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Programı başlatmak
1. Chess for Networks\Student (ağ üzerinden satranç /öğrenci) programı bilgisayar masa üstünde
bulunan program simgesine tıklayarak veya Start/Programs (Start/Programlar) menüsünü kullanarak
başlatılır.
2. Öğrenci kullanıcı adı ve şifreyi girilir. Bu bilgiler öğrenciyi daha önce kendi grubuna kaydeden öğretmen
tarafından temin edilecektir.

3.Sunucu Ip adresini kontrol etmeye ihtiyaç varsa aşağıdaki Net options (ağ ayarları) tuşuna tıklayarak kontrol
edilebilir.

.

4. IP adresi isteniyorsa bağlanılması gereken sunucunun IP adresi girilir. Bir sonraki program açılmasında
kolaylık için adres kaydedilecektir. Öğrenci söz konusu adresi öğretmen veya ağ yöneticisinden temin
etmelidir.
İnternet üzerinden çalışma yapmak için:”Merkezi sunucuya bağlan” seçeneği işaretlenir. Bu durumda IP adres
otomatik olarak kayıtlı olacaktır.
5. Programı başlatmak ve sunucuya bağlanmak için Enter (gir) tuşuna tıklanır.
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Genel bilgiler.
Chess networks\student (ağ üzerinden satranç /öğrenci) programı çeşitli fonksiyonları içermektedir.
Programın kullanımı kolay olması için özel olarak arayüzü tasarlanmıştır. Program çalışma modları bu
modlara ait olan işlemlerin gerçekleştirilmesi için fonksiyonlar sıralamasını ve yönetim elementlerini
içermektedir.
Arayüzünün tüm modlarda bulunan beş temel unsuru mevcuttur:

1 - Menü
2 – Fonksiyon tuşları
3 – Mod paneli
4 - Pencereler
5 – Durum çubuğu
Menü - Programın kullanımı için gereken ana komutları içeren standart Windows menüsü.
Fonksiyonel tuşlar programın çeşitli fonksiyonlarına ulaşımı temin eden tuşları içeren tuş sırasıdır. Tuşlar
adedi ve fonksiyonelliği cari mod’a göre değişmektedir. Mod kavramı kullanım araçlarıyla (pencereler, tuşlar
v.s.) temsil edilen belirli fonksiyonların toplamı olarak tanımlanabilir.
Mod paneli modlar arası geçişi ve çeşitli pencereleri aktif hale getirme imkanını sağlamaktadır.
Pencereler –verileri görüntülemek için kullanılan bir veya birleştirilmiş birkaç pencerelerden oluşmaktadır. Bu
pencereler genellikle senkronize edilmiş olurlar, yani pencerelerden birinin içeriği değiştiği zaman ona bağlı
olan diğer pencerelerin içeriği de değişecektir.
Pencerelerin konumunu başlangıç moduna getirmek için bilhassa kaybedilen pencereyi bulmak için Gözden
Geçir menüsünden -> Varsayılan seçeneğini seçilmesi gerekir.
Etkin (aktif) olan pencerelerin arasında Mod pencereleri paneli aracılığıyla geçiş yapılabilir.

Dikkat edin: Öğrencinin açık olan tüm pencereleri birleştirilmiş şekilde gösterilmiştir. Birleştirilmiş
pencerelerin standart konumunu kullanmanız önemle önerilir. Eğer pencereyi hızlı bulamıyorsanız
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Mod penceresi panelini kullanabilirsiniz. Gereken pencereyi aktif hale getirmek için ilgili pencere adına
bir defa tıklamanız yeterlidir.

Ayarlar
Program penceresinin üst kısmında Menü bulunmaktadır. Menüde File (Dosya), View (Görünüm), Options
(Ayarlar), Help (Yardım) bölümleri mevcuttur.
File (dosya).

Sadece programı kapatmak için kullanılır.

View (Görünüm).
Program çalışmasının hangi modda gerçekleşmekte olduğuna göre bu menüden
açılan liste içeriği değişebilir. Varsayılan ayarlara geri dönmek için Varsayılan ayarlar komutunu seçmek
gerekir.
Options (ayarlar)

Aşağıda incelenilecektir.

