*------------------------------------------------------------------------*
                     Επιτροπή υπηρεσιών καναλιών Undernet
                           CMaster κατάλογος εντολής
                          Ενημερωμένος: 10 Δεκεμβρίου, 2005
*-------------------------------------------------------------------------*

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ σχετικά με τη ΣΥΝΤΑΞΗ και τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ:

* Οι παράμετροι που εσωκλείονται <> είναι υποχρεωτικές. 
* x|y μέσα Χ ή Υ. 
* <nick> αναφέρεται στο τρέχον παρωνύμιο ενός χρήστη.
* <username> αναφέρεται στον απολογισμό ονόματος χρήστη που ένας χρήστης έχει καταχωρήσει με CService. Μην τον συγχύσετε με <nick>. Για περισσότερες πληροφορίες για τους απολογισμούς ονόματος χρήστη και πώς να καθορίσετε το όνομα κάποιου χρήστη, αναφερθείτε στις εντολές "INFO" και "VERIFY". 
* Όλες οι εντολές που παρουσιάζονται με τον τομέα <username> μπορούν επίσης να λειτουργήσουν με ένα παρωνύμιο αν προηγηθούν του παρωνυμίου με (=). Παραδείγματος χάριν, εξετάστε έναν χρήστη με το παρωνύμιο ^Test^ και το όνομα χρήστη Test2K3. Η εντολή "ACCESS" μπορεί να εκτελεσθεί σε αυτόν τον χρήστη με την χρήση αυτών των μεθόδων:

    /msg x access <#channel> Test2K3
    /msg x access <#channel> =^Test^

  Η πρώτη μέθοδος ρωτά άμεσα τον Χ ως προς το εάν το όνομα χρήστη Test2K3 είναι στην λίστα χρηστών του καναλιού.
  Η δεύτερη μέθοδος κάνει τον Χ να ελέγξει εάν ^Test^ επικυρώνεται, και σε αυτή την περίπτωση, εκτελεί την εντολή ACCESS στον απολογισμό ονόματος χρήστη του, Test2K3. Αυτό μπορεί να εκτελεσθεί με οποιαδήποτε εντολή που απαιτεί ένα "username" αλλά θα εργαστεί μόνο εάν ο χρήστης επικυρώνεται, διαφορετικά ο Χ θα απαντήσει με "No Match!"
(*) αναφέρεται σε οποιαδήποτε σειρά αναζήτησης που χρησιμοποιεί τους μπαλαντέρ (* και ?). 
Μια *!*userid@host σειρά είναι ένα παράδειγμα ενός σχεδίου μπαλαντέρ. Παραδείγματος χάριν, οι εντολές ACCESS και LBANLIST δέχονται το (*):

    /msg x access <#channel> ?irc*
    /msg x lbanlist <#channel> *.users.undernet.org

Η εντολή ACCESS θα επέστρεφε οποιαδήποτε ονόματα χρήστη στο κανάλι που ταιρίαξε με τη * σειρά μπαλαντέρ ?irc. 
Η εντολή LBANLIST θα επέστρεφε όλες τις απαγορεύσεις που τίθενται για τους χρήστες που είχαν επιτρέψει το εικονικό hostmask Undernet (usermode + Χ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ για τους ειδικούς τρόπους καναλιών:

* H Undernet έχει εφαρμόσει δύο νέους τρόπους (ένας τρόπος καναλιών, και ένας τρόπος χρηστών) που συσχετίζονται άμεσα με το σύστημα απολογισμού ονόματος χρήστη CService.

To +r είναι ένας τρόπος καναλιών που περιορίζει το κανάλι στους "εγγραμμένους χρήστες" μόνο, σημαίνοντας μόνο τους χρήστες που έχουν έναν καταχωρημένο απολογισμό ονόματος χρήστη με CService και καταγράφεται στον Χ μπορεί να εισέρθει σε εκείνο το κανάλι.
To +x είναι ένας τρόπος χρηστών που επιτρέπει "εικονικό Hostmask" Undernet που θα καλύψει τον αληθινό IP/διεύθυνση σας με <username>.users.undernet.org. Αλλοι χρήστες θα δούν αυτό το εικονικό hostmask αντί του πραγματικού IP/διεύθυνσης του οικοδεσπότη σας. Οι CService Admins και οι IRC Ops μπορούν να δουν μέσω +x, όπως μπορεί και ο x, εντούτοις. Θα είστε σε θέση πάντα να δείτε τον αληθινο IP σας φυσικά. Αντίθετα από τον εικονικό τρόπο hostmask που μερικά άλλα δίκτυα IRC χρησιμοποιούν, η Undernet δεν έχει εντολή ακύρωσης του εικονικού hostmask οπότε ο χρήστης πρέπει να αποσυνδέθει από την Undernet για να το θέσει εκτός λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ για SCRIPTERS:
* Τα χειρόγραφα IRC πρέπει πάντα να χρησιμοποιουν /msg x@channels.undernet.org για όλες τις εντολές, όχι μόνο για LOGIN , για να είστε σίγουροι οτι η εντολή πάει απευθείας στον Χ σε περίπτωση προσωρινής αλλαγής, εγκοπών του Χ ή άλλες απρόβλεπτες περιστάσεις που θα μπορούσαν να καταστήσουν το χειρόγραφό σας προσωρινά ακατάλληλο προς χρήση.

