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irc:چیست 
 چی هست:ircاما برای دوستان که نمیدونن 

آیآرس Internet)   ( (آ Relay Chat IRC ارتباط آن رله اینترنت ، روش از گپ) یا 
آیآرس اساسا برای گفتگوهای گروهی طراحسسی شسسد و گفتگوهسسااینترنتروی    است. آ

آمگیسسرد ،Channels: انگلیسسس (بسسه کانسسالبصورت عموم در محلهسسای بنسسام   ) انجسسام 
آهوسسسیلهIRCهمچنین ارتباط شخص با شخص توسط پیسسام خصوصسس ممکسسن اسسست.    ب

Jarkko : انگلیس (به جارکو اویکارینن Oikarinen اسم مستعار) (WiZدر اواخر اوت ( 
 ساخته شد.MUT برای جایگزین برنامه بنام ۱۹۸۸

  جای بسیار خوبیه که اکثرا افراد متخصص رو میتونید توش پیدا کنید و کمتر جایircو واقعا هم 
  هسسست امسسا اسسسم اون برنسسامه کسسهircدوس دختر دوس پیر بازیه! برنامه های زیادی برای کار با 

 هست .Irssiمیخواهم معرفی کنم 
  تحت۱۹۹۹ هست که از سال irc یه سرویس گیرنده تحت خط فرمان irssiهمون طور که گفتم 

 در حال توسعه هست.cزبان زیبای 
 بامزگیش همین تحت خط فرمان بودنش و قابلیت انعطاف خیل بالشه که جلوتر توضسسیح میسسدم.

  رو بزنیسسد تسسا نسسرم افسسزارirssi رو نصب کنید و در خسسط فرمسسان   Irssi   کافیه بنا به توضعی که دارین
اجرا بشه!

 :ircدستورات 
  رو تسسوش اجسسرا کنیسسد ! اگسسه بسسا ایسسنirc میتونید دسسستورات IRCخوب مسلما مثل همه کلینتهای 

  استفاده کنید کسسه مطسسالب فارسسس خسسوب رواز این لینکدستورات آشنای ندارین توصیه میکنم 
راجع به این موضوع ارائه میده !

مثل میگه که برای ثبت نام باید از این دستور استفاده کنید :

/     < >msg nickserv register PASSWORD email

ول اگه بخوام خلصه فقط اونای که لزمه رو بگم:

/  nick username

/  . .server chat freenode net

/  #join zanjanlug

 در دستور اول من هر اسم که دلم بخواد ! (البته اگه قبل ثبت نشده باشه) رو به خودم میدم!
 برای اینکه بفمید چه طوری ثبت نام میکنن و ما بقی کارا حتما از لینک که معرفی کردم اسسستفاده

کنید و در مرحله دوم به سرور مورد نظرم وصل شدم ! بعد به کانال مورد نظرم وارد شدم !

 :Irssiآشنای با دستورات اولیه 
Alt+و اما برای پیمایش برگه هسسا از  number اسسستفاده کنیسسد و یسسا از + /Alt left rightمثل بسسرای .  

  استفاده کنید و برای بال پسسایین رفتسسن در پیغامهسسای یسسک صسسفحه از۲رفتن به برگه دوم ار آلت + 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%BE
http://www.persianroom.org/learning/irc.html
http://irssi.org/download
http://irssi.org/
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88_%D8%A7%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A2%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1


+Alt p و  + Alt n.استفاده کنید 
  به صورت معمول استفاده کنم !اما ببینیم که چه طوری میتونیمirssiخوب من الن تو نستم از 

بهترو بیشتر ! با این نرم افزار کار کنیم:

/  ,j kde gnome (/  # ,# )join kde gnome   Join a channel

/c (/ )clear   Clear the window

/  -c all (/  - )clear all   Clear all windows

/  wi nickname (/ )whois    View information about nickname

/pa (/ )part   Leave a channel

/m (/ )msg    Send a private message

/al (/ )alias   /View available aliases shortcuts

/  al X (/  )alias X /    Aliases shortcuts beginning with X

نام های مستعار خود را بسازید :
بسیار عال ! حال یه سری ترفند تو این نرم افزار بزنیم و حال کنیم!

