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Korte introductie

MwanzoBot is een IRC-bot, die voor IRC-kanalen meetings en factoids in goede banen 
kan leiden. MwanzoBot kent een centraal configuratiebestand, zodat hij door 
verschillende gemeenschappen te gebruiken is; vul het configuratiebestand op de juiste 
manier en MwanzoBot staat vrijwel meteen klaar. 

Commando-overzicht
Alle kanaalcommando's worden voorafgegaan door een puntkomma(;).

In het kanaal, door iedereen:
• def <trefwoord>: stuurt de definitie van het trefwoord naar het kanaal als 

er een definitie voor het trefwoord is ingegeven en het factoidssysteem is 
ingeschakeld.

• startmeeting <topic....>: begint een meeting in het kanaal, als het 
meetingsysteem is ingeschakeld. Als er een topic is gegeven, geeft 
MwanzoBot dit nogmaals weer. Degene die de meeting start, wordt 
automatisch voorzitter. Tijdens de meeting kan de voorzitter deze 
commando's geven:
◦ topic <nieuw topic...>: verandert het onderwerp van de meeting. Als 

MwanzoBot operator in het kanaal is, wordt het kanaaltopic hiernaar 
aangepast. Is dat niet zo, dan laat MwanzoBot het opnieuw zien. In de 
logs is hier een speciale opmaak voor. Bijv: ';topic Toelaten van Piet tot 
de gemeenschap.'

◦ action <actiepunt...>: stelt een actiepunt vast. Bijv.: ';action Jan 
controleert de aanvraag van Piet voor dinsdag.'

◦ chair <nickname>: stelt degene achter de gegeven nickname aan als 
medevoorzitter. Deze medevoorzitter(s) heeft/hebben dezelfde rechten 
als de eerste.

◦ vote <stemonderwerp...>: start een kanaalstemming. Stemmen 
geschiedt door +1, -1 of 0 naar het kanaal te sturen. De stemming wordt 
beëindigd voor het commando ';endvote', waarna de stemmen worden 
opgeteld en weergegeven in het kanaal.

◦ anomvote <stemonderwerp...>: start een anonieme stemming. Aan deze 
stemming wordt een kengetal toegekend. Stemmen geschiedt door +1, 
-1 of 0 gevolgd door het kengetal als privébericht naar MwanzoBot te 
sturen, bijv: '/msg MwanzoBot +1 1027'. In het kanaal is te zien wie er 
gestemd heeft, maar niet wát er gestemd is. De stemming wordt 
beëindigd door het commando ';endvote', waarna de stemmen worden 
opgeteld en weergegeven in het kanaal.

◦ endvote: beëindigt zoals gezegd een lopende stemming. De 
binnengekomende stemmen worden verrekend en weergegeven. 

◦ endmeeting: beëindigt een meeting. Er verschijnt een link naar de 
meetinglogboeken, waarin topics, actiepunten en stemmingsresultaten 
staan, evenals alles wat er tijdens de meeting gezegd is.  Als MwanzoBot 
kanaaloperator is, wordt eveneens het originele kanaaltopic van voor de 
meeting weer ingesteld. 



MwanzoBot wordt bestuurd door de zogenoemde botoperatoren. Deze zijn vooraf 
vastgelegd in het configuratiebestand, maar kunnen ook live verwijderd en toegevoegd 
worden. Commando's   afkomstig van botoperatoren worden privé naar de bot gestuurd,   
zonder puntkomma.

• listop: MwanzoBot stuurt een lijst met de huidige botoperatoren terug. Iedere 
operator heeft een eigen nummer. Dit commando kan ook worden gegeven door 
niet-botoperatoren, om botoperatoren bijvoorbeeld op de hoogte te kunnen 
stellen van misbruik van of wangedrag van MwanzoBot.

• ctrlop <getal>: MwanzoBot controleert het gegeven getal en de nickname. Als 
de nickname en het getal overeenkomen met wat de aspirant-botoperator had 
moeten ingeven, wordt de persoon achter de nickname botoperator.

• Door botoperatoren:
◦ join <kanaal>: MwanzoBot gaat het gegeven kanaal in;
◦ part <kanaal>: MwanzoBot verlaat het gegeven kanaal, als hij er aanwezig is;
◦ say <kanaal> <bericht....>: MwanzoBot stuurt naar het gegeven kanaal het 

gegeven bericht, als hij er aanwezig is;
◦ quit: MwanzoBot sluit af;
◦ cmod <kanaal> meeting true: schakelt de meetingfunctionaliteit voor het 

kanaal in;
◦ cmod <kanaal> meeting false: schakelt de meetingfunctionaliteit voor het 

kanaal uit;
◦ cmod <kanaal> def true: schakelt het factoidssysteem voor het kanaal in;
◦ cmod <kanaal> def false: schakelt het factoidssysteem voor het kanaal in;
◦ def <trefwoord> <kanaal> <definitie....>: verandert de definitie voor het 

trefwoord in het genoemde kanaal naar de gegeven definitie.
• Door botoperatoren, als MwanzoBot in het betreffende kanaal operator is:

◦ kick <kanaal> <nickname>: de gegeven persoon achter de nickname wordt uit 
het kanaal geschopt;

◦ mute <kanaal> <nickname>: de gegeven persoon achter de nickname kan niets 
meer naar het kanaal zenden;

◦ unmute <kanaal> <nickname>: de door 'mute' opgelegde beperking wordt voor 
de persoon achter de nick weer opgeheven;

• Door de primaire botoperator:
◦ addop <nickname>: MwanzoBot stuurt naar de persoon achter de nickname een 

controlenummer, dat degene moet terugsturen naar de bot om operator te 
worden. Alle huidige botoperatoren worden op de hoogte gesteld van een 
geslaagde toevoeging. Operatorschap wordt niet alleen bepaald door 
nickname, maar ook door hostname. Verandert de hostname, dan verliest 
degene zijn botoperatorschap. Het gebruik van een vaste hostname in de vorm 
van een cloak door de aspirant-botoperator is sterk aan te raden;

◦ delop <nummer>: MwanzoBot verwijdert de persoon achter het nummer als 
botoperator. Het corresponderende nummer kan worden verkregen door 
'listop'.


