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Ingen annen datamaskin 
gir deg fellesskapet 
med andre brukere 

- gratis med pa kj0pet. 
Der mennesker m0tes via 

Macintosh - ved samme bord, 
over nettverk pa tvers av lande-
grensene, mellom fakulteter og 
klasserom eller i brukergrupper 
- oppstar en god fiplelse av fel-
lesskap, entusiasme og arbeids-

glede. 
Er det da sa rart at de fleste stu-

denter velger Macintosh? 
Velkommen til fellesskapet. 

Macintosh fra Apple. 

Apple 

e Comnuter \eidens — oe Norees stcirste leverandfii til utdanninassektoren 

file:///eidens


Vi hjelper din 
Macintosh a snakke 

med verden! 
H0yskoleData hjelper deg a fa kontakt. Med andre Macintoshes Med PCer. Med UNIX 
arbeidsstasjoner. Med UNINETT. Vi planlegger og setter opp filtjenere, utskriftstjenere, elektronisk post 
for deg, og vi kobler dine Macintosher og PCer opp mot eksisterende systemer. Her er noen av det 
H0yskoleData tilbyr pa nettverkssiden: 

Legging og klargj0ring av nettverk med telefontradstandarden, Localtalk eller Ethernet. 

Serverl0sninger basert pa AppleShare, Novell eller UNIX. 

Tilkobling av Macintosh og PC til UNINETTs tjenester. 

Integrasjon av Macintosh i PC og UNIX-dominerte nettverk. 

Kurs i oppkobling til og bruk av tjenestene i UNINETT og Internet. 

Pa. vare nettverkstjenester far du et ars funksjonsgaranti. I tillegg tilbyr vi flere nivaer av 
serviceavtaler der vi hjelper a holde servere og nettverk i gang kontinuerlig. Kontakt en av vare 
avdelinger for a fa vite mer! 

V Apple Utdanningsforhandler 
Oslo: Forskningsveien lb, 0314 Oslo (02- 46 5100). Bergen: Lars Hillesgate 29,5028 Bergen (05-3117 17). 

Trondheim: Dybdahlsveien 3,7002 Trondheim (07-93 94 00). Troms0: Roald Amundsens plass 1,9001 Troms0 
(083-10 400). Stavanger: Breigata 11,4006 Stavanger (04-52 95 00). Kristiansand: Kirkegata 6,4601 Kristiansand 

(042-20 900). Gj0vik: Ringvegen 26,2800 Gj0vik (061-76 320) 
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Edb-spesialisten 
for utdanning 

og forskning 

Totalleverandoren 
Vi tilbyr: 
> UNIX - IBM RS/6000 - AIX > Skrivere 
> PC-er (bordmodeller, baerbare) >Tilleggsutstyr 
> Nettverk - Novell > Rekvisita 
> Multimedia > Kurs 
> Programvare > Utviklingsoppdrag 

Dedikasjon 
> Vi konsentrerer oss om 

undervisningsmarkedet. 
> Vi henvender oss til et marked 

vi kjenner. 

Service 
Vi tilbyr: 
> Eget serviceverksted 
>Konsulenthjelp 
>Hurtig levering 

Kvalitet 
Vi tilbyr: 
> K valitetsprodukter 
> Levedyktige l0sninger 
> Konkurransedyktige priser 

IBMs kvalitctsforhandlcr 1991 
Universitetessenteret, Blindern, P.b.94, 0314 Oslo, Telefon: 02 - 85 33 50, Telefax: 02-85 33 45 
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Elektronisk meldingsformidling er en verdig konkurrent til tradisjonell mel-
dingsformidling via Post- og Televerkets tjenester. Et brev med elektronisk post 
til en kollega i Tasmania er framme i lopet av noen fa minutter. Med Postverket 
ville det tatt flere dager2-\ En telefonsamtale ville nok vaert minst like rask som 
elektronisk post, men det forutsetter at samtalepartneren pa den andre siden av 
kloden er vaken og tilstede nar man ringer. Telefonsamtaler er dessuten dyre og 
har begrenset bandbredde. Elektronisk post erstatter selvsagt ikke Post- og Tele-
verkets tjenester. Det er et supplement som kan ta seg av en betydelig del av 
informasjonen som i dag transporteres via disse verkene, raskere, billigere og mer 
effektivt26. 

Man trenger ikke ga utover organisasjonen for a hoste fordelene av elektronisk 
meldingsformidling. Ved utstrakt bruk av disse tjenestene kan man oppna en 
betydelig reduksjon i kostbar og tidkrevende telefonering og motevirksomhet27, 
selv om den ikke kan erstatte noen av dem fullt ut. Intern mangfoldiggjoring og 
distribusjon av meldinger og informasjon (rundskriv, dokumenter, sakspapirer og 
lignende) ved universitetet kan skje bade raskere og billigere enn tilfellet er i 
dag. Dette gjelder bade kommunikasjon mellom enkeltindivider og gruppe-
kommunikasjon. Tjenestene gir ogsa nye, spennende muligheter nar det gjelder 
informasjonsdeling og samarbeid omkring losningen av forskjellige oppgaver, for 
eksempel utarbeidelsen av et saksdokument eller en forskningsrapport. 

Meldingsformidlingstjenestene er svaert fleksible bade pa sender- og mottaker-
siden. Senderen rar over enkle mekanismer for a bestemme distribusjonen av en 
melding, — om den skal ga til en eller flere, hvem som er primsere mottakere og 
hvem som skal ha kopi og lignende. Selve innholdet i meldingen kan senderen 
skrive rett inn og redigere etter eget hode, eller heme det inn fra en fil. Mottak-
eren kan selv bestemme nar h[au]n vil lese meldingen og hvordan meldingen 
skal behandles. Meldingen kan besvares umiddelbart eller pa et senere tidspunkt, 
den kan videresendes til en annen mottaker, den kan lagres pa en fil for senere 
bearbeiding i en tekstbehandler, skrives ut pa en skriver etc. Man kan selvsagt 
ignorere meldingen og la den ga i soppelkassa pa samme mate som mange ting 
som havner i den andre postkassa. Man trenger heller ikke sitte ved en datamas-
kin for a motta meldingen, meldingen kan like gjerne mottas pa en telefax2*^. 

Ulike former for meldingsformidling 
Meldingsformidlingen kan skje en-til-en, en-til-mange eller mange-til-mange og 
den kan skje direkte (interaktivt, synkront) eller indirekte (satsvis, asynkront). 

Den mest utbredte formen for meldingsformidling er elektronisk post. Denne tje-
nesten er indirekte eller asynkron en-til-en kommunikasjon. Senderen skriver 
meldingen, paforer den mottakerens navn og adresse og sender den ut pa nettet. 
Hos mottakeren legges meldingen i en elektronisk postkasse (en 'mailbox'). Der 

Omtales gjerne, av naturlige arsaker, som Snail Mail i de riktige kretsene. 
° Dette har da de selvsamme verkene oppfattet og begge forbereder tjenester pa dette omradet, 

noe som i sin tur (selvsagt) forer til strid dem i mellom om dette er post- eller teletjeneste, og 
denned hvem som skal selge den og have inn pengene. 

2 ' Yipppppiee!!!! 
Forelopig er dette en enveis forbindelse, men det tar ikke lang tid for sola gar opp over asen 
den forste dagen det er mulig a sende en melding fra en fax til en elektronisk postkasse ved 
universitetet. 
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ligger den inntil mottakeren finner anledning til a lese posten sin. Elektronisk 
post er en tjeneste i alle de internasjonale nettene som universitetet er tilknyttet. 
Mellom disse nettene flyter posten forholdsvis fritt, og man kan se pa de elek-
troniske posttjenestene i de forskjellige nettene som en enhet, — et metanett. 
Dette metanettet kalles «The Matrix29 i boka av John S. Quarterman om elek-
troniske post- og konferansesystemer pa verdensbasis med samme navn, en svaert 
tykk bok pa tross av at den ikke inneholder en eneste setning lost prat. 

Postsystemene har mekanismer for a lage sakalte distribusjonslister. Distribusjons-
listen er asynkron, en-til-mange kommunikasjon og malsettingen er gruppekom-
munikasjon, enten pa ad hoc eller permanent basis. Mekanismene som benyttes 
er de samme som benyttes i postsystemet. Distribusjonslisten har et navn og en 
adresse som meldingen sendes til. Navnet er et alias for en gruppe mottakere 
som hver far kopi av innleggene til distribusjonslisten sendt som ordinasr elek-
tronisk post. Dette kan ga direkte ved at alle innlegg videresendes automagisk, 
eller det kan ga via en redaktor50, som siler innleggene etter ett eller annet 
kriterium, for de sendes ut til abonnentene. 

Distribusjonslister har vist seg a vjere effektiv gruppekommunikasjon. Det star 
enhver bruker fritt a organisere en slik liste, for eksempel for a distribuere in-
formasjon i en prosjekt- eller en arbeidsgruppe. Mange distribusjonslister har et 
slikt praktisk, konkret formal med begrenset interesse og dermed begrenset dis-
tribusjon. Andre lister har mange mottakere og verdensomspennende distri-
busjon. Dette er gjerne lister som er organisert rundt faglige emner av forskjellig 
art. Distribusjonslistene har i prinsippet samme utstrekning som elektronisk post, 
og er et verdensomfattende forum for diskusjon og utveksling av informasjon av 
faglig art. 

Konferansetjenesten er gruppekommunikasjon pa samme mate som distribusjons-
listen, og karakteriseres ofte som en form for mange-til-mange kommunikasjon 
pa linje med tradisjonell motevirksomhet. Her samles deltakerne til menings-
utveksling og informasjonsformidling i form av konferanser eller moter. Hvor-
vidt konferansetjenesten er synkron eller asynkron kan et stykke pa vei vaere en 
smakssak. 

Universitetet i Oslo har lange tradisjoner i bruk av konferansetjenester. Fra rundt 
1980 og fram til DEC-10 forsvant i 1986 var C O M en mye brukt tjeneste. Etter 
den tid overtok PortaCOM pa VAX/VMS-anlegget, en tjeneste som brukes 
aktivt den dag i dag. 

Den storste og viktigste konferansetjenesten er USENET Network News (omtales 
som Newstjenesten i denne boka, som NetNews, USENET og annet i andre sam-
menhenger). Dette er en videreutvikling og en sterk utvidelse av distribusjons-

2 ('Freedom of expression is the matrix, the indispensable condition of nearly every other form 
of freedom" (Benjamin N Cardozo). 
Eller : 
«I'm the matrix, Case!» 
Case laughed: « Where's that get you?» 
«Nowhere. Everywhere. I'm the sum total of the works, the whole show!» 
(fra en samtale mellom hovedpersonen Case og en kunstig intelligens kalt Wintermute pa 
slutten av «Nenromancer»). 
I denne verden kalles en redaktor for en moderator og en redigert distribusjonsliste for en 
moderert liste. 
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listen. Her utveksles Newsartikler og informasjonsutvekslingen er organisert i 
Newsgrupper. 

Den viktigste forskjellen mellom distribusjonslistene og konferansetjenestene gar 
pa hvordan meldingene distribueres. Abonnentene pa en distribusjonsliste far 
normalt en kopi av hvert innlegg lagt i sin elektroniske postkasse. I konferanse-
systemet lagres meldingene ett bestemt sted der alle abonnentene leser dem. Den 
Newstjenesten som tilbys brukere ved Universitetet i Oslo omfatter bade USE-
NET Network News og sentrale distribusjonslister i bade Internet og BITNET. 

Den direkte eller synkrone varianten av en-til-en kommunikasjonen er samta-
letjeneste mellom innloggede brukere. Dette innebaerer at det etableres en direkte 
forbindelse mellom brukerne slik at de kan skrive meldinger rett ut pa en annen 
brukers skjerm og svare pa meldingen umiddelbart, og pa denne maten fore en 
elektronisk samtale. Mens elektronisk post har en svaert stor rekkevidde er 
samtaletjenesten ofte, men langt fra alltid, begrenset til innloggede brukere pa 
samme maskin eller i samme lokalnett. 

Figur 2: Komponentene i meldingsformidlingssystemet. Det brukeren er i kontakt med er bruker-
programmet (UA) som benyttes til a skrive, sende, motta, lese, arkivere og behandle meldinger. 
Nar brukeren sender en melding overlates den til et transportprogran (MTA) som finner ut hvor 
meldingen skal og overlater den til transportprogrammet pa den maskinen. Her legges meldingen i et 
meldingslager (MS) inntil brukeren leser den. UA, MTA og MS samarbeider i henhold til et sett 
protokoller, - SMTP, POP og NFS i Internet og PI, P3 'og PI i X.400. 

Meldingsformidlings-
systemet 

MTA SMTP MTA 

Meldingsformidlingssystemet 
Meldingsformidlingssystemet bestar av flere komponenter . Brukerprogrammet, UA 
— User Agent, i Figur 3 er det brukeren benytter til a skrive, sende, motta, lese, 
besvare, videresende, arkivere og holde orden pa meldingene. Bak brukerpro-
grammet er det et transportprogram, MTA - Message Transfer Agent, i Figur 3 som 
tar i mot meldingen fra brukeren og finner ut hvem som er mottakeren. Er m o t -
takeren pa samme maskin, legges meldingen direkte i vedkommendes elektro-
niske postkasse. Befinner mottakeren seg pa en annen maskin sorger transport-
programmet for at meldingen avleveres til t ransportprogrammet pa mottakerens 
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maskin og dette legger sa meldingen i riktig postkasse. Nar meldingen er framme 
pa mottakerens maskin legges den i et meldingslager, MS — Message Store, i Figur 3 
inntil brukeren skal lese den med brukerprogrammet (UA). 

De fleste transportprogrammene er basert pa lagring og videresending («store and 
forward») av meldingene. Pa veien mellom sender og mottaker kan meldingen 
vaere innom mange forskjellige maskiner, der de mellomlagres for videresending. 

Ressursdeling 
Den andre gruppen av kommunikasjonstjenester dreier seg altsa om en eller an-
nen form for ressursdeling. Eksempler pa ressurser som kan deles er filer, data-
baser, programmer, maskinkraft, masselager (disker, backupmedia etc), spesial-
utstyr av forskjellig slag, utskriftsutstyr mm. Ressursdeling har vasrt og er frem-
deles hovedbegrunnelsen for a bygge ut datanett. Den forste typen datanett var 
terminalnettet som sorget for at terminalbrukere spredd rundt omkring i organi-
sasjonens lokaler fikk adgang til den sentrale datamaskinen og ressursene tilknyt-
tet denne. Deling av utskriftsutstyr, som for eksempel en laserskriver, er i dag en 
viktig begrunnelse for a bygge ut nett for mikromaskiner i mange organisasjoner, 
deling av disker, backuptjenester mm er andre viktige argumenter for denne 
satsningen. 

Ambisjonene i utbyggingen av lokalnettet ved Universitetet i Oslo gar langt 
utover a gi brukerne mulighet til a logge seg inn pa en sentral datamaskin og 
dele en skriver eller en disk. Ved siden av informasjonsdelingen, som er det 
viktigste aspektet ved meldingsformidlingstjenestene, er malsettingen a dele 
tilgjengelige program- og maskinressurser og andre ressurser pa en mest mulig 
kosteffektiv mate. Dette omfatter blant annet deling av masselager (disker, tape-
stasjoner), felles filsystem, nettbasert brukergrensesnitt, mekanismer for a distri-
buere jobber mellom maskiner med ledig kapasitet m.m. 

Denne utbyggingen av distribuerte tjenester ved universitetet har allerede gitt 
brukerne handgripelige resultater. Distribuert filsystem ved hjelp av NFS — Net-
work File System gir brukerne tilgang til filomrader med programvare og infor-
masjonssamlinger som er felles for alle brukere ved universitetet eller felles for 
brukerne i et instituttnett. I tillegg gir tjenesten brukerne mulighet til a bruke 
disker pa andre maskiner som lagringsplass pa samme mate som man bruker 
disker koplet til egen maskin. Gjennom PRISS har man muligheten til a skrive 
ut pa et stort antall skrivere med forskjellige egenskaper og spredd over hele 
universitetet fra sitt eget arbeidsplassutstyr og (i prinsippet) som om skriverne 
hang direkte pa eget utstyr. Ved hjelp av felles brukerregistrering i NIS - Net-
work Information System^ er man samme person og bruker, nesten uansett hvil-
ken tjeneste eller maskin man onsker a bruke. 

Distribuerte tjenester stiller store krav til programvaren, arbeidsplassutstyret og 
ikke minst til bandbredden og stabiliteten i nettet. I praksis har disse tjenestene 
sjelden utstrekning utover lokalnettet32, og har forlopig liten praktisk betydning 

3 ' Det fleste kjenner til dette som YP (Yellow Pages). Det viste seg at det engelske televerket 
visstnok hadde opphavsretten pa dette navnet. YP henger igjen i navnene pa kommandoene 
knyttet til tjenesten, for eksempel yppasswd(l) som brukes til a endre passordet. 

3 - Dette gjelder i dag, men ikke nodvendigvis i morgen, - j f omtalen av U N I N E T T og den 
pagaende utbyggingen av U N I N E T T stamnett i kapittelet om Nett og Protokoller. 
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i brukerens samkvem med omverdenen. Det samme er ikke tilfellet med termi-
nal- og filoverforingstjenester. 

Terminal-og filoverforingstjenester 
Terminal- og filoverforingstjenester er innarbeidede tjenester i de aller fleste 
nettene som universitetet er en del av. Av forskjellige arsaker er ikke rekke-
vidden pa disse tjenestene like stor som tilfellet er med meldingsformidlings-
tjenestene33. 

Terminaltrafikk er fremdeles en vesentlig del av bruken av nettet, til tross for at 
terminaler i stadig storre grad erstattes av mikromaskiner og arbeidsstasjoner. 
Terminal tjenester er derfor en vesentlig del av kommunikasjonstjenestene. Med 
terminaltjenesten kan brukerne fra egen maskin, logge seg inn pa andre maskiner 
hvor som heist i nettet for a bruke programvare eller andre ressurser som er til-
gjengelig der. Etter innloggingen er man bruker pa den fjerne maskinen pa 
samme mate som en hvilken som heist bruker som benytter en terminal direkte 
koplet til maskinen og har de samme rettigheter og plikter. 

Naert knyttet til terminaltjenesten er fdoverforingstjenesten. Med denne tjenesten 
kan man overfore filer mellom egen maskin og andre maskiner i nettet. For tje-
nestene som omtales her gjelder det at filoverforingen skjer i sanntid over en 
direkte forbindelse mellom de to maskinene. For a overfore filer ma man vaere 
innlogget pa maskinene i begge ender av forbindelsen. Dette gjelder alltid, selv 
om mange lever under forhold som gjor at innloggingen pa den andre maskinen 
skjer mer eller mindre automatisk. 

Terminal- og filoverforingstjenestene dreier seg om kommunikasjon mellom 
maskiner og a skaffe seg adgang til ressurser pa andre maskiner. Til dette kreves 
tillatelse. For a bruke tjenestene ma man derfor vaere registrert som bruker pa de 
maskinene man onsker a logge seg inn pa eller overfore filer til eller fra, samt for 
filoverforingstjenestens vedkommende, ha tilgang til aktuelle filer og filomrader. 
Dette til forskjell fra meldingsformidlingstjenestene, der man kun trenger a vaere 
registrert som bruker pa den maskinen man sender og mottar meldinger pa. 

33 Dette har blant annet med protokoller a gjore, og omtales naermere i kapittelet Nett og Proto-
koller. 
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Programmene 
Kommunikasjonstjenestene og -programmene kan deles i to grupper. Den stor-
ste (og viktigste!) gruppen tjenester og programmer er pa en eller annen mate 
knyttet til UNIX og Internet (ogsa omtalt som TCP/IP). Internet-protokollene 
er naermere omtalt i kapitlet «Nett og Protokoller». Ved siden av UNIX-maskiner 
av alle slag, er disse tjenestene ogsa tilgjengelig via brukerprogrammer pa DOS-
maskiner, Macintosh'er og pa VAX/VMS-maskiner ved universitetet. 

Det andre gruppen av programmer og tjenester er knyttet til operativsystemet 
VAX/ VMS. For a bruke disse tjenestene ma man logge seg inn pa en VMS-
maskin for man kan kjore programmene. 

TCP/IP-baserte tjenester: 
Tjeneste-
kategori: 
Elektronisk 
posttjeneste 

Konferanse-
tjeneste 

Samtale-
tjeneste 
Terminal-
tjeneste 

Filoverfwings-
tjeneste 

UNIX tjener-
maskin 
mail(l) 
Mail/Rmail 

rn(D 
Gnus 

talk(l) 
write(l) 
telnet(l) 
rlogin(l) 

f tpd) 
rcp(l) 

UNIX arbeids-
stasjon 
mail(1) 
Mail/Rmail 
xmh(l) 
m(1) 
Gnus 
xrn(1) 
talk(1) 
write(1) 
telnet(l) 
rlogin(l) 

ftpd) 
rcp(1) 

Mac-
intosh 
Eudora 

NewsWateher 

Broadcast34 

TCP/Connect 
(NCSA Telnet) 
(tn3270) 
(Vistacom) 
TCP/Connect 
Fetch 
(NCSA Telnet) 

DOS-
maskin 
Lifeline Mail 

NetNews (nn) 

Listener 

TELNET 
Advanced telnet 
Vistacom 

FTP 
RCP 

VAX/VMS-
maskiner 

TELNET 

FP 

Er man terminalbruker, det vil si bruker en vanlig terminal eller en mikromaskin 
med en terminallinje, er det programmene pa UNIX tjenermaskinen som er aktu-
elle. Alle andre brukere kan selvsagt bruke de samme programmene ved a logge 
seg inn pa tjenermaskinen. For disse er det imidlertid mer aktuelt (og mye 
enklere) a bruke programmene som gar pa eget arbeidsplassutstyr. 

Programmene som star i kolonnen for UNIX tjenermaskin er ordinsere U N I X-
programmer med unntak av Mail/Rmail og Gnus som er moduler i editoren 
GNU Emacs. De samme programmene er tilgjengelige ogsa pa UNIX arbeidssta-
sjoner. Her er det i tillegg tatt med programmene xmh(lx) og xrn(lx) som gar 

34 Broadcast er et praktisk, enkelt og nyttig samtaleprogram som brukes i stor utstrekning av 
universitetets Mac-brukere. Dette er basert pa AppleTalk og forutsetter at det star en Mac-
intosh i begge ender av forbindelsen. Selv om programmet strengt tatt faller utenfor rammen 
av denne boka blir det kort omtalt sammen med de andre samtaleprogrammene. 
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under X Window System. De fleste leverandorene leverer egne implemen-
tasjoner og tilpassninger av dette vindussystemet. Til dette horer ogsa egne 
postlesere. Digital leverer DECwindows med dxmail (ldx) til sine ULTRIX-
maskiner, mens Sun leverer Open Look med mailtool(l) sammen med SunOS, 
som er deres UNIX-variant. 

Programmene i kolonnene med overskriftene Macintosh og DOS-maskin for-
utsetter at maskinene har installed: hhv MacTCP og PC-NFS. Disse program-
mene krever en utdypende kommentar. En malsetting for USIT er at brukerne 
skal ha faerrest mulige programmer a forholde seg til. Det gir ogsa USIT bedre 
mulighet til a drive skikkelig vedlikehold, oppfolging og brukerstotte for pro-
grammene. Pa sett og vis er vi kommet i mal pa Mac-siden. USIT har kjop en 
sitelisens pa programmet TCP/Connect II. Dette programmet kan brukes mot 
alle terminaltjenestene IT-brukerne ved universitetet har behov for a kom-
munisere med, inkludert BIBSYS, ADB-tjenestene, PortaCOM og andre VMS-
baserte tjenester, samt UNIX-tjenester. I tillegg kan det brukes for filoverfor-
ing-*5. Det betyr at ingen brukere trenger bruke programmene som star i paren-
tes i Mac-kolonnen i tabellen. Dette er programmer med mange brukere og 
tildels lange tradisjoner ved Universitetet i Oslo. Derfor omtales de her, selv om 
USIT tar sikte pa a fase dem ut i lopet av overskuelig framtid. 

Pa DOS-siden er Advanced Telnet et terminalprogram som kan fylle samme 
oppgave som TCP/Connect II gjor pa Mac-siden, med unntak av filoverforing. 
Programmet kan brukes mot alle terminaltjenestene. Det har imidlertid vaert 
umulig a fa lisensbetingelser som gjor at programmet kan distribueres pa samme 
mate som TCP/Connect. Advanced Telnet er altsa et program som koster pen-
ger og som ma kjopes fra Innkjopsseksjonen. For brukere som ikke onsker a 
kjope programmet er TELNET og VistaCom alternativene. Med Windows 
3.0/3.1 har DOS-brukerne fatt et grafisk brukergrensesnitt som det er mulig a 
leve med. Ingen av DOS-programmene utnytter mulighetene som ligger i Win-
dows nar det gjelder brukergrensesnittet og annen funksjonalitet fullt ut. Det vil 
i tiden framover komme slike programmer som gar over PC-NFS. Det forste er 
nok en Windows-basert Newsleser som kan ventes i lopet av 1992. Det betyr at 
pa litt sikt vil man fa to grupper programmer pa DOS-siden, en med DOS-
programmer og en med Windows-programmer. 

VAX/VMS-tjenester: 
For a bruke disse tjenestene ma man forst logge seg inn pa en VAX/VMS-mas-
kin. Tjenestene er basert pa tre forskjellige protokollsett, — Internet, DECnet og 
X.25. Med VMS MAIL kan VMS-brukere sende og motta elektronisk post i 
DECnet og X.25-nett, samt med litt magi ogsa Internet. Med SET H O S T kan 
brukerne logge seg inn pa andre maskiner over DECnet og X.25, mens de kan 
kopiere filer mellom maskiner med DECnet COPY. I tillegg kommer Porta-
COM som star i en saerstilling. Dette er et konferansesystem som gar pa en 
bestemt VAX/VMS-maskin. Ved USIT har vi lagd en tilpassning som gjor at 
man kan kjore programmet fra andre VMS-maskiner. For brukeren ser det ut 
som om man kjorer programmet pa samme maskinen som man er logget inn pa. 

I tillegg har programmet en Post- og Newsleser, men disse kan ikke brukes ved universitetet 
for leverandoren har foretatt en del tilpasninger av programmet. Uvisst nar det kan skje. 
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«Livet er som et tog i fjellet. 
Har foreren den rette glod, 
da gjor han turen vellykket 
fra vuggen til sin dod. 
Ser svinger, bakker og tunneler. 
Noler aldri, feiler ikke. 
Passer spjeldet godt med handen, 
vokter skinnene med blikket.» 
(Tom Horn36) 

Dette kapitlet handler om verktoyene som brukes til a utveksle informasjon i 
form av elektroniske meldinger mellom brukere pa samme eller forskjellige 
datamaskiner. Disse tjenestene kan ordnes langs to akser. Et skille gar mellom 
tjenester som understotter person-til-person kommunikasjon (en-til-en kommuni-
kasjon) og tjenester som er innrettet mot gruppekommunikasjon (en-til-mange 
kommunikasjon). Den forste gruppen kalles (elektroniske) posttjenester i denne 
boka, den andre (elektroniske) konferansetjenester. I tillegg gar det et skille mellom 
indirekte eller asynkron og direkte eller synkron meldingsformidling. Bade post-
og konferansetjenestene er asynkrone tjenester, det vil si tjenester der sendere og 
mottakere opererer uavhengig av hverandre. Synkron meldingsformidling finnes 
det lite av, det naermeste man kommer er ulike former for (elektroniske) samtale-
tjenester, det vil si tjenester der brukerne forer samtaler med hverandre ved a 
skrive meldinger direkte ut pa hverandres skjermer. Samtaletjenestene er en-til-
en meldingsformidling, noen tjenester for synkron gruppekommunikasjon finnes 
ikke37, i alle fall ikke i dette landskapet. 

De viktigste meldingstjenestene finnes under UNIX. Posttjenesten under UNIX 
('UNIX Mail') strekker seg langt ut i verden via Internet, U U C P og portnere 
mot posttjenester i andre nett. Foruten UNIX-brukerne selv, brukes denne 
posttjenesten av DOS- og Mac-brukere ved universitetet (selv om disse ikke 

Tom Horn var en av de beste speiderne knyttet til den amerikanske haeren under indianer-
krigene pa slutten av 1800-tallet. Han var den eneste hvite som noen gang klarte a spore opp 
og fa apachehovdingen Geronimo i tale og klarte a overtale ham til a overgi seg etter at han 
hadde lekt med kavalleriet i et par tiar. Etter dette trakk Tom Horn seg fra speiderjobben og 
fortsatte en tid som Pinkertonagent og rodeoartist, for han rok uklar med loven og ble hengt 
pa et tynt grunnlag i 1903. Pa vei opp til galgen sang han denne sangen. 
Det kan selvsagt diskuteres bade lenge og vel hvorvidt konferansetjenesten er synkron eller 
asynkron. Det samme gjelder forsavidt ogsa skillet mellom post- og konferansetjenester, der 
for eksempel distribusjonslister klart ligger i en grasone. For oss er denne diskusjonen irrele-
vant. Inndelingen er et hjelpemiddel for a strukturere stoffet, intet annet. 
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aner eller trenger vite saerlig mye om akkurat det)38. Konferansetjenesten kalles 
altsa Newstjenesten etter USENET Network News og brukes til informasjons- og 
meningsutveksling bade internt ved universitetet og med resten av verden. 
Kapitlet handler i hovedsak om disse tjenestene og starter med en presentasjon 
av noe som er tilnasrmet felles for dem, nemlig meldingsformatet som benyttes. 
Deretter folger en gjennomgang av tjenestene eksemplifisert ved programmene 
mail(l) og m(i). Det er svaert fa som kommer til a bruke akkurat disse program-
mene. De brukes kun som gode illustasjoner pa hvordan post- og Newspro-
grammer er bygd opp og fungerer, hvilke konfigurasjonsfiler som benyttes og 
lignende. 

Forskjellene mellom mail(l) og rn(l) pa den ene siden og de andre program-
mene brukerne anbefales a bruke, er knyttet til brukergrensesnittet. De andre 
programmene har et brukergrensesnitt tilpasset det brukermiljo man ellers er 
vant til pa arbeidsplassutstyret, noe som gjor de enklere a laere og a bruke. I til-
legg er det smartere programmer som gir brukerne kraftigere verktoy bade nar 
det gjelder a kommunisere med andre og holde orden pa informasjonen. 

Den neste bolken er antakelig den mest matnyttige i hele boka. Her gjennomgas 
de post- og Newsleserne USIT anbefaler brukt ved universitetet: 

Tjeneste-
kategori: 
Elektronisk 
posttjeneste 

Konferanse-
tjeneste 

Samtale-
tjeneste 

UNIX tjener-
maskin 

maild) 
Mail/Rmail 

rn(1) 
Gnus 

talk(1) 
write(1) 

UNIX arbeids-
stasjon 
maild) 
Mail/Rmail 
xmh(l) 
rn(l) 
Gnus 
xrn(1) 
talk(1) 
write(1) 

Mac-
intosh 
Eudora 

NewsWatcher 

Broadcast 

DOS-
maskin 
Lifeline 

NetNews 

Listener 

Den neste delen er viet VAX/ VMS-spesifikke tjenester, det vil si VMS MAIL og 
samt PortaCOM som er en noe spesiell, — i denne sammenhengen i alle fall — 
konferansetjeneste med lange tradisjoner ved universitetet. 

Deretter kommer en kort presentasjon av DATAFAX-tjenesten, muligheten 
til a sende elektronisk post til en eller flere Telefax-abonnenter. 

Tjenestegjennomgangen avsluttes med en kort omtale av samtaleprogrammene 
talk(l), write(l), PHONE, LISTENER og Broadcast 

Helt til slutt folger en oppsummering av posttjenesten slik den er organisert ved 
Universitetet i Oslo. Helt sentralt i dette star PP (som ikke star for Postmann 
Pat). PP er selve postkontoret for universitetets IT-brukere. PP brukes ogsa til a 
holde orden pa elektronisk post i UNINETT. 

38 VAX/VMS-brukere kan ogsa sende og motta post via den samme posttjenesten ved a gjore 
noen knep med adressen, jfkapittelet om «Adressering». 
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Hva med EAN og X.400? 
Lesere som er over gjennomsnittet godt orientert, vil kanskje savne stikkord som 
EAN og X.400 i det forannevnte. EAN har vaert en utbredt posttjeneste ved 
universitetet. EAN var en tidlig implementasjon av CCITT X.400, en inter-
nasjonal standard for meldingsformidling39. Av forskjellige arsaker bestemte 
USIT seg for a bygge ned EAN-tjenesten fra sommeren 1990. Den viktigste ar-
saken var at EAN var ute av fase i forhold til hvordan man onsket a organisere 
posttjenesten ved universitetet. Med EAN hadde man ingen mulighet til a distri-
buere brukerprogrammene ut til det arbeidsplassutstyret brukerne selv benyttet. I 
tillegg onsket man ikke, og hadde heller ikke hadde kapasitet til a drive to paral-
lelle postsystemer. Fra sommeren 1990 er det derfor ikke registrert nye brukere i 
EAN-systemet. 

Dette betyr ikke at X.400 er dod ved Universitetet i Oslo. PP kan, som vi skal se 
senere, bade ta i mot meldinger fra X.400-posttjenester og sende meldinger til 
de fleste eksisterende X.400-tjenestene. Andre steder i U N I N E T T bruker man 
fremdeles EAN uten at det skaper problemer i samtrafikken med brukere ved 
Universitetet i Oslo. Pa litt sikt vil X.400 bli viktig av to arsaker: 

• Tele- og postverkene arbeider hardt med a etablere offentlige elektroniske 
posttjenester basert pa X.400. I Norge heter dette prosjektet TelemaX.400, 
og er kommet sapass langt ut av laboratoriet at det er viet spalteplass i 
Aftenposten. 

• Etterhvert vil leverandorene og andre tilby postprogrammer som er full-
stendige implementasjoner av X.400-standarden. Det skaper apninger for 
multimedia meldingsformidling, det vil si formidling av meldinger som 
inneholder animasjon, tale, grafikk m.m. i tillegg til vanlig tekst. 

Internasjonale standarder, blant annet X.400, omtales naermere i kapittelet om «Nett og Proto-
koller». 
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A komme igang 
Det er en del ting a holde orden pa for den som onsker a komme i gang med a 
bruke post- og konferansetjenestene. Folgende tips kan kanskje gi nybegynner-
en en naturlig progresjon i tilegnelsen av de praktiske ferdighetene: 

1 Det forste er selvsagt a finne sin egen post- og newsleser. Hvilket program 
man velger avhenger forst og fremst av hva slags arbeidsplassutstyr man ar-
beider pa, dernest av smak og behag. Oversikten foran er et godt utgangs-
punkt for valget. Det lonner seg i alle fall a begynne med ett av disse 
programmene. Dette er programmer som brukes av mange brukere ved 
universitetet og det er programmer man kan fa hjelp og veiledning i bruk 
av, bade fra lokale IT-ansvarlige og fra USIT. 

2 Er du DOS- eller Mac-bruker ma du ha henholdsvis PC-NFS og Mac-
TCP installert og riktig konfigurert pa arbeidsplassutstyret ditt. Dette er 
beskrevet i dokumentasjonen nevnt i «Appendix B». 

3 Deretter er det naturligvis viktig a finne ut hvordan man starter og avslutter 
programmene. I dette ligger ogsa noe arbeid i a konfigurere programmet. 
Hvor stor del av konfigureringen som faller pa brukeren, varierer fra pro-
gram til program. De fleste programmene er satt opp med normalverdier 
slik at de kan tas i bruk umiddelbart. I dokumentasjonen finnes beskrivelse 
av hvordan programmet kan tilpasses egne behov. 

4 Den neste oppgaven er a finne ut hvordan man mottar og leser post og News. 
For postprogrammene er dette rimelig enkelt, for Newsprogrammene 
krever det som regel en del forarbeid med a velge ut hvilke grupper man 
onsker a vaere med i. Noen flere rad for bruk av Newstjenesten folger 
senere under overskriften «Ny bruker av Newstjenesten». 

5 Nar man har kommet sapass langt, er det pa tide a ta tjenestene i bruk selv. 
Her er det snakk om a laere seg a skrive meldinger, svare pa meldinger fra 
andre og videresende meldinger til andre brukere. 

6 Deretter er det pa tide a tenke pa logistikken, det vil si hvordan man kan 
holde orden pa den informasjonen man etterhvert far inn. I dette ligger 
teknikker for a skaffe seg oversikt over meldingene man har liggende i 
postboksen(-e), organisere meldingene i mapper, slik at det er lett a finne 
igjen gamle meldinger, skrive meldinger ut pa en skriver eller en fil, og 
ikke minst slette meldinger man ikke har behov for a beholde. 

Er man fortrolig med disse sidene av tjenestene, kan man med full rett kalle seg 
en erfaren bruker, en net.citizen som er i stand til a utnytte potensialet i tjenest-
ene fullt ut. Det siste punktet er kun for brukere med mer enn gjennomsnittlig 
nysgjerrighet og tiltakslyst. 

7 For a bli en virkelig ekspert ma man forst finne ut hvordan man kan snike 
seg inn bak kulissene og kikke pa det som skjer der. Dette innebasrer a 
finne ut hvilke konfigurasjonsfiler som benyttes, hvilke mekanismer som 
sorger for at alt gar greitt, hva som kan skjaere seg og lignende40. 

™ Eller forfalske postmeldinger, fa tak i News-grupper som alt.sex dersom de ikke distribueres 
lokalt og andre ting som mer eller mindre ligger pa den andre siden av grensen for det som 
er alment akseptert oppforsel fra en net.citizen. 

Side 28 



Meldingsformidling 

I dette kapitlet far du vite en del om alle disse punktene. Resten av det du tren-
ger a vite, vil du i hovedsak tilegne deg gjennom praktisk erfaring med tjenest-
ene, fortrinnsvis godt stottet av dokumentasjonen av programmene. 

Den skeptiske nybegynner vil kanskje stille sporsmal om hvor lang tid det tar a 
komme i gang, hvor mye tid man daglig vil bruke pa dette, - ja endog sporsmal 
om hvorfor noen skulle vaere interessert i a sende elektronisk post til akkurat 
meg? 

Det er en del enkle svar pa slike og lignende innvendinger. Erfaringsvis bruker 
mange nesten like lang tid pa a bestemme seg for a ta i bruk elektronisk post som 
de bruker pa a laere seg grunnknepene i bruken av tjenesten. Postprogrammene 
er svasrt enkle programmer, — mye enklere enn de fleste andre programmene 
man etter hvert har laert seg a bruke. Ikke nok med det, har man forst lxrt seg a 
bruke den ene tjenesten, folger de andre mer eller mindre med pa lasset. 

Nar man forst har kommet i gang med elektronisk post, varer det ikke lenge for 
man opplever tidsbesparelsen. Man trenger ikke sjekke denne postkassen oftere 
enn man sjekker innholdet av posthyllen. Man kan i tillegg ogsa bruke mekanis-
mer som varsler nar det er ulest post i postkassen, slik at man slipper bomturer41. 

Sporsmalet om noen vil sende elektronisk post til akkurat deg, er det forsavidt 
opp til en selv a gjore noe med. En ting er at man ma flagge at man bruker elek-
tronisk post. Fa den elektroniske postadressen med pa visittkortet, nar man sen-
der brev til andre, publiserer artikler i tidsskrifter mm. Det andre som kan gjores 
er a undersoke om personer det ofte skrives brev til, snakkes i telefonen med 
eller kommuniseres hyppig med pa andre mater har en elektronisk postadresse 
og bruke denne veien nar det er mulig. Det tredje man kan gjore er a abonnere 
pa en distribusjonsliste med fagrelatert informasjon. Snakk med kollegaer om hva 
som er lurt a gjore! Er man kommet pa en slik liste, far man garantert post. 

Det er som med droger, — man blir raskt avhengig! 

En vesentlig ting gar man imidlertid glipp av, - man treffer ikke kollegaer og andre man kan 
sla av en prat med nar man sjekker den elektroniske postkassen. Sagt pa en annen mate, — 
IT-tjenestene omfatter (forelopig) ikke det sosiale aspektet ved tilvEerelsen. 
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Brev og Artikkel 
Post- og Newstjenesten formidler meldinger ('Messages') mellom brukere og 
grupper av brukere. I posttjenesten sender man stort sett brev ('Mail Messages') til 
hverandre, i Newstjenesten formidles artikler ('News Articles'). 

Formatet pa postmeldingene i Internet kalles gjerne RFC822-format etter doku-
mentet der dette er beskrevet, - RFC822: «Standardfor the Format ofARPA 
Internet Text Messages'). Formatet pa artiklene i USENET Network News er i 
hovedsak det samme. I USENET bruker man mulighetene som RFC822 
beskriver til a lage nye felt med tilleggsopplysninger om meldingen. Dette er 
beskrevet i RFC 1036: «Standard for USENET Messages'). 

Brev 
I RFC822 opererer man med konvolutt ('Envelope') med et innhold ('Con-
tent'). Konvolutten er opplysningene som transportprogrammet (TA, transport -
agenten, — jf forrige kapittel) trenger for a overfore og avlevere meldingen, mens 
innholdet er den meldingen som avleveres hos mottakeren. En del av opplysning-
ene transportprogrammet benytter til a lage konvolutten, hentes fra innholdet. 
RFC822 beskriver innholdet i konvolutten, ikke hvordan konvolutten ser ut. Et 
eksempel pa en RFC822-melding finnes i Figur 1. 

Figur 1: Elektronisk brev i RFC822-format 

Date: Fri, 27 Oct 89 15 
From: gambino 
To: capone, genovese 
Cc: jmccarthy, jehoover 
Subject: Cosa Nostra 

42:48 

Var sak star svakt for tiden. 
vennlige omgivelser for a lage 
drefte muligheten for en bedre 
somheten. 

Carlo 

N 

Foreslar at 
en strategi 

vi m0tes i 
plan og 

profilering av virk-

Brevet bestir altsa av linjer med tekst. Strukturen pa meldingen tilsvarer et memo-
randum eller et forretningsbrev, det vi si dokumenter bestaende av en del med et 
rigid bestemt format, fulgt av en hoveddel som det ikke er definert noe format 
for. De to delene av meldingen kalles henholdsvis meldingshode og meldingskropp 
og skillet mellom dem er en blank linje. 

Meldingskroppen er teksten i meldingen. Standardene sier ingenting om hvor-
dan denne delen skal se ut, rent bortsett fra at den bestar av ren ASCII-tekst42. 

I praksis betyr dette 7-bits amerikansk tegnsett og kaos for alle som bruker andre tungemal. 
Det skaper problemer nar man bruker andre sprak enn engelsk, og det skaper problemer 
fordi forskjellige typer utstyr bruker forskjellige tegnsett. For de som onsker en inngaende 
gjennomgang av temaet tegnsett i utallige variasjoner, henvises til NUSE77. Hovedregelen 
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Det betyr at binaerfiler ma kodes (og eventuelt komprimeres) for man kan sende 
dem i posten. Binasrfiler omfatter alt fra eksekverbare program til dokumenter 
formattert i Word Perfect, Mac-dokumenter, samt dokumenter kodet med 8 bits 
tegnsett (ISO Latin 1, DEC Multinational, Mac- eller IBM-tegnsett). Ingen av 
meldingsformidlingstjenestene som omtales i denne boka har muligheter for a 
formidle dokumenter med faksimile, grafikk eller tale, — enda. X.400-standarden 
spesifiserer dette, men forelopig finnes det ingen implementasjoner som 
realiserer disse mulighetene fullt ut. I Internet foregar det ogsa aktiviteter som 
tyder pa at multimedia meldingsformidling vil bli en praktisk mulighet i lopet av 
overskuelig framtid. Pa dette omradet skjer ting svaert raskt. 

Meldingshodet bestar av en rekke felter med opplysninger om meldingen, - hvem 
som er avsender, mottaker, hva som er emnet for meldingen, nar meldingen ble 
sendt og lignende. En del av feltene fyller brukeren ut, resten fylles ut automa-
tisk av bruker- eller transportprogrammet. En god del av disse opplysningene har 
ingen betydning for brukeren. Derfor viser brukerprogrammene bare fram en del 
av feltene i meldingshodet. Som regel kan brukeren bestemme hvilke felter som 
skal vises fram. Hodefeltene kan grupperes i avsenderfelt, mottakerfelt, referansefelt, 
et brukerdefmert felt, felt med opplysninger om videresendte meldinger, samt felt med 
transportopplysninger. 

Avsenderfelt: 
From: 

Sender: 

Reply-to: 

Forfatteren av meldingen, som regel er dette identisk med 
avsenderen. I de aller fleste tilfellene er innholdet i dette feltet en 
gyldig returadresse. 

Hvis forfatteren ikke er identisk med avsenderen fyller pro-
grammet automatisk ut dette feltet. Dette feltet identifiserer altsa 
maskinen og brukeren som meldingen er sendt fra. 

Hvis dette feltet er utfylt, vil eventuelle svar pa meldingen bli 
sendt til adressen som star i dette feltet. 

Mottakerfelt: 
T o : 

Cc: 

Bcc: 

Primaer(-e) mottaker(-e) av meldingen. 

Sekundjer(-e) mottaker(-e) av meldingen («kopi til»). 

Mottaker(-e) av blindkopi av meldingen. Denne opplysningen 
legges ikke inn i meldingen som sendes til mottakerne nevnt i 
To:- og Cc:-feltene. 

Referansefelt: 
Subject: 

Comments: 

In-Reply-To: 

Emnet eller tittelen pa meldingen. Viktig! 

Benyttes til utdypende informasjon om meldingens innhold. 

Nar man svarer pa en melding, benyttes dette feltet som referanse 
til meldingen som besvares. 

er at post- og News-tjenestene transporterer 7-bits ASCII-tekst. Postmeldingen er alltid 
kodet i 7-bits ASCII, mens News ikke blander seg opp i sporsmalet om 7 eller 8 bits tegnsett 
i teksten. En del post- og News-lesere har muligheten til a gi inntrykk av noe annet, ved a 
skrive norske tegn pa skjermen for brukeren. 
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References: 

Keywords: 

Encrypted: 

Referanse til tidligere brev av betydning for korrespondansen. 

Stikkord om innholdet i meldingen. 

Brukes ved kryptering av meldinger. 

Transportopplysninger: 
Date: 

Message-ID: 

Return-Path: 

Received: 

Dato og klokkeslett for avsending av meldingen. 

En unik identifikasjon av meldingen. Alle meldinger fir en slik 
identifikasjon nar de sendes. 

Fylles ut av transportprogrammet som avleverer meldingen i 
mottakerens postkasse. Feltet skal inneholde den definitive 
adressen med ruten tilbake til avsenderen. Sjelden av interesse for 
brukeren, som regel inneholder From:- / Sender:-feltet tilstrekkelig 
infomiasjon til a bestemme avsender og returadresse. 

Hvert transportprogram som meldingen er innom legger til et 
slikt felt i meldingshodet. Nyttig for a analysere transportpro-
blemer, uten nytteverdi for brukeren. 

Brukerdefinert felt: 
X-nn: Felt som avsenderen selv bestemmer bade hode og innhold av. 

Videresendte meldinger: 
Resent-From: 

Resent-Date: 

Resent-Msg-ID: 

Resent-To: 

Resent-Cc: 

Resent-Bcc: 

Postadressen til den som videresendte meldingen. 

Tidspunktet for videresendingen av meldingen. 

Unik identifikasjon av videresendt melding. 

Mottaker av videresendt melding. 

Mottaker av kopi av videresendt melding. 

Mottaker av blindkopi av videresendt melding. 

Hvert hodefelt bestir av et felthode og en feltkropp. Felthodet skal begynne pa 
forste posisjon pa linjen og avsluttes med et kolon(:). En blank skiller felthodet 
fra feltkroppen. Hvis feltkroppen er lengre enn linjen ma fortsettelseslinjen starte 
med minst en blank. 

Hodefeltene er variable med verdier som har betydning for postprogrammet. Pro-
grammet finner forst ut hvilken variabel det dreier seg om ved a registrere det 
som star pa linjen inntil det finner et kolon. Deretter finner programmet verdien 
av variabelen ved a lese det som star etter kolonet inntil det finner en ny linje 
som starter med noe annet enn en blank. 

Brukeren trenger stort sett ikke bry seg om verdien pa mer enn to hodefelt, — 
hvem meldingen er til (To:) og hva som er emnet for meldingen (Subject:). 
Andre felt som brukeren har behov for a bruke er Cc:, Bcc: og Keywords:. 
Det varierer litt fra program til program hvordan man kan fa med disse feltene. 
Vanligvis kan man lage en ny linje i meldingshodet og skrive felthode og felt-
kropp rett inn. De fleste programmene kan man ogsa laere a sporre etter disse 
feltene nar en ny melding skal skrives. Rekkefolgen av hodefeltene spiller ingen 
rolle, programmet klarer selv a ordne opp i denne nar meldingen sendes. 

Side 32 



Meldingsformidling 

From:- , T o : - , Date:- , Message-ID:- og Received:-feltene er obligatoriske 
og alltid med i en postmelding. Disse fylles ut automatisk av postprogrammet. 
Hvis avsenderadressen som er oppgitt i From:-feltet ikke er identisk med adres-
sen til brukeren som eier brukernavnet meldingen sendes fra, vil postprogram-
met foye til et eget Sender:-felt der det framgar hvor meldingen er sendt fra. En 
del felt fylles automatisk inn hvis man besvarer eller videresender en melding, 
mens noen felter fylles inn av transportprogrammet. 

Artikkel 
Meldingene man leser i Newstjenesten kalles Newsartikler («News Articles*), eller 
bare artikler. Disse artiklene har et lovlig RFC822-format. De spesielle egen-
skapene ved Newsartikkelen er definert i dokumentet RFC1036: «Standardfor 
USENET Messages". En artikkel kan se ut som eksemplet i Figur 2^3. 

Pa samme maten som postmeldmgen, bestir altsa Newsartiklen av linjer med 
tekst strukturert i to deler, — et artikkelhode og en artikkelkropp. 

Artikkelkroppen er det ikke spesifisert noe format for. Newstjenesten har omtrent 
samme begrensninger som posttjenesten nar det gjelder tegnsett"^, overforing av 
binaerfiler, formatterte dokumenter og overforing av ikke-tekstlig informasjon 
(grafikk, 1yd, faksimile etc). Artikkelhodet er utvidet med noen nye felt i forhold 
til de som er definert i RFC822. Ogsa her bestar feltene av et felthode og en 

feltkropp adskilt med et kolon(:). En blank linje skiller hodet fra kroppen. En del 
av hodefeltene er obligatoriske og en del lkke-obligatoriske. 

Obligatoriske felt: 
From: Artikkelforfatterens postadresse. 

Date: 1 Dato og tidspunkt for avsendingen av artiklen. 

Newsgroups: 

Subject: 

Message-ID: 

Navnet pa Nevvsgruppen(-e) artiklen sendes til. 

Emnet for artiklen. Legg litt arbeid 1 a finne en dekkende tittel pa 
artikler du skriver! 

Unik identifikasjon av artiklen. 

Path: Veien meldingen har gatt fram til mottakeren. 

lkke-obligatoriske felt: 
Fol low-Up T o : I svarartikler refererer dette til artiklen som det svares pa. 

Expires: [ Utlopsdato for artiklen, etter denne dato forsvinner artiklen ut av 
1 sirkulasjon. 

Reply-To: Eventuelle svar pa artiklen kan sendes med elektronisk post til 
: postadressen som oppgis i dette feltet. 

Sender: Fylles ut med postadressen til avsenderen hvis dette er en annen 
enn forfatteren av artiklen. 

4 Forsavidt ogsa en illustrasjon pa det nsermeste man kan komme multimedia meldings-
formidling i USENET. 
«Same Shit, Same Wrapping*, -jf. tidligere fotnote om tegnsett. 
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References: 

Keywords: 

Summary: 

Approved: 

Lines: 

Xref: 

Organization: 

Referanse til tidligere artikler. 

Nokkelord og ekstra infonnasjon om innholdet i artiklen. 

Kort oppsummering av innholdet i artiklen. 

Benyttes til a gi stempel pa artikler som er godkjent av moderator 
i modererte grupper. 

Antall linjer i artiklen. 

Peker til samme artikkel i andre Newsgrupper. 

Forfatterens organisasjonstilknytning. 

De aller fleste feltene fylles automatisk ut av Newsleseren eller transportpro-
grammet. Det eneste obligatoriske hodefeltet brukeren alltid ma fylle ut i en ny 
artikkel er Subject:-feltet. I svarartikler fylles ogsa dette feltet ut automatisk. 
Newsgroups:-feltet fylles som regel automatisk ut med navnet pa den gruppen 
man leser for oyeblikket. Onsker man a sende artiklen til en annen gruppe, ma 
man fylle inn dette selv, det samme gjelder dersom man onsker a sende artiklen 
til flere Newsgrupper (sakalt kryssposting). 

Av de ikke-obligatoriske feltene er Keywords:- og Summary:-feltene de vik-
tigste feltene brukeren selv ma fylle ut. Onsker man svar sendt til en spesiell 
postadresse kan denne oppgis i Reply-To:-feltet. I svarartikler kan Referen-
ces:-feltet benyttes til a referere til andre artikler av betydning for menings-
utvekslingen. Expires:-feltet kan brukes for a sikre at en artikkel forsvinner ut 

Figur 2: Eksempel pa en (multimedia!!) Newsartikkel. 

From: scottd@sco.COM (Scott Deardorff) 
Newsgroups: rec.music.gdead 
Subject: Just Thought it appropriate 
Date: 2 0 Mar 90 23:39:19 GMT 
Reply-To: scottd@sco.COM (Scott Deardorff) 
Organization: The Santa Cruz Operation, Inc. 

( ) — i ) < ) — c i ( >-- -( ) i ) — ( ) 
i \ i i \ i i \ i i i 
(•_") (•_•) (•_') (•_) 
\ i \ / \ i \ i 
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\ / I '. )- \/ ) >-_ \ l-\ \ I 
t i l I I ' . / / " - _ • - / / I I 
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I don't know, Don't really care...Let there be songs 
to fill the air!! 

"We are not going to be able to operate our spaceship 
earth successfully for much longer unless we see it 
as a whole spaceship and our fate as common. It has 
to be everybody or nobody." - Buckminster Fuller 
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av sirkulasjonen etter en bestemt dato. 

A skrive brev og artikler 
Man skriver brev og artikler med en eller annen tekstbehandler eller editor. Alle 
de aktuelle programmene har en egen, som oftest svsert rudimentaer editor. De 
fleste programmene gir ogsa brukeren muligheten til a kalle opp favoritteditoren 
og benytte denne i stedet for den innebygde editoren. Alle programmene har 
ogsa muligheten til a legge filer med tekst inn i meldingen. 

De feltene i meldings- og artikkelhodet som krever opplysninger gitt av bruker-
en, blir man automatisk bedt om a fylle inn. Innen visse grenser kan man selv 
bestemme hvilke felter dette gjelder. Felt som man onsker a bruke, men ikke 
blir spurt om automatisk, legger man inn ved a lage en blank linje og skrive inn 
felthode og -kropp direkte. Husk a skille dem med kolon! Husk ogsa at fortset-
telseslinjer alltid ma starte med en blank! 

Artikkel- og meldingskroppen skriver man inn uten andre hemninger enn de 
man ellers styres av. Mulighetene til a gi meldingen en oversiktlig og lettlest 
layout er begrensede. Dessto viktigere er det at man bruker de mulighetene som 
faktisk finnes, samt unnga de vanligste fallgruvene: 

• Blanke linjer mellom avsnitt gjor underverker for leseligheten. 

• Det samme gjelder mellomtitler. Sorg for at disse skiller seg skikkelig ut 
fra teksten, for eksempel ved a legge to blanke linjer foran og en blank 
linje etter overskriften, bruke store bokstaver i mellomtitler og lignende. 

• Linjelengden bor vaere 72, maksimalt 80, tegn. 

• Ikke bruk terminalspesifikke virkemidler (kontrolltegn, escape-sekvenser) 
for a lage layout pa meldingen. Brukere med andre terminaltyper vil sjel-
den kunne lese disse meldingene. Selv ikke TAB-tegn kan du regne med 
kommer riktig ut pa andre brukeres skjermer. 

• Rett hoyremarg ser virkelig stygt ut pa skjermen, dessuten er den en 
katastrofe for leseligheten. 

• Reglene for tegnsetting og bruk av sma og store bokstaver gjelder ogsa i 
den elektroniske verden. 

ET VIKTIG RAD I TILLEGG. Nar du svarer pa en postmelding eller en News-
artikkel gir de fleste programmene deg muligheten til a kopiere inn meldingen 
eller artiklen du onsker a svare pa. En del programmer gjor dette automatisk og 
markerer den siterte teksten pa en eller annen mate. Gnus og Mail gjor det ved 
a flytte sitatet fire posisjoner mot hoyre, mens mange av de andre programmene 
starter linjene med sitat med et >-tegn, slik som illustrert i Figur 3. 
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Figur 3: Eksempel pa hvordan man kan legqe inn (deler av) meldingen man svarerpd. 

Date: Sat, 28 oct 
From: genovese 
To: gambino 
Cc: capone 
Subject: Re: Cosa 

89 12: 

Nostra 

> Var sak star svakt for 
> i vennlige omgivelser 
> drofte muligheten for 
> somheten. 

Ikke nok med det, 
somheten og skape 

vi er 

34:86 

tiden 
for a 
en bee 

nodt t 
levedyktige 

vinne posisjonen i markedet. 

Gino 

. Foreslar at 
lage 
re p 

il a 
prof 

en strat 
vi mates 
sgiplan og 

rofilering av virk 

restrukturere virk-
tttsentre for a gjen-

Dette er en god ting. Det gjor det enkelt for forfatteren a klargjore poengene og 
enkelt for leseren a finne ut hva diskusjonen egentlig dreier seg om. Men, og det 
er et stort men, ikke ta med mer enn hoyst nodvendig av den meldingen du svarer 
pa! Dette er ett av punktene som virkelig skiller amatorene fra de proffe. Ama-
torene plukker med seg alt, inkludert alt fra tidligere korrespondanse om saken, 
slik at de forste linjene i svaret apner med 5-6 >-tegn og den siterte teksten er 
20-30 ganger lengre enn svaret. Det tar ikke lang tid for man blir svjert lei av a 
bla seg gjennom slike meldinger. Det proffe redigerer vekk alt uvesentlig slik at 
det blir klokkeklart for leseren hva meningsutvekslingen dreier seg om. Slutt deg 
til proffenes rekker med en gang, i alle fall pa dette punktet! 

I DET HELE TATT: Bruk de redigeringsmulighetene som finnes og lag en 
melding som er lett a lese og som formidler budskapet ditt pa en enkel, grei 
og effektiv mate! 
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Mer om posttjenesten 
Posttjenesten ved universitetet er bygd pa postsystemet under UNIX. Selv om 
man bruker postprogrammet pa en DOS-maskin eller en Mac og aldri kommer i 
naerkontakt med UNIX, er det dette postsystemet som brukes til a sende og a 
motta elektronisk post. Det skader derfor ikke a vite litt om hvordan dette sys-
temet er bygd opp og virker. 

Opp gjennom historien har menneskene alltid sokt etter raskere og mer effektive 
mater a kommunisere pa. Innenfor informasjonsteknologien er elektronisk post 
selve inkarnasjonen av dette onsket, - og man har kommet langt. Den elektron-
iske posttjenesten lar IT-brukere ved Universitetet i Oslo kommunisere med 
kollegaer, meningsfeller, venner og uvenner i alle verdenshjorner. Dette kan skje 
uten at brukeren trenger bekymre seg saerlig mye om hvordan meldingen kom-
mer fram. 

Den sentrale storrelsen i den elektroniske posttjenesten er den elektroniske post-
adressen. Denne inneholder all informasjon som trengs for a sende et brev til deg 
fra hvor som heist i verden. Elektroniske postadresser behandles ikke i dette 
kapitlet, omtalen kommer i kapitlet om «Adressering» senere i boka. 

mail(1) 
Det programmet de fleste som har hatt kontakt med elektroniske posttjenester 
forbinder med UNIX Mail er mail(l). Dette programmet finnes (i litt forskjellige 
utgaver) pa de aller fleste UNIX-maskiner. Programmet brukes bade til a skrive 
og sende post og til a motta, lese, arkivere, videresende og besvare post. 

Skrive og sende meldinger 
A skrive og sende en melding med mail(l) er svaert enkelt. En illustrasjon pa 
dette finnes i Figur 4. 

Etter at meldingen er skrevet ferdig, overlates den til transportprogrammet som 
sorger for a avlevere den i mottakerens postkasse, uansett om denne befinner seg 
pa samme maskin eller pa en maskin i nettet. Transportprogrammet heter send-
mail(8)^. Dette er illustrert i Figur 5. Avbryter man skrivingen uten a sende 
meldingen havner den i filen ~bruker/dead.letter og kan hentes tilbake derfra 
ved en senere anledning. Denne filen har bare plass til en melding. Skriver man 
en ny melding, som man heller ikke sender, vil meldingen som allerede ligger 
der forsvinne uten a sette spor etter seg. 

Prosessen med a overfore og avlevere meldingen kan man selv folge ved a starte 
mail(l) med velgeren -v. 

En uttommende beskrivelse av hvordan det elektroniske postkontoret ved Universitetet i 
Oslo er bygd opp og fungerer kommer helt til slutt i kapittelet. 
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Figur 4: Om d skrive et elektronisk brev i mail(1) 

% mail zorro@foo.bar 
Subject: A skrive en melding 

Man starter mail(l) og gir postadressen til mottaker 
eller mottakere som argument til kommandoen. 

Etter at man har har oppgitt mottaker og tittel pa mel-
dingen, stiller markaren seg pa en blank linje. Mel-
dingen kan man sa skrive rett inn. Hver linje avsluttes 
med a trykke pa RET-tasten. 

Under skriving og redigering kan man benytte --komman-
doer ('tilde-kommandoer') til a gjore ting som a redi-
gere feltene i meldingshodet, legge innholdet i en fil 
eller en annen melding inn i meldingen og lignende. Er 
man ikke fornoyd med editoren som programmet tilbyr kan 
man kalle opp en annen. 

Meldingen avsluttes med et punktum pa en ellers blank 
linje. Hvorvidt man blir spurt om man ©nsker a sende 
kopi av meldingen til noen sekundaer (-e) mottaker(-), 
avhenger av hvordan programmet er konfigurert pa stedet 
(det samme gjelder forsavidt ogsa hvorvidt man blir 
spurt om a oppgi tittel pa meldingen eller ikke). Dette 
er ogsa noe brukeren selv kan avgjore. 

Figur 5: Skrive og sende meldinger. Etterat meldingen erferdigredigert sendes den til tran-
sportprogrammet som sorgerfor transporten gjennom nettet og avleveringen hos mottakeren. 
Meldinger som ikke sendes havner i filen ~bruker/dead, letter. Denne inneholder bare den siste 
meldingen som ikke ble sendt. 
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—kommandoer (tilde-kommandoer) 
Mens man skriver en melding med mail(l) kan man bruke ~-kommandoer til 
a gjore forskjellige oppgaver. Kommandoene heter dette fordi de starter med 
tegnet ~ (tilde) i forste posisjon pa en blank linje og fortsettter med ett tegn som 
utgjor selve kommandoen. Argumenter skrives umiddelbart etter kommandoen 
og avsluttes med RET: 

~? 

~\skallkommando 

—.mailkommando 

~d 
~e 
—imelding 
~h 
—mmelding 

~P 
~q 

—rfilnavn 

~\vflnai>n 

~\ filter 

Skriver ut oversikt over -—kommandoene. 

Utforer skallkommando. 

Utforer mailkommando. 

Leser innholdet i dead.letter inn i meldingen. 

Starter en annen editor for a skrive og redigere meldingen. 

Leser innholdet i melding inn i meldingen. 

Redigerer pa hodefeltene (To:, Subject: osv.) ett for ett. 

Leser innholdet i melding inn i meldingen, en TAB-posisjon til 
hoyre. 

Skriver hele meldingen med hodefelter ut pa terminalen. 

Avbryter skrivingen, meldingen legges i dead.letter og sletter 
det som matte ligge der fra for. 

Legger innholdet i filnavn inn i meldingen. 

Lagrer meldingen pi filnavn. 

Kjorer meldingen gjennom et filter, for eksempel fmt(1) for a fa 
en pent utseende melding. 

Lese og behandle meldinger 
I tillegg til a skrive og sende meldinger, kan mail(l) benyttes til a lese, besvare, 
slette, arkivere og finne igjen meldinger. En rask mate a sjekke om man har ulest 
post, hvem posten er fra og hva den inneholder, er kommandoen: 

% from 

For a lese posten starter man mail(l) uten argumenter: 
% m a i l 
Mai l v e r s i o n 2 . 
" / u s r / s p o o l / m a i 

1 
>N 2 
* 3 
N 4 
U 5 
& 

j b a r b a r a 
g g e n o v e s e 
l u c k y 
l a n s k y 
mcohen 

18 5 / 1 9 / 8 3 . 
1 /gambino" : 

Wed May 3 0 
Thu May 31 
Wed Jun 6 
Wed Jun 6 
F r i Jun 7 

12 
14 
14 
14 
15 

Typ 2 ? f o r 
5 m e s s a g e s , 
22 
25 
43 
44 

•05 

78 /339 
38 /177 
16 /485 
15/493 
16 /520 

h e l p . 
2 new 

" A p a l a c h i a n 
'•' Amort e" 
"Omerta" 
"Madonna! 
"Mamma Mia 

Programmet skriver forst ut versjonsnummer og beskjed om hvordan man kan fa 
hjelp. Neste linje starter med navnet pa filen programmet leser fra (jf. nedenfor), 
en oversikt over hvor mange meldinger som ligger lagret her og hvor mange av 
dem som er ulest. Deretter folger listen med meldinger («message list») som er 
lagret i filen. Opplysningene om hver melding omfatter status pa meldingen, et 
meldingsnummer, avsender, sendetidspunkt, storrelse og sa mye som mulig av 
tittelen pa meldingen: 
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Status 

Nummer 

Avsender 

Tidspunkt 

Storrelse 

Tittel 

Meldingens status. > peker pa meldingen som vil bli skrevet ut pa 
skjermen neste gang man trykker pa RET-tasten. N betyr at 
meldingen er ny, U betyr at den er ulest og asterisk (*) at den er 
skrevet ut pa en annen fil (for eksempel i brukerens private 
postkasse). Er ikke meldingen markert, betyr det at meldingen er 
lest, men ikke lagret andre steder. 

Nummeret som programmet har gitt meldingen i oversikten. Dette 
brukes i flere sammenhenger, blant annet hvis man onsker a lese en 
bestemt melding, legge en melding inn i en annen melding og 
lignende. 

Postadressen til avsenderen av meldingen. 

Tidspunktet for avsendelse av meldingen. 

Antall linjer og antall tegn i meldingen. 

Sa mye av emnelinjen som det er plass til. 

mail(1)-kommandoer 
Etter at programmet har skrevet ut meldingslisten, skrives det ut en ampersand 
(&) som er klartegnet til mail(l). Noen kommandoer man kan gi mail(l) pa 
dette tidspunkt, er: 

RET, +, n, next 

-
> 

! skallkommando 

a, 
alias 

CO, 
copy lisle filnavn 

delete lisle 

e, ex, exit 

ho, 
hold liste 

q, quit 

r, reply 
R, Reply 

set parameter 

s, 
save lisle filnavn 

top liste 

undelete liste 

z, 
z -

Alternative mater a be programmet skrive neste melding pa 
skjermen. den enkleste er selvsagt RET. 

Skriver ut forrige melding. 

Oversikt over mail-kommandoene. 

Utforer skallkommando. 

Lager et alias for en gruppe av mottakere (jf nedenfor). 
Kommandoen tar to argumenter, aliasnavnet og en liste med 
postadressene til medlemmene av gruppen. 

Kopierer meldingen til slutten av en fil. Kommandoen tar to 
argumenter. en liste over meldinger som skal kopieres og 
navnet pa filen meldingen skal foyes til slutten av. 

Merker en melding for sletting. Kommandoen tar et argu-
ment, en liste med meldinger som skal slettes. 

Forlater programmet. 

Lar meldingen bli liggene i postfilen, jf nedenfor og Figur 6. 

Forlater postprogrammet. 

Lager et svar pa et brev. Med kommandoen rsvares det til 
alle mottakere av originalen. med R sendes svaret kun til 
avsenderen. 

Setter mail-parametre. jf nedenfor. 

Samme som copy, men meldingene nierkes samtidig for 
sletting. 

Skriver ut de forste linjene av meldingen, normalverdien er 
5 linjer. 

Fjerner slettemerket. slik at meldingen ikke blir slettet nar 
man forlater programmet. 

Skriver ut neste skjermfull av meldingslisten, z - skriver ut 
forrige skjermfull. 
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Her er liste en liste med meldingsnummer. For eksempel betyr 1 2 5 meldingene 
nr 1, 2 og 5, 2-4 betyr meldingen fra og med nr 2 til og med nr 4. Jokertegnene 
* (alle meldinger) og $ (siste melding) kan ogsa benyttes. 

Bak kulissene 
Det skjer en del bak kulissene fra meldingene ankommer maskinen og til mot-
takeren har lest og behandlet dem. Dette er forsokt illustrert i Figur 6. Nar en ny 
melding ankommer opprettes det en spesiell postkasse46 der meldingen ligger til 
den blir lest. Denne postkassen heter /usr/spool /mail /bruker. Nar meldingene 
er lest og lagret andre steder, forsvinner den herfra. 

Nar mail(l) startes uten opsjoner og argumenter er det innholdet i denne spesi-
elle postboksen som listes opp for brukeren. Samtidig leser programmet mel-
dingene inn i en temporaerfil. Her ligger meldingene inntil man forlater pro-
grammet. Hva som da skjer med meldingene avhenger av hva man har gjort 
med dem, og hvordan programmet er satt opp. 

Etter lesing havner meldingene vanligvis i brukerens private postkasse. Denne 
heter ~bruker/mbox. Med ZioW-kommandoen blir meldingene liggende i /usr-
/ spool/mail/bruker. Onsker man a legge meldingene ut pa en fil benyttes copy-
eller sdtfe-kommandoene. Disse oppforer seg litt annerledes enn man ellers er 
vant til under UNIX. Hvis filen finnes fra for vil ikke disse kommandoene skrive 
over innholdet av filen, i stedet blir meldingen (e) foyd til pa slutten eller begyn-
nelsen av filen, avhengig av hvordan programmet er konfigurert pa maskinen. 

Videre kan man organisere meldingene i mapper ('folders'). Tilslutt kan man 
slette meldingen med de/ete-kommandoen. Det betyr egentlig at meldingen bare 
blir liggende i temporaerfilen. Den slettede meldingen vil altsa eksistere inntil 
man forlater programmet. For dette skjer kan man hente meldingen tilbake med 
undelete. 

Opsjoner ti l mail(1) 
mail(l) har noen opsjoner som kan vsere av interesse. En opsjon er allerede 
nevnt. Bruker man opsjonen — v kan man folge med i det som skjer under over-
foringen av meldingen. En annen opsjon er -f. Denne benyttes hvis man onsker 
a lese innholdet av en annen fil enn /usr/spool/mail/bruker nar programmet 
startes. Onsker man for eksempel a lese innholdet i den private postkassen gar 
man fram pa denne maten: 

% m a i l - f mbox 

Konfigurasjonsfiler 
Det er to konfigurasjonsfiler som bestemmer hvordan mail(l) oppforer seg. Den 
ene bestemmer den normale adferden til mail(l)-programmet pa stedet og heter 
/usr/lib/Mail.re. I denne filen settes globale verdier til en del wail-parametre. 
Denne ser slik ut pa ULRIK og andre tjenermaskiner ved universitetet: 

% cat /usr/lib/Mail.re 
set append save ask askee dot hold metoo 

46 Billedsprak. Det er egentlig filer, til og med tekstfiler som man kan kikke pa i en editor, eller 
skrive ut pa skjermen med kommandoer som cat(l), tnore(l) m.fl. 
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set SHELL=/bin/csh 
set EDITOR=/usr/ucb/ex 

append betyr at nye meldinger legges etter gamle i ~bruker/mbox eller andre 
filer man legger meldingene inn i, mens save sorger for at utkast som ikke blir 
sendt, blir lagret i ~bruker/dead.letter, ask betyr at man blir spurt om Subject: 
for meldingen, askcc gjor tilsvarende for Cofeltet. dot betyr at et punktum i 
forste posisjon pa en ellers blank linje avslutter meldingen. hold betyr at mel-
dingen forblir i /usr/spool/mail/bruker inntil brukeren selv legger den i 
~bruker/mbox, eller en annen fil, mens metoo sorger for at man beholder kopi 
av meldingene man sender. 

Brukeren kan endre pa disse og en del andre parametre med mail-kommandoen 

Figur 6: Innkommende post. Postprogrammet benyttes bade til a lese og arkivere meldinger. 
Meldingene leses fra en spesiell postkasse som systemet holder orden pa for brukerne. Mens lesingen 
pagar ligger meldingene i en temporcerfil. Vanligvis havner meldingene i brukerens private postkasse 
etter lesingen. 

INNKOMMENDE POST 

I 
SYSTEM MAILBOX 

/usr/spool/mail/bruker 

All innkommende poet 
havner her. 

