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iChat to MSN Through Jabber
Posted in: Tutorials, Mac Geekery
The latest version of the Mac OS X known as Tiger brings Jabber support to iChat which indirectly
.supports other messaging protocols like MSN, ICQ, AIM and IRC

מי זה הג'אבר הזה??
ג'אבר הוא פתרון קוד פתוח למערכת המסנג'ר של מיקרוסופט ,והדרך היחידה להעביר את
רשימת החברים מאיסקיו ,מסנג'ר ועוד לאיצ'אט
כדי ללמוד עוד ניתן ללחוץ כאן.
.1הכנות
יש לפתוח חשבון במסנג'ר
.2הגדרת שרת ג'אבר
טוב ,לאיצ'אט יש תמיכה מוגבלת בג'אבר,וכדי לעבוד איתה יש להוריד תכנת קצה
נוספת ,וליצור חשבון
מדריך זה מתייחס לתכנה בשם psi
,אותה ניתן להוריד כאן Psi

יש להוריד את גרסת המקינטוש כמובן

 .3יצירת חשבון בג'אבר
יש לפתוח את התכנה
ליצור חשבון חדש לפי הצילום כאן-
ובשורת השם להעתיק את הכתובת הרשומה כאן:

njs.netlab.cz

יש לרשום את פרטי החשבון החדש ,כששם המשתמש צריך להרשם בצורת כתובת דואר
אלקטרוני למשל
gil@njs.netlab.cz
יש לבחור שם ייחודי )ולא את השם שלי כמובן( ולאשר

באמצעות הלחצן הימני בעכבר או קונטרול+לחיצה ,יש לפתוח את התפריט הקופץ ולהתחבר

.4חיבור בין ג'אבר לחשבון המסנג'ר הפרטי
באמצעות הלחצן הימני בעכבר או קונטרול+לחיצה ,יש לפתוח את התפריט הקופץ
ולבחור service discovery
דרכו יש לבחור את השרות הנדרש ולהרשם)(Register

במסך שיפתח לרשום את פרטי החשבון שלך במסנג'ר ,כמו בדוגמה המצורפת ,כמובן בשם
המשתמש הפרטי שלך

אפשר לסגור את התכנה ולפתוח את address book
 5טריק הכרחי -הוספת משתמש לאדרס בוק
בספר הכתובות של אפל ,יש לבחור חבר שיש לו כתובת מסנג'ר ידועה
להוסיף לו בשדה ה im
את הכתובת שלו ,במסנג'ר ולהחליף את ה @ ב %
לפי הדוגמה הבאה
msn account name:
sireltonjohny@hotmail.com
jabber address format
sireltonjohny%hotmail.com@msn.netlab.cz

 6להגדיר את איצ'ט
.iChat,-> iChat Preferences-> Accounts Panel-> Add a new Account

יש להוסיף את פרטי החשבון החדש שפתחנו בג'אבר לפי המתואר בסעיף  3במדריך זה

בשורת התפריטים העליונה של איצ'אט ,בתפריט window
יש לבחור את ג'אבר
יפתח חלון חברים חדש

לכאן נוסיף את הכתובת שהוספנו לספר הכתובות של אדס בוק

סיימנו! בהצלחה!
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