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PHP-hjælp
Jeg er ved at forsøget at starte en såkaldt IRC-channel op for PHP.
For dem der allerede kender IRC kommer detaljerne her

Server: irc.freenode.net
Channel: #dk-php
IRC er en ren tekstbaseret chat form.
IRC er desuden kendt ved at være en "langsom" support form. Dvs. at nå man logger på og stiller sit
spørgsmål skal man bare lade chat vinduet stå åben. Mange mensker lader deres computer være logget
IRC, mens de f.eks. er på arbejde.

Sådan kommer du hurtigt i gang
Hent Xchat fra http://www.xchat.org
Installer programmet og start det.
Først vindue vil du blive spurgt hvad dit navn skal være. Både i 1., 2. og 3. prioritet. Vælg noget der
minder om hinanden dvs. er dit navn "Flemming" så vælg "Flemming_" og "FlemmingJ" i 2 og 3.
I serverfeltet vælger du Freenode og trykker Ok.
En masse tekst vil nu komme frem på skærmen. I dialogenboksen vælger du at logge på en channel med
det samme skriv: #dk-php i feltet og tryk ok.
Du er nu logget på IRC.

Hvis du ikke er i stand til at komme i kontakt med en på #dk-php så prøve at åbne chatroomet ##php.
Her sidder normalt 500-600 mennesker. Alt foregår dog her på engelsk.

Sidste tip. Hvis du bare har et hurtigt spørgsmål og ikke ønsker at installere nogle programmer, så gå til
http://ircatwork.com of udfyld felter. Dette kan gøres med enhver internet browser.

Håber jeg kan samle en masse PHP-interesserede

Kommentar af gider_ikke_mere d. 18. Jan 2008 | 1

Kommer selve artiklen længere nede på siden? Og hvad har ovenstående med PHP support at gøre??

Kommentar af alex15 d. 14. Feb 2008 | 2

Forstår ikke hvorfor du vil forsøge og oprette en ny en? Hvad er der galt med #php.dk som l0vgaard også
siger?
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Har vi ikke et ganske fint forum til dette her???
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Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://www.xchat.org
http://ircatwork.com


Først og fremmest ved jeg ikke helt, hvorfor du opretter denne som en artikel. Dernæst, så findes der
#php.dk på quakenet, hvor der er mange hjælpsomme mennesker :)

Kommentar af kurdo d. 22. Jan 2008 | 5

fin ide! :)
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Kanon artikel.
Du skrev dog at du var ved at lave siden..
Er den lavet nu, siden du skriver at man kan joine kanalen?

Ellers en rigtig fed ide, Bruger irc til alt andet support i forvejen.


