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Hoe te beginnen 
IRC staat voor Internet Relay Chat en is een soort verzameling van chatboxen. Om op IRC te komen heb je speciale software nodig, maar het is het downloaden (mIRC is zo'n 900 Kb) zeker waard. IRC heeft namelijk veel meer mogelijkheden dan de chatboxen die je aantreft op sommige sites. Het is er bijvoorbeeld mogelijk om vervelende mensen te verwijderen. Ook komt het vaak voor dat je in een chatbox in je eentje zit, maar op de grotere IRC netwerken zijn op elk moment van de dag meer dan 15000 mensen aanwezig, verdeeld over meer dan 3000 verschillende praatgroepen (channels).

Software
Er zijn verschillende programma's waarmee je op IRC kunt komen. Bij de uitgebreide versie van Internet Explorer zit bijvoorbeeld Microsoft Comic Chat, en ook Netscape heeft zijn eigen IRC client Netscape Chat. Het nadeel van deze programma's is alleen dat ze erg weinig functies hebben. Ook stuurt Microsoft Comic Chat stuurt vreemde tekens met de tekst mee die alleen leesbaar zijn voor mensen die ook Microsoft Comic Chat hebben. Je kunt dit wel uitschakelen, maar toch raad ik je aan om even een betere IRC client te downloaden. 

mIRC is verreweg de meest gebruikte IRC client. Maar ook pIRCh en Virc worden door een redelijk aantal mensen gebruikt. Je kunt deze programma's vanaf de onderstaande adressen downloaden. mIRC - MACROBUTTON HtmlResAnchor http://www.mirc.co.uk/get.html 
pIRCh - MACROBUTTON HtmlResAnchor http://www.pirchat.com/download.html 
Virc - MACROBUTTON HtmlResAnchor http://www.megalith.co.uk/virc/ 

Verbinding maken
Nadat je het installatieprogramma van de IRC client hebt gedraaid kun je het programma opstarten vanuit het startmenu. Na het opstarten van het programma krijg je een venster waarin je enkele gegevens moet invullen. Als dat niet zo is kun je dat meestal oproepen via File/Setup of iets wat daarop lijkt. 

Hieronder is beschreven welke gegevens je bij mIRC moet invullen. Bij de andere IRC clients wordt om precies dezelfde informatie gevraagd. Pirch vraagt alleen niet om je emailadres. In pIRCh moet je je emailadres invullen achter 'username'. 

·	Full Name - Hier kun je je echte naam invullen, maar dat hoeft niet. Veel mensen vullen hier zomaar iets in. 
·	E-Mail Address - Dit adres is niet in zijn geheel te zien voor alle andere mensen. Alleen het deel voor het @ wordt gebruikt als username. 
·	Nickname - De bijnaam die je gebruikt op IRC. 
·	Alternative - Een alternatief voor als de gekozen Nickname al in gebruik is; iedere naam mag namelijk maar 1x voorkomen. 
·	Server - Kies een server uit de lijst. Kies bij voorkeur een dichtbij huis want die werkt meestal het snelste en zal de toegang niet zo gauw weigeren. Let er bij het kiezen op dat er MACROBUTTON HtmlResAnchor verschillende IRC-Netwerken zijn die niet op elkaar aangesloten zijn. Iemand op bijvoorbeeld Undernet kan niet praten met iemand op EFNet. Om op #hiq te komen, kies je een server van het IRCnet, bijvoorkeur een nederlandse, als je je in Nederland bevindt.
·	Klik nu 'Connect to IRC Server' om de wereld van IRC te betreden. Als je in groene letters de mededeling krijgt dat de toegang geweigerd is (bijv. door een K-line), ga dan terug naar File/Setup en kies een andere server uit de lijst. Lukt het nog steeds niet om verbinding te maken, kijk dan of er in de MACROBUTTON HtmlResAnchor IRC Intro staat wat er mis is. Soms is het IRCnet gewoon even overbelast, en kom je er 10 minuten later wel op.