Help (yardım). Yardım sistemi açılması için kullanılır.
Options (ayarlar) menüsü Chess networks\student (ağ üzerinden satranç /öğrenci) programının çeşitli
ayarlarını düzenleme imkanını sağlar. Menü aşağıdaki komutları içermektedir:



Interface (arayüz)
Network (ağ)

Icons (boyut) maddesi aracılığıyla kullanıcı simgelerin boyutunu değiştirme imkanına sahip olmaktadır.
Varsayılan ayarlar olarak simgeler Large (büyük) boyutta olurlar ama ekranda yer tasarrufu yapmak isteyenler
simge boyutunu Small (küçük) olarak değiştirebilirler.

Arayüz
Options / Interface (ayarlar/arayüz) komutu seçildiğinde Arayüz ayarları penceresi açılmaktadır. Bu
pencerede oyun modunun çeşitli parametreleri ayarlanabilir:
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Board options (Satranç tahtası ayarları) maddesinde satranç taşlarının hareket yöntemi ayarlanabilir.
Varsayılan ayar olarak taşlar bilgisayar faresi ile sürüklenerek hamle yapılacaktır. Ancak Make move by two
clicks (Hamleyi çift tıklama ile gerçekleştir) seçeneğini işaretleme imkanı vardır. Bu durumda hamle yapmak
için once hamlenin başlangıç karesine ardından ise hamlenin tamamlanacağı kareye tıklamak gerekir.
Tuşlar ana pencerede varsayılan olarak Large (büyük) boyutta ayarlanmıştır. Ama ekranda yer tasarrufu
sağlamak için tuş boyutunu Small (küçük) olarak değiştirilebilir.
Arayüzünün diğer ayarları da mevcuttur. Örneğin: Auto start next task in (bir sonraki görevi otomatik olarak
başla – kullanıcı bir sonraki görevin otomatik olarak başlanma süresini saniye olarak ayarlayabilir), Animation
speed (animasyon hızı) v.s.

Ağ
Options / Network (Ayarlar/Ağ). Bu bölümde sunucu ile bağlantı ayarları yapılabilir.

Server Address (sunucu adresi) – Bağlanılmakta olan sunucunun IP adresini içermesi lazım.
Yerel ağ için sunucu adresi ve port (bağlantı noktası) numarasını ağ yöneticisinden temin edilmelidir.
Programın internet üzerinden kullanılan sürümünde doğru rakamlar varsayılan olarak ayarlanmıştır. Bu
ayarları değiştirmemek önerilir.
Login as (giriş yap) – Program başlatıldığında sisteme giriş için otomatik olarak kullanılan kullanıcı adını
içermektedir.
Proxy server (proksi sunucu) kullanmak için Connect Using HTTP (http kullanarak bağlan) ve Use proxy
server (proksi sunucu kullan) pencerelerini işaretlemek lazım. Bu pencereler işaretlendikten sonra Proxy
server adresi bulunan boşluk aktif hale gelecektir ve o alana adres ile beraber User (kullanıcı) ve Password
(şifre) girilmesi gerekir.

Modlar
Chess for networks\student (ağ üzerinden satranç /öğrenci) programının dört ana modu vardır:
1.

Dersler
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2.
3.
4.

Gelişme
Oyun odası
Turnuvalar

Mod panelindeki ilgili tuşa bilgisayar faresi ile tıklayarak modlar arası geçiş yapılabilir.

Dersler
Lessons (Dersler) – Programın ana modudur. Burada dört pencere bulunmakatadır.

Lessons (Dersler) penceresinde öğrencinin öğretmenden aldığı derslerin listesi mevcuttur. Dersteki verilen
soruların çözümüne başlamak için öğrenci mevcut listeden bu şekilde (bu işaret sorunun daha çözülmediğini
anlatmaktadır) veya bu şekilde (bu işaret sorunun çözümü tamamlanmadığını bildirir) işaretlenen soruyu
seçmesi lazım. Daha sonra Start solving (soruyu çözmeye başla) tuşuna tıklamak lazım. Program bir daha
başlatıldığı zaman çözülen sorular silinmiş olacaktır.
 Contents (içerik) penceresi cari dersteki soruların listesini görüntüler. Her bir soru ile ilişkin bilgi
verilmektedir: Notation (notasyon), # lessons (ders sayısı), Solution (çözüm) (başarı göstergesi).
Solution (çözüm) sütunu aşağıdaki işaretleri içerir:
- soru başarıyla çözülmüştür;
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- soru çözülmemiştir;
No attempts (girişim yok) – soruyu çözmek için kimse girişimde bulunmamış.
Eğer soru çözülmüş ise listede resimdeki gibi işaretlenir.
Contents (içerik) penceresinin alt kısmında aşağıdaki bilgileri görüntüleyen iki çubuk bulunmaktadır:

Üstteki çubuk başarı oranı göstergesini içerir. Alttaki çubukta ise öğretmen tarafından ayarlanan soru
parametreleri görüntülenmektedir.
 Lesson’s info (Ders bilgisi) penceresi seçilen ders hakkında bilgileri görüntülemektedir.
 Console (Konsol) penceresinden metin mesajları gönderilebilir ve birkaç adet komutlar yapılabilir:

Üst satırda aşağıdaki komutlardan biri seçilmelidir: Tell (söyle), Shout (bağır), tell coach (öğretmene söyle),
(Komut).
Alt satırda metnin kendisi veya yukarıdaki örnekte olduğu gibi (komut adı) yazılacaktır.
Bu tuş çözülen bir soruyu dosyaya ihraç ederek daha sonra Öğrencinin evdeki iş yeri programına
yüklemek için taşımaya imkan vermektedir. Aynı anda sorunun dosyadan çıkartılması için bu tuş
kullanılacaktır.
Yani öğrenci soruyu dosyaya ihraç ederek eve götürmek ve dosyadan evdeki öğrenci iş yeri programına
yüklemek imkanına sahip olmaktadır.
Soruyu evde çözerek, yine dosyaya ihraç etmek, sınıfa getirmek ve Öğrenci iş yeri programına (internet
sürümü) yüklemek mümkündür.
Öğrencinin soru çözme istatistiğini gözetlemek açısından öğretmen için bu önemlidir.

Sorunun çözümü
Start (Başlat) tuşuna tıklayarak öğrenci soruyu çözmeyi başlayacaktır.
 Task (görev) penceresi başarı oranını ve çözüm sürecini yöneten mesajları görüntülemektedir..
 Console (konsol) penceresi sorunun çözülme süreci hakkında bilgileri, öğretmenin ve diğer
kullanıcılardan gelen özel mesajları görüntüler. Öğrenci ders süresi boyunca öğretmene (tell coach –
öğretmene söyle), herkese veya istediği bir kullanıcıya (söyle<kullanıcı adı> <mesaj>) mesaj
gönderebilir.
 Contents içerik penceresi soruların listesini görüntülemektedir. Bu pencereyi aşağıdaki tuşa tıklayarak
kapatılabilir.
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Verilen soruyu çözmek için önce soruya eklene metni iyice okumak gerekir. Bazı sorularda hamleler yapmak
gerekecektir. Çözümler “önemli” ve “teknik” hamleleri dahil etmektedir. Öğrenci “önemli” hamleleri bulması
lazım. “Teknik” hamleler sonraki “önemli” hamleye kadar veya sorunun sonuna kadar program tarafından
otomatik olarak yapılacaktır.
Hamle sırası kullanıcıya geldiğinde "Your move" “hamle sırası sizde” mesajı görüntülenir. Sağ alt köşedeki
üçgen rengi hamle sırası o anda kimde olduğunu gösterir.
Doğru hamleden sonra program partiyi bir sonraki “önemli” hamleye kadar otomatik olarak oynayacaktır ve
alttaki karede işaret belirecektir.
Yanlış hamle yapıldığı zaman hata hakkında ilgili mesaj görüntülenecektir. Bunun yanı sıra renkli işaretler ile
veya diğer yöntemler ile program doğru çözüm için ipuçları verecektir. Hata olduğu zaman satranç tahtasının
altında bulunan karede çapraz işareti görüntülenecektir.
Eğer öğrenci satranç kurallarına aykırı bir hamle yapmış ise bu dikkatsizlik olarak sayılacaktır, hata olarak
sayılmayacaktır. Bunun için öğrenciye herhangi bir ceza hesaplamadan program yeni hamle girilmesini
bekleyecektir.
Eğer yapılan hamle satranç kurallarına aykırı değil ise ve hata bir hamle yapılmış ise program o taşı önceki
durumuna getirecek ve öğrenciye ceza hesaplayacaktır. Birkaç saniye sonra hamle yaparak çözümü
halletmek için bir daha girişimde bulunulabilinir. Hata olduğu zaman program aşağıdaki sıralamaya göre
ipuçları verecektir:
· Önce renkli işaretçiler ile doğru çözümü gösterecektir;
· daha sonra doğru çözüm için hamle yapması gereken taş yanıp sönmeye başlayacaktır;
· eğer bundan sonra da kullanıcı hala hatalar yapıyorsa program doğru çözümü kendisi gösterecektir.
Eğer hamle yanlış ise program bazen ayrı bir pencerede reddiye verebilir.
Eğer öğrenci en azından bir hamle bile yapsa bu soruyu çözmek için girişimde bulunmak olarak
hesaplanacaktır. Öğrenci başka bir soruya yöneldiğinde geçiş anında önceki soruda kalan durum ile soru
çözülmüş olarak hesaplanacaktır.
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Doğru hamleye karşılık olarak program hamle yapabilir. Böylece hamle sırası yine öğrenciye gelecektir.
Soruların çözümünde bazen alternatifler mevcut olabilir. Bu durumda program kullanıcıyı onlara doğru
yöneltiyor ve daha sonra esas yönde çözüme devam edebilmek için seçeneklerden doğru hamleleri bulmak
gerekecektir.
“Seçenekler bitmiştir. Devam etmek için buraya tıklayın” yazısı çözümün esas yönüne geri dönme imkanını
sağlamaktadır. Satranç tahtasının altında bulunan < ve > ok işaretleri sorunun hamleleri üzerinden geri veya
ileri gitme imkanını verir.
Sorunun başarılı çözülmesi sonucunda aşağıdaki mesaj görüntülenecektir:

Lessons (dersler) moduna geçiş yapmak için Başlıklar penceresinin yukarısında bulunan düğmeye tıklayın.

Anlatım
Öğretmen seçilen öğrenciler için anlatım modunu açabilir. Eğer öğrenci ders katılımcıları listesine eklenmiş ise
Anlatım modu otomatik olarak açılacaktır. Bu mod Board (satranç tahtası), Notation (notasyon) ve Console
(konsol) pencerelerinin birleşiminden oluşmaktadır.

Öğrenci öğretmeni otomatik olarak takip etme imkanına sahiptir. Yani öğretmenin satranç tahtasında yaptığı
tüm hamleleri ve gösterdiği işaretleri görebilecektir.
Demonstrasyon süresi boyunca öğretmen takipçilere çözmek için sorular verebilir. Bu durumda öğrenci verilen
süre içerisinde çözümü bularak satranç tahtasında hamle yapması lazım olacaktır.
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Öğretmen önemli alan veya hatları işaretlemek için renkli işaretleyiciler kullanabilir. Bunun yanında öğretmen
partideki hamle seçeneğini gösterme hakkını öğrenciye verebilir (öğrenci bu hak olmaz ise sadece öğretmenin
tahtada gösterdiklerini izleyebilir), ve daha sonra bu hakkı kendisine geri alabilir
Console (konsol) penceresi demonstrasyon yapan kişinin yazdıklarını görüntüler. Öğrencilerde mesaj
yazabilirler. Bunun için Console (konsol) penceresinde açılan listeden ilgili komutu seçerek (örneğin: Tell
Lector – öğretmene söyle) altındaki boş alana mesaj metni yazılması gerekir. Daha sonra mesajı göndermek
için klavyedeki Enter butonuna basılmalıdır.

Gelişme
Gelişme modu üç adet senkronize pencerelerden oluşmaktadır: Courses (kurslar), Lessons (dersler), Solution
results (çözüm sonuçları)
Courses (Kurslar) penceresinde programın içerdiği tüm kurslar görüntülemektedir. Öğrenci tarafında
başlatılan kurslar yeşil renkte, tamamlanan kurslar – gri renkte işaretlenmiştir. Bir kursun başlatılmış
hesaplanması için o kursun içerdiği en az bir soru çözülmüş olması gerekir.
Lessons (Dersler) penceresinde tüm tamamlanan dersler görüntülenir. Çözülen dersler bu şekilde,
çözülmemiş dersler ise bu şekilde işaretlenmektedir.

,

Oyun odası
Bu mod ïàíåëè ðåæèìîâ’da bulunan Oyun odası tuşuna tıklayarak başlatılabilir.