---------------------------------------------------------------------------
                       ΕΠΙΠΕΔΟ 500 (διευθυντής καναλιών)
---------------------------------------------------------------------------

  PART - λέει στον Χ να αποχωρίσει από το κανάλι σας. Για να έχετε τον Χ να παραμείνει στο κανάλι, αναφερθείτε στο SET AUTOJOIN.

       /msg x part <#channel>

  SET - οι εντολές που περιέχουν την λέξη "SET" σημαιοστολίζουν για το κανάλι σας. Οι σημαίες είναι ειδικές τοποθετήσεις που λένε στον Χ πώς να συμπεριφερθεί υπό ορισμένους όρους.

       /msg x set <#channel> <autojoin|massdeoppro|noop|strictop> <value>

  AUTOJOIN - όταν είναι ανοικτή αυτή η σημαία, ο Χ θα εισέρχετε πάντα στο κανάλι όταν επιστρέφει on-line (π.χ. μετά από τη συντήρηση ή ένα netsplit).

       /msg x set <#channel> autojoin <on|off>

     MASSDEOPPRO - το μέγιστο deop(-ο) που θα επιτρέψει ο Χ σε έναν χρήστη (δείτε τη σημείωση) για να αποδώσει μέσα σε 15 δευτερόλεπτα. Οποιοσδήποτε χρήστης που υπερβαίνει αυτό τον αριθμο deop(-o) και είναι στο userlist του καναλιού, θα αναστέλλεται για 5 λεπτά. Θα έχουν επίσης ένα επίπεδο 25 απαγόρευσης που τοποθετείται σε αυτούς και θα χρειαστούν να unban οι ίδιοι αφότου λήξη η αναστολή.

     ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τρέχουσα έκδοση MASSDEOPPRO ελέγχει μόνο πότε οι χρήστες αποδίδουν deops οταν η εντολή ειναι ενεργοπιημένη , όχι με την εντολή DEOP του Χ.

       /msg x set <#channel> massdeoppro <0-7>

NOOP - όταν είναι ανοικτή αυτή η σημαία, το Χ δεν θα επιτρέψει σε κανένα χρήστη να πάρει op στο κανάλι που δόθηκε η εντολή.

       /msg x set <#channel> noop <on|off>

STRICTOP - όταν είναι ανοικτή αυτή η σημαία, το Χ θα επιτρέψει μόνο σε χρήστες 100+ να πάρουν op. Χρήστες με λιγοτερο ACCESS ή και χρήστες που δεν είναι στήν λίστα του καναλιού(Αdduser) δεν θα γίνονται op. Αν κάποιος μέσω mode προσπαθήσει να κάνει op κάποιον απ’αυτούς π’αναφέραμε θα γίνονται και οι δύο deop από τον Χ.
 
       /msg x set <#channel> strictop <on|off>

---------------------------------------------------------------------------
                  ΕΠΙΠΕΔΟ 450+ (εμπιστευμένο κανάλι Admin) 
---------------------------------------------------------------------------

  JOIN - λέει στο Χ να εισέρθει στο κανάλι. Για να έχετε το Χ να μπένει πάντα το κανάλι αυτόματα, αναφερθείτε στο ΣΎΝΟΛΟ AUTOJOIN.
   
       /msg x join <#channel>

  SET - τα σύνολα σημαιοστολίζουν για το κανάλι. Οι σημαίες είναι ειδικές τοποθετήσεις που λένε το Χ πώς να συμπεριφερθεί υπό ορισμένους όρους.

       /msg x set <#channel> <flag> <value>

* Σημαίες και τιμές:

AUTOTOPIC - αυτή η σημαία κάνει το Χ να επαναρυθμίσει το θέμα στην ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ καναλιών και το URL κάθε 30 λεπτά. Σημειώστε ότι εάν το κανάλι είναι μη απασχόλησης, το θέμα δεν θα επαναρυθμιστεί κατά τη διάρκεια εκείνου του χρόνου.