Basiscommando's
Het zou kunnen dat je nu een 'Channels window' krijgt waarin je op bepaalde channels (praatgroepen) kunt klikken om ze binnen te gaan. Je kunt hier uiteraard gebruik van maken, maar je kunt dit venstertje ook sluiten zodat je in het status-window terecht komt waar je commando's kunt geven. Commando's tik je in de tekst-balk onder het 'Status-Window'.
Commando's beginnen altijd met een schuine streep. Om in een bepaald channel te komen tik je /join <channelnaam> 
/join #hiq brengt je op de hiq-chat. #hiq is de naam van het channel (ook wel ruimte genoemd). 
/join #newbies  Hiermee kom je in #newbies. Een Engeltalig chat en helpchannel voor beginners. 
/join #dutch  Voor het Nederlandstalige channel #dutch 
/join #nederland  Ook Nederlandstalig 
/join #irchelp  Dit is geen chat-channel, maar een help-channel voor alle vragen over IRC. 

Type /list voor de complete lijst met openbare channels. Veel channels zijn ‘secret’ en staan dus niet in die lijst. Je kunt er dus alleen op als je de naam en eventueel de key van dat channel kent. #hiq is ook een secret channel, het wordt alleen op sites over hiq en via mond-opmond reclame bekend gemaakt.
Het commando /join #<channelnaam> opent een nieuw window met rechts de namen van de andere mensen in dat channel en links wat iedereen zegt of doet. Iets zeggen doe je door dit te typen in de tekst-balk onderaan het channel-window. Op het moment dat je op 'Enter' drukt ziet de rest wat je zegt. Om een channel weer te verlaten geef je het commando /part #<channel>
Hieronder staan de basiscommando's voor IRC. Elk commando begint met een / en kan worden getypt in elke tekst-balk. Delen van commando's tussen de tekens < en > moeten worden ingevuld. Delen tussen de tekens [ en ] zijn optioneel.
/join #<channel> 
Hiermee kom je in een bepaald channel (praatgroep). 
/part [ #<channel> ] 
Verlaat #<channel> weer. Als je geen channel aangeeft verlaat je het huidige channel. 
/list [-min <min>] [-max <max>] 
Geeft een lijst channels met minimaal <min> en maximaal <max> aantal deelnemers. Voorbeeld: /list -min 5 -max 20 - geeft alle channels met minimaal 5 mensen en maximaal 20 personen. 
/msg <nick> <bericht> 
Stuurt een persoonlijk bericht naar <nick>. 
/me <actie> 
Geeft in het channel aan dat je iets doet. 
Voorbeeld: /me is aan het lezen geeft de volgende tekst in het channel: *** JouNaam is aan het lezen 
/nick <newnick> 
Veranderd nickname naar <newnick>. 
/quit [reden] 
Verbreekt de verbinding met de IRC-server. 
/ctcp <nick> ping 
Stuurt een 'Ping' naar iemand, hij of zij zal automatisch antwoorden met 'Pong' en op het moment dat je de 'Pong' ontvangt zie je in het status-window hoe lang het heeft geduurd voordat je de 'Pong' ontving. Hieraan kun je zien met hoeveel vertraging alles wat je tegen de ander zegt aankomt. 
/whois <nick> 
Geeft informatie over <nick> in het status-window. 
Als iemand een @ voor zijn naam heeft staan wil dat zeggen dat hij of zij in het betreffende channel operator is. Operators kunnen een aantal extra commando's uitvoeren en zo de orde in een channel handhaven. Dit zijn een aantal van die extra commando's: 
/mode #<channel> +o <nickname> Maakt <nickname> ook operator op #<channel> 
/kick #<channel> <nickname> [reden] Trapt <nickname> van #<channel> af. 
Om er voor te zorgen dat <nickname> ook niet meer terug kan komen na een kick kun je hem of haar verbannen met het commando /ban #<channel> <nickname> 3 
/invite <nickname> #<channel> Nodigt <nickname> uit ook op #<channel> te komen. 
/topic #<channel> <newtopic> Verandert de topic 
(= de tekst die bij iedereen in de blauwe titelbalk van het channel-window staat) 