T ^ ^ ^ T ^ . 

I I 
mail(1)™^ 

TEMPOR/ER FIL 
, 

/tmp/mail/bruker 
Under lesingen legges 

innholdet i postkassen 
midlertidig her 

mail(1)-prograrnmets 
arkivsystem med 
mulighet t i l I organi-
ses korrespondansen 
i egne mapper. 
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set. Set-kommandoen uten parametre lister opp hvilke verdier som er satt pa de 
ulike parametrene. De endringene brukeren selv gjor i oppsettet av postpro-
grammet lagres i filen ~bruker/.mailrc. Denne filen kan man ogsa editere pa i en 
tekstbehandler. Det viktigste er alias (jf nedenfor). 

Aliaser og distribusjonslister 
Elektronisk post kan benyttes til gruppekommunikasjon. Er det en gruppe bruk-
ere man ofte utveksler meldinger med, kan man lage et alias for gruppen. Dette 
gjores med a/ias-kommandoen i mail(l). Med dette er gruppen gitt en felles 
postadresse. Avsenderen oppgir aliaset for mottakerne nar meldingen skrives og 
programmet sorger for a ekspandere aliaset slik at alle i gruppen mottar melding-
en. Et alias lages pa denne maten: 

& alias venner capone luckiano genovese gambino 

Dette betyr at meldinger adressert til venner blir distribuert til postkassene capone, 
luckiano, genovese og gambino. Man kan ogsa bruke alias til a lage et kort navn pa 
en postkasse: 

& a l i a s bb b i g b o s s @ c a p p a . c h i c . c o m 

Meldinger adressert til bb blir altsa sendt til bigboss@cappa.chic.com. .Aliaser kan 
man lagre for senere bruk i ~bruker/.mailrc. 

Aliaser er noe hver enkelt bruker ma sette opp selv. De har derfor begrenset an-
vendelse nar det er en storre gruppe som skal kommunisere med elektronisk 
post. I slike tilfelle er en distribusjonsliste et bedre og mer effektivt alternativ. 
Distribusjonslisten er en mekanisme for a distribuere meldinger innenfor en 
gruppe, et slags globalt alias47. Til distribusjonslistene er det vanligvis knyttet to 
postadresser: 

liste@adresse 
1iste-request©adresse 

Deltakerne sender meldinger til listen til den forste adressen. Det er ogsa denne 
adressen som star som avsender pa meldingene som sendes ut til abonnentene. 
Den andre adressen brukes til ulike henvendelser omkring listen til personen 
som har ansvaret for drift og ettersyn av den. Foresporsel om abonnement pa 
listen er eksempel pa en slik henvendelse. Alle lister har altsa en driftsansvarlig. 
Distribusjonslisten kan vaere moderert, det vil si at alle meldinger som sendes til 
listen gar gjennom en moderator som sa bestemmer om meldingen skal sendes ut 
til abonnentene eller ikke. 

Distribusjonslister kan lages bade i UNIX Mail og i andre postsystemer. Tjen-
esten er nyttig som supplement til Newstjenesten, blant annet fordi man i News-
tjenesten ikke kan operere med lukkede grupper. Distribusjonslisten er med 
andre ord viktig dersom man onsker a begrense og kontrollere informasjons-
utvekslingen i en gruppe. 

Mekanismen som sorger for at alle medlemmene av en distribusjonsliste far meldingene som 
sendes til listen, omtales av apenbare arsaker som 'mail exploder'. 
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Brukere som onsker a opprette og drive en distribusjonsliste ma ta kontakt med 
USIT, bade for a fa gjort de praktiske handgrepene som skal til for a etablere 
listen og for a fa tips omkring drift, ettersyn m.m. av listen. 

Distribusjonslisten er en postadresse som alle i prinsippet48 kan sende brev til. 
USIT bruker dette som et sted der brukere kan henvende seg med sporsmal og 
problemer av forskjellig art. Najrmere opplysninger om hvilke lister dette gjelder 
og hva de brukes til, finnes i «Appendix B». 

I prinsippet ja, siden det ikke er noe filter som sier hvem som kan sende post til en adresse. 1 
praksis avholder man seg selvsagt fra a sende brev dersom man ikke har noe der a gjore. 
Hevnaksjonene fra listemedlemmene kan vaere perfide og tildels svaert ukoselige dersom man 
prover seg et sted man ikke horer hjemme. 
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Mer om Newstjenesten 
Posttjenesten har altsa en del egenskaper som gar ut over ren person-til-person 
kommunikasjon. Disse egenskapene har de ulike nettene utnyttet til a spre infor-
masjon og diskusjon til et stort antall brukere. I Internet finnes et stort antall distri-
busjonslister ('Distribution Lists') som innholdsmessig dekker et stort spekter av 
emner og har stor spredning. Tilsvarende finnes som Listserv og Netserv i 
EARN/BITNET. USENET er et nett som er organisert og drives kun med 
dette formaiet, — distribusjon av informasjon som Network News. 

Disse ulike tjenestene er forskjellig organisert og brukes noe forskjellig. Informa-
sjonen som distribueres er til en viss grad den samme og utvekslingen av mel-
dinger mellom dem er stor. Viktige lister i Internet eller EARN/BITNET gjen-
finnes som Newsgrupper i USENET Network News og omvendt. 

I praksis er USENET Network News en verdensomspennende konferansetjeneste. 
Det er svaert mye informasjon som distribueres pa denne maten. Nytteverdien av 
informasjonen er selvsagt svaert varierende og spenner fra det komplett menings-
lose til vesentlig faglig informasjon. Kombinert med den enorme mengden ska-
per dette en del problemer, kanskje spesielt for nye brukere av tjenesten. Det tar 
tid a bla gjennom nyhetene og det krever en del praktisk erfaring for man er i 
stand til a skille det nyttige fra det unyttige pa en effektiv mate. 

Nytteverdien av tjenesten er imidlertid udiskutabel. To eksempler fra de siste 
arene kan illustrere dette. For en tid tilbake skapte nyheten om at to forskere i 
USA hadde klart a lage en elektrokjemisk 'kald' fusjon stor oppmerksomhet. 
Nyheten slo ned som en bombe i massemedia. I Newsgruppen alt.fusion ble 
informasjon om eksperimentene og diskusjonen rundt dem distribuert vesentlig 
raskere og bredere enn gjennom konvensjonelle kanaler (tidsskrifter m.m.). I 
flere maneder etterpa foregikk det en stor faglig diskusjon bade omkring 
eksperimentene som sadan og omkring problemstillinger knyttet til kald fusjon 
og produksjon av atomkraft og -bomber. 

Varen 1989 gar under navnet «Demokrati-varen», i alle fall for dem som er opp-
tatt av Kina og kinesiske forhold. USENET Network News spilte en viktig rolle 
nar det gjaldt spredning av opplysninger om studentopproret, demonstrasjonene 
og hendelsene pa «Den himmelske 'fred's plass» i Peking denne varen. Kinesiske 
studenter i utlandet sorget for at meldinger fra hjemlandet ble distribuert i nettet. 
Disse nyhetene var ofte tilgjengelig for et stort antall mennesker lenge for aviser, 
radio og TV kunne formidle dem. Mye av stottearbeidet ble ogsa organisert 
gjennom dette mediet. Noe tilsvarende skjedde under Gulfkrigen vinteren 1991, 
statskuppet i Sovjet i august 1991, opptoyene i Los Angeles og andre amerikan-
ske byer varen 1992 og en rekke andre hendelser. News er med andre ord ogsa 
en alternativ nyhetskanal. 

News pa verdensbasis 
News er et S T O R T forum for utveksling av informasjon. Jevnlig publiseres sta-
tistikker pa Newstrafikken. Pr sommeren 1992 viser statistikken at det er om-
trent 47.000 steder (Universitetet i Oslo er ett slikt sted) som distribuerer News. 
Tilsammen er det registrert ca 12 millioner IT-brukere pa disse stedene, hvorav 
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ca 3 millioner er (mer eller mindre) aktive Newsbrukere. Disse produserer over 
9.000 artikler daglig, noe som tilsvarerer ca 24 Mbytes med data. Ved Univer-
sitetet i Oslo distribueres artikler fordelt pa ca 1800 Newsgrupper. 

Hva USENET Network News IKKE er 
USENET er et nett med datamaskiner som utvekler informasjon i form av 
Newsartikler organisert i Newsgrupper. Dette er bade en vag og en korrekt 
beskrivelse. Poenget er at i USENET har ingen kontroll over noe annet enn sin 
egen maskin. Derfor kan det kanskje vaere like oppklarende a liste opp en del 
ting som USENET ikke er: 

• USENET er ingen organisasjon. Det finnes ingen sentral myndighet i USE-
NET, ingen sentrale organer som tar beslutninger pa vegne av innbygger-
ne i dette samfunnet og heller ingen sentral styring av noe som heist. 

• USENET er ikke noe demokrati. USENET er et kontrollert anarki og hva 
som skjer er resultat av beslutninger og handlinger som foretas av personer 
som hver for seg kun har kontroll over en mikroskopisk del av nettet. 

• USENET er ikke en rettighet. USENET har ingen grunnlovsparagraf som 
sikrer alle ytringsfrihet og dermed adgang til a si hva som heist hvor som 
heist i nettet. Ytringsfrihet innebserer ikke bare hver enkelts rett til a si sin 
mening, den innebaerer ogsa alle andres rett til a holde kjeft, lukke orene 
og gi blafFen i hva andre mener om dette og hint. I USENET betyr dette 
at det kun er opp til de ansvarlige for hver enkelt maskin a avgjore om de 
vil la andre bruke maskinen til a spre sitt evangelium. 

• USENET er ikke Internet, heller ikke UUCP. Derimot sameksisterer News 
med andre tjenester i bade Internet og UUCP. 

• USENET er ikke et UNIX-nett. Det finnes mange forskjellige maskiner, 
med mange forskjellige operativsystemer pa nettet. Det er IBM-stormas-
kiner, VAX/VMS-maskiner, DOS-maskiner, Macintosh mmm. Ikke alle 
snakker samme sprak (les: tegnsett). Dersom dette skaper problemer for 
din egen Newslesing, er den beste holdningen a ignorere det. Det er ikke 
ditt problem at avsenderen ikke klarer a kode budskapet sitt pa en slik 
mate at det nar fram til deg. 

Newsgrupper 
Informasjonsutvekslingen og diskusjonen i USENET Network News skjer som 
utveksling av Newsartikler ('News Articles'). Utvekslingen er organisert i hier-
arkier av Newsgrupper ('Newsgroups'). Newsgruppene har navn som bade 
reflekterer dette hierarkiet og emnet for gruppen. Navnet er bygd opp av ett 
eller flere ledd med punktum mellom. Eksempel pa en viktig Newsgruppe er: 

news.announce.newusers 

Det forste leddet angir toppen av hierarkiet. Deretter folger ledd som gradvis 
innsnevrer emnet for gruppen. I dette tilfellet dreier det seg altsa om meldinger 
til nye brukere av USENET (og nye brukere bor absolutt lese gjennom artiklene 
som alltid ligger her!). 
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«Active Newsgroups» 
Blant hierarkiene er det noen som har en spesiell status. De omtales som Active 
Newsgroups og utgjor kjernen i News. Disse hierarkiene omfatter: 

c o m p 

misc 

news 

rec 

sci 

soc 

talk 

Grupper for diskusjon og informasjonsspredning rundt fenomenet 
datamaskiner, for bade amatorer og profesjonelle. 

Emner som ikke naturlig faller inn under noen av de andre gruppene. 

Informasjon og diskusjon rundt USENET Network News. 

Newsgrupper med mer hobbybetonte emner. 

Diskusjoner omkring emner med tilknytning til de etablerte vitenskaper. 

Sosialt betonte emner, kultur, samfunnsliv m.m. 

Debattgrupper, diskusjoner, ofte pratsomme og like ofte uten videre 
nyttig informasjon. 

Ved universitetet distribueres de aller fleste Newsgruppene i disse hierarkiene. 
Tilsammen dreier det seg om over 800 grupper, comjj-hierarkiet alene innehol-
der nesten 350 grupper. Disse gruppene omtales i en egen artikkel i news.anno-
unce, newusers. Her er alle gruppene listet opp med stikkordmessig forklaring pa 
hva slags informasjon som formidles i de enkelte gruppene. 

((Alternative Newsgroup Hierarchies)) 
Ved siden av de tradisjonelle hierarkiene er det organisert noe som kalles alter-
native hierarkier. Disse hierarkiene er svaert forskjellige og dekker et vidt spekter 
av informasjons- og diskusjonsbehov. Alternative hierarkier som delvis eller i sin 
helhet distribueres ved universitetet er: 

alt 

bionet 

bit 

biz 

clarinet 

gnu 

vmsnet 

I dette hierarkiet finnes Newsgrupper for det meste, fra det frivole til det 
dodsseriose, svaert ofte preget av heftig aktivitet. Her havner i alle fall alt 
som faller utenfor emner og takt og tone i de tradisjonelle 
Newshierarkiene. De fleste verdensbegivenheter genererer minst en ny 
gruppe i dette hierarkiet og en heftig meningsutveksKng, i alle fall si 
lenge hendelsen er en begivenhet. Gulf-krigen genererte tre forskjellige 
a/t-grupper med periodevis flere tusen artikler i uka. 

Newsgrupper av spesiell interesse for biologer. 

Dette hierarkiet bestir av distribusjonslister (LISTSERV) fra BITNET. 

Produktannonseringer, reklame, forretningshemmeligheter m.m. 

Clarinet er en samling Newsgrupper med stoffsom er hentet fra ulike 
kommersielle kilder, blant annet meldinger fra United Press Inter-
national. 

Newsgrupper med emner i tilknytning til GNU-prosjektet, ledet av 
Richard Stallman, Free Software Foundation. 

Hierarkier med Newsgrupper av spesiell interesse for VAX/VMS-
brukere. 

Ved universitetet distribueres en rekke grupper innenfor disse hierarkiene49. Det 
desidert storste av disse er a/f-hierarkiet med omkring 250 grupper. Ogsa disse 
hierarkiene er omtalt i en egen artikkel i news.announce.newusers. 

49 De viktigste unntakene er grupper med titler som skaper assosiasjoner til de sider ved 
driftslivet som av kulturelle og andre arsaker er unndratt offentlighet i var kulturkrets. 
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((Regional Newsgroup Hierarchies)) 
Tilslutt kommer regionale og lokale hierarkier, det vil si hierarkier som har en be-
grenset distribusjon. Noen av disse hierarkiene distribueres bare ved universite-
tet, andre pa landsbasis, europeisk basis etc. En del distribusjonslister fra andre 
nett legges inn i Newstjenesten lokalt og opptrer derfor i denne oversikten. 
Hierarkier som distribueres ved Universitetet i Oslo omfatter: 

embnet 

eunet 

fa 
ifi 

no 

nordunet 

swnet 

uio 

Newsgrupper organisert rundt EMBL (European Micro-Biological 
Laboratory) som blant annet vedlikeholder databaser med DNA-
sekvenser. 

Newsgrupper organisert innenfor rammen av EUNET, det europeiske 
UNIX-nettet. 

Distribusjonslister fra Internet og andre kilder. 

Newsgrupper av spesiell interesse for Institutt for informatikk, 
Universitetet i Oslo. 

Newsgrupper med norsk distribusjon, blant annet no.uninett.*. 

Newsgrupper for NORDUne t . 

Svenske Newsgrupper. 

Newsgrupper for Universitetet i Oslo, blant annet uio.usit*. 

Ved universitetet erja-hierarkiet det storste av disse med i overkant av 100 grup-
per. Hierarkiene omtales i en egen artikkel i uio.nye-brukere.meldinger. 

Noen Newsgrupper 
Innenfor de forskjellige hierarkiene har Newsgruppene navn som gir en peke-
pinn pa innholdet. Eksempler pa Newsgrupper er: 

alt.censorship 

alt.computers.folklore 

alt.conspiracy 

alt.postmodern 

comp.archives 

comp.graphics 

comp.lang.c 

comp.lang. postscript 

comp.org.eff .news 

Diskusjon om sensur. 

Historier og anekdoter om datamaskiner og deres 
brukere. 

For de paranoide. 

Postmodernisme, semiotikk, dekonstruksjon og dess 
like. 

Informasjon om arkiver med oflentlig tilgjengelig 
programvare3", samt forskjellige typer informasjon, 
det vil si varer tilgjengelig via anonym FTP. 

Grafikk, billedbehandling mm. 

Programmeringsspraket C. 

PostScript-relaterte emner. 

Nyheter fra Electronic Frontier Foundation, en aktiv 
organisasjon med mange viktige og interessante jern 
i ilden. 

50 Freeware, Shareware, Copyleft m.m. Freeware er programvare som stilles gratis til 
disposisjon for alle som matte onske a bruke den. Shareware er programvare som man 
anmodes om a sende en mindre pengesum til forfatteren av, dersom man onsker a bruke 
den. Copyleft er GNU-prosjektets protest mot ©, ™ og ®, og en garanti til brukeren om 
at programvaren kan brukes og distribueres fritt sa lenge man folger copyleft-reglene. Alt 
sammen prosjekter det er vel verdt a stotte! 

Side 48 



Meldingsformidling 

comp.sys .mac.misc 

comp.unix.questions 

comp.sys . ibm.pc 

misc.fi tness 

misc.headlines 

news.announce.newusers 

news.answers 

no.uninett.hjelp 

no.tnail.drift 

nordunet.general 

rec.arts.books 

rec.music.classical 

rec.music.gdead 

sci.lang 

sci.psycology 

soc.culture.jewish 

talk.religion.newage 

uio.nye-brukere.meldinger 

uio.usit.hjelp 

uio.unix 

Ymse diskusjon om Macintosh. 

Sporsmal og svar om UNIX. 

IBM PC og tilsvarende maskiner. 

Mest for joggere og dess like. 

Hva som matte vaere av interesse akkurat na i dette 
oyeblikk. 
Obligatorisk for nye brukere. 

Oppsamlingsheat med infomiasjon om ulike 
Newsgrupper og aktiviteter i tilknytning til 
tjenesten, - kjempenyttig! 

Hjelp og stotte ved bruk av UNINETTs tjenester. 

Meldinger omkring driften av posttjenesten i 
U N I N E T T m.m. 

Diverse opplysninger om hva som skjer i 
N O R D U n e t 

Menings- og informasjonsutveksling om boker i alle 
sjangre. 

For de som digger klassisk musikk i alle varianter og 
fra alle epoker. 

Luftehull for Deadheads. 

Sprakdiskusjon. 

For psykologer. 

Jodisk kultur. 

Var tids religion. 

Viktige meldinger til nye brukere av Newstjenesten 
ved UiO. 

Hjelp og stotte til brukere av USITs tjenester. 

Sorger og gleder ved bruk av UNIX i alle 
sammenhenger ved universitetet. 

En del grupper er modererte. Innlegg i disse gruppene gar gjennom en redaktor 
som har all makt over hvilke artikler som sendes ut. Poenget med dette er a hol-
de volumet nede og sikre et brukbart signal/stoy-forhold i gruppen. 

Innpakking av meldinger 
Mennesker er forskjellig. Noen synes vitser om Don Quayle er rabra, andre foler 
seg krenket av vitser og beretninger inspirert av sentrale sider ved de fleste men-
neskers driftsliv. USENET er apen for alle. Derfor er det ogsa utviklet en tradi-
sjon med a kryptere meldinger man antar kan stote andre. Denne krypteringen 
bygger pa en svaert enkel krypteringsalgoritme kalt rot 13^ som betyr roter alfa-
betet 13 posisjoner. 

51 rot 13 er selvsagt ikke noen krypteringsalgoritme som kan brukes for a skjule innholdet i en 
melding for andre brukere. Det er et signal om at andre leser meldingen pa eget ansvar. 
Algoritmen er like genial som den er enkel, fordi samme algoritme brukes bade i 
krypteringen og dekrypteringen. Algoritmen ble forst brukt av Caesar til a kode meldinger 
som skulle smugles av kurerer som snek seg gjennom fiendens linjer. 
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De aller fleste Newslesere har kommandoer for a kryptere og dekryptere artikler 
etter denne algoritmen. Med dette oppnar man a pakke inn artikler som man har 
mistanke om at noen kan virke stotende og dermed gitt et signal om at leseren 
pakker ut innholdet pa eget ansvar. 

Kort omtale av rn(1) 
Tilbudet av Newslesere er stort. En av de enkleste er m(l). Pa samme mate som 
mail(l) finner man dette pa de fleste UNIX-maskiner. For a gi leseren en viss 
pekepinn pa hvordan Newstjenesten fungerer, folger en kort presentasjon av 
rn(l). Det samme gjelder ellers for rn(l), som for mail(l), de faerreste kommer til 
a bruke programmet som Newsleser, blant annet fordi man bare kan lese News 
med programmet. Onsker man a skrive artikler selv, ma man bruke andre pro-
grammer, for eksempel postnews(l) til det. Programmet startes med folgende 
kommando: 

-bruker/.newsrc 
Det forste programmet gjor er a lete etter filen ~bruker/.newsrc. Denne filen 
holder orden pa hvilke grupper brukeren abonnerer pa og hvilke artikler bruk-
eren har lest. Forste gang man prover Newstjenesten vil Newsleseren opprette 
filen for brukeren. Programmet lager en oversikt over hvilke grupper som distri-
bueres lokalt og hvilke artikler som finnes i gruppene. Denne informasjonen 
legges inn i ~bruker/.newsrc. Forste gang man starter programmet vil man altsa 
automatisk abonnere pa alle gruppene og ha alle artiklene merket som uleste. En 
skremmende opplevelse selv for de brave!52 

Hver gang man bruker Newstjenesten vil Newsleseren sjekke innholdet av 
~bruker/.newsrc mot status pa Newstjenesten. Den oppdaterte filen vil innehol-
de oversikt over uleste artikler i gruppene man abonnerer pa og i alle grupper 
som er opprettet siden forrige gang man leste artikler. 

Lese artikler 
Etter at m(l) har oppdatert ~bruker/ .newsrc skriver programmet oversikten over 
grupper med uleste artikler ut pa skjermen. Programmet spor forst om man ons-
ker a abonnere pa de nye gruppene. Etterat man har svart pa disse sporsmalene 
skriver rn(l) ut navnet pa den forste gruppen med uleste artikler og spor om 
man vil begynne a lese. Pa dette tidspunktet befinner man seg i det som kalles 
oversiktsmodus. 

De viktigste rn(1)-kommandoene i oversiktsmodus: 
y, SPC 
u 

c 

Gar til lesemodus for a lese uleste artikler i Newsgruppen. 
Avbestiller abonnementet pi Newsgruppen. 

Merker alle innlegg i Newsgruppen som lest. 

Litt senere i kapittelet omtales ulike knep som brukes ved universitetet for a gjore denne 
opplevelsen litt mindre skremmende for nye News-brukere. 
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N 

n 

P 

P 
g newsgruppe 

q 

Flytter seg til neste Newsgrupppe. 

Flytter seg til neste Newsgruppe med uleste innlegg. 

Flytter seg til forrige Newsgrupppe. 

Flytter seg til forrige Newsgruppe med uleste innlegg. 

Flytter seg til newsgmppe. 

Avslutter programmet. 

Kommandoene til rn(l) er enten ett vanlig tegn eller et kontrolltegn. I oversikts-
modus kan man gi kommandoer for a velge gruppen man onsker a lese artikler i, 
avbestille abonnement, merke uleste artikler som lest osv. Svarer man y pa spors-
malet om man onsker a starte lesingen av artikler flyttes man over i lesemodus og 
har et nytt sett med kommandoer for a lese og behandle artikler. 

De viktigste rn(1)-kommandoene i lesemodus: 
n , SPC 

N 
A N 

p , P , A P 

tall 

f, F 
r, R 

s, S 

w, W 

m , M 

k, K 

q . Q 

Finner neste uleste artikkel. 

Neste artikkel. 

Neste artikkel om samme emne. 

n, N og AN i revers. 

Leser artiklen med artikkelnummer=ta//. 

Skriver en oppfolger til artiklen. 

Skriver en melding til forfatteren av meldingen. 

Lagrer artiklen pa en fil. 

Lagrer artiklen uten artikkelhodet pa en fil. 

Merker artiklen som ulest. 

Merker alle artikler med samme emne som lest. 

Forlater lesemodus. 

I tillegg finnes en del kommandoer for a soke etter bestemte gruppenavn, eller 
gruppenavn som inneholder en oppgitt tegnstreng. 

Programmet skriver sa den forste uleste artiklen ut pa skjermen og man kommer 
over i blamodus. Her har man et nytt sett kommandoer blant annet for a bla fram 
og tilbake i artiklen. 

De viktigste rn(1)-kommandoene i blamodus: 
SPC 

d 
A B 

n 

N 
A N 

P, P , A P 

q 

Blar en skjermside framover i artiklen. 

Blar en halv skjermside framover i artiklen. 

Blar bakover i artiklen. 

Neste uleste artikkel. 

Neste artikkel. 

Neste artikkel om samme emne. 

n, N og AN i revers. 

Forlater blamodus. 
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I alle modus kan man gi kommandoen ft og fa oversikt over alle kommandoene 
og hva de brukes til. 

Skrivemodus 
Man kan svare pa artikler, enten pr elektronisk post til forfatteren eller ved a 
skrive en svarartikkel til Newsgruppe, eller man kan skrive egne artikler. Med 
kommandoene r og R sender man svaret som elektronisk post til forfatteren. 
Kommandoene / og F brukes nar svaret skal ga som en artikkel i Newsgruppen. 
Kommandoene med store bokstaver legger teksten i artiklen man svarer pa inn i 
svaret. Programmet postnews(l) brukes til a skrive egne artikler. 

Oppsummert 
Med denne overfladiske presentasjonen av m(l) kan vi oppsummere to sentrale 
egenskaper ved alle Newslesere. For det forste registrerer Newsleserne de News-
grupper brukeren abonnerer pa og de artiklene brukeren har lest i en egen fil. 
Newslesere under UNIX bruker en fil som ligger i brukerens hjemmekatalog til 
dette formalet. Denne filen heter ~bruker/.newsrc. Newslesere under andre 
operativsystemer bruker en tilsvarende fil. 

For det andre opererer Newsleserne i forskjellige modus. Programmet starter all-
tid i oversiktsmodus med en oversikt over gruppene som brukeren abonnerer pa 
og oversikt over nye grupper siden forrige lesing. I denne modus kan brukeren 
ogsa fa fram oversikt over alle Newsgruppene som distribueres pa stedet og kan 
tegne og si opp abonnement pa grupper. I denne modus velges Newsgruppen 
brukeren onsker a lese artikler i. Deretter gar Newsleseren over i lesemodus og 
presenterer en oversikt over uleste artikler i gruppen. Fra denne oversikten 
velges artikkel som skal leses. Programmet skriver deretter artiklen ut pa skjerm-
en og gar over i blamodus der brukeren kan bla seg fram- og bakover i artik—len. 
Dersom brukeren onsker a skrive en artikkel selv, gar programmet over i skrive-
modus. I hver modus er ett unikt sett med kommandoer tilgjengelig. 
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Newstjenesten ved UiO 
Newstjenesten er et tilbud til alle brukere ved universitetet. Det er en enkelt 
tilgjengelig tjeneste og kan brukes fra alle typer (anbefalt) arbeidsplassutstyr ved 
universitetet. Tjenesten fyller flere oppgaver ved universitetet. Den viktigste 
oppgaven er selvsagt a gjore Universitetet i Oslo til en aktiv del av informasjons-
og meningsutvekslingen i USENET. I tillegg skal Newstjenesten stimulere til 
menings- og informasjonsutveksling internt ved universitetet. USIT bruker 
tjenesten til a distribuere informasjon omkring tilbudet av IT-tjenester og tilby 
brukerne fora der man kan ta opp ulike sider ved dette tjenestetilbudet. USIT 
vil ogsa legge forholdene til rette og hjelpe til slik at andre deler av universitetet 
kan bruke tjenesten til tilsvarende eller andre oppgaver. 

I tillegg: USIT onsker a vise hvordan morgendagens aviser og nyhetsformidling 
kommer til a se ut. Derfor abonnerer vi pa ClariNet som blant annet betyr at vi 
far nyhetsmeldinger og stoff fra UPI (United Press International) inn i News og 
kan lese verdensnyhetene for de kommer i avisene og pa Dagsrevyen! 

Newstjenesten er en stor tjeneste som trenger tilrettelegging for at brukerne kan 
utnytte tjenesten effektivt. Arbeidet USIT gjor for a tilrettelegge tjenestene 
omfatter: 

- Tilpasse og distribuere Newslesere for brukere av DOS-maskiner, Mac, 
UNIX arbeidsstasjoner, samt terminalbrukere pa UNIX- og VAX/VMS-
maskiner. 

- Gjore dokumentasjon av Newsleserne tilgjengelig for brukerne. 

- Vedlikeholde Newsgruppen uio.nye-brukere.meldinger med informasjon 
rettet mot nye brukere av tjenesten. 

- Administrere og folge opp et uio.usit-hierarki av Newsgrupper med 
informasjon om tilbudet av IT-tjenester m.m. ved universitetet. 

- Hjelpe og veilede andre enheter ved universitetet som onsker a bruke 
Newstjenesten til a informere om sine aktiviteter eller tjenester. 

Ved universitetet distribueres nesten 1800 Newsgrupper. Til gruppene kommer 
det 9000 nye artikler i dognet (!!). Dette utgjor ca 24 Mbytes med informasjon. I 
de mest snakkesalige gruppene lagres artiklene i 7 dager, mens artiklene i de 
andre gruppene lagres i 2-4 uker. Unntatt er artiklene i norske grupper, disse 
lagres ca to maneder. Tilsammen er det omtrent 700 Mbytes (!!) med informa-
sjon som ligger og venter pa brukeren. 

For Newsbrukerne ved universitetet er det en maskin som er sentral. Den star 
ved USIT, lyder navnet nntp.uio.no og forer alle andre maskiner som brukes 
til a lese News med Newsartikler. 

Ny bruker av Newstjenesten 
Hvordan skal sa nye brukere klare a orientere seg i dette havet av informasjon? 
Finne ut hvor man skal ga for a hente akkurat den informasjonen man jakter pa? 
Klare a skille skit fra kanel? 
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Rent bortsett fra at det alltid lonner seg a ha en klar formening om hva man 
onsker a oppna, hva man egentlig er interessert i og kan ha nytte av, er antakelig 
«smatt er godt» det viktigste radet foran den forste runden. Start med noen fa 
grupper og bruk disse til a utforske Newsleseren nok til at du behersker de vik-
tigste egenskapene ved denne: 

• Hvordan man melder seg inn og ut av Newsgrupper. 

• Hvordan man leser artikler i Newsgrupper. 

• Hvordan man arkiverer artikler pa fil, skriver de ut pa en skriver m.m. 

• Hvordan man skriver artikler til en Newsgruppe, svarer pa en artikkel 
med en artikkel til gruppen eller et brev til forfatteren. 

Egentlig ganske enkelt, men denne enkelheten har lett for a drukne nar man, 
som ny utrent bruker, plutselig far 1800 Newsgrupper og 700 Mbytes med 
informasjon a holde orden pa. En mate a unnga dette pa, er a starte med de 
lokale gruppene. Onsker man a bruke en Newsleser under UNIX kan man 
kjore et program som heter newsrc(uh). Det kjores med kommandoen: 

% newsrc 

Programmet kan gjore to ting. Finner det ikke ~bruker / .newsrc, sier det fra at 
det kan lage en slik fil for deg. Du kan sa bestemme om om den skal lage en fil 
som omfatter alle gruppene eller bare uio-og no-gruppene. Det anbefales absolutt 
a benytte seg av det siste tilbudet. Man kan da starte rolig i disse gruppene, og 
plukke opp andre grupper etterhvert som man onsker det. 

Det andre programmet gjor er a sortere ~bruker/.newsrc. Programmet kan sor-
tere gruppene alfabetisk (a, b, c, . . . ) , omvendt alfabetisk (z, y, x, . . . ) , sortert pa 
uio-mdten (forst Mi'o-gruppene, deretter ift, no osv), eller beholde filen usortert. 
Sorteringsrekkefolgen er viktig, den bestemmer hvilke grupper brukeren forst far 
opp pa skjermen nar man starter News. 

Dette gjelder altsa kun Newsbrukere som benytter Newslesere under UNIX 
(rn(l), xrn(l), Gnus i GNU Emacs mm). Mac-brukere som bruker News-
Watcher kan ogsa velge en slik myk start ved a bruke en Newsgroup-£i\ som er 
lagd for formalet. Den heter uiogroups. DOS-brukeren som bruker NetNews 
(nn) er automatisk innmeldt i en moderat antall grupper, nar de starter forste 
gang. Dette omtales nasrmere under beskrivelsen av programmene. 

Deretter star man ovenfor oppgaven a orientere seg i havet av informasjon, og 
finne ut hvilke grupper man kan ha interesse av a delta i. En rimelig god peiling 
pa dette far man ved a lese noen fa artikler, artiklene i gruppene: 

uio.nye-brukere.meldinger 
news.announce.newusers 

I begge gruppene far man ogsa bade informasjon om hvordan det er smart a 
bruke tjenesten og tips om hva som forventes av brukerne. I disse gruppene 
ligger det et fast sett artikler som ajourfores med jevne mellomrom. 

uio.nye-brukere.meldinger 
Denne gruppen inneholder det en ny bruker matte onske a vite om Newstjenes-
ten ved universitetet. Gruppen er moderert og inneholder kun artikler som ved-
likeholdes av USIT. Artiklene ajourfores fortlopende og har overskriftene: 
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- Ve lkommen til Newstjenesten 
Presentasjon av Newstjenesten ved Universitetet i Oslo. 

- Hvilken Newsleser passer for meg? 
Oversikt over hvilke programmer USIT anbefaler, hvor man kan fa tak i 
dem, dokumentasjon m.m. 

- ClariNet 
Kort presentasjon av ClariNet og hva dette er. 

- uio-hierarkiet av Newsgrupper 
Kort presentasjon av hver enkelt gruppe i det lokale hierarkiet. 

- Oversikt over USENET Network News 
Presentasjon av USENET, kort oversikt over de viktigste hierarkiene med 
henvisninger til innlegg i news.announce.newusers. 

- Takt og tone i Newstjenesten 
De viktigste kjorereglene i Newstjenesten, tips omkring skriving og 
distribusjon av artikler. 

- Drift og vedlikehold av Newsgrupper 
Kjoreregler og tips omkring hvordan man lager og driver Newsgrupper 
ved Universitetet i Oslo. 

news.announce.newusers 
I tillegg til uio.nye-brukere.meldinger er denne gruppen obligatorisk lesning for alle 
nye brukere av Newstjenesten. Gruppen inneholder til enhver tid en del artikler 
med nyttig informasjon, bade om hva som skjer pa USENET og hva som for-
ventes av Newsbrukeren. Artiklene har overskriftene: 

— Introduction to news.announce 
Oversikt om hvordan informasjon om USENET Network News og hva 
som skjer her, offentliggjores. 

— Answers to Frequently Asked Questions 
Innholdet er akkurat hva overskriften lover, svar pa sporsmal som ofte 
dukker opp i sentrale Newsgrupper. Nyttig! 

— H o w to Get Information about Networks 
Orientering om hvor man kan henvende seg for a fa tak i informasjon om 
Internet og bruk av tjenestene i nettet ved hjelp av anonym FTP og auto-
matiske postsvarere. 

— USENET Software: History and Sources 
Litt historikk om USENET og en del informasjon om programvaren som 
far det hele til a ga rundt. 

— List of Periodic Informational Postings 
I en rekke av de storre gruppene sirkulerer sakalte FAQ'er jevnlig. FAQ 
star for «Frequently Asked Questions* og gir svar pa sporsmal som dukker 
opp med jevne mellomrom i gruppen. Denne artiklen inneholder en 
oversikt over hvilke grupper dette gjelder. Sjekk om det finnes FAQ'er 
for noen av dine grupper! Hvis de finnes, les dem! Svsert ofte inneholder 
de mye nyttig informasjon. 
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- H o w to Work with the USENET Community 
Oppsummering av viktige leveregler for bruk av Newstjenesten. Viktig! 

- Hints on Writing Style for USENET 
Tips spesielt rettet mot potensielle forfattere av Newsartikler. 

- Emily Postnews Answers Your Questions on Netiquette 
Denne artiklen er tatt med som avslutning pa boka. Leses med et apent 
sinn! 

- H o w to Create a N e w Trial Newsgroup 
Den ene framgangsmaten for a overbevise nettfolket og administratorene 
om at akkurat ditt forslag til a lage en Newsgruppe53 er fornuftig, er a 
etablere en provegruppe i en del av nettet og registrere responsen. 

- H o w to Create a Newsgroup 
Den andre framgangsmaten er a annonsere tanken om den nye gruppen i 
gruppen news.announce.newgroups og i andre grupper der det er naturlig. 
For gruppen blir en realitet ma forslaget forst diskuteres en viss tidsperiode 
og sa stemmes over. Resultatet av denne behandlingen avgjor sa om 
gruppen blir dannet54. 

- List o f Active Newsgroups 
Oversikt over gruppene innen det tradisjonelle gruppehierarket (jf foran). 
Hver gruppe presenteres stikkordsmessig. Denne artiklen er forste 
standplass for dem som er ute etter a orientere seg i havet av grupper. 

- Alternative Newsgroup Hierarchies 
Oversikt over gruppene innen det alternative gruppehierarket (jf foran). 
Hver gruppe presenteres stikkordsmessig og er nesten like nyttig som 
foregaende artikkel. 

- Regional Newsgroup Hierarchies 
Oversikt over (en del av) de regionale gruppehierarkene (jf foran). Hver 
gruppe presenteres stikkordsmessig. 

news.answers 
news.answers er en viktig gruppe for alle som forsoker a fa med seg informasjon 
om hva skjer i USENET. Denne Newsgruppe fungerer som lagringsplass for 
FAQ'er (se foran) og andre periodiske publikasjoner. I tillegg dukker det fra tid 
til annen opp andre informative artikler her. I folge reklamen horer alt som «ans-
wers common questions and is meant to be read by humans» hjemme i denne News-
gruppen. Alle artiklene i denne Newsgruppen finnes ogsa tilgjengelig med 
anonym FTP (omtales i neste kapittel) fra pit-manager.mit.edu. Man kan ogsa fa 

• " USENET Network News er et (kontrollert) anarki. I prinsippet betyr dette at alle som matte 
onske det, kan starte en Newsgruppe. For a fa hele nettverden i tale ma man imidlertid 
overbevise den om at egne kjepphester er verdt a bringe videre. Klarer man ikke det, vil 
ikke artiklene i gruppen bli distribuert, og det meste av vitsen med a etablere gruppen falle 
vekk. 
Disse strenge prosedyrene gjelder bare grupper i de tradisjonelle Newshierarkiene. Utenfor 
disse hierarkiene etableres og distribueres det et stort antall forholdsvis meningslose grupper. 
En del av disse kan best karakteriseres som flipper og fylleror (noen av favorittene er 
alt.fax.bondage, alt.Swedish.chefbork.bork og sci.pliysics.teller.boom.boom ). 
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oversikt over hva arkivet inneholder og fa tilsendt artikler ved hjelp av elektro-
nisk post til mail-server@pit-manager.mit.edu. 

uio.nye-brukere.hjelp 
Denne gruppen er forstehjelp for nye brukere av Newstjenesten. Her kan man 
stille alle mulig og umulige sporsmal om tjenesten, Newslesere og annet og 
regne med a fa svar. 

uio.usit-gruppene 
USIT organiserer en del grupper med tilknytning til bruk av USIT's tjenester. 
Henvendelser via disse gruppene vil fa samme oppfolging som alle andre typer 
henvendelser til USIT. 

— uio.usit.meldinger 
Nyheter og meldinger knyttet til USIT's tjenestetilbud. 

— uio.usit.hjelp 
Sporsmal og svar omkring bruk av USIT's tjenester. 

— uio.usit.sos 
Denne gruppen brukes til a sende nodmeldinger til USIT, for eksempel 
om jobber som henger, skriverkoer som ikke er i drift og lignende. 

— uio.usit.programvare 
Informasjon, sporsmal og svar omkring bruk av programvare pa sentrale 
maskiner og lokale tjenermaskiner. 

— uio.usit.priss 
Alt om PRISS og utskriftstjenester. 

uio-gruppene 
uio-gruppene er generelle grupper av interesse for IT-brukere ved universitetet, 
uansett om man bruker USIT's tjenester eller ikke. Gruppene spenner over alt 
fra rene diskusjonsgrupper (uio fritt-forum), grupper med opplysninger av generell 
interesse (uio.foredrag) til grupper som er forankret i ett eller annet fagmiljo. Av 
forskjellige arsaker er de fleste gruppene forelopig knyttet til IT-relaterte emner. 
Noen eksempler pa slike grupper er: 

— uio. ibm-pc 
Diskusjon mm om IBM-PC (aktige) maskiner med tilhorende program-
vare. 

— uio.mac 
Diskusjon mm om Macintosh-maskiner og -programmer. 

— uio.mai l 
Elektronisk post hit og dit, bruk av elektroniske posttjenester. 

— uio.unix 
Sporsmal og tips omkring bruk av UNIX. 
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Newstjenesten er ikke forbeholdt USIT og brukere med spesiell interesse i EDB 
og datafag. Newstjenesten er en mulighet alle enheter ved universitetet har til a 
organisere diskusjoner og informasjonsutveksling etter egne onsker og behov. 

ClariNet - et elektronisk nyhetsbyra 
c/tfr/-hierarkiet av Newsgrupper krever en spesiell omtale. ClariNet er en organi-
sasjon som kjoper nyheter fra forskjellige kilder, blant annet UPI (United Press 
International) og tilbyr dem som Newsartikler. Denne tjenesten er na tilgjenge-
lig for IT-brukere ved Universitetet i Oslo. De viktigste gruppene i ClariNet er: 

- clari.news.* 

Nyhetsmeldinger fra UPI (United Press International), i praksis en elek-
tronisk dagsavis. Meldingene foreligger i News kort tid etter at de er sendt 
ut fra UPI. Spesielt kan nevnes gruppene med navn som starter med 
clari.news.hot.*. Dette er grupper som opprettes rundt dagens heteste 
nyheter. Brukerne far med andre ord verdensnyhetene inn pa skjermen/gr 
de kommer i avisene og pa Dagsrevyen!! 

- clari.nb.* 

I dette hierarkiet formidles nyhetsmeldinger og stofffra Newsbytes som er 
det storste nyhetsbyraet nar det gjelder IT-sektoren og leverer artikler og 
meldinger til de fleste bransjepublikasjoner. 

- clari.tw.* 

Under denne overskriften finnes grupper med artikler om det siste innen 
teknikk og vitenskap hentet fra flere forskjellige kilder, blant annet fra 
TechWire. 

I tillegg til disse finnes clari.hiz. * med naeringslinsnyheter og clari.sports. * for 
sportsinteresserte, samt clari.feature. * med mer ukebladbetont stoff (alt fra takt og 
tone i clari.feature.miss_manners til folks problemer i omgangen med det annet 
kjonn i clari feature .kingsey). 

ClariNet er en kommersiell tjeneste og koster penger. USIT har kjopt seg til— 
latelse til a distribuere artiklene ved Universitetet i Oslo. Det betyr blant annet at 
andre brukere ikke far lese disse gruppene og artiklene. 

Et annet poeng ved ClariNet er at firmaet distribuerer informasjon fra kom-
mersielle kilder. Det legger noen restriksjoner bade pa brukerne og pa USIT. 
Det viktigste er opphavsretten som gjor at disse Newsartiklene ikke kan gjen-
brukes som andre Newsartikler. Hvilke restriksjoner som gjelder er det redegjort 
for i en egen artikkel i uio.nye-brukere.meldinger. 

Dette er en mye bedre losning enn tilsvarende tilbud fra andre informasjons-
leverandorer. Disse tilbudene er som regel basert pa at du selv ringer en database 
og leser nyhetene over en til tider ustabil modemforbindelse. I de aller fleste 
tilfellene er dette en tvilsom fornoyelse. 

ClariNet er bare en begynnelse!! I lopet av kort tid vil nyheter og stofffra svasrt 
mange kilder og innen et bredt interessefelt flyte gjennom nettene. 
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A lage sin egen elektroniske avis 
Newstjenesten er altsa en enorm samling av informasjon og meninger og dekker 
de fleste ting mellom himmel og jord, og et stykke lenger ut i verdensrommet. 
Den store utfordringen er a skille skitt fra kanel slik at man far med seg det man 
onsker og har nytte av. En mulig tilnaerming er a se pa dette som en elektronisk 
dagsavis og sporre seg selv hva man trenger hvis man tar hensyn til allmendan-
nelsen, arbeidsomradet og mer rekreative sider av tilvaerelsen. 

For allmendannelsens skyld 
For a opprettholde imaget av a vaere en ailment godt opplyst borger starter vi 
med de generelle nyhetene i clari.news. clari.news.top.world, clari.news.flash og 
clari.news, urgent er de forste gruppene som tas med. Her havner meldingene om 
sakene som far toppoppslagene i Dagsrevyen og i avisene. 1 tillegg finnes det 
grupper med nyheter om okonomi, naturkatastrofer, opptoyer, kjendiser, 
musikk, trender osv, kort sagt noe for bade VG- og Dagens Nasringsliv-lesere. 
For a fa det allmene bildet noe nyansert oppsokes a/f-hierarkiet. Her dukker det 
til stadighet opp grupper der brukere formidler alternativ informasjon og 
alternative meninger om tidens heftigste tema. Det samme skjer ogsa i gruppen 
misc.headlines. 

De populaervitenskapelige artiklene i clari. (t^-gruppene gir muligheten til a fa 
med seg noe av det som skjer innen vitenskapene. Dette kan suppleres med 
relevante grupper i sn-hierarkiet der brukere selv informerer om og diskuterer 
de siste nyvinninger innen forskjellige vitenskaper. Bare unntaksvis er dette 
nyttig informasjon og diskusjon for den kresne fagekspert, men skitt au, jeg far 
ikke Nobelprisen i fysikk allikevel. Sa mye for allmenndannelsens skyld. 

For arbeidets skyld 
Sa over til det matnyttige. Siden jeg arbeider med datamaskiner er det naturlig a 
oppsoke clari. nb-gruppene og cowjj-hierarkiet. Fra det forste tar jeg med meg 
clari.nb.trends, clari.nb.unix, clari.nb.telecom og clari.nb.mac og far nyhetene for de 
dukker opp i den kulorte fagpressen. 

Den viktigste informasjonen for meg finnes i comp-gmppene. Der informerer og 
diskuterer personer som arbeider med det samme som meg, og her loser de pro-
blemer for hverandre. Her finnes grupper for ethvert aspekt av informasjons-
teknologien og anvendelsen av den innen ulike disipliner og omrader. comp.archi-
ves er selvskreven. Her havner nyheter om gratisprogramvare og annet godteri 
som kan hentes fra nettet. I comp. lang.postscript finner jeg det jeg trenger a vite 
om PostScript. Electronic Frontier Foundation (EFF) er en organisasjon som med 
iver og engasjement arbeider med problemer knyttet til bruken av informasjons-
teknologi i samfunnet. De gjor svsert mye bra. I comp.eff.news formidler de 
nyheter, mens diskusjonen om sakene EFF jobber med skjer i comp.eff. talk. Siden 
jeg arbeider for det meste med Macintosh er comp.sys.mac-gruppene av 
uvurderlig betydning. Det samme gjelder ogsa comp.text-grwppene. Ogsa her er 
det smart a kikke litt i retning av a/f-hierarkiet der det skjer svaert mye utveksling 
av brukererfaringer. I gruppen alt.gopher finnes mye nyttig informasjon om 
Gopher som blir brukt i den nye hjelpe- og informasjonstjenesten for IT-bruker 
ved Universitetet i Oslo. 

Sa er det over til det lokale hjorne. I Mt>-fiierarkiet finnes bade generelle grupper 
og grupper med tilknytning til UNINETTs tjenester. I Mw-hierarkiet finnes 

Side 59 



ABC om Kommunikasjonstjenester 

tilsvarende grupper med generelle emner og grupper med direkte tilknytning til 
USITs tjenester. 

For den mentale helsens skyld 
Den mer rekreative siden er det forst og fremst alt- og rec-hierarkiene som tar seg 
av. alt.fan.dan-quayle er en sikker vinner i alle sammenhenger. Gruppen alt.folk-
lore.computers inneholder ogsa mange gode historier. I alt. tv. twin-peaks skjer det 
fremdeles en god del selv om nyhetens interesse kanskje ikke er den storste len-
ger nar det gjelder denne megabra TV-serien. I rec-hierarkiet finnes grupper for 
de fleste fritidssysler, blant annet mye science fiction, spill, filmer og musikk. 

For mediets skyld 
Sa gjenstar det bare en ting for avisen er ferdig, nemlig a holde seg orientert om 
hva som skjer med mediet eller tjenesten som sadan. Det forste er uio.news og 
uio.nye-brukere.meldinger. Informasjonen om News-tjenesten ved universitetet 
kommer i uio.news. Gruppen uio.nye-brukere.meldinger har artikler som beskriver 
tjenesten. Disse oppdateres jevnlig. For News-tjenesten som sadan er news.anno-
unce.newusers viktig. Artiklene som sendes ut med jevne mellomrom i denne 
gruppen inneholder det som er verdt a vite om News som sadan. I news-answers 
formidles ogsa mye informasjon av varig verdi. Til slutt tar vi med clari. net.anno-
unce og clari.net.talk. Her kommer nyhetene og diskusjonen om ClariNet-tjenes-
tene. Nyttig alt sammen. 

Dette arbeidet krever altsa en viss egeninnsats. Den raskeste maten a komme i 
land pa er a laere seg mest mulig om mediet, fa oversikt iver hvor de interessante 
tingene foregar og laere seg teknikkene for a sile det interessante fra det uinteres-
sante. Resultatet blir altsa en informasjonsstrom som du selv, og ikke en eller 
annen obskur redaktor og deskgjeng, bestemmer innholdet og storrelsen av.og 
du far akkurat de nyhetene du selv er interessert i. 
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Post- og Newslesere 
Atter en gang, her folger listen over post- og New-lesere anbefalt av USIT til 
bruk ved Universitetet i Oslo: 

Tjeneste-
kategori: 

Post-tjeneste 

Konferanse-
tjeneste 

UNIX 
tjener-
maskin 
mail(1) 
Mail/Rmail 

rn(1) 
Gnus 

UNIX 
arbeids-
stasjon 
maild) 
Mail/Rmail 
xmh(l) 
rn(1) 
Gnus 
xrn(1) 

Mac-
intosh 

Eudora 

News-
Watcher 

DOS-
maskin 

Lifeline 

NetNews 

VAX/VMS-
maskin 

? 

? 

Dette er programmer som USIT distribuerer ved universitetet, det er program-
mer USIT vedlikeholder dokumentasjon av, har kompetanse pa og driver bru-
kerstotte pa. Valgene er gjort utfra at programmene skal vaere noenlunde enkle a 
komme i gang med for nybegynneren, samtidig som de gir viderekommende 
brukere rimelig effektive verktoy. Det finnes selvsagt alternativer til program-
mene, — mange alternativer. Noen av alternativene kan til og med vaere mer 
avanserte enn de anbefalte programmene. Vare anbefalinger er ikke noe forbud 
mot a bruke andre programmer. For man gyver los pa andre post- og Newspro-
grammer, skal man allikevel tenke gjennom folgende: 

• Pa et sapass stort og mangslungent sted som universiteter er det mange 
biter som skal pa plass i det puslespillet det er a drive elektronisk meldings-
formidling. Pa veien er det en del valg som ma gjores av hensyn til blant 
annet rasjonell utnyttelse av ressursene, valg som beklageligvis innsnevrer 
brukernes valgfrihet nar det gjelder programmer. Dersom programmet du 
onsker a bruke krever andre valg nar det gjelder tekniske losninger, er det 
ikke vrangvilje som ligger bak meldingen fra USIT om at man ikke er i 
stand til a stotte akkurat dine preferanser. 

• Dersom programmet kommer gjennom det tekniske naloyet, ma man 
vurdere om man onsker a leve pa egenhand uten et sikkerhetsnett med 
muligheter til a fa hjelp dersom man far problemer. Vart rad er ganske 
entydig, — ikke start med noen andre programmer for du behersker den 
anbefalte losningen. I dette terrenget bor du kunne de elementjere tingene 
for du begir deg ut pa tur uten folge!55 

That's Life, - and how to live it! 

55 Det spiller forsavidt ingen rolle om du sier fra hvor du gar pa forhand. Her finnes ikke noe 
Rode Kors hjelpekorps eller noen andre som gidder lete etter deg hvis du blir borte pa 
veien, ei heller noen Frelsessarme som plukker deg opp av rennestenen. 
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UNIX arbeidsstasjoner 
For UNIX arbeidsstasjoner som kjorer en eller annen variant av X Window Sys-
tem er det naturlig a bruke programmer som utnytter mulighetene som ligger i 
dette brukergrensesnittet til a gjore det enklere for brukeren a bruke tjenestene. 
Det er fa programmer som er sa lettlaert og intuitivt forstaelige som disse pro-
grammene. Man trenger heller ikke arbeide pa en UNIX arbeidsstasjon for a 
bruke disse programmene. De gar like greitt og oppforer seg pa samme mate 
dersom man kjorer de under MacX pa en Macintosh eller en X Server under 
DOS/Windows 3.0/3.1 eller en VAX/VMS arbeidsstasjon. 

xmh(1) - Postleser for X Window System 
xmh(l) er et postprogram som gar under X Window System og utnytter dette sys-
temets muligheter til a lage programmer med et enkelt, grafisk orientert bruker-
grensesnitt. Programmet startes med kommandoen: 

% xmh & 

Programmet xmh(l) er et grafisk brukergrensesnitt mot et mye brukt postpro-
gram som heter mh(l) («Message Handler») og forutsetter at dette programmet er 

Figur 7: En utbredt postleser under X Window System er xmh(l). 

Kmh: inbox 
(folder) (Table of Contents) (Message) (Sequence) (View) (Options) 

drafts 

(drafts) (inbox) (wastebasket) 

inboxiall 
1 05/08 Geir.PedersenBuse 
2 05/08 steinarmBusit.uio 
3 05/09 ALLEN@VAX.BI0.LEE 
4 05/10 flLLEN@vax.bio.lee 
5+ 05/11 SERVICE-REPLYGNIC 
6 05/13 SERVICE-REPLY0NIC 

Koordinering av AppleTalk Zoner,«Jeg er for lengst 
GraceLAN 09 valg av responder«Hva velger vi: distr 
Colour slides and prints«Bjorn: Hill it be possib! 
Re: Colour slides and prints«I would like 1 slide 
re: help«NIC Mail Services June 1990 This is an at 
[#1 of 111 re: RFC1119.PS«2!PS-fldobe-1.0 m i t l e : 

inbox:5 

Date: Sat, 11 May 91 03:23:07 PST 
From: "SRI-NIC Mail Service 2.4<319)-1" <SERVICE-REPLY@NIC.DDN.MIL> 
To: Bjlrn Ness <bnessEusit.uio.no> 
Subject: re: help 
Status: RU-

NIC Mail Services June 1990 

This is an automated service provided by the DDN Network Information 
Center, It allows access to NIC documents and information via ordinary 
electronic mail. This is especially useful for people who do not have 
access to the NIC via a direct Internet link, such as BITNET, CSNET 
and UUCP sites.^ 

To use the mail service, send a mail message to SERVICESNIC.BBN.MIL. 
In the SUBJECT field, request the type of service you wish followed by 
any needed arguments. The message body is normally ignored; however, if the 
SUBJECT field is empty, the first line of the message body will be used 

B 
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Figur 8: Skrive, redigere og sende brev i xtnh(l). 

drafts:! 
drafts:! [Temporary] 

To: hphSusit.uio.no 
cc: bness@usit.uio.no 
Subject: Test av xhm<l) 

Bare et forsak pa a skrive og sende elektronisk post med xmh<l), 
Det er jo sa enkelt at selv jeg kan klare det. Det er bare a velge 
Compose Message kommandoen i Message-menyen sa far man opp et nytt 
vindu der man kan skrive inn og redigere brevet. 

Etter at man er fornayd med utkastet, er det bare a trykke pa 
Send-knappen nederts i vinduet, og vips sa er brevet pa vei ut i 
den store verden. 

(Close Uindow) (Send) (New Headers) (Compose Message) (Save Message) {J^r^s 

a 
tilstede pa maskinen. mh(l) bruker noen andre konfigurasjonsfiler enn de andre 
postprogrammene. Derfor kan det hende at man ma svare pa noen sporsmal for 
man far startet xmh(l) den forste gangen. Det er ingen grunn til panikk dersom 
sa skjer, sporsmalene har apenbare svar og man risikerer ikke a miste noe dersom 
man svarer feil. 

Etter at programmet er startet, kommer det opp med et skjermbilde som ser om-
trent ut som Figur 756. Vinduet er delt opp i fire undervinduer. Det overste vin-
duet inneholder menyene. Ved a trykke pa knappene detter det ned menyer 
med de kommandoene som er tilgjengelig. Under Folder finnes kommandoer 
for a arbeide med mapper som brukes til a administrere lagringen av inn- og ut-
gaende post. Table of Contents har kommandoer for a ordne opp i den apne 
mappen, mens Message har kommandoer for a lese, skrive, slette, lagre, kopiere, 
videresende og besvare brev. Sequence har blant annet kommandoer for a formu-
lere sokekriterier for a soke gjennom mappene etter spesielle brev. View er en 
kortvariant av Message-menyen og Options gir mulighet til a bestemme forskjel-
lige egenskaper ved programmet. 

Det neste undervinduet inneholder knapper for mappene man har. I dette til-
fellet er det ikke lagd noen ekstra mapper utover dem som programmet selv 
lager, — drafts for utkast til brev, inbox der all innkommende post ligger til den 
blir flyttet til en annen mappe og wastebasket der alle brev man sletter blir ligg-
ende inntil programmet avsluttes. 

De to nederste vinduene inneholder forst en oversikt over alle brevene som 
ligger i mappen og et vindu der man finner innholdet i brevet man onsker a lese. 
Dette er markert med et plusstegn (+) etter meldingsnummeret. 

56 Hvis det virker som om figurene som illustrerer xmh(l) og senere xrn(l) har et Mac-preg, sa 
er det en helt korrekt observasjon. Skjermdumpene er tatt av programmene mens de kjorer 
under MacX pa en Macintosh. De gar (nesten) like greitt der, som pa en UNIX 
arbeidsstasjon. 
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A sende brev ut i verden innebserer a velge en kommando i Messojje-menyen. 
Dersom det er et nytt brev, velger man Compose Message, er det et svar pa et 
brev, velger man Reply og onsker man a videresende et brev, velges Forward-
kommandoen. I alle tilfeller far man opp et nytt vindu der man kan skrive inn et 
utkast til brev (draft) slik som illustrert i Figur 8. Nar man er fornoyd sendes 
meldingen ved a klikke pa Send-knappen, eller man kan lagre utkastet for a 
jobbe videre med det senere ved a klikke Save Message. 

Naermere dokumentasjon av programmet finnes pa manualsidene: 
% man xmh 

xrn(1) - Newsleser for X Window System 
Nar det gjelder Newslesere er det fa alternativer til xrn(l), uten at det foles som 
noe saerlig savn. Dette programmet er et grafisk brukergrensesnitt mot rn(l) og 

Figur 9: xrn(l) i oversiktsmodus med liste over Neu'sgruppcr med uleste innlegg. 

xrn - uersion 6.12.1 
^Inread news 
Unread news 
Unread news 
Unread news 
Unread news 
Unread news 
Unread news 
Unread news 
Unread news 

in uio.amiga 
in uio,atari 
in uio.c 
in uio.foredrag 
in uio.framemaker 
in uio.fritt-forum 
in uio.ibm-pc 
in uio.lyd-og-bilde 
in uio,mac 

12 articles 
3 articles 

21 articles 
articles 
articles 
articles 

21 articles 
17 articles 
20 articles. 

G 
3 
11 

Operations apply to current selection or cursor position 

Quit Read Next Prev Catch up Subscribe Unsubscribe Goto group 

fill groups Rescan Prev group Select groups Move Exit Checkpoint 

\x<;°.~;.i 

0 
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Figur 10: Lesemodus i xrn(l) 

urn - uersion 6.12.1 
S Velkommen til nyhetstjenesten 
7 Takt og tone i nyhetstjenesten 
8 Oversikt over USENET Network News 
9 UiO-hierarkiet av nyhetsgrupper 

Aleksandra Szefler 
Aleksandra Szefler 
Aleksandra Szefler 
Aleksandra Szefler 

Questions apply to current selection or cursor position 

Quit N e x t u n r e a d Next Scroll forward Scroll backward Prev Last 

Next group Catch up Fed up Goto article Mark read Mark unread 

Unsubscribe Subject next Subject prev Session kill Local kill Global kill 

Author kill Subject search Continue Post Exit Gripe 

Newsgroups: uio.nye-brukere.me1d i nger 
From: aszefler@bilbo.uio.no (Aleksandra Szefler) 
Subject: Oversikt over USENET Network News 
Organization: University of Oslo, Norway 
Date: Thu, 23 Jan 1992 11:10:33 GMT 

Oversikt over USENET Network News 

HVA ER USENET NETWORK NEWS? 

Universitetet er del av en verdensomspennede tjeneste for utveksling 
av informasjon om et bredt spekter av emner innen s>vel fag som 
rekreasjon. Denne tjenesten heter USENET Network News og teller godt 

Article 8 in uio.nye-brukere.meldinger (2 remaining) (Next group: uio.pcnfs) 

Save Reply Forward Followup Cancel Rot-13 Toggle header Print 

B 

postnews(l). Det er basert pa X Window System som er standard for grafiske 
brukergrensesnitt og benyttes under UNIX og andre operativstsyemer. Pro-
grammet startes med kommandoen: 

% x r n & 

Oversiktsmodus 
Programmet starter i oversiktsmodus med a lese ~bruker/.newsrc. Hvis xrn(l) ikke 
finner noen slik fil vil det lage en liste over alle Newsgrupper og gi brukeren 
mulighet til a abonnere pa grupper57. 

Finner programmet en ~bruker/.newsrc sjekker programmet forst om det er 
kommet til nye Newsgrupper siden forrige gang. Brukeren far sa en liste over de 
nye gruppene og en mulighet til a abonnere pa dem for programmet skriver 

Dersom man ikke har lest News for, er det, som sagt tidligere, foruftig a kjore newsrc-
programmet forst og fa det til a lage —bruker/.newsrc forst. 
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oversikten over Newsgrupper med uleste artikler, — jf Figur 9. Under gruppe-
oversikten finnes et felt med knapper for de kommandoer man kan gi. Dette 
feltet er kontekstsensitivt, det vil si at det kun inneholder knapper for komman-
doer som er aktuelle i den modus programmet er i. 

Lesemodus 
Etter at brukeren har valgt gruppe gar programmet over i lesemodus nar det tryk-
kes pa Rea</-knappen. Programmet skriver na ut en oversikt over artiklene i 
gruppen i den overste delen av vinduet og skriver den forste uleste artiklen i 
gruppen i den nederste delen. I midtfeltet er det na kommet knapper for kom-
mandoer som vedrorer selve lesingen av artikler, - jf Figur 10. 

I tillegg er det her et felt med knapper nederst i vinduet. Dette omfatter kom-
mandoer man kan utfore pa den artiklen som leses, for eksempel Save for a lagre 
artiklen pa fil, Reply for a sende svar pa en artikkel med elektronisk post til for-
fatteren og Followup for a skrive en svarartikkel til gruppen. 

Skrivemodus 
For a skrive en artikkel trykker man pa Posf-knappen i lesemodus. Programmet 
tegner na opp et nytt vindu kalt Composition pa skjermen, - jf Figur II. I dette 

Figur 11: Skrive Newsartikler i xrn(l) 

Composition 
Post a r t i c le to \ i i o . t es t ' 

Path: bilboIbness 
Newsgroups: uio.test 
Distribution: world 
Followup-To: 
From: bness@bilbo„uio.no {Bjlrn Ness) 
Reply-To: bness@bilbo.uio.no (Bjlrn Ness) 
Organization: University of Oslo, Norway 
Subject: fi skrive News-artikler. 
Keywords: 

fl skrive News-artikler i xrn(l) er en enkel sak. Man klikker 
pa Post-knappen og far opp et nytt vindu der man kan skrive 
inn 09 redigere teksten. 

0verst star hodefeltene som xrn<l) fyller ut automatisk. 
Selvfalgelig fyller man inn tittel pa artikkelen i Subject:-
feltet. I tillegg kan man endre andre hodefelter der dette 
matte vsre aktuelt, for eksempel Newsgroups:- 09 Eistribu-
tion:-feltene. 

Etter at man er fornayd med artikkelen sendes den ut i ver-
den ved a klikke pa Send-knappen nederst i vinduet^ 

abort send save include file 

s 
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vinduet far man opp hodefelter som brukeren kan redigere. Programmet fyller 
selv inn en del av hodefeltene, mens andre er blanke og venter pa a bli fylt inn 
av brukeren. 

Nederst i vinduet folger en linje med kommandoene man kan gi pa dette tids-
punkt, blant annet abort for a droppe artiklen (forovrig en kommando som med 
fordel kunne vaert anvendt betydelig oftere) og include file for a legge innholdet 
av en fil inn i atikkelen. 

Naermere detaljer om bruken av programmet finnes pa manualsidene: 
% man x r n 
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DOS-maskiner m/PC-NFS 
DOS-brukere med PC-NFS kan bruke Lifeline Mail (nfsmail) som postleser 
og NetNews (nn) som Newsleser58. For a bruke programmene ma man ha 
installert og konfigurert PC-NFS pa DOS-maskinen. Dette gjores vanligvis i 
samarbeid med lokale IT-ansvarlige eller personell fra USIT. Naermere opp-
lysninger om dette og bruksanvisning for tjenestene PC-NFS gir (nettverksdisk, 
utskriftsspoling m.m.) fas i heftet «ABC om PC-NFS» fra USIT. 

Nar man far installert PC-NFS blir man ogsa registrert som UNIX-bruker. 
Ved denne brukerregistreringen far man tildelt et brukernavn og et passord. 
Brukernavnet og passordet er det samme pa alle UNIX-maskinene man far 
tilgang til ved universitetet og gir brukeren tilgang til en rekke forskjellige 
tjenester pa disse maskinene. 

Lifeline Mail og NetNews installerer man over nettet fra PCPUB 5 9 . For a 
gjore dette ma man vaere innlogget under eget brukernavn. Prosedyren man 
kjorer ser slik ut: 

C: 
F: 

\> P: 
\> NETINST 

ECHO OFF 

Meny for installasjon av programvare via nettverket 

A: 
B: 
C: 
D: 
F: 

H: 
I: 

Oppgradering av PC-NFS til versjon 3.5 
Installasjon av LifeLine Mail og NetNews 
Installasjon av VistaCom 
Oppgradering av LifeLine Mail til versjon 2.0 
Installasjon av kommandoen MM for norske tegn i 
LifeLine Mail 
Genererer ny NFSMAIL.RC fil (til LifeLine Mail 1.0) 
Installasjon av BIBSYS-konmando for Advanced Telnet 

Trykk en bokstav fra A til X (Eller ESC fora avbryte): 

Man trykker tasten for det aktuelle valget. For a installere Lifeline Mail og Net-
News trykker man altsa B. Dersom man onsker a bruke versjon 2.0 av Lifeline 
Mail, ma man ogsa kjore D. Det anbefales ogsa a kjore F for a fa en versjon av 
postprogrammet som stotter norske tegn. 

Etter at installasjonsprogrammet har jobbet ferdig, er post- og Newsleseren klar 
til bruk. Installasjonsprogrammet oppretter de nodvendige kataloger og filer for a 

58 

59 

Bade Lifeline Mail og NetNews er DOS-programmer. I lopet av aret vil det ogsa finnes 
post- og Newslesere som gar under Windows. 
PCPUB er en tjeneste for distribusjon av programvare for bruk pa DOS-maskiner ved uni-
versitetet. PCPUB ligger pa en disk pa en UNlX-maskin ved USIT. Hvis PCNFS er kon-
figurert slik USIT anbefaler, vil PCPUB vaere montert som P:-disken pa DOS-maskinen. 
Smart og lettvint! 
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Figur 12: Oppstart av Lifeline Mail. Overst pa skjermen skriver programmet ut statusopplysning-
er, i dette tilfellet beskjed om at det ligger ulest post og venter pa postkontoret. 

PC-NFS L i f e l i n e M a i l V I . 0 0 
You have new n a i l . Use 'N' to r e t r i e v e i t . . )LE ?: - l : ( 

P r e s s : PI h e l p E2 r e s i z e F9 menu ESC e x i t Al t -H c r i b shee t 

kjore programmene. Konfigurasjonsfilene blir lagt i katalogen \nfsmail\bruker 
under navnene nfsmail.rc og netnews.rc. 

Lifeline Mail 
Lifeline Mail er klienten til noe som kalles POP2 pa en UNIX-maskin. POP star 
for «Post Office Protocol* og man bruker altsa versjon 2 av denne protokollen. 
Nar man leser elektronisk post pa DOS-maskinen finnes det altsa en UNIX-
maskin et eller annet sted i bakgrunnen. Pa denne maskinen er det en prosess 
som henter posten og gjor den tilgjengelig slik at den kan leses av Lifeline Mail. 
For a sende brev ut i verden bruker Lifeline Mail en annen UNIX-tjener, en 
SMTP-tjener6('. Dersom man har installert Lifeline Mail med stotte for norske 
tegn, startes programmet slik: 

C : \ > MM 

Hvis man ikke onsker a bruke norske tegn, startes programmet slik: 
C: \> NFSMAIL 

Programmet snakker med postmannen (POP-tjeneren) og skriver en beskjed pa 
skjermen om det ligger ny post klar til lesing, - j f Figur 12. 

Den overste boksen inneholder statusinformasjon. Ved a gi kommandoen N gar 
programmet over i lesemodus og brukeren far forste uleste melding presentert pa 
skjermen, jffigur 13. Pa alle nivaer far man hjelp ved a trykke pa Fl-tasten. 

60 POP, SMTP og andre protokoller far naermere omtale i kapitlet om «Nett og Protokollen'. 
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Figur 13: Lesemodus i Lifeline Mail. I statusfeltet far man opp noen opplysninger om meldingen. 
Pa toppen av feltet med selve meldingen star en del fere opplysninger om den (sendedato, avsender, 
overskrift m.m.). 

PC-NFS Lifeline Mail VI.00 
Message #45 : 13 l i n e s , 796 b y t e s READING 9 : 4 9 

7 0 5 / 0 1 Car lo Gambino Cosa N o s t r a <<Vir sak s t a r s v a k t 

From: C a r l o Gambino <gambino@cappa.com> 
D a t e : Mon, 1 May 1947 2 3 : 1 0 : 5 0 +0200 
To: a c a p o n e , g g e n o v e s e 
Cc: j m c a r t h y , j e h o o v e r 
S u b j e c t : Cosa N o s t r a 

Var s ak s t a r s v a k t f o r t i d e n . F o r e s l a r a t v i m o t e s i 
v e n n l i g e o m g i v e l s e r f o r a l a g e en s t r a t e g i p l a n og 
d r o f t e m u l i g h e t e n e f o r e n b e d r e p r o f i l e r i n g a v v i r k -
somhe ten . 

C a r l o 

P r e s s : FI h e l p F2 r e s i z e F9 menu ESC e x i t crib sheet 

I lesemodus blar man seg fram- og bakover i meldingen med P a g e U p - / P a g e -
Down-tastene. Med C T R L - H O M E flytter man seg til begynnelsen av me l -
dingen, med C T R L - E N D til slutten. Med opp - og nedpilene blar man en linje 
om gangen. 

Man kan gi kommandoer til Lifeline Mail pa to mater, enten ved a trykke pa 
spesielle taster eller ved a velge kommandoer i menyer. Menyen far man fram pa 
skjermen ved a trykke F9 . M e d hoyre - og venstrepilene beveger man seg mel-
lom menyene, med opp - og nedpilene velger man k o m m a n do og trykker 
E N T E R for a utfore kommandoen . E S C gjor at menyen forsvinner uten at 
noen kommando utfores. I lesemodus far man opp seks forskjellige menyer med 
kommandoer man kan velge mellom. 

Kommandoer i lesemodus i Lifeline Mail: 
Kommando 

Next 

Back 

First 

Last 

List 

Delete 

Print 

Decode 

Meny 

Message 

Message 

Message 

Message 

Message 

Message 

Message 

Message 

Tast 

+ 
-
1 

$ 
1 

d 

P 
F3 

Forklaring 

Leser neste melding. 

Leser forrige melding. 

Leser forste melding. 

Leser siste melding. 

Lister opp alle meldingene. 

Sletter meldingen. 

Skriver meldingen ut pa en skriver. 