       /msg x set <#channel> autotopic <on|off>

     DESCRIPTION - βαζει περιγραφή στο κανάλι (80 χαρακτήρες το ανώτατο), η οποία μπορεί να δει κάποιος σαν απάντηση οταν εκτελέσει τιν εντολη CHANINFO. Εάν κανένα κείμενο περιγραφής δεν διευκρινίζεται, η τρέχουσα περιγραφή καθαρίζεται. Αλλιώς: DESC

       /msg x set <#channel> description [text]
       /msg x set <#channel> desc [text]

     FLOATLIM - τοποθετεί το "χαρακτηριστικό γνώρισμα ορίου" στη θέση on ή στη θέση off. Εάν επιτρέπεται (ON), ο Χ θα επαναρυθμίσει το όριο καλεσμένων στο κανάλι (+l) μέσα σε ένα προετοιμασμένο περιθώριο επάνω από τον αριθμό χρηστών στο κανάλι, και εντός μιας προετοιμασμένης χρονικής περιόδου. Αυτό μπορεί να βοηθήσει να αποτρέψει τα μεγάλα botnets από την ένωση και την πλημμύρα του καναλιού. Εξ’ορισμού, αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι κλειστό. Όταν επιτρέπονται, οι σημαίες FLOATLIM θα επιδειχθούν σε απάντηση ΘΈΣΗΣ.
Απάντηση ΘΕΣΗΣ παραδείγματος: "Σημαίες καθορισμένες: FLOATLIM (MGN:3, PRD:20, GRC:1, MAX:0)"se αυτό το παράδειγμα, FLOATLIM είναι, με ένα FLOATMARGIN 3, σε ένα FLOATPERIOD 20 δευτερολέπτων, ένα FLOATGRACE 1, και FLOATMAX είναι κλειστό.
    
Αναφερθείτε στο ΣΥΝΟΛΟ FLOATGRACE, ΚΑΘΟΡΙΣΜΈΝΟ FLOATMARGIN, ΘΈΣΤΕ FLOATMAX, και ΝΑ ΘΈΣΕΙ FLOATPERIOD για περισσότερες πληροφορίες.

       /msg x set <#channel> floatlim <on|off>

     FLOATGRACE - σύνολα μια αξία επιείκειας για το επιπλέον χαρακτηριστικό γνώρισμα ορίου. Εάν η διαφορά μεταξύ του τρέχοντος ορίου και τι το νέο όριο θα ήταν είναι λιγότερο από την αξία επιείκειας, το Χ δεν θα επαναρυθμίσει το όριο, έτσι ώστε τα ήρεμα κανάλια δεν ρυπαίνονται με τις αλλαγές τρόπου. Αυτή η αξία μπορεί να είναι μεταξύ 0-19. Η προκαθορισμένη αξία είναι 1. 

       /msg x set <#channel> floatgrace <0-19>

	FLOATMARGIN - σύνολα το περιθώριο χρηστών για το να επιπλεύσει όριο. Το όριο ότι οι αναστοιχειοθετήσεις Χ θα είναι: FLOATMARGIN + ο τρέχων αριθμός χρηστών στο κανάλι. Αυτή η αξία μπορεί να είναι μεταξύ 2-20. Η προκαθορισμένη αξία είναι 3.
       /msg x set <#channel> floatmargin <2-20>

	FLOATMAX - σύνολα ένα μέγιστο όριο για τη να επιπλεύσει ρύθμιση ορίου. Όταν επιτρέπεται, το Χ δεν θα επαναρυθμίσει το όριο καναλιών υψηλότερο από FLOATMAX. Αυτή η αξία μπορεί να είναι από 0-65536. Η προκαθορισμένη αξία είναι 0 (μακριά).

       /msg x set <#channel> floatmax <0-65536>

	FLOATPERIOD - σύνολα το χρονικό διάστημα, στα δευτερόλεπτα, προτού να επαναρυθμίσει το Χ το όριο καναλιών. Η αξία μπορεί να είναι από 20-200. Η προκαθορισμένη αξία είναι 20 δευτερόλεπτα.
      
	 /msg x set <#channel> floatperiod <20-200>

	ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ - σύνολα οι λέξεις κλειδιά για το κανάλι (80 χαρακτήρες ανώτατοι). Οι λέξεις κλειδιά πρέπει να χωριστούν από ένα διάστημα. Χ χρήσεις αυτές οι λέξεις κλειδιά όταν εκτελεί ένας χρήστης μια εντολή ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ. Εάν καμία λέξη κλειδί δεν διευκρινίζεται, οι τρέχουσες λέξεις κλειδιά καναλιών καθαρίζονται.
      
	 /msg x set <#channel> keywords [keywords]

     	ΤΡΟΠΟΣ - αυτό θα σώσει τους τρέχοντες τρόπους καναλιών ως προεπιλογή. Όταν το Χ ενώνει το κανάλι, θα επαναρυθμίσει εκείνους τους τρόπους εάν είναι μόνο στο κανάλι.

       /msg x set <#channel> mode

	URL - μπορείτε να δηλώσετε τον ιστοχώρο του καναλιού URL (σ) με αυτήν την επιλογή (75 χαρακτήρες ανώτατοι). Το URL μπορεί να αντιμετωπισθεί σε απάντηση CHANINFO ή κάνοντας LOGIN στο HYPERLINK "http://cservice.undernet.org/live/" http://cservice.undernet.org/live/ μετά κάνετε κλίκ στο “πληροφορίες καναλιών” και κάνοντας εκεί εισαγωγή το όνομα του καναλιού . Εάν κανένα URL δεν διευκρινίζεται, η τρέχουσα ρύθμιση URL καθαρίζεται. 