Gedragsregels
Er zijn op IRC eigenlijk maar weinig officiele regels. De meeste regels worden bepaald door channel operators van het betreffende channel. Zij beslissen wanneer zij iemand kicken of verbannen. Wel zijn er een aantal gedragsregels waar je je eigenlijk in elk channel aan moet houden.
·	Taalgebruik
Let op je taalgebruik. Ga niet op iemand schelden en beledig geen mensen. Bedenk voor je iets zegt of je het 'In Real Life' ook zou durven zeggen. Een opmerking die je In Real Life een blauw oog zal opleveren leid op IRC hoogstwaarschijnlijk tot een kick of ban. 
·	Tekst-flood
Stuur niet te veel (overbodige) tekst binnen korte tijd naar een channel. Andere mensen in het channel zullen dit vervelend vinden omdat hun scherm in een keer vol staat met jou teksten. Ook kunnen servers grote hoeveelheden gegevens binnen korte tijd niet goed verwerken en zullen langzamer gaan werken, en dat wil toch niemand? 
·	DCC
Vraag voordat je een DCC chat sessie met iemand opstart eerst of hij/zij dat wel goed vindt. Het is best mogelijk dat zo iemand geen heel gesprek met je wil of gewoon geen extra venster wil openen. Het is ook beter om niet zomaar (zonder aankondiging) bestanden naar iemand te sturen een ook niet zomaar alle bestanden die naar je toegezonden worden te accepteren. In het verleden zijn er namelijk veel problemen geweest doordat mensen het bestand script.ini zomaar aannamen en op die manier anderen ruim baan gaven om hun IRC instellingen te veranderen! De nieuwere versies van mIRC zijn hier gelukkig tegen beveiligd, maar je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. 
·	Groeten
Groet niet iedereen apart als je een channel binnenkomt maar zeg gewoon een keer 'Hoi' of zeg, als je bijna niemand kent, gewoon niks. 
Hou je je niet aan deze regels dan loop je grote kans om, na een eventuele waarschuwing, van een channel getrapt of zelfs verbannnen te worden.
Naast channel operators zijn er ook IRC operators die de mogelijkheid hebben mensen te verbannen van IRC Servers of zelfs hele IRC Netwerken. Zij kunnen in actie komen als je een van de volgende regels overtreedt. 
·	Advertisement
Stuur geen (ongewenste) reclame aan grote groepen mensen. Met ongewenste reclame bedoel ik hier niet een berichtje 'bezoek mijn homepage op.......' in een channel (wat trouwens ook niet gewaardeerd wordt), maar het zo instellen van je IRC-client dat deze willekeurig mensen uitzoekt en deze reclame (meestal voor pornografische sites) stuurt. Doe je dit wel dan kun je verbannen worden van een bepaalde IRC server, of zelfs van een heel IRC netwerk. 
·	Bots
Op de meeste servers mag je zonder toestemming geen (ro-)bots draaien. Bots lijken in eerste instantie gewone gebruikers, maar het zijn computers die automatisch reageren op bepaalde tekst (meestal per message) en aan de hand daarvan bepaalde commando's uitvoeren. Zo zijn er bijvoorbeeld bots die het mogelijk maken om spelletjes als Galgje, Lingo en Triviant te spelen (kijk maar eens in #hangman of #boggle). De meeste bots zijn er echter voor gemaakt om channels te beheren. Ze zorgen ervoor dat alleen de juiste mensen Operator kunnen worden. 
·	Netsplit-Riding
Als een server tijdelijk is losgekoppeld van een IRC Netwerk is het soms mogelijk om ops te krijgen in een channel of om een bepaalde nick (die al in gebruik is) te bemachtigen. De meeste netwerken zijn hier tegenwoordig tegen beveiligd, maar op de netwerken waar het nog kan is het uiteraard verboden en kun je hiervoor verbannen worden.
