smazat veškerou konverzaci v aktuálním okně, abychom neztratili
v panelu
přehlednost. Všechna tato nastavení nalezneme pod ikonkou
mezi horní a dolní částí okna. Nastavení je poměrně snadné. Můžeme
změnit:
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Písmo – změnit font, velikost a další možnosti.
Barva textu – zobrazí se barevná paleta. Kliknutím levého tlačítka myši
na příslušnou barvu a následně potvrzením tlačítka OK barvu změníme.
Barva pozadí – zobrazí se barevná paleta. Kliknutím levého tlačítka myši
na příslušnou barvu a následně potvrzením tlačítka OK barvu konverzační
části okna (i části pro psaní zpráv) změníme.
Zobrazit obrázek na pozadí – nastavením této možnosti
se v konverzační části okna objeví jeden ze standardních obrázků ICQ.
Přehrát zvuk – máme-li v našem počítači aktivovaný zvuk a máme-li
připojeny sluchátka nebo reproduktory, uslyšíme při psaní zvuk podobný
psacímu stroji.
Potlačit nastavení uživatele – tato možnost říká, že všechna barevná
nastavení a nastavení textu se budou zohledňovat dle našeho nastavení,
nikoliv dle nastavení přítele, s kterým si povídáme.
Zprávy posílat klávesou ‘Enter‘ – zaškrtnutím této možnosti odesíláme
zprávy klávesou Enter. Odškrtnutím se při psaní zprávy a stisknutí této
klávesy dostaneme na další řádek naší zprávy. Odeslat zprávu pak
můžeme jen pomocí tlačítka Odeslat.
Smazat zprávy v tomto okně – smaže celou konverzaci okna, jsou-li
v něm zprávy.
Historie zprávy – zobrazí historii naší konverzace s daným uživatelem.

8.2 Poslání souboru
V ICQ můžete posílat soubory – obrázky, texty, cokoliv chcete. Rychlost
přenosu je omezena rychlostí serveru ICQ a také vašeho připojení, stejně
tak jako připojení osoby, které soubor zasíláte.
Pro poslání souboru vyberte kontakt v seznamu, najeďte kurzorem myši
a stiskněte pravé tlačítko. Vyberte Poslat soubor. Zobrazí se vám
adresáře ve vašem počítači. Tam vyberte příslušný soubor a stiskněte
open. Osobě, které soubor posíláte, se zobrazí informace, zda chce
soubor přijmout. Pokud souhlasí, soubor se začne odesílat.

8.2.1 Lze poslat soubor i uživatelům, kteří jsou offline?
Nikoliv, lze pouze krátké zprávy do 450 znaků.
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9 Odhlášení ze sítě ICQ a vypnutí programu
9.1 Odhlášení
Pokud se chceme odhlásit, v panelu stavů vybereme Offline. V tu chvíli
nejsme připojeni do sítě ICQ, ale program stále běží. Můžeme se kdykoliv
připojit změnou stavu.

9.2 Vypnutí programu
V dolní liště operačního systému Windows najedeme myší na ikonu ICQ
(zobrazuje náš aktuální stav), klikneme pravým tlačítkem myši
a vybereme Vypnout. Program nás automaticky odhlásí a ukončí se.
Druhá možnost je vybrat tuto volbu v nabídce možností
Hlavní – Vypnout.

10 Další výhody s Atlas ICQ
Tato příloha se věnuje stručnému představení dalších funkcí ICQ, které je
možné používat v případě, že jste si program stáhli z portálu Atlas. Atlas
s tvůrci ICQ spolupracuje, a výsledkem jsou následující možnosti. Bližší
podrobnosti jsou na webových stránkách icq.atlas.cz.
Je možno posílat SMS z Atlas ICQ na mobilní telefony (prozatím v síti O2)
zcela ZDARMA a odpovědi z mobilu Vám budou chodit přímo zpět do
Atlas ICQ. Odpověď z mobilního telefonu je zpoplatněna dle platných
ceníků O2.
Z ICQ se dá nově také volat na pevné a mobilní linky po celém světě
a to za zlomek ceny, kterou jste běžně dosud platili.
S Atlas ICQ se můžete i bavit, například stažením nové hry do vašeho
mobilu.
Máte-li účet u ICQ, s Atlas ICQ lze tento účet snadno propojit. Když to
uděláte, ICQ vám pak bude ukazovat, kolik máte nových nepřečtených
mailů, a od Vaší mailové schránky vás bude dělit pouhé jedno kliknutí
myši.
Pomocí Xtraz doplňků lze sledovat i aktuální zprávy, počasí či horoskopy.
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