بیایین یه سری میانبر برای دستوراتمون بسازیم!
مثل با زدن این دستور :

/   /      .  ,  ,  / / ,  alias linuxfriends me has a few good friends man info usr doc tlpd 
& .google

  اون یسسه خسسروار/linuxfriendsخوب اگه بعد از زدن این دستور هر وقسست کسسه خواسسستم بزنسسم
دستوری که تعریف کردم اجرا میشه!

خوب بیایین یه نمه انعطاف پذیر تر کنیم این دستورو با گرفتن آرگومان!!!

/   /    $0 $1 $2 **alias tarvel me travel to

و بعد از اون خیل راحت به این صورت استفاده میکنم:

/     travel tehran mashhad torghabe

al یه مثال خوب  uptime/ !هست که کوچک شده عبارت زیره

      +%   $  |   {   : (\UPTIME eval exec – expr date s – F awk ‘ print “Irssi uptime ”int
$1/3600/24)  (\$1/3600%24)  (\$1/60%60) (\$1%60)  }”d “int ”h “int ”m”int ”s” ’



 رو بزنید./save  خاطرتون باشه بعد از نوشتن میانبر ها و سایر تنظیماتتون حتما دستورنکته:

 :irssiاجرای برنامه ها و چاپ خروجی آنها از داخل 
خوب خیل جالب شد بیایین با ترفند های بیشتری آشنا شیم:

 کافیه به صورت زیر اقدام کینم:irssiبرای اجرای برنامه از داخل 
/  exec program

 و اگه بخواهیم خروجی دستور خط فرمانمون در داخل کانالمون درج شه از کلیسسد
o: استفاده میکنیم -

/  -   / /exec o ls pub

/ میدهند بگویید نیستید:msgبه کاربران که به شما 
با استفاده از دستور :

/  _ _  set show away once ON

 / بسسه شسسما پیغسسام دهسسد بسسهmsg/ استفاده میکنید  ، اگر کاربری توسط awayوقت شما از دستور 
 شما  ، نمایش داده خواهد شد.awayصورت خودکار به او پیغام 

 خودکار کنید:irssiکارهای تکراری را در 
  رو اجسسرا میکنسسه تمسسام دسسستورات مربسسروط بسسهirssiخوب مسلما هیچ کس دوس نداره هر وقت 

 لوگین و انتخاب سرور و کانال ها و … رو بزنه  ، پس باید این کارهسسا خودکسسار بشسسه ! بسسرای خسسود
 به صورت زیر عمل میکنیم:irssiکار کردن کارها در 

/   -  -   . .  6667server add auto network Freenode irc freenode net

/   -  #  channel add auto linuxfm Freenode

/   -  #  channel add auto zanjanlug Freenode

/   -  /     ;network add autosendcmd “ msg nickserv identify password wait 
2000  ″ Freenode

  اجسسرا بشسسهirssi- باعث میشه هسسر وقسست autoما در خط اول سرورمون رو اضافه میکنیم  ، کلید 
 این دستوراتم اجرا بشسسن! در دو خسسط بعسسد مسسن کانسسال هسسای کسسه دوس دارم اتوماتیسسک همیشسسه
 واردشون شم رو اضافه میکنم و در خط آخر چون من نام کاربریمو ثبت کردم کسساری میکنسسم کسسه

  بایسسد پسسسورد خوتونسسوpasswordبه طور خودکارم پسورد به سرور فرتاده شه . مطمئنا به جای 
بزارید!

چند ترفند برای مقابله با افراد/کانالهای شلوغ:
  خودمسسون  ،دیسسدن آمسسدو رفسست افسسرادtechnotuxاگر شما در کانال های پر جمعیت هستین مثل 

ممکنه آزار دهنده باشه بنابراین با دستور:



/  #   -  -ignore channelname ALL PUBLIC ACTIONS

 # قسسرار میگسسره ازchannelnameمیتونید این چیزا رو غیر فعال کنید ! اگه بجای نام کانال که در 
 * استفاده کنید این به تمام کانال ها اعمال میشه و اما برای مقابل افراد شلوغ! که واقعسسا بعضسس

وقتا شورشو در میارن:

/  -  3600 < >ignore time nick

  قرار میگیره بسسه مسسدت یسسک سسساعت نادیسسده میگیسسره!nickاین دستور شخص رو که در قسمت 
(کاش آیدنتیکا هم یه همچین چیزی داشت!)