       /msg x set <#channel> url [url(s)]

     	USERFLAGS - θέστε την προεπιλογή AUTOMODE για όταν προστίθεται ένας νέος χρήστης στο userlist. Η προκαθορισμένη αξία είναι 0. 
Τιμές: 0 = κανένας, 1 = op, 2 = φωνή.
     
       /msg x set <#channel> userflags <0-2>

	Αναφερθείτε σε MODINFO AUTOMODE για περισσότερες πληροφορίες. 

---------------------------------------------------------------------------
                      ΕΠΙΠΕΔΟ 400+ (Userlist Admin)
---------------------------------------------------------------------------

  	ADDUSER - προσθέτει έναν χρήστη στο userlist του καναλιού. Δεν μπορείτε να προσθέσετε έναν χρήστη με την ίση ή υψηλότερη πρόσβαση από δικοί σας.

       /msg x adduser <#channel> <username> <access>

  	CLEARMODE - καθαρίζει όλους τους τρόπους καναλιών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν κλειδωθεί το κανάλι (τρόποι καναλιών + ι, + λ, ή/και + Κ).

 	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό δεν είναι απαραιτήτως η καλύτερη μέθοδος για να κερδίσει την είσοδο στο κανάλι σας, επειδή άλλοι άνθρωποι ή bots μπορούν να είναι στο κανάλι που μπορεί να επαναρυθμίσει τους τρόπους δεδομένου ότι τους καθαρίζετε. Αναφερθείτε στην εντολή ΘΕΣΗΣ για τις σχετικές πληροφορίες.

       /msg x clearmode <#channel>

	MODINFO - οι ακόλουθες εντολές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν τις αλλαγές στους υπάρχοντες χρήστες στο userlist του καναλιού. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε κάποιο με ένα ίσο ή πιό υψηλό επίπεδο.

       /msg x modinfo <#channel> <access|automode> <username> <value>

    	 ACCESS - αλλαγές το επίπεδο πρόσβασης ενός χρήστη. Το επίπεδο πρόσβασης μπορεί να τεθεί μεταξύ 1 και του επιπέδου -1 πρόσβασής σας (δηλ. εάν έχετε ένα επίπεδο πρόσβασης 400, μπορείτε να ορίσετε ένα επίπεδο μέχρι 399 σε άλλους χρήστες).

       /msg x modinfo <#channel> access <username> <new access level>

	AUTOMODE - αλλαγές στο automode ενός χρήστη σε ένα από αυτούς τους διευκρινισμένους τρόπους: NONE, OP, VOICE. Με βάση αυτήν την ρύθμιση ένας χρήστης μπορεί να εκφραστεί ή όταν μπεί το κανάλι, ή εάν ο χρήστης είναι ήδη στο κανάλι, το automode θα πραγματοποιηθεί μόλις επικυρωθεί ο χρήστης με το Χ.

       /msg x modinfo <#channel> automode <username> <none|op|voice>

	REMUSER - απομακρύνει έναν χρήστη από τη βάση δεδομένων καναλιών. Πρέπει να έχετε υψηλότερη πρόσβαση από το χρήστη που θέλετε να απομακρύνετε. Μπορείτε επίσης να απομακρυθείτε από οποιοδήποτε κανάλι, εφ' όσον δεν είστε ο διευθυντής καναλιών (επίπεδο πρόσβασης 500 σε εκείνο το κανάλι). Οι διευθυντές καναλιών που επιθυμούν να αφαιρεθούν θα πρέπει να εξαγνίσουν το κανάλι τους, ή να μεταφέρουν το κανάλι σε έναν άλλο χρήστη. 

       /msg x remuser <#channel> <username>

---------------------------------------------------------------------------
                        ΕΠΙΠΕΔΟ 200 (Userlist op)
---------------------------------------------------------------------------

  	KICK – κάνει kick μέσω Χ όλους τους χρήστες που ταιριάζουν με τη διευκρινισμένη *!*userid@host, αλλά δεν κλωτσά το πρόσωπο που εκδίδει την εντολή εάν ταιριάζουν με επίσης. Η χρήση πρέπει να περιοριστεί στην ακραία πλημμύρα ή τους κλώνους καναλιών. Μπορείτε να επιθυμήσετε να θέσετε μια απαγόρευση στη μάσκα, ή + ι (προσκαλώ-μόνο) στο κανάλι πρίν εκδίδετε το λάκτισμα για να αποτρέψετε τους ταιριάζοντας με χρήστες από την επανασύνδεση μετά από να κλωτσηθείτε. Το όνομα χρήστη σας θα τοποθετηθεί στο μήνυμα λακτίσματος, εσωκλειόμενο σε παρένθεση.