·	
Flooden
Stuur, binnen korte tijd, niet te veel commando's en niet te veel tekst naar een server. De server moet de gegevens namelijk in de meeste gevallen weer doorsturen naar andere servers en zal langzamer gaan werken als hij teveel gegevens door moet sturen. Als je teveel gegevens verstuurt zal de server de verbinding met je verbreken en krijg je de mededeling 'Excess Flood'. Als je gewoon aan het chatten bent hoef je overigens niet bang te zijn dat je teveel gegevens verstuurt want de limiet ligt vrij hoog. 
Mocht je meer willen weten kijk dan eens in de MACROBUTTON HtmlResAnchor IRC Intro. Mocht je vragen of problemen hebben die niet in de IRC Intro worden behandeld dan kun je me die MACROBUTTON HtmlResAnchor mailen. Geef in je mailtje duidelijk aan met welk IRC programma je werkt. Geef indien nodig ook precies aan welke foutmelding je krijgt en wanneer je die krijgt. 
Servers 
Omdat het bijna ondoenlijk is een complete lijst van servers te maken en te beheren heb ik hieronder de vier grootste netwerken opgenoemd en bij elk netwerk de naam van een server genoemd die je doorstuurd naar een willekeurige server van het netwerk. Als je eenmaal verbinding hebt kun je met het commando /links een lijst van alle servers van het netwerk krijgen.
EFnet
Eris Free network werd in 1988 opgericht en bestaat al zo lang als IRC bestaat. Het is dan ook het grootste IRC netwerk met de meeste gebruikers. Door het grote aantal gebruikers wil EFnet helaas nog al eens last hebben van netsplits en lag. 
·	Willekeurige EFnet server - irc.chat.org poort 6667 
Undernet
Als reactie op EFnet werd Undernet opgericht. Dankzij een groep vrijwilligers die continu bezig is met het verbeteren van de server-code heeft het Undernet een voorsprong op andere netwerken wat betreft de server-code. Om gebruikers te beschermen tegen channel takeovers e.d. werd CService opgericht. CService geeft gebruikers de mogelijkheid hun channel te registreren en de bot X of W te krijgen. 
·	Willekeurige Europese Undernet server - eu.undernet.org poort 6667 
·	Willekeurige Amerikaanse Undernet server - us.undernet.org poort 6667 
DALnet
2 jaar later werd DALnet opgericht. DALnet werd snel populair doordat het standaard bovenaan stond in de serverlist van mIRC. DALnet kwam als eerste met zgn. Services. Onder Services worden NickServ, ChanServ en MemoServ (en OperServ) verstaan. NickServ en ChanServ maken het mogelijk nicknames en channels te registreren. MemoServ geeft je de mogelijkheid korte berichten achter te laten voor gebruikers die niet online zijn. DALnet servers gebruiken meestal poort 7000 i.p.v. 6667 
·	Willekeurige Europese DALnet server - irc.eu.dal.net poort 7000 
·	Willekeurige Amerikaanse DALnet server - irc.dal.net poort 7000 
IRCnet
In 1996 werd EFnet opgesplitst in twee delen. De Amerikaanse EFnet servers vormden het nieuwe EFnet en de Europese EFnet servers vormden IRCnet. 
Servernaam
IP-adres
Kies poort
irc.sci.kun.nl
131.174.124.204
6667
irc2.sci.kun.nl
131.174.124.202
6667
irc.unisource.nl
62.12.30.41
6667
irc.xs4all.nl
194.109.6.67
6660-6667
irc.nl.net
193.78.240.17
6663-6668
ircd.nl.net
193.78.240.19
Routing server
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