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Το Orbit IRC είναι ένα πρόγραµµα που σας επιτρέπει να
επικοινωνείτε µε άλλους χρήστες απ’ όλο τον κόσµο. Η επικοινωνία
γίνεται µε τη χρήση κειµένου σε πραγµατικό χρόνο. Έχετε επίσης την
δυνατότητα, αντί για mouse, να χρησιµοποιείτε διάφορες εντολές µε τη
χρήση του πληκτρολογίου.

1 Απαιτήσεις προγράµµατος
Για να τρέξετε το πρόγραµµα αυτό χρειάζεστε µία ενεργή TCP/IP
σύνδεση, έναν επεξεργαστή 486 µε 9ΜΒ ελεύθερο χώρο στο σκληρό
δίσκο, 16 MB RAM και λειτουργικό σύστηµα Windows 95 ή Windows
NT.
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2 Ανεύρεση, σύνδεση και πληροφορίες για τον Server
Στην κεντρική οθόνη του προγράµµατος υπάρχει µία λίστα από
τους διαθέσιµους Servers. Από αυτούς κάποιοι δεν είναι σε θέση να σας
εξυπηρετήσουν γιατί µπορεί να είναι πολύ µακριά ή να είναι πλήρεις.
Μπορείτε να βρείτε γρήγορα ένα διαθέσιµο Server και να συνδεθείτε
µαζί του από το Master Server List. Για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να
ενεργοποιήσετε το Sputnik Server List Filter το οποίο υπάρχει µέσα
στο Settings. Αυτό όµως προϋποθέτει ότι δεν είστε ήδη συνδεδεµένοι σε
κάποιον Server. Το Sputnik βάζει την έκφραση “date and time tested”
στους Servers που είναι δοκιµασµένοι και εγκεκριµένοι.
Για να συνδεθείτε µε κάποιον Server θα πρέπει να τον επιλέξετε
από τη λίστα και να πατήσετε το πλήκτρο Connect To Server ή να
κάνετε διπλό πάτηµα του ποντικιού πάνω σε αυτόν.
Για να δείτε επιπλέον πληροφορίες για κάποιον Server θα πρέπει,
αφού έχετε συνδεθεί, να ελέγξετε το MOTD (Message Of The Day).
Καλό είναι να διαβάζετε πάντα το MOTD όταν είστε έτοιµοι να
χρησιµοποιήσετε τον Server για πρώτη φορά.

3 Σύνδεση µε κάποιο κανάλι για συνοµιλία
Μπορείτε να συνδεθείτε σε κάποιο κανάλι συνοµιλίας µε τους εξής
τρόπους:
• Γράφοντας “/Join #Channelname”.
• Με διπλό πάτηµα του ποντικιού πάνω στο όνοµα του καναλιού που
βρίσκεται στη λίστα.
• Με διπλό πάτηµα του ποντικιού πάνω στο όνοµα του καναλιού που
βρίσκεται στη λίστα µε τα αγαπηµένα σας κανάλια (Favorites List).
• Γράφοντας το όνοµα του καναλιού κάτω από το Channel Name, στην
κεντρική οθόνη και πιέστε το Enter ή πατήστε το πλήκτρο Join.

4 Συνοµιλία µε χρήστες
Αφού συνδεθείτε σε κάποιο κανάλι είστε σε θέση να συνοµιλήσετε
µε άλλα άτοµα που υπάρχουν σε αυτό. Το πρόγραµµα παρέχει επίσης την
δυνατότητα της ιδιωτικής συνοµιλίας (Private Chat).
Μπορείτε να προσκαλέσετε κάποιον χρήστη να συνοµιλήσει µαζί
σας γράφοντας “/Invite #Orbitirc Nickname” µέσα στο κανάλι ή
γράφοντας κάτω από το Public Chat το όνοµα του καναλιού και το
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ψευδώνυµo του χρήστη που θέλετε. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο
Invite.
Όταν κάνετε κοινή ή ιδιωτική συνοµιλία (Public or Private Chat),
το κείµενό σας πηγαίνει πρώτα στον Server και µετά στους χρήστες που
συνοµιλείτε. Ο χρόνος που χρειάζεται να φτάσει αυτό το κείµενο λέγεται
Lag (καθυστέρηση). Αν θέλετε να µάθετε πόση είναι η καθυστέρηση
µεταξύ εσάς και του χρήστη που συνοµιλείτε, τότε µπορείτε να
εκτελέσετε την εντολή Ping. Αυτό γίνεται µε δεξί πάτηµα του ποντικιού
στον χρήστη ή γράφοντας το όνοµά του και την επιλογή Inquire/Ping ή
ακόµα να γράψετε στο κανάλι το “/Ping Nickname”.
Η επιλογή DCC Chat (Direct Client To Client) είναι συνοµιλία
χωρίς καθυστέρηση (Lagfree), επειδή τα δεδοµένα πηγαίνουν απευθείας
στον χρήστη χωρίς να πηγαίνουν στον Server πρώτα.

5 Εντολές του προγράµµατος
Οι πιο σηµαντικές εντολές του προγράµµατος είναι οι εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

/Clear: καθαρίζει το παράθυρο των συνοµιλιών.
/Join Channel: σύνδεση στο κανάλι.
/Nick Newnick: αλλαγή ψευδωνύµου.
/Msg Nick Message: στέλνει ιδιωτικά µηνύµατα.
/Disconnect: αποσύνδεση από τον Server.
/Kick Channel Nick Kickmessage: αποβολή κάποιου από το κανάλι
µαζί µε µήνυµα.
/Topic Channel Newtopic: αλλαγή θέµατος στο κανάλι.
/Invite Nick Channel: προσκαλεί κάποιον στο κανάλι.
/Whois Nick: δείχνει πιο κανάλι και ποιον Server χρησιµοποιεί
κάποιος.
/Ping Nick: δείχνει πόση είναι η καθυστέρηση της αποστολής
µηνυµάτων µε κάποιον χρήστη.
/Version Nick: δείχνει την IRC έκδοση κάποιου χρήστη.
/Time Nick: δείχνει την τοπική ώρα του χρήστη.
/Quit: έξοδος από το πρόγραµµα Orbit IRC.

6 Home Page & E-Mail
http://www.entex-bus.com/orbitirc
orbitirc@sk.sympatico.ca