       /msg x kick <#channel> <nick | *!*userid@host> [reason]

	STATUS - επιδείξεις όλες τις σημαίες καναλιών και οι τοποθετήσεις, τρόποι καναλιών, ο αριθμός χρηστών και ops στο κανάλι, αυτήν την περίοδο επικυρωμένοι χρήστες για το κανάλι, και εάν το Χ είναι στο κανάλι ή όχι. Οι αυτήν την περίοδο επικυρωμένοι χρήστες παρουσιάζονται με ένα "σχήμα ονόματος χρήστη/παρωνυμίου [ επίπεδο ]". Το παρωνύμιο ενός χρήστη θα παρουσιαστεί μόνο εάν εκείνος ο χρήστης είναι αυτήν την περίοδο στο κανάλι, διαφορετικά μόνο το όνομα χρήστη και το επίπεδό τους επιδεικνύονται. 

Η δυνατότητα να δουν οι τρόποι καναλιών είναι εξαιρετικά χρήσιμη σε περίπτωση που το κανάλι είναι κλειδωμένο (τρόποι καναλιών + ι, + λ, ή/και + Κ). Εάν το κανάλι να έχε βασικό (+k), το Χ θα επιδείξει το τρέχον κλειδί καναλιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη INVITE εντολή για να έχετε το Χ να σας προσκαλέσει στο κανάλι, που αγνοεί όλους τους τρέχοντες τρόπους καναλιών, ή εναλλακτικά, εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή CLEARMODE για να καθαρίσετε όλους τους τρόπους καναλιών, κατόπιν να ενώσετε το κανάλι.
       
	/msg x status <#channel>

---------------------------------------------------------------------------
ΕΠΙΠΕΔΟ 100+ (χειριστής καναλιών)
---------------------------------------------------------------------------

	DEOP - Deop ένα ή περισσότερα πρόσωπα στο κανάλι. Εάν κανένα nick δεν διευκρινίζεται, και είστε στο κανάλι, το Χ deop εσάς.

       /msg x deop <#channel> [nick] [nick2] ... [nickN]

  	OP - Op ένα ή περισσότερα πρόσωπα στο κανάλι. Εάν κανένα nick δεν διευκρινίζεται, και είστε στο κανάλι, το Χ op εσάς.

       /msg x op <#channel> [nick] [nick2] ... [nickN]

	INVITE - το Χ θα σας προσκαλέσει στο κανάλι, που επιτρέπει σε σας για να ενώσει ανεξάρτητα από τους τρέχοντες τρόπους καναλιών. 
       
	/msg x invite <#channel>

	SUSPEND - αναστέλλει την πρόσβαση ενός χρήστη στο Χ στο userlist του καναλιού για την καθορισμένη χρονική περίοδο, στο διευκρινισμένο επίπεδο, εάν δίνεται. Εάν ένα επίπεδο δεν διευκρινίζεται, το Χ θα χρησιμοποιήσει το επίπεδο πρόσβασής σας. Μπορείτε μόνο να αναστείλετε κάποιο με την πρόσβαση χαμηλότερη από δικοί σας. Η μέγιστη διάρκεια είναι 372 ημέρες (8928 ώρες, 535680 λεπτά).
      
1	m = πρακτικά, h = ώρες, d = ημέρες

       /msg x suspend <#channel> <username> <duration> <M|H|D> [level]

UNSUSPEND - πάρτε έξω αναστέλλει της πρόσβασης ενός χρήστη στο Χ στο userlist του καναλιού. Μπορείτε μόνο unsuspend ένας χρήστης με την πρόσβαση χαμηλότερη από δικοί σας, υπό τον όρο ότι το επίπεδο αναστολής είναι λιγότερο ή ίσο προς επίσης το επίπεδο πρόσβασής σας. r)

       /msg x unsuspend <#channel> <username>


---------------------------------------------------------------------------
ΕΠΙΠΕΔΟ 75 + (νέος χειριστής καναλιών)
---------------------------------------------------------------------------

BAN - προσθέτει έναν συγκεκριμένο *!*userid@host για το banlist καναλιών του Χ. Εάν ο χρήστης να είσαι σε ανοικτή γραμμή, μπορείτε να διευκρινίσετε την εγκοπή τους, και το Χ θα απαγορεύσει αυτόματα *!*userid@host για εκείνο τον χρήστη. Οι απαγορεύσεις που καλύπτουν μια ευρύτερη σειρά από προηγουμένως θέτουν τις απαγορεύσεις θα αντικαταστήσουν τις προηγούμενες απαγορεύσεις. Οποιοσδήποτε χρήστης στο κανάλι που ταιριάζει με την απαγόρευση θα κλωτσηθεί επίσης εάν το επίπεδο απαγόρευσης είναι 75 +.

Η διάρκεια είναι στις ώρες, με ένα μέγιστο 336 ωρών (2 εβδομάδες). Το επίπεδο απαγόρευσης μπορεί να κυμανθεί από 1 ως το επίπεδό σας. Ο λόγος απαγόρευσης μπορεί να είναι ένα μέγιστο 128 χαρακτήρων. Εάν κανένα διάρκεια ή/και επίπεδο δεν διευκρινίζονται, η προεπιλογή θα είναι μια διάρκεια 3 ωρών σε επίπεδο 75.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο απαγορευμένος χρήστης επιτρέπει το "εικονικό hostmask" Undernet (τρόπος χρηστών + Χ), το Χ είναι σε θέση να δει μέσω του στον πραγματικό οικοδεσπότη τους, έτσι η απαγόρευση του ονόματος χρήστη τους μέσω *!*@uσερναμε. * θα απαγορεύσει επίσης τον πραγματικό οικοδεσπότη τους.