Dekoder binaerfiler som er kodet med uuencode 
og sendt med posten. 
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Write 

Save 

Copy 

Browse 

Choose 

Apropos 

Originator 

Mail 
Forward 

Transfer 

Reply 

Reply (all) 

Reply (include) 

Resume 

N e w mail 

Check 

Run Queue 

Quit normally 

Just quit 

Exit 

Suspend 

Message 

Folder 

Folder 

Folder 

Folder 

Pick 

Pick 

Compose 

Compose 

Compose 

Compose 

Compose 

Compose 

Compose 

Mail 

Mail 

Mail 

Quit 

Quit 

Quit 

Quit 

w 

s 

c 

b 

V 

a 

o 

m 

f 

t 

r 

R 

i 

F10 

n 

k 

y 

q 

ESC 

X 

I 

Lagrer meldingen pa en DOS-fil. 

Lagrer meldingen i valgt mappe. 

Kopierer meldingen til valgt mappe. 

Velger mappen man vil se innholdet av. 

Velger mappe for a lagre meldinger i. 

Plukker ut meldinger utfra emnelinja. 

Plukker ut meldinger utfra avsender. 

Skriver en melding. 

Videresender en melding. 

Omdirigerer en melding. 

Svarer pa en melding. 

Svarer til alle som har mottatt meldingen. 

Legger inn meldingen man svarer pa i 
svarmeldingen. 

Fortsetter med a skrive meldingen. 

Henter ulest post fra posttjeneren. 

Sjekker om det er ulest post. 

Sender post som ligger i ut-koen. 

Avslutter programmet pa en ordnet mate, 
sletter meldinger som er merket for det og 
sender meldingene som ligger i ut-koen ut i 
verden. 

Avslutter uten a sende meldingene som ligger 
i utkoen. Meldingene blir liggende klar til 
sending pa et senere tidspunkt. 

Forlater programmet uten a gjore noe. 

Gar midlertidig tilbake til DOS for a gjore ett 
eller annet, retumerer med kommandoen exit 
til DOS. 

Kommandoen m brukes altsa nar man skal skrive et brev. Man far forst opp et 
skjermbilde der man blir bedt om a fylle inn en del hodefelter, jf figur 14. 

F3 og F4 er kommandoer som kan vaere svaert nyttige pa dette punkt. Ved a 
trykke pa F3 far man opp en liste over postadresser til brukere ved Universitetet 
i Oslo. Fra denne listen kan man plukke adressen til mottakeren direkte. Denne 
listen vedlikeholdes av USIT og vil pa noe sikt bli identisk med X.500-katalog-
en, jf omtalen av katalogtjenesten til slutt i kapitlet om «Adressering». Ved a 
trykke F4 far man opp innholdet i sin egen adressebok. 

Adresseboken lages med et lite program som heter builddir. Forst lager man en 
tekstfil med navnet people.src. I denne skrives postadresser mm inn pa dette 
formatet: 

Etternavn, Fornavn;postadresse;kommentar 

Er det et alias for flere postadresser man onsker a lagre i adresseboken, skrives 
opplysningene inn slik: 

Alias , ; post adresse, post adresse,..., postadresse; kommentar 
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Etter at man har lagt inn de onskede opplysningene, kjores programmet pa den-
ne maten: 

C: \> BUILDDIR -S PEOPLE.SRC 

Opsjonen -S sorger for at listen blir sortert alfabetisk. Programmet lager filene 
people.dbf og people.ixf. Disse legges til slutt i katalogen c:\nfsmail\bruker 
der bruker er identisk med ditt eget brukernavn. 

Nar man er ferdig med a fylle ut hodefeltene trykker man ENTER og kan be-
gynne a skrive teksten i meldingen. jf Figur 15. 

Man flytter seg rundt i teksten med piltastene og PageUp-/PageDown-tastene. 
Med CTRL-HOME flytter man seg til begynnelsen av meldingen, og med 
CTRL-END til slutten. 

Kommandoer i skrivemodus i Lifeline Mail: 
Kommando 

Delete line 

Mark block 

Paste 

Search 

Edit (custom) 

Get DOS-file 

Encode 

Get message 

Meny 

Edit 

Edit 

Edit 

Edit 

Edit 

Import 

Import 

Import 

Tast 

Alt-D 

Alt-M 

Alt-P 

Alt-S 

Alt-E 

Alt-G 

F3 

F4 

Forklaring 

Sletter linjen. 

Merker en tekstblokk. 

Setter inn en tekstblokk. 

Soker etter meldinger som inneholder 
oppgitt tekststreng. 

Kaller opp en annen editor. 

Legger DOS-fil inn i meldingen. 

Koder en binjerfil med uuencode og legger 
den inn i meldingen. 

Legger innholdet i en annen melding inn i 
meldingen man skriver. 

Figur 14: Skrivemodus i Lifeline Mail. Nar man skal skrive brev blir man forst bedt om a fylle 
inn de nodvendige hodefeltene. 

**** „ n ^ . .. J .c -1 • «» _ 1 -1 . . 4 nn 

n= E d i t massage 

T o : 

Subj e c t : 

C c ; 

Bcc: 

Keywords: 

P r e s s : PI h e l p 

r i > " u r o JLI JL.>.Sx JLut£ via.x.4. v J, , w •— 
'- RBSDUJG 9 *49 

e n v e l o p e ( S u b j e c t and R e c i p i e n t Information)"!] 

P3 WhitePgs jS§»AddrBook FSi Compose ESC c a n c e l 
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Figur 15: Skrivemodus i Lifeline Mail. Etter at adresseopplysninger og tittel pa brevet er oppgitt, 
far man opp et skjermbilde der selve teksten skrives inn. 

PC-NFS L i f e l i n e M a i l V I . 0 0 
READING 9 : 4 9 

r To: zorro&foo.bar Subject: Just kidding! 

Press : FI he lp F2 r e s i z e F9 menu ESC e x i t Al t -H c r i b s h e e t 

Mail n o w 

Queue 

Discard 

Envelope 

Suspend 

End 

End 

End 

End 

End 

F8 

F7 

F6 

F5 

F10 

Sender meldingen umiddelbart. 

Legger meldingen i ut-koen. 

Sletter den pabegynte meldingen. 

Redigerer pa hodefeltene. 

Forlater skrivingen midlertidig. 

Nar man installerer Lifeline Mail fra PCPUB blir programmet konfigurert med 
et sett standardverdier lagret i filen \nfsmail\bruker\nfsmail.rc. For a endre 
pa konfigurasjonen av Lifeline Mail kjorer man programmet Uconf. Sjekk doku-
mentasjonen for du gjor dette! 

I alle sammenhenger kan man gi kommandoen ALT-H for a fa hjelp og trykke 
FI for a fa mere hjelp. 

Nar DOS-brukeren sender avgarde elektronisk post, overlater Lifeline Mail 
meldingen til postprogrammet pa UNIX-maskinen som bruker SMTP-proto-
kollen til a sende den ut i verden. Det er altsa et komplisert spill som foregar i 
kulissene nar DOS-brukeren kan sitte pa sin DOS-maskin og lese og skrive 
elektronisk post. 

nn (NetNews) 
NetNews forutsetter at man har tilgang til en Newstjener. Ved Universitetet i 
Oslo heter denne nntp.uio.no. Programmet snakker NNTP 6 1 (Network News 
Transfer Protocol) med denne. 

61 N N T P omtales naennere i kapitlet om «Nett og Protokoller» 
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Etterat Lifeline Mail og NetNews er installert fra PCPUB, starter man News-
leseren med kommandoen: 

C: \> nn 

Installasjonsprosedyren sorger ogsa for at dokumentasjonen (i engelsk og norsk 
versjon) av N N legges pa DOS-maskinen som filene: 

C:\> \nfs\netnews.doc 
C:\> \nfs\netnews.dok 

Nar man starter NetNews leser det filen C:\nfsmail\bruker\netnews.rc. Fil-
en har akkurat samme funksjonen som "bruker/.newsrc har for m(l) og andre 
UNIX-Newslesere. Filen ligger imidlertid lagret pa DOS-maskinen, ikke i 
hjemmekatalogen pa tjenermaskinen. Det betyr at man ikke far med seg infor-
masjonen om hvilke grupper man leser artikler .i, hvis man prover en Newsleser 
pa en annen maskin. 

Programmet oppforer seg noe annerledes enn Newslesere under UNIX. I Net-
News er man i utgangspunktet med i folgende grupper: 

uio.ibm-pc 
uio.mail 
uio.news 
uio.nye-brukere.hj elp 
uio.nye-brukere.meldinger 
uio.pcnfs 
uio.usit.hjelp 
uio.usit.meldinger 
uio.usit.priss 
uio.usit.programvare 
uio.usit.sos 
news.announce.newusers 

Denne listen er lagd av USIT og kan forandres uten varsel. Forandringene vil 
selvsagt ikke gjelde de som allerede har installert programmet. 

Nar programmet starter setter det spraket til norsk (det vil si at brukeren far 
.-EOAseoa opp pa skjermen i stedet for { | }[\]) og man koples til riktig News-
tjener. Deretter skriver programmet en del meldinger ut pa skjermen for man 
havner i oversiktsmodus og far presentert forste gruppen man er med i, hvor 
mange artikler man har ulest i denne gruppen og hvor mange artikler som finnes 
i gruppen pa Newstjeneren, — jf Figur 16. NetNews viser at det venter pa en 
kommando med folgende klartegn: 

-< r > 
Inne i spissparentesen star kommandoen som vil bli utfort dersom man trykker 
RET, i dette tilfellet kommandoen for a lese meldingene i gruppen. 

Trykker man RET kommer man over i lesemodus. I lesemodus skriver program-
met forst ut opplysninger om hvem som har skrevet den neste artiklen og hva 
den handler om og ber sS om en kommando fra brukeren pa denne maten: 

Et nytt trykk pa RET gjor at programmet skriver forste skjermfull av artiklen ut 
pa skjermen. Onsker man a lese videre trykker man RET, i motsatt fall trykker 
man q. 
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Figur 16: A lese Newsartikler med NetNews. 

C:\> nn 

NetNews: NNTP News Reader using PC-NFS 
Version 1.18 
Copyright (c) 1990 Kjetil Otter Olsen 

Norsk versjon 
NNTP-host 
Newsrc 
Nfsmailrc 
Signature 
Hello 
Editor 

[200 ulrik NNTP[auth] 
ready] 

ulrik 
C:\nfsmail\bness\netnews.re 
C:\nfsmail\bness\nfsmail.re 
C:\nfsmail\bness\signature.nn 
Bjorn Ness 
ted 

server v 1.5.10 (2 Sept 1990) 

[uio.nye-brukere.meldinger] 
4 articles unread 
4 articles on server, from 79 to 83 

< r > RET 

(79/83) From: aszefler@usit.uio.no 
Subject: Velkommen til News-tjenesten 

< r >> RET 

... meldingen skrives ut pa skjermen ... 

(79/83) From: aszefler@usit.uio.no 
Subject: Velkommen til News-tjenesten 

< n >> RET 

(80/83) From: aszefler@usit.uio.no 
Subject: Takt og tone i News-tjenesten 

< r >> 

Etter at artiklen er lest, skriver programmet ut forfatter og tittel pa artiklen og 
spor om man onsker a lese neste uleste artikkel hvis det er flere (< n >>), eller 
om man onsker a ga tilbake til oversiktsmodus (< q >>) hvis alle artiklene er 
lest. Man kan med andre ord bla seg gjennom alle artikler i alle grupper ved a 
trykke RET tilstrekkelig antall ganger, - j f Figur 16. 

Kommandoer i oversiktsmodus i NetNews: 
r 

c 

1 

Leser artiklene i den aktuelle Newsgruppen. Man kan velge a lese en 
spesiell artikkel ved a oppgi artikkelnummeret, for eksempel betyr 
r l23 artikkel 123 i gruppen. 

Merker artiklene i gruppen som lest. 

Lister uleste artikler med artikkelnummer i Newsgruppen. 
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L 

G 

u 

g# 
n 

N 

P 
b 

Wtekst 

w # 

agruppe 

Xgmppe 

mgruppe 

Ikommando 

h 

q 

Lister alle artikler med artikkelnummer i gruppen. 

Oversikt over gruppene man abonnerer pa. 

Lister gruppene der man har uleste innlegg. 

Gar direkte til gruppen med gruppenummer=#. 

Gar til neste gruppe. 

Gar til neste gruppe med uleste innlegg. 

Gar til forrige gruppe. 

Gar til forste Newsgruppe. 

Lister alle gruppene pa Newstjeneren med tcksl i navnet. 

Lister opp nye Newsgrupper siste # uker eller etter dato=#, der dato 
skrives som yynmidd. 

Abonnerer pa Newsgruppen med navn gruppe. 

Sier opp abonnementet pa gruppen med navn gruppe. 

Skriver en artikkel til Newsgruppen gruppe. 

Eksekverer DOS-kommando mens man er i NetNews. 

Skriver ut en hjelpetekst pa skjermen. 

Forlater NetNews pa normal mate. 

Kommandoer i lesemodus i NetNews: 
r 

q 
sfil 

Sfd 
n 

P 
b 

f 

F 

a, A 

Leser artiklen. 

Forlater lesemodus og ga tilbake til oversiktsmodus. 

Lagrer artiklen pa DOS-filen med navnet fil. 

Lagrer artiklen uten hodefelt pa DOS-filen med navnet fil. 

Leser neste artikkel. 

Henter fram igjen forrige artikkel. 

Henter fram igjen forste artikkel i gruppen. 

Skriver et svar pa en artikkel. 

Legger artiklen man svarer pa inn i svaret. 

Samme som fog F, men svaret sendes som elektronisk post til 
forfatteren. 

I tillegg kommer folgende kommandoer som er felles for oversikts- og lese-
modus: 1, L, !, c, m og h . 

Side 76 



Meldingsformidling 

Macintosh med MacTCP 
Mac-brukere kan bruke Eudora som postleser og NewsWatcher som Newsles-
er62. Eudora er et Public Domain-program skrevet av Steve Dorner ved Univer-
sity of Illinois, USA. NewsWatcher er ogsa Public Domain og skrevet av Steven 
Falkenburg som arbeider ved Apple Computer Inc. Vedlikeholdet og videreutvik-
lingen av dette programmet er na overtatt av en gruppe entusiaster med John 
Norstad ved Northwestern University i spissen. 

For a bruke Eudora og NewsWatcher ma man ha installert og konfigurert Mac-
TCP pa maskinen. Dette gjores vanligvis i samarbeid med lokale IT-ansvarlige 
eller personell fra USIT. Nsermere opplysninger om dette fas i heftet ^Kommuni-
kasjonstjenesterfor Macintosh ved UiO». 

I tillegg til a ha MacTCP ma man vaere registrert som UNIX-bruker for a 
bruke post- og Newstjenesten. Ved denne brukerregistreringen far man 
tildelt et brukernavn og et passord. Brukernavnet og passordet er det sam-
me pa alle UNIX-maskin ene man far tilgang til og gir brukeren tilgang til 
en rekke forskjellige tjenester pa disse maskinene. 

Eudora og NewsWatcher henter man fra MacPub pa AppleShare-tjeneren 
MacMekker i sonen Fellestjenester. Programmene ligger i mappen K o m m u -
nikasjon i mappen USIT distribusjon. Sagt pa en annen mate: 

Fe11estjenester:MacMekker:MacPub:USIT Distribusjon:Kommunikasjon 

I mappene for de ulike programmene ligger ogsa det som finnes av dokumenta-
sjonen av programmene. Heftet «Kommunikasjonstjenesterfor Macintosh ved UiO» 
finnes ogsa her. Her finnes opplysninger om hvordan MacTCP og de ulike pro-
grammene konfigureres. Et forste, smart trekk er a ta en utskrift av heftet og 
dokumentasjonen av de programmene du onsker a bruke med en gang, og folge 
installasjonsveiledningene og andre tips som star her. 

Eudora 
Eudora arbeider nesten pa samme mate som Lifeline Mail. Eudora har kontakt 
med to UNIX-tjenester, en POP3- og en SMTP-tjeneste63. For Eudora kan 
disse to tjenestene ligge pa to forskjellige maskiner. POP3 leser I'usrI'spool/'-
mail /bruker og gir posten til Eudora. SMTP-tjeneren tar i mot meldinger som 
brukeren onsker a sende og sorger for at de sendes ut pa nettet. 

Man starter Eudora pa samme mate som alle andre Mac-programmer, - ved a 
dobbeltklikke pa ikonet for programmet. Det forste man gjor etterat program-
met er startet forste gang, er a konfigurere det med Configuration-komman-
doen i Special-menyen, -jffigur 11. 

63 

Etter hvert vil man ogsa kunne bruke Mail- og News-modulene i TCP/Connect . Dette 
krever imidlertid forst noe tilpassing fra leverandorens side. 
POP3=Post Office Protocol, versjon 3, SMTP=Simple Mail Transfer Protocol. Begge 
protokollene omtales nsermere i kapittelet «Nett og Protokoller». 
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Figur 11: Konfigurering av Eudora 

POP account: 
Connection Method: 

SMTP Seruer: 
Return Address: 
Check For Mail Euerg 
Ph Seruer: 

Message Width: 

U 

|bness&bilbo.uio.no 
® MacTCP O Communications ToolboK 

bilbo.uio.no 
Bjorn.Ness@usit.uio 
0 Minute(s) 
ph.uio.Tio 

Message 
Screen Font: | Monaco 
Printer Font: Mi 

Rpplication To Open 

3 Auto Receiue Bin 

jnaco | 
TEKT Files: [ 

He« Folder: [ 

.no 

Lines: 
Size: 
Size: 

9 
10 

MS Word Norsk ] 

Moonshine ] 
( Cancel ) | OK |J 

Opplysningene som skal fylles inn i feltene POP account, SMTP Server og 
Return Address, avhenger av hva slags tjenermaskin man far beskjed om a 
bruke og hvilket UNIX-brukernavn man blir tildelt. I dette eksemplet er bru-
kernavnet bness og POP-tjeneren bilbo.uio.no, mens SMTP-tjeneren heter 
bilbo.uio.no. 

Med Switches-kommandoen i Special-menyen kan man bestemme adferden 
til Eudora, jfjigur 18. De ulike valgene man kan gjore her, er nsermere beskrevet 
i dokumentasjonen. Naermere opplysninger om konfigureringen finnes i heftet 
«Kommunikasjonstjenester for Macintosh ved UiO». Hjelp til a konfigurere Eudora 
fas ved henvendelse til lokal IT-ansvarlig. 

Man finner ut om det er ulest post pa POP-tjeneren pa to mater. Man kan sette 

Figur 18: Konfigurering av Eudora 

Composition: 
• Icon Bar 
I^Liue Nicknames 
H Word Wrap 
• Tabs in Body 
^Use Signature 
• BinHex TEHT' 
• Immediate Send 
13 Keep Copies 

Saue Rs: 
[x] Guess Paragraphs 
M Include Headers 

J£l 

Transport: 
£3 Show Progress 
[g]Send On Check 
M Saue Password 
E3 Leaue Mail On Seruer 
•f lyto-Ok T Neuj Mail Notification: 
H Rlert 
IS Sound 
S Flash Rpple 

When Quitting: 
S Compact Mailboxes 
H Empty Trash 
Miscellany: 
ER] Shouj Rll Headers 
• Shouj Sizes 
• Zoom Windows 
• Easy Delete 
STewt Rrroms 
• MailbOK Superclose 

[ Cancel ) [[ Ok ]] 
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opp Eudora slik at den varsler nar det kommer post til brukeren. Hvor ofte pro-
grammet skal sjekke, bestemmes i Configuration-boksen (feltet Check For 
Mail Every X Minute(s)). Den andre maten er Check Mail-kommandoen i 
File-menyen. Eudora overforer meldingene til din egen maskin og legger dem i 
en egen postkasse kalt In og varsler om ulest post med folgende melding: 

V^u 

- ^ 

Vcu haue new mail. 

p̂ GO 
Deretter skriver programmet ut en oversikt over innholdet i In-boksen i et eget 
vindu: 

i b l a r s e n & u s i t . u i o . n o 118 Jun 08:22 N ;r i tp p3 Sp ider 
Rjfi.°.ll..kir!^a0.n. ;.2i....§eR..J.?...lZ...tP.."ili™.s 
R I Paul Heqqelund 124 Sep 16:40 +0... ;Repro 

4 • ..Jltjwt Q. . . I . - . . < . . 1 . . . . . 
HJf...r^d!l°S.er^...M°y9.i 
RjPaul Heggelund ;2o Sep 21:51 +6... JRepro : 49 -G... iEudora 1 .2-. 1.. how ova i I ab I e 

EI 

;Rolf Ljndgren 
; Edward DeHart 
;01 e Bj ern Hessen 
:Bjorn Remseth 

AM 

>f >Ttr 
!27 Sep 11:38+0... IRe: [ i n u s 
j.?2 ..?.?£ ...l.lL2i...|pj jNo iLce o f . . . " } t rus i on 
;28 Sep 19:49 +0... iNo t i ce o f I n t r u s i o n ( fwd) 
J29 Sep 14:11 +0... ;Re: No t i ce o f I n t r u s i o n (fwd 

;'!ti'!':|!'i'!'!':*?*;*tt^i';':';';';':';'!t:'!'!«!'i'!<!'!'!1; !':'!'!'!'!'!';'!';'! *;i;t!i;i!i;iii;i ! i y " j " 

Oversikten gir opplysninger om status for meldingen, avsender, datostempel og 
tittel. Brevet leser man ved a dobbeltklikke pa linjen og innholdet skrives ut i et 
nytt vindu, — jf Figur 19. 

Meldingen kan man sa lagre pa en fil, skrive ut pa en skriver, putte i en egen 
mappe, besvare, videresende til en annen bruker eller slette. Alt sammen gjores 
med kommandoer i de ulike menyene. 

Onsker man a sende en melding64 starter man med N e w Message-komman-
doen i Message-menyen og far skjelettet til en melding opp pa skjermen, jf figur 
20. Man fyller inn de hodefeltene som trengs. Teksten i meldingen skriver man 
inn under den stiplete linjen. 

En av de store fordelene med Eudora er at programmet kan brukes til a sende 
Mac-dokumenter til en annen Mac-bruker. Det gjor man med Attach D o c u -
ment-kommandoen i Message-menyen65. Mac-dokumentet blir sa kodet slik 
at det kan overfores i posten. Hos mottakeren vil Eudora dekode meldingen til 

64 

65 

USIT har lagt inn en fiks av Eudora slik at den handterer norske tegn pa en noenlunde 
fornuftig mate. Hittil er det ikke registrert uheldige bieffekter av denne fiksen. 
Dette har fatt enkelte brukere til 4 tro at man kan sende Mac-dokumenter til en fax-maskin 
med Eudora. Dette gar ikke bra! Fax-maskiner er rimelig dumme maskiner, og har ikke pro-
gramvare for a konvertere binhex-filer. Det mottakeren far ut pa faxen er helt uforstaelig for 
mennesker og kan framprovosere usunne reaksjoner hos mottakeren. 
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Figur 19: Lese brev med Eudora 

= D i s-dorner@uiuc.edu, 26 Sep 17:49 -0 . . . , Eudoral. lEQ! 
From: s-dorner&u i uc.edu 
Subject: Eudora1.2.1 now available 
X-To: Eudora&vmd.cso.u i uc.edu 
To: Bjorn Ness <bnesseUSIT.UI0.N0> 
Status: U 

Eudora 1.2.1 is now available for anonymous ftp from 
ftp.cso.uiuc.edu, 
mac/eudora subd i rec tory. 

RELEASE NOTES 

vers i on 1.2.1 

+ He Ip BaI Ioons have been made a bit cIeaner. 
+ Crashes in low memory situations have been made less 
Ii keIy. 
+ Connection termination reasons better reported under 
MacTCP. 
+ Workaround for buggy LC EtherNet driver. 
+ Bug in settings-file switching code has been fixed. 
+ MacTCP 1.1 is now included (instead of 1.0.1). 

Steve Dorner, U of I I I inois Computing Services Office 
s-dornerSu i uc.edu or uune t!u i ucuxc!u i uc.edu!s-dorner 

o 

sitt opprinnelige utseende og format og legge den fra seg i mappen man selv har 
bestemt i Configuration-boksen (jf feltet Auto Receive BinHex Folder i Figur 
11). Selve filen vil man ikke se i meldingen, men filnavnet vil sta i hodefeltet X-
attachments:. 

Etter at meldingen er skrevet ferdig, legges den i koen med Queue for Del i -
very-kommandoen i Message-menyen. Der ligger den inntil man selv sender 

Figur 20: Skrive brev i Eudora 

6 File Edit Mailbox Message Transfer Special 
«No Recipient >, «No Subject» 

To: | 
From: Bjorn.Ness@usit.uio.no 

Subject: 
Co: 

Bcc: 
X-Attachments: 

o 
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den med Send Q u e u ed Messages-kommandoen i File-menyen. Har man 
krysset for Send O n Check i Switches-menyen vil meldingene som ligger i ko 
bli sendt nar man selv eller programmet sjekker om det er ulest post pa posttje-
neren. 

Eudora har et par hjelpemidler for a lette adresseringen av meldinger. Det ene er 
at man kan legge adresser i submenyer til N ew Message T o - , Reply To:- , 
Forward T o : - og Redistr ibute To:-kommandoene i Message-menyen. 
Dette gjor man ved forst a merke en adresse, for eksempel avsenderadressen i en 
innkommende melding og sa gi Add as Recipient-kommandoen i Special-
menyen. Skal man sende melding til en mottaker som er registrert pa denne 
maten velger man vedkommende i submenyen og To:-feltet i meldingen fylles 
ut automatisk. 

Den andre mekanismen er kortnavn. Med Nicknames-kommandoen i Spe-
cial-menyen kan man legge inn kortnavn for en adresse eller en gruppe adresser. 
Skal man for eksempel sende en melding til en gruppe mottakere oppgir man 
kun kortnavnet pa gruppen, man slipper a skrive inn alle de forskjellige adress-
ene i To:-feltet. 

NewsWatcher 
Pa samme mate som Eudora er NewsWatcher66 et program Mac-brukere umid-
delbart foler seg hjemme i. Etter at man har installert programmet ved a dra 
mappen med NewsWatcher over pa disken, startes programmet pa samme mate 
som andre Mac-programmer, for eksempel ved a dobbeltklikke pa ikonet. Forste 
gangen programmet brukes vil det sporre etter en del opplysninger. Forst blir 
brukeren spurt etter navn pa NNTP-tjener og SMTP-tjener: 

Seruer Addresses. You may enter either domain names 
or IP addresses. Domain names are preferred. Get this 
information from your network administrator. 

News Seruer: 

Mail Seruer: 

nntp.uio.no 

bilbo.uio.no 

Cancel iinn 
NNTP-tjener er maskinen som programrret henter Newsgrupper og News-
artikler fra. Ved UiO er dette alltid maskinen som lyder navnet nntp .u io .no . 

66 Det er en svaert entusiastisk gjeng som na har tatt over vedlikeholdet og videreutviklingen av 
NewsWatcher. Dette betyr blant annet at en del funksjonalitet ikke er ferdig enda, blant 
annet muligheten til a sende elektronisk post fra programmet. Det betyr ogsa at det kommer 
nye versjoner i raskt tempo. Det er med andre ord ikke sikkert at den versjonen som 
presenteres her er identisk med den leseren vil bruke. Det er neppe snakk om dramatiske 
endringer. 
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Figur 21: Ful Group List-vinduet i NewsWatcher gir oversikt over alle Newsgrupper som 
distribueres lokalt. 

mU===^^^B Full Group List ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S H I 

alt. abortion, inequity-
alt, activism ;|;|:| 
alt.activi3m. d 
alt. aeffle. und. pferdle 
alt.alien.visitors 
alt.angst 
alt.appalachian 
alt.aquaria 
alt.archery 
alt.artcom 
alt.astrology 
alt.atheism 
alt.athe i sm.mo de r ate d 
alt.autos. antique 
alt.bacchus 
alt.backrubs 
alt. bass O 

Q 

SMTP-tjeneren er den maskinen som ordner med utgaende elektronisk post og 
spiller en sentral rolle nar artikler skal sendes ut i verden. Dette er den samme 
maskinen som man oppga som SMTP-tjener til Eudora og kan variere fra bruker 
til bruker. I dette tilfellet har brukeren en SMTP-tjener som kalles bilbo.uio.no. 
Er du usikker pa hvilken maskin som passer for deg, — spor lokal IT-ansvarlig!! 

Etter dette vil programmet kontakte NNTP-tjeneren for a hente listen med alle 
Newsgruppene den distribuerer. Denne listen presenteres for brukeren i et eget 
vindu med tittelen Full Group List, —jf Figur 21. 

Dette vinduet vil man alltid ha tilgjengelig nar man kjorer NewsWatcher. Alle-
rede pa dette tidspunkt kan man lese artikler ved a dobbeltklikke pa gruppe-
navnet, men programmet kan ikke holde orden pa hvilke grupper og artikler 
som leses. For a oppna dette ma brukeren lage en egen fil tilsvarende 
~bruker/.newsrc-filen som Newsleserne under UNIX bruker. Dette gjor man 
ved a opprette et nytt vindu med kommandoen New Group Window i File-
menyen. Man kan abonnere pa Newsgrupper pa to mater, enten ved a merke 
aktuelle grupper i Full Group List-vinduet og dra de over til det nye vinduet, 
eller ved a gi kommandoen Subscribe i News-menyen. Etter at man er ferdig, 
lagres den nye filen under et passende navn med Save-kommandoen i File-
menyen. Neste gang man skal lese News kan man starte NewsWatcher ved a 
dobbeltklikke pa denne filen. Det er ogsa mulig a ha flere ulike gruppefiler. 

Full Group List-vinduet med oversikt over alle tilgjengelige grupper kan man 
skjule med kommandoen Hide Group Window i Window-menyen og 
eventuelt hente det fram igjen med Show Group Window i samme menyen 
nar det matte vaere behov for det. 
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Figur 22: Oversiktsmodus i News Watcher. 
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O 
TTTTT-

o a 
Pr sommeren 1992 distribueres ca 1800 grupper ved universitetet. Det er en 
rimelig svaer jobb a arbeide seg gjennom alle disse for a lage seg en gruppefil. 
Nye brukere kan velge en noe mykere start. USIT har lagd en gruppefil som 
inneholder uio- og no-gruppene, samt news.announce, newusers og news.answers. 
Denne heter uiogroups og ligger i samme mappen som NewsWatcher pa Mac-
Pub. Nye brukere anbefales a starte med denne. Man apner denne filen med 
Open Group List-kommandoen i File-menyen eller ved a dobbeltklikke. pa 
ikonet for filen. Vinduet man da far opp ser omtrent ut som Figur 22. 

uiogroups-filen inneholder sikkert en god del grupper som brukeren ikke har 
spesiell interesse av. Man sier opp abonnementet pa en gruppe ved a markere 
gruppenavnet og velge Unsubscribe-kommandoen i News-menyen. Nye 
Newsgrupper dannes fortlopende. Derfor kan det godt hende at det dukker opp 
enda et vindu neste gang man starter programmet. Det heter Ne w Groups og 
har oversikt over grupper som er kommet til etter at man sist leste News. 

Heller ikke lesingen av artikler innebaerer mer enn pek-og-klikk. Man velger 
Newsgruppen man onsker a lese artikler i ved a dobbeltklikke pa gruppenavnet 
og far opp en oversikt over artiklene i gruppen Artiklen man onsker a lese fir 
man opp pa i et nytt vindu ved a dobbeltklikke pa tittelen. 

Enkelt og greitt. Kommandoene man kan bruke mens man er inne i News fin-
nes i News-menyen, jf Figur 24. NewsWatcher har ogsa en Mail-meny. Fore-
lopig brukes denne kun til a besvare artikler med elektronisk psot til forfatteren. 
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Figur 23: Lesemodus i NewsWatcher. 

-/Takt og tone i nyhetstjenesten IHI 
Author: Aleksandra Szefler 

Newsgroups: uio.nye-brukere.me Id i nger 
Path: nntp.uio.nolaszefler 
From: aszefler&bilbo.uio.no <flleksandra Szefler) 
Subject: Takt og tone i nyhetstjenesten 
Message-ID: < flSZEFLER.g2Ju181002353b iI bo.u i o.no > 
Sender: newseulrik.uio.no (Mr News) 
Nntp-Posting-Host: bi lbo.uio.no 
Organization: University of Oslo, Norway 
Distribution: uio 
Date: Wed, 8 Jul igg2 09:02:35 GMT 
Lines: 144 

Takt og tone i nyhetstjenesten 

USENET Network News er en stor tjeneste. Ued universitetet 
distribueres rundt 1.900 nyhetsgrupper. Til disse gruppene 
kommer det rundt 20.000-25.000 artikler i dlgnet. Artiklene 

O 

I senere versjoner vil det ogsa bli mulig pa sende elektronisk post fra News-
Watcher. I tillegg kan man lagre artikler pa fil eller skrive dem ut pa en skriver 
med egnede kommandoer i File-menyen. 

Man kan selvsagt skrive egne artikler67. Det gjores med kommandoen Post 
New Article i News-menyen. Man fir umiddelbart advarsel om hva det 
innebaerer a sende en artikkel ut pa nettet: 

A Are you sure you want to post? 

This program posts news to thousands of 
machines throughout the ciuilized world. 
Please be sure you know what you are doing. 

If you are sick of seeing this alert, you can 
get rid of it by using the "Preferences" 
command in the File menu. 

Cancel GO 
Dersom man framdeles er overbevist om at man skal skrive artiklen, klikker man 
OK og fir beskjed om a gi en del opplysninger, - jf Figur 25. 

67 Inntil annet varsel foreligger, skal man tenke seg litt om nar man skriver artikler. News-
Watcher snakker forelopig bare Macintosh-tegnsett, noe som kan medfore ubehag for 
brukere med andre Newslesere. Inntil videre bor man derfor holde seg borte fra saernorske 
tegn (aeoaVEOA) og andre spesialtegn i artiklene. Det arbeides med saken og varsel om at 
problemet er lost kommer i Newsgruppen uio.mac. 
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Figur 24: Kommandoer i oversikts-Zgrup-
pemodus og i lesemodus i NewWatcher. 

uuim 
Next Rrticle (Space Bar) 
Next Thread (T) 
Next Group(G) 

Mark Read 
Mark Unread 

Follom-Up to Art icle.. . 
Post New Rrticle... 
Send P<KNns| 

-Check fo r New Groups 

* M 

* R 

# 0 

9€B 

Subscribe* 
t lnsub is i i l i s 

Open Selected I tems 
Open Selected Reference 
Open Rll References 36T 

$«<»•<h Selected &r»«s>s«. 

De tre forste feltene inneholder opplysninger om artik-
len, hvilken Newsgruppe den skal sendes til, distribu-
sjonen (world betyr samme distribusjon som gruppen) 
og tittelen pa artiklen. De tre siste inneholder opplys-
ninger om avsenderen. 

Etter at opplysningene er skrevet inn, far man opp et 
vindu der man kan skrive inn teksten pa artiklen. 

Man svarer pa en artikkel med en svarartikkel til grupp-
en med kommandoen Follow-Up To Article i 
News-menyen eller et personlig brev til forfatteren 
med Reply to article i Mail-menyen. 

Man bestemmer selv hvordan NewsWatcher skal opp-
fore seg med ulike valg i Prefs-menyen 

Personal Information... 
Signature... 
Seruer Addresses... 
Remote Host Information... 
"•Authentication... 
-Sailed Te«t Files... 
Other Options... 

Det forste er Personal Information som programmet bruker nar man sender 
artikler og svar: 

Personal Information. This information mill be included 
in the headers of all postings and mail messages. 

Full name: 

Organization: 

Mail address: 

BIBjorn Ness || 

luniuersitg of Oslo 

Bjnrn.NessiJilsit.uio.no I 

Cancel OK 

Figur 25: Skrive artikler i News Watcher. 

Post To: 

Newsgroups: | uio. test | 

Distribution: | world | 

Subject: Om a skriue News-artiklerj I 

Full Name: Bjorn Ness 

Organization: |USIT, Uniu. of Oslo 

Sender Address: Bjorn.Ness@usit.uio.no I 

[ Cancel ] [[ OK ]| 
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Figur 26: Skrivemodus i News Watcher. 

Om a skriue Newsartiklet 
Posting to: uio.test 

Path: bogart.uio.no!user 
From: Bjorn.NessPusit.uio.no <Bjorn Ness) 
Newsgroups: uio.tes t 
Distribution: world 
Subject: Om 8 skrive Newsartiklet 
Message-ID: < Bj orn.Ness-140892001704Pbogar t.u i o.no > 
Organization: University of Oslo 

Etter at man har fylt ut opplysninger om hvilken News-
gruppe man skal skrive artikkel til, distribusjonmm, 
far man opp et nytt vindu pS skjermen der teksten kan 
skrives inn. 

I dette vinduet kommer det opp en del opplysninger om 
artikkelen man er i ferd med d forfatte. Har man lagd 
seg en signatur, vil den ogs3 komme p& skjermen. 

Etter at man er ferdig med 3 skrive artikkelen, sendes 
den med & velge kommandoen "Send posting" i News-menyen. 
Dersom man ikke onsker 3 sende artikkelen allikevel, 
klikker man i "Lukke"-boksen. Et klikk pS "Discard-
knappen" medforer at utkastet slettes. 

Bjorn Ness 
(Bjorn.NessPusi t.uio.no) 

O 

o 
Q 

Med Signature-kommandoen kan man selv lage sin egen signatur. Denne legg-
er NewsWatcher automatisk til pa slutten av alle artikler man skriver. Server 
Addresses brukes dersom man ma endre pa opplysningene om N N T P - og 
SMTP-server. Remote Host Information brukes dersom man onsker a hente 
~bruker/.newsrc fra en UNIX-maskin og bruke den. 

Other Options brukes blant annet til a bestemme hvordan NewsWatcher skal 
presentere artiklene. Utforskingen av denne overlates til leseren. Gevinsten er 
noen godbiter som viser at NewsWatcher er en usedvanlig bra Newsleser. 
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Terminalbrukere 
Terminalbrukere omfatter bade brukere som benytter en vanlig 'dum' terminal 
for a arbeide pa en UNIX- maskin og DOS-/Mac-brukere som logger seg inn 
pa maskinene med en eller annen terminalemulator (Kermit, Telnet og lign-
ende). For disse er G N U Emacs6 8 med Mail, Rmail og Gnus det beste til-
budet. Denne losningen er det svsert mange som velger selv om de sitter pa en 
UNIX arbedsstasjon eller en Mac eller DOS-maskin med direkte tilkopling til 
nettet. Er man forst innlogget pa en UNIX-maskin, kan man selvsagt ogsa bruke 
mail(l) og rn(l). 

I GNU Emacs brukes modulen Mail til a skrive og sende elektronisk post, mens 
Rmail brukes til a motta, lese, arkivere og gjenfinne elektronisk post. Rmail 
kaller opp Mail nar meldinger skal besvares, videresendes eller man onsker a 
skrive en ny melding. Modulen Gnus er grensesnittet mot Newstjenesten og 
brukes til a lese artikler, holde orden pa Newsgrupper, svare pa og skrive 
artikler. 

Litt om GNU Emacs 
A laere GNU Emacs krever en viss innsats. Utbyttet av denne innsatsen er et 
kraftig og lettbrukt verktoy som kan brukes i svaert mange sammenhenger. En 
introduksjon til GNU Emacs finnes i NUSE756 9. Nybegynnere anbefales a 
starte med selvstudiet som folger editoren. Programmet startes med komman-
doen: 

% emacs 

Selvstudiet setter man i gang med kommandoen C-h i (dvs holder CTRL-tasten 
nede mens man trykker pa h-tasten, slipper kontrolltasten og trykker pa i-tasten). 
GNU Emacs gir selv den nodvendige veiledning. Dette, de innebygde hjelpe-
funksjonene og NUSE-artiklen er man stort sett i mal. 

Emacs-kommandoer 
Emacs-kommandoer er en sekvens av tastetrykk som bestar av kontroll- eller 
metategn, eller en kombinasjon av dem. Kontrolltegnet er det samme her som 
ellers, — en tastesekvens der man holder CTRL nede samtidig som man trykker 
pa en annen tast. I dokumentasjonen er kontrolltegnet angitt som C-x, noe som 
betyr at man holder CTRL nede mens man trykker pa x-tasten. 

6 8 G N U = G N U is Not UNIX. GNU-produktene kommer fra FSF - Free Software Foundation, 
en idealistisk organisasjon som utvikler og distribuerer copyleft-beskyttet programvare. 
Copyleft betyr at programvaren distribueres fritt til den som matte onske det. GNU-pro-
sjektet arbeider med a utvikle UNIX-kompatibel programvare og har som malsetting a 
utvikle et komplett brukermiljo bestaende av fritt tilgjengelig programvare. Opplysninger 
om programmene og arbeidet med GNU-prosjektet mm far man ved a lese Newsgruppene i 
gnu-hierarkiet. 
Denne artikkelen er ogsa trykt i «ABC om GNU Emacs». Heftet kan fas ved a henvende seg 
til Luka. 
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Metategnet er et alternativt kontrolltegn. For a gi metategnet pa tastaturer uten 
en Meta-tast benyttes en escapcsekvens, - en tegnsekvens som bestar av at man 
trykker ESC og en annen tast / sckvens. I dokumentasjonen er dette angitt som 
M-x, som altsa betyr at man forst trykker ESC, slipper denne og sa trykker x-
tasten. 

ESC finnes som en egen tast pa de aller fleste tastaturer med unntak av tastaturet 
pa Digitals VT220/320/420-terminaler. Her benyttes kontrolltegnet C-[ til a 
sende ESC-tegnet. 

Endel Emacs-kommandoer er en kombinasjon av kontroll- og metategn. 
Disse ser av historiske grunner slik ut i dokumentasjonen: C-M-s. Dette betyr at 
man forst trykker ESC, deretter gir man kontrolltegnet ved a holde kontroll-
tasten nede, mens man trykker pa den aktuelle tasten (i dette eksemplet s-tasten). 

Det er tre kontrolltegn som star i en sa?rstilling. Det gjelder C-c, C-x og C-h. 
Dette er ikke vanlige kommandoer, men prefiks til grupper av kommandoer. De 
etterfolges av et vanlig tegn (bokstav, tall eller spesialtegn) eller et kontrolltegn. 
Kommandoer som starter med C-h er hjelpekommandoer, mens kommandoer 
som starter med C-x har med manipulasjon av filer, buffere og vinduer a gjore. 
Emacs opererer i mange forskjellige modus og kommandoer som starter med 
C-c er modus-spesifikke. Naermere forklaring pa buffere, vinduer, modus og 
lignende fenomener finnes i artiklen om GNU Emacs i NUSE75. 

De ulike tastesekvensene er bundet til bestemte funksjoner. Disse har et navn som 
gjerne oppgis sammen med tastesekvensen i dokumentasjonen. Dette er tilfelle 
ogsa her. Et eksempel pa dette er: 

C-v ( s c r o l l - u p ) 

Metategnet M-x stiller omtrent i samme kategori som de tre nevnte kontroll-
tegnene. Dette metategnet benyttes til a gi kommandoer som ikke er knyttet til 
en tastesekvens. Etter at man har gitt metategnet, flytter markoren seg til mini-
bufFeret og man skriver inn navnet pa Emacs-funksjonen man onsker a kalle. 
Minibufferet er den nederste linjen pa skjermbildet. Ved siden av a ta i mot 
argumenter til kommandoer, brukes dette til a skrive ut status- og feilmeldinger. 
Oppsummert ser variantene av Emacs-kommandoer slik ut: 

C-v 

M-v 

C-M-v 

M-x funksjon 

Kontrolltegn 

Metategn 

Kombinasjon av 
kontroll- og metategn 

Kontrolltasten holdes nede samtidig 
som man trykker den aktuelle tasten. 

Escapetasten og den aktuelle tasten 
trykkes i sekvens. 

Ecapetasten trykkes forst, deretter 
holdes kontrolltasten nede mens man 
trykker ned den aktuelle tasten. 

Gir kommandoer som ikke er knyttet 
til en tastesekvens. Etterat man har 
gitt kommandoen M-x , skriver man 
navnet pa funksjonen i minibufferet. 

Tilslutt: I denne delen refereres en rekke kommandoer som kun bestar av ett 
tegn (en bokstav, ett tall eller ett spesialtegn). Disse kommandoene er modus-
spesifikke og knyttet til «read-only»-modus, det vil si modus der det ikke er 
aktuelt a redigere eksisterende tekst eller skrive ny tekst. Eksempler pa dette er 
Rmail og lesemodus i Gnus. 
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Mail £t Rmail vs. mail(1) 
I forhold til postsystemet oppforer Mail & Rmail seg pa samme mate som 
mail(l). Mail brukes for a skrive og redigere en melding. Nar brukeren gir 
kommandoen for a sende meldingen overlates den til det samme transport-
programmet som sorger for overforingen gjennom nettet og avleveringen til 
transportprogrammet pa mottakerens posttjener. 

Tilsvarende gjelder for Rmail. Nar brukeren starter Rmail leses innholdet i 
/usr/spool/mail/bruker inn i en temporserfil der meldingene ligger inntil man 
forlater Rmail. Rmail lagrer imidlertid meldingene man har lest i en egen fil 
med et format som skiller seg fra lagringsformatet til mail(l), og andre postleseres 
formater. Filen heter "bruker/RMAIL. Rmail brukes til a lese, arkivere, videre -
sende og besvare meldinger. I tillegg kan man kalle opp Mail fra Rmail for a 
skrive og sende en melding. 

Den viktigste forskjellen mellom mail(l) pa den ene siden og Mail/Rmail pa 
den andre er editoren GNU Emacs, som gir brukerne avansert og kraftig funksjo-
nalitet nar det gjelder a skrive inn og redigere meldinger, nar det gjelder a soke 
gjennom meldingshaugen mm. 

Konfigurasjonsfiler 
GNU Emacs har svasrt mange funksjoner og muligheter. I tillegg er det svaert 
enkelt for en erfaren bruker a skreddersy editoren og legge inn nye funksjoner. 
Dette gjores i en egen konfigurasjonsfil for GNU Emacs som heter "bruker/-
.emacs og er en tekstfil som man lager og editerer pa som enhver annen tekstfil. 
I konfigurasjonsfilen kan man legge nye tastedefinisjoner, sette nye verdier pa 
variable og lignende. Nye brukere har svaert sjelden behov for a gjore slike 
spesialtilpassinger. Mail, Rmail og Gnus kan ogsa tilpasses ogsa ved hjelp av 
~bruker/.emacs. Eksempler pa linjer som kan ligge i "bruker/.emacs: 

(setq mail-archive-file-name "filnavn") 
(setq gnus-user-full-name "Fornavn Etternavn") 
(setq gnus-your-organization "Organisasjonsnavn") 

Mail bruker ogsa "bruker/.mailrc, blant annet til a ekspandere alias. 

C-x m (mail) 
Kommandoen for a starte Mail er C-x m (mail). Denne apner en ny buffer i 
tekstvinduet. Onsker man istedet a dele skjermbildet i to og fa mail-buffer i det 
ene vinduet brukes kommandoen C-x 4 m (mail-other-window). Skjerm-
bildet ser i det forste tilfellet ut som Figur 27. 

Kommandoene starter et Emacs-bufFer i Mail-modus. Dette er et vanlig tekst-
buffer der tekstvinduet er delt opp i to deler, et meldingshode og et tekstomrade. 
Meldingshodet bestar av felter som spesifiserer sender, mottaker, sendedato, 
emne m.m. Mail kommer normalt opp med to av disse feltene (To: og Sub-
ject:). Andre obligatoriske felt (jf omtalen av hodefelter under avsnittet «Melding 
og Artikkel» foran) legges til automatisk (f.eks. From: ogDate:) . 

lkke-obligatoriske felt (for eksempel Cc: og Bcc:) skrives direkte inn som nye 
linjer i meldingshodet. Pass pa at feltene starter pa forste posisjon pa linjen! Far 
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Figur 21: Oppstart av Mail i GNU Emacs for a skrive et brev. 

TO: | 
Subject: 
- - t e x t follows th i s l i n e -

( M a i l J A l l 
Loading m a i l a l i a s . . . d o n e 

man ikke plass til feltkroppen pa en linje, fortsetter man pa neste linje. Denne 
linjen md starte med minst en blank posisjon. 

I Mail kan man bruke et hodefelt som ikke finnes i andre postprogram. I F c c : -
feltet kan man spesifisere navnet pa en UNIX-fi l som en kopi av meldingen 
legges til slutten av nar den sendes. 

Flere mottakere kan spesifiseres pa to mater. Man kan lage flere linjer med T o : - , 
C c : - eller Bcc:-fel ter eller man kan spesifisere mottakerne fortlopende pa sam-
me linjen, adskilt med en blank eller et komma. Krever dette mer enn en linje, 
er det som sagt viktig a starte neste linje med en eller flere blanke. 

I de ulike mottakerfeltene kan man bruke aliaser for navn og adresser. Mail vil 
selv sjekke "bruker/.mailrc for aliasnavn og sorge for at de korrekte navn og 
adresser blir lagt inn nar meldingen sendes. 

Innholdet i meldingen skal starte etter linjen som sier —text follows this line--, ellers 
blir Mail svasrt forvirret. Forvirringen blir bare enda storre dersom man fjerner 
denne linjen. Teksten skrives fortlopende inn. Ved redigeringen har man alle 
redigeringskommandoene i G N U Emacs tilgjengelig. I filen "bruker/.signature 
kan man legge inn hilsener og opplysninger man gjerne avslutter en melding 
med. Det te kan va?re fullt navn, ordinaer postadresse, te lefonnummer etc. Etter 
hvert er det blitt en konvensjon a begrense signaturen til maks fire linjer. Den 
legges inn i meldingen med kommandoen C - c C - w . 

Redigere meldingshode og meldingstekst: 
C-c C-f C-t 
C-c C-f C-s 

(mail-to) 
(mail-subject) 

Flytter markoren til To-feltet. 
Flytter markor til Subject-feltet. 
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C-c C-f C-c 

C-c C-w 

(mail-cc) 

(mail-signature) 

Flytter markoren til CC-feltet, eventuelt 
lage et nytt hvis det ikke finnnes. 

Legger innholdet i —bruker/.signature 
inn som avslutning pa meldingen. 

Nar man er ferdig med innskriving og redigering sendes brevet med komman-
doene C-c C-c eller C-c C-s. Den forste avslutter Mail, den andre sender 
brevet og gjor Mail klar til innskriving av et nytt brev. 0nsker man ikke a sende 
brevet brukes kommandoen C-x k. Denne avslutter Mail og legger meldingen i 
"bruker/dead, letter. 

Sende melding og avslutte Mail: 
C-c C-s 

C-c C-c 

C - x k 

(mail-send) 

(mail-send-and-exit) 

(kill-buffer) 

Sender brevet uten a lukke Mail-buffer 
slik at man kan starte med a skrive en ny 
melding. 

Sender brevet og avslutter Mail. 

Avslutter Mail uten a sende brevet, inn-
holdet i bufferet slettes. 

M-x rmail 
For a lese posten gir man kommandoen M-x rmail til GNU Emacs. Komman-
doen lager et buffer i Rmail-modus i lesemodus ('read only' modus), noe som 
blant annet betyr at man har en rekke kommandoer bestaende av ett tegn og er 
lagd for a gjore det enkelt a lese posten. Forste uleste melding blir skrevet ut pa 
skjermen sammen med beskjed om hvor mye ulest post man har liggende, — jf 
Figur 28. 

De viktigste kommandoene i Rmail er enkle tastetrykk. For a lese posten rekker 
det lenge med fire kommmandoer; SPC, DEL, n og p . Med SPC (mellom-
romstasten) blar man framover i meldingen en skjermfull av gangen, med DEL 
(slettetasten) blar man bakover. En snarvei for a bla seg tilbake til begynnelsen av 
meldingen er . (punktum). For a lese neste melding trykker man n, mens p 
brukes for a vise forrige melding. Man kan skrive meldinger ut pa fil med 
kommandoene o og C-o. Kommandoen o skriver de ut i Rmail-format, mens 
C-o skriver de ut i mat7(X)-format. Den siste varianten anbefales. 

Bla seg gjennom bunken med ulest post: 
SPC 

DEL 

. (punktum) 

n 

M-n 

P 

(rmail-next-
undeleted-message) 

(rmail-next-message) 

(rmail-previous-
undeleted-message) 

Blar en skjermfull framover i meldingen. 

Blar en skjermfull bakover i meldingen. 

Tilbake til begynnelsen av meldingen. 

Viser neste uleste melding. 

Viser neste melding selv om den er 
markert som slettet. 

Viser forrige melding. 
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Figur 28: Lese elektronisk post med Rmail i GNU Emacs 

D a t e : Sa t 
From: The 

, 2 5 May 91 
P r e s i d e n t 

To: dan@sena t e . go v 
S u b j e c t : 

Hi , Dan . 

We have a 
S e c u r i t y 

George 

Meet ing 

m e e t i n g 
C o u n c i l . 

a t 
PI 

17 
<bu 

9: 

:05 :5S 
sh@hq. 

-0400 
mi l> 

3 0 tomorrow wi 
s a s e don1 t o v e r s l 

t h 
eep 

t h e 
t h 

N a t i o n a l 
LS t i m e . 

^3S E 
M-p 

j mnr 

] 
M-s streng 

- M - s streng 

o 

C-o 

(rmail-previous-
message) 

(rmail-show message) 

(rmail-last-message) 

(rmail-search) 

(rmail-search) 

(rmail-Subject-save-
article) 

(rmail-Subject-save-
article) 

Viser forrige melding selv om den er 
markert som slettet. 

Tar et meldingsnummer mnr som 
argument, uten argument viser den 
forste melding. 

Viser siste melding. 

Soker framover etter meldinger som 
inneholder den oppgitte tegnstrengen 
streng. 

Soker bakover etter meldinger som 
inneholder tegnstrengen streng. 

Skriver artiklen pa (slutten av) en fil i 
normalformat (Rmail-format). 

Skriver artiklen pa (slutten av) en fil i 
U N I X Mail-format. 

Med kommandoen h kommer man inn i oversiktsmodus og far en oversikt over 
hvilke brev som er lagret i "bruker/RMAIL-f\\en. 

Lage oversikt over lagrede meldinger: 
h 

1 merke 

C-M-r navn 

(rmail-summary) 

(rmail-summary-
by-labels) 

(rmail-summary-
by-recipients) 

Lager oversikt over alle meldinger. 

Lager oversikt over alle meldinger med 
merke. 

Lager oversikt over meldinger fra eller til 
navn. 
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I oversiktsmodus fas opplysninger om nummeret Rmail har satt pa brevet, dato -
stempelet for avsending, avsenderens navn og adresse, samt alt det er plass til av 
emnelinja. I krollparentesene star merkelapper man selv setter pa brevene for a 
sortere og systematisere dem (jf nedenfor). Man plukker ut brevet man vil ha tak 
i med piltastene, og viser brevet markoren peker pa med kommandoen j . Med 
kommandoen n vises brevet nedenfor markoren, mens brevet ovenfor markoren 
vises med kommandoen p . Man blar framover i oversikten med kommadoen 
SPC og bakover med DEL. 

Kommandoer i oversiktsmodus: 

j 

C-n 

C-p 

n 

P 

d 

u 

SPC 

DEL 

X 

q 

(rmail-summary-
goto-msg) 

(rmail-summary-next-
all) 

(rmail-summary-
previous-all) 

(rmail-summary-next-
msg) 

(rmail-summary-
previous-msg) 

(rmail-summary-
delete-forward) 

(rm ail-summary-
undelete) 

(rmail-summary-
scroll-msg-up) 

(rmail-summary-
scroll-msg-down) 

(rmail-summary-exit) 

(rm ail-summary-quit) 

Viser brevet markoren peker pa. 

Viser fram brevet pa neste linje i 
oversikten. 

Viser fram brevet pa forrige linje i 
oversikten. 

Viser fram neste brev som ikke er merket 
for sletting. 

Viser fram forrige brev som ikke er 
merket for sletting. 

Merker et brev for sletting. 

Fjerner et slettemerke. 

Blar framover i oversikten. 

Blar bakover i oversikten. 

Avslutter oversiktsmodus. 

Avslutter oversiktsmodus og forlater 
Rmail. 

Rmail tar vare pa alle meldinger inntil brukeren selv sletter dem. En melding 
kan merkes for sletting med kommandoen d enten man er i lese- eller oversikts-
modus. Et slikt slettemerke kan fjernes med kommandoen u. Slettingen blir ikke 
satt i verk for man forlater Rmail eller gir kommandoen x. 

Slette meldinger: 
d 

C-d 

u 

X 

(rmail-delete-forward) 

(rmail-delete-
backward) 

(rmail-undelete-
previous-message) 

(rmail-expunge) 

Merker meldingen for sletting og viser 
neste melding. 

Merker meldingen for sletting og viser 
forrige melding. 

Fjerner slettemerket pa meldingen. 

Setter i verk slettingen av meldinger 
umiddelbart og uten a vente pa at man 
forlater Rmail. 
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Man kan selv systematisere meldingene ved a sette merkelapper ('labels') pa den 
med kommandoen a. I oversiktsmodus vil merkelappen sta i klammeparenteser 
({merkelapp}). Man skafFer seg oversikt over meldinger med en bestemt merke-
lapp med kommandoen 1. 

En merkelapp kan fjernes med kommandoen k. I lesemodus kan man finne neste 
innlegg med en merkelapp med kommandoen C-M-n og forrige innlegg med 
C-M-p. Disse kommandoene krever at man spesifiserer merkelappen, normal-
verdien er den merkelappen man benyttet sist. 

Man kan ogsa lage en oversikt over meldinger fra en bestemt avsender med 
kommandoen C-M-r ved a oppgi et navn som argument. 

Sette merkelapper pa meldinger: 
a mrk | (rmail-add-label) 

k mrk (rmail-kill-label) 

C-M-n mrk 

C-M-p mrk 

(rmail-next-
labeled-message) 

(rmail-previous-
labeled-message) 

Merker meldingen med merkelappen 
mrk, oppgir man ikke mrk vil forrige 
brukte merke bli benyttet. 

Fjerner merkelappen mrk pa meldingen. 

Henter fram neste melding med 
merkelappen mrk. 

Henter fram forrige melding med 
merkelappen mrk. 

Man kan svare pa en melding med kommandoen r. Denne kommandoen apner 
en Mail-bufFer i samme vinduet. I mange sammenhenger er det bade oversiktlig 
og arbeidsbesparende a hente inn hele eller deler av innlegget man svarer pa. 
Dette gjores med kommandoen C-c C-y. Den meldingen man svarer pa blir da 
lagt inn i svaret, innrykket fire posisjoner mot hoyre. Dette kan man redigere pa 
som man vil ved a fjerne deler av den, legge til kommentarer mm. 

Svaret sendes pa vanlig mate med kommandoen C-c C-c og man vender trygt 
tilbake til Rmail. 

Mail brukes pa samme mate nar man videresender en melding med kommando-
en f. Man blir da spurt etter navn og adresse pa mottakeren. For man videresen-
der meldingen, kan man legge inn egne kommentarer mm i den. Med komman-
doen m startes Mail fra Rmail for a skrive og sende en ny melding. 

Skrive ny melding, besvare og videresende meldinger: 
m 

r 

f 

c 

(rmail-mail) 

(rmail-reply) 

(rmail-forward) 

(rmail-continue) 

Apner en Mail-buffer i samme vindu for 
a skrive og sende en ny melding. 

Apner en Mail-buffer i samme vindu for 
a svare pa en melding. 

Apner en Mail-buffer i samme vindu for 
a videresende en melding til en eller flere 
andre mottakere. 

Fortsetter editering av en melding. 

Man forlater Rmail pa en ordnet mate med kommandoen q. 
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M-x gnus 
Newsleseren i G N U Emacs heter Gnus. Med Gnus kan man holde oversikt 
over Newsgruppene man er medlem i, melde seg inn og ut av grupper, lese 
artikler i gruppene, arkivere dem pa fil, svare pa en artikkel enten med et brev til 
forfatteren eller en svarartikkel til Newsgruppen, samt skrive og publisere egne 
Newsartikler. 

Oversiktsmodus 
Gnus startes med G N U Emacs kommandoen M-x gnus. Det forste man moter 
er oversiktsmodus («Newsgroup BufFer»). Denne gir oversikt over hvilke grupper 
man abonnerer pa og hvor mange uleste artikler man har i gruppene. Listen kan 
man pile seg gjennom med opp- og ned-piltastene eller bla i med de vanlige bla-
kommandoene i G N U Emacs, f.eks. C-v som blar en skjermfull framover og 
M-v som blar en skjermfull bakover. Man velger den Newsgruppen man onsker 
a lese ved a plassere markoren pa linjen med gruppen i oversikten og trykke 
SPC (mellomromstasten). Man far sa opp forste uleste artikkel i gruppen. Man 
kan ga direkte til en Newsgruppe med kommandoen j . Man blir da bedt om a 
skrive inn gruppenavnet i minibufferen. Man kan ogsa ta en inkrementell sok pa 
gruppenavn med kommandoen / (skrastrek) for a finne grupper som omhandler 
spesielle emner. 

Gnus bruker "bruker/.newsrc pa samme maten som rn(l). Den mest brukte 
kommandoen i oversiktsmodus er u som brukes til a melde seg ut av en News-
gruppe. Med denne kommandoen blir man meldt ut av den gruppen markoren 
peker pa. Onsker man a melde seg ut av en annen gruppe brukes kommandoen 
U. Man blir da spurt etter navnet pa gruppen man vil melde seg ut av. Grupper 
man melder seg ut av blir merket med en U. Neste gang man gar inn i Gnus vil 
ikke denne gruppen bli listet opp i oversikten. 

Oversikt over alle gruppene fas med kommandoen L. Alle gruppene man ikke 
er medlem av, er merket med en U i denne oversikten. Man kan sa melde seg 

Figur 29: Oversiktsmodus i Gnus. 
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SPC: s e l ec t n:Forward p:Backward <j:Exit c-c TAB:Run info ? 
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inn i grupper med samme kommandoene som man melder seg ut med. Kom-
mandoen u brukes til a melde seg inn i gruppen markoren peker pa. Komman-
doen U brukes til a melde seg inn i en spesiell gruppe og man blir bedt om a 
oppgi navnet pa denne gruppen. I begge tilfeller forsvinner U-en foran pa linjen 
som tegn pa at man er medlem. Kommandoen 1 skriver ut listen over grupper 
man er med i og har uleste artikler i. 

Man kan merke artiklene i en gruppe som lest ('read') uten a lese dem med 
kommandoen c. Denne kommandoen har ingen virkning pa artikler man tid-
ligere har merket ulest ('unread', jf nedenfor). Kommandoen C merker ogsa 
disse artiklene som lest. 

Kommandoen x oppdaterer gruppeoversikten etterat man har meldt seg ut av 
grupper, lest innlegg etc. 

I oversiktsmodus kan man hente fram dokumentasjon av kommandoene som er 
tilgjengelig med C-c C-i. Kommandoen q er nyttig her som i alle andre sam-
menhenger. Det er en ordnet mate a forlate den modus man er i og komme 
tilbake til et overordnet modus, f.eks. fra hjelpemodus ('Info') tilbake til over-
siktsmodus. I oversiktsmodus sorger denne kommandoen for a oppdatere status 
pa medlemsskap i grupper, leste og uleste artikler mm. Onsker man a forlate 
Gnus uten a oppdatere statusinformasjonen benytter man kommandoen Q 
(bland for all del ikke sammen q-/Q-kommandoene!! — det er slitsomt nok a 
holde seg orientert, om man ikke i tillegg ma lese innleggene to ganger). 

Kommandoer i oversiktsmodus: 
C-v og M-v 

j g^PPe 

/ 
SPC 

= 

g 

u 

U gruppe 

L 

1 

c 

(gnus-Group-jump-
to-group) 

(isearch-forward) 

(gnus-Group-read-
group) 

(gnus-Group-select-
group) 

(gnus-Subject-show-
article) 

(gnus-Group-
unsubscribe-current-
group) 

(gnus-Group-
unsubscribe-group) 

(gnus-Group-list-all-
groups) 

(gnus-Group-list-
groups) 

(gnus-Group-catch-
up) 

Blar hhv framover og bakover i overs-
ikten, en skjermfull av gangen. Opp-
og nedpiltastene flytter markoren for a 
velge Newsgruppe. 

Velger Newsgruppe ved i. gi gruppe-
navnet som argument. 

Inkrementell sok pa gruppenavn. 

Starter lesemodus for a lese artiklene i 
gruppen markoren peker pa og viser 
forste uleste artikkel i artikkelbuffer. 

Starter lesemodus og viser kun oversikt 
over uleste artikler. 

Leser artiklen om igjen. 

Slar pa/av abonnementet pa gruppen 
markoren peker pa. 

Slar pa/av abonnementet pa gruppe. 

Lister alle tilgjengelige Newsgrupper. 

Lister opp gruppene man abonnerer pa 
og har uleste artikler i. 

Merker alle artikler i gruppen markoren 
peker pa som lest, unntatt artikler som 
er merket ulest. 
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c 

X 

C-c C-i 

q 

Q 

a 

(gnus -Group-ca t ch -
up-all) 

(gnus -Group- fo rce -
update) 

(gnus-Info-f ind-
node) 

(gnus-Group-exi t ) 

(gnus-Group-qu i t ) 

(gnus -Group-pos t -
news) 

Merker alle innlegg i gruppen 
markoren peker pa som lest. 

Oppdaterer oversikten over grupper 
man abonnerer pa og har uleste artikler 
i. 

Viser oversikt over kommandoer som 
kan brukes i oversiktsmodus. 

Avslutter Gnus pa en ordnet mate ved a 
oppdatere oversikten over grupper man 
abonnerer pa. 

Avslutter Gnus uten a oppdatere 
opplysningene. 

Starter postnews(l) for a skrive en 
artikkel, spor etter Newsgruppe, emne 
og distribusjon. 

Lesemodus 
Etterat man har valgt gruppe kan man begynne a lese artikler. Kommandoen 
SPC starter lesemodus. Her er skjermbildet delt mellom to buffere; en e m n e -
buflfer («Subject BufFer») og en artikkelbuflfer («Article BufFer»). 

I emnebufferen er det listet opp en del opplysninger om de uleste artiklene, 
mens artikkelbufFeren inneholder forste uleste artikkel i den valgte gruppen. A 
lese en artikkel krever to ting. Forst velger man artiklen i emnebufFeren, deretter 
leses den utvalgte artiklen inn i artikkelbufFeren. Noen kommandoer gjor begge 
deler samtidig, mens andre er slik at man forst velger en artikkel og deretter gir 
en kommando for a fa fram artiklen. 

I emnebufFeren kan man bruke piltastene til a flytte markoren og velge hvilken 
artikkel man vil lese. Ved a trykke pa SPC-tasten hentes den valgte artiklen inn i 
artikkelbufFeren for lesing. (Kommandoen g gjor samme nytten.) Man kan velge 

Figur 30: Lesemodus i Gnus 

[ 29: aszef ler f ib i lb] Veliommen t i l nyhe t s t j enes t en 
[142: aszef ler tabi lb] Takt og tone i nyhe t s t j enes t en 

3[111: aszef ler tabi lb] Overs iJct over USENET network Hews 
18 8: as z e f l e r g b i l b ] Uio-hierark i e t av nyhets grupp er 

EHSH N ews group s: u i o . n y e-b ruk e r e . m e l d i n g e r 
F rom: as z ef ler f ib i l b o. u i o . no (Alek s a n d r a S z ef l e r ) 
S u b j e c t : O v e r s i k t o v e r USENET Network News 
N n t p - P o s t i n g - H o s t : b i l h o . u i o . n o 
O r g a n i z a t i o n : U n i v e r s i t y of Os lo , Norway 
D i s t r i b u t i o n : u i o 
D a t e : Thu, 23 J a n 1992 1 1 : 1 0 : 3 3 GMT 

O v e r s i k t o v e r USENET Network News 

HVA ER USENET NETWORK NEWS? 

u n i v e r s i t e t e t e r d e l av en verdensoimspennede t j e n e s t e f o r u t v e k s l i n g 
av i n f o r m a s j o n om. e t b r e d t s p e k t e r av emner i n n e n s } v e l f ag som. 
r e k r e a s j o n . Denne t j e n e s t e n h e t e r USENET Network News og t e l l e r god t ; og t e l l 

H S E 3 B KjU-UiUJ 
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en artikkel direkte med kommandoen j . Man blir da spurt etter artikkelnummer 
og ma deretter trykke SPC for a fi artiklen fram i artikkelbufFeren. Bruker man 
varianten med J vil artiklen automatisk bli vist i artikkelbufFeren. 

I emnebufFeren blir artikler som er lest merket med bokstaven D , mens den 
artiklen som er oppe i artikkelbufFeren er merket med et +-tegn etter artikkel-
nummeret. Artikler man har lest forsvinner fra oversikten neste gang man velger 
Newsgruppen. Man kan fjerne de umiddelbart fra oversikten med kommandoen 
x. 

Nar man skal lete gjennom lange lister over uleste innlegg er kommandoen = 
(likhetstegn) nyttig. Den utvider emnebufFeren til hele skjermbildet. Etter at 
man har valgt artikkel er det bare a trykke SPC og man er tilbake i lesemodus 
med utvalgt artikkel i artikkelbufFeren. Med kommandoen / (skrastrek) kan man 
gjore en inkrementell sok pa emnelinjene. Den virker pa samme mate som 
inkrementell sok i GNU Emacs. 

Med SPC far man altsa fram utvalgt artikkel i artikkelbufFeren. Er denne lenger 
enn det som vises pa skjermen, blar man seg framover med SPC og bakover 
med DEL i artiklen. Nar det ikke er mer igjen a vise, vil et nytt trykk pa SPC-
tasten vise fram neste uleste artikkel. Med kommandoene [ og ] flyttes man til 
henholdsvis begynnelsen og slutten av artiklen, mens g brukes til a lese artiklen 
om igjen. En del artikler er kryptert. Disse dekrypteres med kommandoen C-c 
C-r. 

0nsker man ikke a lese hele artiklen brukes kommandoen n til a velge neste 
artikkel og vise den i artikkelbufFeren. Kommandoen p brukes tilsvarende til a 
vise Fram forrige artikkel. Kommandoen C-M-n brukes til a finne neste artikkel 
med samme emnelinje som den man leser na, mens C-M-p finner forrige 
artikkel med samme emnelinje. 

Man velger om man vil se alle hodefeltene pa artiklene i artikkelbufFeren eller 
bare et utvalg (anbefales!) med kommandoen t. 

Man kan merke artikler som lest eller ulest. Merker man en artikkel som ulest 
betyr det at den ikke forsvinner fra oversikten over artikler nar man gar ut av 
Gnus, man kan altsa lese den pa nytt neste gang. Dette gjores med kommando-
ene u eller U. Med kommandoen u merkes artiklen som ulest og markoren 
flytter seg til neste artikkel, mens U merker artiklen som ulest og flytter mark-
oren til forrige artikkel. Merket fjernes tilsvarende med kommandoene M-u og 
M-U. Merking av en artikkel som ulest medforer at D-en endres til en binde-
strek i emnebufFeren. I oversiktsmodus markerer * at det finnes artikler som er 
merket ulest i gruppen. 

A merke en artikkel som lest er en enkel mate a skippe lesingen av den pa. Det 
gjores med kommandoene d og D . Kommandoen d merker en artikkel som lest 
og flytter markoren til neste artikkel, mens D flytter markoren til forrige artik-
kel. Kommandoen k merker alle artikler med samme tittel som lest, mens kom-
mandoen c merker alle uleste (unntatt de som allerede er merket som ulest) 
artikler i gruppen som lest. Med kommandoen x kan man sa fjerne alle artiklene 
som er markert som lest fra emnebufFeren. 

Man kan soke inkrementelt etter tegnstrenger i artikler med kommandoen s. 
Vanlig soking pa regulaere uttrykk kan gjores framover eller bakover i artiklen 
med hhv. M-s og M—S. Man ma i begge tilfelle oppgi sokestreng. 
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Man kan soke etter forrige artikkel i en artikkelkjede med kommandoene A og 
M-r. 

Man kan skrive en artikkel ut pa fil med blant annet kommandoene o og C-o. 
Disse gjore det samme som tilsvarende kommandoer i Rmail. Kommandoen o 
skriver den altsa ut i Rmail-format, mens C-o skriver den ut i vanlig UNIX 
mail-format. Det siste anbeFales. 

Kommandoer i lesemodus: 
C-v og M-v 

S P C 

D E L 

[ 

] 

g 

j nr 

J nr 

C-c C-r 

n 

P 

N 

P 

M-C-n 

M-C-p 

t 

u 

U 

(gnus-Subject-next-
page) 

(gnus-Subject-prev-
page) 

(gnus-Subject-
beginning-of-article) 

(gnus-Subject-end-of-
article) 

(gnus-Subject-show-
article) 

(gnus-Subject-goto-
subject) 

(gnus-Subject-goto-
article) 

(gnus-Subject-caesar-
message) 

(gnus-Subject-next-
unread-article) 

(gnus-Subject-prev-
unread-article) 

(gnus-Subject-next-
article) 

(gnus-Subject-prev-
article) 

(gnus-Subject-next-
same-subject) 

(gnus-Subject-prev-
same-subject) 

(gnus-Subject-toggle-
header) 

(gnus-Subject-mark-
as-unread-forward) 

(gnus-Subject-mark-
as-unread-backward) 

Blar framover og bakover i oversikten 
over uleste artikler, en skjermfull av 
gangen. Opp- og nedpiltastene flytter 
markoren for a velge artikkel. 

