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SIM-IM

SIM-IM
SIM-IM (Simple Instant Messenger) je víceprotokolový internetový komunikátor. Podporuje
všechny důležité protokoly (Jabber, ICQ, MSN, apod.), takže s ním můžete být připojeni zároveň na
více sítích naráz. Podporuje zajímavé vychytávky, jako například OSD, což znamená, že se vám při
příchozí zprávě napíše přes obrazovku barevný nápis, že vám došla zpráva. Skvělé, pokud si těch
zpráv na dolní liště nikdy nevšimnete. Také umí zobrazovat zprávy v panelech nebo si vytáhnout
plovoucí kontakty kamarádů na plochu.

Tento program je vhodnější pro distribuci Kubuntu, neboť používá KDE knihovny.

Instalace
Přidejte si universe zdroje. Poté nainstalujte balík sim.
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Odstranění
Odstraňte balík sim.

Tipy, triky
Jak používat účet z Google Talku
Zaregistrujte se na http://www.google.com/talk/
V SIM-IM postupujte následovně: Účty - Manažer účtů - Nový účet - Protokol: Jabber. Klikněte na
„Další“.
Záložka Jabber: Registrovat nové konto: Ne Uživatelské jméno a Heslo takové, jaké jste si
registrovali Server: talk.google.com Port: 5223 Použít SSL: Ano
Záložka Síť: Použít prostý text: Ano
Záložka Volby: Ručně nastavit Jabber hostitele: gmail.com

Problémy
V programu nejsou ikonky pro ICQ

Odstraňte SIM-IM. Poté si stáhněte ze stránek SIM-IM deb balíky sim-qt a sim-data, a ty
nainstalujte poklepáním (první sim-data, potom sim-qt).

Nelze přijímat zprávy na ICQ
V půlce ledna 2007 změnilo zřejmě ICQ opět protokol, a SIM-IM nebyl schopen přijímat zprávy. Ve
verzi 0.9.4.2 byl tento problém odstraněn. V době psaní tohoto textu nebyla opravená verze dostupná
v Ubuntu zdrojích v automatických aktualizacích.

Pokud chcete tento problém opravit, stáhněte si ze stránek SIM-IM balíky sim-qt a sim-data, a
ty nainstalujte poklepáním (první sim-data, potom sim-qt).
Uživatelé Kubuntu stahujte a instalujte balíky sim-kde a sim-data.
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Nejde se mi připojit na Jabber konferenci
Bohužel SIM-IM (verze 0.9.4.2) zatím nepodporuje Jabber konference.

Nefunguje mi příjem souborů
SIM-IM má problémy s příjmem souborů - ukáže se sice ikonka, ale přenos nelze potvrdit. Problém by
měl být vyřešen v budoucích verzích.

Odkazy
Domovská stránka SIM-IM
SIM-IM na Wikipedii
Konvence: Tento návod nesplňuje některé z na Wiki
zavedených konvencí. Více...
Aktualizace: Informace v tomto návodě jsou příliš zastaralé
a potřebují aktualizaci pro současné poměry. Více...
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