
Let brug af auto op/voice
Her er en let forklaring på hvordan man lave en auto op/voice handling i den
kendte IRC klient mIRC.
Skrevet den 05. Feb 2009 af nowoe (nedlagt brugerprofil) I kategorien Chat / IRC - mIRC |

Der findes en del måder at laver et auto voice/op script på, og de er alle lige lette at lave - de kræver ikke
nogen god kendskab til programmering. Her er en meget simpel måde at gøre det på (mirc's originale
måde):

Det smarte ved at bruge mirc's originale måde er hvis der er en masse der joiner din kanal, så venter den
med at oppe/voice brugerne, hvilket forhindre dig i at spamme ud.

/help /aop:

/aop [-rw] <on|off|nick/address> [#channel1,#channel2,...] [type] [netværk]

/avoice [-rw] <on|off|nick/address> [#channel1,#channel2,...] [type] [netværk]

Eksempel:

/aop vecko #developers

/avoice vecko #developers

Men, hvis nu vecko skifter sit nick tit kan man også bruge hans virtuele adresse

Løsning:

//aop $address(vecko,2) #developers

//avoice $address(vecko,2) #developers

Ved hjælp af $address får vi fat i personens adresse, type 2 betyder at adressen bliver skrevet:
*!*@adresse.dk, så personen frit kan skifte nick - og stadig blive oppet/voicet. (Du behøver ikke bruge
$address.)

For at fjerne personen fra listen igen, skriv blot "-r" foran /aop eller /avoice
   

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



Hvis du har en kanal, hvor alle skal oppes/voices når de joiner skriv blot:

Løsning:

/aop *!* #channel

/avoice *!* #channel

Du kan også manuelt lave et script til at voice/oppe brugere.

Tilføj denne kode til Remote (alt+r):

Kode:

on *:join:#kanal: { mode $chan +v $nick }

on *:join:#kanal: { mode $chan +o $nick }

Eksempel:

on *:join:#developers: { mode $chan +v $nick }

Hvis der er nogle som du ikke vil have voicet/oppet, kan du f.eks. gøre sådan:

Løsning:

on *:join:#kanal: {
  var %ignore.users lame idiot jerk
  if ($nick !isin %ignore.users) {
    mode $chan +v $nick
  }
}

   
Du kan selv lave om på %ignore.users
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Mangler lige den enkelte detalje med at mange faktisk ikke får deres IAL opdateret når de selv joiner en
channel. Dermed returnerer $address(NICK,2) ingenting.
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