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 Το Conference Room είναι ο πρώτος ολοκληρωµένος IRC Server 
για Windows, πάνω στα διεθνή πρότυπα του Internet Relay Chat (IRC). 
Το Conference Room υποστηρίζει επικοινωνία πολλών χρηστών από 
ολόκληρο τον κόσµο σε πραγµατικό χρόνο (Real Time Conference) 
καθώς επίσης και Interactive επικοινωνία στο Web. Το πρόγραµµα αυτό 
είναι πολύ εύκολο στη χρήση µε φιλικό περιβάλλον και δεν απαιτεί για 
την εγκατάστασή του ιδιαίτερες γνώσεις πάνω στους IRC Servers. Οι 
IRC Clients που υποστηρίζει είναι το PIRCH, το MIRC και το IRCZ. 
Οι Web Browsers µε τους οποίους συνεργάζεται είναι ο Internet 
Explorer, o Netscape Communicator και ο Netscape Navigator. 
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1  Απαιτήσεις του IRC Server 
  
 Για να εγκαταστήσετε και να τρέξετε στο µηχάνηµά σας τον IRC 
Server χρειάζεστε τα εξής: 
 
• Μία TCP/IP σύνδεση. 
• Έναν επεξεργαστή 486 ή Pentium. 
• 8 MB RAM και 2 MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο. 
• Λειτουργικό σύστηµα Windows 95 ή Windows NT. 
 
2  Το Configuration του IRC Server 
 
 Για να λειτουργήσει ο IRC Server σας το µόνο που πρέπει να 
κάνετε είναι να διαµορφώσετε το Configuration αυτού επιλέγοντας 
Configure από το κεντρικό παράθυρο. Στο καινούργιο παράθυρο 
Conference Room Properties που θα σας εµφανιστεί µπορείτε να 
εισάγετε και να καθορίσετε τα εξής: 
 
• General: το όνοµα, την περιγραφή, το σχόλιο σύνδεσης, τον 

προσωπικό σας αριθµό και την πόρτα δικτύου. 
• Web: το θέµα, το Default κανάλι και τη Network Information Port. 
• Client: το Configuration του χρήστη και το µήνυµα της ηµέρας. 
• Operators: τους IRC διαχειριστές (Add, Edit, Delete). 
• Servers: τα ονόµατα των Servers µε τους οποίους θέλετε να  

συνεργάζεστε. 
• Security: τα ονόµατα των χρηστών που δε θέλετε να χρησιµοποιούν 

τον Server σας. 
• Channels: τα ονόµατα των καναλιών (Add, Edit, Delete) και το 

µέγιστο αριθµό αυτών που θέλετε να έχει ο Server σας. 
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3  Ο IRC Server σε λειτουργία 
 
 Αφού εγκαταστήσετε και διαµορφώσετε το Configuration του IRC 
Server ελέγξτε για την σωστή λειτουργία του µε τη βοήθεια κάποιου από 
τους IRC Clients που υποστηρίζει. Εµείς για να ελέγξουµε τη λειτουργία 
του χρησιµοποιήσαµε το πρόγραµµα Pirch32.  
  

Τα βήµατα που ακολουθήσαµε ήταν τα εξής: 
 
1. Θέσαµε σε λειτουργία τον IRC Server Conference Room. 
2. Εγκαταστήσαµε και τρέξαµε τον IRC Client Pirch32. 
3. Πατήσαµε το πλήκτρο Login και στο παράθυρο Server Connection 

που µας εµφανίστηκε εισάγαµε τα απαραίτητα στοιχεία. Αυτά ήταν η 
διεύθυνση της µηχανής που είχαµε εγκατεστηµένο τον IRC Server, 
τον κωδικό του (όχι υποχρεωτικά), το όνοµά µας, την E-Mail 
διεύθυνσή µας και το ψευδώνυµό µας.  

4. Πατήσαµε το πλήκτρο Connect και συνδεθήκαµε στον IRC Server 
µας. 

5. Εκεί είδαµε όλα τα σχόλια που είχαµε εισάγει στο Configuration του 
IRC Server µας καθώς επίσης και τα κανάλια που είχαµε 
δηµιουργήσει. 

 
Στη συνέχεια ακολουθούν τα παράθυρα του IRC Client Pirch32 µε 

την επιβεβαίωση της σωστής λειτουργίας του IRC Server µας. 
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