Viser artiklen markoren peker pa i 
artikkelbufferen, er artiklen lengre enn 
skjermbildet brukes den til a bla en 
skjermfull av gangen framover i artiklen. 

Blar bakover i artiklen, en skjermfull av 
gangen. 

Viser slutten av artiklen. 

Viser begynnelsen av artiklen. 

Leser artiklen om igjen. 

Flytter markoren til artiklen med 
artikkelnummer lik nr. 

Viser artikkel nr i artikkelbuffer. 

Dekrypterer en kryptert artikkel. 

Viser neste uleste artikkel i artikkel-
vinduet. 

Viser forrige uleste artikkel i 
artikkelvinduet. 

Viser neste artikkel i artikkelbufferen. 

Viser forrige artikkel i artikkelbufferen. 

Viser neste artikkel med samme 
emnelinje. 

Viser forrige artikkel med samme 
emnelinje. 

Velger om man vil se alle eller bare noen 
av hodefeltene i artiklene man leser. 

Markerer artiklen som ulest og viser 
neste artikkel i artikkelbufferen. 

Markerer artiklen som ulest og viser 
forrige artikkel i artikkelbufferen. 
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M-u 

M-U 

d 

D 

k 

c 

X 

s 

M-s uttrykk 

M-S uttrykk 

A 

M-r nr 

o 

C-o 

(gnus-Subject-clear-
mark-forward) 

(gnus-Subject-clear-
mark-backward) 

(gnus-Subject-mark-
as-read-forward) 

(gnus-Subject-mark-
as-read-backward) 

(gnus-Subject-kiU-
same-subject-and-
select) 

(gnus-Subject-catch-
up-and-exit) 

(gnus-Subject-delete-
marked-as-read) 

(gnus-Subject-isearch-
article) 

(gnus-Subject-search-
article-forward) 

(gnus-Subject-search-
article-backward) 

(gnus-Subject-refer-
parent-article) 

(gnus-Subject-refer-
articles) 

(gnus-Subject-save-
article) 

(gnus-Subject-save-
article) 

Fjerner merket fra artiklen og viser neste 
artikkel i artikkelbufferen. 

Fjerner merket fra artiklen og viser 
forrige artikkel i artikkelbufferen. 

Markerer artiklen som lest og viser neste 
artikkel i artikkelvinduet. 

Markerer artiklen som lest og viser 
forrige artikkel i artikkelvinduet. 

Markerer alle artikler med samme emne 
som lest og viser neste uleste artikkel i 
artikkelbufferen. 

Markerer alle artikler som lest, med 
unntak av de som er merket ulest. 

Fjerner artikler som er lest eller markert 
som lest fra emnebufferen. 

Inkrementell sok i artiklen. 

Soker etter uttrykk framover i artiklen. 

Soker etter uttrykk bakover i artiklen. 

Finner forrige artikkel i en artikkelkjede. 

Finner artiklen med artikkelnummer lik 
nr. 

Skriver artiklen pa (slutten av) en fil i 
Rmail-format. 

Skriver artiklen pa (slutten av) en fil i 
mail(l)-{ormat. 

Skrive egne artikler, m.m. 
Man kan delta aktivt i News pa flere mater. Man kan skrive en artikkel til en 
gruppe eller svare pa en artikkel. Kommandoen a brukes nar man skal skrive en 
artikkel til en gruppe. Man blir forst spurt om man virkelig vil sende artiklen. Er 
man etter grundig omtanke fremdeles overbevist om at verden bor fa vite det 
man har pa hjertet, svarer man y (=yes). Befinner man seg i oversiktsmodus blir 
man forst spurt om hvilken Newsgruppe man vil skrive artikkel i. Er man i 
lesemodus gar Gnus ut fra at artiklen skal til den gruppen man leser i og spor 
ikke etter gruppe. Deretter blir man spurt om emne og distribusjon. Ved a svare 
world pa sporsmalet om distribusjon, vil artiklen fa samme distribusjon som 
gruppen. 

Far man lyst til a svare pa en artikkel kan det gjores enten med et brev til forfatt-
eren av artiklen eller som en svarartikkel («follow-up») til gruppen. Valget mel-
lom de to avhenger selvsagt av hva man har a si og hvor stor interesse svaret har 
for andre. Erfaring tilsier at et brev holder i de aller fleste tilfelle. Kommandoen r 
brukes til a sende et brev til forfatteren. Man kommer da inn i Mail-modus og 
forfatter brevet pa samme mate som ethvert annet brev (jfr omtalen av Mail og 
Rmail foran). Kommandoen R brukes hvis man onsker a legge artiklen man 
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svarer pa inn i brevet («yank») for a kommentere de ulike delene direkte (se 
omtalen av kommandoen C-c C-y i Rmail foran). 

Man lager en svarartikkel («follow-up») med kommandoene f og F. Disse kom-
mandoene fyller ut gruppe-, emne- og distribusjonsfeltene automatisk. Forskjell-
en mellom dem er at F «yanker» inn artiklen man svarer pa. 

Angrer man pa en artikkel man har sendt kan man forsoke a fjerne den med 
kommandoen C, etter at man forst har hentet fram artiklen i lesemodus. 

Skrive eller svare pa artikler: 
a 

f 

F 

r 

R 

m 

C 

C-c C-i 

(gnus-Subject-post-
news) 

(gnus-Subject-post-
reply) 

(gnus-Subject-post-
reply-with-original) 

(gnus-Subject-mail-
reply) 

(gnus-Subject-mail-
reply-with-original) 

(gnus-Subject-mail-
other-window) 

(gnus-Subject-cancel-
article) 

(gnus-Info-find-node) 

Starter postnews(l) for a skrive en artikkel 
til Newsgruppen, ber om emne og 
distribusjon. 

Starter postnews(l) for a lage en svar-
artikkel til gruppen. 

Starter postnews(l) for a lage en svar-
artikkel til gruppen, legger original-
artiklen inn i svaret innrykket fire 
posisjoner. 

Starter Mail for a lage et brev til for-
fatteren av artiklen. 

Starter Mail for a lage et brev til for-
fatteren av artiklen, legger original-
artiklen inn i brevet innrykket fire 
posisjoner. 

Starter Mail i et annet vindu for & skrive 
og sende en melding. 

Sletter artiklen man angrer pa at man 
sendte. 

Viser oversikt over kommandoer som 
kan brukes i lesemodus. 

Artiklen sendes med samme kommando som man bruker for a sende elektronisk 
post i Mail, det vil si kommandoen C-c C-c. 

Avslutte Gnus 
Dokumentasjon av kommandoene i lesemodus fir man med kommandoen C-c 
C-i. Man forlater lesemodus og vender tilbake til oversiktsmodus med komman-
doen q. Med samme kommando i oversiktsmodus forlater man Gnus. 
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Post med VAX/VMS 
MAIL er kommandoen man benytter for a sende og lese elektronisk post under 
VAX/VMS enten mottakeren befinner seg pa samme maskin, pa en annen mas-
kin i samme DECnet eller pa en VAX/VMS-maskin tilknyttet et ofFentlig X.25-
nett (DATAPAK m.m.). DECnet, X.25-nett (DATAPAK m.m.) og andre nett 
er beskrevet naermere i kapitlet «Nett og protokoller». Adresser i disse nettene er 
beskrevet i kapitlet «Adressering». 

Om man kan sende post til brukere i andre nett (Internet, UUCP, Bitnet etc) 
avhenger av programvaren som ellers er tilgjengelig pa maskinen. Ved Univer-
sitetet i Oslo kan man sende og motta post i Internet med MAIL. 

Under VMS er de ulike komponentene i posttjenesten tett koplet tett sammen. 
Brukerne har ikke samme grad av frihet til a velge mellom alternative program-
mer for a sende og lese post slik det er tilfellet under UNIX. For a bruke MAIL 
ma man altsa vasre innlogget pa en VAX/VMS-maskin. Valgfriheten begrenser 
seg til a bestemme visse egenskaper ved brukergrensesnittet, f.eks. hvilken editor 
man vil benytte for a skrive meldinger. 

Meldingsformatet 
I forhold til meldingsformatet som benyttes i Internet mm, har meldingene som 
formidles av MAIL under VMS et enkelt format: 

#<nummer> <dato og tidspunkt> <mappenavn> 

From: CarloG 
To: A1C, GinoG, LuckyL 
Cc: Capito::JimMcC, FBI::JEH 
Subject: Cosa Nostra 

Var sak star svak for tiden. Foreslar at vi motes i 
vennlige omgivelser for a lage en strategiplan og 
drofte muligheten for bedre profilering av virksom-
heten. 

Carlo 

Meldingshodet bestar av sju felter, hvorav alle unntatt ett er obligatorisk. Meld-
ingsnummeret er en entydig identifikasjon av meldingen. Det pafores av maskinen 
som mottar meldingen. Dato og tidspunkt angir tidspunktet for avsendelsen av 
meldingen. Mappenavnet identifiserer mappen der meldingen ligger. Frow-feltet 
fylles automatisk ut med avsenderens postadresse. Tb-feltet er det forste feltet 
som brukeren selv fyller ut. Cr-feltet er det ene feltet som ikke er obligatorisk og 
benyttes bare nar det er behov for det. Meldingshodet avsluttes med Subject-feltet 
som angir emnet for meldingen. En blank linje skiller meldingshodet fra mel-
dingskroppen. Meldingen kan vaere kodet med 7-og 8-bits tegnsett. 
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VAX/VMS MAIL 
M A I L startes med en enkel k o m m a n do til V A X / V M S : 

$ MAIL 

Programmet svarer m e d klartegnet: 

MAIL> 

M A I L - p r o g r a m m e t er dermed klar til a ta i mo t k o m m a n d o e r fra brukeren. 
Kommandoen for a fa hjelp mens man bruker M A I L er: 

MAIL> HELP 

Med denne fir man en fullstendig dokumentasjon av M A I L - k o m m a n d o e n e . For 
nybegynnere kan folgende kommand o gi nyttige tips: 

MAIL> HELP GETTING_STARTED 

Ulike mater a starte M A I L pa er dokumenter t i: 

$ HELP MAIL 

Lese brev 
Ved innlogging fir man beskjed om man har uleste brev liggende: 

You h a v e N new m a i l m e s s a g e s 

For a fa lest brev startes M A I L med kommandoen ovenfor. For a lese forste 
uleste brev brukes kommandoen : 

MAIL> READ 

Forste uleste melding vises pa skjermen. En enklere mate a gjore det samme er a 
trykke pa RET- tas ten . Man kan deretter bla seg gjennom haugen med uleste 
meldinger ved a trykke pa RET-tas ten . R E A D - k o m m a n d o e n tar meldingsnum-
meret som argument. Det vil si at man kan lese melding n u m m e r 20 med k o m -
mandoen: 

MAIL> 2 0 

Man kan ogsa angi meldingsnummeret relativt til meldingen pa skjermen. K o m -
mandoen for a fi fatt i den femte siste meldingen er altsa: 

MAIL> - 5 

Onsker man a se forrige melding kan folgende k o m m a n d o benyttes: 

MAIL> BACK 

R E A D - k o m m a n d o e n i M A I L har en del opsjoner for a bestemme hvilke mel -
dinger man onsker a lese. Nasrmere detaljer finnes i: 

MAIL> HELP READ 

Skrive meldinger 
A skrive og sende en melding er omtrent like enkelt. Man starter med k o m m a n -
doen: 

MAIL> SEND 
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Programmet spor deretter om to ting, hvem meldingen skal sendes til og emnet: 
TO: mottaker(-e) 
SUBJECT: overskriften pa meldingen 

Etterat dette er fylt inn fir man beskjed om a skrive inn meldingen: 
Enter your message below. Press CTRL/Z when complete, or 
CTRL/C to quit: 

CTRL/Z sender meldingen til mottakeren/-ne som er oppgitt i TO:-feltet. 
Onsker man ikke a sende meldingen avbrytes altsa sesjonen med CTRL/C . 

Mottaker av meldingen kan vaere en enkeltbruker eller en gruppe av brukere. 
Gruppen kan identifiseres pa to mater. Den ene maten er a fore opp mottakeme 
fortlopende i TO:-feltet med komma mellom. Er det en gruppe man ofte kom-
muniserer med kan man lage en distribusjonsliste. En distribusjonsliste er en liste 
med mottakere lagret pa en fil. TO:-feltet kan altsa se slik ut: 

TO 
TO 
TO 

ZORRO 
ZORRO, BATMAN, SHADOW, SPIRIT 
@filnavn 

Filen filnavn med distribusjonslisten ser slik ut hvis den skrives ut pa skjermen: 
zorro 
batman 
shadow 
spirit 

Hver deltaker pa listen har altsa en egen linje i filen. 

Man kan legge innholdet av en fil inn i meldingen pa denne maten: 
MAIL> SEND FILNAVN 

Ogsa SEND-kommandoen i MAIL har en del opsjoner. Disse er dokumentert i: 
MAIL> HELP SEND 

Egenskapene ved VMS MAIL 
Med SET-kommandoen kan brukeren selv bestemme en del av egenskapene 
ved MAIL-programmet. Man lister ut verdiene som er satt pa de ulike paramet-
rene med SHOW-kommandoen, jf Figur 31. Eksempel pa egenskaper man kan 
bestemme med SET-kommandoen er: 

SET E D I T OR editor 

SET [NO]CC_PROMP 

SET [NO]COPY_SELF 

SET QUEUE=k0navn 

SET [NO]PERSONAT-NAME "navn" 

Bestemme hvilken editor man vil 
benytte til a redigere og lese meldinger 
nar man benytter /EDIT-opsjonen. 

O m man vil bli promptet med et CC: -
felt eller ikke nar man skal skrive en 
melding. 

Om man selv vil ha kopi av meldinger 
man sender eller ikke. 

Skriverkoen man onsker a benytte for a 
skrive meldinger ut pa papir. 

O m man vil ha med navn sammen med 
adressen eller ikke. 
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Figur 31: Parametre i VMS MAIL vist med SHOW-kommandoen 

MAIL> SHOW ALL 
Your mail file directory is DISKJJSIT: X_NESS_B.MAIL . 
Your current mail file is DISK_7: X_NESS_B.MAIL MAIL.MAI;1. 
No folder is currently selected. 
The wastebasket folder name is WASTEBASKET. 
Mail file DISK_7: X_NESS_B.MAIL MAIL.MAI;1 

contains 0 deleted message bytes. 

You have 0 new messages. 

You have not set a forwarding address. 
Your personal name is "BJ0RN NESS". 
Your editor is defined by the file 
EMACS_LIBRARY:<ETC>MAILEMACS.COM. 
CC prompting is disabled. 
Automatic copy to yourself on SEND, REPLY. 
Automatic deleted message purge is enabled. 
Your default print queue is LPS_ASC. 
You have not specified a default print form. 
MAIL> 

Fullstendig dokumentasjon av SET- og SHOW-kommandoene fir man pa 
folgende mate: 

MAIL> HELP SET-SHOW 

Besvare, videresende melding 
En melding kan man besvare direkte med kommandoen: 

MAIL> REPLY 

Man kan videresende meldingen til en annen bruker med kommandoen: 
MAIL> FORWARD 

I begge tilfelle kan man benytte samme opsjoner som for SEND-kommandoen. 

Arkivere meldinger 
En enkel mate a skille viktige fra uviktige meldinger er a merke dem. Det gjor 
man med kommandoen: 

MAIL> MARK 

Merkede meldinger kan senere hentes fram igjen med kommandoen: 
MAIL> READ/MARKED 

Merket fjernes med kommandoen: 
MAIL> UNMARK 

MAIL har et system for a organisere meldinger i mapper ('folders'). I utgangs-
punktet har man tre mapper: 
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NEWMAIL 

MAIL 

WASTEBASKET 

Innkommende meldinger legges automatisk i denne 
mappen. Ved innlogging sjekkes innholdet i mappen og 
man Sr beskjed om det er ulest post der eller ikke. 

Nar man har lest en melding lagres den her hvis man 
ikke bestemmer noe annet. 

Sletter man en melding (se senere) legges den her inntil 
man forlater MAIL. 

Mappene eksisterer bare sa lenge det er noe i dem. Nar det kommer inn en ny 
melding opprettes mappen NEWMAIL. Etterat meldingene er lest flyttes de 
over i MAIL-mappen og NEWMAIL-mappen slettes. Det samme er tilfelle med 
WASTEBASKET. Nar en melding merkes for sletting opprettes mappen og 
meldingen legges her. Nar man gar ut av MAIL fjernes bade meldingene her og 
mappen som sadan. 

For de som er interessert i a finne ut hvordan man lager egne mapper, flytter 
meldinger mellom mapper mm vises det til dokumentasjonen og opplysningene 
som gis som svar pa kommandoene: 

MAIL> HELP FOLDERS 
MAIL> HELP MOVE 

Man lister ut innholdet i en mappe — i dette tilfelle MAIL-mappen - med kom-
mandoen: 

MAIL> DIRECTORY 

# From 
1 BIGBOSS::GAMBINO 
<...liste med brev...> 

MAIL 
Date 
17-APR-1989 

Subject 
Cosa Nostra 

I listen star navnet pa mappen overst i hoyre hjome (i dette tilfelle MAIL, hadde 
det vasrt ulest post ville mappen va?rt NEWMAIL) For hver enkelt melding 
opplyses det om nummer, avsender, dato og tittel pa meldingen. Hvis meldingen 
er merket star det en stjerne (*) foran meldingsnummeret. Meldingsnummeret 
fir meldingen automatisk av programmet. Dette nummeret kan benyttes i mange 
sammenhenger, for eksempel sammen med READ- og REPLY-kommandoene. 

DIRECTORY-kommandoen har en del velgere for blant annet a bestemme i 
detalj hva man onsker a liste ut av opplysninger. Opsjonene er dokumentert i: 

MAIL> HELP DIRECTORY 

Man sletter en melding med kommandoen: 
MAIL> DELETE nummer 

Meldingen legges i WASTEBASKET og star omtalt som (DELETED) i over-
sikten. Man kan hente tilbake meldingen hvis man angrer pa slettingen. Det ma 
imidlertid gjores for man forlater programmet. Etter at man har forlatt program-
met er meldingen tapt for alltid. 

Meldingene kan legges pa en fil med kommandoen: 
MAIL> EXTRACT nummer filnavn 

Med opsjonen /NOHEADER fjernes meldingshodet for meldingen legges pa 
fil. Med opsjonen /APPEND foyes meldingen til slutten av en fil. 
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Man kan skrive meldingen ut pa en skriver med kommandoen: 
MAIL> PRINT nummer 

Onsker man a sende meldingen til en annen ko enn den man har satt opp pa 
forhand gjores det med /QUEUE= konavn. 

En nyttig kommando i forbindelse med DELETE-, EXTRACT- og PRINT-
kommandoene er SELECT-kommandoen. Med denne kommandoen kan man 
gruppere meldinger som man sa kan slette, legge pa fil eller skrive ut samlet. 
Naermere detaljer om kommandoen finnes i: 

MAIL> HELP SELECT 

Ved a bruke velgeren /ALL sammen med DELETE-, EXTRACT- og PRINT -
kommandoene kan man slette, skrive pa fil eller skriver alle meldingene som er 
gruppert sammen. 

Man kan soke etter en bestemt melding med denne kommandoen: 
MAIL> SEARCH S0kestreng 

Snarveier 
Det finnes selvsagt en del snarveier i bruken av MAIL, blant annet en del op-
sjoner nar man starter programmet: 

MAIL/PERSON AL-N AME=navn 

MAIL/SUBJECT=emne 
MAIL/EDIT 

MAIL/SELF 

Sorger for at navn blir fort opp sammen med 
postadressen i FROM-feltet. 
Oppgir overskriften med en gang. 
Kaller opp editoren og benytte denne til a 
skrive og redigere meldingen. 

Sorger for at man selv far en kopi av 
meldingen. 

Dersom man har innholdet i meldingen lagret pa en fil, kan den sendes med 
folgende kommandoe: 

$ MAIL/SUBJECT= t i t te l mottaker filnavn 

Avslutte programmet 
Man forlater MAIL pa en ordnet mate med kommandoen: 

MAIL> EXIT 
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PortaCOM 
PortaCOM heter den andre konferansetjenesten som benyttes ved Universitetet 
i Oslo. Det gar pa en VAX/VMS-maskin som heter COMA. For a benytte tje-
nesten ma man vasre registrert som bruker pa denne maskinen eller en annen 
VAX/VMS-maskin ved universitetet. I tillegg til at PortaCOM er bundet til en 
maskin, skiller den seg fra Newstjenesten pa flere omrader. Bade brukermasse og 
informasjonsmengde i PortaCOM er mikroskopisk i forhold til News. For a 
bruke PortaCOM ma man i tillegg til a logge seg inn pa maskinen, identifisere 
seg med eget PortaCOM-brukernavn og —passord. Dette gjor at man ogsa kan 
stenge PortaCOM-moter for andre. Folgende scenario presentert i en tidligere 
«ABC om PortaCOM» kan illustrere noen egenskaper ved tjenesten: 

«La oss tenke oss personene Maarud, Hysing, Dahl og Mack fra uni-
versitetene i henholdsvis Oslo, Bergen, Trondheim og Tromso. 
Under et barbesok pa et faglig seminar pa Bolkesjo Turisthotell 
kastet Mack fram en hypotese at ungdommens spisevaner varierer 
med geografisk tilknytning, noe han selv mente a ha konstatert 
gjennom sine reiser rundt i verden. De andre fant denne pastanden 
sa interessant at man ble enige om a opprette det tverrfaglige 
prosjektet «Ungdom og spisevaner». 

Siden alle forskerne hadde tilgang til VAX via sine respektive 
universiteter ble PortaCOM valgt som kommunikasjonsmedium for 
prosjektet, og man opprettet motet «Ungdom og spisevaner» med de 
fire som medlemmer. Her ble prosjektets framdrift dr0ftet, og 
ideer fremkastet og diskutert. 

Som eksempel kan nevnes at Dahl i sin by mente a kunne konstatere 
at det var en klar sammenheng mellom forbruk av potetgull og spi-
sevegring, noe han mente matte skyldes potetgullets lite apetitt-
vekkende effekt. Han skrev et innlegg om dette i m0tet, og ble 
straks imotegatt av Maarud, som papekte en rekke svakheter ved 
Dahls resonnement, trakk hans materiale i tvil, og pekte pa endel 
prinsipielle betenkelighter ved a resonnere pa Dahls mate. Samti-
dig skrev Maarud et personlig brev til Dahl (som de andre i 
gruppen ikke fikk se), der han fremholdt at hans (Maaruds) onkel, 
som hittil raust og generost hadde sponset prosjektet neppe ville 
vsre like velvillig dersom Dahls hypotese ble fulgt videre opp. 
Disputten endte med at Dahl innsa endel svakheter i sitt reson-
nement, og trakk det tilbake. 

Videre meldte alle deltakerne seg inn i det apne motet «Mat (og) 
drikke», for a diskutere sine problemstillinger med andre. Da de 
fikk en del problemer med de statistiske metodene og databehand-
lingen av materialet sitt, meldte de seg inn i motet «Statistikk 
(programmer)* og fikk der mye hjelp, og kunne samtidig bidra med 
egne erfaringer til a hjelpe andre. 

I prosjektets sluttfase bestemte Hysing seg for a selge bilen sin 
(hva skal man vel med bil i Bergen etterat bompengene ble inn-
fort?). Han annonserte dette i motet «Markedsplassen», og fikk 
straks svar fra et betydelig antall kjopesterke NTH-studenter. 

(Etter at prosjektet var avsluttet ble Mack skilt. Dette kunne 
ikke PortaCOM hjelpe ham med, da moter av typen «Noen som passer 
for meg» betinger anonymitet, og anonymitet aksepteres ikke i 
PortaCOM).» 
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Det meste av virksomheten i PortaCOM foregar i det som kalles moter ('con-
ferences'). Motene kan vaere apne for alle deltakerne i PortaCOM eller de kan 
vasre lukkede. For et prosjekt, en arbeidsgruppe, et institutt og lignende er et 
lukket mote en effektiv kanal for a spre intern informasjon. Her kan ideer og 
forslag droftes, beskjeder formidles osv. USIT benytter i utstrakt grad Porta-
C O M til dette, det samme gjor BIBSYS-gruppen ved universitetet, begge med 
godt resultat. BIBSYS er det IT-baserte biblioteksystemet som benyttes blant 
annet ved Universitetet i Oslo. BIBSYS-tilknyttet personale er spredd rundt pa 
fakultets- og instituttbiblioteker over hele universitetet. PortaCOM gjor det 
mulig a formidle informasjon raskt og efFektivt til alle deltakerne. Resultatet er at 
behovet for tidkrevende motevirksomhet, telefonering og brevskriving er kraftig 
redusert. 

Pa den andre siden er apne moter i PortaCOM en effektiv mate a formidle 
informasjon, fa satt problemstillinger under debatt, innhente kommentarer til en 
sak og fa svar pa mer eller mindre konkrete sporsmal. Det er registrert omtrent 
1500 brukere av PortaCOM ved universitetet. Den samlede kunnskapen hos 
disse er stor bade i bredden og i dybden. Et sporsmal er sjelden ubesvart saerlig 
lenge, uansett hva det sporres om. Av historiske arsaker er IT-faglige problem-
stillinger det som oftest formidles i PortaCOM og lignende systemer. Etterhvert 
som brukere fra flere forskjellige fag har kommet med, er ikke bildet like ensidig 
lenger. At det er et efFektivt medium, kan illustreres med folgende gamle, men 
fremdeles like gode melding: 

(209431) 8 5 - 1 0 - 2 1 16:14 Even F l o o d UB-Tromso 
R e c e i v e r : Baa rd J o h a n n e s e n 
S u b j e c t : PortaCOM e r f a r i n g e r 

J e g kan medde le noen e r f a r i n g e r . . . . 

PortaCOM h a r vaert t i l s t o r h j e l p n a r d e t g j e l d e r a u t -
n y t t e kunnskapsmengden t i l de som j o b b e r med d a t a f a g . 
D e t t e f a g e t e r f r a b i b l i o t e k s s y n s p u n k t U s e d v a n l i g 
g r i s e t , masse a r b e i d e r p u b l i s e r e s u n d e r k r y p t i s k e fo r -
k o r t e l s e r og f i r m a e r , o f t e v e t en i k k e hva en f o r k o r t -
e l s e s t a r f o r , og h v o r a r b e i d e t e r u t f o r t . 

En gang s l e t j e g med en r e f e r a n s e i o v e r en uke f o r 
j e g f a n t pa a s p o r r e i PortaCOM, - e t t e r e t k v a r t e r 
kom s v a r e t ! (En annen t i n g e r a t han som v i s s t e l o s -
n i n g e n s a t t pa e t k o n t o r 20 m e t e r unna h e r i Tromso!) 

Kor t s a g t , d e t e r en e f f e k t i v mate a u t n y t t e e t s t o r t 
m e n n e s k e l i g r e s s u r s m a t e r i a l e p a . 

Ved siden av motene har hver enkelt bruker en postkasse som man kan sende 
brev til. Man kan med andre ord bruke PortaCOM bade til kommunikasjon 
med enkeltbrukere og grupper av brukere. 

De siste arene har PortaCOM fatt en ny anvendelse. Flere brukergrupper bruker 
i dag PortaCOM til fjernundervisning, — med svaert godt resultat. De som onsker 
a fa en foling med hvordan dette fungerer kan melde seg pa fjernundervisnings-
opplegget USIT har lagd rundt denne ABCen. I tillegg finnes det ogsa et 
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fjernundervisningstilbud i bruk av UNIX. Naermere opplysninger fas ved hen-
vendelse til Luka. 

PortaCOM bruksanvisning 
Man starter PortaCOM pa denne maten: 

$ run pub.-portacom 

Man far folgende velkomsthilsen fra PortaCOM: 
Welcome to PortaCOM (version 1.17F)! 
Please give your complete name. 
- Navnet skrives inn her 

Forste gang man gar inn i PortaCOM ma man registrere seg som bruker. I Por-
taCOM brukes det navnet man er dopt og registrert i manntallet under. I trad 
med vanlig skikk og bruk skriver man navnet sitt slik man ellers skriver det, -
med Store forbokstaver. Saernorske tegn gar like godt som amerikanske tegn. I 
tillegg er det vanlig a henge pa en parentes som sier noe om jobbtilknytning eller 
lignende. For eksempel trefFes forfatteren av denne ABCen under folgende navn 
1 PortaCOM: 

Bjorn Ness (USIT/BSS) 

Siden PortaCOM ikke kjenner brukeren fra for blir brukeren bedt om a velge et 
personlig passord: 

Your name was new to PortaCOM. If you want to give 
another name, please strike the RETURN key when you are 
asked for a password. 
Please choose a personal password: 
- Passordet skrives inn her 
As a check, type your password again: 

Det nye passordet ma man bekrefte ved a skrive det inn en gang til. Dette pass-
ordet benyttes sa hver gang man gar inn i PortaCOM. 

Man bestemmer selv hvor snakkesalig PortaCOM skal vaere. Av en eller annen 
grunn kalles dette ekspertnivd og dette bestemmer hvor mye hjelp og veiledning i 
form av menyer og valg som man far fra programmet. Nye brukere far automa-
tisk laveste ekspertniva (ekspertniva=0). Pa dette nivaet kommer man svaert langt 
uten a kunne mer enn a trykke pa RET-tasten. I alle situasjoner der man trenger 
a gi en kommando far man en liste med aktuelle valg opp pa skjemen. Etterat 
man har bekreftet passordet sitt skriver PortaCOM pa skjermen: 

<Opplysninger om hvor mange og hvilke brukere som er 
tilstede i PortaCOM for oyeblikket> 
You have seen all news 
You are in your mailbox 

When replying to a menu question, type a unique abbrevi-
ation of the part of the command outside parentheses. If 
you want to give the first command on the menu, just 
push RETURN. 
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What do you want to do? List active (conferences), 
(Become) member (of), Wait (for news), (Send a) letter 
(to), Quit, (Get) help, Other. 

Listen er kontekstavhengig og starter med den mest naerliggende kommandoen. 
Denne gir man altsa ved a trykke RET-tasten. 

Kommandoene i PortaCOM er holdt i et slags kvasimuntlig engelsk der en del 
ord er tatt med i parentes for a klargjore meningen med kommandoen: 

List active (conferences) 
(Read) next notice 

Ordene i parentes er altsa ikke en del av kommandoen. Kommandoer, motetit-
ler og lignende kan forkortes sa lenge forkortelsen er unik. Forkorter man mer, 
lister PortaCOM opp «treffene» og spor hvilket av dem man onsker. 

Hjelpen man far inne i PortaCOM er ikke altfor god. AUikevel bor man som ny 
bruker prove Help-kommandoen for a fa et inntrykk av mulighetene. Onsker 
man a finne ut hva en bestemt kommando benyttes til skriver man kommandoen 
etterfulgt av et ?-tegn. Listen over PortaCOM-kommandoer far man med: 

- L i s t commands 

Meter, innmelding m.m. 
Etter at man her registrert seg som bruker er det forste man gjor gjerne a orien-
tere seg litt om hva som skjer i mediet, finne ut hvilke moter man vil vaere med 
i, og lignende. Oversikt over alle motene i PortaCOM far man med: 

- L i s t c o n f e r e n c e s 

Kommandoen tar ett argument, — et tall som sier hvor mange dager motet kan 
ha vaert uten aktivitet for det er uinteressant. Normalverdien av argumentet er 
sju dagers inaktivitet. Folgende kommando lister opp moter der det har vaert 
aktivitet de siste tre dagene: 

- L i s t a c t i v e ( c o n f e r e n c e s ) 3 

Oversikt over lukkede moter far man pa denne maten: 
- L i s t p r i v a t e ( c o n f e r e n c e s ) 

Alle moter, enten de er apne eller lukkede, presenteres i to PortaCOM-moter: 
Presentasjon (av) apne (mtfter) 
Presentasjon (av) lukkede (moter) 

Apne moter melder man seg inn i pa egen hand. Lukkede moter har man som 
regel ingenting a gjore i, med mindre man blir bedt om a vaere med. Motets 
organisator vil da sorge for innmeldingen. Man melder seg inn i et apent Porta-
COM-mote pa folgende mate: 

- (Become) member (of) m0tetittel 

Man fir sa beskjed om at man er medlem av motet. Man fir deretter tilbud om a 
ga inn i motet og lese innleggene der: 

- (Join) next conference <m0tetittel> 
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Trykker man R E T fir man beskjed om at man har et antall uleste innlegg i dette 
motet. Hvordan PortaCOM oppforer seg na er avhengig av hvor mange uleste 
innlegg man har. Er det flere enn 20 uleste innlegg vil forstevalget blant kom-
mandoene som PortaCOM lister opp, vaere: 

- Only (read last) 

PJiT medferer at man blir spurt om hvor mange innlegg man vil lese. En ny 
RET medfore at man leser alle innleggene i konferansen. Man kan selv bestem-
me antallet pa denne maten: 

- Only (read last) antall 

Et antall uleste innlegg faerre enn 20 fir man folgende forstevalg: 
- (Read) n e x t n o t i c e 

Man kan ga til et annet mote enn det PortaCOM foreslar med kommandoen: 
- Join (conference) m0tetittel 

Skulle man vaere misfornoyd og onske a melde seg ut av motet kan det gjores 
med kommandoen: 

- Withdraw (permanently from) m0tetittel 

Presentasjon av brukerne 
Etter at man har vaert inne i PortaCOM fem ganger fir man beskjed om a skrive 
en presentasjon av seg selv. Dette skal man gjore skikkelig. Presentasjonen gar til 
motet: 

Presentasjon (av) PortaCOM brukere 

Svaert mange brukere av PortaCOM er medlem av dette motet. Det man skriver 
om seg selv her, er ofte det eneste andre brukere kan finne ut om en. Skriv der-
for det du vil at andre skal vite om deg i presentasjonen! Onsker du a bli tatt 
seriost i PortaCOM er dette et sted a begynne. Onsker man a endre denne pre-
sentasjonen pa et senere tidspunkt, for eksempel nar informasjonen ikke er ajour 
lenger gjor man det med kommandoen: 

- Write presentation (of) bruker 

Onsker man av en eller annen grunn a endre pa navnet sitt, kan det gjores med 
kommandoen: 

- Change name (of) 

Selv om man gjorde en blemme som nybegynner er det altsa mulig a rette opp 
inntrykket og skaflfe seg en pen fasade overfor andre brukere av PortaCOM. 

Man kan liste ut navnene pa alle andre brukere av PortaCOM med komman-
doen: 

- L i s t u s e r s 

Dette er ikke saerlig lurt. Med 1500 brukere tar det noen minutter for det siste 
navnet forsvinner over skjermen. Derimot kan man finne ut om kollegaen er 
med i PortaCOM med kommandoen: 

- Verify name tegnstreng 
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Her er tegnstreng enten en del av, eller hele navnet pa den man onsker a sjekke. 
Flere opplysninger om en bruker kan man fi med kommandoen: 

- S t a t u s (of) navn 

Opplysningene man fir omfatter bade presentasjonen av brukeren, medlemskap i 
moter, nar vedkommende sist var til stede i PortaCOM osv. (PortaCOM er et 
ofFentlig medium!) 

Meldinger i PortaCOM 
I PortaCOM kan man skrive folgende meldinger: 

• Et innlegg ('notice') i et mote. Innlegget kan leses av alle brukerne som 
er medlem av det aktuelle motet. 

• En kommentar ('comment') til et innlegg i et mote. Kommentaren kan 
leses av alle medlemmene i det aktuelle motet. 

• Et brev ('letter') til en eller flere brukere. Dette brevet havner i bruker-
ens/-nes postkasser og kan ikke leses av andre. 

• Et svar ('personal answer') til avsenderen av et innlegg i et mote eller et 
brev til en selv. Svaret havner i brukerens postkasse og kan ikke leses av 
andre. 

Et innlegg til motet man befinner seg i lages med kommandoen: 
- (Wr i t e new) n o t i c e 

Innlegget skrives direkte inn ved hjelp av den svaert enkle, innebygde editoren i 
PortaCOM. Har man ikke forandret ekspertnivaet avsluttes innlegget med en 
blank linje. PortaCOM spor sa etter hva man onsker a gjore med det. Forste -
valget pa menyen med aktuelle kommandoer er a sende innlegget til motet: 

- E n t e r ( i t ) 

Editoren har et knippe svaert enkle kommandoer. Omtalen av editoren og edi-
torkommandoene folger senere. En av kommandoene er a kalle opp den editor-
en man vanligvis benytter og bruke den til a skrive og redigere innlegget. 

Samme prosedyre benyttes ogsa for a skrive en kommentar, et brev eller et 
personlig svar. Kommandoene for a gjore dette er: 

- Comment (on entry) 
- (Send a) letter (to) bruker 
- Personal (answer) 

Forfatteren av innlegget, kommentaren, brevet og det personlige svaret kan foye 
til flere mottakere med kommandoen: 

- Add receiver navn pa m0te eller bruker 

Innlegg, kommentarer mm som en annen bruker star som forfatter av kan vide-
resendes til et annet mote eller bruker med kommandoen: 

- Information copy (to) navn pa m0te eller bruker 

Eksempel pa et PortaCOM-brev sa vi tidligere i denne delen. Eneste forskjellen 
mellom et innlegg og et brev er at ReceiVer-feltet inneholder hodet navnet pa et 
mote i innlegget og navnet pa en bruker i brevet. Er innlegget eller brevet sendt 
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Figur 32: En melding i PortaCOM kan se slik ut: 

( 1234567 ) 90-05-07 05:04 Bj0rn Ness (USIT/UiO) 
Receiver: PortaCOM (Erfaringer) /received/ 
Subject: Eksempel pa innlegg i PortaCOM 

Dette er eksempel pa hvordan ett innlegg i ett mote i 
PortaCOM kan se ut. Det du leser na er selve 
meldingen. Den kan skrives enten direkte i editoren i 
PortaCOM, skrives med en ekstern editor eller man kan 
hente den fra en fil man har redigert pa forhand. 

PortaCOM aksepterer (selvsagt) de norske tegnene *0a, 
- bruk disse, bruk ikke ae, oe, aa. 

F0r tekstfeltet kommer et hode med endel viktig infor-
masjon. F0rste linje starter med ett innleggsnummer, 
dato og klokkeslett for nar innlegget ble lagt inn i 
PortaCOM, samt forfatterens brukernavn i PortaCOM. 

Andre linjen i hodet inneholder informasjon om mottak-
eren av innlegget, i dette tilfellet ett mote, 
/received/ betyr at innlegget er registrert i motet. 
Hvis innlegget er et brev ville det flagget f©rst bli 
slatt pa nar brevet blir lest av mottakeren. 

Den tredje linjen inneholder emnet eller overskriften 
til innlegget. Denne forfatter man selv. 

i 
Dette er minimum hodeinformasjon i PortaCOM-innlegget. 
I et annet eksempel er det vist hvilken informasjon 
som star i hodet nar innlegget er en kommentar eller 
et personlig svar, nar det er videresendt til en annen 
bruker, har flere mottakere osv. 

Nederst f0lger en hale med innleggsnummeret. I et 
annet eksempel vises det at denne halen ogsa innholder 
opplysninger om hvilke kommentarer det er til 
innlegget, hvis det er noen. 

( 1234567 ) 

til flere mottakere, vil alle mottakerne vaere listet opp som Receiver. Er innlegget 
videresendt vil folgende sta i meldingshodet: 

Information copy to navn from navn 

Hvis meldingen er en kommentar til et innlegg i et mote eller svar pa et brev fra 
en annen bruker, vil meldingshodet inneholde folgende: 

Comment to: (nummer) by navn 
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PortaCOM holder orden pa brev man fir og innlegg i de motene man er med-
lem av og skriver ut en oversikt over uleste meldinger nar man starter. Ved siden 
av a lese meldingene kan man merke dem med: 

- Mark ( e n t r y ) 

Nar man gar inn i PortaCOM fir man ogsa oversikt over hvor mange merkede 
meldinger man har. Man kan ha inntil ti merkede meldinger. Merket fjernes 
med kommandoen: 

- Unmark 

Man kan skrive en melding ut pa fil med kommandoen: 
- Save en t ry innleggsnummer filnavn 

Meldinger man selv har skrevet, kan slettes med: 
- Erase e n t r y nummer 

Sekemuligheter i PortaCOM 
Gamle innlegg kan hentes fram igjen med kommandoen: 

- Review ( e n t r y ) 

Til denne kommandoen kan man formulere en rekke forskjellige sokekriterier. 
Disse mulighetene kan formuleres langs to veier ved a folge pilene gjennom 
Figur 33. 

Den overste veien brukes til a soke etter innlegg i det motet man befinner seg: 
- Review (entry) all 
- Review (entry) last 5 

Den forste kommandoen henter fram alle innleggene i motet, mens den andre 
skriver ut de fem siste innleggene i motet. Sokekriteriet kan spesifiseres naermere 
med stikkordene i de to boksene til hoyre: 

- Review (entry) all by zorro 
- Review (entry) last 3 to garcia 
- Review (entry) all subject skatt 
- Review (entry) last about gull 

Den forste henter fram alle innlegg skrevet av zorro, den andre de tre siste inn-
legg sendt til garcia, den tredje alle innlegg med overskriften skatt, mens den 

Figur 33: Sekeveier i PortaCOM. 

last <n> J^c 

meldingsnummer> u 
by 
to 
subject 
about 

no 
without 
first <n> 
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fjerde finner det siste innlegget der ordet gull finnes i teksten. Disse kan selvsagt 
ogsa slas sammen: 

- Review (entry) all by zorro subject skatt about gull 

Her kan det vaere pa sin plass med en advarsel. Denne typen soking kan ta 
svaecerrrttttt lang tid! 

Den andre sokeveien er uavhengig av motet man befinner seg i. Her brukes 
innleggsnummer som sokekritereium: 

- Review (entry) 1234 
- Review (entry) 1234, 1237, 1354 
- Review (entry) 1234-1238 

I det forste eksemplet hentes innlegg nummer 1234 fram, i det andre hentes det 
fra tre innlegg (husk komma mellom numrene) og i det tredje hentes det fram 
fem innlegg (fom. 1234 torn. 1238). 

Pa begge veiene kan man spesifisere hvor stor del av innlegget man onsker a 
hente fram pa skjermen. Med no vises bare hodet til hvert innlegg som svarer til 
sokekriteriet, mens without bare viser innholdet av innlegget. Med first n skrives 
de n forste linjene av innleggene ut pa skjermen. 

Editor i PortaCOM 
Den innebygde editoren i PortaCOM er svaert enkel. Kommandoene til editor-
en ma starte med et !-tegn i forste posisjon pa en linje. Noen av kommandoene 
som kan benyttes, er: 

.Erase (line above) antall 

!Type (the text) 

[Replace (text) strengl streng2 

JSave (it on) file filnavn 

[Enter (it) 

! Cancel (it) 

!Add receiver 

.Information copy (to) 

.Reassign input (from) file filnavn 

Sletter antall linjer fra slutten av teksten og 
framover. 

Skriver ut meldingen i sin helhet. 

Erstatter strengl med streng2, eneste maten a 
rette skrivefeil pa! 

Lagrer meldingen pa en fil. 

Sender meldingen. 

Sletter meldingen 

Foyer til flere mottakere av meldingen. 

Sender kopi av meldingen til andre moter eller 
brukere. 

Legger innholdet av en fil inn i meldingen. 

Onsker man a benytte en annen editor til a skrive og redigere innlegget kalles 
denne opp med kommandoen: 

!Use (external) editor 

Man bestemmer selv hvilken editor som skal kalles opp med kommandoen: 
- Change editor [navn pa editor] 

For a bruke Emacs som editor i PortaCOM gir man kommandoen: 
- Change editor runemacs 
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Filhandtering 
Man leser til og fra fil med reassigtt-kommandoen i PortaCOM. Innholdet i en fil 
kan man som sagt legge inn i et innlegg med folgende editorkommando: 

! r e a s s i g n i n p u t f i l e filnavn 

For a skrive en eller flere innlegg til fil brukes kommandoen: 
- r e a s s i g n o u t p u t f i l e filnavn 

Med denne kommandoen skrives resultatet av den neste PortaCOM-kommando-
en pa filen med oppgitt filnavn. Naturlig nok er den neste kommandoen svasrt 
ofte en variant av rew'eu'-kommandoen. 

- reassign output file petter.txt 
- review last 10 by petter smart 

Man sier altsa forst fra til PortaCOM om at man onsker a lagre noe pa fil med 
reassign output file, og deretter sier man fra hva man onsker lagret pa filen med 
review. Etter hvert som man blir fortrolig med programmet, ser man utallige 
nyttige varianter av disse kommandoene. 

Organisere moter 
Enhver bruker av PortaCOM kan organisere sine egne moter. Kommandoen for 
a lage et nytt mote er: 

- Create (new) conference status m0tetittel 

Man blir selv organisator med alle rettigheter i motet. Alternativene nar det 
gjelder status for motet er: 

Public 

Readonly 

Private 

Apent mote, alle kan bli medlem, samt lese og skrive innlegg 
til det. 

Apent mote, alle kan bli medlem og lese innlegg der, men 
bare organisator kan skrive innlegg til motet. 
Lukket mote, organisator bestemmer hvem som kan bli 
medlem av motet. 

Man blir deretter bedt om a skrive en presentasjon av motet. Presentasjonen av 
Public- og Readonly-metene havner i motet: 

P r e s e n t a s j o n (av) apne m e t e r 

Presentasjonen av motene som har status som Private havner i motet: 
P r e s e n t a s j o n (av) l u k k e d e m e t e r 

I tillegg finnes to motestatus om USIT ikke anbefaler, Restricted og Protected. Er 
motet Restricted bestemmer organisator selv hvem som skal motta presentasjonen 
og derved kunne bli medlem av motet, mens presentasjonen av Protected-m0tene 
bare sendes de som organisator allerede har meldt inn i motet. 

Organisator av motet har all makt over motets skjebne. For ikke-apne moter kan 
organisator melde brukere inn og ut: 

- Add member 
- Exclude member 

Side 117 



ABC om Kommunikasjonstjenester 

Organisator er ved siden av PortaCOM-administrator den eneste som kan slette 
innlegg andre har skrevet. Til dette brukes kommandoen: 

- E r a s e e n t r y 

Organisator kan endre status eller navn pa motet: 
- Change type (of conference) nystatus 
- Change name 

Ny organisator av motet oppnevnes slik: 
- Change o r g a n i z e r navn 

Motet legges ned med: 
- Erase conference konferansenavn 

Ekspertniva 
PortaCOM-brukerens ekspertniva bestemmer hvordan PortaCOM oppforer seg 
overfor brukeren. Ekspertnivaet endres med kommandoen: 

- Change e x p e r t ( l e v e l t o ) ekspertniva 

Etterhvert som man blir fortrolig med mediet blir man bare frustrert over alt 
PortaCOM skriver ut pa skjermen. Ved a endre pa ekspertnivaet kan man bade 
bestemme hvor snakkesalig PortaCOM skal vaere og en del andre ting. Ekspert-
nivaet angis med et tall som man summerer fra folgende liste: 

1 Korte menytekster 
2 Forkortede kommandoer gjentas ikke fullt ut 
4 Meldinger om hvem som er tilstede skrives ikke ut 
8 Blank linje avslutter ikke innlegget man skriver 
16 Skjermmodus, skjermen blankes og innlegget skrives ut 

fra toppen av skjermen 

Som nybegynner har man ekspertniva 0. Det betyr at man fir alle opplysninger 
PortaCOM er istand til a gi ut pa skjermen, — hvem som er tilstede, menyer med 
kommandovalg skrives ut for hver gang PortaCOM forventer en kommando og 
sa videre. 

Endrer man ekspertnivaet til 1 vil man ikke fi menyen med kommandovalg opp 
pa skjermen, man fir bare forste kommandovalg opp pa skjermen. Plusser man 
pa med neste niva slik at ekspertnivaet blir lik 3 vil PortaCOM slutte a gjenta 
kommandoene osv. 

Man vinner noe i hastighet ved a lage brukergrensesnittet slik at PortaCOM 
skriver faerrest mulig meldinger til brukeren. Det gjor man ved a sette ekspert-
niva lik 7. 

Det neste hakket betyr at PortaCOM ikke tolker en blank linje som beskjed om 
at man er ferdig med a skrive ett innlegg. Ganske nyttig a skru av denne ogsa, 
man har ofte behov for a markere avsnitt i teksten med en blank linje. 

Erfaringsvis er 15 et naturlig ekspertniva for erfarne brukere. 
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Systeminformasjon 
Man kan liste ut en del informasjon om PortaCOM og bruken av programmet 
med kommandoen: 

- System i n f o r m a t i o n 

Pr mars 1992 viser den folgende data om konferansesystemet: 
Antall meter 354 
Antall apne meter 178 
Antall lukkede m0ter 167 
Antall brukere registrert 1.737 
Antall innlegg (totalt) 224.486 
Antall sesjoner 584.127 

Forlate PortaCOM 
Man kan forlate PortaCOM midlertidig med kommandoen: 

- C a l l m o n i t o r 

Man kommer na inn i kommandomodus i VMS og kan gi kommandoer og 
jobbe med hva man vil. Nar man er ferdig logger man seg ut av VMS med 
L O G O U T eller L O G O F F og kommer tilbake der man forlot PortaCOM. 

Man forlater PortaCOM pa en ordnet mate med kommandoen: 
- Q u i t 

Onsker man a logge seg ut i samme slengen kan man gjore det pa denne maten: 
- Terminate 
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Datafax 
Telefax er en tjeneste for overforing av faksimile i telenettet. I prinsippet fung-
erer tjenesten som en kopimaskin med en teleforbindelse mellom innskuffen og 
optikken pa den ene siden og utskuffen pa den andre siden. Datafax er en port-
ner mellom et datasystem og Telefax-tjenesten. Man kan sende meldinger til en 
Telefix-abonnent pa to mater: 

• Ved a adressere elektronisk post til en Telefax-abonnent. 
• Ved a skrive filen med meldingen ut pa et Telefax-apparat som om det var 

en vanlig skriver. 

Man kan sende elektronisk post til en Telefax-abonnent med alle postleserne 
som er omtalt i dette kapitlet. Den eneste forskjellen er adresseringen av bruker-
en. Den ser slik ut: 

mottaker=telefaxnummer@fax.uio.no 

Naermere detaljer om tjenesten fir man ved a sende en foresporsel til: 
hj elp@fax.uio.no 
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Samtaletjenester 
Sam tale tjenesten er direkte, synkron kommunikasjon mellom innloggede bruk-
ere. Samtalene skjer ved at det etableres en forbindelse mellom brukernes ter-
minaler og at man skriver meldinger til mottakeren direkte pa skjermen til ved-
kommende. 

Samtaletjenesten skal man bruke med forsiktighet, spesielt hvis man ikke kjenner 
den man prover a kontakte. Innloggede brukere er ofte opptatt med en eller an-
nen jobb og blir lett distrahert av lett kryptiske meldinger om at foo@bar onsker 
en samtale. Er det ikke tidskritiske meldinger er posttjenesten et bedre alternativ. 

Samtaler under UNIX: write(1) Et talk(1) 
write(l) er det enkleste UNIX-programmet i denne kategorien. Programmet 
brukes til a skrive meldinger pa skjermen til en annen bruker. Et eksempel pa 
hvordan programmet kan brukes: 

% w r i t e zaphod@foobar 
Lunsj k l o k k a 12? 
CTRL-D 

Etter at programmet er startet vil markoren stille seg i forste posisjon pa en blank 
linje og vente pa at brukeren skal skrive inn meldingen. Brukeren avslutter og 
sender meldingen med CTRL-D. Meldingen sendes til mottakerens terminal, 
der den blir skrevet ut pa skjermen pa denne maten: 

Message from zorro on vega (tty96) Sun Sep 2 8:35:67... 
Lunsj klokka 12? 
$ 

Etter at meldingen er sendt terminerer programmet uten a vente pa svar. Hvis 
brukeren er logget inn pa flere terminaler kan man spesifisere hvilken terminal 
meldingen skal sendes til, — jf manualsiden for write(l). 

talk(l) er et ekte samtaleprogram og brukes til interaktiv samtale mellom inn-
loggede brukere. Programmet startes pa denne maten: 

% t a l k zaphod@foobar 

Skjermbildet hos den som starter samtalen blir delt i to deler. Markoren stiller 
seg i den overste delen. Programmet skriver ut en melding pa mottakerens ter-
minal om at noen vil samtale: 

Message from Talk_Daemon@vega a t 1:31 
t a l k : c o n n e c t i o n r e q u e s t e d by zorro@vega 
t a l k : r e s p o n d w i t h : t a l k zorro@vega 

Mottakeren fir beskjed fra programmet om hvordan vedkommende skal svare: 
% t a l k zorro@vega 

Deretter deles skjermen opp i to vinduer. Samtalepartnerne skriver sa meldinger 
til hverandre i hver sin del av skjermbildet. Samtalen avsluttes med at en av del-
takerne synes det fir vaere nok og gir kommandoen CTRL-C. 
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Onsker man a beskytte seg mot overfall med write(l) og talk(l), kan man bruke 
kommandoen mesg(l) pa denne maten: 

% mesg n 

Brukere som na prover seg med write(l) eller talk(l) vil fi beskjed om: 
Permission denied 

Samtaler under VAX/VMS: PHONE 
Samtaletjenesten under VAX/VMS heter PHONE. Med PHONE kan man 
samtale med innloggende brukere pa samme maskin eller pa andre maskiner i 
samme DECnet. Man starter pa denne maten: 

% PHONE FOOBAR::ZAPHOD 

Samtalepartneren fir deretter melding pa skjermen om at noen onsker a samtale: 
<PHONE-enske om s a m t a l e > 

Brukeren bekrefter at man onsker a samtale ved a gi kommandoen: 
% PHONE 

Skjermen deler seg na i to hos begge og de skriver meldingene til hverandre i 
hver sin del av skjermbildet. Samtalen avsluttes med CTRL-Z. Naermere opp-
lysninger om PHONE fir man med kommandoen: 

% HELP PHONE 

Samtaler under PC-NFS: LISTENER 8t SEND 
Muligheten til a sende meldinger til andre brukeres skjermer er en nyhet i PC-
NFS, versjon 4.0. For a kunne ta i mot meldinger fra andre ma man ha startet 
programmet listener pa DOS-maskinen: 

C: \> LISTENER 

Dette legger seg resident i RAM. Med opsjonen - T kan man spesifisere antalle 
sekunder mellom hver gang programmet sjekker om det er meldinger som ven-
ter pa a bli skrevet pa skjermen. Normalverdien er ett sekund. 

Opsjonen -B sier at programmet skal pipe nar en melding skrives ut pa skjerm-
en, mens opsjonen - P brukes til a spesifisere antall sekunder meldingen skal sta 
pa skjermen. Normalverdien er 10 sekunder. 

Ved a trykke pa ALT-tasten forsvinner meldingen for tiden gar ut. 

Programmet fjernes fra R A M med opsjonen -U. 

Man sender meldinger til andre brukere med kommandoen send: 
C:\> SEND ZORROdFOO.BAR "Lunsj klokka 12?" 

Brukeren zorro pa maskinen foo.bar fir na skrevet meldingen pa skjermen sin 
dersom vedkommende har startet listener. Lengre meldinger komponeres pa 
denne maten: 
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C:\> SEND ZORRO0FOO.BAR 
Type message followed by a line ending with ctrl-Z 
Ma avlyse lunsj en i dag. 
Her er det et h... liv! 
CTRL-Z 
C:\> 

Med litt ekstra magi kan man sende meldinger til en bestemt terminal, til alle 
brukerne i nettet mm. 

Samtale mellom Mac-brukere: Broadcast 
Broadcast70 er et lite program som gjor at Mac-brukere i et AppleTalk-nett kan 
sende korte meldinger til hverandres skjermer. Programmet startes i Velger: 

oUelger 

LaserWriter o 
AppleTalk soner: 

F> 
Ulleval 
US Stfsterhj emmet 
USIT 
Z-IRS 
Z-Lokkevn 
Z-OLDSAK 
Z-Rikshospitalet O 

Send message to: 
Andora Sjogren 
Birgith Ytrejery 
Bj0rn Hotvedt 
dagfinng 
Fred Anda 
Geir Vangen 
Inger Jakobsen 
ingvil 
John Lervik 
KHegna 
Kikkik Baalsrud 

O 

O 
^ Receiver 
^ Background 

AppleTalk ® Aktiv 
O Inaktiv H1-7.1 

Et klikk pa ikonet gir en liste med brukernavnet til Mac-brukerne som er til 
stede i en sone. Deretter velges den man onsker a sende melding til, enten ved a 
merke ett eller flere brukernavn, eller ved a klikke All, klikker OK, skriver 
meldingen i den nye dialogboksen og avslutter med a klikke Send: 

Enter your message in this bo«. The icon may be 
changed by clicking on it and selecting another one. 
Press Enter or click Ok to send the message... 

Broadcast 2.0 - July 1 , 1991 
©1988-1991 Joachim Lindenberg, Roons-trasse 26c, 
W 7500 Karlsruhe 1, Germany. All rights reserved. 

0 Cancel )G™L1 

Tidligere fantes det en norsk versjon av dette programmet. Det het Kringkast. Dette pro-
grammet finnes forekipig ikke i noen System 7.0-vennlig utgave, derfor det engelske navnet. 
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PP * Postmann Pat 
Det pagar et hektisk og omfattende arbeid bak kulissene nar man sender og mot-
tar elektronisk post. Dette arbeidet far ikke noe mindre omfang etter hvert som 
det stilles krav om at posttjenesten skal rute forskjellige meldingsformater og 
andre datatyper (formattert tekst, tale, faksimile, video mm). Det er denne situa-
sjonen som PP er satt til a handtere. Forelopig er PP et postkontor71 som for-
midler meldinger med tekst, pa litt sikt vil PP vaere et postkontor som kan for-
midle multimedia elektronisk post. 

IT-brukerne ved universitetet vil ikke komme i direkte kontakt med PP i det 
daglige arbeidet. I omtalen av meldingsformidlingssystemet i kapitlet om «Tje-
nestetilbudet" ble det delt opp i tre forskjellige biter, - en UA som er identisk med 
brukerprogrammet, en MTA som tar seg av transporten av meldinger mellom 
maskinene i nettet og en MS der meldingene ligger lagret inntil de blir lest av 
brukeren. I denne illustrasjonen kan PP ses pa som en form for meta-MTA. 

Figur 33: Oversikt over posttjenesten ved Universitetet i Oslo. PP ruter post for flere postsystemer 
(Internet, X.400 mm). Innkommende post lagres i MS pa en tjenermaskin inntil brukeren leser 
den med et brukerprogram (UA). 

Poetadreeee: 

Fomavn.Etternavn@enhet.uio.no 

Inn fra 
verden 

SMTfl 
X.400, 
(MAIL-11) 

mail(1), Mail/Rmail i GNU Emacs, 
mh(1), xmh(1), dxmail(1) 

Eudora (Mac), Lifeline (PC-NFS), 
etc 

(samt X.400 UA'er) 

PP er et svar pa krav fra brukerne om at posttjenesten skal rute meldinger mel-
lom postnettene pa en mate som er usynlig for brukeren, at tjenesten skal kunne 
handtere store postmengder uten a fa pustebesvaer, og ikke minst at posttjenesten 

71 Pa tross av sterke rykter om det motsatte holder utviklerne av PP fast ved at PP ikke har noe 
som heist a gjore med en postmann kjent fra Barne-TV. Vi tror ikke grunnen til dette ligger 
i frykten for strid med Barne-TV-produsentene om opphavsrettigheter. Postmann Pat er 
landpostbud i en sovnig grend et eller annet sted pa landsbygda i Sor-England (eller et annet 
valgfritt land), mens PP er et postkontor i Cyberspace. 
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skal vaere forberedt pa a formidle elektronisk post som inneholder andre datatyp-
er enn ASCII-tekst72. 

Den konkrete problemstillingen som satte i gang arbeidet med PP var behovet 
for a rute elektronisk post mellom X.400-baserte posttjenester og posttjenesten i 
Internet. Forskjellen mellom disse to nar det gjelder meldings- og adresse forma-
ter er sa stor at det ikke er mulig a lage enkle portnere mellom dem slik man har 
gjort mellom posttjenestene i Internet, EARN/BITNET, UUCP, DECnet mm. 

pk = postkontor 
Med PP som hovedpostkontor for universitetet vil brukerne fa en del nyttige 
tilleggstjenester. Noen vil vasre helt nye, andre vil vaere forbedringer av eksister-
ende tilleggstjenester. Tilleggstjenestene som omtales i denne artiklen, er: 

• Omadressering av post til en annen postadresse 

• Automatisk svar nar man er pa ferie eller av andre arsaker er forhindret fra 
a lese posten over et lengre tidsrom (reiser, sykdom mm) 

• Brukerne kan selv opprette og vedlikeholde distribusjonslister 

• Bedre muligheter til a fa tak i opplysninger om posttjenesten. 

Disse tingene ma av forskjellige arsaker skje pa en UNIX-maskin, for eksempel 
den lokale tjenermaskinen. Vi arbeider for tiden med et program der brukeren 
kan gjore alt dette og en del andre ting. Dette programmet kalles pk. Forelopig 
kan dette programmet kun brukes til a sjekke opplysninger om posttjenesten (det 
vi si det siste punktet i listen ovenfor). De andre tingene ma altsa gjores mer eller 
mindre manuelt slik som beskrevet nedenfor. 

~bruker/.mailfilter 
I utgangspunktet leveres innkommende post i /usr/spool/mail/bruker pa bru-
kerens tjenermaskin. Det er med andre ord ikke vilkarlig hvor man leser posten 
sin. Hvordan leveringen skjer kan brukeren selv bestemme ved hjelp av kom-
mandoer i "bruker/.mailfilter. A redigere denne filen er ingen nybegynnerjobb. 
pk er lagd for at brukerne skal slippe a gjore dette. De som allikevel onsker det 
kan fa «PP- Users Guide» ved a henvende seg til Luka. Anbefales ikke! 

mlist 
En distribusjonsliste er to ting, en postadresse som det kan sendes meldinger til 
og en liste med postadresser til medlemmene av listen. Disse medlemmene far 
automatisk tilsendt alle meldinger som sendes listen. Et eksempel pa en slik liste 
er macadm@usit.uio.no. Alle henvendelser til denne adressen videresendes til 
personer ved USIT som arbeider med drift, vedlikehold, brukerstotte etc av 
Mac-tjenester. 

Inntil videre ma brukere som onsker a lage og vedlikeholde en distribusjonsliste, 
bruke et program som heter mlist. mlist finnes pa alle tjenermaskiner ved univer-
sitetet og er svaert enkelt a bruke. For man gar i gang ma det sendes en melding 

' Nsermere detaljer omkring PP som postkontor ved universitetet finnes i /info/it/uio/i-92. 
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til postmaster@usit.uio.no med beskjed om hva listen skal hete. Det er altsa post-
mesteren som lager listen, mens brukeren vedlikeholder den med mlist. 

En m/trf-sesjon er illustrert nedenfor. Det er en del ting a holde orden pa her. 
Kommandoen ? gir en oversikt over hvilke kommandoer man kan gi til mlist. 
Kommandoen / lister navnene pa alle listene, mens p listenavn gir informasjon 
om en bestemt liste. I mlist er alle hster forebpig registert med organisasjonsnavn 
forst. Det vil si at macadm@usit... inntil videre heter usit-macadm i mlist. Det er 
dette siste navnet man oppgir som listenavn. Organisator av listen kan na ga inn 
og vedlikeholde eller liste flere opplysninger om listen ved a gi listenavn som 
kommando til mlist. Man far da et nytt sett kommandoer tilgjengelig, et sett 
som skrives ut pa skjermen med kommandoen ?. 

% 
% mlist 
> ? 
Options are: 
'1" ist the lists, 
'c' reate a list. 
'p' rint 'listname' to view a list, 
'q' uit. 
't'ype - change type of addresses you're inputing, 

or the name of the list you wish to modify 
> usit-macadm 
Modifying list 'usit-macadm' 
usit-macadm» ? 
Options are: 
'p' rint list, 
'v' erify list, 
'a' dd user, 
'f' ind user, 
'r' emove users, 
'1' ist the lists, 
'c' reate a new list, 
't'ype - change type of addresses you're inputting, 
'q' uit and return to top menu. 
If the input is none of the above options, 
it is assumed to be a user name to be added 
usit-macadm>> q 
> q 
Bye... 
Q, 

pk-programmet 
Omadressering, automatisk svar, administrasjon av distribusjonslister og en del 
andre ting vil komme i pk etter hvert. For tiden kan pk kun brukes til a skaffe 
seg en del opplysninger om posttjenesten slik det er forsokt illustrert i sesjonen 
pa neste side. 

Programmet presenterer seg med en liste over hvilke kommandoer som kan 
brukes. check gir opplysninger om det ligger meldinger til eller fra deg i koene 
pa postkontoret. Denne kommandoen erstatter programmet mailqueue som en 
del brukere har benyttet hittil. status gir beskjed om hvordan posten din blir 
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behandlet lokalt (hvilken maskin den leveres pa, om den videresendes og 
lignende). Med finger kan man finne postadresser til brukere ved universitetet. 
Eudora-brukere kan sjekke hvordan posttjenesten er satt opp med kommandoen 
eudora. De to siste kommandoene, help og quit, er vel selvforklarende. 

% 
% pk 

Welcome to UiO's Electronic PostOffice 
The following commands 
check 
eudora 
finger 
forward 
help 
quit 
status 

vacation 

are available to you: 
- Check the mailqueues 

[loginname] 
name 
off|me@some.where 
command 

onloff 

Your mail is delivered 
pk> 
pk >check 

in your 

- Eudora configuration 
- Search for adresses 
- Forward all your mail 
- Furher help 
- Quit the program 
- Status of your 
maildelivery 

- Automatic vacation 
notices 

mailbox 

There are no messages to or from bness at pat 
Pk> 
pk> eudora 
Special -> configuration 

POP accout: bness@bilbo.uio.no 
SMTP server: 
Return address 
ph 

Pk> 
pk> finger 
Navn 

server: 

bilbo.uio.no 
bjorn.ness@usit.uio.no 
ph.uio 

bness 
Brukernavn 

Bj0rn Ness bness 
Found 1 matches. 
pk> 
pk> status 
Sorry, Not 
pk> 
pk> quit 
Bye 
a, "6 

implemented yet 

.no 

Elektronisk Postadresse 
Bjorn.Ness@usit.uio.no 

~bruker/.forward 
Postbrukerne har hele tiden hatt muligheten til a fa posten videresendt til en 
annen postadresse. Slik omadressering kan for eksempel vaere aktuelt dersom 
man skal oppholde seg et annet sted noen maneder. Denne videresendingen er 
det filen "bruker/.forward som sorger for. Dette er en tekstfil som inneholder 
postadressen det skal videresendes til. "bruker/.forward fungerer altsa pa samme 
mate som omadresseringsblanketten pa postkontoret. 

Det nye er at brukeren na ogsa kan bestemme at en kopi av meldingene skal 
forbli pa tjenermaskinen. Det gjor man ved a opprette en torn fil med navnet 
"bruker/.forward+local. 
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To ting a huske pa. For det forste skal det vaere et punktum forst i filnavnene. 
For det andre ma filene slettes etter at man har vendt tilbake. 

~bruker/tripnote 
Dette er en ny tilleggstjeneste og gar ut pa at postkontoret automatisk kan svare 
pa innkommende post pa vegne av brukeren. Dette kan for eksempel brukes til a 
sende en melding om at man er pa ferie og ikke vil lese posten sin de kommende 
ukene. 

Dette oppnar man ved a lage en fil med navnet "bruker/tripnote. I denne filen 
skriver man meldingen man onsker postkontoret skal besvare innkommende 
post med. Postkontoret registrerer hvem som far tilsendt en slik tripnote i en 
egen fil kalt "bruker/triplog. 

Husk to ting: For det forste skal det ikke vaere punktum forst i filnavnet. For 
det andre ma filen slettes etter at ferien er slutt eller utenlandsoppholdet er over. 

En ting tilslutt 
I den elektroniske posttjenesten er det en del funksjonalitet som styres av post-
kontoret og en del funksjonalitet som styres av posdeseren. Omadressering, 
automatisk svar og distribusjonslister er gode eksempler pa funksjonalitet som 
styres av postkontoret. Det er denne funksjonaliteten som brukeren kan bruke 
pk til a bestemme. Eksempel pa funksjonalitet som styres av posdeseren er alias 
(personlige, ma ikke forveksles med distribusjonslister) og alle parametrene som 
bestemmer hvordan posdeseren skal oppfore seg. Dette er ting postleserne holder 
orden pa i egne konfigurasjonsfiler. Hva disse filene heter, hvor de befinner seg 
og hvordan de redigeres avhenger av hva slags postleser man benytter. Konfigu-
rasjonsfilen til mail(l) heter for eksempel "bruker/.mailrc og er en tekstfil som 
kan redigeres i en editor eller ved hjelp av kommandoer til mail(l). 

Side 128 



Ressursdeling 
«It is easy to become confused by these questions. 
It is hard to know what to do. We should talk 
about this some more. That is all I have to say» 
(Ten Bears, Sioux-hovding i «Danser med ulver») 

Ressursdeling er den vanligste begrunnelsen for a bygge ut datanett. Ressursene 
som skal deles omfatter bade maskin-, program- og informasjonstjenester. I 
denne boka er betydningen av begrepet innsnevret til tjenester som har rekke-
vidde utover organisasjonens lokalnett. I dag73 betyr det to tjenester: 

• Terminaltjenester hvis formal er a gi brukerne anledning til a logge seg 
inn og kjore programmer pa andre maskiner i nettet. 

• Filoverforingstjenester hvis formal er a gi brukerne mulighet til a over-
fore filer mellom maskiner i nettet. 

Disse tjenestene skiller seg fra elektronisk post og en del andre meldingsformid-
lingstjenester pa et avgjorende punkt. Terminal- og filoverforingstjenestene er 
avhengig av at samme program pa to forskjellige maskiner snakker sammen over 
en toveis forbindelse samtidig som brukeren benytter tjenestene. Det betyr at rek-
kevidden av disse tjenestene er betydelig mindre enn rekkevidden av for eksem-
pel posttjenesten. Terminal- og filoverforingstjenestene innebaerer at brukeren 
utnytter ressurser pa andre maskiner. For a gjore dette ma man skafFe seg tillatel-
se. Det betyr at man ma skafFe seg brukernavn og passord pa maskinene man har 
planer om a logge seg inn pa eller overfore filer til og fra. For filoverforings-
tjenestens vedkommende betyr dette at man ogsa ma ha det nodvendige aksess-
rettigheter til filene som skal overfores og katalogene de befinner seg i. Alt dette er 
ting man ma ordne pa forhand. 

Denne delen av tjenestetilbudet deler seg naturlig i to. Den delen som er av 
storst interesse for IT-brukere ved Universitetet i Oslo, er terminal- og filover-
foringstjenester basert pa Intemet-protokollsettet (ogsa omtalt som TCP/IP). Hva 
Internet-protokollsettet bestar av, omtales i kapidet om «Nett og Protokoller». 
Dette omfatter terminaltjenester basert pa Telnet og filoverforingstjenester basert 
pa FTP — File Transfer Protocol. Disse gjenfinnes som programmer pa UNIX-, 

I alle fall akkurat i dag. Med de planer som foreligger for utbyggging av nettene bade nasjonalt 
og internasjonalt, er det klart at tjenester som verdensomspennende filsystem ikke er langt 
unna, se forovrig omtalen av nettene i kapittelet om «Nett og Protokollen'. 
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VAX/VMS-, DOS- og Macintosh-maskiner ved universitetet. Programmene er 
oppsummert i folgende tabell: 

Tjeneste-
kategori: 
Terminal-
tjeneste 

Filoverferings-
tjeneste 

UNIX-
maskiner 
telnet(l) 
tn3270 
sna3270 
rlogin(l) 
ftp(D 
rcp(D 

VAX/VMS-
maskiner 
TELNET 
TN3270 
RLOGIN 

FTP 

Mac-
intosh 
TCP/Connect II 
(NCSA Telnet) 
(tn3270) 
(VistaCom) 
TCP/Connect II 
(NCSA Telnet) 
Fetch 

DOS-
maskin 
telnet 
advanced telnet 
VistaCom 
rlogin 
ftp 
rep 

I tabellen er UNIX tjenermaskiner og UNIX arbeidsstasjoner slatt sammen til en 
kategori, siden det er de samme programmene som brukes begge steder. Pa 
UNIX-maskiner er stotte for TCP/ IP bygd inn i operativsystemet og program-
mene ser omtrent identisk ut, uansett hvilken UNIX-variant man benytter. 
Under UNIX finnes ogsa en gruppe programmer som gar under navnet r-kom-
mandoer (der rstar for remote). De viktigste r-kommandoene er rlogin(l) og 
rcp(l). De omtales ogsa i dette kapidet. rcp(l) finnes ogsa under PC-NFS for 
DOS-maskiner. Pa VAX/VMS-maskinene ved universitetet finnes flere varianter 
av disse programmene. Pa alle kan man kjore FTP som om det var en UNIX-
maskin, mens TELNET har noen andre kommandoer. 

