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Banyak dari para netters yang baru maupun lama menyukai layanan
Internet Relay Chat (IRC), sering disebut chatting atau ngobrol online, dengan
terhubung ke server IRC bersama dengan orangorang dari segala penjuru
dunia. Kemudahan menggunakan IRC client membuat pengguna semakin
nyaman dan betah berlamalama untuk hanya sekedar ngobrol "ngalorngidul"
dengan teman lama maupun yang baru ditemui. XChat adalah satu dari
banyak IRC client yang dipunyai oleh Linux dan cukup banyak digunakan,
bahkan tersedia pula di Windows.
Pada modul ini penulis mengambil contoh penggunaan pada KDE,
untuk window manager lain caranya hampir sama.

1. Instalasi
XChat pada Kubuntu dapat diinstal melalui Kynaptic, caranya hampir
sama dengan instalasi Firefox dan Gaim, tinggal disesuaikan dengan nama
paketnya; xchat. Cara manual pun bisa, hanya saja memerlukan paketpaket
yang diperlukan oleh XChat untuk terlebih dulu diinstal.

2. Penggunaan
Penggunaan XChat cukup mudah, jalankan melalui menu aplikasi
Kicker, kategori Internet, pilih atau klik aplikasi XChat.
2.1. Koneksi ke Server IRC
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Pertama yang muncul pada saat Xchat dijalankan adalah jendela
Server List. Dari sini kita dapat memasukkan informasi yang diperlukan seperti
Nick name, User name, Real name, dan Network/jaringan yang akan dipilih.

Gambar 2.1. Jendela Server List

Klik Connect untuk melakukan koneksi ke server IRC pada jaringan
yang sebelumnya dipilih. Kemudian akan muncul jendela XChat berisi pesan
pesan koneksi seperti gambar di bawah ini.

Gambar 2.2. Koneksi ke server IRC
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Setelah itu akan muncul pesan "Selamat Datang" dan End of /MOTD
command, ini menandakan Anda sudah masuk ke server IRC yang Anda pilih.
2.2. Bergabung ke Channel
Untuk bergabung ke channel kita dapat menggunakan menu XChat
Join Channel..., kemudian akan muncul dialog yang harus Anda isikan
dengan nama channel yang Anda ingin dimasuki misal: #kubuntu dan tekan
Enter atau dapat menggunakan perintah /j #kubuntu pada bar perintah di
bagian bawah Server tab.

Gambar 2.3. Menu Join Channel

Segera Anda akan tergabung ke channel #kubuntu, pada jendela
channel sebelah kanan adalah daftar nickname pengguna yang terhubung dan
sebelah kirinya adalah tempat informasi dan interaksi di channel.
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Gambar 2.4. Jendela Channel

2.3. Pesan Privat
Jika ingin mengirimkan pesan privat atau berdialog dengan seseorang,
Anda bisa menyorot nicknamenya kemudian klik kanan dan Open Dialog
Window.

Gambar 2.5. Menu membuka dialog

2.4. Menggali informasi
Menggali informasi di IRC cukup mudah baik itu channel ataupun
orang yang ingin kita cari tahu. Klik dua kali pada nickname akan memberikan
data nick, alamat IP, dan channel mana saja dia bergabung. Pilihan lain dapat
dilihat pada menu klik kanan nickname.
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Channel pun hampir sama, klik kanan pada jendela channel sebelah
kiri, akan muncul menu yang bisa Anda pilih atau lihat opsiopsinya.

Gambar 2.6. Menu klik kanan pada jendela channel

2.5. Mengirim Berkas
Mengirimkan berkas pun bisa dilakukan dengan menyorot nickname
penerima, kemudian Direct clienttoclientSend File.

Gambar 2.7. Menu klik kanan nickname untuk mengirim berkas

3. Beberapa Fitur XChat
3.1. Plugin dan Skrip
Jika Anda terbiasa bermain plugin dan skrip terutama bagi veteran
veteran IRC, XChat menyediakan fitur ini. Akses dapat dilakukan melalui
WindowPlugins and Scripts....
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Gambar 3.1. Jendela Plugins dan Scripts

3.2. URL Grabber
Dengan adanya URL Grabber, kita bisa mendapatkan alamat yang ada
didalam pesan server IRC, channel, atau pesan privat yang terkadang susah
bagi kita untuk mencarinya satu per satu. Semuanya akan didaftar, Anda
tinggal mencari URL yang diinginkan.

Gambar 3.2. URL Grabber

3.3. Pencarian Teks
Fitur pencarian teks pun ada di XChat, bisa diakses dari menu
WindowSearch Text... atau tombol kombinasi shortcut Ctrl+F.
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Gambar 3.3. Dialog Pencarian

4. Konfigurasi Lebih Lanjut
Seperti biasa, konfigurasi lebih lanjut dan detail bisa dilakukan pada
jendela Preferences. Aksesnya melalui SettingsPreferences....

Gambar 4.1. Jendela Preferences

Di sana Anda bisa melakukan perubahan antarmuka/look 'n feel, pesan
default, away, logging, sound, sampai dengan Network/jaringan. Eksplorasilah
lebih lanjut, buat, cari, dan pasang plugin+skrip, segera Anda akan
mempunyai IRC client yang powerfull. (stwn)
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