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Το VIRC96 είναι ένας IRC Client. Σας δίνει την δυνατότητα, όπως
όλοι οι IRC Clients να συνοµιλείτε µε χρήστες απ’ όλο τον κόσµο σε
πραγµατικό χρόνο µε τη χρήση κειµένου. Μπορείτε επίσης να στέλνετε
και να λαµβάνετε αρχεία. Σηµαντικό πλεονέκτηµα του προγράµµατος
αυτού είναι η δυνατότητα της επικοινωνίας µε ήχο και εικόνα.

1 Απαιτήσεις προγράµµατος
Για να τρέξετε το πρόγραµµα χρειάζεστε έναν επεξεργαστή 486 ή
Pentium για καλύτερη απόδοση, 5 ΜΒ ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο,
λειτουργικό σύστηµα Windows 95 ή Windows NT, 8ΜΒ RAM ή 16MB
RAM για τα Windows NT και φυσικά να είστε συνδροµητές στο Internet.
Για επικοινωνία ήχου και εικόνας θα πρέπει να έχετε κάρτα ήχου, κάρτα
Video, Camera και τους ανάλογους Drivers.
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2 Εγκατάσταση προγράµµατος
Η εγκατάσταση του VIRC προγράµµατος είναι πολύ εύκολη και
γρήγορη. Το µόνο που χρειάζεται είναι να δηµιουργήσετε έναν
καινούργιο κατάλογο στο σκληρό σας δίσκο και να µεταφέρετε το αρχείο
Virc96.zip µέσα σε αυτόν. Μετά το αποσυµπιέζετε χρησιµοποιώντας το
Winzip ή το Pkunzip. Στη συνέχεια τρέξτε το αρχείο Virc96.exe. Οι
καινούργιες εκδόσεις του VIRC µπορούν να εγκατασταθούν πάνω στις
παλιές χωρίς να υπάρχει πρόβληµα.
Το επόµενο βήµα είναι να εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία στο
Setup του προγράµµατος. Αυτά είναι: το ψευδώνυµo, το εφεδρικό
ψευδώνυµο, η E-Mail διεύθυνση και το πραγµατικό όνοµα.

3 Σύνδεση µε τον Server
Για να κάνετε µία καινούργια σύνδεση µε κάποιον Server θα
πρέπει, από την µπάρα πάνω στο κεντρικό παράθυρο να πατήσετε την
εικόνα του Server Window. Αυτό θα σας εµφανίσει ένα καινούργιο
παράθυρο. Μετά πατήστε το Lit-Up Light Bulb για να συνδεθείτε στον
Server που θέλετε και µετά επιλέξτε κάποιο κανάλι για συνοµιλία.
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Αν αποτύχει η σύνδεση µε τον Server τότε θα εµφανιστεί το
µήνυµα Connection Refused ή Connection Timed Out. Σε αυτή την
περίπτωση ο Server µπορεί να είναι εκτός λειτουργίας. Προσπαθήστε να
συνδεθείτε µε άλλον Server.

4 Σύνδεση και περιγραφή των καναλιών
Αφού έχετε συνδεθεί µε κάποιον Server θα πρέπει να συνδεθείτε
και σε κάποιο κανάλι για να συνοµιλήσετε. Αυτό γίνετε µε δύο τρόπους.
Με την εντολή Join ή άµεσα µε το πλήκτρο Connect που βρίσκεται στην
µπάρα του Server Window.
Αφού συνδεθείτε σε κάποιο κανάλι τότε θα σας εµφανιστεί ένα
καινούργιο παράθυρο το Channel Window. Σε αυτό έχετε την
δυνατότητα µέσω µίας µπάρας να κάνετε τα εξής: να αποχωρίσετε από το
κανάλι, να επανασυνδεθείτε και τέλος να εκτυπώσετε τις συνοµιλίες. Στις
µελλοντικές εκδόσεις του προγράµµατος θα έχετε την δυνατότητα να
διαµορφώνετε εσείς την µπάρα.
Με δεξί κλικ του ποντικιού πάνω στην περιοχή του καναλιού
εµφανίζεται µία λίστα που σας βοηθάει στην επεξεργασία του κειµένου
(Cut, Copy, Paste), στην αλλαγή του θέµατος του καναλιού και αν είστε
ο δηµιουργός του καναλιού στα δικαιώµατα.
Με δεξί κλικ πάνω στους χρήστες εµφανίζεται µία λίστα µε
διάφορες λειτουργίες όπως Whois, Query, Various DCC Thinks, Kick και
Ban. Αυτές οι λειτουργίες µπορούν να γίνουν επίσης από το Drag And
Drop Control Centre µε την µεταφορά κάποιου χρήστη πάνω στην
λειτουργία που επιθυµείτε.

5 DCC εντολές
Η DCC (Direct Client Connection) Chat εντολή σας επιτρέπει να
κάνετε µία πιο ασφαλή ιδιωτική συνοµιλία η οποία γίνεται απευθείας
µεταξύ δύο χρηστών. ∆ίνει ακόµα την δυνατότητα της ιδιωτικής
συνοµιλίας µε χρήστες που δεν είναι στο ίδιο κανάλι. Η εντολή αυτή
συντάσσεται ως εξής: /DCC Chat Nickname.
H DCC Send εντολή σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαµβάνετε
αρχεία. Αυτό µπορεί να γίνει µε την εντολή /DCC Send Nickname File.
Αν κάποιος σας στείλει ένα αρχείο µε την παραπάνω εντολή τότε στην
οθόνη σας θα εµφανιστεί ένα µήνυµα που θα σας λέει αν θέλετε να
δεχθείτε ή να αρνηθείτε αυτή την µεταφορά.
Στην έκδοση αυτή του προγράµµατος υπάρχει και η TDCC Send
εντολή η οποία βοηθάει στη γρήγορη µεταφορά των αρχείων. Η εντολή
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συντάσσεται ως εξής: /ΤDCC Send Nickname File. Το TDCC είναι ένα
πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων που µπορεί να είναι ως και τρεις φορές
γρηγορότερο από το DCC.
Η TDCC Voice εντολή είναι µία εντολή για επικοινωνία ήχου σε
πραγµατικό χρόνο χρησιµοποιώντας το TDCC πρωτόκολλο. Συντάσσεται
ως εξής: /TDCC Voice Nickname. Με την εντολή αυτή θα σας
εµφανιστεί ένα καινούργιο παράθυρο στο οποίο αν πατήσετε το πλήκτρο
Push To Talk τότε θα µπορείτε να µιλήσετε στον άλλο χρήστη. Ανάλογα
µε την κάρτα ήχου που έχετε το πρόγραµµα σας επιτρέπει Half ή Full
Duplex επικοινωνία.
Με την TDCC Video εντολή µπορείτε να κάνετε επικοινωνία µε
εικόνα σε ένα καινούργιο παράθυρο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να
έχετε κάρτα Video και Camera. Στην έκδοση αυτή µπορείτε να δείτε
µόνο ασπρόµαυρη εικόνα, άλλα σε µελλοντικές εκδόσεις θα µπορείτε και
έγχρωµη. Η εντολή αυτή συντάσσεται ως εξής: /TDCC Video
Nickname.

6 Home Page & E-Mail
http://www.megalith.co.uk
support@megalith.com