Pa Mac-siden omtales kun programmer som bruker MacTCP. Det betyr at man 
ma ha MacTCP installert og riktig konfigurert for man kan komme i gang med 
programmene som omtales nedenfor. Tilsvarende gjelder pa DOS-siden. Her 
omtales kun programmer basert pa PC-NFS. Dette betyr med andre ord at man 
ma ha skaffet seg og fatt satt opp PC-NFS for man kan ga i gang med program-
mene. For Mac-brukerne er TCP/Connect II det viktigste programmet, og det 
programmet USIT anbefaler for bruk ved universitetet. De andre programmene 
omtales kun fordi det fremdeles er mange som bruker dem, bade ved universi-
tetet og andre steder. 

Den andre gruppen av programmer som omtales i dette kapitlet er programmer 
som er basert pa DECnet-protokollene fra Digital. Dette er programmer som kun 
gar pa VAX/VMS-maskiner og ULTRIX-maskiner74 pa universitetet. Program-
mene er oppsummert i folgende tabell: 

Tjeneste-
kategori: 
Terminal-
tjeneste 

Filoverforings-
tjeneste 

ULTRIX-
maskiner 
dlogin(l) 

depd) 
m.fl. 

VAXA/MS-
maskiner 
SET HOST 

COPY 
m.fl. 

Fra VAX/VMS-maskinen KARI kan man bruke SET HOST for a logge seg inn 
pa andre maskiner over et X.25-nett, for eksempel DATAPAK. Tilsvarende 

74 ULTRIX er Digitals UNIX-variant. 
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terminaltjeneste finnes pa skrivende tidspunkt ikke for ULTRIX eller andre 
UNIX-maskiner ved universitetet. 

Noen tips til nybegynneren 
Alt i alt blir det altsa en solid mengde programmer a forholde seg til. For a ori-
entere seg enklest mulig i denne jungelen, er det et par forhold man bor huske 
pa. Det forste gjelder DECnet-programmene. Ved universitetet er bruken av 
dem stort sett begrenset til spesielle brukermiljoer som er avhengig av dem for a 
komme i kontakt med en del sentrale fagspesifikke tjenester. Dersom man ikke 
tilhorer et slikt brukermiljo, kan man i forste omgang trygt glemme denne delen 
og konsenterere seg om Internet-tjenestene. 

Det andre forholdet man skal ha i bakhodet gjelder mengden av terminalpro-
grammer. Denne mengden er en direkte konsekvens av at viktige tjenester ved 
universitetets IT-brukere krever spesielle terminaltyper, — ADB-tjenestene og 
BIBSYS75. Alle programmene som har 3270 i navnet brukes til kommunikasjon 
med BIBSYS. Pa DOS-siden brukes Advanced Telnet til a kommunisere med 
BIBSYS. Nar det gjelder ADB-systemene brukes VistaCom for bade Macintosh 
og DOS, i alle fall inntil videre. 

Det er selvsagt en overordnet malsetting a legge forholdene slik til rette at 
brukerne kun trenger ett program a forholde seg til. Dette malet er Mac-
brukerne svaert naer med TCP/Connect II, som kan brukes mot alle de nevnte 
tjenestene. Det samme kan ogsa Advanced Telnet pa DOS-siden. Problemet 
med dette siste programmet er imidlertid at det koster en del penger. Det var 
enkelt a a bli enig med leverandoren av TCP/Connect II om en avtale som gjor 
at USIT kan distribuere programmet ved universtetet uten at det koster brukerne 
noe. Leverandoren av Advanced Telnet var dessverre ikke villig til a ga inn pa en 
liknende avtale, noe som betyr at brukerne ma kjope programmet av Innkjops-
sesjonen. 

'-> BIBSYS er et felles elektronisk bibliotekssystem for universitets- og hoyskolebibliotekene i 
Norge. Alle kan soke etter littertur i BIBSYS-databasen og levere lanebestillinger. I tillegg 
bruker bibliotekene systemet til registrering av udan, katalogisering av samlingene etc. 
BIBSYS er et elektronisk bibliotekssystem for universiteter og hoyskoler i Norge. For a bruke 
denne tjenesten ma man vaere registrert som BIBSYS-bruker. Opplysninger om dette fas pa 
biblioteket. 
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Terminaltjenester 
Terminaltjenesten gir brukeren mulighet til a logge seg inn pa en annen maskin i 
nettet og jobbe pa denne. Denne tjenesten gar under mange navn, - fjerntermi-
nal, netterminal, virtuell terminal, fjerninnlogging og annet. I denne boka er ter-
minaltjenester synonym for alle. 

Det er en del ting man ma holde orden pa nar man skal bruke terminaltjenest-
ene. Terminaltjenestene er protokollavhengige pa den maten at maskinene pa begge 
sider av forbindelsen ma kjore det samme programmet. Terminaltjenesten inne-
baerer ogsa at man logger seg inn pa en annen maskin. For det kan skje ma man 
ha skafFet seg adgangsrettigheter (brukernavn, passord) pa den andre maskinen76. 

Det neste forholdet man ma vaere oppmerksom pa er terminaltyper. Det finnes en 
rekke forskjellige terminaltyper77. Pa dette omradet gar det et viktig skille mel-
lom asynkrone og synkrone terminaler. Synkrone terminaler, gjerne kalt skjerm-
orienterte terminaler, horer stort sett hjemme i den verden som befolkes av 
IBM-stormaskiner. Sterkt forenklet er dette terminaler som utveksler hele 
skjermbilder med vertsmaskinen. Resten av verden bestar av asynkrone terminaler, 
ogsa kalt tegnorienterte terminaler. Disse terminalene utveksler data tegn for 
tegn med vertsmaskinen. I sammenheng med terminaltjenestene er det stort sett 
nok a forholde seg til industristandardene pa omradet. Nar det gjelder synkrone 
terminaler er IBM3210 nokkelordet, mens VT100 (riktignok i ulike varianter) 
har samme status i den asynkrone verden. 

Dette er da ogsa bakgrunnen for at man har (minst) to TCP/IP-baserte terminal-
tjenester. De to terminaltjenestene emulerer hver sin terminaltype. (nJ270-baser-
te terminalprogrammer brukes naturligvis overfor tjenester pa IBM-stormaskiner. 
Et aktuelt og viktig eksempel for universitetet er BIBSYS-tjenesten, men det 
finnes mange andre tjenester i nettverden som krever 3270-emulering. telnet er 
den generelle varianten og kan brukes stort sett overfor alle andre tjenester. 

Det finnes en del programmer som stotter mer avanserte terminaltyper som for 
eksempel VT220/VT320/VT420 og grafiske terminaltyper som TEK4014 mm. 
Terminalprogrammer som emulerer disse terminaltypene omtales ikke uttom-
mende i denne boka. 

Et annet problem knyttet til terminaltjenester ved Universitetet i Oslo, er at 
kommunikasjonen med de store administrative systemene krever spesielle ter-
minaloppsett. Dette omfatter ST(Studentsystemet), LP (Lonns- og personal-
systemet) og BR (Budsjett- og regnskapssystemet). Dette har gjort det nodvendig 
a anskafFe VistaCom for Macintosh og DOS mot disse systemene. 

Sammenhengen mellom tjeneste og hva slags terminalprogram man skal bruke 
kan oppsummeres i folgende tabell: 

' " I tillegg ma man naturligvis vite hva slags navn maskinen lyder i nettet. Dette er som regel 
ikke noe problem, har man forst skafFet seg brukernavn og passord, er man ogsa kjent med 
navnet pa maskinen. 
Filen /etc/termcap er en konfigurasjonsfil som beskriver alle terminaltypene en UNIX-maskin 
kjenner til. Det er ikke uvanlig at denne filen inneholder beskrivelser av mange hundre 
forskjellige terminaltyper. En mangfoldig verden. 
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Tjeneste: 

Generelle 
tjenester ved 
og utenfor UiO: 
BIBSYS mm 

ADB-tjenestene 

UNIX 
maskiner 
telnet(1) 
rlogin(1) 

tn3270 

telnet(l) 

VAX/VMS 
maskiner 
TELNET 
RLOGIN 

TN3270 

TELNET 

Mac- intosh 

TCP/Connect II 
(NCSA Telnet) 

TCP/Connect II 
(tn3270) 
TCP/Connect II 
(VistaCom) 

DOS-
maskiner 
telnet 
Advanced telnet 

Advanced telnet 
(VistaCom) 
VistaCom 

Terminaltjenestene er svaert enkle a bruke. Bruken av dem involverer vanligvis 
ikke mer enn fire operasjoner: 

1. Starte programmet pa egen maskin og koble opp forbindelsen til den 
andre maskinen. Vanligvis, men ikke alltid, skjer dette i samme operasjon. 

2. Logge seg inn pa den andre maskinen. 

3. Kjore programmer for a gjore en jobb pa den andre maskinen. 

4. Logge seg ut av den andre maskinen, koble ned forbindelsen med den 
andre maskinen og avslutte programmet. Vanligvis, men ikke alltid skjer 
dette i samme operasjon. 

I tillegg finnes muligheter for a gi kommandoer til programmene, blant annet for 
a konfigurere dem, bestemme terminaloppsett, parametre som styrer forbindelsen 
mm. Det er svaert sjelden at nybegynneren eller den tilfeldige bruker trenger be-
kymre seg for slike ting. 

Telnet under UNIX 
telnet(l) er et svaert enkelt program a bruke. Man starter programmet pa egen 
maskin med kommandoen: 

% telnet 
telnet> 

Etter a ha fatt klartegnet kan man apne forbindelsen til en annen maskin pa 
denne maten: 

t e l n e t > open domenenavn 

Disse to kan slas sammen i en operasjon: 
% t e l n e t domenenavn 

Etter at forbindelsen er apnet, blir man bedt om a logge seg inn pa den andre 
maskinen. Etter at man er ferdig med jobbingen der, logger man seg ut pa vanlig 
mate og vender trygt hjem. Dette er forsokt illustrert i Figur 1. 

Dette eksemplet apner med at brukeren starter telnet(l) pa en UNIX-maskin og 
apner forbindelsen til VAX/VMS-maskinen coma.uio.no. Etter at forbindelsen er 
opprettet blir brukeren bedt om a logge seginn. Etter innloggingen starter 
brukeren PortaCOM og gjor en del arbeid i dette programmet. Eksemplet ender 
med at brukeren avslutter arbeidet i PortaCOM og logger seg ut fra maskinen. 
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Figur 1: Bruk av telnet(l) til a etablere forbindelse, logge seg inn og kjore programmer pa en 
annen maskin i nettet. 

% telnet coma.uio.no 
Trying 129.240.2.36... 
Connected to coma.uio.no 
Escape character is '""] 

Welcome to VAX/VMS V5.4 

Username: BNESS 
Password: 

Welcome to VAX/VMS version V5.4 on node COMA 
Last interactive login on Monday, 24-FEB-1992 13:50 

$ run pub:portacom 
Welcome to PortaCOM (version 1.17G)! 
Please give your complete name. 
- b ness 
Bjorn Ness (BSS/USIT) 
Please type your password: - <noecho> 
You have 3 unseen entries in Kan noen gi meg svar pa? 
You have 2 unseen entries in USIT Operatorer 
You have 3 unseen entries in USIT internt 
You have 4 marked entries 
You are in your mailbox 

(Join) next conference <Kan noen gi meg svar pa?> 

(... diverse arbeid i PortaCOM ...) 

- quit 

Bye! 

$ logoff 
Connection closed by foreign host 

Dette medforer at forbindelsen koples ned og at telnet(l) avsluttes pa lokal 
maskin. 

Naermere dokumentasjon av programmet finnes pa manualsiden for telnet(l): 
% man t e l n e t 

En del egenskaper ved programmet er forsokt illustrert i Figur 2. 
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Figur 2: Hjelp, kommandoer, parametre, flagg og meldinger i telnet(l). 

Q, 
"O 

% telnet 
telnet> 
telnet> help 
Commands may 
close 
display 
mode 

open 
quit 
send 
set 
status 
toggle 
z 
•? 
telnet> 

be abbreviated. Commands are: 
close current connection 
display operating parameters 
try to enter line-by-line or character-at-a-
time mode 
connect to a site 
exit telnet 
transmit special characters ('send ?' for more) 
set operating parameters ('set ?' for more) 
print status information 
toggle parameters ('toggle ?' for more) 
suspend telnet 
print help information 

telnet> set ? 
echo 
escape 

character to toggle local echoing on/off 
character to escape back to telnet command mode 

The following need 'localchars' to be toggled true: 
erase 
flushoutput 
interrupt 
kill 
quit 
eof 
? 

character to cause an Erase Character 
character to cause an Abort Output 
character to cause an Interrupt Process 
character to cause an Erase Line 
character to cause a Break 
character to cause an EOF 
display help information 

telnet> toggle ? 
autoflush 

autosynch 

binary 
crlf 

crmod 
localchars 

•> 
telnet> 
telnet> open 
Trying... 
Connected to 

toggle flushing of output when sending 
interrupt characters 
toggle automatic sending of interrupt 
characters in urgent mode 
toggle sending and receiving of binary data 
toggle sending carriage returns as telnet 
<CRxLF> 
toggle mapping of received carriage returns 
toggle local recognition of certain control 
characters 
display help information 

kari.uio.no 

kari.uio.no. 
Escape character is ' *] ' . 

KARI: Antall prosesser: 34, interaktive brukere: 9, load: 0.00 

Username: X_NESS_B 
Pa s swo rd: <noecho > 

Welcome to VAX/VMS version V5.3 on node KARI 
Last interactive login on Tuesday, 5-JUN-1990 15:09 
Last non- interactive login on Monday, 24-OCT-1988 14:48 

<Diverse velkomstmeldinger> 

$ 
$ A] 
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telnet> 
telnet> 
ao 
ayt 
brk 
ec 
el 
escape 
ga 
ip 
nop 
synch 
p 
telnet> 
telnet> 

send 
Send Telnet Abort output 
Send Telnet 'Are You There' 
Send Telnet Break 
Send Telnet Erase Character 
Send Telnet Erase Line 
Send current escape character 
Send Telnet 'Go Ahead' sequence 
Send Telnet Interrupt Process 
Send Telnet 'No operation' 
Perform Telnet 'Synch operation' 
Display send options 

send ayt 

KARI::_NTY3: 23:22:58 (DCL) CPU=00:00:01.79 PF=910 10=221 MEM=21 
$ 
$ logoff 
Connection closed by foreign host 

I denne dialogen starter brukeren telnet(l) pa sin lokale maskin for a gi komman-
doer til programmet. Kommandoen help gir en liste med kommandoene som 
kan gjs til programmet. Deretter lister brukeren opp hvilke opsjoner det er mulig 
a sette med set og hvilke flagg som kan slas pa og av med toggle. Begge deler er 
storrelser som bestemmer hvordan programmet oppForer seg. Hverken nybegyn-
neren eller den tilFeldige bruker trenger bekymre seg For noe av dette. 

Eter a ha skafFe seg disse opplysningene om programmet kopler brukeren opp en 
Forbindelse til maskinen kari.uio.no med kommandoen open og logger seg inn 
med brukernavn og passord. Ved oppkoplingen far brukeren beskjed om hva 
slags kontrolltegn som suspenderer Forbindelsen: 

Escape character is ~] 

Dette kontrolltegnet brukes til a koble ned Forbindelsen midlertidig For a gi 
kommandoer til telnet(l). I dette tilfellet lister brukeren opp hvilke meldinger 
som kan sendes til den andre maskinen med send. Deretter spor brukeren om 
forbindelsen fortsatt er oppe ved a sende meldingen ayt ('Are You There'), noe 
som blir bekreftet ved at forbindelsen gjenopprettes. Til slutt logger brukeren seg 
ut fra maskinen. Dette medforer ogsa at telnet(l) avsluttes og brukeren er trygt 
tilbake pa egen maskin. 

Selvsagt er dette et sokt eksempel, meningen med programmet er naturligvis 
ikke a leke pa denne maten, meningen er a bruke programmet til a etablere for-
bindelse med en annen maskin for gjore nyttig arbeid. For nybegynneren er det 
bare a sette i gang og gjore dette, det er forst nar man blir mer fortrolig med 
programmet at man har behov for a vite om flagg og opsjoner og a gi komman-
doer til programmet. Sa sett igang! 

rlogin(l) 
Pa de aller fleste UNIX-maskiner finnes programmet rlogin(l) som kan brukes til 
a logge seg inn pa andre maskiner i nettet. I mange tilfeller der man kan bruke 
telnet(l), kan man ogsa bruke rlogin(l): 
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% rlogin coma.uio.no 

Welcome to VAX/VMS V5.4 

Username: BNESS 
Password: 

Welcome to VAX/VMS version V5.4 on node COMA 
Last interactive login on Monday, 24-FEB-1992 13:50 

$ 
$ logoff 
% 

rlogin(l) er et mye enklere program enn telnet(l), man kan for eksempel ikke gi 
kommandoer til dette programmet, ei heller sette opsjoner og sla flagg av og pa. 
I en del miljoer er maskinene satt opp slik at man slipper a oppgi brukernavn og 
passord nar man kjorer rlogin(l). 

Telnet under VAX/VMS 
For de fleste praktiske formal er forskjellene mellom TELNET for VAX/VMS 
og telnet(l) under UNIX ignorerbare. Dette gjelder ogsa VAX/VMS-maskinen 
KARI som er den eneste alment tilgjengelige VMS-maskinen som man kan 
kjore TELNET pa ved universitetet. TELNET under VAX/VMS kan se slik ut: 

$ 
$ telnet coma.uio.no 
Trying...129.240.2.36 
Connected to COMA 

Welcome to VAX/VMS V5.4 

Username: BNESS 
Password: 

Welcome to VAX/VMS version V5.4 on node COMA 
Last interactive login on Monday, 24-FEB-1992 13:50 

$ 
$ logoff 
BNESS l o g g e d o u t a t ll-MAR-1992 2 1 : 4 5 : 0 7 . 4 4 

Remote c o n n e c t i o n c l o s e d 
$ 

Forskjellene bestar av at TELNET for VAX/VMS har andre opsjoner, andre 
flagg og andre kommandoer man kan gi programmet. Dette ma man sjekke den 
lokale dokumentasjonen for a fa oversikt over og finne ut av. Dokumentasjonen 
kan man lese med kommandoen: 

$ HELP TELNET 

Pa VAX/VMS-maskiner finnes ogsa RLOGIN. Dette fungerer akkurat som 
rlogin(l) under UNIX. 
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Telnet og Advanced Telnet under PC-NFS/DOS 
Telnet leveres sammen med PC-NFS til DOS-maskiner. Funksjonelt sett er 
Telnet under DOS det samme som telnet(l) under UNIX. Det er noen for-
skjeller i oppsettet av programmet. Disse er beskrevet i detalj i «PC-NFS User's 
Guide». For de aller fleste praktiske formal er disse Forskjellene ignorerbare. Man 
starter programmet pa Folgende mate: 

C : \ > TELNET DOMENENAVN 

Programmet Fungerer stort sett pa samme mate som telnet(l) under UNIX: 

C:\> 
C:\> telnet coma.uio.no 
Trying...129.240.2.36 
Connected to COMA 

RET 

Welcome to VAX/VMS 

Username: BNESS 
Password: 

Welcome to VAX/VMS 
Last interactive login 

$ 
$ logoff 
BNESS logged out at 11-MAR-

The connection to the host 

V5.4 

version V5 
on Monday, 

-1992 21:45 

has been c. 

* Try to re-connect to host 
Go to EXIT Menu 

.4 
24 

07 

.OS 

on node COMA 
-FEB-1992 13:50 

.44 

ed: 

Etter at programmet har koplet opp Forbindelsen med den andre maskinen far 
brukeren beskjed om a logge seg inn etter et trykk pa RET-tasten. Etter at 
udogging fra den andre maskinen vender man ikke direkte tilbake til DOS. 
Dersom man velger Go to EXIT Menu far man nye menyvalg: 

* Exit to DOS ... Remove Terminal Editor from memory 
Exit to DOS ... Keep Terminal Editor resident 
Return to Terminal Session 

RLOGIN 
Sammen med PC-NFS folger ogsa programmet RLOGIN som kan brukes til a 
logge seg inn pa UNIX-maskiner. Dette programmet fungerer stort sett pa 
samme maten som rlogin(l) under UNIX. Ved Universitetet i Oslo brukes ikke 
RLOGIN av sikkerhetsmessige arsaker. 

Advanced Telnet 
Telnet-programmet som folger PC-NFS er tilstrekkelig for de fleste Formal. Der-
som man har behov for a kommunisere med BIBSYS, ADB-systemene eller 
andre tjenester som stiller spesielle krav til terminaltyper og egenskaper ved ter-
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minalene, trenger man kraftigere saker. Advanced Telnet ble anskafFet for a 
lose spesielle problemer knyttet til terminaltrafikken mot BIBSYS-tjenesten. Det 
er et kraftig program som kan brukes i alle terminaltjenester DOS-brukere ved 
universitetet har behov For, mot UNIX-maskiner, VAX/VMS-maskiner, ADB-
tjenestene og tjenester ute i den store verden. Har man Advanced Telnet trenger 
man ikke andre terminalprogrammer. 

Problemet er at Advanced Telnet koster penger. Pr sommeren 1992 har det ikke 
va?rt mulig a fa leverandoren med pa en sitelisensavtale som gjor det mulig For 
USIT a distribuere programmet til IT-brukere ved universitetet pa samme mate 
som det For eksempel har vaert mulig For TCP/Connect II For Macintosh78. 

Fra Innkjopsseksjonen far man et sett disketter, samt dokumentasjon av program-
met. Installasjonen skjer etter oppskriFten i dokumentasjonen. Programmet skal 
ligge i katalogen C:\NFS. 

Advanced Telnet er bygd opp rundt en TelnetManager som brukes til a admi-
nistrere Telnetsesjoner og tre terminalemulatorer kalt Reflection-programmer: 

• R2 emulerer VT-terminaler, det vil si VT52, VT102, VT220 og VT320 
og kan brukes mot alle asynkrone terminaltjenester, blant annet COMA, 
Ulrik og KARI7 9 . 

• R2T emulerer en Tektronix 4014 grafisk terminal og kan, med en viss 
egeninnsats, brukes mot en del grafiske programmer. 

• R 8 emulerer en IBM3270-terminal og kan brukes blant annet For a kjore 
terminal mot BIBSYS. 

TelnetManager startes pa denne maten: 
C : \ > ADV-TEL 

TelnetManager for PC-NFS 
Version 2.10 
Copyright (c) Sun Microsystems, Inc 1991 
Copyright (c) Walker, Richer & Quinn, Inc 1991 

TelnetManager loaded 

C:\> 

TelnetManager er et program som legger seg resident i RAM og administrerer 
Telnet-forbindelsene som brukeren matte opprette. Oppstartskommandoen har 
en del nyttige opsjoner. Opsjonen ? gir en liste over alle tilgjengelige opsjoner. 
Opsjonen \ S n konfigurerer TelnetManager For n Forbindelser. Maksimalt kan 
programmet holde orden pa tre Forbindelser og av disse kan ikke mer enn en 
vaere R8-Forbindelse, det vil si en IBM3270-sesjon. Opsjonen \S3 betyr altsa at 
programmet kan holde orden pa tre forbindelser. Normalverdien er en Forbind-

" Advanced Telnet kjopes av Innkjopsseksjonen. Ved at Innkjopsseksjonen foretar bunkekjop 
av programmet er prisen kommet savidt under 1000 kr pr lisens. Denne prisen inkluderer 
skikkelig dokumentasjon av programmet. Var aerbodige mening er at programmet er verdt 
pengene. 
Den kan ogsa brukes mot ADB-tjenestene, men denne tilpassningen er ikke ferdig pa 
skrivende tidspunkt. 
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Figur 3: Bruk av Advanced Telnet til a starte og vedlikholde Telnetsesjoner mot flere maskiner. 

C : \ > ADV-TEL \ 3 
C : \ > R2 
ADV-TEL 1> CONNECT ULRIK 

Session #1: Connecting to host 'ulrik1 

Session #1: Successfully Connected 

RET 

ULTRIX V4.2A (Rev. 47) (ulrik) 

login: bness 
password: <NOECHO> 
<diverse velkomstmeldinger> 
TERM=(VT100) RET 
ulrik> 

CTRL-F5 

Session #1: Connecting to host 'ulrik' suspended 

ADV-TEL 2> CONNECT COMA 
Trying...129.240.2.36 

Session #2: Connecting to host 'coma' 
Session #2: Successfully Connected 

RET 

Connected to COMA 

Welcome to VAX/VMS V5.4 

Username: BNESS 
Password: <NOECHO> 

Welcome to VAX/VMS version V5.4 on node COMA 
Last interactive login on Monday, 24-FEB-1992 13:50 

$ logoff 

Session #2: Disconnected from host 'coma' 

ADV-TEL 3> ALT-X 
C:\> 

else. Opsjonen \ U fjerner TelnetManager fra R A M . Etter at TelnetManager er 
startet, starter man en terminalemulator ved a gi navnet (R2, R 2 T eller R8): 

C:\> ADV-TEL 
C:\> R2 
ADV-TEL> 
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Etter at man har fatt klartegnet ADV-TEL> pa skjermen kan man gi komman-
doer til TelnetManager. De viktigste kommandoene er: 

HELP 

SHOW 
CONNECT MASKIN 

CTRL-F5 
CTRL-F4 
ALT-N 
ALT-X 

Skriver ut en oversikt over kommandoene som kan gis til 
TelnetManager. 

Viser status pa Telnetsesjonene. 

Kopler opp forbindelsen til MASKIN. 

Suspenderer Telnetsesjonen. 
Terminerer Telnetsesjonen. 

Henter fram igjen suspendert Telnetsesjon. 
Avslutter programmet. 

Kommanndoene kan forkortes sa lenge de er unike. En sesjon med Advanced 
Telnet er illustrert i Figur 3. 

Brukeren starter altsa TelnetManager for tre forbindelser og R2-emulatoren. 
Deretter koples forbindelsen til maskinen ULRIK og brukeren logger seg inn. Sa 
suspenderes denne sesjonen med tastetrykket CTRL-F5 slik at brukeren kan eta-
blere en sesjon mot maskinen COMA. Brukeren kan gjenoppta en suspendert 
sesjon med tastetrykket ALT-N. Med kommandoen ALT-X termineres pro-
grammet. TelnetManager fjernes fra RAM med kommandoen: 

C : \ > ADV-TEL \ 0 
C : \ > 

Telnet for Macintosh 
Pa Mac-siden er det to terminalprogrammer. Det ene heter TCP/Connect II og 
er et kommersielt produkt som USIT har anskafFet sitelisens For slik at den kan 
distribueres intemt ved universitetet uten kostnader for brukerne. Denne avtalen 
ble gjort fordi det alment brukte terminalprogrammet, NCSA Telnet, hadde vis-
se problemer med a handtere kombinasjonen System 7.0 og norske tegn. NCSA 
Telnet er et gratisprogram utviklet ved National Center for Supercomputing 
Applications (NCSA). 

TCP/Connect II 
TCP/Connect II er et rikt program. Det inneholder moduler for terminaltjenes-
te, filoverforing, elektronisk post og nyhetstjenesten. Hver modul har sin egen 
meny med kommandoer. Menyene heter hhv Terminal, FTP, News og Mail. 
De to siste modulene brukes ikke ved universitetet forelopig. De ma blant annet 
tilpasses norsk tegnsett Forst. FTP-modulen omtales senere i kapitlet. 

Terminalmodulen har emulatorer For Digitals VT-terminaler (VT52/102/240), for 
IBM3270-terminaler og for Tektronix 4014grafisk terminal. Det betyr at man kan 
snakke med stort sett hva som heist av maskiner og tjenester med programmet, — 
COMA med PortaCOM, KARI, UNIX-maskiner av alle varianter, samt BIB-
SYS og andre 3270-baserte terminaltjenester. 
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For a gjore det enklere for brukerne a komme i gang, er det laget oppstartsfiler 
For flere maskiner og tjenester, blant annet COMA, KARI, ULRIK, FLIPPER 
og BIBSYS. Pa litt sikt vil det ogsa komme oppstartsfil For bruk mot SYBIL og 
de tunge ADB-systemene (ST, LP, BR mm). 

TCP/Connect II kan hentes pa filtjeneren MacPub i mappen 
MacPub:USIT Distribusjon:Kommunikasjon:TCP/ -
Connect n. 

Ved siden av programmet og oppstartsfilene finnes ogsa 
dokumentasjonen av programmet i denne mappen. Det er 
lurt a skrive ut denne med en gang. Det samme gjelder 
dokumentasjonen av USITs tilpasninger av programmet til 
bruk ved Universitetet i Oslo. 

En Telnetsesjon i TCP/Connect II kan startes pa to mater, 
enten ved a dobbeltklikke pa et oppstartsdokument eller ved 
a gi kommandoen Connect i Terminal-menyen. Dersom 
man dobbeltklikker pa oppstartsdokumentet, vil man fa et 
terminalvindu opp pa skjermen og bli bedt om a logge seg 
inn pa maskinen. Connect-kommandoen medForer at man 
far opp et vindu der man kan spesifisere hvilken maskin man 
onsker a logge seg inn pa, jf Figur 4. 

Connect... 
Serial 

Reset Terminal 
Capture... 

• Backspace sends DEL 
Local Echo 

•/ Clear Screen Saues Lines 

Send FTP Command 
Send IP Number 
Send "Are Vou There?" 
Send "Abort Output" 
Send "Interrupt Process" 
Send "Erase Character" 
Send "Erase Line" 
Send Break 

Macros... 

860 

ser 
361 
36/ 

36V 
36H 
36U 

36M 

Figur 4: Innlogging pfi coma.uio.no med TCP Connect II starter med Connect-kommandoen i 
Terminal-menyen. I dialogboksen oppgis domenenavnet enten ved fi skrive det inn som Session 
Name eller, dersom det finnes en oppstartsfil for maskinen, velge maskin fra menyen som faller ned 
nfir man trykker pa nedpilen til heyre. Deretter far man opp et terminalvindu der man blir bedt om 
a logge seg inn pfi maskinen. 

Session Name coma.uio.no 

Window Name 

[ Cancel ] 

coma IHi 
o 

Welcome to UflX/UMS U5.5 

Username: BNESS 
Password: 

Welcome to URX/UMS version U5.5 on node COMA 
Last interactive login on Friday, 14-HUG-1992 10:49 
Last non-interactive login on Wednesday, ll-MRR-1992 22:19 

$1 

SE m 
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ttmi& 

Cut 
Copy 
Paste 

mm t Rii 
Copy Table 

Font 
Size 
Color... 

m> 

sec 

§6T 

mi 

• 
• 

Configure... 

Her man man oppgi domenenavnet pa to mater. Dersom det ikke Finnes noen 
oppstartsFil For maskinen skrives domenenavnet inn som Session Name. Finnes 
det en oppstartsfil, kan man velge maskin i menyen som Faller ned nar man klik-
ker pa boksen med nedpilen til hoyre. I denne menyen finner man alle maskin-
ene man har oppstartsfiler For. A velge fra denne menyen innebaerer altsa det 
samme som a dobbeltklikke pa et oppstartsdokument. 

Dersom man onsker a logge sesjonen pa Fil gir man kommandoen Capture... og 
oppgir navnet pa Filen som sesjonen skal lagres i. Man kan ogsa starte FTP pa 
maskinen man er logget inn pa med Send FTP Command, dersom man har 
konfigurert FTP-modulen i TCP/Connect For det. Man kan ogsa lage sine egne 
makroer med Macros.. . Hvordan man gar Fram For a lage makroer er beskrevet 
i dokumentasjonen. 

Konfigurering av TCP/Connect II 
For a konfigurere TCP/Connect II brukes kommandoer i Edit-menyen. Med 
egne kommandoer kan man bestemme Font, Fontstorrelse og Farge For hver sesjon 
individuelt. 

Den viktigste kommandoen er Configure. I rullesjakten til venstre star 
ikoner For hvilke deler av programmet man kan konfigurere. Tre av 
ikonene gjelder generelle egenskaper ved programmet, — General, 
Network og Printing. Disse omtales kort i dette avsnittet. Videre er 
det ikoner For de tre terminalemulatorene, - DEC VTxxx, Tektro-
nix og IBM327x. KonFigurering av DEC VTxxx omtales i neste 
avsnitt, mens konfigurering av IBM 327x omtales sammen med kom-
munikasjon mot BIBSYS senere i kapitlet. 

De tre andre tjenestene har ogsa sine konFigurasjonsvinduer, - File 
Transfer, Mail og News. File Transfer omtales i delen om Filover-
Foring senere i kapitlet, mens de to andre Forelopig ikke brukes ved 
universitetet og omtales heller ikke. I Hosts og Sessions lagres opp-
lysninger om henholdsvis maskiner man onsker a kommunisere med og 
sesjoner man onsker a lagre pa oppstartsFiler. Serial Port brukes til a 
sette opp serieporten dersom man bruker modem, mens Users brukes 
til a legge inn opplysninger om brukere. 

Det Forste som konfigureres er General. I dette vinduet settes noen 
parametre som bestemmer noen generelle egenskaper ved T C P / C o n -
nect II. Det viktigste valget er pa den siste linjen. Med Pick Appli-
cation velger man hvilket program som skal eie tekstfiler som lagres i 
TCP/Connect, For eksempel med Capture-kommandoen. I dette 

tilfellet er MicrosoFt Word valgt. Copy Table Threshold spesiFiserer hvor 
mange blanke som det minimum skal vaere mellom kolon ner nar man bruker 
Copy Table-kommandoen i Edit-menyen. 

Den neste biten som kan konfigureres heter Network. Her kan to ting spesifise-
res. Det Forste er domenenavnet til maskinen som kjorer TCP/Connect II. Det 
andre er hva som skal vaere normalverdien av Session Name nar man starter en 
Telnet- eller FTP-sesjon med Connect-kommandoen i de respektive menyer. 

Den siste biten av den generelle konfigureringen gjelder Printing. Her bestem-
mer man hvordan utskriFt Fra programmet skal Forega. Her er det ikke sa veldig 
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ABC om Kommunikasjonstjenester 

I vinduet klikker man pa New-knappen For a lage en ny oppstartsfil og gi den et 
navn. Deretter fyller man inn opplysninger om maskinen i de relevante Feltene. 
Det viktigste Feltet er Full Domain Name. Slik MacTCP er konFigurert ved 
universitetet trenger man ikke fylle inn Feltet IP Addresses. Man sparer tvert i 
mot seg selv for mye bry ved a la dette feltet sta blankt. Dersom man kjenner 
operativsystemet (UNIX, VMS etc) pa den andre maskinen, fylles det inn i feltet 
Operating System. For terminaltjenestens vedkommende kan man godt se 
bort fra de andre feltene. 

Etter dette gar man til Sessions-vinduet. Ogsa her starter man med a klikke p i 
New-knappen og gir sesjonen et navn. I Sessions-vinduet er det to felt som er 
av vesentlig betydning. Det ene er Host-feltet som fylles ut med domenenavnet 
til maskinen. Det andre er Telnet Terminal Type der man klikker for Other 
og skriver inn VT100, dersom man ikke positivt vet at man kan bruke VT240. 
Dersom man har definert spesielle terminalemuleringer i VTxxx-vinduet, koples 
dette til Host-oppsettet med DEC Emulation. Ved a klikke pa dette feltet far 
man opp en liste over de emuleringene som er definert. 

Figur 9: I Sessions spesifiseres generelle opplysninger om den terminalsesjonen man onsker fi lage 
oppstartsfil for.. 

Tektronix 

IBM 327x 

TCP/Connect I I Configuration 
Coma 

o 

o New.. 

DEC Model | VT102 • ! Lines/Screen: 124 | Lines of Scrollback: 2J0O 

Answerback Message: 

M Clear Screen Saves Lines Q Wrap 
I I Keypad Numeric Lock 
(5) 80 Column Font: | VT-80 

O 132 Column Font: 

GR 
GO 

• 8 bit controls M National Kbd Mode 

VT-80 

" • " I Size: | 10 V~| 

" • " 1 Size: | 10 • " ! 

GL 

® o o 
o ® o o 

G1 
G2 
63 

Norwegian/Danish • 
Norwegian/Danish • 
Norwegian/Danish • 
Norwegian/Danish • 

Attribute Map: [ No Attribute Map • | 
Foreground: I I Jump Scroll: 
Background: | | (§) Always 
Blink Frgnd: I I Q Never 
Blink Bkgnd: I I Q Host Control 

Terminalemuleringen for Telnetsesjonen gjores i DEC VTxxx-vinduet, jf Figur 
10. Ogsa her klikker man pa New-knappen for a sette opp en ny emulering. 
Med DEC Model velger man VT-terminaltypen, VT52, VT102 eller VT240. 
Deretter bestemmer man hvor mange linjer man vil ha i terminalvinduet med 
Lines/Screen og hvor mange linjer av terminaldialogen som programmet skal 
holde oversikt over til enhver tid med Lines of Scrollback. Ved a skrive 100 i 
dette felte vil man til enhver tid kunne bla 100 linjer tilbake i dialogen, - forut-
satt at man har krysset av for Clear Screen Saves Lines (eller gitt tilsvarende 
kommando i Terminal-menyen). Ved a krysse for National Kbd Mode vil 
man fa nasjonale saertegn pa skjermen i henhold til nasjonaliteten som er satt for 
GL og G R nederst i venstre hjorne (i dette tilfellet Norwegian/Danish). I 
tillegg kan man her bestemme font, fontstorrelse for terminalvinduet. 
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ABC om Kommunikasjonstjenester 

Figur 11: Innlogging med NCSA Telnet. 

Session name 

Window Name 

[Configure] 

bilbo.uio.no 

• FTP session (86 F) 

[[ OK ]] [ Cancel ] 

bilbo.uio.no 2 

ULTRIX 174.20 (REV. 47) ( b i l b o ) 

l o g i n : bness 
Password: 
Last l o g i n : Mon leb 24 13:40:52 f rom panekes.uio.no 
CTLTRII V4.2A (Rev. 47) System #23: T r i l eb 7 03:01:04 MET 1992 
UWS V4.2A (Rev. 420) 
You have mo i 1 . 
TEW1 = (vtlOO) 
bilbo> | 

Ml 

o 

o 
B 

Den viktigste konfigureringen av NCSA Telnet skjer i MacTCP. I tillegg bruker 
NCSA Telnet filen config.tel. Denne filen skal ligge i samme mappe som pro-
grammet eller i Systemmappen. I denne filen settes parametre som bestemmer 
hvordan programmet oppforer seg. Denne filen leses hver gang programmet 
startes. Det er en vanlig tekstfil. Hvis du ikke er fornoyd med oppsettet, kan du 
selv endre det ved a redigere filen i en tekstbehandler80. Husk a lagre filen som 
en vanlig tekstfil («Text Only»). 

Etter at programmet er startet kan man endre en del av parameterverdiene for se-
sjonen. Man kan sette en del parameterverdier ved a klikke Configure i dialog-
boksen man far opp etter kommandoen Open Connection i File-menyen. I 
File-menyen kan man endre en del parameterverdier med Preferences-kom-
mandoen. I tillegg kan man gjore en del valg i Session-menyen. Dette er mulig-
heter som kan proves ut etter hvert som man blir fortrolig med programmet. 

Vanligvis trenger man ikke endre noe pa standardoppsettet for programmet for a 
ta det i bruk. Et tilfelle der dette er nodvendig er hvis man skal logge seg inn pa 
en annen maskin og kjore G N U Emacs. I dette tilfellet ma man ga inn i Setup 

80 Redigere config.tel er ikke av de tingene nybegynneren starter med. Den filen som ligger 
sammen med programmet skulle dekke alle praktiske formal i forste omgang, og bor egentlig 
ikke rores for man minst to ganger har studert kapittel 8 i dokumentasjonen noye og ellers er 
rimelig fortrolig med hvordan terminalprogrammer fungerer. 
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Ressursdeling 

Keys i Session-menyen og endre definisjoiiene av tastesekvensene der slik at de 
ikke kommer i konflikt med tastesekvenser som benyttes i GNU Emacs. 

Dokumentasjonen inneholder naermere detaljer om hvordan man konfigurerer 
programmet, - jf «Appendix B». 

tn3270 - Kommunikasjon med BIBSYS mm 
tn3270 betyr som sagt kommunikasjon med tjenester pa IBM-stormaskiner. Slike 
finnes det en god del av i Internet, blant annet finnes en rekke bibliotekstjenester 
pa denne typen maskiner. BIBSYS er umiddelbart den mest interessante for 
brukere ved Universitetet i Oslo. Derfor er det lagd egne oppsett for denne 
tjenesten pa de forskjellige operativsystemplattformene. En viktig del av arbeidet 
med oppsettene har vasrt a tilpasse dem til forskjellige tastaturer, slik at man kan 
bruke funksjonstaster, numerisk tastatur mm til a gi kommandoer til sokepro-
grammene og andre deler av BIBSYS. 

Pa alle plattformer (UNIX, VAX/VMS, DOS/PC-NFS og Macintosh) er det 
altsa tilrettelagt egne BIBSYS-kommandoer og oppstartsfiler. Det forste som 
skjer etter at man har startet det aktuelle programmet er at man blir bedt om a 
logge seg inn pa BIBSYS-maskinen i Trondheim, — jf Figur 12. 

Man er dermed pa vei inn i en, datateknisk sett, uvant verden for IT-brukere 
ved universitetet. En av de tingene man umiddelbart merker er at tastene brukes 
pa en helt annen mate enn ellers. Et eksempel er at man avslutter innskriving av 
passord og kommandoer med ENTER-tasten, ikke RET-tasten som er vanlig i 
de fleste andre sammenhenger. En annen ting er at de fleste kommandoer gis 
som tastetrykk. I tillegg kommer naturligvis at man kommuniserer med BIBSYS 
ved hjelp av skjermbilder, og ikke linjer med kommandoer. 

Figur 12: Innlogging pa BIBSYS-maskinen. Skriv inn brukernavn og passord og 

VIl/ESfl ONLINE 

U E L K O M M E N 

BBBBBB I I BBBBBB SSSSSS 
BBBBBBB I I BBBBBBB SS SS 
BB BB I I BB BB SS 
BB BB I I BB BB SSS 
BBBBBB I I BBBBBB SSS 
BBBBBB I I BBBBBB SSS 
BB BB I I BB BB SS 
BB BB I I BB BB SS 
BBBBBBB I I BBBBBBB SS SS 
BBBBBB I I BBBBBB SSSSS 

B I B L I O T E K S V 

T I L 

VV VV 
VV vv 

W W 
w 
w 
w 
w 
vv 
vv 
vv 

S T E M 

F i l l in your USERID and PASSWORD and press ENTER 
(Vour password B i l l not appear ahen you type 
USERID = » | 
PflSSUORD = = » 

COHHRND = = > 

i t> 

SSSSSS 
SS SS 
ss 
SSS 

SSS 
SSS 

ss 
ss 

ss ss 
SSSSS 

I 

RUNNING 

trykk ENTER 

1 

NOBIBSVS 
H6| 

en * 

<> 

O 
Q 
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Figur 13: Detferste skjermbildet man blir presenter! for av BIBSYS. 

19:36:26 *** B I B S Y S *** 92-«8 

Sekeprogr aaiter I nt or Mas jon 

P PUBS0K (Enkel soking) H Hfindboker/dokumentasjon 
C GENS0K <Ekspertsek> E Enkelt postsystem <EPOS> 
R ERS0K <Emneregister/tesaurus> 0 Oppslagstaule 

Hjelp Tjenester 

— j T — 
? Generell hjelp F Feilmeldinger 
T Test ay funksjonstaster II SpersmSl/bestillinger 

II Endre passord 
Telefonhjelp 

BIBSVS 07 59 20 97 

Gi kode: | 

Gi en kode for onsket funksjon og trykk ENTER. 
Gi kode Q eller PF3 for & awslutte <Q& ut aw BIBSVS). 

•E 

-17 

9B| 

01 1* 

Hi 
<> 

o 
ei 

Etter innlogging far man opp det forste skjermbildet der man kan starte soke-
programmer, fa informasjon, hjelp mm, jf Figur 13. 

I dette skjermbildet er det en del kommandoer som nye brukere bor utforske og 
gjore seg fortrolig med. Bortsett fra a starte sokeprogrammer er kanskje T den 
nyttigste kommandoen. Med denne kan man fa sjekket hva slags kommandoer 
ulike taster pa tastaturet sender til BIBSYS. Har man ikke vaert heldig og fatt en 
tastaturmal for tastaturet man bruker, er det svaert lurt a finne ut hvilke taster som 
sender hvilke kommandoer. Oppgaven hores mer skremmende ut enn den 
egentlig er. 

En annen nyttig kommando er O. Ved hjelp av denne far man presentert de siste 
nyheter om BIBSYS-tjenesten. 

Av sokeprogrammene er PUBS0K det enkleste og det naturlige valg for nybe-
gynnere. Det forste skjermbildet for PUBS0K ser ut som Figur 14.1 dette 
skjermbildet fyller man inn de opplysninger man har om litteraturen man soker. 
I bildet star det at man skal bruke SEND-tasten. Den er identisk med ENTER-
tasten (som altsa befinner seg pa talltastaturet og er noe helt annet enn RET!). 

Ytterligere opplaering i bruk av BIBSYS er det ikke denne bokas oppgave a sta 
for. Ved a henvende seg til institutt- eller fakultetsbiblioteket kan man fa enkle 
bruksanvisninger for PUBS0K, GENS0K og andre BIBSYS-tjenester. Her 
henvender man seg ogsa for a fa brukerregistreringsskjema. Ansatte ved BIBSYS-
institusjonene, blant annet Universitetet i Oslo, kan bruke BIBSYS gratis. 
Fullstendig dokumentasjon av sokeprogrammer mm fir man kjopt fra BIBSYS, 
7055 Dragvoll. 
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Ressursdeling 

Figur 14: Start av PUBS0Kfor fi drive litteratursok i BIBSYSs databaser. 

=1 1 bihsiis — _ Pl= 

Publikumseking <PUBsok> BIBSVS SBKING 

Forfatter 
Tittel 

Emneord/Tittel 
Omtalt peraon 
Inst./Konfl 
Emneord 
Deuiey-nummer ' 

Fyll ut forfatter og/eller ord i tittel 

1 

eller ett av feltene under: 

<Trykk SEND-tast for 8 starte soking> 

PFl:Hjelp PF2:Rydd skjerm PF3:Slutt PF4:Endre base 
PF5:Endre sprSk/ Change language PF12:Flere kommandoer 

Base: BIRSVS Emneord: HTUR Format: FORTEKST Lanquaqe/SprSk: HO 

SB| 
$1 10 

<> 

o 
Q 

BIBSYS og tn3270 mm under UNIX 
Den enkleste maten a kommunisere med BIBSYS ved hjelp av tn3270(l) under 
UNIX, er a logge seg inn pa maskinen ulrik.uio.no. Pa denne maskinen ligger 
det et spesiell skallprogram som heter bibsys og som setter opp forbindelsen mot 
tjenesten pa en riktig mate. Dette programmet starter man slik: 

% b i b s y s 

tn3270(l) kan man bruke mot tjenester pa IBM-stormaskiner i Internet. Pro-
grammet startes pa denne maten: 

% tn327 0 domenenavn 

Nsermere dokumentasjon av programmet finnes pa manualsidene: 
% man tn3270 

BIBSYS og tn3270 under VAX/VMS 
Pa VAX/VMS-maskinen KARI er forholdene lagt til rette for BIBSYS pa sam-
me mate som pa ULRIK. Det betyr at man starter med kommandoen: 

$ BIBSYS 

Etter en liten stund dukker innloggingsskjermbildet opp og man logger seg inn 
med BIBSYS-brukernavn og -passord. 

BIBSYS og Advanced Telnet for PC-NFS/DOS 
I forste omgang vil kommunikasjon mot BIBSYS vaere den viktigste anvendelsen 
av Advanced Telnet. USIT har derfor tilrettelagt en egen BIBSYS-kommando 
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Figur 15: Installasjon av BIBSYS-kommandoen i PC-NFS. 

C:\> P: 
P:\> netinst 
ECHO OFF 

Meny for installasjon av programvare via nettverket 

A 
B 
C 
D 
F 

Oppgradering av PC-NFS til versjon 3.5 
Installasjon av LifeLine Mail og NetNews 
Installasjon av VistaCom 
Oppgradering av LifeLine Mail til versjon 2.0 
Installasjon av kommandoen MM for norske tegn i 
LifeLine Mail 

H: Genererer ny NFSMAIL.RC fil (til LifeLine Mail 1.0) 
I: Installasjon av BIBSYS-kommando for Advanced Telnet 

Trykk en bokstav fra A til X (Eller ESC for a. avbryte) : 

for dette programmet. Etter at brukeren har installert Advanced Telnet installeres 
BIBSYS-kommandoen fra PCPUB. 

Ved a trykke I blir BIBSYS-kommandoen installert. Dermed kan man starte 
Advanced Telnet for a kjore mot BIBSYS pa denne maten: 

C: \> BIBSYS 

BIBSYS og Macintosh 
Mac-brukere kan benytte to terminalprogrammer mot BIBSYS. De kan bruke 
BIBSYS-skriptet som er lagd for TCP/Connect II. I tillegg kan de bruke 
tn3270 som er satt opp spesielt for formalet. Begge programmene finnes pa 
MacPub: 
MacPub:USIT Distribusjon:Kommunikasjon:{tn3270,TCP/Connect} 

TCP/Connect II er forstevalget for kommunikasjon mot BIBSYS. I mappen 
med programmet folger en spesiell oppstartsfil for BIBSYS. Ved a dobbeltklikke 
pa dette eller gi Connect-kommandoen i Terminal-menyen og velge BIBSYS 
far man opp skjermbildet for innlogging pa BIBSYS-maskinen. 

Session Name 

Window Name 

Cancel ] 

[bibsys 

c 
admin 1 
bibsuf:̂  
bilbo 
coma 
flipper 
jusit l_ 

For tn3270 er det lagd standardiserte oppsett for ulike skjermer (MacSE, MacII 
med og uten farge). Det forste man gjor er a velge oppsettdokument. Selve 
oppkoplingen mot BIBSYS gar automatisk etter at man har valgt oppsett-
dokument og dobbeltklikket pa det. 
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Q tn5270 Mac/TCP ( Norsk) • | 

D Bibsys-Mac Plus/SE 
D Bibsys-Macll-Farge 
D Documentation 
D Printing Configuration 

O 

a Moonshine 

[OKkfrU til } 

[Skriuebord] 

[ flubryt ~] 

L_jjpne_J 

Kommunikasjon med ADB-tjenestene 
De tunge ADB-tjenestene kjores pa en stor Cyber-ma'skin med domenenavnet 
sybil.uio.no. Her finnes blant annet BR, — Budsjett- og regnskapssystemet, ST, -
Studentsystemet, og LP, — Lonns- og personalsystemet (fra 1. januar 1993). I 
tillegg finner man NOARK (Sentralarkivet) pa maskinen_/Z/|>/)er.Mio.no. 

Disse tjenestene stiller ikke mer spesielle krav enn at det er mulig a bruke Telnet 
fra bade UNIX- og VAX/VMS-maskiner, forsavidt ogsa Macintosh og DOS 
mot dem uten altfor mye plunder. Siden nesten alle brukerne av disse tjenestene 
arbeider med Macintosh eller DOS er det anskaffet et eget program, VistaCom, 
og gjort en del skreddersom for disse brukerne. Bade Advanced Telnet og 
TCP/Connect II kan ogsa brukes mot disse tjenestene81. 

ADB-tjenestene og VistaCom for DOS/PC-NFS 
VistaCom brukes til kommunikasjon med ADB-tjenestene ved universitetet. 
USIT har kjopt sitelisens pa programmet og distribuerer det gratis til IT-brukere 
ved universitetet. Dette programmet kan, med litt egeninnsats, ogsa brukes mot 
de samme tjenestene som man bruker Telnet mot. Programmet installeres fra 
PCPUB med NETINST pa den tradisjonelle maten, —jf Figur 15. 

Programmet startes med kommandoen: 
C : \ > V I S T A 

Etter litt tid far man opp en skjermbilde som ser omtrent ut som Figur 16. Pa 
nederste linje star en liste over de valg man kan gjore. Tallene pa denne linjen 
viser til funksjonstaster (F-tastene) og ikke til tallene pa talltastaturet82. 

Rent bortsett fra EXIT og HELP er F I det eneste aktuelle valget pa dette 
tidspunkt. Uten uttommende studier av dokumentasjonen er det ikke a anbefale 
a prove pa noen av de andre valgene. Etter a ha trykt pa FI far man opp skjerm-
bildet i Figur 17. 

Tilpasningen av disse programmene for dette formalet er ikke ferdig pa skrivende tidspunkt. 
Nar sa er skjedd vil det bli annonsert pa en ioynefallende mate i News og PortaCOM. 
Dette er ett av flere eksempler pa et noe besynderlig brukergrensesnitt, fenomener som gjor at 
VistaCom for DOS/PC-NFS er et program som skaper unodig mye forvirring. 
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Figur 15: Installasjon av VistaCom fra PCPUB. Ved a velge C blir programmet installert i 
katalogen C:\VCOM. 

C: 
P : 

\ > P: 
\ > NETINST 

ECHO OFF 

Meny f o r i n s t a l l 

A: 
B : 
C: 
D: 
F : 

H: 
I : 

O p p g r a d e r i n g 
I n s t a l l a s j o n 
I n s t a l l a s j o n 
O p p g r a d e r i n g 
I n s t a l l a s j o n 
L i f e L i n e M a i ] 
G e n e r e r e r n y 
I n s t a l l a s j o n 

a s ; 

a v 
a v 
a v 
a v 
a v 

o n a v p r o g r a m v a r e v i a n e t t v e r k e t 

PC-NFS t i l v e r s j o n 3 . 5 
L i f e L i n e M a i l og 
V i s t a C o m 
L i f e L i n e M a i l t i l 
kommandoen MM f o r 

NFSMAIL.RC f i l ( t i l 
a v BIBSYS-kommando f 

T r y k k e n b o k s t a v f r a A t i l X ( E l l e r 

Ne tNews 

v e r s j o r 
n o r s k e 

L i f e L i n e 

i 2 . 0 
t e g n i 

M a i l 1 . 0 ) 
o r A d v a n c e d T e l n e t 

ESC f o r a a v b r y t e ) : 

Av dette skjermbildet framgar det at VistaCom er tilpasset slik at man kan bruke 
programmet mot bade BIBSYS og COMA (PortaCOM) og en del andre aktu-
elle tjenester dersom man onsker det. Man velger tjeneste ved hjelp av piltastene 
og trykker FI . Deretter blir man bedt om a logge seg inn pa tjenesten som er 
valgt. 

Figur 16: oppstart av VistaCom under DOS/PC-NFS. 

VCOM 

Select 

l l n t e r 

5 . 2 ( 3 1 ) 

function 

VistaCOM Conn. Program 
C o p y r i g h t C o n t r o l Data 

t o perform: 

2Trnsfr 3conSel 4Discon 5Config 

12-Aug-
1990 

7errLog 

•92 

8sYstem 

14 3 3 ; 22 

9EXIT 10HELP 
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Figur 17: Menyfor valg av tjenester i VistaCOM. 

VCOM 5 .2(31) VistaCOM Ccanm. Program 12-Aug-92 14 
Copyr ight Control Data 1990 

3 3 : 2 2 

COMA- -.. 
SYBIL - p c _ c o n n e c t _ 1 3 
RAGNA - s c r e e n , p c o n l 3 
BIBSYS -
ULRIK -
GOLLUM -
KARI 

- D i g i t a l VAX/vm A c c e s s 
- C o n t r o l D a t a NOS/VE Acces s 
- C o n t r o l D a t a NDS A c c e s s 
- IBM CMS A c c e s s 
- UNIX Access 
- UNIX Access 
- D i g i t a l VAX/VMS A c c e s s 

Select connection: 

lSelect 9EXIT 10HELP 

ADB-tjenestene og VistaCom for Mac 
VistaCom brukes for a kjore terminal fra Macintosh mot de sentrale administra-
tive systemene. VistaCom er et program man ikke slass med frivillig uten doku-
mentasjon, inngaende kjennskap til nett og kommunikasjon og et relativt romslig 
tidsbudsjett. USIT har derfor lagd standard oppsett for kommunikasjon med de 
maskinene som kjorer ADB-systemene (SYBIL, RAGNA og FLIPPER), samt 
noen andre sentrale maskiner pa Blindern (COMA, KARI og ULRIK). Bruk 
disse oppsettene dersom du skal kommunisere med noen av disse maskinene, skal 
du kommunisere med andre maskiner, er det best a velge et annet program. 

USIT har kjopt sitelisens for VistaCom. Brukere kan hente programmet pa 
MacPub: 

MacPub:USIT D i s t r i b u s j o n : K o m m u n i k a s j o n : V i s t a C o m 

I mappen finnes oppstartsfiler for SYBIL, RAGNA, FLIPPER, COMA, KARI 
og ULRIK: 

Coma < a l l e > VCOM/TCP 
Coma XXXX VCOM/TCP 
F l i p p e r < a l l e > VCOM TCP 
F l i p p e r XXXX VCOM TCP 
K a r i < a l l e > VCOM/TCP 
K a r i XXXX VCOM/TCP 
S y b i l < a l l e > VCOM_3 0_24/TCP 
S y b i l XXXX VCOM_30_24/TCP 
S y b i l XXXX VCOM_3 0_50/TCP 
S y b i l XXXX VCOM_3 0_50/TCP 
U l r i k < a l l e > VCOM TCP 
U l r i k XXXX VCOM TCP 

For alle maskiner utenom Sybil finnes det to oppsettfiler, en med <alle> i filnav-
net og en med XXXX i filnavnet. Starter man med en oppsettfil med <alle> i 
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Figur 19: Innlogging pa COMA med VistaCom for Macintosh. 

Coma <alle> UC0M/TCP_1 Terminal 

Process Tabli 

We I com* 

Username: 

Process Table: UMS Login 
Connection: Coma <alle> UC0M/TCP_1 

Gi brukernaun for Coma 

BNESS 

CZD CRNCEL 

O 

CANCEL ®® Logge r i n n pS UMS O 
Q 

Coma <alle> UC0M/TCP_1 Terminal 

Waiting to Continue St 
I P 

Welcome to UflX/UMS U5.4 

Username: BNESS 
Password: 

Welcome to UHX/UMS version U5.4 on node COMA 
Last interactive login on Tuesday, 25-FEB-1992 22:24 

% run pub:portacom 
Welcome to PortaCOM (version 1.17G>! 
Please give your complete name. 
- b ness 
Bjern Ness (BSFI/USIT) 
PI ease type your password: -
Vou have 4 marked entries 
You are in your ma iI box 

(Read) n e x t marked -

[CANCEL] * ® ® Logge r i n n pS UMS 

£L 
o 

15 Q 

navnet blir man spurt om brukernavn og passord ved innloggingen. For Sybil 
finnes doble sett oppstartfiler, ett sett for 50 linjers og ett for 24 linjen skjerm. 

Man starter VistaCom ved a klikke pa et oppstartdokument. Oppstart av Vista-
Com mot Coma ser ut som i Figur 19. 

Nar man er ferdig og logger seg ut, far man sporsmal om man onsker a lagre ses-
jonen pa en tekstfil: 
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A VES 1 C NO 

Connection Coma<alle> UCOM/TCP-1: 
to sane lines to a teHt file? 

Do you wish 

Holder man ALT-tasten nede og starter en av oppsettfilene med XXXX i filnav-
net kan man fa lagret brukernavnet i oppsettfilen. Man ma da velge Login Sett-
ings i Settings-menyen og far folgende opp pa skjermen: 

|Mgl Login Settings OK CANCEL 

Host System: O NOS/UE O NOS O UfiiH (S) Other: 
Host Prompt 

UMS 

Control/Special Codes: 
Network User Name 
Local Semite Name 
Host Seruice Name 
User Name 
Family 
Recount 
Project 
Rpplication 
User Defined 

9 
FF 

* 

* 
4 
fi 

^ 
0 

* 

IT 
h 
1 

* 
t 
rs 

b 
h 
% 

t 
I 
% 

\ 
h 
s 

i 
a. 
\ 

•v 
*. 
LF 

V 
5-
0 

* 
fr 
0 

• Connect Host 

M fluto Login |!Hl£ 

^ R u t o Logout 

Her fyller man inn brukernavnet sitt, klikker OK, blir bedt om passord og er 
innlogget. Dette oppsettet lagres sa under et valgfritt navn ved a gi kommandoen 
Save As i File-menyen. Neste gang starter man med den nye oppstartfilen og 
logger seg inn kun ved a oppgi passord. 

DECnet terminaltjeneste 
Ved siden av muligheten til a logge seg inn pa andre maskiner i Internet, omfat-
ter terminaltjenesten under VAX/VMS ogsa muligheten til a logge seg inn pa 
andre maskiner i samme DECnet. Dette er ogsa en svsert enkel tjeneste a benyt-
te. Man etablerer forbindelsen til en maskin i samme DECnet med: 

$ SET HOST DECnet-ADRESSE 

Fra ULTRIX-maskiner som kjorer DECnet kan man logge seg inn pa andre 
maskiner med DECnet med kommandoen dlogin(ldn). 

% d l o g i n DECnet-adresse 

Dokumetasjon av programmene far man med kommandoene: 
$ HELP SET HOST 
% man dlogin 
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X.25 terminaltjenester 
X.25 er en internasjonal standard for sakalte pakkesvitsjede datanett. Standarden 
benyttes blant annet basis for televerkenes dataoverforingstjenester. I Norge heter 
Televerkets X.25-nett DATAPAK. Dette nettet har forbindelser til tilsvarende 
nett i en rekke land. Pa dette nettet er det bygd en terminal tjeneste, — en tjeneste 
med mange navn. Siden den er bygd pa tre forskjellige standarder (X.3, X.28 og 
X.29), kalles den noen ganger for trippel-X. I en del sammenhenger kalles den 
X.29-tjenesten etter de ene av protokollene. Et tredje navn pa tjenesten er PAD-
tjenesten, i dette tilfellet oppkalt etter den kompo nenten som kopler forbindelsen 
mellom en asynkron terminal og det pakkesvitsjede nettet. 

IT-brukere ved Universitetet i Oslo har tilgang til disse terminaltjenestene pa 
flere mater. Pa VAX/VMS-maskinen KARI finnes programvare som gjor at man 
kan kjore terminal mot andre maskiner koplet til X.25-nettet enten i Norge eller 
i andre land83. For a kople seg opp mot en slik maskin brukes kommandoen: 

$ SET HOST/X29 DTE-ADRESSE 

DTE-adressen er maskinens adresse i X.25-nettet. Den omtales naermere i ka-
pidet om »Adressering». En rekke nasjonale og internasjonale database- og 
informasjonstjenester er tilgjengelig via X.25. Noen av dem er omtalt i doku-
menter nevnt i litteraturoversikten i «Appendix B». 

Naermere dokumentasjon far man med kommandoen: 
$ HELP P . S . I . SET 

I tillegg til Televerkets X.25-tjeneste, kan universitetets IT-brukere ogsa benytte 
UNINETTs X.25-tjeneste. Denne tjenesten gir adgang til lignende tjenester i 
UNINETTs "sosternett" i de andre nordiske landene, samt det europeiske IXI-
nettet som omtales naermere i kapitlet om Nett og Protokoller». Denne tjenesten 
kan man bruke fra KARI eller ved a bruke UNINETTs Telnet/PAD-portner. 
Denne har domeneadressen pad.runit.sintef.no. Man logger seg inn pa denne med 
brukernavnet pad og gir kommandoen help for a komme videre. 

"^ Dette er en av de fa tjenestene som koster penger. Brukerne blir fakturert for telekostnadene. 
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Filoverforingstjenester 
Ved siden av meldingsformidlingen er filoverforingen den viktigste kommuni-
kasjonstjenesten. Meldingsformidlingen er primaert rettet inn mot kommunika-
sjon mellom mennesker, mens filoverforingen er rettet inn mot kommunikasjon 
mellom maskiner. De sentrale begrepene knyttet til filoverforingen er filer, filsys-
temer, filaksess og filoperasjoner. Tjenesten gir altsa brukeren adgang til filsys-
temer pa andre maskiner i nettet for a overfore filer og vedlikeholde filer og 
filsystemer. 

Filoverforingstjenesten ligner terminaltjenesten i flere henseender. Begge tjene-
stene innebaerer at det kjores programmer pa to maskiner samtidig som tjenesten 
benyttes. Det betyr ogsa at rekkevidden av tjenestene er begrenset i forhold til 
meldingsformidlingen. Mens elektronisk post flyter relativt fritt pa tvers av nett, 
er filoverforingen begrenset til nettet (egendig til maskiner som understotter 
samme filoveforingsprotokoll). Filoverforingen skjer i sanntid over en forbindelse 
mellom prosesser pa forskjellige maskiner. Den andre likheten mellom filover-
forings- og terminaltjenesten er at begge innebaerer bruk av ressurser og tjenester 
pa andre maskiner og dermed at man ma skaffe seg de nodvendige tillatelser for 
man kan komme i gang. For filoverforingstjenestens vedkommende betyr det at 
man i tillegg til brukernavn og passord, ogsa ma ha adgangsrettigheter til aktuelle filer 
og kataloger pa begge maskiner. 

Pa samme mate som terminaltjenesten er filoverforingstjenesten svaert enkel a 
bruke. Den storste forskjellen er at man under arbeidet vil gi flere kommandoer 
til filoverforingsprogrammet enn tilfellet er med terminaltjenesten. En filoverfor-
ing innebaerer folgende grunnoperasjoner: 

1. Filoverforingen apner ved at brukeren starter filoverforingsprogrammet p i 
egen maskin og apner en forbindelse til den andre maskinen. Vanligvis 
skjer dette i en og samme operasjon. 

2. Etter at forbindelsen er apnet blir brukeren bedt om a legitimere seg med 
brukernavn og passord pa den andre maskinen. Etter at dette er gjort pa 
forskriftsmessig mate, er brukeren innlogget pa to maskiner. 

3. Selve arbeidet med filoverforingen skjer med kommandoer til filover-
foringsprogrammet. Ved siden av kommandoer for a hente og sende filer, 
kan man gi kommandoer for a flytte seg mellom kataloger pa lokal og 
fjern maskin, slette filer, endre filnavn og lignende, samt gi kommandoer 
som setter verdien pa parametre som styrer filoverforingen. 

4. Etter at man er ferdig med arbeidet, sier man farvel til filoverforings-
programmet pa den fjerne maskinen og kopler ned forbindelsen. 

FTP er bade navnet pa filoverforingsprotokollen i Internet og den viktigste fil-
overforingstjenesten bade for brukere av USIT's tjenestetilbud og for brukere av 
tjenestene i UNINETT. For alle operativsystemer som understottes ved Univer-
sitetet i Oslo, - UNIX, VAX/VMS, DOS og Macintosh, finnes det programmer 
som implementerer FTP. I tillegg omtales filoverforingstjenesten i DECnet. 
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FTP under UNIX 
Programmet som implementerer FTP under UNIX heter ftp(l) og har natur-
ligvis egne manualsider der man kan studere detaljene som ikke dekkes her (der-
som man skulle ha behov for det): 

% man f t p 

Etterat man har startet programmet kan man ogsa fa hjelp pa denne maten: 
ftp> help 
ftp> ? 

Den forste jobben i en filoverforing er a starte ftp(l) og apne forbindelsen til den 
andre maskinen. For a gjore dette ma man identifisere den andre maskinen med 
et domenenavn eller i nodsfall en IP-adresse. Domenenavn og IP-adresser er be-
skrevet i kapidet »Adressering». Operasjonene ser slik ut: 

% f t p 
f tp> open domenenavn 

Dette kan naturligvis slas sammen til en operasjon: 
% f t p domenenavn 

En enkel sesjon med illustrasjon av noen nyttige kommandoer man kan gi til 
ftp(l) er tatt med i Figur 20. 

Kommandoen status lister parametrene som styrer sesjonen og bestemmer hvor-
dan fip(l) oppforer seg. Disse kan endres av brukeren ved hjelp av opsjoner til 

ftp(l), eller med kommandoer til programmet etter at det er startet. Nasrmere 
beskrivelse av opsjonene og parametrene finnes i dokumentasjonen. Noen av 
opsjonene omtales senere i kapitlet. 

Overfere filer 
Filer kan overfores i to forskjellige modus. Normalverdien er ascii. Denne bruk-
es til overforing av tekstfil er ('ASCII-filer'). Nar filer overfores i ascti-modus 
konverteres enkelte tegn slik at tekstfilen blir lesbar ogsa hos mottakeren. Den 
vanligste konverteringen gjelder tegnet som representerer linjeskift (CR, LF, 
CR/LF, NL), noe som varierer fra system til system. 

Binary heter den andre overforingsmodusen. Her skjer det ingen konvertering, 
filene overfores i.stedet urort mellom maskinene. Denne brukes ved overforing 
av alt annet enn tekstfiler. Disse filene kalles med et felles navn for bincerfiler. 
Eksempler pa binasrfiler er eksekverbare programmer, filer som er pakket og 
komprimert, filer fra tekstbehandlingsprogrammer og lignende. Skal man over-
fore binaerfiler av ett eller annet slag ma man endre overforingsmodus til binser-
modus pa denne maten: 

f tp> b i n a r y 
200 Type set to I, binary transfer mode 
ftp> 

Filer kan overfores begge veier mellom maskinene. Kommandoen for a overfore 
en fil til den andre maskinen heter put, mens get er kommandoen for a overfore 
en fil fra den andre maskin til egen maskin. Begge kommandoene tar to argu-
menter. Det forste argumentet er navnet pa filen som skal kopieres. Det andre 
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Figur 20: Oppstart, hjelp og statusinformasjon iftp(l). 

% ftp 
ftp> 
ftp> open bilbo.uio.no 
Connected to bilbo.uio.no. 
220 bilbo FTP server ready 
Name (bilbo:bness): <RET> 
331 Password required for bness 
Password: <NOECHO> 
230 User bness logged in 
ftp> 
ftp> help 
Commands may be abbreviated. Commands are: 

1 

$ 
account 
append 
ascii 
bell 
binary 
bye 
case 
cd 
cdup 
close 

cr 
delete 
debug 
dir 
disconnect 
form 
get 
glob 
hash 
help 
image 
led 

Is 
macdef 
mdelete 
mdir 
mget 
mkdir 
mis 
mode 
mput 
nmap 
ntrans 
open 

prompt 
proxy 
sendport 
put 
pwd 
quit 
quote 
recv 
remotehelp 
rename 
reset 
rmdir 

runique 
send 
status 
struct 
sunique 
tenex 
trace 
type 
user 
verbose 
? 

ftp> help binary 
ascii set binary transfer type 
ftp> 
ftp> help prompt 
prompt force interactive prompting on multiple commands 
ftp> 
ftp> help status 
status show current status 
ftp> 
ftp> status 
Connected to 129.240.2.253. 
No proxy connection. 
Mode: stream; 
Structure: file 
Prompting: on; 
Receive unique: off 
Ntrans: off 
Hash mark printing: off; 
ftp> 
ftp> 
ftp> bye 
221 Goodbye. 
Tue Jun 5 20:44:19 MET DST 1990 

Type: ascii; 
Verbose: on; 
Globbing: on 
Case: off; 
Nmap: off 

Form: non-print; 
Bell: off; 
Store unique: off; 
CR stripping: on 
Use of PORT cmds: 

argumentet er navnet den kopierte filen skal lagres under pa det andre systemet. 
Oppgir man ikke det siste argumentet vil filen bli lagret under det opprinnelige 
navnet pa filen: 

ftp> put lokalfil fjernfil 
ftp> get fjernfil lokalfil 
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Eksempel pa bruk av disse kommandoene: 
f tp> 
ftp> put whatis.archie 
200 This space intentionally left blank < > 
150 Opening connection 
226 Transfer complete 
local: whatis.archie remote: whatis.archie 
9385 bytes sent in 0.062 seconds (1.5e+02 Kbytes/s) 
ftp> 
ftp> get Telnet.README 
200 This space intentionally left blank < > 
150 Opening connection 
226 Transfer complete 
local: Telnet.README remote: Telnet.README 
8704 bytes received in 0.35 seconds (24 Kbytes/s) 
ftp> 

I eksemplet ble det ikke oppgitt egne filnavn for de overforte filene, noe som 
medforte at de blir lagret med samme navn pa begge maskiner, jf folgende linjer 
fra dialogen ovenfor: 

local: whatis.archie remote: whatis.archie 
local: Telnet.README remote: Telnet.README 

Begge kommandoene finnes i 'mange filer'-varianter, henholdsvis mput og mget. 
Disse to kommandoene tar ett argument, en liste med filer som skal kopieres. 
Denne fillisten kan lages pa flere mater. Fillisten kan vaere en rekke filnavn pa 
kommandolinjen: 

ftp> mput lokalfill lokalfil2 ... lokalfiln 
ftp> mget fjernfill fjernfil2 ... fjernfiln 

Fillisten kan ogsa lages ved hjelp av jokertegn: 
f t p > mput foo. * 
f t p > mget bar. ?? 

Det er bare kommandoene mput og mget som skjonner jokertegn, put ogget 
skjonner det ikke. 