Burada dört adet birleştirilmiş pencere mevcuttur.
1. Players penceresi o anda programı kullanmakta olan tüm kullanıcıların listesini görüntüler. Bu pencerenin
dış görünümü aşağıda verilmiştir:
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Tüm kullanıcıları login (kullanıcı adı), Status (statü), Rating (derece) kriterlerine gore sıralama yapma imkanı
mevcuttur. Bunun için üst satırdaki ilgili parametreyi seçerek bilgisayar faresi ile tıklama yapmak lazım. İlginç
olan aynı tuşa tekrar tıklandığı zaman aynı listeyi ters yönden sıralama yapılabilir.
Status (statü) o anda kullanıcının ne yapmakta olduğunu bildirir. Boş pencere – genel durum. Tourn –
kullanıcının turnuva oyunlarında oynamaktadır, Pl – kullanıcı sıradan bir oyun oynamaktadır (turnuva değil),
Idle – aktif değil.
Login (kullanıcı adı) çeşitli renkler ile işaretlenmiş olabilir. Mavi renk kullanıcının o oyuncu ile karşılaştığı
oyunlar neticesinde hesap pozitif sonuç ile bittiğini anlatmaktadır, kırmızı renk ise aksine hesap negatif sonuç
ile tamamlandığını anlatmaktadır.
Tüm kullanıcılar listesinin altında tüm oyuncular sayısı görüntülenmektedir. Örneğin yukarıdaki pencerede
oyuncu sayısı 12 dir.
Pencerenin en altında tuşlar bulunmaktadır:
Match (eşleştir). Bu tuşa tıklama yapıldığında Match Dialog (eşleştirme diyalog kutusu) açılır.

Burada kullanıcı gönderilecek davetin Zaman kontrolü, Taşların rengi ve diğer parametrelerini ayarlayabilir.
Seçimini teyit etmek için Send (gönder) aksi takdirde ise Cancel tuşuna tıklanmalıdır.
Tell (söyle). Bu fonksiyon o anda seçili olan kullanıcıya metin mesajı gönderme imkanı sağlar. Bu tuşa
tıklama yapıldıktan sonra Konsol penceresinin komut satırında “Söyle kullanıcı_adı” komutu açılacaktır.
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İkinci satırda yazılan metin İvanov_İvan adlı kullanıcıya iletilecektir. Bu fonksiyon hakkında daha ayrıntılı
olarak aşağıda okuyabilirsiniz.
Follow (takip et). Bu tuşa tıklandığı durumda seçilen kullanıcının açtığı oyun partileri onun ardından
açılacaktır. Bu tuşa yapılan tıklama sonucu tuş değerini Unfollow olarak değiştirecektir. Tekrar tıklama
sonucunda takip etme imkanı iptal edilecektir.
Refresh (yenile). Penceredeki oyuncu listesini yeniler.
Players (oyuncular) penceresinde bilgisayar faresi ile yapılan sağ tuş tıklaması sonucunda açılan yan menü
çeşitli fonksiyonlara yol açmaktadır.

İncelenmiş olan (Finger - işaretle, Match-eşleştir, Tell-söyle, Follow-takip et, Refresh-yenile) fonksiyonlarının
haricinde ek fonksiyonlar mevcuttur.
Ping (ping). Console (konsol) penceresinde seçilen kullanıcı için yanıt süresi görüntülenir. Böylece istenilen
kullanıcının bağlantı kalitesi öğrenilebilir.
Unmatch (eşleştirmeyi kaldır). Daha önce gönderilen davetleri iptal eder.
Observe (izle). Yan menüdeki bu komut seçilen kullanıcı herhangi bir oyuncu ile oynamayı başladığında aktif
hale gelecektir. Bu durumda oynanmakta olan parti izlenilebilir.
Assess (değerlendir). Seçilen kullanıcı ile gerçekleştireceğiniz partinin sonucuna istinaden derecenizdeki olası
değişmeler Console (konsol) penceresinde görüntülenir.
Formula (formül) fonksiyon tuşları incelemeleri başladığında aşağıda görülecektir.
Setup Filter (Filtre uygula) Oyuncu listesinin görüntüleme ayarlarını değiştirme imkanı verir.
Auto-refresh (otomatik olarak yenile). Varsayılan olarak oyuncu listesini 30 saniye aralık ile otomatik olarak
yeniler.
2. O anda oyun odasında oynanmakta olan veya yeni tamamlanan oyunların listesini görüntüler. Pencerenin
dış görünümü aşağıda verilmiştir:

13

Burada oynamakta olanlar veya oynamayı bitirenler hakkında bilgiler bulunmaktadır (derece, tür, zaman, statü
v.s.).
Burada ilgilenilen oyun partisi izlenilebilir. Bunun için listeden oyunu seçerek Observe (izle) tuşuna tıklamak
yeterlidir.
Oyun partileri listesine filtre uygulama imkanı mevcuttur. Bunun için Games (oyunlar) penceresi içinde
bilgisayar faresine sağ tıklama yaparak açılan yan menüden Filtre uygula komutunu seçmek gerekmektedir.
3. Konsol penceresi iki veya daha çok kullanıcıların aynı anda konuşmalarına imkan verir. Bir de burada Ping,
Değerlendirme gibi çeşitli bilgiler görüntülenmektedir.

Kullanıcıya özel mesaj göndermek için konsol penceresinde ilgili kullanıcı adına (kullanıcı adı yeşil renk ile
işaretlenmiştir) tıklayarak ikinci satırda mesaj metni yazılması gerekmektedir.
4. Challenges (davetler) penceresi tüm davetleri görüntülemek için kullanılır. Buraya hem kullanıcıya ait hem
de diğerlerinin davetleri dahil edilmektedir.
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Diğer kullanıcıdan gelen daveti kabul etmek için Accept (kabul et) tuşuna tıklamak gerekir. Reddetmek için
ise – Decline (reddet) tuşuna tıklanmalıdır. Kullanıcı kendi yaptığı daveti Delete (sil) tuşu yardımıyla silebilir.
Unavailable tuşu tüm davetleri reddetmek için kullanılır. Bu durumda Players (oyuncular) penceresinde
kullanıcı adı görünümünü değiştirecektir: Kullanıcı statüsünde N/A (müsait değil) yazısı ve gri ile işaretleme
görüntülenecektir.
Bu modda altı adet fonksiyon tuşu mevcuttur:
1. Seek (ara) – bu düğme genel talepleri düzenlemek için kullanılır. Bunun için düğmenin yanında bulunan ok
işaretine basmak lazım:

Daha sonra Edit (düzenle) komutunu seçince aşağıdaki pencere açılacaktır:
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Genel talepleri yüklemek için sağdaki tuşlar kullanılır.
2. Match (eşleştir) – Davetleri düzenleme imkanı verir. Bunun için aşağıda gösterildiği gibi oyuncuya davet
gönderme tuşunun yanında bulunan ok işaretine tıklayarak açılan yan menüden Edit (düzenle) komutunu
seçmek lazım.

Daha sonra aşağıdaki pencere açılacaktır:

Burada Up (yukarı), Down (aşağı), New (yeni), Edit (düzenle), Remove (sil) tuşlarını kullanarak standart
davetler düzenlenebilir.
Formula (formül). Bu tuşa yapılan tıklamadan sonra Edit formula penceresi açılacaktır.:
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Oyunun aşağıdaki parametreli düzenlenebilir: Rakipler derecelemesi, görüntülenen davetlerdeki zaman
kontrolü, maksimum gecikme, oyun derecelemesi. Formül kullanmak için Use Formula (formül kullan)
seçeneğini işaretleyerek Ok tuşuna tıklamak gerekir.

Oyun
Davet kabul edildikten sonra oyun partisi penceresi açılacaktır.
Burada birkaç tane pencere ve fonksiyon tuşları bulunmaktadır.