 :irssiتهیه گزارش از لگهای 
  شسسماirssiنرم افزار های جانب خیل خوب بسسرای تهیسسه آمسسار و ارقامهسسای خیلسس مختلسسف از ل گ 

درست شدن. در حد نام بردن میشه به نرم افازرهای زیر اشاره کرد:
irssistats

nudelstats

irCstats

pisg

 خود برنامه بنویسیم :irssiبرای 
  رو نصسسب کسسردمirssi امکان توسعه آسونه اونه. وقت من irssiیک از زیباترین جنبه های برنامه 

 متوجه شدم که وقت من ترمینال رو مینیمایز میکنم تا به کارام برسم اگسسه ملسست بسسه کانسسال بیسسانو
پیغام بدم من متوجه نمیشم و مدام باید پنجره رو ماکیمایز کنم تا ببینم چه خبره!

  در دسسسکتاپم ظسساهرnotifyخوب این که نمیشد برای همین فکر کردم اگه هر ک پیغام میده یسسه 
 بشه و یه صدای کوچیک در بیاد خیل خوب میشه! بنا بر این دست بسسه کسسار شسسدم و بسسا کمسسک

http://pisg.sourceforge.net/
http://ed.zehome.com/irCstats/
http://c7.ath.cx/nudelstats/
http://royale.zerezo.com/irssistats/


دوستان این قضیه هم حل شد! مراحل زیر روند کارو نشون میده :

 -  ~/. / / /mkdir p irssi scripts autorun

 ~/. / /cd irssi scripts

 .touch notify pl

 .gedit notify pl

#——————————-      past this lines to file 
——————————————————-

 ;use strict

  ($  % );use vars qw VERSION IRSSI

 ;use Irssi

$  = 0.0.3 ;VERSION ’ ′

%  = (IRSSI

 => ,authors ‘Chrelad’

 => @ . ,contact ‘blah blah blah’

 => ,name ‘notify’

 =>   -     . ,description ‘Display a pop up alert for different events ’

 => :// . ,url ‘http google com’

 =>    ,license ‘GNU General Public License’

 => $ : 2007-02-07 12:00:00 +0100 ( , 7  2008) $changed ‘ Date Thu Feb ’

);
#——————————————————————–

#   Created by Chrelad

#  7, 2008Feb

#——————————————————————–

#——————————————————————–

#      The notify function for public message

#——————————————————————–

 _  {sub pub msg

 ($ ,$ ,$ ,$ ,$ ) = @_;my server msg nick address target

` -  -  8000 ${ } : ${ }  ${ } `;notify send t “ target nick ” “ msg ”

}
#——————————————————————–

# :: _ _  / :: _Irssi signal add last Irssi command bind



#——————————————————————–

:: _ _ (  , _ );Irssi signal add last “message public” “pub msg”

:: _ _ (  , _ );Irssi signal add last “message private” “pub msg”

#- end
 /cd autorun

 -  ../ .ln sfn notify pl

 در مسیرirssiخوب ببینیم چه کردیم ! ما فهمیدیم که اسکرپتهای 

~/. / /irssi scripts

  لینک بشن! وautorun  ، خودکار اجرا بشن باید در پوشه irssiقرار دارند و برای اینکه با اجرای 
 اما میریم سراغ اسکریپتمون ، اون به زبان پرل نوشته شده و اینجسسا داره بسسر اسسساس سسسیگنال و

  کنیسسد ،بایسسد یسسه اینجسسا رو کلیسسکirssi کار میکنه ! برای دیدن لیسسست سسسیگنال هسسا irssiاسلتهای 
 اعترافی کنم واقعا بحث سیگنال چیز جذابیه که من تا قبل از امدن رو لینوکس اسمشم نشسسسنیده

 تمام اسکرپتهای ساخته رو پیدا کنید و ازشون استفاده کنید.از این لینک میتوانیدبودم  ، 
  کار برای اسسسستفاده ازKDEنکته: تغییر این اسکرپتها کار آسون و سرگرم کننده ایه  ، فقط عزیزان 

notify-اسکریپت بال به جای استفاده از  send  که مخصوصgnome هسسست از  kdialog –
passivepopup.استفاده کنند 

 از استادم  ، آقای مقدم بخاطر معرفی این نرم افزار تشکر میکنم  ، امیدوارم شما هم از ایسسن نسسرم
افزار لذت ببرید .
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