Hvordan/fjjfl) oppforer seg nar man bruker mget og mput avhenger av verdien 
av prompt. Normalverdien er at prompt er slatt pa, det vil si at brukeren blir spurt 
for hver enkelt fil om filen skal overfores eller ikke: 

ftp> 
ftp> mput *ps 
mput copyright.ps? y 
200 This space intentionally left blank < > 
150 Opening connection 
22 6 Transfer complete 
local: copyright.ps remote: copyright.ps 
6164 bytes sent in 0.035 seconds (1.7e+02 Kbytes/s) 
mput intro.ps? n 
mput sectionl-1.ps? n 
ftp> 

For hver fil man onsker a overfore svarer man y eller yes. Dersom man svarer 
noe annet, for eksempel « eller trykker RET vil ikke filen bli overfort. Prompt 
slas av med folgende kommando til ftp(l): 
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ftp> prompt 
Interactive mode off. 
ftp> 

Na vil alle filene pa fillisten bli overfort fortlopende og uten av programmet ber 
om noen bekreftelse: 

ftp> mput *ps 
200 This space intentionally left blank < > 
150 Opening connection 
22 6 Transfer complete 
local: copyright.ps remote: copyright.ps 
5931 bytes sent in 0.0039 seconds (1.5e+03 Kbytes/s) 
200 This space intentionally left blank < > 
150 Opening connection 
226 Transfer complete 
local: gloss.ps remote: gloss.ps 
32690 bytes sent in 0.34 seconds (95 Kbytes/s) 
ftp> 

Nar man oyerforer filer mellom maskiner med mput og mget lagres filene med 
samme filnavn etter overforingen. Dette kan skape problemer nar man overforer 
filer mellom maskiner med forskjellige operativsystemer. Det er to kommandoer 
man kan bruke for a unnga disse problemene. Den ene heter case og konverterer 
store bokstaver til sma i filnavnet. Den andre heter nmap og brukes til a lage 
monstre som filnavnet skal konstrueres etter nar filen lagres etter overforingen. 
Begge kommandoer er nyttige nar man skal hente filer fra en VAX/VMS-mas-
kin av to grunner. For det forste bruker VMS store bokstaver i filnavnet. Ved 
hjelp av case vil filene bli lagret med sma bokstaver lokalt. For det andre har 
filnavnet under VMS et versjonsnummer. Dette kan man fjerne fra navnet filene 
lagres under lokalt med nmap. Folgende eksempel skulle illustrere bruken av 
disse to kommandoene: 

ftp> case 
Case mapping on 
ftp> nmap $1.$2;$3 $1.$2 
ftp> mget *.net 
mget INTER:NET;1? y 
<diverse meldinger> 
local: inter.net remote INTER.NET;1 
3646 bytes received in 0.08 seconds (45 Kbytes/s) 
ftp> 

Uten bruk av case og nmap ville filen hatt navnet INTER.NET; 1 etter overfor-
ingen. 

Filer og kataloger 
Programmet har en rekke kommandoer for a manipulere med filer og kataloger 
bade pa den lokale og den fjerne maskinen. I de fleste tilfellene, men ikke alle, er 
disse kommandoene synonyme med UNIX-kommandoene for de tilsvarende 
operasjonene. De viktigste kommandoene er: 

cd katalog 
delete filliste 

Gir katalog status som arbeidskatalog pa den fjerne maskinen. 
Sletter filene pi filliste pa den fjerne maskinen 
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directory katalog fi1 

led katalog 

Is katalog fil 

mdelete filliste 

mkdir katalog 

pwd 

rename foo bar 

rmdir katalog 

Lister innholdet i katalog pa den fjerne maskinen ut pi. fil pa 
den lokale maskinen. Uten argumenter listes innholdet i 
katalogen man befinner seg i pa den fjerne maskinen ut pa 
skjermen. Listen som produseres tilsvarer listen man fir med 
ls(l) med opsjonen —I, det vil si opplysninger om mange 
forskjelige attributter ved filene. 

Gir katalog status som arbeidskatalog pa den lokale maskinen. 

Lister innholdet i katalog ut pi fil. Uten argumenter listes 
innholdet i arbeidskatalogen ut pa skjermen. Listen inneholder 
bare opplysninger om filnavn. 

'Mange filer'-varianten av defefe-kommandoen. 

Lager en ny katalog pa den fjerne maskinen. 

Skriver navnet pa arbeidskatalogen pa den fjerne maskinen. 

Forandrer navnet pa filen/oo til barpi fjern m askin. 

Sletter katalog pa den fjerne maskinen. 

Avslutte FTP 
Man kan avslutte ftp(l) midlertidig eller for godt pa flere mater: 

! 

close 

bye 

quit 

Forlater FTP midlertidig og starter et nytt skall. N i r man 
logger seg ut fra skallet vender man tilbake til FTP der man 
forlot programmet. 

Avslutter FTP-sesjonen og returnere til FTP pa den lokale 
maskinen. 

Avslutter FTP-sesjonen og returnerer til skallet. 

Samme som bye. 

rcp(1) 
Med svaert mange UNIX-systemer folger programmet rcp(l) som brukes til a 
kopiere filer mellom maskiner. Dette programmet har en begrenset rekkevidde. 
Dersom man kan logge seg inn pa en maskin uten a oppgi brukernavn og pass-
ord, kan man overfore filer til og fra denne maskinen med rcp(l). Bruken av 
programmet er dokumentert pa manualsidene: 

% man r e p 

FTP pa VAX/VMS-maskiner 
Pa samme mate som Telnet er FTP under VAX/VMS avhengig av TCP/IP-ver-
sjonen som gar pa VMS-maskinen. FTP pa maskinen KARI oppforer seg om-
trent som ftp(l) under UNIX. Den eneste forskjellen er at programmet er 
utvidet med noen kommandoer som gjor filhandtering og overforing enklere nar 
det star VMS-maskiner i begge ender av forbindelsen. Onsker man a bruke FTP 
pa andre VMS-maskiner ved universitetet, ma man sjekke den lokale dokumen-
tasjonen forst. For a kjore FTP pa disse maskinene pa UNIX-maten, ma man gi 
folgende kommando84 forst: 

Dersom man ikke gjer det, vil man starte et program som bruker VMS-type kommandoer. 
Alle som har provd FTP for og prover denne varianten blir svaert forvirret, mildt sagt. 
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$ FTP :== $UCX$FTP/ULTRIX 

Denne kommandoen kan godt ligge i LOGIN.COM-filen. Man starter F T P pa 
denne maten: 

$ FTP domenenavn 

FTP pa DOS-maskiner 
Filoverforingsprogrammet som leveres sammen med PC-NFS er praktisk talt 
identisk med ftp(l) nar det gjelder kommandoer. Programmet startes med: 

C:\> FTP DOMENENAVN 

Det er et par forhold man skal vaere oppmerksom pa nar man overforer filer til 
DOS-maskinen med FTP. Navnet som filen lagres under pa DOS-maskinen ma 
vaere et lovlig navn pa en DOS-fil. Dette betyr to ting. Overforer man filer der 
det finnes tegn som DOS ikke aksepterer i filnavn ma man oppgi navnet filen 
skal lagres under pa DOS-maskinen og ikke la programmet selv lage filnavnet. 

Det andre forholdet er at DOS ikke skjonner versjonsnummer i navnet pa 
VAX/VMS-filer. Siden DOS-versjonen av ftp ikke har n m a p gar det ikke an a 
hente filer fra en VAX/VMS-maskin til DOS-maskinen med mget . I dette til-
fellet ma man bruke get og hente en og en fil. 

Sammen med PC-NFS folger ogsa programmet r ep som brukes til a overfore 
filer mellom DOS-maskinen og en UNIX-maskin. Programmet brukes pa sam-
me mate som rcp(l) under UNIX. 

FTP pa Macintosh 
Under Macintosh finnes det flere programmer som kan overfore filer med FTP. 
I denne boka omtales tre programmer, - TCP/Connect II, NCSA Telnet og 
Fetch. 

Filoverforing med TCP/Connect II 
En filoverforing med FTP i TCP/Connect II starter med Connect-kommando-
en i FTP-menyen. Det forste som skjer er at man blir bedt om a spesifisere hvil-
ken maskin man onsker a kjore FTP mot og logge seg inn, jf Figur 21. Dersom 
man ikke oppgir brukernavn og passord i den forste dialogboksen, blir man bedt 
om det pa nytt for forbindelsen apnes. Ved a klikke pa feltet Hos t Type far man 
opp en meny der man kan fortelle TCP/Connect II hva slags maskin FTP-
sesjonen skal ga mot. Dette er opplysninger programmet kan dra nytte av i det 
videre arbeidet. 

Pa venstre side i FTP-vinduet er det en rullesjakt mot filsystemet pa egen mas-
kin, pa hoyre mot filsystemet pa maskinen man kjorer FTP mot. Selve filover-
foringen skjer mellom disse vinduene. Man merker filen(-e) man onsker a 
overfore og klikker pa Copy-knappen. Her kan man bestemme overforings-
modus ved a klikke pa knappene overst og sette en del opsjoner med a klikke pa 
Options-kanppen. 
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Figur 21: TCP/Connect II. Start av FTP og innlogging pa den andre maskinen. 

Host name: 
Username: 
Password: 

Host type: 

bilbo.uio.no 

blgess 
FI 

Automatic 

Cancel ] |( OK 

I 
)| 

•.Automatic 
Generic 

TCP/Connect for the Macintosh 
TCP/Connect for the IBM PC 

UNIH 
UMS 
DM 
RSH-11 
OldUM 

FTP 

moonshine 

QTCP/Connect | 

D Admin TCP/Connect 
D Bibsys TCP/Connec 
D Bilbo TCP/Connect 
D Coma TCP/Connect 
D Flipper TCP/Connei 
D Jusit TCP/Connect 
D Kari TCP/Connect 
D Karl TCP/Connect o 

® ASCII 
O Image 
OButo 

M MacBinary 

bilbo.uio.no 

»/use/bilbo/u...| 

Top£_J 

[ tu? mamy D 
H nnnniii. ] 

Options... ] 

PostScript03 
RMHIL 
TwinPeaks 
KtermLog.a0525 
cs.ps 
dead.article 
dead.letter 
default.DECterm 

O 

O 

[ Orlue ~~) [ Eject ] [ Set Directory... ] 

Transfer complete. 

Normalverdier for FTP-sesjonene settes med Configure-kommandoen i Edit-
menyen og velge ikonet for File Transfer, - jf Figur 22. 

FTP-modulen i TCP/Connect II bestar av to deler, en FTP-Server og en FTP-
Client. En FTP-Client brukes til a apne en forbindelse til en maskin, logge seg 
inn og overfore filer mellom maskinene, altsa operasjonene man legger i begrep-
et filoverforingstjeneste. I den midterste delen konfigureres FTP i TCP/Connect 
II for dette formalet, for eksempel ved a si at programmet skal plinge for hver 
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Figur 22: TCP/Connect II. Konfigurering av FTP Server og Client. 

o 

General 

.JL 
Network 

Hosts 
O 

TCP/Connect II Configuration 

Background FTP Server: 
®Off 
O Secure 
O Secure + Anonymous 
O Promiscuous 

I I MacBinary 
I I Reset MacBinary each session 

Default FTP Server Folder: Moonshine :MacK0MM :TCP/Connect • 

FTP Client: ^ 

M Prompt for fi le names Q MacBinary 
K l Beep when transfers complete L J Reset MacBinary each session 
1^1 Show Invisible Files 

Default FTP Client Folder: | Moonshine :MaoKOMM:TCP /Connect • ! 

Type: Creator for received files received in image mode: ???? 

filoverforing, det vil si kryss for Beep when transfers complete eller at pro-
grammet skal vise "usynlige" filer ved a krysse for Show Invisible Files. Valget 
Prompt for file names betyr at programmet ber brukeren oppgi hvilket navn 
den overforte filen skal lagres under. MacBinary er et spesielt format som bor 
brukes ved overforing av filer mellom Mac-er. Det sikrer at all Mac-relevant 
informasjon om filene overfores. 

Man kan ogsa kjore FTP som FTP-Serfer.Det betyr at man tillater andre a apne 
en forbindelse inn til Mac-en, logge seg inn og overfore filer til og fra maskinen. 
Ved a krysse av for OfFstenger man for denne muligheten. Dersom man ikke er 
helt sikker pa hva man gjor, bor denne muligheten vaere slatt av. Dersom man 
krysser for Secure betyr det at man selv og brukere man selv registrerer i Users 
kan kjore FTP mot maskinen. Secure+Anonymous betyr at man apner for 
anonym FTP mot maskinen, mens Promiscuos betyr at man apner for innlogg-
ing uten evaluering av brukere, det vil si fullstendig apent. Man kan selv bestem-
me hvilken mappe som er apen for FTP pa denne maten. Dersom man krysser 
av for ett av disse tre valgene, kan man sla funksjonen pa og av med komman-
doen FTP Server Active i FTP-menyen. 

Man kan ogsa kjore FTP i en Telnetsesjon. Det gjores ved a starte FTP pa mas-
kinen man er innlogget pa og apne en ny FTP-forbindelse tilbake til Mac-en, for 
eksempel med kommandoen Send FTP Command i Terminal-menyen. For 
a gjore dette, ma man krysse for Secure i konfigurasjonen av FTP-Server. 

Filoverfering med NCSA Telnet 
NCSA Telnet er altsa to programmer i ett, — Telnet og FTP. Kommandoen 
FTP Enable i File-menyen85 for a bruke FTP. 

85 Dette er et sikkerhetshull i NCSA Telnet. Dersom man ikke har passordbeskyttet programmet 
og FTP Enable er slatt pa, kan hvem som heist logge seg og herje vilt inn pa maskinen nar 
programmet kjorer. 
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Open Connection... 
Close Connection 

Load Set... 
Saue Set... 

• TTP Enable 
MacBinary Enabled 
Show FTP Log 
Set Transfer Directory.. 

Print Selection.. 
Page Setup... 

Quit 

Med NCSA Telnet kan filoverforing skje pa to mater, — ved hjelp 
av «client-FTP» eller «host-FTP». 

«Client-FTP» 
Den opprinnelige versjonen av NCSA Telnet har bare «client-
FTP». Det vil si at man forst logger seg inn pa maskinen man 
onsker a overfore filer til eller fra. Deretter starter man FTP pa 
denne maskinen og gir kommandoer til programmet der. For 
brukere som er vant til FTP fra andre maskiner gir dette omvendt 
betydning til put- og get-kommandoen. Kommandoen put 
betyr her a overfore en fil til Mac fra den andre maskinen, mens 
get betyr a hente en fil fra Mac'en til den andre maskinen. 

uHost-FTP» 
Med denne versjonen kan man starte og bruke FTP pa Mac, pa samme mate 
som man benytter programmet pa andre maskiner og operativsystemer. Man 
kjorer FTP pa denne maten ved a klikke for FTP session i dialogboksen som 
kommer opp etter at man har gitt kommandoen Open Connection i File-
menyen. 

Man fir sa opp en melding fra maskinen man skal overfore filer til eller fra og 
kan gi kommandoer til FTP pa samme mate som ellers. For en del brukere kan 

Figur 23: NCSA Telnet. Filoverforing med "Cleint-FTP". 

6 File Edit Session Network Connections 

ULTRIX U4.0 <Rev. 179) (ulrik) 

Iog i n: bness 
Password: 
Last login: Sun Feb 24 23:22:36 from bogart.uio.no 
ULTRIX U4.0 (Rev. 179) System *7: Tue Feb 19 20:27:21 MET 1991 
UUS U4.0 (Rev. 164) 

910221: TL> STR0MUTKOBLING i Informatikkbygget: 
Onsdag 6 mars fra 19:00 tiI ca 23. og 
Sondag 17 mars fra 17:00 til ca 23. 

TERM = Cdec-vt100) 
ulrik 1> pwd 
/use/go IIum/u1/bness 
ulrik 2> ftp 129.240.2.253 
Connected to 129.240.2.253. 
220 Macintosh Resident FTP server, ready 
Name <129.240.2.253:bness): 
230 User Iogged i n 
ftp> put X.400 
200 This space intentionally left blank < > 
150 Opening connection 
226 Transfer complete 
local: x.400 remote: x.400 
1877 bytes sent in 0.06 seconds <31 Kbytes/s) 
ftp> bye 
221 Goodbye 
ulrik 3> I 

En •»•!••• ••••! •••••••'! SttSftsWSSijSssiesiwsisisS! 
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Figur 24: NCSA Telnet. Filoverforing med "Host-FTP". 

Session name 

Window Name 

[Configure 

bilbo.uio.no 

S FTP session (88 F) 

[[ OK ]1 ( Cancel ] 

6 File Edit Session Network Connections 
ulrik.uio.no 

220 ulrik FTP server Version 4.1 Sun Mar 25 22:59:11 EST 1998) ready. 
user bness 
331 Password required for bness. 
238 User bness logged in. 
pwd 
257 "/use/golIum/u1/bness" is current directory. 
get x.400 
280 PORT command successful. 
150 Opening data connection for x.400 (129.240.2.253,47241) (1817 bytes). 
225 Transfer complete. 
1817 bytes received. 
bye| 

vf-i-i-ijimaiiimiiiiiiiBiii^|i.i-iiijj)iiwi.iiyw;i.i • u \ia.wmii 

det kanskje virke forvirrende at programmet ikke skriver ut noen klartegn pa 
skjermen. Man blir heller ikke bedt om a logge seg inn. I stedet skriver man 
kommandoene user og brukernavnet sitt etterfulgt av RET. Man far sa beskjed 
om a oppgi passord. I dialogen skrives linjene som starter med et tall ut av 
programmet. De andre linjene er kommandoer som brukeren taster inn. Linjen 
med passordet skrives selvsagt ikke ut pa skjermen. 

Uansett hvilken versjon av NCSA Telnet man kjorer kan man gi kommandoer 
til programmet etter at det er startet, pa samme mate som man gjor for eksempel 
til ftp(l) under UNIX. 

Fetch 
Det tredje FTP-programmet som skal vies oppmerksomhet her, heter Fetch. 
Dette er et lite, enkelt og elegant FTP-program for Macintosh, og et program 
selv hardbarkede Mac-brukere vil kjenne seg hjemme i. Programmet har et 
brukergrensesnitt som man kjenner igjen fra andre Mac-programmer. Nar pro-
grammet starter, spor det etter opplysninger om hvilken maskin brukeren onsker 
a overfore filer til eller fra. 
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Brukeren oppgir hvilken maskin man onsker a kople seg opp mot, pa to vis. Det 
ene er a spesifisere domenenavnet i dialogboksen. Det andre er a velge en maskin 
fra listen kalt Shortcuts. Denne listen holder brukeren orden pa selv ved hjelp 
av kommandoer i Fetch-menyen (omtales nedenfor). 

Enter host name, user name, and password 
(or choose from the shortcut menu): 

Host: 

User ID: 

Password: 

Shortcuts: 

bilbo.uio.no ||J 

bness 

r [•) ( Cancel ] ( j O K | 

Etter at man har oppgitt domenenavnet pa maskinen og identifisert seg med 
(korrekt) brukernavn og passord tegnes folgende vindu opp pa skjermen: 

Fetch: bilbo.uio.no 
P * = » 1 r * h Copyright © 1991 
1 t 7 L ^ l l Trustees of Dartmc Dartmouth College [Close Connection 36LU] 

/use/bilbo/u2/bness • ! 
.afpuolumes 

D .Rpplnfo 
D .bash_history 
D .cshrc 
D .emacs-K-redefs 
D .history 
D .IconInfo O 

[Put File... ] 

[ Get File... 

[ Change Directory... 38D ] 
(§) Automatic 
OTent 
O Binary 

Status 
Connected. 

File 

Transfer 

2.0.6 

Programmet viser filer og kataloger pa den andre maskinen pa samme mate som 
programmer vanligvis viser Mac-filer og -kataloger. I dette filsystemet manovre-
rer man pa samme mate som man ellers gjor mellom filer og kataloger pa Mac. 
Man markerer filen man onsker a hente og trykker pa Get File-knappen. Ved a 
klikke pa de tre knappene nederst, bestemmer brukeren hva slags overforings-
modus som skal brukes. Vanligvis benyttes Automatic som overlater til pro-
grammet a finne ut hva slags modus som passer, —jf omtalen av tekst- og binger-
filer foran. Til hoyre i vinduet skriver programmet ut statusmeldinger. Dersom 
man onsker a overfore en fil til den fjerne maskinen, trykker man pa Put File-
knappen og far sa opp et velkjent vindu for a plukke ut filen det gjelder: 

| g | Fetch 2.0.6 • ! 
D ATM backdoor interface.ps S3 
<3> Fetch 2.0.6 
D Fetch Help 

O 

=3 Moonshine 
[BKke»«f) 

[Skriuebord] 

[ Bubrgt ) 
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Etter a man har valgt filer for overforing, klikker man pa Apne-knappen og 
overforingen starter. 

De kommandoene man kan gi Fetch finner man i Fetch-menyen. Den forste 
kommandoen gir hjelp, og det innebaerer hjelp til bade nybegynnere og erfarne 
brukere. Uansett hvor erfaren man er, anbefales det a lese gjennom hjelpeteksten 
Quick Guide to Fetch. Det tre neste kommandoene brukes til a tilpasse pro-
grammet til eget bruk. Les Quick-guiden dersom du er i tvil om hva de gjor! 
Deretter folger tre par med kommandoer som gjor akkurat hva navnet sier, mens 
den siste gir brukeren mulighet til a gi kommandoer som ikke finnes som noe 
menyvalg for, til FTP. 

Help 
Preferences... 
Edit Shortcuts-
Suffix Mappings. 

Get Directories and Files.. 
Put Folders and Files... 

Rename Host File... 
Delete Host File... 

Create Host Directory. 
Delete Host Directory-

Send FTP Command.. 

DECnet COPY 
DECnet er protokollsettet som Digital har spesifisert for kommunikasjon mellom 
sine egne maskiner og operativsystemer. Det er et leverandoravhengig protokoll-
sett med begrenset stotte for andre operativsystemer. Allikevel er DECnet viktig 
bade for brukere ved Universitetet i Oslo og brukere i UNINETT. Arsaken til 
dette er at Digital er en svsert tung leverandor av datautstyr til forskning og hoy-
ere utdanning bade i Norge og i resten av verden. DECnet gir bade funksjonelle 
og effektive tjenester for brukerne av dette utstyret. Derfor er store tjenestenett 
for forskning og utvikling basert pa DECnet. I kapitlet om »Nett og protokoller» 
folger naermere omtale av bade disse nettene og DECnet. Adresseringen av bruk-
ere og maskiner i DECnet omtales i kapitlet »Adressering». 

DECnet er tett koplet til operativsystemet VAX/VMS. Man benytter de samme 
kommandoene for a kopiere filer og manipulere filer og filsystemer i DECnet 
som man benytter ved tilsvarende operasjoner lokalt pa maskinen, - COPY, 
DELETE, DIRECTORY, TYPE osv. Er man allerede fortrolig med VMS er 
det altsa svaert enkelt a ta i bruk tjenestene i DECnet. En del av ULTRIX-
maskinene ved universitetet kjorer ogsa DECnet. ULTRIX er Digital's U N I X -
variant. Kommandoene man gir under ULTRIX ser omtrent ut som vanlige 
UNIX-kommandoer, men med en d foran. I DECnet-ULTRIX heter det altsa 
dcp(l), drm(l) og dcat(l) i stedet for cp(l), rm(l) og cat(l). 

Det samme gjelder her som for FTP. For a benytte filoverforingstjenesten i 
DECnet ma man ha adgangsrettigheter bade til maskinen (brukernavn og pass-
ord) og filene (filaksess). I tillegg ma man kjenne DECnet-adressen til maskinen. 
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Filnavnet i DECnet 
Filnavnet i DECnet er filnavnet under VAX/VMS utvidet med identifikasjon av 
maskinen og brukernavnet og passordet pa denne maten: 

MASKIN"BRUKER PASSORD"::DEVICE:[KATALOG]FILNAVN.TYPE;VERSJON 

Mesteparten av dette har fornuftige normalverdier. Filspesifikasjonen starter altsa 
med DECnet-adressen til maskinen. Deretter folger brukernavn og passord i 
anforselstegn. Det skal vaere en blank mellom disse to. Et dobbelt-kolon avslutter 
'nettdelen' av spesifikasjonen. Resten er identisk med filnavnet under VMS. 

For DECnet under ULTRIX er formatet pa filnavnet noe annerledes, selv om 
man finner igjen alle leddene i filnavnet slik det er spesifisert under VMS. 
Formatet ser slik ut under ULTRIX: 

maskin/bruker/passord::device:'[katalog]filnavn.type;versjon' 

Overfore filer i DECnet 
A overfore filer i DECnet er like enkelt som a kopiere filer under VMS. Man 
benytter den samme kommandoen med de samme argumentene, men spesi-
fikasjonen av filnavnet pa den fjerne maskinen er altsa noe spesiell: 

$ COPY LOKALFIL FJERNFIL 

En viktig forskjell i forhold til FTP er at man ikke logger seg inn pa den andre 
maskinen for man starter kopieringen. Brukeridentifikasjonen sendes i stedet 
sammen med hver enkelt kommando som en del av filnavnet. 

Manipulasjon av filer m.m. 
Over DECnet kan man apne en fil, lese og skrive den og lukke den pa samme 
maten som man gjor det lokalt pa maskinen: 

$ OPEN FJERNFIL 
$ READ 
$ WRITE 
$ CLOSE 

Man kan lage en ny fil, forandre filnavnet og slette filer over DECnet: 
$ CREATE FJERNFIL 
$ RENAME FOO BAR 
$ DELETE FJERNFIL 

Filen pa den andre maskinen kan skrives ut pa terminalen med: 
$ TYPE FJERNFIL 

Man kan liste innholdet i en katalog pa den fjerne maskinen og flytte seg til 
denne katalogen: 

$ DIRECTORY FJERNKATALOG 
$ SET DEFAULT FJERNKATALOG 

I tillegg kan man editere direkte pa filer pa den fjerne maskinen med den editor-
en man vanligvis benytter, EVE, EMACS m.m. Vanligvis vil editoren forst kopi-
ere filen over til den lokale maskinen (dette kan ta tid!!). Nar editeringen er fer-
dig blir filen lagt tilbake. Under editeringen vil altsa responstiden vaere den sam-
me som om editeringen foregikk pa en lokal fil. EDT oppforer seg ikke pa den-
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ne maten. EDT leser bare inn noen blokker nar editeringen begynner og henter 
nye blokker etterhvert som det er behov for dem. Respons tiden kan altsa bli 
svaert varierende i dette tilfellet. 

DECnet-ULTRIX 
Kommandoene under DECnet-ULTRIX er altsa noe annerledes. De omfatter: 

% dcp - T i l s v a r e r COPY 
% drm - T i l s v a r e r DELETE 
% d l s - T i l s v a r e r DIRECTORY 
% d c a t - T i l s v a r e r TYPE 

Naermere beskrivelse av kommandoene finnes pa manualsidene. 
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Arkivtjenester mm 
I Internet flyter det svaert mye fritt tilgjengelig informasjon og programvare. I 
lopet av de siste arene har det vaert gjort svaert mye arbeid for a systematisere 
dette og gjore det enkelt tilgjengelig for brukerne. Dette arbeidet arter seg pa 
mange mater. 

Anonym FTP 
Det forste man fikk var sakalte anonyme FTP-arkiver. Dette er filomrader som er 
apnet tilgjengelig ved hjelp av anonym FTP for brukere i Internet. Anonym FTP 
betyr simpelthen at man logger seg inn under brukernavnet anonymous pa mas-
kinen med arkivet og oppgir elektronisk postadresse som passord. Etter at man er 
logget inn pa denne maten, far man tilgang til de delene av filsystemet som er 
apnet for det og kan hente filer og manovrere seg pa samme mate som nar man 
bruker en ordinaer FTP-tjeneste. 

Dette ble raskt tatt i bruk av alle som hadde ett eller annet de onsket a dele med 
andre i nettverden, alt fra store selskaper som Apple via foretak og organisasjoner 
som GNU-prosjektet og ned til de helt sma institusjonene. En del sentrale arkiver: 

wsmr-simtel2 0-army.mil 
wuarchive.wustl.edu 
prep.ai.mit.edu 
sumex-aim.stanford.edu 
ftp.apple.com 
rascal.ics.utexas.edu 

Dette er store arkiver i USA. De skal man ikke bruke dersom man ikke har helt 
spesielle behov. Det finnes store, ajourforte arkiver i Norden. Finland har gatt 
foran med et svaert godt eksempel pa dette omradet86. Arkivetftp.funet.fi er for 
tiden det storste og beste FTP-arkivet i verden. Det er svaert sjelden det er nod-
vendig a ga lengre enn dit for a hente ting man er ute etter. Dette arkivet brukes 
da ogsa i vart eksempel pa bruk av anonym FTP: 

% ftp ftp.funet.fi 
Connected to n i c . f u n e t . f i . 
220-Hello user@bilbo.uio .no 
220-Anonymous r e t r i e v a l login with u s e r i d : "anonymous1; 
220 Anonymous UPLOAD login with u s e r i d : "uploader ' (No count l imi t ) 
Name ( f t p . f u n e t . f i : b n e s s ) : anonymous 
331 Guest login ok, give your email address for password. 
Password: 
230-Guest ~bness@usit.uio.no' login ok, access restrictions apply. 
230-You are 16th active foreign anonymous customer presently out of 
230-max 32. 
230-Local time is now Wed Feb 26 00:36:30 1992 
230-This server is in Finland, Europe. Our line to USA is only 
230-256kbits/sec. 
230-When fetching to USA, think TWICE before doing it, as most of 

Utenom USA er Finland det eneste landet i verden som har st0rre FTP-trafikk ut av landet 
enn inn i landet. 
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230-material is just copied from various sources in there. 
230-
230- There are constant overload problems on our line to USA... 
230- Be careful with "cd ..". See /README for info about how 
230- symlinks might affect your view of, and movement in archive. 
230-
230-The maximum bandwidth allocated for you is limited. It can be 
230-as low as 1024 B/s. At this moment it would set to 2520 B/s. 
230-We have special access features, see file /README 
230 It was last updated Mon Feb 24 16:08:43 1992 - 1.4 days ago 
ftp> 

Resten av dialogen droppes her, man kan gi akkurat de samme kommandoene 
som i eksemplene foran. Ved siden avftp.funet.fi er det et annet populaert arkiv i 
Finland. Det heter garbo.uwasa.fi og er spesielt kjent for a ha et godt arkiv med 
PC-programvare. I Sverige er det ogsa et arkiv som fortjener omtale. Det be-
inner seg i Lund og heter lth.su og er spesielt godt pa Mac-siden. 

Ellers har bade U N I N E T T og R U N I T (Universitetet i Trondheim) bygd opp 
anonyme FTP-tjenester. UNINETTs tjeneste heter aun.uninett.no. Maskinen 
ugle.unit.no ved Universitetet i Trondheim er ogsa apen for anonym FTP. Dette 
arkivet er svaert godt pa UNIX-siden. I tillegg finnes alf.uib.no ved Universitetet i 
Bergen ogpcpub.uio.no ved Universitetet i Oslo. 

comp.archives og andre Newsgrupper 
Etter hvert er det etablert hundrevis av anonyme FTP-arkiver og problemene 
med a holde oversikten ble ganske fort patrengende. Alt fra den spede begyn-
nelse har USENET vaert brukt til a informere om slike aktiviteter og News-
gruppen comp.archives har hele tiden vaert det sentrale motestedet. I denne News-
gruppen sirkulerer det jevnlig artikler med oversikt over FTP-arkiver. Den vik-
tigste er ^Anonymous FTP list» som kommer i ny utgave omtrent manedlig. 
Denne typen informasjon distribueres ogsa i en rekke andre Newsgrupper. 

archie, whatis og andre nettarkivarer 
Volumet pa tilgjengelige godsaker i nettet er na blitt sa stort stort at det trengs 
nye verktoy for a holde orden pa dem. Et viktig initiativ er archie fra McGill 
University i Canada, archie er en database med opplysninger om hva som er til-
gjengelig i anonyme FTP-arkiver i Internet. Denne databasen inneholder infor-
masjon om ca 1000 anonyme FTP-tjenester i Internet. Tilsammen er det mer 
enn 1,5 millioner filer i disse arkivene og de legger beslag pa over 100 Gigabytes 
med diskplass. 

I tillegg er det ogsa lagd en database med opplysninger om fritt tilgjengelig 
programvare. Denne kalles whatis og inneholder beskrivelser av ca 3500 
programmer87. 

Begge databasene er distribuert ut pa maskiner i Internet i flere land, blant annet 
for a avlaste maskinen ved McGill: 

archie.ans.net USA 
archie.au Australia 

Alle tallene gjelder pr januar 1992. De er sterkt voksende. 
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archie.doc.ic.ac.uk Storbritania 
archie.funet.fi Finnland 
archie.mcgill.ca Canada 
archie.sura.net USA 

Finnene er pionerer her ogsa! 

Databasene er, i alle fall et stykke pa vei, fritekstsokbar. Man kan snakke med 
databasene fra flere klienter. En av klientene er anonym Telnet: 

% 
% telnet archie.funet.fi 
Trying 128.214.6.100... 
Connected to nic.funet.fi. 
Escape character is l/x] ' . 

SunOS UNIX (nic) 

login: archie 

Finnish University and Research Network FUNET 
archie.funet.fi ARCHIE 

Type 'help' for more information about Archie. 

This Archie is located in Finland, Europe. 

Current archie servers (as of Nov 5 1991): 

archie.mcgill.ca McGill University, Montreal, Canada 
archie.sura.net SURAnet, College Park, Maryland, USA 
archie.ans.net ANS, New York, USA 
archie.unl.edu Lincoln, Nebraska, USA 
archie.funet.fi FUNET, Helsinki, Finland 
archie.au Deakin University, Geelong, Australia 
archie.doc.ic.ac.uk Imperial College, London, UK 

All of these are available via telnet, E-mail, and client 
(prospero) interfaces. Avoid using trans-oceanic connections. 

In case you wish to have search results returned via E-mail, 
please make REQUESTS via E-mail also, NOT via this interactive 
telnet session! Send your mail request to: archie@~archiehost' 

If you have questions, send them to archie-l@nic.funet.fi for our 
local management to resolve, or archie-l@cs.mcgill.ca for the 
creators of Archie. 

archie> help 

Help gives you information about various topics, including all 
the commands that are available and how to use them. Telling 
archie about your terminal type and size (via the "term" variable) 
and to use the pager (via the "pager" variable) is not necessary 
to use help, but provides a somewhat nicer interface. Currently, 
the available help topics are: 

about - a blurb about archie 
bugs - known bugs and undesirable features 
bye - same as "quit" 
email - how to contact the archie email interface 
ex i t - same as "qui t" 
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help - this message 
list - list the sites in the archie database 
mail - mail output to a user 
nopager - *** use 'unset pager' instead 
pager - *** use 'set pager' instead 
prog - search the database for a file 
quit - exit archie 
set - set a variable 
show - display the value of a variable 
site - list the files at an archive site 
term - *** use 'set term ...' instead 
unset - unset a variable 
whatis - search for keyword in the software description 

database 

For information on one of these topics type: 

help <topic> 

A '?' at the help prompt will list the available sub-topics. 

Help topic? about 

Archie: the McGill Archive Server Listing Service 

Given the number of hosts being used as archive sites nowadays, there 
can be great difficulty in finding needed software in a distributed 
environment. You may know that the software that you need is out 
there, but it can sometimes be difficult to find. The School of 
Computer Science at McGill University has one solution to the problem 
- "archie". 

Archie is a pair of software tools: the first maintains a list of 
about 600 Internet ftp archive sites. Each night software executes 
an anonymous ftp to a subset of these sites and fetches a recursive 
directory listing of each, which it stores in a database. We hit 
about l/30th of the list each time, so each site gets updated about 
once a month, hopefully balancing timely updates against unnecessary 
network load. The "raw" listings are stored in compressed form on 
quiche.cs.mcgill.ca (132.206.2.3), where they are made available via 
anonymous ftp in the directory ~ftp/archie/listings. 

The second tool is the interesting one as far as the users are 
concerned. It consists of a program running on a dummy user code that 
allows outsiders to log onto the archive server host to query the 
database. This is in fact the program we call Archie. 

Users can ask archie to search for specific name strings. For 
example, "prog kcl" would find all occurences of the string "kcl" and 
tell you which hosts have entries with this string, the size of the 
program, its last modification date and where it can be found on the 
host along with some other useful information. In this example, you 
could thus find those archive sites that are storing Kyoto Common 
Lisp. With one central database for all the archive sites we know 
about, archie greatly speeds the task of finding a specific program 
on the net. 

Complete anonymous ftp listings of the various sites that we keep in 
the database may be obtained via the 'site' command and for a list of 
the sites which we keep track of, see the 'list' command. 
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Archie also maintains a 'Software Description Database' which con-
sists of the names and descriptions of various software packages, 
documents and datasets that are kept on anonymous ftp archive sites 
all around the Internet. The 'whatis' command allows you to search 
this database. 

archie> exit 

Det pagar en livlig aktivitet nar det gjelder a utvikle informasjonstjenester i 
Internet (og andre nett). Viktige stikkord er Gopher, WAIS (Wide Area Infor-
mation Service) og W W W (World Wide Web). Denne aktiviteten omfatter 
arbeid med a gjore informasjonssamlinger tilgjengelig og a utvikle bruker-
programmer som gjor det enkelt a soke etter og hente informasjon fra disse 
basene88. 

Elektroniske postsvarere 
For brukere som ikke har tilgang til FTP eller noen av de nevnte nettarkivarene 
finnes det elektroniske postsvarere. En elektronisk postsvarer er en elektronisk post-
adresse som man sender kommandoer til med elektronisk post. Kommandoene 
skrives inn i emnefeltet eller meldingskroppen. Den beste maten a komme i 
kontakt med en slik postsvarer er a sende en melding med kommandoene help 
og index (pa hver sin linje). Det finnes en stor mengde slike tjenester i Internet. 
En av dem er: 

To: ps-file-server@adobe.com 
Subject: 

help 

Etter noen minutter far man svar med en brukerveiledning og en oversikt over 
hva man kan fa tilsendt fra postsvareren. Andre aktuelle kommandoer: 

send i n d e x 
send index <katalog> 
send <katalog> <filnavn> 

Den forste kommandoen sender en oversikt over katalogene der det finnes til-
gjengelig informasjon. Den andre returnerer en liste over filene som er tilgjen-
gelig i spesifisert katalog, mens den siste sender filen som er spesifisert med fil- og 
katalognavn. 

Et annet eksempel pa en slik postsvarer er uninettinfo som omtales sammen med 
UNINETT i kapidet om «Nett og Protokoller». Et tredje erftpmail@decwrl.dec.com 
som kan brukes til a hente filer ut fra FTP-arkiver og fa de sendt i posten. 

"° Man trenger ikke ga ut i verden for a fa demonstrert nytten av dette. Bade i U N I N E T T < 
ved USIT pagar det arbeid med i implementere denne typen informasjonstjenester. Ved 
USIT dreier det seg i forste rekke om USIT hjelp, — jf "Appendix B» 
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Pa vei til Cyberspace 
Vi er altsa avgjort pa vei mot det elektroniske informasjonsrommet som William 
Gibson beskrev i romanen Neuromancer for snart ti ar siden. Manovreringsverk-
toyene er riktignok ikke blitt elektroniske kretser og sensorer operert inn i 
nervesystemet slik som i denne romanen. I «Appendix B» er det referert en del 
kildemateriale som kan vaere til hjelp i utforskingen av dagens forsmak pa Cyber-
space. 
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Isolated computers are useful. Connected computers are 
more useful and in new ways. The metanetwork of con-
nected computer networks described in this book is the 
prototype of a new communications infrastructure that will 
be as pervasive as the international telephone network. 
This Matrix of technology and society promises to have 
impacts as important and farreaching as those of the postal 
service, the telephone system, or television. 

The Matrix is a worldwide metanetwork of connected 
computer networks and conferencing systems that provide 
unique services that are like, yet unlike those of telephones, 
post offices and libraries. 

The Matrix affects the personal and social lifes of millions 
of users. Marriages and divorces have been made because of 
it. Research and subjective evidence indicate that those 
who use it tend to interact with many more people, not 
only with the new technology but also by telephone, paper 
mail and physical travel. 

(Fra innledningen til Quarterman: «The Matrix") 

For a bruke tekstbehandleren, regnearket og andre programmer noenlunde pro-
blemfritt trenger man vanligvis ikke vite i detalj hvordan datamaskinene er bygd 
opp, hvilke komponenter som inngar i datasystemet og hvordan de jobber sam-
men, hvordan skriveren og annet utstyr er koplet til maskinen og lignende ting. 
Etter at maskinen er skrudd sammen, utstyr koplet til, operativsystemet med 
tilhorende hjelpeprogrammer installert og programmene lagt pa plass, fungerer 
det meste etter dokumentasjonen8". 

For kommunikasjonstjenestene stiller sakene seg ofte noe annerledes, forst og 
fremst fordi det handler om sammensatte og kompliserte systemer, men ogsa for-
di man stilles overfor helt andre problemstillinger enn de man ellers er vant til a 
slass med. Spesielt uvant er det kanskje for mikromaskinbrukerne som er vant 
med a jobbe og styre alene pa sin egen maskin, uten innblanding fra andre. For a 
bruke kommunikasjonsprogrammene ma mikromaskinen vaere en del av et fel-

89 Alle som har vaert i naerheten av a ha en datamaskin pa skrivebordet sitt, vet at dette er en 
solid omskriving av virkeligheten. Alt som kan ga gait, og et par ting til, gar alltid gait. I de 
aller fleste tilfeller kan disse problemene tilbakeferes til fysiske feil ved utstyret, slett design av 
programmer, feil i koden, samt brukernes manglende evne til a f0lge en bruksanvisning og 
lese dokumentasjon. 
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lesskap med andre maskiner i et nett. For a bli det ma nettprogramvare90 install-
eres og konfigureres med de riktige parametrene. Deretter introduseres man for 
tjenester som for enkeltes vedkommende er uferdige og adhoc-preget, samt har 
en framtreden og oppforsel som kan vaere tildels svaert forskjellig fra andre pro-
grammer man benytter. Mikromaskiner er heller ikke spesielt robuste installa-
sjoner, noe som ofte gir ustabile tjenester og gjor feilsoking og feilretting proble-
matisk. I tillegg er man, som sagt, ofte overlatt til seg selv i utforskingen og pro-
blemlosningen. 

Dette kapitlet er et forsok pa a gi brukeren noen ekstra stridsmidler i den daglige 
kampen for a fa mest mulig nytte av kommunikasjonstjenestene. Malsettingen er 
a formidle et mentalt bilde av hvordan kommunikasjonstjenestene fungerer, av 
mulighetene og rekkevidden av tjenestene, samt forklare naermere det begreps-
apparatet som benyttes i andre deler av heftet og i annen omtale av nett og 
kommunikasjons tj enester. 

Forst i kapitlet kommer en omtale av komponentene som inngar i et kommu-
nikasjonssystem og hva disse komponentene bestar av nar det er snakk om data-
kommunikasjon. Deretter folger en kort omtale av hva et datanett er, etterfulgt 
av en oversikt over nettene som universitetet er en del av. Tilslutt omtales pro-
tokollene som benyttes til a tilby brukerne tjenester i disse nettene. 

Egentlig er alt dette redundant kunnskap, man trenger ikke vite noe om dette 
for a sende elektronisk post eller overfore filer mellom maskiner, pa samme mate 
som man ikke trenger vite noe om telefonens og telenettets tekniske oppbyg-
ning og funksjonsmate for a ta en telefonsamtale. 

I praksis viser det seg at dette er nyttig kunnskap. Det er kunnskap som gjor at 
man lettere fatter potensialet i tjenestene og skjonner hvordan man best kan 
utnytte det i sin egen virksomhet. Det er kunnskap som gjor at man kommer 
raskere i gang med a bruke tjenestene I tillegg medforer denne ekstra ballasten 
ogsa at man ikke unodig oppsoker problemene. 

Nettprogramvaren er noe som brukerne sjelden er i daglig naerkamp med. Dette er program-
vare som SBrger for at arbeidsplassutstyret blir en node i nettet pa samme mate som andre 
maskiner og kan utveksle informasjon med dem. Typiske eksempler pa nettprogramvare er 
MacTCP og PC-NFS. Vanligvis er det lokal IT-ansvarlig eller personell fra USIT som instal-
lerer og konfigurerer denne programvaren. 
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Kommunikasjonssystcmet 
Kommunikasjon innebaerer at to eller flere parter snakker sammen over et eller 
annet medium for a utveksle hva det enn matte vaere av informasjon. For at 
kommunikasjonen overhodet skal finne sted mellom deltakerne, er det en del 
forutsetninger som ma vaere til stede. 

Den forste forutsetningen for kommunikasjonen er selvsagt at det finnes en sen-
der og en eller flere mottaker(-e). Kommunikasjonen mellom dem kan vaere en-
veis (simplex) eller toveis (duplex). Kringkasting og aviser er eksempler pa (i 
hovedsak) enveis kommunikasjon. Samtale og brevskriving er tilsvarende eksem-
pler pa toveis kommunikasjon mellom likeverdige parter. 

Den andre forutsetningen er at det finnes et medium som kan transportere infor-
masjonen mellom partene. Nar to personer snakker sammen pa gata, transpor-
teres informasjonen som lydbolger gjennom lufta, snakker de sammen i telefon-
en er det telefonledningen som transporterer informasjonen. Papir, i form av 
brev, aviser, boker og lignende, er et annet viktig medium for kommunikasjon 
mellom mennesker. 

Den tredje forutsetningen for kommunikasjonen er at det eksisterer et sett av 
regler ogprosedyrer som gjor at kommunikasjonen kan forega pa en ordnet mate 
og vaere meningsfull for partene. At kommunikasjonen er meningsfull for part-
ene innebaerer flere ting. Partene ma vaere enige om samtaleemnet, det vil si at 
partene har en felles forstaelse av hvilke aspekter ved virkeligheten som er av 
betydning for kommunikasjonen. De ma ogsa ha en felles begrepsverden, vaere 
enige om en abstrakt beskrivelse av de objektene og hendelsene som inngar i 
samtaleemnet. Partene ma i tillegg snakke samme sprdk, de ma beherske de sam-
me mekanismene for a kode og tolke informasjonen som utveksles. Spraket om-
fatter et sett regler for syntaks, semantikk og pragmatikk ved kodingen og tolk-
ningen av informasjonen. I tillegg ma partene vaere enige om et regelverk slik at 
utvekslingen av informasjonen skjer pa en ordnet mate (hvem som snakker nar). 

Datakommunikasjon 
De samme forutsetningene gjelder i hoyeste grad for datakommunikasjonen. Her 
er sendere og mottakere enten maskiner91 eller en kombinasjon av menneske og 
maskin. Sendere og mottakere omtales gjerne som endesystemer i sammenheng 
med datakommunikasjon. Datanettet er mediet for kommunikasjon, mens proto-
kollene inneholder regelverket og prosedyrene som ma folges for at datakommu-
nikasjonen skal skje pa en ordnet og meningsfull mate mellom endesystemene. 
Datanettet sorger altsa for at at det er en fysisk forbindelse som kan overfore 
informasjonen mellom partene, mens protokollene sorger for at partene kjenner 

9 1 Dette er billedsprak. I datakommunikasjonen er det alltid programmer, i form av prosesser i 
datamaskinene eller kodet i maskinvaren (mikrokode, R O M ) , som kommuniserer. Noen 
ganger skjer kommunikasjonen pa vegne av andre programmer, i andre tilfeller kommuni-
serer prosessene pa vegne av, og pa kommando fra, brukere. I en del sammenhenger kalles 
kommunikasjonsprogrammene for agenter. En brukeragent er altsa et program som brukeren 
gir kommandoer til og far informasjon tilbake fra, mens en transportagent er programmet som 
sorger for transporten av signaler mellom endesystemene. 
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til hverandre og kan snakke fornuft til hverandre, jf Figur 1. Dermed har vi ogsa 
sagt noe om rekkevidden av kommunikasjonstjenestene. Rekkevidden av en 
kommunikasjonstjeneste er med andre ord avgrenset til maskiner som er koplet 
sammen i et nett pa en eller annen mate, og som understotter de samme proto-
kollene. Dette er bare delvis riktig for meldingsformidlingstjenestenes vedkom-
mende. Mellom de forskjellige nettene er det etterhvert etablert portnere ("gate-
ways") som kan ta meldingen fra en bruker i ett nett, omforme den og videre-
sende den til en eller flere brukere i et annet nett. Portnerne sorger altsa for at 
posten flyter relativt fritt mellom nettene og omtales naermere i neste kapittel. 

Oppsummert sa bestar altsa datakommunikasjonssystemet i utgangspunktet av 
fire komponenter: 

• Endesystemer som kan sende og motta informasjon. 
• Datanettet som sorger for den fysiske forbindelsen mellom endesystemene. 
• Protokollene som gjor at endesystemene kan utveksle meningsfull informa-

sjon pa en ordnet mate og som gjor at man kan tilby tjenester i nettet. 

I det daglige arbeidet er nettet og protokollene av like liten interesse som data-
maskinens indre liv. Det som er interessant for brukeren er den fjerde delen av 
kommunikasj onssystemet: 

• Kommunikasjonsprogrammene som implementerer protokollene og gjor det 
mulig for brukeren a bruke tjenestene i nettet. Disse programmene kalles i 
enkelte sammenhenger brukeragenter ('user agents'). 

Det folgende er altsa en titt bak kulissene for a se litt pa hva som egentlig skjer 
nar man bruker kommunikasjonsprogrammene som er beskrevet i detalj i de 
foregaende kapitlene. 

Figur 1: Komponentene som inngar i datakommunikasjonen. Sender og mottaker befinner seg pfi 
hvert sitt endesystem. Endesystemene utveksler signaler ved hjelp av de fysiske forbindelsene i 
nettet. Nettets beskaffenhet og hvordan de fysiske signalene overfores kjenner ikke brukeren noe til. 
Det brukeren 'ser' er en logisk forbindelse gjennom nettet mellom seg og motparten. Bade de fysiske 
og logiske forbindelsene styres av protokollene som er implementert i endesystemene og de fysiske 
komponentene i nettet. 

Fysiske 
forbindelser 

Endesystem 
Mottaker 

Endesystem 
Logisk forbindelse 
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Nettene og tjenestene 
En raskt voksende gruppe mennesker er avhengig av nettet og kommu-
nikasjonstjenestene for a fa gjort jobben sin92. De aller fleste av dem har en tem-
melig vag anelse av hva datanettet egentlig er. Det mest handgripelige man har, 
er kabelen som gar fra arbeidsplassutstyret og forsvinner i et hull i veggen. Hva 
slags magi som forgar pa den andre siden av hullet er det fa som har noen for-
mening om. 

Den viktigste erkjennelsen a holde fast pa er at et datanett er datamaskiner utrustet 
og koplet sammen pa en slik mate at de kan utveksle informasjon. Den fysiske 
sammenkoplingen av maskinene kan skje med ledningsforbindelser (koakskabel, 
tradpar, fiberoptikk) eller eterforbindelser (radiolinker, satelittsamband). Datanett 
kategoriseres gjerne som enten lokalnett (LAN — Local Area Network) eHerfjern-
nett (WAN — Wide Area Network). Lokalnettet strekker seg vanligvis over et 
avgrenset geografisk omrade og eies fullt og helt av en organisasjon eller et 
foretak. Fjernnettet strekker seg over store avstander, gjerne over hele kloden, 
og er basert pa leie av ledninger (forbindelser) fra en selger av dataoverforings-
tjenester93. Et eksempel er Televerket som selger flere forskjellige typer da-
taoverforingstjenester (DATAPAK, DATEX, faste samband). 

Etter hvert er grensene mellom lokalnett og fjernnett blitt mindre og mindre in-
teressant. Langdistansenettets oppgave er ofte a kople sammen to eller flere lokal-
nett slik det er illustrert i figur 2. Fysisk sett er det snakk om flere forskjellige 
nett. Logisk sett og sett fra brukerens side er det ett nett. Nettene som omtales i 
denne boka er for de flestes vedkommende slike 'nett av nett'. I litteraturen om-
tales dette som internett, — lokalnett som er koplet sammen i et regionalt nett, 
disse regionale nettene er i sin tur knyttet til andre regionale nett i et nasjonalt 
nett som sa kan vaere koplet til andre nasjonale nett i et internasjonalt nett94. 

Nettets egenskaper som dataoverforingsnett er sjelden av interesse, og er ikke 
gjenstand for naermere omtale naermere i denne boka95. Det vesentlige for bruk-
eren er nettets egenskaper som tjenestenett, — som baerer av brukertjenester. Pro-
tokollene er det som gjor det fysiske nettet til et tjenestenett. For vi omtaler pro-
tokollene naermere, skal vi se litt pa hvilke tjenestenett universitetet er en del av 
og hva slags brukertjenester som tilbys i disse nettene. 

"^ Dette gjelder savel i Akademia som i den virkelige verden. I den virkelige verden er det ikke 
mange billettbestillinger eller uheldige banktransaksjoner som hadde blitt effektuert uten 
datanett og datakommunikasjon. 

9 3 En mellomting kalles MAN, - Metropolitan Area Network. Et MAN er et hoyhastighetsnett 
som dekker et avgrenset geografisk omrade, for eksempel en by. 

4 Senere i kapittelet kommer forklaringen pa forskjellen mellom internett og Internet. 
** Det kan godt hende at brukeren er svxrt interessert i dette eller andre ting som heller ikke 

omtales naermere. Disse leserne vil finne trast i litteraturlisten i «Appendix B». Litteraturen 
som er nevnt her skulle tilfredsstille de fleste med alt fra svak til moderat interesse for hva 
som egentlig foregar nar datamaskiner snakker sammen. 
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Figur 2: «Nett av nett», — et internett der lokalnett er koplet sammen direkte og med tele- og sa-
tellittforbindelser. For brukerne er dette ett nett. Det er de samme operasjonene som ma til for fi 
overfore en fil fra en maskin koplet til samme kabel som fra en maskin pa den andre siden av 
satellittforbindelsen. 

UNIX ARBEIDSSTASJON 

L P I S ^ 

Q TJENER-
MASKIN 

UNINETT samler Norge i ett rike 
I lopet av de siste 10-20 arene er det etablert flere verdensomspennende nett. 
Noen av dem er rettet mot forskning og undervisning, mens andre har en mer 
generell malgruppe. UNINET T er vart hull ut i denne verden av nett og kom-
munikasjonstjenester. UNINETT er tjenestenett for forskning og hoyere ut-
dannelse i Norge. Nettet er bygd opp rundt universitetenes EDB-sentre, - jfr 

figur 3. 

UNINETT er bygd opp som en hierarkisk organisasjon. Ved SINTEF-DELAB 
i Trondheim er det bygd opp et nasjonalt senter med et sekretariat. Dette har det 
overordnede ansvaret for planlegging, utbygging og drift av UNINETT, samt 
internasjonale tilknytninger. Universitetenes EDB-sentre er regionale sentra i 
UNINETT med ansvar for tjenestetilbudet i regionene. USIT er regionalt senter 
for 0sdandet og Sorlandet. Brukerne av UNINETT's tjenester finner man pa 
endeinstitusjonene. Disse er knyttet til UNINETT gjennom sitt regionale senter. 
Varen 1992 er over 100 endeinsitusjoner tilknyttet UNINETT. I lopet av 1992 
vil alle hoyere utdanningsinstitusjoner i Norge vaere en del av UNINETT 

UNINETT er for tiden inne i en rivende utvikling blant annet nar det gjelder 
utbyggingen av stamnettet (UNINETT transportnett). Transportnettet bestar i 
dag stort sett av 2 Mbit/s-linjer pa kryss og tvers mellom de regionale sentrene. 
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I samarbeid med Televerket har UNINETT satt i drift et eksperimentnett, kalt 
Supernett, med en bandbredde pa 34 Mbit/s. Dette er svaert raskt. I teorien vil 
man over en slik linje kunne overfore 1000 A4-sider med tekst i sekundet(!). 
Samtidig blir stamnettene ved de regionale sentrene, blant annet ved Universi-
tetet i Oslo, oppgradert til FDDI-ringer med den bandbredde pa 100 Mbit/s 
(3000 A4-sider i sekundet for a leke videre med teorien). 

I tillegg pagar det et program for a knytte samtlige institusjoner innen hoyere 
utdanning i Norge til UNINETT. Dette programmet innebaerer at hver insti-
tusjon far minimum en 64 Kbit/s forbindelse til naermeste regionale senter. 

Tilsammen gir dette en virkelig enestaende nasjonal infrastruktur for forskning 
og hoyere utdanning i Norge. Det er ingen land i verden som kan male seg med 
Norge pa dette omradet!!! Denne utbyggingen gir ogsa svaert interessante per-
spektiver nar det gjelder brukertjenester, bade tradisjonelle kommunikasjons-
tjenester og nye tjenester. 

UNINETT samler forskning og undervisning i Norge til ett rike (den storste 
rikssamleren siden Harald Harfagre og Christian Michelsen!). Gjennom U N I -
NETT har disse brukergruppene fatt et unikt verktoy for a utveksle informasjon, 
formidle og dra nytte av hverandres forskning og utnytte ressurser pa tvers av 
geografiske, faglige og institusjonelle grenser. 

Tjenestetilbudet i UNINETT 
Tjenestetilbudet i UNINETT omfatter filoverforing, innloggingstjeneste, elek-
tronisk post- og katalogtjeneste og andre former for meldingsformidling, infor-
masjons- og oppslagstjenester mm. Protokollene som tjenestene er basert pa om-
fatter OSI-protokoller, Internet (TCP/IP) og DECnet. Disse protokollene blir 
omtalt senere i kapidet. Tjenestetilbudet er oppsummert i Tabell 1. 

I tillegg kommer katalogtjenesten som omtales til slutt i neste kapittel og ulike 
informasjonstjenester (skriftlig, maskinlesbar, anonym FTP, elektronisk postsvarer, 
Gopher mm). 

Tjenestetilbudet i U N I N E TT er med andre ord bygd pa fire tjenestenett, Inter-
nett, DECnett, OSInett og EARN. Alle nettene er landsomfattende, men med 
sterkt varierende antall brukere og maskiner tilknyttet. UNINETT Internett er det 
desidert storste. Det er et landsomfattende tjenestenett basert pa Internet-proto-
kollsettet. Dette nettet har svaert mange brukere og maskiner. UNINETT 
DECnett er et ditto tjenestenett basert pa DECnet. Dette har noe faerre brukere 
og maskiner og er begrenset til Digital-maskiner. Begge disse tjeneste nettene har 
modne og godt utbygde tjenester og begge er deler av verdensomspennende nett 

Tabell 1: Oversikt over tjenestenett og tjenester i UNINETT. 

UNINETT 
tjenestenett 
Internett 
DECnett 
OSInett 
EARN 

Post- tjeneste 

SMTP 
MAIL 
X.400 (EAN) 
XNote 

Konferanse-
tjeneste 
News 

Filoverfor-
ingstjeneste 
FTP 
COPY 
FTAM 1 

XNote 

Terminal-
tjeneste 
Telnet 
SET HOST 
X.29 (PAD) 
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med et svaert stort antall maskiner og brukere. 

De to andre tjenestenettene er i skrivende stund av mindre betydning. UNI-
NETT OSInett vil pa litt sikt kanskje bli det viktigste tjenestenettet. Tjenestetil-
budet i dette nettet er basert pa OSI-protokoller og vil bli sterkt utvidet etter 
hvert som disse protokollene materialiserer seg i produkter og tjenester. Fore-
lopig er det bare posttjenesten basert pa X.400 som har noen saerlig utbredelse. 
Terminaltjenesten basert pa PAD-protokollene (trippel-X) benyttes til en viss 
grad, mens bade fil- og katalogtjenestene er pa eksperimentstadiet. UNINETT 
EARN er den norske avdelingen av EARN/BITNET. Det bestar av en handfull 
maskiner (ved Universitetet i Trondheim, Bergen Scientific Center og Christian 
Michelsens Institutt i Bergen, Bedriftsokonomisk Institutt i Baerum og Norges 
Landbrukshoyskole pa As), med en god del flere brukere. 

Informasjon om UNINETTs tjenester 
Ved siden av de tradisjonelle tjenestene har UNINETT satset en del ressurser pa 
informasjon og brukerstotte. Denne informasjonsaktiviteten omfatter skriftlig 

Figur 3: UNINETT organisasjon og infrastruktur. UNINETT er bygd rundt universitetenes 
EDB-sentre. Virksomheten pfi landsbasis ledes og koordineres av det nasjonale sentret som befinner 
seg ved SINTEF-DELAB i Trondheim. De regionale sentrene har ansvaret for tjenestetilbudet i 
sine regioner ogfor tilknytningen av endeinstitusjonene der brukerne av tjenestene befinner seg. 
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informasjon, en automatisk postsvarer, en anonym FTP-tjeneste og egne News-
grupper i USENET Network News. Sekretariatet og andre sentrale funksjoner i 
UNINETT kan nas pa folgende mate: 

Funksjon i 
UNINETT: 
Sekretariatet 

Informasjon/ 
Brukersotte 

UNINYTT 

Uninettinfo 
Feilmeldings-
senter 
Region Sor-
og Ostlandet 

Elektronisk postadresse 

sekretariat@uninett.no 

Knut.Vik@runit.sintef.no 

uninytt@uninett.no 

info@uninett.no 
fms@uninett.no 

region-oslo@uninett.no 

Telefon-
nummer 
07-592980 

07-593047 
07-592984 

07-593030 

02-453490 

Kontaktperson, 
postadresse: 
Petter Kongshaug 
SINTEF Delab 
7034 Trondheim 
KnutVik 
SINTEF Delab 
7034 Trondheim 
Odd A Halset 
Nord-Trondelag DH 
Boks145 
7701 Steinkjer 

Magnar Willy Olsen 

Helge Falkenberg 
USIT, Universitetet i Oslo 
Boks 1059 Blindern 
0316 Oslo 

Det viktigste stedet a henvende seg for a fa informasjon om UNINETT og tje-
nestene der, er via News. UNINETT har et eget hierarki av News-grupper: 

n o . u n i n e t t . * 

Noen sentrale grupper i dette hierarkiet er: 

no .uninett. drift 

no.uninett.hjelp 

no . uninett. diverse 

Generell informasjon om U N I N E T T , drift, nyheter m.m. 

Forum for a lose problemer ved bruk av UNINETTs 
tjenester 

Prat m.m. omkring UNINETTs tjenestetilbud. 

I tillegg kommer grupper innenfor «o.*-hierarkiet der ogsa bruk av kommuni-
kasjonstjenester og lignende vil bli diskutert, for eksempel: 

no . general 

no . unix 

no.mail.diverse 

no .mac 

no.dos 

Generell informasjon om nett og tjenester mm i Norge. 

Diskusjon og informasjonsutveksling rundt nasjonens bruk 
av UNIX i forskjellige varianter. 

Diskusjon og informasjonsutveksling rundt bruk av 
posttjenester i U N I N E T T og andre nett. 

Diskusjon og informasjonsutveksling rundt bruk av Mac i 
ulike sammenhenger. 

Diskusjon og informasjonsutveksling rundt bruk av DOS i 
tide og utide. 
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UNINETT har ogsa en anonym FTP-tjeneste som benyttes til a distribuere 
bade informasjon og programvare. Adressen til denne er aun.uninett.no. 

% ftp aun.uninett.no 
Connected to aun.uninett.no. 
220 aun FTP server (Version 5.60) ready. 
Name (aun.uninett.no:bness): anonymous 
331 Guest login ok, send ident as password. 
Password: 
230 Guest login ok, access restrictions apply. 
ftp> pwd 
257 "/" is current directory. 
ftp> dir 
200 PORT command successful. 
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/Is. 
total 13 
... (diverse filer) ... 
drwxrwsr-x 18 44 30 
drwxr-sr-x 15 root 30 
drwxrwsrwx 2 36 3 0 
drwxrwsr-x 18 44 30 
drwxr-sr-x 4 36 30 

512 Feb 27 
512 Mar 6 

12: 
11: 
!:02 info 
:03 pub 

1024 Mar 10 15:33 super 
1024 Mar 11 10:54 uninettinfo 
512 Feb 21 12:43 x25 

226 Transfer complete. 
828 bytes received in 0.53 seconds (1.5 Kbytes/s) 
ftp> cd pub 
250 CWD command successful. 
ftp> dir 
200 PORT command successful. 
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/Is. 
total 15 
drwxr-Sr--
drwxr-sr-x 
drwxrwsr-x 
drwxr-sr-x 
drwxr-xr-x 
drwxr-sr-x 
drwxr-sr-x 
drwxr-sr-x 
drwxrwsrwx 
drwxr-xr-x 
drwxrwsr-x 
drwxrwsr-x 
drwxr-sr-x 

5 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
5 
4 

12 
2 

46 
root 
46 
root 
46 
57 
57 
root 
root 
46 
31 
31 
root 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

512 Mar 
512 Jan 
512 Mar 
512 Mar 
512 Mar 
512 Mar 
512 Mar 
512 Mar 
512 Feb 
512 Jan 10 
512 Sep 22 
512 Aug 21 
512 Mar 6 1 

5:58 
9:05 
5:19 
1:00 
5:54 
1:57 
1:58 
0:58 
3:01 
1:54 
2:55 
1991 
1:02 

UNINyTT 
ean 
foredrag 
gnu 
hefter 
isode 
katalog 
mac 
misc 
pc 
supernett 
traffic 
unix 

226 Transfer complete. 
1001 bytes received in 1.5 seconds (0.63 Kbytes/s) 
ftp> cd .. 
250 CWD command successful. 
ftp> cd uninettinfo 
250 CWD command successful. 
ftp> dir 
200 PORT command successful. 
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/Is. 
total 79 
drwxr-sr-x 2 root 30 512 Feb 12 19: 
drwxr-sr-x 2 44 30 512 Sep 20 08: 
-rw-rw-r— 1 root 30 69 Feb 12 20: 
-rw-r—r— 1 1 30 36083 Feb 6 19: 
-rw-r-r- 1 root 30 67 Feb 4 13: 
-rw-r-r- 2 43 30 7861 Feb 28 07: 
-rw-r-r-- 1 44 30 2257 Aug 19 19 

39 
32 
57 
04 
05 

. cap 

.div.old 

.gopher 

.outp.old 

.search 
5 9 Domains 
91 Index 
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drwxr-sr-x 
drwxr-sr-x 
drwxr-sr-x 
drwxr-sr-x 
drwxr-sr-x 
drwxr-sr-x 
drwxr-sr-x 
drwxr-sr-x 
drwxrwsr-x 
drwxr-sr-x 
drwxr-sr-x 
drwxr-sr-x 
drwxrwsr-x 
drwxrwsr-x 

2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 

44 
44 
44 
44 
44 
root 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

226 Transfer complete. 
1583 bytes 
ftp> 

received in 0 

512 
512 
512 
512 
512 
512 
512 
512 
512 

1536 
512 
512 
1024 
512 

Feb 
Dec 
Jan 
Jan 
Oct 
Nov 
Jan 
Feb 
Oct 
Feb 
Oct 
Jul 
Feb 
Oct 

6 
18 
31 
6 

17 
14 
24 
3 
31 
3 
17 
13 
28 
31 

.66 seconds 

07:59 
13:28 
1991 

09:20 
09:39 
13:47 
11:26 
19:39 
09:39 
18:49 
10:01 
1988 

12:21 
1990 

bibliotek 
brukerhjelp 
diverse 
fysikk 
hf-info 
indexes 
infodatabaser 
matematikk 
mhsdrift 
nettinfo 
samfunnsvit 
src 
uninett 
uninett-navn 

(2.3 Kbytes/s) 

Ut fra denne dialogen skulle det framga litt av hva som finnes av informasjon i 
katalogene /pub og /uninettinfo. 

UNINETT har ogsa en elektronisk postsvarer ('mail responder'). Den heter 
UNINETTINFO og har postadressen: 

info@uninett.no 

Denne brukes pa samme mate som andre postsvarere, —jf omtalen av slike tje-
nester under overskriften «Arkivtjenester» i kapitlet om «Ressursdeling». Postsva-
rerne er en elektronisk postadresse som man sender et brev med kommandoer i 
og far ulike typer informasjon som svar. De viktigste kommandoene er illustrert i 
folgende brev til UNINETTINFO: 

To: info@uninett.no 
Subject: 

help 

Denne meldingen medforer at brukeren far et brev fra UNINETTINFO med en 
bruksanvisning for tjenesten. En annen aktuell kommando er send index som 
gir en oversikt over hvilke kataloger med informasjon som er tilgjengelig. 
Katalogene i UNINETTINFO omfatter: 

• UNINETT - Informasjon om UNINET T og UNINETT's tjenester. 
• Brukerhjelp — Informasjon av typen «Slik bruker vi ...». 
• Nettinfo - Nettinformasjon fra forskjellige kilder. 
• Matematikk - Nettjenester mm for matematikere. 
• Fysikk — Nettjenester og annet for fysikere. 
• Samfunnsvit — Ditto for samfunnsvitere. 
• HF-info - Ditto for HF'ere. 
• Bibliotek - Biblioteksdatabaser og -tjenester. 
• Infodatabaser - Informasjonsdatabaser. 
• Diverse — Litt av hvert. 
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Ved hjelp av kommandoen send index <katalog> far man oversikt over hvilke 
dokumenter som finnes i angitt katalog. Far a fa tilsendt et dokument brukes 
kommandoen: 

send <katalog> <filnavn> 

Lesere som er over gjennomsnittet oppvakt ser med en gang at det er sammenfall 
mellom dette og katalogene i /uninettinfo pa aun.uninett.no nevnt foran. Man 
kan med andre ord fa fatt i de samme filene med anonym FTP som med 
UNINETTINFO. 

UNINETTINFO kan man ogsa skrive brev til fra DECnet, EARN/BITNET og 
X.400. 

UNINETT har ogsa satt i gang arbeid med a etablere en Gopher-tjeneste pa 
nasjonal basis og har et prosjekt pa gang for a se pa andre nettarkivarer som 
WAIS og WWW, jf den korte omtalen av disse i slutten av forrige kapittel. Den 
lokale Gopher-tjenesten ved Universitetet i Oslo omtales i «Appendix B». 

UNINETT utgir i tillegg en del papirbasert informasjon. Et eksempel pa dette er 
meldingsbladet UNINYTT som kommer ut fire ganger i aret. Abonnement er 
gratis og kan bestiller fra Sekretariatet. Annen skriftlig informasjon omfatter 
enkle handboker i bruk av de forskjellige tjenestene (filoverforing, meldings-
formidling mm). 

NORDUnet- ut i verden! 
UNINETT samarbeider med tilsvarende nett og organisasjoner i de andre nord-
iske landene. Samarbeidsorganet heter N O R D U N E T , mens nettet heter N O R -
DUnet. Gjennom dette samarbeidet har man oppnadd to ting. Det forste er et 

felles tjenestenett for forskning og hoyere utdanning i Norden. Dette nettet omfat-
ter tjenester som filoverforing, innloggingstjeneste, elektronisk post m.m. basert 
pa Internet-protokollsettet (TCP/IP), OSI-protokoller og DECnet. Gjennom 
NORDUnet er altsa UNINETT en del av et NORDUnet DECnet og et NOR-
DUnet Internet. Dette skulle gi rimelig gode vilkar for informasjons deling og 
samarbeid pa tvers av landegrensene i Norden. 

Det andre man har oppnadd gjennom N O R D U N E T er felles tilknytning til andre 
nasjonale og intemasjonale nett og tjenester. Dette omfatter tilknytning til verdens-
omspennende nett som Internet, UUCP/EUNET/USENET, EARN/BIT-
NET, SPAN/HEPnet med flere. Disse nettene og tjenestene i dem omtales naer-
mere nedenfor. Dette gir EDB-brukere i Norden meget gode forbindelser til 
resten av nettverden, - forbindelser med en langt bedre kvalitet og storre funk-
sjonalitet enn det hvert enkelt land kunne klart pa egenhand. 

NORDUNET Resource Guide 
N O R D U N E T overlater det meste av arbeidet rettet mot sluttbrukere til de 
nasjonale nettorganisasjonene. Det er derfor ikke saerlig mye brukerrettet 
informasjon a hente ved a henvende seg til for eksempel nordunet-gruppene i 
News. Derimot har de en viktig publikasjon. Den heter «Nordunet Resource 
Guide og kan hentes med anonym FTP fra nic.nordu.net 
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% ftp nic.nordu.net 
Connected to nic.nordu.net. 
220 nic.nordu.net FTP server at NORDUnet ready. 
Name (nic.nordu.net:bness): anonymous 
331 Guest login ok, enter your email address as password. 
Password: 
230 Guest login ok, access restrictions apply. 
ftp> pwd 
257 "/" is current directory. 
ftp> dir 
200 PORT command successful. 
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/Is (0 bytes). 
total 1616 

sunet 512 Jan 1 15:44 EARN 
daemon 460770 Feb 18 13:08 IRGuide.2-92 
daemon 

drwxr-xr-x 2 1615 
-rw-rw-r-- 1 root 
-rw-rw-r-- 1 root 
guide 
drwxrwxr-x 2 110 
... (diverse filer) 
drwxr-xr-x 4 root 
-rw-rw-r-- 1 root 
tar.Z 
... (diverse filer) 
-rw-rw-r-- 1 root 

daemon 

sunet 
daemo 

34490 Feb 26 11:50 NORDUnet-resource' 

512 Sep 28 21:13 ebone 

512 Sep 21 
499863 Feb 17 

1990 public 
14:13 resource-guide.ps. 

