Handleiding mIRC voor dummies.

Ook wel: Hoe kom ik op #Selwerd ?

mIRC is een zogenoemde IRC-client alleen voor windows. Het is een van de makkelijkste clients voor
beginnende IRC gebruikers. Deze handleiding staat uitgebreider op http://drlnet.com/handleiding

Downloaden
•
•
•
•

Ga naar www.mirc.com, klik op de download pagina en klik op [Download mIRC] (lame, we know).
Vanaf de download pagina word je doorverwezen naar een download website (CNET Download.com).
Klik hier op [Download Now]
Sla het bestand (ongeveer 1.66 MB) ergens op je computer op.

Installeren
• Dubbelklik op het mIRC icoontje en klik op [uitvoeren] en de setup zal starten.
• Klik [next] en doe vervolgens of je de license agreement hebt gelezen door op [I Agree] te klikken.
• Vervolgens moet je een map kiezen waar je mIRC wilt installeren. De map die al ingevuld staat is meestal
wel prima. Klik op [Next]
• Het kiezen van componenten staat eigenlijk gewoon goed. Klik op [Next]
• In dit scherm kan je bepalen waar de icoontjes van mIRC komen te staan en of mIRC naar updates mag
zoeken, ook hier is de standaard prima. Klik op [Next]
• Dan is hij klaar om te installeren. Klik op [Install]. Na de korte installatie kan je aanvinken dat hij mIRC
moet starten, vink [Run mIRC] aan en klik op [Finish]. mIRC start op en het installeren is gelukt!

Instellen
• Als alles goed is gegaan zie je het scherm met opties. Hier moet je een aantal dingen invullen:
–
–
–
–

Full name: Een (willekeurige) naam.
Email address: Iets van een (of je eigen) e-mailadres.
Nickname: Dit is de naam waarmee je bekend op IRC zal zijn.
Alternative: Hier zet je een nickname neer die je wilt gebruiken als je eerste nickname bezet is.

•
•
•
•
•

Nu zijn we klaar met instellen wie je bent. Klik nu links onder Connect op [Servers].
Zoek in de lijst naar DrLnet, klik erop en selecteer [Random Server].
Klik rechts op [Select]
Klik in het volgende scherm op [Connect]
Tadaa! Je bent nu ingelogd op de DrLnet server. Misschien gaat je firewall zeuren, klik dan op [Unblock]
zodat hij zijn mond houdt.
• Nu je op de server zit, krijg je meteen het scherm met ”mIRC Favorites” voor je neus. Onderin dit venster
vind je 2 aanvink vakjes die je het beste allebei kunt uitzetten. Op die manier heb je er geen last van bij
het opnieuw opstarten.
• Er is ondertussen al heel wat tekst over je scherm geschoten, dit zijn onder andere kenmerken van de server
en ook de ”Message of the Day” (motd). Je kunt nu beginnen met kanalen binnengaan.

De kanalen
Tot nu toe heb je nog steeds niet met iemand gepraat en ook nog helemaal geen andere mensen gezien. Hier
gaan we nu verandering in brengen. Een kanaal kun je zien als een digitale bar waar je gezellig over verschillende
onderwerpen kan praten. Meedoen in zo’n kanaal kan door /join #Kanaal te typen en op [Enter] te drukken. Als
je het algemene Selwerd kanaal wilt joinen type je dus /join #Selwerd (hoofdletters maken niet uit). Stel je eens
voor in het kanaal, goede kans dat we elkaar dan ontmoeten. :-)
Check http://hekje.selwerd.net/ voor stats en http://hekje.selwerd.net/quotes.php voor grappige quotes.
Deze handleiding is een initiatief van DrLnet. Op http://www.drlnet.com/ zijn er handleidingen voor diverse andere (gratis)
programma’s en meer informatie te vinden over IRC in het algemeen. Als je meer wilt weten of hulp nodig bent, kijk dan verder op
deze site.