Board (satranç tahtası) penceresi satranç tahtasını ve elektronik saati görüntülemek için kullanılır. Burada
kullanıcı hamle yapabilir. Hamle yapmak için satranç taşlarını fare ile tutarak sürüklenebilir veya hamlenin
başlangıç ve son noktasına birer defa tıklama yoluyla hamle yapılabilir. Arayüzü ayarlarına göre her şey
değişir.
Rakiplerin saatleri satranç tahtasının üstünde ve altında bulunmaktadır. Saatler hamle sırasına göre renk
değiştirecektir. Hamle yapma sırası gelen oyuncunun saati kırmızı renkte olur, rakibinin saati ise o anda siyah
olarak görüntülenecektir.
Oyuncuların kullanıcı adı, dereceleri, oyun partisinin durumu (yukarıdaki durumda - Oynanmakta) Game info
(Oyun hakkında bilgi) penceresinde yer almaktadır.
Oyun partisinin alternatifler ve beraberlik teklifleri dahil tüm notasyonları Notation (notasyon) penceresinde
görüntülenir.
Console (Konsol) penceresi rakiplerin bir biri arasında ve diğer kullanıcılar ile iletişim yapma imkanını
sağlamaktadır. Bu pencerede beraberlik teklifleri, partiyi erteleme teklifleri v.s. bilgileri görüntülenir.
Bunlarla beraber Mod penceresi: panelini kullanarak açılabilen Observers (gözlemciler) penceresi vardır:
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Bu pencere o anda seçilen oyun partisini izlemekte olan tüm kullanıcıları görüntüler
Fonksiyon tuşları çok büyük önem taşımaktadır:

Abort - (durdur) – Partiyi durdurmak için kullanılır. Oyun başından beri hamle yapılmamış ise bu tuşa yapılan
tıklama oyunu iptal eder, aksi takdirde rakip tarafa partiyi durdurmak hakkında teklif gelecektir.
Back (geri) – rakibine tamamlanmamış hamleyi geri almasını teklif etmek.
Back 2 (geri 2) - rakibine iki tamamlanmamış hamleyi geri almasını teklif etmek.
Draw (beraber) - rakibine beraberlik teklif etmek (sadece teklif etmek isteyen tarafın hamle sırasında
geçerlidir.).
Resign (teslim ol) – bu tuşa tıklama yapılınca aşağıdaki pencere açılacaktır:

Yapılan seçime uygun olarak oyun ya devam edecek yada mağlubiyet kaydedilecektir.
More time (ekstra süre) - bu tuşa yapılan tıklama sonucunda rakibin süresine 60 saniye daha eklenecektir.
Decline (reddet) – Rakip tarafından herhangi bir teklif geldiği zaman bu tuş aktif hale gelecektir. Bu tuşa
tıklandığında yapılan herhangi teklifler reddedilecektir.
Ping (ping) – rakibin iletişim kalitesini kontrol etmek.
Applause. – Rakibi alkışlamak. İlgili mesaj Konsol penceresinde görüntülenecektir.
Finger (muhbir)- rakibin kişisel bilgilerini görmek.

Turnuvalar
Mod panelindeki Turnuvalar tuşuna tıklayarak bu rejime girilebilir.
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Bu rejimde birkaç adet pencereler vardır. İlk önce turnuvalar listesi. Bu liste o anda gerçekleşmekte olan ve
gerçekleşecek olan tüm turnuvaları görüntüler. Bu pencerenin alt kısmında iki adet tuş var:
Join (katıl). Seçili olan turnuvaya katılma imkanını vermektedir (yukarıdaki resimde görüldüğü gibi turnuvaya
katıldıktan sonra Katıl tuşu Ayrıl olarak değerini değiştirecektir).
Players (oyuncular). Bu tuşa tıklandığında aşağıda verilen pencere açılacaktır:

Tamamlanan turnuvaların listesini görmek için bölmedeki ilgili pencereye tıklamak gerekir veya Mod
penceresi paneli yardımıyla da görülebilmektedir:
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Table (tablo) penceresi puanlar, katsayılar ve final derecelerin sonuç tablosunu göstermektedir.

Bu program verileri (place-yer, rating-dereceleme, name-ad gibi) çeşitli kriterlere göre sıralama imkanını
vermektedir.
Shedule (takvimi) görmek için üzerinde Shedule yazısı bulunan bölüme tıklanmalıdır. Bu bölümde ilk turdan
son tura kadar kimlerin kimlere karşı oynadığı görüntülenmektedir.
Tıpkı diğer modlarda olduğu gibi Console (konsol) penceresi kullanıcıların “konuşmasını” görüntüler. Bunun
haricinde bu pencere turnuva hakkında bilgileride içermektedir:
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Tournament games (Turnuva oyunları) penceresi cari turdaki tamamlanan ve oynanmakta olan oyunları
görüntüler. İlgilendiğiniz oyunu Observe (izle) tuşuna tıklayarak kolaylıkla izleyebilirsiniz.
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