* Επίπεδα απαγόρευσης: 
1-74 = αποτρέπει το χρήστη από την κατοχή ops (+o) στο κανάλι. 
75-500 = αποτρέπει το χρήστη από την ένωση του καναλιού.

       /msg x ban <#channel> <nick | *!*userid@host> [duration] [level] 
                  [reason]

UNBAN - αφαιρεί μια απαγόρευση από το banlist καναλιών του Χ, και επίσης οποιεσδήποτε ταιριάζοντας με απαγορεύσεις από το τρέχον banlist καναλιών. Μπορείτε μόνο να αφαιρέσετε τις απαγορεύσεις από το banlist του Χ που είναι ίσες με ή λιγότερο από την πρόσβασή σας. Για να ψάξετε το banlist του Χ, αναφερθείτε στην εντολή LBANLIST. Για να δείτε το τρέχον banlist καναλιών, αναφερθείτε στην εντολή BANLIST.

       /msg x unban <#channel> <nick | *!*userid@host>

---------------------------------------------------------------------------
                    ΕΠΙΠΕΔΟ 50+ (εμπιστευμένο κανάλι κανονικό)
---------------------------------------------------------------------------

	KICK - κάνει κάποιον kick μέσω Χ από το κανάλι. Το όνομα χρήστη σας θα τοποθετηθεί στο μήνυμα kick, εσωκλειόμενο σε παρένθεση. 

       /msg x kick <#channel> <nick> [reason]

	TOPIC - κάνει την αλλαγή Χ το θέμα στο κανάλι (145 χαρακτήρες ανώτατοι) και περιλαμβάνει το όνομα χρήστη σας, που εσωκλείεται σε παρένθεση, στην αρχή του θέματος. 
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν μια ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ή ένα URL έχει τεθεί και AUTOTOPIC είναι ανοικτό, το θέμα καναλιών θα επαναρυθμιστεί σε 30 λεπτά, εκτός αν το κανάλι είναι μη απασχόλησης.
      
	 /msg x topic <#channel> <topic>

---------------------------------------------------------------------------
                       ΕΠΙΠΕΔΟ 25+ (κανάλι κανονικό) 
---------------------------------------------------------------------------

 	DEVOICE - Devoice ένα ή περισσότερους χρήστες στο κανάλι.

       /msg x devoice <#channel> [nick] [nick2] ... [nickN]

	VOICE - voice ένα ή περισσότερους χρήστες στο κανάλι

       /msg x voice <#channel> [nick] [nick2] ... [nickN]

---------------------------------------------------------------------------
                       ΕΠΙΠΕΔΟ 1+ (ελάχιστη πρόσβαση)
---------------------------------------------------------------------------

  BANLIST - επιδείξεις το banlist καναλιών.

       /msg x banlist <#channel>

	REMUSER - σε αυτό το επίπεδο, και ανωτέρω, μπορείτε να απομακρυθείτε από οποιοδήποτε κανάλι, εφ' όσον δεν είστε ο διευθυντής καναλιών (επίπεδο 500 πρόσβασης σε εκείνο το κανάλι). Οι διευθυντές καναλιών που επιθυμούν να αφαιρεθούν πρέπει να εξαγνίσουν το κανάλι, ή να μεταφέρουν το κανάλι σε έναν άλλο χρήστη.

       /msg x remuser <#channel> <your username>

	STATUS - επιδείξεις όλες οι σημαίες καναλιών και οι τοποθετήσεις, ο αριθμός χρηστών και ops στο κανάλι, επικύρωσε αυτήν την περίοδο τους χρήστες για το κανάλι, και εάν το Χ είναι στο κανάλι ή όχι. Οι αυτήν την περίοδο επικυρωμένοι χρήστες παρουσιάζονται με ένα "σχήμα ονόματος χρήστη/παρωνυμίου [ επίπεδο ]". Το παρωνύμιο ενός χρήστη θα παρουσιαστεί μόνο εάν εκείνος ο χρήστης είναι αυτήν την περίοδο στο κανάλι, διαφορετικά μόνο το όνομα χρήστη και το επίπεδό τους επιδεικνύονται.
       /msg x status <#channel>

---------------------------------------------------------------------------
                           ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (το καθένα)
---------------------------------------------------------------------------

  ACCESS – κάνει έλεγχο στις πληροφορίες πρόσβασης για έναν ορισμένο χρήστη μέσω nick ή του ονόματος χρήστη, ή πολλαπλάσιοι χρήστες μέσω του σχεδίου μπαλαντέρ. Οι που επιδεικνύονται πληροφορίες είναι: επίπεδο πρόσβασης, automode εάν εφαρμόσιμα, θέση αναστολής και επίπεδο εάν αναστέλλεται, και όταν εβλέίδε στο τέλος ο χρήστης. Εάν υπάρχουν περισσότερα από 15 αποτελέσματα, συνδεθείτε στο http://cservice.undernet.org/live/ gia να δείτε τον ολόκληρο κατάλογο κάνοντας κλικ  στο "πληροφορίες καναλιών" και να εισάγεται το ονόμα καναλιών. Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε αυτές τις επιλογές να πάρετε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα.