10:44 zen-l.O.PS daemon 492528 Feb 1 
226 Transfer complete. 
2067 bytes received in 1.6 seconds (1.3 Kbytes/s) 
ftp> 
ftp> mget NORD* 
mget NORDUnet-resource-guide? y 
200 PORT command successful. 
150 Opening ASCII mode data connection for 
NORDUnet-resource-guide (34490 bytes) 

226 Transfer complete. 
local: NORDUnet-resource-guide remote: NORDUnet-resource-guide 
35635 bytes received in 5 seconds (6.9 Kbytes/s) 
ftp> bye 
221 Goodbye. 

Europa mot ar 2.000 
Pa den europeiske scenen er bildet noe mer broket, — pa dette som pa alle andre 
omrader. Det finnes fire nett som omfatter Vest-Europa. Tre av dem er deler av 
verdensomspennende nett, EARN (European Academic Research Network), 
EUnet (European UNIX Network) og SPAN/HEPnet (Space Physics Analysis 
Network/High Energy Physics Network). Dette er deler av verdensom-
spennende nett som omtales nedenfor. De tre benytter forskjellige protokollsett. 
EARN er en del av BITNET basert pa IBM-protokoller, SPAN/HEPnet basert 
pa DECnet, mens EUnet benytter bade UUCP og TCP/IP som 
transportprotokoller. 

I de forskjellige landene finnes det nasjonale FoU-nett tilsvarende UNINETT i 
Norge. Pa europeisk niva skjer samordningen og harmoniseringen av disse nett-
ene og tjenestene i regi av RARJE (Reseaux Associes pour la Recherche Euro-
penne). RARJi er organisasjonen for de europeiske FoU-nettene. U N I N E T T 
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Figur 4: NORDUnet og tilknytningen til resten av verden. Via NORDUnet er UNINETT en 
del avfire verdensomspennende nett, - Internet (TCP/IP), EARN/BITNET, SPAN/HEPnet 
(DECnet) og EUNET/UUCP/USENET, samt COSINE IXI som er et eksperimentelt euro-
peisk tjenestenett basert pfi OSI-protokoller. 

NORDUnet 
Internasjoiiale 
forbindelser 

er norsk representant i RARE. I regi av RARE er det etablert en felleseuropeisk 
tjeneste for meldingsformidling basert pa X.400 ved at X.400-tjenestene i de 
nasjonale FoU-nettene er knyttet sammen. Dette nettet har forbindelser til 
X.400-tjenester i noen land utenfor Europa, blant annet i USA og Canada. Den-
ne samordningen innebaerer blant annet at X.400-posttjenestene og SMTP-
posttjenestene i de europeiske FoU-nettene kan utveksle elektronisk post. 

Europa er altsa en samling middelalderske smakongedommer nar det gjelder 
datanett. I disse kongedommene er det forskjellige oppfatninger av strategien for 
arbeidet mot et europeisk fellesmarked pa dette omradet. En oppfatning er at det 
eneste som kan samle Europa er et OSI-nett. Svaert mye av arbeidet pa europeisk 
niva er derfor knyttet til OSI og organisert rundt COSINE-prosjektet. COSINE 
star for «Cooperation for Open Systems Interconnect Network in Europe» og 
malsettingen er a etablere nett og tjenester basert pa OSI-protokoller for euro-
peisk FoU. Spesifikasjonene av et slikt nett er gjort og man er na inne i en 
eksperimentfase og har etablert et eksperimentelt europeisk OSInett kalt COS-
INE IXI (International X.25 Initiative) der bade meldingsformidling og filover-
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foring er etablert som tjenester. Felleseuropeiske organer som Europaradet, EF-
kommisjonen og lignende er sterkt inne i dette bildet. 

En annen oppfatning er at europeisk forskning og hoyere undervisning ikke har 
tid til a vente pa COSINE og OSI-nettet. Denne oppfatningen er utbredt bade 
blant aktive brukere av de eksisterende tjenestene og organisasjonene bak disse 
tjenestene. Det er derfor et utstrakt samarbeid, mellom NORDUnet , EUNET, 
EARN og tildels SPAN/HEPnet om bade infrastruktur for et europeisk FoU-
tjenestenett og forbindelser over Atlanteren. 

Pa den europeiske scenen skjer det med andre ord svaert mye og de fleste har 
problemer med a folge med bade nar det gjelder utbyggingen og tjenestene. 
Resultatet er at det stort sett kreves betydelig storre kreativitet nar det gjelder a 
fa kontakt med en kollega eller meningsfelle i Vest-Europa, enn tilfellet er om 
vedkommende befinner seg i andre verdensdeler. 

Verdensomspennende nett 
«The Matrix — Computer Networks and Conferencing Systems Worldwide» er en bok 
pa godt over 700 sider. Boka er et forsok pa a lage en oversikt over hvilke nett 
som finnes, rekkevidden av dem og hvilke tjenester som er tilgjengelige. Uni-
versitetet i Oslo er en del av The Matrix. For IT-brukere ved universitetet er 
dette de viktigste delene av matrisen: 

• Internet (TCP/IP) 
• UUCP/EUNET/USENET m.fl. 
• EARN/BITNET 
• DECnet (SPAN, HEPnet m.fl.) 
• OSI-NETT 

Internet (TCP/IP) 
Internet er et verdensomspennende nett av (svaert mange) nett. Hovedtyngden 
av brukere og nett finner man i USA, der det hele startet pa slutten av 60-tallet 
med ARPANET. Felles for alle nettene i Internet er protokollsettet som benyt-
tes, nemlig Internet-protokollene (ofte kalt TCP/IP etter navnet pa to av de viktig-
ste av protokollene). 

Det hele startet med ARPANET, opprinnelig et eksperimentnett finansiert av 
det amerikanske forsvarsdepartementet, pa slutten av 60-tallet. Malsettingen var a 
prove ut forskjellige metoder for kommunikasjon over lange avstander. Nettet 
knyttet sammen datamaskiner ved forskningsinstitusjoner som arbeidet pa opp-
drag av forsvarsdepartementet og den amerikanske regjeringen. Det viste seg 
raskt at forskerne benyttet nettet ogsa til a utveksle informasjon og samarbeide 
om felles prosjekter av forskjellig art, — og at dette skjedde i stort omfang. 

Norge har en heroisk historie i ARPANET-sammenheng. Norge var ett av de 
aller forste landene utenom USA som fikk forbindelse til ARPANET. Det 
skjedde allerede pa slutten av 70-tallet, og siden den gang har Norge hatt svaert 
gode forbindelser med Internet. 

ARPANET ble svaert populaert og raskt overbelastet. Pa begynnelsen av 80-tallet 
begynte man arbeidet med a reorganisere nettet, blant annet ved a dele det i en 
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militaer og en ikke-militaer del og ved a basere nettet og tjenestene pa et nytt 
protokollsett kalt Internet-protokollene (TCP/IP). Navnet Internet ble forst 
brukt som felles navn pa disse to nettene ("ARPA Internet"). Malet med proto-
kollsettet var a etablere mekanismer for sammenkopling av nett ('internetting') i 
stedet for sammenkopling av maskiner slik tilfellet var i ARPANET 9 6 . 

Hovedtyngden av Internet finner man i USA. I dag er NSFNET ryggraden i 
Internet. Dette nettet startet som er nett mellom seks amerikanske superdata-
maskinsentre finansiert av NSF - National Science Foundation tidlig pa 80-tallet. 
Etterhvert utvidet NSF siktemalet med NSFNET til a vaere et tjenestenett for all 
forskning og hoyere utdanning i USA. NSFNET er et hierarki av nett med tre 
nivaer. Ryggraden er et nett av Tl-forbindelser med 1,5 Mbit/s bandbredde. 
Dette knytter nettene rundt de seks superdatamaskinsentrene sammen med sju 
regionale nett i USA. I tillegg kommer et nett av satellittforbindelser. Til disse 
fjorten nettene er det koplet en rekke regionale nett som kalles 'mid-level net-
works' i NSFNET. Til disse nettene er det koplet lokale nett. 

Veksten i 
registrert 

1 9 8 1 
1983 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1 9 9 1 

Internet kan illustreres m e d noen tall for hvor mange maskiner som er 
i navnetjenesten: 

213 
562 

1 . 9 6 1 
5 . 0 8 9 

2 8 . 1 7 4 
5 6 . 0 0 0 

1 5 9 . 0 0 0 
3 1 3 . 0 0 0 
6 1 7 . 0 0 0 

For tiden er veksten ca 1.000 maskiner om dagen og tallet passerte 727.000 mas-
kiner 1. januar 199297. Omtrent 520.000 av disse er maskiner i de amerikanske 
toppdomenene (edu, com, gov, mil, org og net). Riktignok befinner ikke alle disse 
nodene seg i USA, for eksempel er Norsk Hydro et av en rekke multiasjonale 
selskaper som er registrert under toppdomenet com. Ved siden av disse er de stor-
ste toppdomenene oppsummert i folgende tabell: 

a u 
d e 
c a 
uk 
s e 
f r 
n l 
c h 
f i 
no 

A u s t r a l i a 
T y s k l a n d 
Canada 
S t o r b r i t t a n i a 
S v e r i g e 
F r a n k r i k e 
N e d e r l a n d 
S v e i t s 
F i n n l a n d 
Norge 

3 1 
31 
27 
18 
18 
13 
12 
12 
11 
10 

622 
016 
052 
984 
473 
0 1 1 
770 
647 
994 
228 

Med godt over 2.500 maskiner pr million innbyggere er Norge faktisk det landet 
i verden som er tettest befolket av Internet-noder! 

Internet (med stor I og en t) er altsa navnet pa ett bestemt protokollsett og nettene som 
knyttes sammen med dette protokollsettet, mens internett (med liten i og to t-er) er navnet 
pa fenomenet ('nett-av-nett') og ikke knyttet til noe bestemt protokollsett. 
Fortsetter veksten i samme takt passerer antallet maskiner millionen omtrent pa den tiden 
hostkulda virkelig setter inn. 
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For NSFNET var NSF hovedsponsor for CSNET (Computer Science Network). 
Dette ble etablert i 1981 inspirert av suksessen med ARPANET. CSNET ble 
etablert som et tilbud for informatikkmiljoer og andre som ikke hadde tilknyt-
ning til ARPANET. CSNET bestar av flere deler og bare en del er basert pa 
Internet-protokollene og en 'fullverdig' del av Internet. CSNET er ett av flere 
Internet ved siden av og tilkoplet NSFNET. Andre er ESnet og NSN (begge 
omtales senere i kapitlet) 

Tjenestene som tilbys brukerne i disse nettene omfatter blant annet elektronisk 
post (SMTP), filoverforing (FTP) og terminaltjeneste (TELNET). Gjennom 
NORDUne t er altsa UNINETT Internet en del av det verdensomspennende 
Internet med full funksjonalitet pa tjenestesiden. 

UUCP/USENET/EUnet/m.fl. 
Internet er jevnt over godt organisert, offentlig finansiert og i stor grad rettet 
mot forskning og undervisning. Ingen av disse egenskapene er i sjenerende grad 
tilstede i UUCP/USENET/EUNET/m.f l . I hovedsak er dette en los samling, 
anarkistisk organiserte nett som drives pa frivillig, kooperativ basis og er apen for 
hvem som heist. Fellesnevneren for nettene er UUCP-protokollene. Av arsaker 
som berores senere er det vanskelig a snakke om nett nar det gjelder UUCP og 
USENET, men den diskusjonen lar vi ligge her. 

UUCP (UNIX to UNIX Copy Program) er en samling program som distribueres 
sammen med UNIX operativsystem. Forste gang det skjedde var med '7th Edi-
tion' pa slutten av 70-tallet. Opprinnelig var det program for a overfore filer 
mellom UNIX-maskiner over oppringte samband, og a eksekvere kommandoer 
pa andre maskiner ('remote command execution'). Disse mekanismene ble raskt 
utnyttet til a overfore elektronisk post mellom de samme maskinene. 

U U C P er altsa bade en samling programmer (som egentlig heter uucp med sma 
bokstaver), et sett med protokoller og et stort, ufdrmelt nett. UUCP-protokoll-
ene gar i dag over flere forskjellige forbindelserYx.25, TCP/IP) i tillegg til 
oppringte samband, som fremdeles er mest utbredt. Protokollene er implemen-
tert under flere operativsystemer, blant annet VAX/VMS, DOS, Macintosh 
mm. Det spesielle ved U U C P er at alle og enhver kan bli en bli del av dette 
nettet, dersom man har programvaren for det pa maskinen sin. Det eneste som 
kreves er en god venn som systemansvarlig pa en maskin som allerede er en del 
av nettet og en elektronisk forbindelse til denne vennens maskin. 

UUCP er i det store og det hele et postnett. Siden U U C P distribueres sammen 
med UNIX er enhver UNIX-maskin en potensiell node i UUCP-nettet. Det 
eneste man trenger for a bli en del av nettet er a finne en vennlig nabo som alle-
rede er en del av nettet og som man kan opprette en forbindelse til. 

USENET er naert knyttet til UUCP. USENET star for «User's Network* og er 
ikke fullt sa lost og anarkistisk organisert som UUCP-nettet. USENET er et nett 
for a distribuere informasjon i form av 'nyheter' ('Network News') mellom 
brukerne. Det som utveksles er artikler ('News Articles') organisert i News-
grupper ('Newsgroups'). 

USENET har ingen sentral organisasjon. USENET bestar pr definisjon av alle 
noder som mottar News-gruppen news.announce. Ryggraden i USENET er et 
dusin noder som kontinuerlig utveksler artikler seg i mellom og til noder som 
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abonnerer pa artikler fra disse nodene og som distribuerer dem videre til andre 
noder. Bade UUCP og TCP/IP benyttes som transportmekanismer i USENET. 
Det samme gjelder for USENET som for UUCP. Alle maskiner med nodvendig 
programvare er en potensiell node i USENET. Det gjelder kun a alliere seg med 
systemansvarlige pa en maskin som allerede er en del av USENET og som er 
villig til a fore maskinen med News. 

Mens UUCP og USENET er to forskjellige nett i USA er de samlet i ett nett og 
en organisasjon (faktisk!) i Europa. EUNET er de europeiske UNIX-brukernes 
nett. EUNET distribuerer bade elektronisk post og News. Organisasjonen bak 
heter EUUG (European UNIX Users Group), omdopt til EurOpen i 1991. EU-
NET skiller seg fra UUCP og USENET ogsa ved at det drives ganske stramt 
som et kommersielt foretak. 

EUNET er bygd opp av nasjonale noder i de fleste europeiske landene. Disse er 
knyttet til en europeisk node ved CWI i Amsterdam. Denne har forbindelse til 
bade UUCP og USENET i USA. I EUnet benyttes bade U U C P - og Internet-
protokoller. Det betyr at store deler av EUnet er en del av Internet. Den euro-
peiske noden heter mcsun i U U C P og mcsun.eu.net i Internet. 

Tilsvarende finner man JUNET i Japan, ACSNET i Australia og andre nett i 
andre land. 

Den norske noden i EUNET eies av UNINETT og drives av USIT og heter 
nuug i UUCP og norway.eu.net i Internet. Den distribuerer bade post og News. 
Den er i tillegg offisiell navnetjener for Internet i Norge og UNINETT's port 
mot EUNET. For brukerne av USIT's kommunikasjonstjenester betyr dette to 
ting. For det forste kan man sende og motta post til/fra enhver UUCP-node i 
verden. For det andre kan man dra nytte av og delta i den enorme informasjons-
utvekslingen som skjer i USENET. 

EARN/BITNET/NETNORTH 
EARN, BITNET og N E T N O R T H er tre nett som godt kan betraktes som en 
enhet. EARN (European Academic Research Network) er den europeiske 
delen og N E T N O R T H den kanadiske delen, mens BITNET ("Because It's 
Time Network") omfatter USA med utlopere til Mexico, Argentina og en del 
andre land i Mellom- og Sor-Amerika. I tillegg kommer en del noder i Asia som 
noen ganger omtales som ASIANET, andre ganger som en del av BITNET. Til-
sammen er godt over 30 land tilknyttet nettet. 

Det hele startet i New York pa begynnelsen av 80-tallet med at noen IBM stor-
maskiner plassert ved CUNY (City University of New York) og Yale Univer-
sity ble knyttet sammen i et nett. Etterhvert ble flere maskiner koplet til og 
utover pa 80-tallet vokste BITNET raskt. Siden det ble benyttet IBM-spesifikke 
protokoller var BITNET lenge et nett av IBM-maskiner. Etterhvert ble emula-
torer for disse protokollene tilgjengelig for andre maskiner og BITNET er i dag 
et nett bestaende av maskiner fra mange leverandorer. 

BITNET er en selvstendig organisasjon med apent medlemsskap. Det er primaert 
rettet mot forskning og hoyere utdanning, men er i praksis apent for alle som vil 
vaere med. Medlemsskapet koster noen dollar avhengig av type institusjon og 
storrelsen pa insitusjonens budsjett. Nettet drives pa kooperativ basis av medlem-
mene. Nettet har en noe spesiell topologi. Det er organisert som et tre med 
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CUNY (City University of New York) som rot og mellom to noder er det som 
regel en og bare en sti. 

Tjenestene i BITNET/EARN/m.fl . omfatter elektronisk post, fiiloverforing og 
samtaletjeneste. Filoverforingen er enveis. 

To viktige tjenester som er spesielle for BITNET/EARN/m.m. er NETSERV 
og LISTSERV. NETSERV er en informasjonsdatabase som finnes pa de fleste 
nodene i nettet, mens LISTSERV er en sofistikert form for distribusjonsliste. 
Det er en stor tjeneste, med langt over 1000 lister. 

EARN er altsa den europeiske delen. Det ble etablert pa midten av 80-tallet og 
finansiert blant annet gjennom donasjoner fra IBM. Den norske noden i EARN 
heter N O R U N I T og er plassert ved R U N I T i Trondheim. Den drives i dag av 
UNINETT. I tillegg finnes det to noder i Bergen (Bergen Scientific Center og 
Christian Michelsens Institutt), en ved Bedriftsokonomisk Institutt i Baerum og 
en ved Landbrukshoyskolen pa As. 

Det skjer svaert mye i BITNET/EARN for tiden. I USA er BITNET og CS-
NET slatt sammen i en organisasjon kalt C R E N (Corporation for Research and 
Educational Networking) og skal slas sammen i ett nett som antagelig kommer 
til a hete ONEnet. I tillegg er det satt i gang et prosjekt kalt BITNET II der 
man benytter TCP/ IP som transportmekanisme. BITNET II vil bli en del av 
NSFNET og vaere fullstendig integrert i domenesystemet i Internet. I Europa 
har EARN vedtatt en plan for migrasjon til OSI-protokoller. 

SPAN/HEPnet/m.fl. (DECnet) 
Det finnes en stor menge nett som er basert pa DECnet protokollsettet, som er 
samlingen av protokoller som benyttes nar maskiner fra Digital skal snakke sam-
men. En del av disse DECnet-ene er samordnet slik at maskiner og brukere i de 
forskjellige nettene kan utveksle informasjon og fa tilgang til hverandres ressurser. 
Disse nettene utgjor det man kan kalle DECnet internett og er de eneste DECnet 
som er interessante i denne sammenhengen9^. 

Felles for disse DECnet-ene er at de har sin opprinnelse innen et fagomrade. 
HEPnet og SPAN er de to av nettene som oftest omtales i denne sammen-
hengen. HEPnet (High Energy Physics Network) er et verdensomspennende nett 
for hoyenergifysikere, mens SPAN (Space Physics Analysis Network) er et nett 
utgangspunkt i geo- og astrofysikk. Begge nettene er amerikanske nett med 
udopere til Europa og andre verdensdeler. 

Ryggraden i HEPnet er de amerikanske hoyenergifysikklaboratoriene, med 
CERN som et europeisk knutepunkt. Den amerikanske delen av HEPnet er na 
slatt sammen med MFEnet (Magnetic Fusion Energy Network) i ESnet (Energy 
Science Network) og i stor grad finansiert av det amerikanske energidepartementet. 
Malgruppen for nettet er ogsa utvidet til a gjelde energiforskning i noe videre 
forstand. I Europa heter nettet E-HEPnet og er et stjernenett med CERN som 

Na begynner vi a bevege oss inn pa virkelig uoversiktelig territorium! En arsak til dette er at 
det er snakk om mange forskjellige nett. En annen er at svakheter ved vesentlige sider av 
DECnet gjor at sammenknytningen ma skje ved hjelp av svaert kreative losninger, som stort 
sett er ubegripelig for menigmann. 

Side 199 



ABC om Kommunikasjonstjenester 

sentrum og med nasjonale noder i de fleste europeiske landene. Den norske 
noden heter HESPA og drives av USIT. 

US-SPAN har tilsvarende de amerikanske romsentrene som ryggrad og er i stor 
grad finansiert av den amerikanske romforskningsadministrasjonen NASA. I 
Europa har E-SPAN en noenlunde tilsvarende ryggrad med ESOC (European 
Space Operations Center) i Tyskland, ESRIN (European Space Research 
Center) i Italia, ESTEC (European Space and Technology Center) i Nederland 
og ESA (European Space Agency) i Spania som viktige knutepunkter. E-SPAN 
er for det meste finansiert av ESA. HESPA er ogsa norsk node i dette nettet. 

Pa europeisk side kommer i tillegg EMBL (European Microbiological Laboratory) 
som er mikrobiologenes og genspleisernes nett. Svaert mye av det som foregar 
der dreier seg om distribusjon av databaser med DNA-sekvenser. Den norske 
noden i EMBL heter BIOMED og drives av USIT. 

Dette er altsa nett som samarbeider og har samordnet seg pa en slik mate at det 
er mulig a se pa dem som ett tjenestenett. I dette samarbeidet inngar ogsa flere 
regionale DECnet, som for eksempel NORDUnet DECnet i Norden og THEnet 
(Texas Higher Education Network) i USA. Tilsammen blir dette et svaert stort nett 
med hundretusenvis av brukere og titusenvis av noder. 

Tjenestene i nettet omfatter elektronisk post, samtale, filoverfering, terminaltjeneste og 
program-til-program kommunikasjon. Disse nettene er i utstrakt grad finansiert over 
offentlige budsjetter til stotte for spesielle forskningsprosjekter og fagomrader. 
Det er med andre ord ikke fritt fram for enhver a fa tilgang til disse nettene. 

OSI-nett 
Rent bortsett fra enkelte eksperimentnett av begrenset interesse finnes det ingen 
nett som kan karakteriseres som OSI-nett. Det naermeste man kommer i dag er 
offentlige dataoverforingsnett. Dette er nett som drives av televerkene, enten de 
er private eller offentlige og enten de har monopol pa dataoverforingstjenester 
eller ikke. Televerkene baserer sine dataoverforingstjenester pa CCITT-rekom-
mendasjoner. Nar det gjelder datakommunikasjon er disse anbefalingene ofte 
identisk med OSI-protokollene. 

Televerket i Norge driver to slike dataoverforingsnett, - DATEX og DATA-
PAK . Det siste er det mest interessante. Det er et sakalt pakkesvitsjet nett basert 
pa CCITT X.25-rekommendasjonen. Tilsvarende nett finnes i en rekke land og 
de er koplet sammen. 

I tilknytning til X.25-nettene er det en terminaltjeneste, kalt PAD-tjenesten som 
gir asynkrone terminaler muligheten til a logge inn pa fjerntliggende maskiner i 
nettet. PAD-tjenesten er basert pa tre standarder (X.3, X.28 og X.29) og omtales 
ofte ogsa som X.29-tjenesten eller trippel-X. 

Televerket i Norge har dratt i gang en elektronisk posttjeneste basert pa X.400-
protokollene. Denne tjenesten kalles TelemaX.400 og har forelopig begrenset 
utbredelse. Tilsvarende tjenester er ogsa kommet pa eksperimentstadiet i flere 
andre land i Europa. Planene for andre brukertjenester er forelopig vage, men 
katalogtjenesten er mest sannsynlig som neste tjeneste. 

Forelopig er altsa den viktigste oppgaven til disse nettene a vaere transporttje-
neste for tjenester som tilbys i private nett. Via f.eks. DATAPAK kan en maskin 
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med egnet programvare utveksle data med en maskin med tilsvarende program-
vare i Singapore. DATAPAK representerer ofte et godt og billig alternativ til 
oppringte forbindelser og har meget stor rekkevidde. For VAX/VMS heter den-
ne programvaren P.S.I. (Packetnet System Interface). Med den kan man logge seg 
inn pa andre VAX/VMS-maskiner med P.S.I, og man kan sende elektronisk 
post mellom brukerne pa disse maskinene. Forelopig finnes det ikke tilsvarende 
tjenester under UNIX ved Universitetet i Oslo. 

COSINE IXI er et initiativ for a etablere et europeisk FoU-nett. Forelopig er 
dette et eksperimentnett basert pa OSI-protokoller, og med elektronisk post 
(X.400), katalogtjenester (X.500), FTAM (utvidet filoverforing) mm som tje-
nester. Ogsa i andre deler av verden foregar det tilsvarende eksperimenter. Dette 
er initiativer som helt sikkert vil endre kartet over nettverden. Det store spors-
malet er vei egentlig hvor lang tid det tar. Dette avhenger av hvor vellykket 
eksperimentene blir, og i hvor stor grad leverandorene slutter opp om OSI-
protokollene ved a implementere de i sine produkter. Den viktigste proven er 
imidlertid hvor stor nytte brukerne vil fa av tjenestene. For a lykkes ma OSI-
nettene tilby tjenester som er mer brukervennlig, har storre rekkevidde og bedre 
funksjonalitet enn tilfellet er med dagens tjenester. Pr 1992 ser dette ut til a vaere 
en lang vei a ga. 

Hva trenger man? 
Kardinalsporsmalet etter denne gjennomgangen er sa hvor mange maskiner og 
hvor mange programmer man trenger for a nyttiggjore seg disse tjenestene pa en 
mest mulig effektiv mate? 

Det beste svaret er: "Ikke mye!". Det rekker svaert langt a bruke de program-
mene som ble oppsummert under overskriften «TCP/IP-baserte tjenester» i 
kapitlet om «Med verden pa skrivebordet'), uansett om man arbeider med en Mac-
intosh, en DOS-maskin, en UNIX eller en VAX/VMS arbeidsstasjon eller en 
terminal pa en tjenermaskin. 

Den viktigste tjenesten er elektronisk post. Med postprogrammene nevnt der, kan 
man sende og motta elektronisk post i Internet, UUCP/EUNET, EARN/BIT-
NET og DECnet internett (SPAN/HEPnet m.m.). For a utveksle elektronisk 
post med samarbeidspartnere og meningsfeller ute i den fjerneste avkrok av nett-
verden trenger man ikke bruke mer enn ett program. 

For a bruke konferansetjenesten USENET Network News trenger man et annet 
program. I News finner man ogsa viktige Spent tilgjengelige distribusjonslister i 
Internet og EARN/BITNET (LISTSERV). Hvis den distribusjonslisten man er 
pa jakt etter, ikke finnes i News, kan man bruke postprogrammet for a motta og 
sende meldinger til listen. Postprogrammet kan ogsa benyttes til a hente infor-
masjon fra NETSERV i EARN/BITNET. 

Dermed er en vesentlig del av kommunikasjonsbehovene tilfredsstilt ved hjelp av 
to programmer, — en postleser og en Newsleser. 

Nar det gjelderfiiloverforings- og terminaltjenester er bildet noe mer komplisert. Med 
utbredelsen av Internet-protokollene er de aller fleste behov dekket av FTP og 
Telnet. Dette omfatter ogsa en del av behovene rettet mot DECnet internett. 
En stor del av nodene i DECnet internett har ogsa TCP/ IP og er en del av 
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Internet. Dette gjelder bade SPAN og HEPnet. Dette gjelder ogsa betydelige 
deler av UUCP/EUNET. Man nar med andre ord svaert langt ut i verden med 
FTP og Telnet. 

Mer lokalt, — med Telnet kan man ogsa logge seg inn pa VAX/VMS-maskin en 
som kjorer PortaCOM (COMA) og delta i informasjons- og meningsutveksling-
en i denne konferansetjenesten. 

Det er forst nar man kommer ut for spesialtilfellene at man ma utvide reperto-
aret. Det eneste man egentlig trenger da er DECnet for a fa bedre kommunika-
sjon mot tjenester i SPAN/HEPnet. Dette er stort sett bare aktuelt for en del 
fagmiljoer som har stor trafikk mot disse nettene. I EARN/BITNET finnes det 
ingen terminaltjeneste. Filoverforingstjenesten der er i prinsippet det samme som 
a pakke inn, kode og sende en fil i en elektronisk postmelding. 

I trygg forvissning om at de aller fleste brukernes behov for kommunikasjonstje-
nester blir dekket, avslutter vi denne gjennomgangen av nettene Universitetet i 
Oslo er en del av med a gjenta tabellen fra «Med verden pa skrivebordet') med a si 
«This is What You Need!»: 

Tjeneste-
kategori: 

Elektronisk 
posttjeneste 

Konferanse-
tjeneste 

Samtale-
tjeneste 
Terminal-
tjeneste 
Filoverfor-
ingstjeneste 

UNIX tjener 
maskin 

mail(l) 
Mail/Rmail 

rn(1) 
Gnus 

talk(1) 

telnetO) 

ftp(1) 

UNIX 
arbeids 
stasjon 
mail(1) 
Mail/Rmail 
xmh(l) 
m(1) 
Gnus 
xrn(1) 
talkO) 

telnet(l) 

ftp(D 

Mac-
intosh 

Eudora 

NewsWatcher 

TCP/Connect 

TCP/Connect 

DOS-
maskin 

Lifeline 

NetNews 

LISTENER 

telnet 

ftp 

VAX/VMS-
maskin 

telnet 

ftp 
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Protokoller og protokollsett 
Nar mennesker kommuniserer skjer det i henhold til et sett med regler og prose-
dyrer som sikrer at informasjons- og meningsutvekslingen foregar pa en ordnet 
og meningsfull mate. Sprakreglene for syntaks, semantikk og pragmatikk utgjor 
en vesentlig del av dette regelsettet. 

Det samme er tilfellet for datamaskiner. Reglene og prosedyrene for ordnet og 
meningsfull kommunikasjon mellom datamaskiner i nett kalles protokoller^. 
Grovt sagt representerer protokollene spraket som datamaskinene bruker til a 
gjore seg forstatt overfor hverandre. Pa samme mate som mennesker ikke kan 
kommunisere hvis de ikke snakker samme sprik, kan heller ikke datamaskiner 
kommunisere hvis de ikke bruker de samme protokollene. Forskjellen er selvsagt 
at mennesker (fremdeles!) er mennesker og maskiner (fremdeles!) er maskiner. 

Mennesker kan uttrykke seg pa mange forskjellige mater, — tale, skrift, kropp, 
tegn m.m. Nar mennesker tolker et utsagn bruker de sin erfaringsbakgrunn, sine 
kunnskaper om konteksten (tid og rom), avsenderen m.m. til a tolke menings-
innholdet. Datamaskiner er noe mer firkantet100. Protokollene ma definere 
regler og prosedyrer for alle (absolutt alle) relevante sider ved informasjons-
utvekslingen og det ma skje ned til minste detalj. Hvis ikke reglene og proto-
kollene felges til punkt og prikke er maskinene ute av stand til a fatte budskapet. 

Ved datakommunikasjonen utveksles informasjon mellom prosesser pa to data-
maskiner over en fysisk forbindelse. Protokollene definerer ulike sider ved ut-
vekslingen av informasjon mellom prosessene, — hvordan informasjonen kodes 
og formatteres, hvordan forbindelsen mellom prosessene settes opp, vedlikehol-
des og koples ned, reglene for feilsjekking av overforte data og retransmisjon ved 
feil pa forbindelsen eller pa overforte data, flytkontroll, hvordan de fysiske signa-
lene genereres og tolkes og mange andre forhold. En protokoll er reglene og 
prosedyrene som ma til for a lose en avgrenset oppgave i kommunikasjonen 
mellom prosessene, for eksempel koding og formattering av informasjon. Sam-
lingen av protokoller som skal til for a implementere en kommunikasjonstjenes-
te, kalles ofte et protokollsett. 

Sagt pa en annen mate er protokollene limet som holder nettet og tjenestene 
sammen. Protokollene er mekanismene som sorger for at prosesser pa samme 
eller forskjellige datasystemer kan kommunisere seg i mellom pa en ordnet og 
meningsfull mate. Et eksempel pa en enkel protokoll er XON/XOFF. Denne 
protokollen sorger for flytkontroll av datastrommen mellom terminal og data-
maskin. Nar terminalen ikke klarer a ta i mot flere data fra datamaskinen sender 
den XOFF og datamaskinen slutter a sende data. Nar terminalen er klar til a ta 
imot flere data sender den X O N til maskinen og maskinen begynner a sende 

100 

Selve ordet protokoll asossieres gjerne med diplomati og formelle moter og fomandlinger, 
fora med strikte og detaljerte prosedyrer og regler for hva som skal skje, hvordan det skal 
skje, hvem som skal gjore hva og i hvilken rekkefolge. En nyttig assosiasjon ogsa nir det 
gjelder protokoller for datakommunikasjon. 
Datamaskiner har et noe begrenset repertoar nar det gjelder kroppssprdk og er helt fremmed 
for tvisyn. Pa den andre siden er taketale, innskutte bisetninger og halvkvedete viser helt 
ukjente fenomener i kommunikasjonen mellom maskiner. 
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data igjen. Brukeren kan selv styre datastrommen ved a generere signalene pa 
tastaturet, - CTRL-S (XOFF) og CTRL-Q (XON). 

For brukerne er protokoller og protokollsett (i prinsippet) nesten like uinteres-
sante som de fysiske egenskapene og komponentene i nettet. Det brukerne be-
nytter er kommunikasjonsprogrammer som implementerer en eller flere tjenester 
(basert pa en protokoll eller et protokollsett) for en bestemt maskin og et bestemt 
operativsystem. Et eksempel pa et slikt program under UNIX erftp(l). Dette 
programmet er en implementasjon av FTP, - File Transfer Protocol som er fil-
overforingsprotokollen som benyttes i Internet. Programmet ftp(l) brukes altsa 
til a overfore filer mellom maskiner koplet til samme (logiske) nett og som har 
implementert samme protokollen, for eksempel en Macintosh med TCP/Con-
nect II eller en DOS-maskin med PC-NFS. FTP er i sin tur bygd pa andre pro-
tokoller og bruker programmer som implementerer disse pa samme maskin ved 
filoverforingen, uten at vi skal rippe opp i det her. 

Proprietaere og apne systemer 
Protokollene var lenge leverandorenes enemerker. Der hersket de med uinn-
skrenket makt. Leverandorene bestemte selv hvilke regler og prosedyrer som 
skulle folges nar deres datasystemer skulle kommunisere med savel terminaler, 
skrivere og annet utstyr koplet til maskinen, som med andre maskiner i et nett. 
Resultatet av dette ble selvsagt at bare utstyr fra samme leverandor kunne kom-
munisere101. 

Leverandorenes protokoller kalles gjerne for proprietcere protokoller, og navnet pa 
protokollene og produktene basert pa dem, er gjerne merket med en ™ eller en 
®. De er med andre ord leverandorenes eksklusive eiendom og implementa-
sjonen av dem en godt bevart forretningshemmelighet. Disse protokollene var 
og er fremdeles en viktig arsak til leverandorenes makt i markedet og over kund-
ene. I en verden basert pa proprietaere protokoller er kundens valgfrihet begren-
set til kjop av utstyr levert av samme leverandor. Utbredelsen av proprietaere 
systemer og protokoller er forst og fremst et sporsmal om markedsmakt, om 
muligheten til a diktere betingelsene for kunder og konkurrenter102. 

Innslaget av proprietaere protokoller er fremdeles stort i mange miljoer. Arsaken 
til dette er at de sorger for bade effektiv kommunikasjon og et bredt utvalg av 
tjenester i et homogent miljo. Digital's DECnet er den eneste proprietaere proto-
kollen av betydning for brukere av kommunikasjonstjenester ved Universitetet i 
Oslo, —jf omtalen av SPAN/HEPnet ovenfor. 

o 

Apne systemer 
Ingen leverandorer kan idag levere systemer som kosteffektivt tilfredsstiller be-
hovene for IT-tjenester i en organisasjon. Dette er saerlig tydelig i en organi-
sasjon som universitetet der brukermassen har svaert forskjellige krav til tjenes-
tenes funksjonalitet og kvalitet. I et slikt miljo ma datasystemer av forskjellig 

102 

Og knapt nok det! Det finnes nok av eksempler pa at leverandorene leverer maskiner som 
ikke er i stand til a kommunisere med hverandre. 
Ogsa kalt WTGWTGG-prinsippet, - «What The Gorilla Wants, The Gorilla gets». 
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fabrikat, kaliber og utrustning kunne sameksistere og utveksle informasjon, — 
systemene ma med andre ord apnes for hverandre. 

Apningen av systemene kan skje ved at leverandorene tilpasser sine protokoller 
til hverandre. Dette har til en viss grad skjedd hos en del leverandorer som kon-
kurrerer med IBM. Dette skjer ved hjelp av portnere mellom protokollene. 
Portnere er programmer eller 'svarte bokser' som kan konvertere mellom proto-
kollene. I det lange lop er dette en svaert upraktisk losning. Et problem er at det 
raskt blir mange portnere i et heterogent miljo, noe som gir darlig utnyttelse av 
bade nettet og maskinene. Et annet er at portnerne ma tilpasses ustabile proto-
koller og produkter. Enhver ny versjon av ett produkt krever endringer pa alle 
portnerne som er involvert. 

Den andre maten a apne systemene pa, er a utstyre de med et felles sett av pro-
tokoller som gjor at de snakker samme sprak mot omverdenen. Pa denne maten 
blir systemene i stand til a utveksle informasjon og samvirke omkring losningen 
av en databehandlingsoppgave. Systemer med slike egenskaper kalles apne sys-
temer. Apne systemer er altsa datasystemer som kan kommunisere meningsfylt 
sammen uavhengig av teknologi, indre virkemate og oppbygning. 

Utviklingen av apne systemer og protokoller skjer med tyngdepunkt i to miljoer. 
Rundt OSI-modellen («Open Systems Interconnect)) — referansemodellen for apne 
systemer) er det utfort et betydelig arbeid i nasjonale og internasjonale standardi-
serings- og samarbeidsorganisasjoner pa kommunikasjons omradet. Det andre 
tyngdepunktet ligger i en rekke forskjellige aktiviteter og initiativ for a etablere, 
drive, vedlikeholde og utvikle nett og kommunikasjonstjenester. Fellesnavnet pa 
disse initiativene er Internet og basisen for arbeidet er Internet-protokollsettet. Den 
viktigste forskjellen mellom dem er at det knapt finnes et operativt OSI-
tjenestenett, mens det finnes store, verdensomspennende tjenestenett basert pa 
Internet-protokollsettet. 

Ogsa leverandorene har skjont at apne systemer er veien a ga. Svaert mange le-
verandorer leverer i dag systemer med stotte for Internet-protokollsettet. I tillegg 
er er alle tunge leverandorer med bade i standardiseringsarbeidet og ulike initia-
tiver for a fremme bruken av apne standarder og protokoller. 

De sentrale protokollsettene 
Tre protokollsett er altsa av vesentlig betydning for USITs tilbud av kommuni-
kasjonstjenester. Det klart viktigste er Internet-protokollsettet. Store deler av det 
eksisterende tilbudet av bade kommunikasjonstjenester og distribuerte tjenester 
ved universitetet er basert pa disse protokollene. 

OSI-protokollene er den andre protokollsamlingen. OSI er viktig fordi alle tjenes-
ter i regi av Televerket benytter OSI-protokoller, selv om de i denne sammen-
hengen omtales som CCITT-rekommendasjoner. OSI er ogsa viktig av hensyn 
til framtida. Den alminnelige antakelsen er at OSI-protokoller vil vaere grunnlag-
et for det meste av kommunikasjonstjenester og distribuert databehandling i 
lopet av fa ar. 

Det siste viktige protokollsettet er DECnet, — selv om det er en proprietaer 
protokoll. Flere viktige nett og kommunikasjonstjenester av interesse for store 
grupper forskere ved universitetet bygger pa disse protokollene. 
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OSI-modellen 
OSI-modellen er en standard. En standard er et dokument som gir en beskrivelse 
av hvordan et aspekt ved virkeligheten bor vaere. Denne beskrivelsen far status 
som standard enten ved at et eller annet autoritativt organ vedtar den (sakalt 
dejure standard) eller ved at aktorene som har interesser pa omradet anerkjenner 
og slutter opp beskrivelsen i praksis (sakalt defacto standard), blant annet ved a 
lage produkter og losninger som implementerer standarden. 

Det aspekt av virkeligheten som OSI-modellen beskriver er datakommunikasjon. 
OSI beskriver mekanismene som ma vaere til stede for at datasystemer skal kunne 
utveksle informasjon pa en meningsfull mate og samvirke omkring losningen av 
en databehandlingsoppgave, dvs hvordan apne systemer skal kommunisere med 
hverandre. 

OSI-modellen er en atypisk standard. En typisk standard beskriver som oftest en 
tjeneste eller en funksjon man onsker a implementere i et datasystem, protokollen 
denne tjenesten skal benytte og grensesnittet mot andre deler av datasystemet. OSI 
er ikke en slik standard. I stedet er OSI en metastandard, en 'standardenes stan-
dard' ved at den beskriver hva som ma standardiseres og hvordan dette skal skje 
for a realisere malsettingen, — apne systemer. 

OSI-modellen har vaert og er rammeverket omkring svaert mye av arbeidet i nas-
jonale og internasjonale standardiserings- og samarbeidsorganisasjoner innenfor 
datakommunikasjon det siste tiaret. To av de viktigste er ISO og CCITT. ISO 
er den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, mens CCITT er organisa-
sjonen for televerkene. ISO arbeider med standarder pa alle sider ved tilvaerelsen. 
Standardene derfra publiseres som dokumenter med betegnelsen ISnnnn der 
nnnn er et tall. Standarden som beskriver OSI-modellen heter IS7498. CCITT 
vedtar rekommandasjoner (anbefalinger) for tele- og datatjenester. Disse rekom-
mendasjonene har ogsa en eller annen kryptisk kode. Rekommendasjoner som 
omhandler datakommunikasjon har gjerne koden CCITT X.nnn der nnn er et 
tall. CCITT og ISO har et naert samarbeid pa datakommunikasjonssiden og 
adopterer stort sett hverandres standarder. I CCITT har standarden som beskri-
ver OSI-modellen betegnelsen CCITT X.200. I dag er dette samarbeidet sapass 
tett at organisasjonene har kanalisert en god del av standardiseringsarbeidet en 
datakommunikasjon inn i en felles komite, —JTC, Joint Technical Group. 

Lagdeling 
I beskrivelsen av et sammensatt og uoversiktelig emne er det ofte nyttig a dele 
emnet opp i sine enkelte bestanddeler og beskrive egenskapene ved hver enkelt 
del og kopingen mot andre deler av emnet. Denne tilnaermingen benyttes i OSI 
der egenskapene ved apne systemer beskrives i en lagdelt modell. Modellen har sju 
lag og beskrivelsen av egenskapene omfatter alt fra hvordan de elektriske signa-
lene genereres og tolkes pa det nederste laget, til tjenestenes grensesnitt mot bru-
kerprogrammene pa det overste laget slik som illustrert i Figur 5. Stikkordsmessig 
kan oppgavene som skal loses pa det forskjellige lagene oppsummeres pa denne 
maten: 

• Den fysiske forbindelsen overforer signaler mellom systemene. Dette 
kan vaere en ledningsforbindelse (tradpar, koakskabel, optisk fiber) eller en 
eterforbindelse (radiolink, satellittsamband) eller en kombinasjon. 
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Figur 5: Den fysiske forbindelsen knytter systemene sammen og transporterer signaler mellom dem. 
Hvert enkelt lag, med unntak av det everste, yter tjenester til laget ovenfor. En tjeneste pa ett lag i 
det ene systemet kommuniserer med tjenesten pa tilsvarende lag pa det andre systemet ved hjelp av 
tjenesten pfi underliggende lag i begge systemer og den fysiske forbindelsen mellom dem. 
Informasjonsutvekslingen skjer i henhold til den protokollen partene er blitt enige om paforhand. 

Apphkasjons-
BBiasssiiBiflOBlflsaaiiaBSsasaj 

protokoll 

Presentasjons-
IOBOBaBBIOBaS8Bl88J!iaiUBByiJ«llJ 

protokoll 

Sesjons 
SBBSIiBSBliBiiHiaSIBISaillB 

protokoll 

Transport-
aisBiiaaiBiasBoiBBBSiaaiBaisi 

protokoll 

N e t t -
[B35I821II1IB8S8SHBS11U1 B0BJ 

protokoll 

Linje 
SiBISi l l l l l l l i l i lBBiaiOiBBIM 

protokoll 

Fysisk 
BaaBBJiBsaaBossBiusassaaiB 

protokoll 

Fysisk 

forbindelse 

Det fysiske laget er opptatt med a sende og motta bit over den fysiske 
forbindelsen. Pa dette laget defineres elektriske, mekaniske og prosedyre-
messige egenskaper ved systemenes fysiske tilkopling til forbindelsen. 
Standardene pa dette laget omhandler for det meste plugger og kontakter, 
samt tolkningen av spenninger og kontrollsignaler. 

Linjelaget styrer den fysiske forbindelsen mellom to systemer. Bitstrom-
men mellom systemene deles opp i enheter kalt rammer som linjelaget ga-
ranterer feilfri overforing av over forbindelsen mellom to noder i nettet. 
Linjelaget bestemmer hvem av partene som skal sende (linjeaksessen) og 
sorger for flytkontroll over forbindelsen og sekvenskontroll av rammene. 

Nettlaget har ansvaret for transporten av data gjennom nettet. Dette kan 
skje som linjesvitsjing, det vil si at datastrommen gar over en direkte fysisk 
forbindelse som koples opp mellom systemene i anledning overforingen. 
Vanligvis skjer det som pakkesvitsjing. Det betyr at nettlaget deler data-
strommen opp i pakker. Pakkene sendes enten samlet over en virtuell 
forbindelse103 mellom endesystemene eller enkeltvis som datagram. Nett-

103 Virtuell forbindelse betyr at hver gang to noder skal utveksle data blir det etablert en logisk 
forbindelse mellom dem gjennom nettet. Data overfores over denne forbindelsen sa lenge 
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laget er altsa i forste rekke opptatt av adressering av endesystemene og 
ruting av datastrommen gjennom nettet. 

• Transportlaget er endesystemenes grensesnitt mot dataoverforingsnettet. 
Transportlaget skjuler fysiske og logiske egenskaper ved overforingsnettet 
for endesystemene og sorger for ende-til-ende kontroll av datastrommen. 

• Sesjonslaget sorger for a etablere, overvake og terminere dialogen mel-
lom prosessene pa endesystemene. Pa dette laget ivaretas funksjoner som 
innlogging, autorisasjon, synkronisering og utlogging. 

• Presentasjonslaget sorger for at data som utveksles mellom systemene 
har et format som begge parter kan skjonne. Dette omfatter bade tegn-
koder, dataformater, kryptering og komprimering. Pa dette laget far altsa 
data en overforingssyntaks som begge parter er enige om a benytte. 

• Applikasjonslaget er brukerprogrammenes grensesnitt mot kommunika-
sjonssystemet. Det er tjenestene pa dette laget som er av interesse for bru-
kerne. Typiske tjenester er elektronisk post, filoverforing og terminal-
tjenester. 

Sammenknytning og samvirke 
De ulike lagene tar seg altsa av de forskjellige oppgavene som skal gjores for at to 
datasystemer skal kunne kommunisere. Her kan det vaere nyttig a skille mellom 
samvirke og sammenknytning. Systemene skal bade knyttes sammen og kunne 
samvirke omkring losningen av en databehandlingsoppgave. 

Samvirkeaspektet tar de tre overste lagene seg av. Oppgaven til disse tre er a sorge 
for at prosesser pa forskjellige maskinsystemer kan utveksle informasjon. Sesjons-
laget sorger for a etablere, vedlikeholde og terminere forbindelsen mellom pro-
sessene, mens presentasjonslaget sorger for at informasjonen kodes og formatteres 
pa en mite som begge prosessene forstar. 

De fire nederste lagene sorger for sammenknytningen av endesystemene. De tre ned-
erste lagene definerer egenskapene ved dataoverforingsnettet som kopler ende-
systemene sammen. Pa det nederste laget er man stort sett opptatt med a sende 
og motta bit over den fysiske kanalen. Protokollen pa linjelaget bestemmer 
aksessen til den fysiske kanalen og transporen av rammer med data over forbind-
elsen mellom de to nodene. Nettlaget pakker data inn i pakker som rutes gjen-
nom nettet mellom de riktige partene. Adressering i nettet er altsa en vesentlig 
oppgave for dette laget. Transportlaget ligger sa mellom disse to gruppene og 
skjuler fysiske og logiske egenskaper ved dataoverforingsnettet for de overste 
lagene og sorger for at endesystemene kan utveksle data ved hjelp av subnettet. 

OSI-protokoller 
Pa de nederste lagene er det definert protokoller for bade lokalnett og langdis-
tansenett. Pa lokalnettsiden finner vi igjen kjente protokoller som Ethernet, 
Token Ring og Token Bus. Pa langdistansenettsiden er CCITT V.24 en kjent 

forbindelsen er oppe. Neste gang de to skal utveksle data etableres det en ny forbindelse, og 
denne trenger ikke ga sammen veien gjennom nettet. Virtuelle forbindelser koples altsa opp 
etter behov og veien de tar gjennom nettet er avhengig av forskjellige faktorer, blant annet 
belastningen pa linjene og nodene. 
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Figur 6: Dataoverforingsnettet og endesystemene. I kommunikasjonssammenheng omtales endes-
ystemene gjerne som DTE (Data Terminal Equipment) enten det er en datamaskin, en terminal 
eller annet utstyr, mens tilknytningsutstyret til overferingsnettet omtales som DCE (Data Circuit-
terminating Equipment). Protokollene pfi de tre nederste lagene finner man altsa implementert i 
bade DTE og DCE, mens protokollene pa define overste lagene bare er implementert i DTE. 

Applika&ionsprotokol 

! M * * m i m i s m ! i t m ; i i t i 
Presentasionsprotokoll 

See ions protokoll 

Tra n s portprotokol! 

Nect-
M M M M 

prototesfl' 

Fysisk mtannn 
protokoll 

• protokoll 

Fysisk-
forbinddse 

Dataoverfjefringsnettet 
forbindelse 

storrelse (kanskje best kjent som RS232C) som et fysisk grensesnitt for tilkopling 
av datautstyr til telefonnettet via modemer og for tilkopling av terminaler til 
datamaskiner. CCITT X.21 er en annen standard for fysisk grensesnitt mot 
datanettet. Denne benyttes i Televerkets DATEX-tjeneste. CCITT X.25 om-
fatter protokoller pa alle de tre nederste lagene og er basis for Televerkets 
DATAPAK-tjeneste. 

DATEX/X.21-tjenesten er en linjesvitsjet dataoverforingstjeneste. Den fungerer 
pa samme mate som telefonnettet. Nar man skal overfore data etableres en 
direkte, fysisk forbindelse mellom maskinene som datastrommen sendes over i 
sin helhet. DATAPAK/X.25-tjenesten er en pakkesvitsjet dataoverforings-
tjeneste. I dette tilfellet deles datastrommen opp i egnede pakker som sendes 
gjennom nettet til mottakeren. For pakkene sendes etableres det en virtuell for-
bindelse gjennom nettet fram til mottakeren. Alle pakkene overfores sa over 
denne virtuelle forbindelsen. 

Nar det gjelder brukertjenester, det vil si tjenester pa applikasjonslaget er tilbudet 
forelopig svaert tynt, iallfall ved universitetet. CCITT X.400 er en standard for 
meldingsformidling og gjenfinnes hos oss som EAN. CCITT X.500 er en 
standard for katalogtjenesten, - j f neste kapittel. I tillegg kommer PAD-tjenesten 
som er en innloggingstjeneste knyttet til DATAPAK/X.25. 

OSI-brukertjenester 
Det er brukertjenestene, det vil si det som horer hjemme pa applikasjonslaget i 
OSI-modellen, som er interessante for brukeren. Pa dette omradet er det stor 
aktivitet i standardiseringsorganisasjonene. Standarder som man er i ferd med/er 
blitt enige om omfatter folgende: 
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Figur 7: Dataoverforingsnettet og endesystemene. Den fysiske protokollen sorger for den fysiske 
tilknytningen av maskinvaren til nettet, mens linjeprotokollen sorger for at data overfores over de 

fysiske forbindelsene. Protokollene pfi de to nederste lagene er svcert ofte implementert i maskin-
varen. Nettprotokollen sorger for at data transporteres gjennom nettet og avleveres hos riktig mot-
taker. Transportprotokollen sorger for at endesystemene har ett felles grensesnitt mot data-
overforingsnettet uansett hvordan dette ser ut fysisk og logisk. Protokollene pa de tre overste lagene 
aner ingenting om nettet i det hele tatt. 

FT AM — File Transfer, Access and Manipulation 
VT — Virtual Terminal 
JTM — Job Transfer and Manipulation 
MHS — Message Handling Systems 
ODA — Office Document Architecture 
DTAM - Document Transfer, Access and Manipulation 
DOA - Distributed Office Architecture 
EDI — Electronic Data Interchange 
SGML — Standard Generalized Markup Language 
GKS — Graphics Kernel System 
PHIGS — Programmer's Hierarchical Interactive Graphics Language 
ROS — Remote Operations 
R P C — Remote Procedure Call 
RDA — Remote Database Access 

Disse baerer bud om en lysere framtid. Det store sporsmalet er imidlertid hvordan 
standardene blir mottatt av leverandorene og brukerne. For at det skal bli 
tjenester av det ma leverandorene implementere standardene i sine produkter og 
nettoperatorene ta produktene i bruk. For at disse tingene skal skje ma brukerne 
ettersporre tjenestene104. 

104 The long and winding road. 
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Internet (TCP/IP) 
Internet-protokollene er grunnfjellet som det meste av tilbudet av bade kommu-
nikasjonstjenester og distribuerte tjenester ved Universitetet i Oslo hviler pa. Det 
er svaert mye enklere a forholde seg til dette protokollsettet som omtales som 
TCP/IP etter navnet pa to av de viktigste protokollene, enn det er a forholde 
seg til OSI og OSI-protokoller. Hovedarsaken til dette er at Internet-protokoll-
settet er en realitet som man kan forholde seg til som enkle og gode tjenester. 

Forskjellene mellom dem skyldes bade forskjellig utgangspunkt, malsetting og 
metodikk i utviklingen av bade protokoller og tjenester. Som tidligere papekt 
har arbeidet med OSI en ambisios malsetting, nemlig a etablere mekanismene 
for distribuert databehandling i heterogene maskin- og operativsystemmiljoer. 
Malsettingen med Internet-protokollene var bade mindre omfattende og mer 
pragmatisk. Man onsket a etablere mekanismer for a knytte sammen nett og tilby 
brukerne av disse nettene en portefolge av basis kommunikasjonstjenester. 

Utviklingen av OSI-protokollene skjer i internasjonale standardiseringsorganisa-
sjoner. Et problem med arbeidet i slike fora er at det tar svaert lang tid a utforme 
og a fa vedtatt standardene. I arbeidet med OSI-standarder er dette kanskje mest 
merkbart bade fordi OSI er et stort prosjekt, fordi den teknologiske utviklingen 
gar lynraskt pa omradet, og fordi det er mange parter med vidt forskjellige inter-
esser involvert i arbeidet. 

Utviklingen av Internet-protokollene har skjedd i et mer praktisk orientert miljo 
der losning av konkrete problemer med nettsammenknytning og brukertjenester 
har vaert det sentrale. Arbeidet med a utvikle Internet-protokollene ble igangsatt 
for a lose problemene i ARPANET pa begynnelsen av 80-tallet. Den gangen var 
ARPANET et nett i andenod. Det hadde skjedd en eksplosjon i antall noder. En 
stor del av nodene var i sin tur del av et lokalnett med mange forskjellige mas-
kiner. Det beted en eksplosiv vekst i bruken av tjenestene i ARPANET, og 
nettet var i ferd med a bryte sammen. Malsettingen med arbeidet med Internet-
protokollene var dels a legge grunnlaget for at ARPANET kunne deles opp i 
flere nett, dels a lage mekanismer for a lage et nett av nett, i stedet for et nett av 
maskiner. 

Internet-protokollene finnes implementert for et stort antall systemer. Dette 
omfatter alle sentrale maskintyper og operativsystemer ved Universitetet i Oslo. 
At protokollsettet er basis for store og langtrekkende tjenestenett skulle vaere 
unodvendig a gjenta her. 

Internet-protokollene 
Internet-protokollene er lagd for a knytte sammen forskjellige typer nett. Det 
omfatter bade lokalnett og langdistansenett. Ogsa dette arbeidet er strukturert i 
en lagdelt modell. Modellen og noen av protokollene er illustrert i Figur 8. 

Grunnlaget er IP (Internet Protocol). Denne protokollen sorger for at pakker kan 
rutes mellom maskiner koplet til forskjellige fysiske nett via rutere ('gateways') 
mellom nettene. De fysiske nettene dekker savel kjente lokalnetteknologier 
(Ethernet, Token Ring m.m.) som kjente langdistansenett (X.25, faste linjer 
etc). Dette er illustrert i Figur 9. Det finnes ogsa en variant som gar over se-
rielinjer (terminallinjer, oppringte samband m.m.), — SLIP (Serial Line IP). IP 
har tre oppgaver: 
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• Inn- og utpakking av IP-pakker som transporterer data mellom nodene i 
nettet. 

• Pafore pakkene sender- og mottakeradresser, — dette omtales naermere i 
neste kapittel om «Adressering*. 

• Rute pakkene gjennom nettet. 

IP er en sakalt datagramtjeneste, det vil si at den pakker inn data i pakker og sen-
der hver pakke individuelt ut pa nettet. IP sorger altsa ikke for at pakkene 
kommer fram i riktig rekkefolge. IP har heller ingen mekanismer for flytkon-
troll. Flytkontroll, feilsjekking, sekvenskontroll og lignende er funksjoner som 
ma ivaretas av protokoller pa hoyere lag. Pa transportlaget er det en protokoll 
som sorger for dette og en som ikke gjor det. TCP (Transport Control Protocol) er 
en palitelig transporttjeneste. TCP sorger for at pakker ankommer i riktig rekke-
folge og at meldinger avleveres feilfritt til applikasjonene. I motsetning til TCP 
er UDP (User Datagram Protocol) en upalitelig transporttjeneste. Tjenester som 
baseres pa UDP ma altsa ha feilkontroll, sekvenskontroll mm implementert pa et 
hoyere niva enn transportlaget, dersom det er pakrevet. 

Det brukerne er i kontakt med ligger pa applikasjonslaget. I Figur 8 er en del av 
protokollene som ligger til grunn for Internet-tjenestene som omtales i dette 
heftet tatt med: 

• Telnet 
Protokollen som Telnet-tjenestene er bygd pa, hvordan man kan logge 
seg inn pa en maskin i nettet fra en annen. 

• FTP - File Transfer Protocol 
Filoverforingsprotokollen i Internet, beskriver hvordan filoverforing 

Figur 8: Modellen og de viktigste protokollene i Internet-protokollsettet. Nettverkslaget omfatter det 
fysiske laget, linjelaget og deler av nettlaget i OSI-modellen. Internet-laget omfatter resten av 
nettlaget, mens Transportlaget i Intemet-modellen og OSI-modellen dekker omtrent de samme 

funksjonene. Pa applikasjonslaget i Intemet-modellen finnes funksjoner som er spredd over de tre 
overste lagene i OSI-modellen. 
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Figur 9: IP (Internet Protocol) ruter pakker med data mellom maskinene (H=Hosts) i et Internet 
ved hjelp av rutere (R—Ruter). Rutere sorger for at pakkene kan ga mellom nett bygd pa forskjellige 
netteknologier. 

mellom maskiner i nettet kan forega. 

SMTP - Simple Mail Transfer Protocol 
Protokollen som beskriver hvordan elektronisk post transporteres mellom 
maskiner i Internet. 

D N S - Domain Name System 
Beskrivelsen av domenesystemet i Internet, en mekanisme for a gi maskin-
er og tjenester unike navn i Internet. 

Talk 
Protokollen som samtaletjenesten bygger pa, hvordan brukere pa forskjel-
lige maskiner i nettet kan fore en interaktiv samtale med hverandre ved a 
skrive melding til hverandres skjermer. 

N N T P — Network News Transfer Protocol 
Distribusjon av Network News i Internet, beskriver hvordan Newsartikler 
og Newsgrupper spres i nettet. 

POP - Post Office Protocol 
Protokollen som beskriver hvordan en postleser kan hente ulest post pa en 
posttjener og vise den fram for brukeren. 

DECnet 
DECnet er som sagt et proprietaert protokollsett. Det tilhorer Digital og er 
mekanismen som benyttes for sammenknytning av og samvirke mellom Digitals 
maskiner og operativsystemer (hvorav VAX/VMS og ULTRIX er de viktigste 
for oss). I det siste har det kommet DECnet-implementasjoner som gjor at 
DOS-maskiner og Macintosh kan vaere noder i et DECnet. Dette vil neppe bli 
aktuelt a benytte ved Universitetet i Oslo. 
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Ved siden av at viktige kommunikasjonstjenester for store grupper universitets-
ansatte er basert pa DECnet er DECnet interessant ogsa i OSI-sammenheng. 
Digital har forpkktet seg til a folge OSI og implementere OSI-standardene etter-
hvert som de blir offisielle. Digital star na midt i overgangen mellom fase 4 og 
fase 5 av DECnet. Fase 5 heter offisielt «Advanced Network* og inneholder 
mange positive nyheter i sa mate. 
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!%@:: 
bruker@domene 
bruker at maskin 
bruker%maskin@domene 
maskin: :bruker 
maskina!maskinb!bruker 

«I det indre av Borneo skal det etter sigende finnes et 
jungelkratt som er sa tett, at selv ikke en velvoksen gorilla 
kan komme gjennom det. Et slikt jungelkratt finnes ikke 
hos oss. Til gjengjeld har vi elektroniske postadresser.* (fritt 
etter Darwin P) 

Hittil har vi behendig unngatt kjernen i kommunikasjonstjenestene, adresseringen. 
Kommunikasjonstjenestene innebaerer at en eller annen form for informasjon 
flyttes fra ett sted til et annet i nettet. Adressen til en tjeneste inneholder all 
informasjon som trengs for a identifisere kommunikasjonspartene og rute mel-
dinger og informasjon mellom dem. Den elektroniske postadressen inneholder 
all informasjon som en bruker trenger for a sende brev til deg pr elektronisk post 
fra hvorsomhelst pa kloden. Adressen til et FTP-arkiv er alt du trenger for a fa 
kontakt med arkivet og hente ut den informasjonen du er pa jakt etter. Pa sam-
me mate er det for alle andre tjenester i nettet, — adressen er det du trenger for a 
fa forbindelse med tjenesten og gjore nytte av den. 

For brukeren dreier adresseringen seg om a identifisere motparten, pa samme 
mate som man slar telefonnummeret til den man onsker a snakke med i telefon-
en, eller skriver navn og adresse pa konvolutten til den man onsker a sende brev 
til. Egentlig burde det vaere like lett a adressere elektronisk post eller identifisere 
maskinen man skal logge seg inn pa eller overfore filer til eller fra. Dette er ikke 
tilfelle i dag, men det jobbes intenst med katalogtjenester bade ved Universitetet 
i Oslo, i U N I N E TT og i andre fora. Med disse katalogtjenestene vil identifiser-
ingen av bade brukere, maskiner, programtjenester og andre ressurser i nettet bli 
svaert mye enklere. 

Adresseringen oppleves som problematisk av mange brukere. Filoverforings- og 
terminaltjenestene forutsetter at man er registrert som bruker pa de maskinene man 
skal logge seg inn pa eller overfore filer mellom. Dermed er man ogsa som regel 
kjent med adressene som trengs for a kople opp de riktige forbindelsene. Det 
stiller seg noe annerledes med meldingsformidlingen, spesielt elektronisk post. Her 
er brukeren selv ansvarlig for riktig adressering av mottakeren(-e). En kompliser-
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ende faktor er det ogsa at elektronisk post flyter mellom nettene. Noen ganger 
betyr dette at man ma sende posten via en portner mellom to nett. 

Dette kapitlet starter med en gjennomgang av de sentrale begrepene knyttet til 
adresseringen, — nettadresse, nodenavn, brukernavn og postboks. Sa folger en oversikt 
over hvordan adresseringen skjer i de sentrale nettene, — Internet, OSI-nett, 
DECnet, UUCP/EUNET og EARN/BITNET. Til denne gjennomgangen 
horer ogsa noen tips om hvordan man pa egenhand kan finne de adresseopplys-
ningene man trenger. Deretter presenteres problematikken rundt portnere mel-
lom nettene og konsekvensene det har for adresser og returadresser. Kapitlet 
avsluttes sa med en omtale av katalogtjenesten. 

En del av stoffet i dette kapitlet er spesifikt for Universitetet i Oslo. Spesielt 
gjelder dette den delen som omhandler adressering av elektronisk post pa tvers 
av nettene. Om man har implementert samme eller tilsvarende mekanismer 
andre steder, avhenger av hvor flinke og kreative de lokale krigerne er. Med 
andre ord, bruksanvisningen gjelder Universitetet i Oslo, — og kanskje, eller 
kanskje ikke, andre steder man matte befinne seg i verden. 
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Navn og adresser 
Adressering innebaerer a identifisere partene i en kommunikasjonsprosess. Det 
kan vaere en maskin man onsker a logge seg inn pa eller overfore filer til eller fra, 
eller det kan vaere en bruker eller en gruppe brukere man onsker a sende en 
melding til. For a komme adresseringsmekanismene naermere inn pa livet, er det 
lurt a undersoke naermere hva folgende begreper star for: 

• Nettadresse 
• Nodenavn 
• Brukernavn 
• Postboks 

Nettadresse 
Enhver port eller fysisk tilkopling til nettet har en unik nettadresse, ofte kalt en 
fysisk adresse. Nettadressene brukes av programvaren til a rute data mellom pro-
sessene som kommuniserer. 

Nettadressen er et tall. Et eksempel pa en fysisk nettadresse er Ethernetadressen. 
Ethernetkortene har en unik adresse svidd inn i maskinvaren fra leverandorens 
side. Fordelingen av Ethernetadresser mellom leverandorene er koordinert slik at 
det ikke skal finnes to Ethernetkort med samme Ethernetadresse. I et Ethernet er 
man altsa garantert a ha unike nettadresser. Denne Ethernetadressen har brukerne 
omtrent aldri bruk for a vite. For ordens skyld ser en Ehernet-adresse slik ut: 

0 8 : 0 0 : 2 B : 0 C : 8 0 : 8 7 

IP-adresser og DECnet-adresser er andre varianter over samme tema. Disse ad-
ressene identifiserer porter i henholdsvis Internet og i DECnet. IP-adressen og 
DECnet-adressen er nettadresser som identifiserer tjenester og ressurser basert pa 
bestemte protokollsett (TCP/IP og DECnet i dette tilfellet). De omtales ogsa 
som protokolladresser. 

I P - a d r e s s e : 1 2 9 . 2 4 0 . 3 . 1 3 5 
D E C n e t - a d r e s s e : 56 .94 

Fordelingen av nettadressene ma gjores av en sentral instans for a sikre at adres-
sene blir unike. I de store nettene er dette ansvaret ofte distribuert til organisa-
sjoner etter bestemte regler, —jf fordelingen av IP-adresser og domenenavn om-
talt senere i kapitlet. 

Nettadressens viktigste funksjon er knyttet til ruting, — til de funksjonene i kom-
munikasjonssystemet som sorger for at data kommer fram til riktig mottaker. 
Brukerne har svaert sjelden behov for a vite nettadressen for a fa tilgang til en 
tjeneste eller en ressurs i nettet. 

Nodenavn 
Nettadressen har et format som er tilpasset maskinenes arbeidsmetodikk og ikke 
menneskenes hukommelse. Derfor tilordnes nettadressen som regel et nodenavn. 
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Dette omtales ofte som 'maskinnavn', 'domenenavn', 'hostnavn', 'host' m.m. 
Nodenavnet er en tekstlig representasjon av nettadressen. 

Tradisjonelt har nodenavnet vaert knyttet til en bestemt datamaskin i nettet. I 
dag er det riktigere a si at nodenavnet identifiserer en ressurs eller en tjeneste i 
nettet. Det er store fordeler knyttet til dette, blant annet kan tjenesten flyttes 
mellom forskjellige maskiner etterhvert som behovene endres, og dette kan skje 
uten at brukerne merker det. Et eksempel pa dette er PCPUB-tjenesten ved 
USIT. I nettet har denne tjenesten alltid hatt det samme navnet, selv om den har 
vaert flyttet rundt pa mange forskjellige maskiner, — uten at brukerne har merket, 
har matte bry seg om eller ant noe om det. 

Nar det gjelder posttjenesten er navnet pa maskinen mottakeren bruker som 
postleser, enda mindre interessant. Mange steder gar man derfor over til a bruke 
organisasjonsnavn i stedet for navn pa maskiner i postadressen. Ved siden av at 
maskiner kan byttes ut uten at man samtidig ma endre postadresse, er det selvsagt 
en fordel at man far en adresse som til en viss grad avspeiler hvor man jobber og 
hva man jobber med. Dette benyttes ogsa i postsystemet ved Universitetet i 
Oslo. 

Nodenavnet er altsa en sentral storrelse i brukernes omgang med kommunika-
sjonstjenestene. Fordelingen av nodenavn og tilordningen av nettadresser til 
nodenavn varierer fra nett til nett og er avhengig av hvordan navnerommet er 
organisert. Man snakker gjerne om flatt eller hierarkisk navnerom. 

Flatt navnerom har vaert den tradisjonelle mate a ordne disse tingene pa. I dette 
tilfellet har hver maskin eller tjeneste et navn som bestar av ett ledd (coma, nor-
unit, petter osv) og at dette navnet er unikt i nettet. Det kan med andre ord ikke 
eksistere to maskiner med samme maskinnavn i nettet. Tilordningen av node-
navn til nettadresser skjer her i nodetabeller (ogsa kalt 'hosttabeller' eller 'host-
filer'). Nodetabellen er en database med opplysninger om alle nodene i nettet. 
Opplysningene omfatter nodenavn og nettadresse, samt rutinginformasjon. 
Nodetabellen ma finnes pa alle maskinene i nettet. Det betyr at alle maskinene (i 
prinsippet) vet alt om alle. I storre nett blir denne tabellen bade stor, uhandterlig 
og i praksis umulig a holde oppdatert pa alle maskinene. DECnet og 
BITNET/EARN er eksempler pa nett med flatt adresserom, - og pa problem-
ene knyttet til dette adresserommet. 

I nett med hierarkisk navnerom bestar nodenavnet av flere ledd som gjenspeiler en 
trestruktur (panekea.uio.no, aun.uninett.no og lignende). I slike nett er det navnetje-
nere ("Name Server") som tar seg av tilordningen av nettadresser til nodenavn. 
Navnetjenerne representerer en distribusjon av nodetabellen ut til forskjellige 
deler av nettet. Hver navnetjener har ansvar for a holde oversikt over nodene i 
en bestemt del av nettet, samt holde oversikt over alle andre navnetjenere i nett-
et. Navnetjenerne utveksler informasjon seg i mellom og oppdaterer databasene 
med jevne mellomrom. Fremdeles ma alle maskinene i nettet ha en nodetabell, 
men bruk av navnetjenere gjor at nodetabellen pa de ulike maskinene kan redu-
seres til kun a inneholde nodenavn og nettadresse til navnetjeneren (og litt til). 
Navnetjeneren gjor selv alt arbeidet med a tilordne nettadresser til nodenavn og 
skaffe fram rutinginformasjon. Internet er det beste eksemplet pa et nett med 
hierarkisk navnerom. 

Ved siden av a sorge for tilordningen av nodenavn til nettadresser og for rutingen 
i nettet er nodetabeller og navnetjenere viktige informasjonskilder. Brukerne kan 
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sla opp i nodetabellen eller sporre navnetjeneren om informasjon om noder, 
verifisere postadresser mm. 

I motsetning til nettadresser er altsa nodenavn viktig kunnskap for brukeren i 
omgangen med tjenestene. 

Brukernavn 
For a bruke en kommunikasjonstj eneste ma man i alle fall vaere registrert som 
bruker pa den maskinen som tilbyr tjenesten. Dette er det eneste man trenger 
for a sende og motta elektronisk post, delta i konferansetjenester som Porta-
C O M og News, m.m. 

Onsker man a logge seg inn pa andre maskiner i nettet eller overfore filer til eller 
fra andre maskiner, ma man ogsa vaere registrert bruker pa maskinene i begge 
ender. I begge tilfellene logger man seg inn pa to maskiner, selv om man ofte 
lever i omgivelser som gjor at den andre innloggingen skjer mer eller mindre 
automatisk. 

Dette er ogsa tilfelle ved sakalt anonym Telnet og anonym FTP som er utbredte 
tjenester i Internet. Her er brukernavnet ("anonymous") kjent og man oppgir 
gjerne postadressen sin som passord. 

Postboks 
I postsystemene sendes det meldinger til postbokser («mailbox»). Innholdet i en 
slik postboks leses av den eller de brukere som har adgang til postboksen. En 
postboks har en postadresse som bestar av to ledd, — navnet pa postboksen og en 
identifikasjon av hvor postboksen befinner seg. 

