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Το MIRC προσπαθεί να προβάλει ένα φιλικό περιβάλλον για
συνοµιλία στο δίκτυο σε πραγµατικό χρόνο (Real Time). Σ’ αυτό το
πρόγραµµα µπορούν να συναντηθούν άνθρωποι απ’ όλο τον κόσµο και
να συνοµιλήσουν µεταξύ τους. Είναι πολύ απλό στη χρήση και το µόνο
που χρειάζεται είναι να συνδεθείτε µε έναν Server, να µπείτε σε ένα
κανάλι και να συνοµιλήσετε.

1 Απαιτήσεις προγράµµατος
Για να τρέξετε το πρόγραµµα θα πρέπει να είστε συνδροµητής στο
Internet (ενεργή TCP/IP διεύθυνση). Χρειάζεστε ένα επεξεργαστή 486,
6MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο, 16ΜΒ RAM και λειτουργικό
σύστηµα Windows 95 ή Windows NT. Επίσης χρειάζεστε το αρχείο
Winsock.dll πριν χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα MIRC. Για να
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χρησιµοποιήσετε την 32-Bit έκδοση πρέπει να τρέχετε 32-Bit
λειτουργικό σύστηµα µαζί µε 32-Bit Winsock.

2 Προσωπικές πληροφορίες και Setup
Την πρώτη φορά που θα χρησιµοποιήσετε αυτό το πρόγραµµα θα
πρέπει να συµπληρώσετε κάποιες πληροφορίες για τον εαυτό σας όπως
Internet Address και τον IRC Server που θέλετε να χρησιµοποιήσετε
για να συνδεθείτε. Πρέπει να εισάγετε κωδικό, όνοµα, ψευδώνυµο, EMail διεύθυνση, IP διεύθυνση, πόρτα επικοινωνίας και το όνοµα του
µηχανήµατός σας. Αν µελλοντικά θέλετε να αλλάξετε κάποια στοιχεία
που εισάγατε θα πρέπει να ανοίξετε το File και να µπείτε στο Setup.

3 Λειτουργίες του προγράµµατος
Με την επιλογή Connect µέσα από το Commands µπορείτε να
συνδεθείτε µε τον Server του MIRC. Μπορείτε να δείτε όλα τα
διαθέσιµα κανάλια µε την επιλογή List και να διαλέξετε το κανάλι που
θέλετε. Έτσι έχετε την δυνατότητα να συνοµιλήσετε µε τους άλλους
χρήστες που υπάρχουν στο κανάλι αυτό. Το πρόγραµµα έχει επίσης την
δυνατότητα της ιδιωτικής συνοµιλίας µε έναν ή και περισσότερους
χρήστες. Με την επιλογή Disconnect διακόπτετε την επικοινωνία σας µε
τον Server.
Το MIRC παρέχει την ευχέρεια στους χρήστες να δηµιουργούν το
δικό τους κανάλι από την επιλογή Channel. Με αυτό τον τρόπο έχετε τα
αποκλειστικά δικαιώµατα του καναλιού που δηµιουργείτε και µπορείτε
να τα δώσετε και σε όποιους άλλους χρήστες θέλετε.
Η µπάρα στο πάνω µέρος του προγράµµατος έχει τις πιο
σηµαντικές και συχνές σε χρήση εντολές, µε την µορφή πλήκτρων, για
άµεση εκτέλεση.

4 Εντολές του προγράµµατος
•
•
•
•
•
•
•

Οι πιο σηµαντικές εντολές του προγράµµατος είναι οι εξής:
/Help: για διάφορες πληροφορίες.
/List: για τις λίστες των καναλιών.
/Join: για να συνδεθείτε σε κάποιο κανάλι.
/Part: για να φύγετε από κάποιο κανάλι.
/Nick: για αλλαγή ψευδωνύµου.
/Whois: για επιπλέον πληροφορίες κάποιου χρήστη.
/Invite: για να προσκαλέσετε κάποιον χρήστη στο κανάλι
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• /Topic: για αλλαγή θέµατος στο κανάλι.
• /Kick: για να αποβάλλετε κάποιον από το κανάλι.
• /Quit: για έξοδο από το πρόγραµµα MIRC.

5 Home Page & E-Mail
http://www.mirc.co.uk
info@mirc.com