       /msg x access <#channel> <*|pattern|username|=nickname> [-min <level>] 
                     [-max <level>] [-modif] [-none|-voice|-op]

* - παρουσιάζει ολόκληρο σχέδιο καταλόγων πρόσβασης καναλιών 
       		/msg x access <#channel> *

- παρουσιάζει επίπεδο πρόσβασης όλων των ονομάτων χρήστη που ταιριάζουν με το σχέδιο μπαλαντέρ. 
      	/msg x access <#channel> <pattern>

-	το όνομα χρήστη παρουσιάζει επίπεδο πρόσβασης ενός ενιαίου χρήστη.
       /msg x access <#channel> <username>

-	παρωνύμιο - παρουσιάζει επίπεδο πρόσβασης ενός ενιαίου χρήστη από το παρωνύμιο. 
       /msg x access <#channel> <=nickname>

     -min <level> - παρουσιάζει μόνο χρήστες επάνω από το δεδομένο επίπεδο.
       /msg x access <#channel> -min <level>

     -max <level> - παρουσιάζει μόνο χρήστες κάτω από το δεδομένο επίπεδο.
       /msg x access <#channel> -max <level>

     -op - παρουσιάζει μόνο χρήστες με τη op AUTOMODE σημαία.
       /msg x access <#channel> -op

     -voice - παρουσιάζει μόνο χρήστες με τη σημαία ΦΩΝΗΣ AUTOMODE.
       /msg x access <#channel> -voice

     -none - παρουσιάζει μόνο χρήστες χωρίς τη σημαία AUTOMODE (καμία).
       /msg x access <#channel> -none

-modif - παρουσιάζει ποιων τελευταίων τροποποίησε τη λίστα πρόσβασης.        /msg x access <#channel> -modif

	CHANINFO - επιδείξεις εάν ένα κανάλι καταχωρείται ή όχι, στο οποίο, και αυτήν την περίοδο θέστε την ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και URL, ενδεχομένως. 
	Αλλιώς: Πληροφορίες

       /msg x chaninfo <#channel>
       /msg x info <#channel>

  	HELP - πληροφορίες βοήθειας επιδείξεων για μια δεδομένη εντολή.

       /msg x help <command>

 	 INFO - πληροφορίες επιδείξεων για ένα όνομα χρήστη όπως το nick τους και userid@host εάν είναι σε ανοικτή γραμμή αυτήν την περίοδο, η γλώσσα και οι αόρατες τοποθετήσεις τους, διαρκούν τις βλέπω πληροφορίες, και εάν μπορεί να είχαν ανασταλεί από έναν διοικητή CService. Εάν χρησιμοποιείται σε σας, παρουσιάζει επίσης καταχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το τελευταίο hostmask (nick!userid@host σχήμα) χρησιμοποιούμενο πότε το όνομα χρήστη καταγράφηκε, τα ανώτατα logins σας που θέτουν, και απαριθμεί όλα τα κανάλια στα οποία έχετε πρόσβαση (μόνο CService και εσείς μπορεί να δει αυτές τις πληροφορίες, όχι άλλους χρήστες). Εάν επιθυμείτε να καταστήσετε αυτές τις πληροφορίες κρυμμένες στο κοινό, αναφερθείτε στην ΑΟΡΑΤΗ εντολή ΣΥΝΟΛΟΥ

       /msg x info <username>

  	ISREG - έλεγχοι εάν ένα κανάλι καταχωρείται ή όχι.

       /msg x isreg <#channel>

	LBANLIST - αναζητήσεις Χ banlist της διευκρινισμένης σειράς. Χρήση * για να δουν ολόκληρο τον κατάλογο, ή να διευκρινίσει ένα σχέδιο μπαλαντέρ για να βρεί τις συγκεκριμένες απαγορεύσεις. Εάν υπάρχουν περισσότερα από 15 αποτελέσματα, κούτσουρο σε http://cservice.undernet.org/live/ gia να δουν τον ολόκληρο κατάλογο κάνοντας κλικ στο "πληροφορίες καναλιών" και την υποβολή του ονόματος καναλιού.

       /msg x lbanlist <#channel> <pattern>

  	LOGIN - αυτό φορτώνει τη λίστα πρόσβασής σας στη μνήμη και σας επικυρώνει για όλα τα καταχωρημένα κανάλια στα οποία έχετε πρόσβαση. Θυμηθείτε: Κανένας από CService θα σας ρωτήσει πάντα για τον κωδικό πρόσβασής σας! Μην δώστε έξω τον κωδικό πρόσβασής σας σε καθένας που υποστηρίζει ότι είναι CService!

       /msg x@channels.undernet.org login <username> <password>

	MOTD - επιδείξεις Χ "μήνυμα της ημέρας."

       /msg x motd

  	NOADDUSER - η εντολή όταν είναι ενερργοποιήμενη , δεν επιτρέπει σε κανένα να σας προσθέσει στον κατάλογο πρόσβασης ενός καναλιού

	/msg x set noadduser on|off

	SET - ειδικοί τρόποι αλλαγών για το όνομα χρήστη σας.

       /msg x set <invisible|lang> <value>

     	INVISIBLE - αορατότητα που θέτει για τις πληροφορίες ονόματος χρήστη σας. Όταν αυτή η ρύθμιση είναι ανοικτή, ένας άλλος χρήστης δεν μπορεί να δει εάν είστε σε ανοικτή γραμμή, ή βλέπετε οποιων δήποτε από τις πληροφορίες ονόματος χρήστη σας που χρησιμοποιούν την εντολή πληροφοριών.

       /msg x set invisible <on|off>

     LANG - Επιλέγει τη γλώσσα στην οποία το Χ θα απαντήσει σε σας.

       /msg x set lang <language code>

          	Γλώσσες διαθέσιμες:
		Κώδικας - γλώσσα; 

AR - Αραβικά; 
CA - καταλανικά; 
CH - Χριστούγεννα; 
DE - γερμανικά; 
DK - δανικά; 
EA - Πάσχα; 
EN - αγγλικά; 
ES - ισπανικά; 
FR - Franηais . 
GR - ελληνικά; 
HA - αποκριές; 
HU - ουγγρικά; 
IT - ιταλικά; 
MK - Μακεδόνας; 
NL - ολλανδικά; 
NO - Norsk; 		
PT - πορτογαλικά; 
RO - ρουμάνικα; 
SV - Svenska; 
TR - Turkce

  	SHOWCOMMANDS - παρουσιάζει όλες τις εντολές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε ένα κανάλι, σύμφωνα με το επίπεδο πρόσβασής σας. Εάν κανένα κανάλι δεν διευκρινίζεται, μόνο το επίπεδο 0 εντολές παρουσιάζεται.
  
       /msg x showcommands [#channel]

	SHOWIGNORE - παρουσιάζει πρόσφατη λίστα αυτών που έγιναν ignore απ’τον Χ. Το Χ αυτόματα θέτει μια 1 ώρα ignore σε καθεμία που τυχαία ή σκόπιμα πλημμύρες σ’αυτό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χ δεν θα απαντήσει σε σας εάν αγνοείστε. Εάν δεν λαμβάνετε τις απαντήσεις από το Χ, ρωτήστε  ένα φίλος να ελέγξει τον κατάλογο για σας.
       
	/msg x showignore

	SUPPORT - μια εναλλάσσομαι μέθοδος που επιτρέπει σε σας για να επιβεβαιώσει ή να αρνηθεί την υποστήριξη για μια εφαρμογή καναλιών στην οποία παρατίθεστε ως υποστηρικτής. Επάνω στην επικύρωση, το Χ θα σας ειδοποιήσει για οποιεσδήποτε εφαρμογές καναλιών ότι παρατίθεστε ως υποστηρικτής επάνω και θα σας ειδοποιήσει επίσης για αυτήν την εντολή ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε να δείτε την εφαρμογή στον Ιστό για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το, να ταχυδρομήσετε μια αντίρρηση, και να επιβεβαιώσετε ή να αρνηθείτε την υποστήριξή σας από εκεί. Η διοίκηση δεν θα είναι αποτελεσματική εάν δεν παρατίθεστε σε ένα κανάλι ως υποστηρικτής, ή ένα κανάλι δεν έχει μια εκκρεμή εφαρμογή στον Ιστό.
       
	/msg x support <#channel> <yes|no>

 	 VERIFY - επιδείξεις εάν ένα πρόσωπο συνδέεται ή όχι, και σε αυτή την περίπτωση επιδεικνύει το όνομα χρήστη τους, και επίσης δείχνει εάν είναι ή όχι επίσημος διοικητής CService, υπεύθυνος για την ανάπτυξη, ή αντιπρόσωπος, ή/και χειριστής IRC.

       /msg x verify <nick>

*-------------------------------------------------------------------------*
Tο έγγραφο είναι μεταφρασμένο και ενημερωμένο από τη LadyLu και αναθεωρημένο από τον KOUKL0S
Το παρόν έγγραφο ενημερώθηκε στο τέλος στις 10 Δεκεμβρίου, το 2005.
Αυτό το αρχείο διατηρείται από Undernet CService την Επιτροπή. 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cservice@undernet.org με οποιαδήποτε προτάσεις ή σχόλια. CService URL: http://cservice.undernet.org Undernet URL: http://www.undernet.org
*-------------------------------------------------------------------------*