Navnet pa postboksen kan vaere knyttet til en bestemt bruker. Tradisjonelt har 
navnet pa postboksen vaert det samme som brukerens brukernavn pa maskinen. 
Disse brukernavnene er ofte kryptiske og uforstaelige for utenforstaende. Flere 
av posttjenestene har derfor fatt mekanismer som gjor at man kan bruke andre 
og mer meningsfulle navn pa postboksen, navn som til forveksling ligner navnet 
man er dopt med. 

Navnet pa postboksen kan ogsa vaere knyttet til en bestemt funksjon i posttjenesten. 
Alle installasjoner har for eksempel en 'postmaster' som er ansvarlig for den 
lokale posttjenesten. En del steder har man en egen postkasse der man kan hen-
vende seg for a fa hjelp, som f.eks. Luka ved USIT (luka@usit.uio.no). Andre 
eksempler er automatiske postsvarere ("Mail Responders"). Hit sender brukerne 
foresporsler om ett eller annet. Innholdet i postboksen leses av et program som sa 
svarer brukeren med en melding tilbake. Eksempel pa en slik automatisk post-
svarer er UNINETTINFO (uninettinfo@aun.uninett.no) i UNINETT. I tillegg 
kommer offentlige og private distribusjonslister der postadressen er et alias for 
mange mottakeradresser. 

I postadressen har man hittil stort sett koplet navnet pa postboksen til nodenav-
net pa maskinen der postboksen befinner seg, det vil si maskinen der postboksens 
eier er registrert som bruker. Dette avloses som nevnt mer og mer av andre mat-
er a identifisere hvor postboksen horer hjemme. Organisasjonsnavn er noe som 
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ofte benyttes i stedet for maskinnavn, noe som gir postadressen storre informa-
sjonsverdi enn de tradisjonelle postadressene. Dette er ogsa tilfellet ved Univer-
sitetet i Oslo, der en postadresse ser slik ut: 

Bjorn.Ness@usit.uio.no 

Leddene etter @-tegnet sier at postkassen befinner seg ved USIT (som altsa star 
for Universitetets Senter for Informasjonsteknologi) ved Universitetet i Oslo 
(uio), som horer hjemme i Norge (no)105. 

Navnet foran @-tegnet skulle vaere forholdsvis enkelt a tolke. I forhold til bruk-
erens dopenavn er forskjellene begrenset til: 

• For- og etternavn er adskilt med et punktum i stedet for et mellomrom. 
• De norske tegnene ./EaeOoAa er erstattet med AaOoAa (NB! Ikke AEae, 

OEoe og AAaa) i henhold til en internasjonal konvensjon anbefalt til bruk 
i televerkene. 

• Har man ett eller flere mellomnavn og onsker a ha mellomnavnet(-ene) 
med i navnet kan dette ordnes pa flere mater. USIT har valgt a bruke 
initialene. Onsker man a gjore det pa en annen mate ma man ta kontakt 
med USIT for a forandre dette. 

Eksempel: 

Virkelig navn: Bjorn Ness 
Brukernavn: bness 
Postboks: Bjorn.Ness 

Eksempel pa en bruker med mellomnavn: 

Virkelig navn: Hans Petter Holen 
Brukernavn: hph 
Postboks: H.P.Holen 

Dette er postadressen som vil sta i avsenderfeltet pa meldinger vi sender fra oss og som man 
skal oppgi til andre. De gamle postadressene vil fortsatt virke. Hvor lenge dette vil vasre 
tilfelle er det umulig for USIT a si noe om. 
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Adresseringen i nettene 
I de forskjellige nettene brukes ulike mekanismer for a adressere tjenester. Dette 
gir forskjellige formater pa nettadresser, nodenavn, postadresser mm. Denne del-
en gjennomgar adresseringen i folgende nett: 

- Internet 
- OSI-nett 
- DECnet 
- U U C P / E U N E T 
- EARN/BITNET 

Internet 
De sentrale begrepene nar det gjelder identifikasjon av noder, brukere og post-
bokser i Internet, er: 

- IP-adresse 
- Domenenavn 
- Navnetjener 
- Postadresse 

IP-adresse 
IP-adressen, eller Internet-adressen er en 32 bits adresse. Vanligvis deles den i 
fire deler (oktetter) a 8 bit og skrives som 4 desimale tall pa denne maten: 

1 2 9 . 2 4 0 . 3 . 1 3 5 

Internet er en samling av nett. En del av IP-adressen brukes til a identifisere net-
tet og brukes til a rute informasjonen mellom nettene. Nettdelen av IP-adressen 
(Nett-ID) fordeles av en sentral instans. Hvor stor del av IP-adressen som benyt-
tes til nettidentifikasjon varierer fra nett til nett. Resten av IP-adressen er mas-
kinidentifikasjon (Node-ID). Denne fordeles av en sentral instans i hvert nett. 

Ved fordelingen av Nett-ID har man gruppert nettene i tre klasser, klasse A, B 
og C, ut fra en forestilling om at Internet bestar av: 

- Noen fa nett med et stort antall noder (Klasse A nett) 
- Adskillig flere nett med en del faerre noder (Klasse B nett) 
- Et stort antall nett med et lite antall noder (Klasse C nett) 

Hvis de fire oktettene i IP-adressen settes lik p.q.r.s og det tas hensyn til at verdi-
ene 0 og 255 i hver oktett, samt 127 i forste oktett er reservert andre formal, far 
man tabellen pa neste side. 

Nett-ID forenkler rutingen gjennom Internet. For maskinene og programmene 
er en Nett-ID ett bestemt sted a henvende seg. Bak en Nett-ID kan det vaere alt 
fra en enkelt maskin til store nett med tusenvis av maskiner. For nodene utenom 
det bestemte nettet er dette fullstendig uinteressant. 
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Nett-ID'en 129.240 er nettidentifikasjon for lokalnettet ved Universitetet i Oslo. 
Nettet ved universitetet er imidlertid bygd opp av mange forskjellige nett, bade 
fysisk og logisk. Subnetting er en mekanisme som gjor det enklere a administrere 
nodene i et slikt sammensatt nett. Det innebaerer at man deler Node-ID i to, — 
en subnettdel og en nodedel. Subnettdelen er felles for nodene koplet til samme 
fysiske nett eller en logisk gruppering av nodene, mens nodedelen er unik for 
hver enkelt node i subnettet. 

Klasse: 
Klasse A 
Klasse B 
Klasse C 

Nett-ID: 
p={l-126} 
p.q={128-191}.{1-254} 

p.q.r={192-233}.{ 1-254}.{1-254} 

Antall nett: 
126 
16.002 

2.064.512 

Noder pr nett: 
16.777.214 
65.534 

254 

Hvor stor del av Node-ID som subnettet legger beslag pa bestemmes av den sa-
kalte subnettmasken. Nettet ved universitetet har altsa Nett-ID lik 129.240. Det 
betyr at to oktetter benyttes til Node-ID. 7 av 16 bit i disse to oktettene benyttes 
til subnett. Subnettmasken settes ved a sette bitene som utgjor Nett-ID og sub-
nett lik 1 og resten lik 0. Subnettmasken ved universitetet ser altsa slik ut 
(punktumet mellom oktettene er tatt med for leselighetens skyld, de inngar ikke 
i subnettmasken): 

11111111.11111111.11111110.00000000 

Desimalt blir dette: 
2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 4 . 0 

IP-adressen og subnettmasken er det svaert sjelden at brukerne har behov for. 
Det eneste tilfellet man trenger dem, er nar man konfigurerer PC-NFS for 
DOS-maskiner, MacTCP for Macintosh eller TCP/IP for UNIX arbeidsstasjon-
er. Som regel skjer dette under veiledning fra personell ved USIT eller etter en 
bruksanvisning der de riktige data er satt opp. 

Domenenavn 
Domenenavnet er det brukeren benytter for a identifisere tjenestene i Internet. 
Navnerommet i Internet er hierarkisk organisert, i motsetning til det "flate nav-
nerommet" som man finner i for eksempel DECnet og EARN/BITNET. Det 
hierarkiske navnerommet kan ses pa som en trestruktur, — jf Figur 1. 

Pa toppen av hierarkiet finner man roten i treet. Under roten er det organisert et 
antall toppdomener. Disse folger stort sett landegrensene og har navn hentet fra en 
internasjonal standard for forkortelser av nasjonsnavn. Her finner man igjen 
Norge som N O , Sverige som SE osv. Av historiske arsaker finnes det en rekke 
amerikanske toppdomener i tillegg til US. Disse toppdomenene har navn som 
COM, EDU, MIL og lignende. Dette skriver seg fra en opprinnelig inndeling 
av toppdomenene etter virksomhetsomrader (EDU for forskning og under-
visning, MIL for militaere organisasjoner, COM for kommersielle foretak mm). 

Under hvert toppdomene er det ett eller flere nivaer av subdomener. Under topp-
domenet N O finner vi igjen subdomenene UIO (Universitetet i Oslo), UIB 
(Universitetet i Bergen) osv. Under hvert av disse subdomenene finner man nye 
subdomener inntil tjenesten er identifisert. 
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Figur 1: Hierarkisk navnerom i Internet. Domenenavnet til en maskin ffir man ved fifolge treetfra 
maskinen (tjenesten) og oppover til roten, for eksempel ulrik.uio.no. 

1 RQT I 

1 NO I 

UIB | UNINETT 

ULRIK I KARI KONRAD 

Under hvert toppdomene er det ett eller flere nivaer av subdomener. Under topp-
domenet N O finner vi igjen subdomenene U IO (Universitetet i Oslo), UIB 
(Universitetet i Bergen) osv. Under hvert av disse subdomenene finner man nye 
subdomener inntil tjenesten er identifisert. 

Domenenavnet lager man ved a folge treet fra tjenesten pa bunnen og opp til ro-
ten pa denne maten: 

ulrik.uio.no 

Tjenesten med navnet ULRIK er altsa en del av subdomenet UIO, som igjen er 
en del av toppdomenet N O . Roten er felles for alle og inngar ikke i domene-
navnet som brukerne benytter. Et punktum brukes til a skille leddene. 

Pa hvert niva i denne trestrukturen er det en navneautoritet som godkjenner 
navnene som benyttes pa nivaet under. Rotnavneautoriteten godkjenner topp-
domenene, mens navneautoriteten i hvert toppdomene godkjenner navnene 
som benyttes pa forste niva av subdomener. UNINETT er navneautoritet for 
toppdomenet N O og godkjenner alle navn som benyttes pa subdomenet under 
(det vil si for domener pa linje med UIO, UIB osv). Under UIO er USIT nav-
neautoriteten. Det er med andre ord USIT som godkjenner alle domenenavn 
som er i bruk ved universitetet. 

Med denne distribusjonen av navneautoritet har man oppnadd to ting. For det 
forste er man sikret unike domenenavn. For det andre har man distribuert ar-
beidet med a fordele bade domenenavn og Nett-ID nedover i nettet og trenger 
ikke vedlikeholde all informasjon om alle noder pa ett sted. 

Navnetjenere 
Innenfor hvert domene er det en eller flere navnetjenere ('Domain Name Serv-
ers'). Navnetjeneren holder orden pa domenenavn og IP-adresser til nodene i 
domenet. Den holder ogsa orden pa andre opplysninger om nodene, - opera-
tivsystem, maskintype, tjenestene som tilbys pa nodene og lignende. Dette er 
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opplysninger som brukerne kan sporre navnetjeneren om. Den kanskje viktigste 
opplysningen brukerne kan sporre navnetjeneren om i denne sammenhengen er 
hvilken maskin som tar i mot elektronisk post for brukerne i et domene, - jf 
omtalen av programmet nslookup(l) senere i kapidet. 

I tillegg holder navnetjeneren orden pa navn og adresser til navnetjenere i andre 
domener og kan kontakte disse for a identifisere og hente opplysninger om nod-
er i andre deler av Internet. I Internet er det altsa et hierarki av navnetjenere 
med en rottjener pa toppen. Denne heter nic.ddn.mil og befinner seg i USA. 

Navnetjenerens viktigste oppgave er a hjelpe programmene til a finne IP-adres-
sen til en node pa basis av domenenavnet. Denne IP-adressen bruker sa pro-
grammet til a etablere forbindelser og rute pakker med data mellom sender og 
mottaker. 

Ved Universitetet i Oslo heter den offisielle navnetjeneren nissen.uio.no, og den 
er altsa navnetjener for domenet uio.no. Maskinen nac.no er offisiell navnetjener 
for toppdomenet no. Den fyller ogsa oppgaven som ekstra navnetjener for uio.no. 

Postadressen 
Postadressen i Internet bestar av to ledd, et navn pa en postboks og et domene-
navn. De to leddene er knyttet sammen med et @-tegn pa denne maten: 

postboks@domenenavn 

Navnet pa postboksen kan ha noe forskjellige formater. Et format som alltid er 
lovlig er brukernavnet til eieren av postboksen. Et annet format som blir mer og 
mer vanlig, ligner pa det navnet man er dopt med: 

Fornavn.Etternavn 

OSI-nett 
For det som tidligere er omtalt som OSI-nett (X.25 og X.400) er de sentrale 
begrepene nar det gjelder identifikasjon av noder, brukere og postbokser: 

- DTE-adresse 
- S/A-adresse (Standard Attributt-adresse) 

DTE-adresse 
DTE-adressen identifiserer noder blant annet i X.25-nett. DATAPAK er eksem-
pel pa et X.25 nett i Norge. DATAPAK er en tjeneste som Televerket tilbyr. 
Den har forbindelser til tilsvarende tjenester i andre land. UNINETT har ogsa 
en X.25 tjeneste og er et eksempel pa et privat X.25-nett. U N I N E T T har X.25-
forbindelse til udandet via N O R D U N E T . DTE-adressen kan vaere pa inntil 15 
siffer. 

0 
?re 
fiks 

2 4 2 
Lands-
Y.OC 6 

2 
Nett-
1 ~-w 

1 1 0 0 0 1 
Abonnent-
nun ime :r 

0 2 0 
Sub-
adr ess e 
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Forste sifferet er et prefiks og kan vaere 0, 8 eller 9. 0 brukes som prefiks nar man 
skal til udandet via DATAPAK, mens 9 brukes hvis man skal til utlandet via 
UNINETT og N O R D U N E T . De 4 neste sifferene kalles DNIC-Data Net-
work Identification Code. DNIC-en bestar av en 3-siffers landskode og ett siffer 
som angir nettype. Landskoden for Norge er 242, mens nettypen for DATA-
PAK er 2. D N I C for DATAPAK i Norge er med andre ord 2422. 

Etter DNIC'en folger 6 siffer som er abonnementsnummeret man far av Tele-
verket nar man tegner et DATAPAK-abonnement. Deretter folger 3 siffer som 
hver abonnent kan bruke som subadresse. Subadressen benyttes til a adressere 
forskjellige maskiner hos abonnenten. To av DATAPAK-adressene til USIT er 
110001 og 110087. To av tjenestene man kan kople seg opp til ved USIT har 
fatt subadressene: 

L o k a l n e t t e t 02 
KARI 15 

Ved a bruke subadresse 02 nar man bruker DATAPAK eller UNINETT's X.25-
tjeneste far man tilgang til lokalnettet ved universitetet. Etter at man har fatt for-
bindelse med lokalnettet, kan man kople opp mot den maskin man matte onske 
og logge seg inn pa den. Med subadressen 15 far man forbindelse direkte til 
maskinen KARI. 

Med VMS Mail pa KARI kan man sende elektronisk post til brukere pa VMS-
maskiner med X.25-forbindelse. Adresseringen skjer pa denne maten: 

TO: PSI%<DTE-adresse>::POSTKASSE 

Se senere om formatet pa postadressen i VMS Mail. 

Fra den samme maskinen kan man ogsa logge seg inn pa andre maskiner med 
X.25-forbindelse med kommandoen: 

$ SET HOST/X2 9 DTE-adresse 

Brukerne ved universitetet har egentlig tilgang til to forskjellige X.25-nett. Det 
ene er altsa Televerkets DATAPAK som kan brukes til a na alle X.25-abonnen-
ter i verden. I tillegg har man tilgang til det private X.25-nettet som UNINETT 
driver. Mange UNINETT-institusjoner har DATAPAK-abonnement og der-
med ogsa en DTE-adresse. DTE-adressen er den samme i DATAPAK og i U N I -
NETTs X.25-nett. I de tilfelle der man eksplisitt onsker forbindelse med en slik 
institusjon via DATAPAK ma man bruke en 0 foran adressen. 

Via UNINETTs X.25-nett far man tilgang til X.25-tjenester i nettene i de andre 
nordiske landene og i IXI som er et europeisk nett for forskning og undervis-
ning. DNIC-er for disse nettene er: 

SUNET Sverige 2402 og 2403 
DENET Danmark 23 83 
IXI Europa 2043 

Det samme gjelder her som for Norge. Dersom man onsker a bruke det private 
X.25-nettet oppgir man DTE-adressen uten 0 forst. Dersom man oppgir 0 forst, 
brukes det offentlige X.25-nettet. Det siste betyr at man ogsa ma betale regning-
en til Televerket. Inntil videre koster det ingenting a bruke det private X.25-
nettet. 

C I r l o I O C 
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S/A-adresse 
Standard Attributt-adressen eller S/A-adressen er den mekanismen som brukes 
for a adressere meldinger i posttjenesten basert pa X.400-standarden. I X.400-
nettet er postboksen entydig identifisert ved verdien pa en rekke attributter. De 
viktigste attributtene er: 

C=Country 
Den groveste sorteringen av posten skjer etter samme internasjonalt standard-
iserte nasjonskode som benyttes som toppdomene i Internet (C=NO for 
Norge, C=SE for Sverige osv). 

ADMD=Administrative Management Domain 
Innen hvert land vil posten bli sortert etter teleadministrasjon etterhvert som 
X.400 blir en offentlig teletjeneste. Televerket er (forelopig) eneste ADMD i 
Norge og de driver en X.400-tjeneste som heter TelemaX.400. Av forskjel-
lige arsaker onsker ikke UNINETT og andre forskningsnett a 'tilhore' en 
teleadministrasjon pa denne maten. Derfor spesifiseres ADMD som en blank i 
S/A-adressene i UNINETT. 

PRMD=Private Management Domain 
Innen hvert land og hver teleadministrasjon kan private organisasjoner og 
foretak organisere sitt eget X.400 postnett. X.400-tjenesten i UNINETT er 
eksempel pa dette og UNINETT er en av flere PRMD i Norge. 

0=Organization 
Neste niva i postsorteringen skjer etter organisasjonene som er registrert in-
nen ADMD og/eller PRMD. UIO er eksempel pa en organisasjon som er 
registrert i PRMD=UNINETT . 

OU=Organizational Unit 
Innen hver organisasjon sorteres posten etter organisasjonsenhet, for eksempel 
USIT, IFI, BIO, MATH etc ved Universitetet i Oslo. 

S=Surname 
Etternavnet til brukeren. 

G=Given N a m e 
Fornavnet til brukeren. 

I=Initials 
Har man mer enn ett fornavn, kan man bruke dette attributtet istedet for 
Given Name. 

I UNINETT's X.400-tjeneste er S/A-adresser det ene av to lovlige format pa 
postadressen. S/A-adressen for forfatteren ser slik ut: 
TO: C=NO; ADMD= ; PRMD=UNINETT; 0=UIO; OU=USIT; S=NESS; G=BJORN; 

Alternativt kan man bruke skrastreker pa denne maten: 

TO: /G=BJORN/S=NESS/OU=USIT/0=UIO/PRMD=UNINETT/ADMD= /C=NO/ 

Husk at ADMD skal vaere en blank i adressen!! 

Det andre lovlige adresseformatet er postadressen i Internet, jf foran. 
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DECnet 
De sentrale begrepene for a identifisere noder mm i DECnet er: 

- DECnet-adresse 
- DECnet-nodenavn 
- Filnavnet i DECnet 
- PM R - Poor Man's Routing 

DECnet-adresse 
Et DECnet kan best! av inntil 63 omrdder ("Areas"). Hvert omrade kan best! av 
inntil 1023 noder. En DECnet-node er entydig identifisert ved hjelp av to tall, -
et omradenummer og et nodenummer, adskilt med et punktum pa denne maten: 

omrAdenummer.nodenummer 

Omradenummeret gar fra 1 til 63, nodenummeret fra 1 til 1023. DECnet-adres-
ser er med andre ord en svaert begrenset ressurs. Denne begrensningen skaper 
problemer i store DECnet, jf. omtalen av PMR ("Poor Man's Routing"). 

DECnet-nodenavn 
I tillegg til DECnet-adressen har hver node et DECnet-nodenavn pa inntil seks 
tegn. DECnet har et flatt navnerom. Nodenavnet bestar av ett ledd og skal vaere 
unikt i nettet. I samme DECnet kan det med andre ord ikke eksistere flere noder 
med for eksempel navnet KARI. Noen sentrale DECnet-noder ved UiO: 

DECnet-adresse 
54.41 
54.58 
21.309 
54.450 

DECnet-nodenavn 
KARI 
COMA 
HESPA 
BIOMED 

Beskrivelse: 
Bibliotekstjenester mm 
Konferansetjeneste, PortaCOM 
Norsk SPAN/HEPnet-node 
Norsk EMBL-node 

Filnavnet i DECnet 
I DECnet er det en forholdsvis tett kopling mellom maskinene. I tillegg til a 
kopiere filer mellom maskiner kan man blant annet apne, lese, skrive og lukke 
filer, lage nye og editere pa filer pa andre maskiner i DECnet. Formatet pa 
filnavnet i DECnet ser slik ut: 

NODE"BRUKER PASSORD"::DEVICE:[KATALOG]FILNAVN.TYPE 

I filnavnet er altsa identifikasjonen av maskinen filen ligger pa, skilt fra resten 
med et dobbelt kolon (::). NODE kan vaere enten DECnet-adressen eller DEC-
net-nodenavnet. Mellomrommet mellom BRUKER og PASSORD er ogsa 
svaert viktig a fa med seg, det samme gjelder anforselstegnet (") som omgir de to. 

Postadresse i DECnet 
Med VMS Mail kan man sende elektronisk post til brukere p i andre maskiner i 
samme DECnet ved a adressere mottakeren pa denne maten: 

TO: NODE::POSTKASSE 
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Ogsa her kan noden identifiseres ved hjelp av enten DECnet-adressen eller 
DECnet-nodenavnet. Nodeidentifikasjonen er ogsa i dette tilfellet adskilt fra 
navnet pa postkassen med et dobbelt kolon (::). NODE kan ogsa vaere en maskin 
koplet til et X.25-nett (jf foran). Adresseringen av en bruker pa en slik maskin 
skjer altsa pa denne maten: 

TO: PSI%<DTE-adresse>::POSTKASSE 

DECnet nodetabeller 
DECnet har flatt adresserom, det vil si at alle DECnet-adresser og DECnet-
nodenavn ma vaere unike i hele nettet. DECnet-adressene og -nodenavnene er 
samlet i en nodetabell. Denne finnes pa hver maskin og oppdateres lokalt. Liste 
over DECnet-noder som maskinen for tiden har kontakt: 

$ SHOW NET 

En mer fullstendig liste far man ved a kjore NCP— Network Control Program: 
$ RUN SYS$SYSTEM:NCP 
NCP> SHOW NODE [NODENAVN] 

I angivelsen av nodenavnet kan man benytte jokernotasjon (* og ?). En fullsten-
dig liste over kjente noder fas med kommandoen: 

NCP> SHOW KNOWN NODES 

Hver enkelt node har sin egen nodetabell som oppdateres lokalt. Det betyr at 
man langt fra er garantert at alle nodene man kan kommuniser med, er registrert 
i nodetabellen og dermed kjent av den lokale noden. For a adressere slike ukjen-
te noder i samme DECnet ma man kjenne DECnet-adressen til noden og bereg-
ne verdien av denne med folgende formel: 

(Omradenummer x 1024) + nodenummer 

Dette gir folgende verdi for DECnet-adressen til KARI: 
(54 x 1024) + 41 = 55337 

Denne algoritmen er viktig nar man er tvunget til a bruke PRM - Poor Man's 
Routing for a identifisere en ressurs eller en postkasse. 

DECnet i Norge og Norden 
Gjennom UNINETT og N O R D U N E T er Universitetet i Oslo del av et nor-
disk DECnet. I dette nordiske DECnet'et er DECnet-adressene koordinert. De 
nasjonale DECnet har fatt tildelt folgende omradenummer: 

Omrade: 
47-49 
50-53 
54-55 
56-60 
61-62 

DECnet: 
FUNET 
DENET 
UNINETT 
SUNET 
FUNET 

Land: 
Finland 
Danmark 
Norge 
Sverige 
Finland 

Det norske DECnet er altsa tildelt 2 omradenummer, 54 for Ostlandsomradet og 
55 for resten av landet. 
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Anonym FTP 
Anonym FTP er svaert viktig for spredningen av gratis programvare og forskjel-
lige typer informasjon. Det koster betydelige ressurser, bade maskinkraft og 
arbeidskraft, a drive en god anonym FTP-tjeneste. I de aller fleste tilfellene er 
dette ressurser organisasjoner og foretak stiller til disposisjon for fellesskapet uten 
vederlag. Ofte er dette ressurser som organisasjonene og foretakene er avhengig 
av i sin daglige virksomhet. Derfor: 

Bruk tjenesten utenom vanlig arbeidstid, saerlig hvis tjenesten 
befinner seg pa en maskin i et annet land. 

De fleste anonyme FTP-tjenestene befinner seg i USA. I forhold til var tidsreg-
ning er tidsrommet 12.00-22.00 "peak office hours" pa den siden av dammen. 

Omtrent uten unntak er forbindelsene over landegrensene, og spesielt de over-
sjoiske forbindelsene sterkt belastet. Bade i Norge, Sverige og Finnland finnes det 
"skyggearkiver" med de mest populaere amerikanske arkivene. En av malene 
med disse arkivene er a redusere den oversjoiske trafikken: 

Ga ikke over dammen etter vann, - 0s av den naermeste kilden! 

Opplysninger om slike skyggearkiver kan man finne mange steder, blant annet i 
flere av gruppene i News-hierarkiene no.*og nordunet.*. Dersom man ikke fin-
ner det man er pa jakt etter i Norge, for eksempel pa aun.uninett.no, erftp.funet.fi 
det beste alternativet. 

En ting, som det ikke skulle vaere nodvendig a papeke, er at man selvsagt ikke 
tuller rundt pa maskiner (gjerne i andre land) pa hvilelos jakt etter anonyme 
FTP-tjenester man kan utforske. Oppsok heller News-gruppen comp.archives. 
Der sirkulerer det ogsa jevnlig oversikter over kjente FTP-tjenester, hvor de 
befinner seg og hva man kan vente a finne der. I tillegg finnes det en rekke 
*.wanted-grupper i News. Dette er grupper som er opprettet for a kanalisere 
henvendelser om hvor man kan finne programvare og annet man matte ha 
behov for: 

Folg med i USENET Network News! 

De fleste som driver anonyme FTP-tjenester onsker a holde seg orientert om 
trafikken, hvem som bruker tjenesten og hvor mye den blir brukt. Derfor ber de 
om at man oppgir elektronisk postadresse som passord nar man logger seg inn 
som «Anonymous». Gjor dette, — dersom du ikke eksplisitt blir bedt om et annet 
passord! 
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USENET Network News 
Elektroniske post- og konferansestj enester er nye kommunikasjonsformer for de 
fleste brukerne. Forskjellene mellom disse og mer tradisjonelle kommunikasjons-
former gar blant annet pa: 

• Hastighet. Meldingen man sender sprer seg raskt i nettet. Et elektronisk 
brev er vanligvis framme i lopet av noen minutter, uansett hvor pa kloden 
mottakeren befinner seg. En artikkel i USENET er spredd til flere tusen 
maskiner og lest av titusenvis av brukere i lopet av ett dogn. 

• Levetid. Etterat man har sendt fra seg en melding har man ingen kontroll 
over distribusjon og bruk av den. Den kan lagres pa en fil og bli liggende 
pa en backuptape i lang tid, mottakeren kan videresende den til andre 
brukere, meldingen kan skrives ut pa papir og lagres i et papirarkiv. Det 
man sender fra seg kan med andre ord dukke opp igjen pa de ubehagelig-
ste tider og steder. 

• Billig distribusjon. I forhold til bade telefonsamtaler, brev og rundskriv 
koster det lite a bruke elektronisk meldingsformidling, blant annet fordi 
mange av tjenestene er sterkt subsidierte. 

• Demokratisk kommunikasjon. Elektronisk meldingsformidling er en 
'demokratisk' kommunikasjonsform. Det er enkelt a fi tilgang til tjenes-
tene og alle som har tilgang, kan sende meldinger til hvem de onsker i 
form av elektronisk post til brukere eller som artikler til News-grupper. 

• Darlig sikkerhet o g integritet. Nar man sender fra seg en melding har 
man i prinsippet ingen kontroll over meldingens skjebne. Mottakerne kan 
videresende meldingen til andre. Det er ogsa muligheter for fingernemme 
til a endre meldingens innhold underveis og produsere falske meldinger. 

Disse og andre egenskaper ved meldingsformidlingen stiller store krav bade til 
hver enkelt bruker av tjenestene og til de organisasjoner og institusjoner som ba-
serer deler av virksomheten pa dem. Utfordringene er mange. En av de storste 
utfordringene er a skape en kultur rundt meldingsformidlingen slik at mulighet-
ene kan utnyttes bade effektivt og i forsvarlige former107. 

I flere sammenhenger arbeides det ganske intenst med disse forholdene. Et felles-
trekk ved dette arbeidet er den vekten det legges pa hver enkelt brukers ansvar 
for at meldingsformidlingen skal bli en nyttig og effektiv kanal for informasjons-
og meningsutveksling. Ut fra det som allerede er gjort for a etablere en etikette 
for meldingsformidlingen, kan man formulere fire hoved regler: 

• Laer av erfarne brukere! 
• Velg riktig forum! 
• Fatt deg i kort- og klarhet! 
• Stay cool! 

1 0 7 «This is going to be a new place, a good place to live. There will be order, civilization, 
progress and peace. Above all, peace. I don't care who I have to kill to get it.» (Judge Roy 
Bean) 
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Laer av erfarne brukere! 
Den beste maten a laere seg hvordan man skal opptre i USENET Network News 
og lignende sammenhenger, er a vaere passiv deltaker de forste ukene for a fi et 
inntrykk av hvordan informasjons- og meningsutvekslingen foregar og observere 
hvordan erfarne brukere utnytter tjenesten. 

I USENET har man lagd en egen nyhetsgruppe for nybegynnere. Gruppen he-
ter news.announce.newusers. Her er det systematisert informasjon bade om USE-
NET og det som foregar der og om hvordan mediet skal benyttes. En lokal 
variant av denne er gruppen uio.nye-brukere.meldinger. Her er det systematisert 
informasjon om takt og tone i omgangen med nyhetstjenesten, ved siden av 
annen nyttig informasjon. Nye brukere bor (les: skal) lese gjennom artiklene i 
disse gruppene for de gir seg i kast med tjenesten. 

Informasjons- og meningsutvekslingen i USENET nar stadig nye hoyder bade 
nar det gjelder volum, nytte og stoy. Det gjores mange forsok pa a begrense 
mengden av artiklene. Et til tak som har vist seg a vaere rimelig efFektivt er a 
samle de hyppigst stilte sporsmalene (FAQ— Frequently Asked Questions) i grupp-
er med stor trafikk i en artikkel og sende den ut med jevne mellomrom. Dette 
skjer blant annet i gruppene comp.unix.questions og comp. windows.x. Dette er 
viktige artikler, i saer for nybegynnere. Les FAQ-artiklene noye! Kanskje star 
svaret pa det man onsker a sporre om der, kanskje laerer man noe helt nytt. 
Forovrig star svarene pa 30-40 sporsmal som ofte gar igjen i flere grupper i USE-
NET i en av de faste artiklene i news.announce.newusers. I tillegg er det lurt a sjek-
ke news.answers for a finne ut hva som finnes av FAQ'er og annen informasjon 
om gruppene du er interessert i. 

Velg riktig forum! 
Hvem er den relevante mottakeren av informasjonen jeg onsker a sende? Hvem 
kan ha interesse av a lese artiklen? Hvem onsker jeg a na med artiklen? 

Dette er viktige sporsmal a besvare for man sender en artikkel til en Newsgrup-
pe, eller et annet forum med mange deltakere. Svaret avgjor om man skriver et 
brev til en eller et knippe personer, et innlegg til et mote i PortaCOM eller en 
artikkel til en gruppe i USENET Network News. Denne problemstillingen er i 
hoyeste grad relevant ogsa nar man onsker a svare pa et innlegg i PortaCOM 
eller en artikkel i en USENET-gruppe. Har svaret bare interesse for den som 
spor, — send like godt ett brev! 

Det er en uskikk a kryssende artikler til mange forskjellige grupper/moter som 
man 'tror' har interesse av den. I de aller fleste tilfelle er antakelsen feil. Send 
artiklen dit den horer hjemme og ingen andre steder. 

Fatt deg i kort- og klarhet! 
Det er mange mekanismer og knep som kan benyttes til a gi meldingen en over-
siktelig og lesbar form og et klart innhold. Det forste er a gi meldingen en dekk-
ende overskrift pa Subject-feltet. Nar man leser avisa er det i forste rekke over-
skriften som bestemmer om man leser artiklen eller ikke. Det samme gjelder i 
enda storre grad News. Velg en informativ og dekkende overskrift! Er det en 
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lang melding kan man benytte andre hodefelt (Comments- og Summary-feltene) 
til a gi en beskrivelse av innholdet. 

I utformingen av meldingen er det viktig at man holder det overskriften lover og 
ikke trekker inn andre, mer eller mindre irrelevante forhold. Det er bedre a sen-
de to korte, klare meldinger som tar for seg hvert sitt emne, enn en lang melding 
som blander sammen forskjellige ting. 

I utformingen av meldingen er det ogsa viktig at man fatter seg i korthet. Dette 
er selvsagt en balansegang. A fatte seg i korthet, betyr ikke at man skriver i tele-
gramstil. Man skriver slik at man fir fram budskapet klart og tydelig, — hverken 
mer eller mindre. 

Det er forholdsvis begrensede muligheter man har til a gi meldinger et innbyd-
ende og attraktivt utseende. De fi mulighetene man har bor imidlertid benyttes. 
En blank linje mellom hvert avsnitt gjor underverker for leseligheten, det samme 
gjor mellomoverskrifter hvis det er en lang melding. Et vesentlig poeng er at 
man gar ut fra at mottakeren sitter med en helt ordinaer ASCII-terminal. Linjer 
skal derfor ikke vaere lengre enn 80 tegn, heist ikke mer enn 72 tegn. Rett 
hoyremarg kan vaere pent nar man har muligheten til a benytte proporsjonal 
skrift, det er en vederstyggelighet og gjor det vanskeligere a lese teksten pa en 
vanlig terminal. Escape-sekvenser som gir flotte effekter pa en type utstyr, er som 
regel katastrofale for presentasjonen pa alle andre typer utstyr. 

Reglene for bruk av sma og STORJi bokstaver i utformingen av elektroniske 
meldinger er de samme som i annen skriftlig kommunikasjon. En melding skre-
vet med bare sma eller bare store bokstaver er noe av det mest amatormessige 
som finnes. 

Nar man svarer pa en artikkel er det vanlig a ta med utdrag fra den artiklen man 
svarer pa. Dette er en god ting. Det gjor det enklere a fi fram poengene og folge 
meningsutvekslingen. Dette er et av punktene som virkelig skiller amatorene fra 
de virkelige heltene. Amatorene tar gjerne med hele meldingen som kom-
menteres, gjerne ogsa inkorporerte utdrag fra tidligere meldinger. Heltene tar 
med akkurat nok til at leserne skjonner hva meningsutvekslingen gar ut pa, - og 
ikke mer! 

Svaert mange avslutter brev og artikler med en signatur, opplysninger om en selv, 
gjerne paslengt dagens motto eller noe annet som avsenderen synes er rasende 
bra. Ogsa pa dette punktet egger amatoren jevnt og trutt. Signatur pa mer enn 
fire linjer er et typisk amatorstempel. Det finnes til og med en Newsgruppe der 
amatorenes signaturer henges ut til spott og spe. 

Stay cool!! 
"Flaming" er et fenomen som er saerpreget for elektronisk meldingsformidling. 
En tilsynelatende bagatell kan i enkelte tilfelle framprovosere en uendelig rekke 
av meldinger med en roff, uhoflig og ofte usmakelig tone108. Arsaken til denne 
utskjellingen ligger antakelig i mediet sjol, at brukeren tilsynelatende snakker 
med en maskin og glemmer at det er mennesker pa den andre siden. Det er i alle 

«Go home, and while you're doin' it, think of how being in a lynch mob is as low a thing as 
you can be» (Ukjent opprinnelse). 
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fall apenbart at en stor andel "flames" aldri ville blitt uttalt i en ansikt-til-ansikt 
situasjon med tilhorere til stede. 

Mye av arbeidet med a lage en etikk og etikkette for meldingsformidlingen har 
dreid seg om a redusere dette problemet109. Ogsa her er et vellykket resultat av-
hengig av at brukerne sjol tar ansvar og opptrer pa en anstendig mate. Noen tips 
for a oppna det, er: 

• Vaer stolt av artiklen du sender fra deg! Send aldri fra deg en artikkel som 
du i ettertid heist hadde onsket var usendt. 

• Ikke svar pa en artikkel i sinne! Blir du provosert, sa vent noen minutter 
(heist timer!) for du svarer. 

• La tvilen komme tiltalte til gode! Les artiklen minst to ganger og vaer 
generos i tolkningen av avsenderens mening og hensikt. 

• Vaer saklig og hoflig! Skriv aldri noe du ikke ville sagt direkte til 
mottakeren i et rom med andre mennesker tilstede. 

Ved siden av tiltak for a unnga "flaming" er det en del andre ting man skal tenke 
over for man gar i gang med a svare pa en artikkel. Det forste og kanskje viktig-
ste radet er a lese gjennom alle artiklene i nyhetsgruppen forst. Sjansene for at 
meldingen er besvart allerede er svaert stor! 

Vasr forsiktig med ironi og sarkasmer. Som regel er det svaert fi som oppfatter 
ironi og sarkasmer i elektroniske meldinger og det er nok av dem som tar alt i 
alvorligste mening og benytter den minste anledning til a bolle tilbake. Marker 
sarkasmer og ironi tydelig slik at du ikke blir misforstatt. For a markere ironi, 
sarkasmer og sinnstilstander brukes et eget sett av virkemidler, de sakalte ASCII-
fjes: 

) - Smil, benyttes i de fleste tilfelle. 
D - Stort smil. 
} - Bredt smil. 
, - Med et flir i munnviken. 
I - Bestemt, innbitt. 

):-( - Morsk, misfornoyd. 
:- I I - Sint. 
>-< - Rasende. 
:-[ - Trist. 
: - ( - Svaert trist. 
&-I - Gratende. 
-o - Forskrekket. 
-O - Meget forskrekket. 
-C - Trutmunn. 
-v - Snakkende. 
-V - Ropende. 
-/ - Skeptisk. 
-I - Likegyldig. 
-> - Sarkastisk. 
:-> - Djevelsk. 
-) - Bebrillet. 
-: - Kjeivhent. 

«This country is growing up. There are certain diseases it is best to have when you are still 
young» (Max Bercowicz i "Once Upon a Time in America") 
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.-) - Enoyd. Kan gis mange av uttrykkende over. 
/-; - Fjes med venstresidig perifer facialisparese. 

Noe begrenset anvendelsesomrade, og krever 
visse anatomiske bakgrunnskunnskaper. 

Og sa en advarsel! 
Elektronisk kommunikasjon er ikke sikrere enn andre former for kommunika-
sjon. I det virkelige liv er det ingen problemer a utgi seg for en annen i tele-
fonen, forfalske et brev, sende inn avisinnlegg under falsk navn eller rykke inn 
kontaktannonser pa vegne av andre. Det finnes ingen innebygd sikkerhet som 
beskytter mot slike hendelser i nettet heller. 

Det er heller ingen som kan garantere for at meldingen kommer urort og usett 
fram til mottakeren. 

En rimelig dose folkeskikk, forsiktighet og sunn skepsis er med andre ord uvur-
derlig ogsa i Cyberspace. 

Sist, men ikke minst... 
Ga alltid ut fra at at meldingen har evig liv og kan dukke opp pa de ugunstigste 
tider og steder. Vaer forsiktig med hva du sier om deg sjol og ikke snakk om 
andre som ikke deltar i diskusjonen og kan forsvare seg. Skriv aldri noe som du 
ikke vil at din arbeidsgiver, kone, kollega eller andre skal vite om deg. 
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Dear Emily Postnews! 

From: spaf@cs.purdue.EDU (Gene Spafford) 

Newsgroups: news.announce.newusers,news.answers 

Subject: Emily Postnews Answers Your Questions on Netiquette 
Date: 24 Feb 92 06:10:44 GMT 

Organization: Dept. of Computer Sciences, Purdue Univ. 

**NOTE: this is intended to be satirical. If you do not recognize it 
as such, consult a doctor or professional comedian. The 
recommendations in this article should recognized for what they are --
admonitions about what NOT to do. 

"Dear Emily Postnews" 

Emily Postnews, foremost authority on proper net behaviour, gives her 
advice on how to act on the net. 

Dear Miss Postnews: How long should my signature be? -- verbose@noisy 

A: Dear Verbose: Please try and make your signature as long as you 
can. It's much more important than your article, of course, so try to 
have more lines of signature than actual text. 

Try to include a large graphic made of ASCII characters, plus lots of 
cute quotes and slogans. People will never tire of reading these 
pearls of wisdom again and again, and you will soon become personally 
associated with the joy each reader feels at seeing yet another 
delightful repeat of your signature. 

Be sure as well to include a complete map of USENET with each 
signature, to show how anybody can get mail to you from any site in 
the world. Be sure to include Internet gateways as well. Also tell 
people on your own site how to mail to you. Give independent addresses 
for Internet, UUCP, and BITNET, even if they're all the same. 

Aside from your reply address, include your full name, company and 
organization. It's just common courtesy -- after all, in some 
newsreaders people have to type an *entire* keystroke to go back to 
the top of your article to see this information in the header. 

By all means include your phone number and street address in every 
single article. People are always responding to usenet articles with 
phone calls and letters. It would be silly to go to the extra trouble 
of including this information only in articles that need a response by 
conventional channels! 

Dear Emily: Today I posted an article and forgot to include my 
signature. What should I do? -- forgetful@myvax 

A: Dear Forgetful: Rush to your terminal right away and post an 
article that says, "Oops, I forgot to post my signature with that last 
article. Here it is." 
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Since most people will have forgotten your earlier article, 
(particularly since it dared to be so boring as to not have a nice, 
juicy signature) this will remind them of it. Besides, people care 
much more about the signature anyway. See the previous letter for more 
important details. 

Also, be sure to include your signature TWICE in each article. That 
way you're sure people will read it. 

Dear Ms. Postnews: I couldn't get mail through to somebody on another 
site. What should I do? -- eager(?beaver.dam 

A: Dear Eager: No problem, just post your message to a group that a 
lot of people read. Say, "This is for John Smith. I couldn't get mail 
through so I'm posting it. All others please ignore." 

This way tens of thousands of people will spend a few seconds scanning 
over and ignoring your article, using up over 16 man-hours their 
collective time, but you will be saved the terrible trouble of 
checking through Usenet maps or looking for alternate routes. Just 
think, if you couldn't distribute your message to 30,000 other 
computers, you might actually have to (gasp) call directory assistance 
for 60 cents, or even phone the person. This can cost as much as a few 
DOLLARS (!) for a 5 minute call! 

And certainly it's better to spend 10 to 20 dollars of other people's 
money distributing the message then for you to have to waste $9 on an 
overnight letter, or even 29 cents on a stamp! 

Don't forget. The world will end if your message doesn't get through, 
so post it as many places as you can. 

Q: What about a test message? 

A: It is important, when testing, to test the entire net. Never test 
merely a subnet distribution when the whole net can be done. Also put 
"please ignore" on your test messages, since we all know that 
everybody always skips a message with a line like that. Don't use a 
subject like "My sex is female but I demand to be addressed as male." 
because such articles are read in depth by all USEnauts. 

Q: Somebody just posted that Roman Polanski directed Star Wars. What 
should I do? 

A: Post the correct answer at once! We can't have people go on 
believing that! Very good of you to spot this. You'll probably be the 
only one to make the correction, so post as soon as you can. No time 
to lose, so certainly don't wait a day, or check to see if somebody 
else has made the correction. 

And it's not good enough to send the message by mail. Since you're the 
only one who really knows that it was Francis Coppola, you have to 
inform the whole net right away! 

Q: I read an article that said, "reply by mail, I'll summarize." What 
should I do? 

A: Post your response to the whole net. That request applies only to 
dumb people who don't have something interesting to say. Your postings 
are much more worthwhile than other people's, so it would be a waste 
to reply by mail. 

Q: I collected replies to an article I wrote, and now it's time to 
summarize. What should I do? 
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A: Simply concatenate all the articles together into a big file and 
post that. On USENET, this is known as a summary. It lets people read 
all the replies without annoying newsreaders getting in the way. Do 
the same when summarizing a vote. 

Q: I saw a long article that I wish to rebut carefully, what should I 
do? 

A: Include the entire text with your article, particularly the 
signature, and include your comments closely packed between the lines. 
Be sure to post, and not mail, even though your article looks like a 
reply to the original. Everybody *loves* to read those long point-by-
point debates, especially when they evolve into name-calling and lots 
of "Is too!" -- "Is not!" -- "Is too, twizot!" exchanges. 

Be sure to follow-up everything, and never let another person get in 
the last word on a net debate. Why, if people let other people have 
the last word, then discussions would actually stop! Remember, other 
net readers aren't nearly as clever as you, and if somebody posts 
something wrong, the readers can't possibly realize that on their own 
without your elucidations. If somebody gets insulting in their net 
postings, the best response is to get right down to their level and 
fire a return salvo. When I read one net person make an insulting 
attack on another, I always immediately take it as gospel unless a 
rebuttal is posted. It never makes me think less of the insulter, so 
it's your duty to respond. 

Q: How can I choose what groups to post in? 

A: Pick as many as you can, so that you get the widest audience. After 
all, the net exists to give you an audience. Ignore those who suggest 
you should only use groups where you think the article is highly 
appropriate. Pick all groups where anybody might even be slightly 
interested. 

Always make sure followups go to all the groups. In the rare event 
that you post a followup which contains something original, make sure 
you expand the list of groups. Never include a "Followup-to:" line in 
the header, since some people might miss part of the valuable 
discussion in the fringe groups. 

Q: How about an example? 

A: Ok. Let's say you want to report that Gretzky has been traded from 
the Oilers to the Kings. Now right away you might think 
rec.sport.hockey would be enough. WRONG. Many more people might be 
interested. This is a big trade! Since it's a NEWS article, it belongs 
in the news.* hierarchy as well. If you are a news admin, or there is 
one on your machine, try news.admin. If not, use news.misc. 

The Oilers are probably interested in geology, so try sci.geo.fluids. 
He is a big star, so post to sci.astro, and sci.space because they are 
also interested in stars. And of course comp.dcom.telecom because he 
was born in the birthplace of the telephone. And because he's 
Canadian, post to soc.culture.Ontario.southwestern. But that group 
doesn't exist, so cross-post to news.groups suggesting it should be 
created. With this many groups of interest, your article will be quite 
bizarre, so post to talk.bizarre as well. (And post to comp.std.mumps, 
since they hardly get any articles there, and a "comp" group will 
propagate your article further.) 

You may also find it is more fun to post the article once in each 
group. If you list all the newsgroups in the same article, some 
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newsreaders will only show the the article to the reader once! Don't 
tolerate this. 

Q: How do I create a newsgroup? 

A: The easiest way goes something like "inews -C newgroup ....", and 
while that will stir up lots of conversation about your new newsgroup, 
it might not be enough. 

First post a message in news.groups describing the group. This is a 
"call for discussion." (If you see a call for discussion, immediately 
post a one line message saying that you like or dislike the group.) 
When proposing the group, pick a name with a TLA (three-letter 
acronym) that will be understood only by "in" readers of the group. 

After the call for discussion, post the call for flames, followed by a 
call for arguments about the name and a call for run-on puns. 
Eventually make a call for "votes." USENET is a democracy, so voters 
can now all post their votes to ensure they get to all 30,000 machines 
instead of just the person counting. Every few days post a long 
summary of all the votes so that people can complain about bad mailers 
and double votes. It means you'll be more popular and get lots of 
mail. At the end of 21 days you can post the vote results so that 
people can argue about all the technical violations of the guidelines 
you made. Blame them on the moderator-of-the-week for 
news.announce.newgroups. Then your group might be created. 

To liven up discussion, choose a good cross-match for your hierarchy 
and group. For example, comp.race.formulal or soc.vlsi.design would be 
good group names. If you want your group created quickly, include an 
interesting word like "sex" or "activism." To avoid limiting 
discussion, make the name as broad as possible, and don't forget that 
TLA. 

If possible, count votes from a leaf site with a once-a-week polled 
connection to botswanavax. Schedule the vote during your relay site's 
head crash if possible. 

Under no circumstances use the trial group method, because it 
eliminates the discussion, flame, pun, voting and guideline-violation 
accusation phases, thus taking all the fun out of it. To create an ALT 
group, simply issue the creation command. Then issue an rmgroup and 
some more newgroup messages to save other netters the trouble of doing 
that part. 

Q: I cant spell worth a dam. I hope your going too tell me what to do? 

A: Don't worry about how your articles look. Remember it's the message 
that counts, not the way it's presented. Ignore the fact that sloppy 
spelling in a purely written forum sends out the same silent messages 
that soiled clothing would when addressing an audience. 

Q: How should I pick a subject for my articles? 

A: Keep it short and meaningless. That way people will be forced to 
actually read your article to find out what's in it. This means a 
bigger audience for you, and we all know that's what the net is for. 
If you do a followup, be sure and keep the same subject, even if it's 
totally meaningless and not part of the same discussion. If you don't, 
you won't catch all the people who are looking for stuff on the 
original topic, and that means less audience for you. 

Q: What sort of tone should I take in my article? 
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A: Be as outrageous as possible. If you don't say outlandish things, 
and fill your article with libelous insults of net people, you may not 
stick out enough in the flood of articles to get a response. The more 
insane your posting looks, the more likely it is that you'll get lots 
of followups. The net is here, after all, so that you can get lots of 
attention. 

If your article is polite, reasoned and to the point, you may only get 
mailed replies. Yuck! 

Q: The posting software suggested I had too long a signature and too 
many lines of included text in my article. What's the best course? 

A: Such restrictions were put in the software for no reason at all, so 
don't even try to figure out why they might apply to your article. 
Turns out most people search the net to find nice articles that 
consist of the complete text of an earlier article plus a few lines. 

In order to help these people, fill your article with dummy original 
lines to get past the restrictions. Everybody will thank you for it. 

For your signature, I know it's tough, but you will have to read it in 
with the editor. Do this twice to make sure it's firmly in there. By 
the way, to show your support for the free distribution of 
information, be sure to include a copyright message forbidding 
transmission of your article to sites whose USENET politics you don't 
like. 

Also, if you do have a lot of free time and want to trim down the text 
in your article, be sure to delete some of the attribution lines so 
that it looks like the original author of -- say -- a plea for world 
peace actually wrote the followup calling for the nuking of Bermuda. 

Q: They just announced on the radio that the United States has invaded 
Iraq. Should I post? 

A: Of course. The net can reach people in as few as 3 to 5 days. It's 
the perfect way to inform people about such news events long after the 
broadcast networks have covered them. As you are probably the only 
person to have heard the news on the radio, be sure to post as soon as 
you can. 

Q: I have this great joke. You see, these three strings walk into a 
bar... 

A: Oh dear. Don't spoil it for me. Submit it to rec.humor, and post it 
to the moderator of rec.humor.funny at the same time. I'm sure he's 
never seen that joke. 

Q: What computer should I buy? An Atari ST or an Amiga? 

A: Cross post that question to the Atari and Amiga groups. It's an 
interesting and novel question that I am sure they would love to 
investigate in those groups. There is no need to read the groups in 
advance or examine the "frequently asked question" lists to see if the 
topic has already been dealt with. In fact, you don't need to read the 
group at all, and you can tell people that in your query. 

Q: What about other important questions? How should I know when to 
post? 

A: Always post them. It would be a big waste of your time to find a 
knowledgeable user in one of the groups and ask through private mail 
if the topic has already come up. Much easier to bother thousands of 
people with the same question. 
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Q: Somebody just posted a query to the net, and I want to get the 
answer too. What should I do? 

A: Immediately post a following, including the complete text of the 
query. At the bottom add, "Me too!" If somebody else has done this, 
follow up their article and add "Me three," or whatever number is 
appropriate. Don't forget your full signature. After all, if you just 
mail the original poster and ask for a copy of the answers, you will 
simply clutter the poster's mailbox, and save people who do answer the 
question the joyful duty of noting all the "me (n)s" and sending off 
all the multiple copies. 

Q: What is the measure of a worthwhile group? 

A: Why, it's Volume, Volume, Volume. Any group that has lots of noise 
in it must be good. Remember, the higher the volume of material in a 
group, the higher percentage of useful, factual and insightful 
articles you will find. In fact, if a group can't demonstrate a high 
enough volume, it should be deleted from the net. 

Q: Emily, I'm having a serious disagreement with somebody on the net. 
I tried complaints to his sysadmin, organizing mail campaigns, called 
for his removal from the net and phoning his employer to get him 
fired. Everybody laughed at me. What can I do? 

A: Go to the daily papers. Most modern reporters are top-notch 
computer experts who will understand the net, and your problems, 
perfectly. They will print careful, reasoned stories without any 
errors at all, and surely represent the situation properly to the 
public. The public will also all act wisely, as they are also fully 
cognizant of the subtle nature of net society. 

Papers never sensationalize or distort, so be sure to point out things 
like racism and sexism wherever they might exist. Be sure as well that 
they understand that all things on the net, particularly insults, are 
meant literally. Link what transpires on the net to the causes of the 
Holocaust, if possible. If regular papers won't take the story, go to 
a tabloid paper -- they are always interested in good stories. 

By arranging all this free publicity for the net, you'll become very 
well known. People on the net will wait in eager anticipation for your 
every posting, and refer to you constantly. You'll get more mail than 
you ever dreamed possible -- the ultimate in net success 

Q: What does foobar stand for? 

A: It stands for you, dear. 

Lykke til! 
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--kommando 39 

En gruppe kommandoer man kan gi til 
UNIX Mail mens man skriver meldinger. 

/usr/lib/Mail.rc. 41 
Global konfigurasjonsfil for UNIX Mail. 

/usr/spool/mail/bruker 4 1 ; 77;125 
Filen der innkommende post lagres inntil 
brukeren leser posten med en egnet 
postleser. 

ACSnet 198 
Active Newsgroups 47 - se Newsgrupper 
AddressFinder 244 

Mae-program for a lete etter opplys-
ninger om personer i X.500-katalogen. 

ADMD=Administrative Management 
Domain 226 - Se S/A-adresser 
Adressering 215 

Mekanismen for a identifisere partene 
entydig i en kommunikasjonsprosess. 

Advanced Telnet 24;139 
Terminalprogram for PC-NFS, emulerer 
VT-, Tektronix- og IBM3270-terminaler. 

Alias 47 
Kort navn for en liste med postadresser. 

Alternative Newsgroup Hierarchies 47 - se 
Newsgrupper 
Anonym FTP 174; 251 

En mekansime som brukes for a gjore 
informasjon, programvare mm tilgjen-
gelig for brukere i nettet ved hjelp av 
FTP. For a bruke tjenesten logger man 
seg inn med brukernavnet anonymous 
og elektronisk postadresse som passord. 

anonym Telnet 176 

Anonymous FTP list 175 
Liste (lang!!) med oversikt over alle ano-
nyme FTP-tjenester i nettet. Sirkulerer 
jevnlig i Newsgruppen comp.archives. 

AppleLink 234 
Apples interne nett. 

Applikasjonslag 208 - se OSI-modellen 
Archie 175 - se Nettarkivarer 
ARPANET 195; 211 
Artikkel 33 - se Newsartikkel 
ASCII-fjes 255 

ASCII-modus 160 
Overforingsmodus for tekstfiler i FTP, 
sorger blant annet for at linjeskifttegn 
konverteres riktig mellom sender og 
mottaker. 

ASIANET198 
Det asiatiske motstykket til BITNET. 

asynkrone terminaler 132 
ATTMail 234 
aun.uninett.no 189 

Blant annet vert for UNINETTs anonym 
FTP-tjeneste 

BIBSYS 149 
Bibliotekstjeneste for universiteter og 
vitenskapelige hoyskoler i Norge. 

Binary-modus 160 
Overforingsmodus for binaerfiler i FTP, 
overforer filen som en ren bitstrom. 

Bineerfil 160 
BITNET ("Because It's Time Network") 198 
BIX 234 
Blamodus 52 
Brev 30 

Meldingene som utveksles i den elektro-
niske posttjenesten. 

Broadcast 123 
Samtaleprogram for Mac i AppleTalk-
nett. 

-bruker/.emacs 89 
Konfigurasjonsfil for GNU Emacs. 

~bruker/.forward 127 
Videresending av elektronisk post til 
adressen lagret i denne filen. 

-bruker/.forward+local 127 
Vidersending pluss lokal kopi av 
elektronisk post. 

~bruker/.mailfilter 125 
Konfigurasjonsfil for PP. 

~bruker/.mailrc 43; 89 
Konfigurasjonsfil for UNIX Mail. 

~bruker/.newsrc 50; 52; 54; 65; 95 
Filen som holder orden pa Newsgrupper 
og Newsartikler for brukeren. Brukes av 
Newslesere under UNIX. 
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~bruker/.plan 240 
Fil som brukeren legger informasjon om 
seg selv i. Leses av blant annet finger(l). 

~bruker/dead.letter 37 
Siste meldingen man ikke sendte med 
UNIX Mail ligger i denne filen. 

~bruker/mbox 41 
Brukerens private postkasse, normalt 
havner brevene som leses av UNIX Mail 
her. 

~bruker/RMAIL 89 
Brev lest med Rmail i GNU Emacs lagres i 
denne filen. 

~bruker/tripnote 129 
Melding brukeren onsker a besvare all 
innkommende post med mens man er 
borte, legges i denne filen. 

Brukeragent 184 - Se Brukerprogram 
Brukernavn 219 

Navnet brukeren er kjent med pa en 
datamaskin. 

Brukerprogram 20 
Program som setter brukeren i stand til a 
kontakte og bruke en tjeneste i nettet, 
for eksempel en post- eller Newsleser. 
Ogsa kalt Brukeragent. 

C=Country 226 - Se S/A-adresser 
CCITT (Comite Consultatif International de 
Telegraphique et Telephonique) 27; 206 

Internasjonal organisasjon for televerk-
ene, samarbeider med ISO om standarder 
for datakommunikasjon. 

clari.nb.* 58 
clari.news.* 58 
clari.news.hot* 58 
clari.tw.* 58; 62 
ClariNet 47; 53; 58 

Foretak som selger nyhetsmeldinger for 
ulike byraer, blant annet UPI (United 
Press International), som Newsartikler. 
Artiklene finnes i c/or/'-hierarkiet av 
Newsgrupper. 

Client-FTP 168 
COMA 108 

PortaCOM-tjenesten ved UiO. 
comp.archives 175; 251 

Newsgruppe med nyheter omkring 
arkiver og anonyme FTP-tjenester. 

CompuServe 234 
config.tel 157 

COSINE (Corporarion for Open Systems 
Interconnect Networks in Europe) 194 
COSINE IXI 194;201 

Infrastruktur for europeisk FoU-nett, pa 
eksperimentstadiet. 

CREN (Corporation for Research and 
Educational Networking) 199 
CSNET 197 
cunyvm.cuny.edu 231 

Sentral node i BITNET, portner mellom 
posttjenestene i BITNET og Internet. 

DAP - Directory Access Protocol 242 
Protokollen som brukes nar DUA sp0r 
DSA etter opplysninger fra katalogen. 

Datafax 120 
Tjeneste for a sende meldinger fra en 
datamaskin til en faxmaskin. 

Datakommunikasjon 183 
Utveksling av informasjon mellom to 
eller flere parter via ett eller annet 
elektronisk medium. 

Datanett 11; 183 
Sammenkopling av datamaskiner pa en 
slik mate at de kan utveksle informasjon 
og arbeide sammen for a lose en data-
behandlingsoppgave. 

DATAPAK 158; 200; 209; 224 
Televerkets pakkesvitsjete dataoverfor-
ingstjeneste basert pa X.25-standarden. 

DATEX 200; 209 
Televerkets linjesvitsjete dataoverfor-
ingstjeneste basert pa X.21 -standarden. 

de244 
Linjeorientert program for a sporre etter 
opplysninger i X.500-katalogen, finnes 
under UNIX og DOS/PC-NFS. 

DECnet 214; 227 
Nett av maskiner som kommuniserer ved 
hjelp av protokollene i Digitals DNA -
Digital Network Arcitecture. 

DECnet COPY 24; 171 
Filoverforing mellom maskiner i DECnet. 

DECnet nodetabell 228 
Tabell med DECnet-nodenavn og DEC-
net-adresser til maskiner i DECnet. 

DECnet terminaltjeneste 157 - Se SET 
HOSTogdlogin(l) 
DECnet-adresse 227 
DECnet-nodenavn 227 
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DIB - Directory Information Base 242 
Samling av informasjon om objekter i 
X.500 katalogen. 

Distinguished Name (DN) 241 - se Entydig 
navn 
Distribusjonsliste 19; 43; 45 

En postadresse som er et alias for en rek-
ke mottakere, brev til adressen sendes 
automatisk til alle medlemmene av listen. 

DIT - Directory Information Tree 242 
Navnerommet i katalogtjenesten. 

dlogin(ldn) 157 
Terminaltjenesten i DECnet, ULTRIX-
varianten. 

DNIC - Data Network Identification Code 
225 

Den delen av DTE-adressen som inne-
holder nasjonskode og nettype. 

DNS - Domain Name System 213 
Navnetjenesten i Internet. 

Domain Name Server 223 - se Navnetjener 
Domenenavn 218; 222 

Navnet til en tjeneste eller en maskin i 
Internet. 

DSA - Directory Service Agents 242 
Katalogtjener, holder orden pa infor-
masjonen i en del av katalogen. 

DSP - Directory Service Protocol 242 
Protokollen som brukes nar DSAer ut-
veksler informasjon om sine respektive 
deler av katalogen. 

DTE-adresse 224 
Adressen til en tjeneste i et offentlig 
dataoverforingsnett, for eksempel 
DATAPAK eller DATEX. 

DUA - Directory User Agent 242 
Program som en bruker kan bruke til a 
sporre etter opplysninger om objekter i 
katalogen. 

E-HEPnet 199 
Den europeiske delen av HEPnet. 

E-SPAN 200 
Den europeiske delen av SPAN. 

EAN 27 
En gammeldags variant av X.400 
posttjenesten. 

EARN (European Academic Research 
Network) 45; 193; 198; 230 

Det europeiske motstykket til BITNET. 

EasyNet 234 
Digitals interne nett. 

Ekspertniva (PortaCOM) 110; 118 
Eksplisitt ruting 230 

Adresseringen av en tjeneste ved a oppgi 
ruten av maskiner forbindelsen gar 
gjennom. 

Elektronisk postsvarer 178 
Elektronisk postadresse som kan motta 
kommandoer i en form av elektronisk 
post, for eksempel foresporsel om a fa 
tilsendt informasjon om dette og hint. 

Emacs 87 
Editor for heltene. 

Emacs-kommandoer 92 
EMBL (European Microbiological Labora-
tory) 200 
Emily Postnews 257 

Orakelet i alle sporsmal om etikk og 
etikkette i News og andre tjenester. 

Endesystem 184 
Entydig navn 241 

Navn som entydig identifiserer objekter i 
katalogen. 

ESnet (Energy Science Network) 197; 199 
estcs1.span.nasa.gov. 244 

Portner mellom posttjenestene i Internet 
og SPAN/HEPnet. 

Et privilegium, - ikke en rettighet! 250 
Forste og viktigste leveregel i Cyberspace. 

Ethernet 209 
Ethernetadresse 217 
Eudora 77 

Postleser for Macintosh. 
EUnet (European UNIX Network) 48; 193; 
198 
FAQ - Frequently Asked Questions 253 

Fellesnavn pa artikler som med jevne 
mellomrom sirkulerer i en rekke News-
grupper. Inneholder svar pa sporsmal 
som ofte stilles i Newsgruppen og er et 
forsok pa a holde trafikken nede. Les FAQ 
for Newsgruppene du abonnerer pa! 
Noye! 

Fatt deg i kort- og klarhet! 253 
3. bud for net.citizen. 

FidoNet 234 
Filnavnet i DECnet 172; 227 
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Filoverforingstjeneste 22; 129; 159 
Viktig tjeneste i de fleste nett, gjor at 
brukeren kan overfore filer mellom mas-
kiner i nettet. 

finger(1) 239 
Program som kan brukes til a liste opp 
opplysninger om brukere pa maskiner i 
nettet. 

Fjerninnlogging 132 - se Terminaltjeneste 
Fjernnett 185 
Flaming 254 

Elektronisk variant av lynsjing. 
Flatt navnerom 218 

Et adresserom der alle objekter har et 
entydig en-leddet navn. 

FTAM 201 
FTP - File Transfer Protocol 213 

Filoverforingsprotokollen i Internet. 
ftp.funet.fi 174;251 

Viktig node i Internet 
Fysisk adresse 217 - se Nettadresse 
G=Given Name 226 - se S/A-adresse 
gateway 184; 231 - se Portner 
Geonet 234 
Gnu 23; 47 

Gnu is Not UNIX, et hyggelig dyr og et 
hyggelig prosjekt. 

GNU Emacs 87 
Gnus 95 

Newsleser i Emacs. 
Gopher 178 

Nettarkivar. 
Gruppekommunikasjon 17 
Gyldig returadresse 237 

Se adressen i From-feltet i mottatte 
postmeldinger. 

HEPnet (High Energy Physics Network) 193; 
199;229 

Hoyenergifysikernes nett. 
HESPA 200 

Norsk node i SPAN/HEPnet. 
Hierarkisk navnerom 218 

Navnerom organisert som en trestruktur. 
Et entydig navn pa en tjeneste bestar av 
flere ledd og dannes ved a folge 
trestrukturen fra tjenesten og opp til 
roten. 

I=lnitials 226 - se S/A-adresse 

IBM3270 132 
Defacto standard for terminaler i den del 
av verden som befolkes av IBM stor-
maskiner. 

Internet (TCP/IP) 25; 195; 211; 221 
Samling nett av maskiner og tjenester 
som kommuniserer ved hjelp av Internet-
protokollene, ogsa omtalt som TCP/IP. 

Internett 185 
Nett av nett. 

IP (Internet Protocol) 212 
Nettprotokollen i Internet. 

IP-adresse 221 
Nettadressen i Internet. 

1S7498 206 
Dokumentet som beskriver OSI-modellen. 

ISO (International Standardization 
Organization) 206 
JUNET198 
Katalogtjeneste 187; 241 

Tjeneste som holder orden pa opplys-
ninger om objekter og personer i nettet. 

Katalogtjenesten ved Universitetet i Oslo 
243 
Kommunikasjonsprogram 12; 184 
Kommunikasjonssystem 183 
Kommunikasjonstjeneste 11; 17 
Konferansetjeneste 19; 25 
LAN - Local Area Network 185 - se 
Lokalnett 
Lesemodus 52 - se Newsleser 
Lifeline Mail 69 

Postleser for DOS/PC-NFS. 
LISTENER 122 

Samtaletjeneste for DOS/PC-NFS 
Listserv 45 

Distribusjonslister i BITNET. 
Lokal IT-ansvarlig 6 

Helt, - definitivt den viktigste ressurs-
personen for IT-brukere ved UiO. 

Lokalnett 185 
Datanett som eies av og betjener en 
organisasjon. 

luka@usit.uio.no 7 
USITs Veiledningstjeneste. 

Laer av erfarne brukere! 253 
1. bud for netcitizen. 
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MacPub 77 
Tjeneste for Mac-brukere ved UiO, brukes 
til distribusjon av gratis programvare av 
ymse slag og kvalitet. 

MacTCP 24; 77 
Nettprogramvare for Macintosh. 

Mail 89; 94; 102 
Postprogram for Emacs. 

mail(1) 26; 37 
Det tradisjonelle postprogrammet under 
UNIX (BSD). 

mailbox 219 - se Postboks 
Maskinnavn 218 
MCI Mail 234 
Melding 30 

Objektene som utveksles i meldingsfor-
midlingstjenesten, for eksempel 
elekktroniske brev i posttjenesten og 
Newsartikler i Newstjenesten. 

Meldinger i PortaCOM 113 
Meldingsformidling 17 
Meldingslager 21 

Fil eller del av filsystemet som lagrer 
meldinger inntil de leses av brukeren. 

MFEnet (Magnetic Fusion Energy Network) 
199 
MHS - Message Handling Systems 17 
mlist 125 

Program for a administrere distribu-
sjonslister. 

MS - Message Store 21; 124 - se 
Meldingslager 
MTA - Message Transfer Agent 21; 124 -
se Transportprogram 
Name Server 218 se Navnetjener 
Navneautoritet 223 

Organisasjon som har ansvar for a for-
dele IP-adresser og domenenavn i et 
domene i Internet. 

Navnetjener 218; 223 
En maskin som holder orden pa IP-adres-
ser og domenenavn i et domene og 
holder kontakt med andre navnetjenere. 

net.citizen 28 
Innbygger i nettland, spesielt mye brukt 
om deltakere i Newstjenesten. 

netinst 68 
Program for a installere programvare for 
DOS/PC-NFS over nettet fra PCPUB. 

NetNews (nn) 54; 73 
Newsleser for DOS/PC-NFS. 

netnews.rc. 69 
Konfigurasjonsfil for NetNews (nn). 

NETNORTH 198 
Det kanadiske motstykket til BITNET. 

Netserv 45 
Arkivtjeneste i BITNET/EARN/mm. 

Nettadresse 217 
Unik identifikasjon av en fysisk port pa 
nettet, som regel et tall. 

News Article 33 - Se Newsartikkel 
news.announce.newusers 55; 253 

Forste lekse for nye bruker av 
Newstjenesten. 

news.answers 61 ; 267 
Samling av periodiske artikler og annen 
nyttig informasjon i Newstjenesten. 

Newsartikkel 20; 33 
Meldingene som utveksles i 
Newstjenesten. 

Newsgroups 46 se Newsgruppe 
Newsgruppe 20; 46 

Tematisk organisering av informasjonsut-
vekslingen i Newstjenesten. Newsgrupp-
ene er organisert i en rekke hierarkier 
(Active, Alternative og Regional News-
groups) og har flerleddet navn som 
gradvis innsnevrer temaet. 

Newstjenesten 19; 26 
Ogsa kalt USENET Network News, Net-
News og annet. 

Newstjenesten ved UiO 53 
NewsWatcher 54; 81 

Newsleser for Macintosh. 
NFS (Network File System) 21 
NIS (Network Information System) 21 
NNTP - Network News Transfer Protocol 
81:213 

Protokollen for utveksling av News. 
nntp.uio.no 53; 73; 81 

Newstjener ved Universitetet i Oslo. 
Nodenavn 217 

Navn p3 en maskin eller tjeneste i nettet, 
tekstlig representasjon av nettadressen. 

NORDUnet 191 
Samarbeidsorgan for FoU-nettene i 
Norden. 
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NORDUNET191 
Nettet som kopler sammen FoU-nettene i 
Norden og gir de forbindelse til resten av 
verden. 

Nordunet Resource Guide 192 
Guide til tjenester og ressurser i FoU-
nettene i Norden. 

NSFNET (National Science Foundation 
Network) 196 

Ryggraden i Internet. 
nslookup(l) 238 

Program som brukes til a sporre navne-
tjenere i Internet om opplysninger av 
forskjellig slag. 

O=0rganization 226 - se S/A-adresse 
OSI-modellen 205; 206 

Standard som beskriver egenskapene ved 
apne systemer. 

OSI-nett 200; 224 
Nett med tjenester basert pa OSI-proto-
koller. 

OSI-protokoller 209 
Protokoller spesifisert i henhold til OSI-
modellen. 

OU=Organizational Unit 226 - se S/A-
adresse 
Oversiktsmodus 52 
P.S.I. (Packetnet System Interface) 201 
PAD-tjeneste 158:200 

Terminaltjeneste i et X.25-nett. 
PC-NFS 24; 68 

Nettprogramvare for DOS-maskiner. 
PeaceNet 234 
Person-til-person kommunikasjon 17 
PHONE 128 

Samtaletjeneste i DECnet 
pk = postkontor 125 
PMR - Poor Man's Routing 229 
POP - Post Office Protocol 69; 77: 214 
PortaCOM 19; 24; 108 
Portner 184; 231 

Maskin- og programvare som kopler 
forbindelsen mellom tjenester i nett 
basert pa forskjellige protokoller. 

Postadresse 219; 224 
Identifikasjon av sender og mottaker av 
elektroniske postmeldinger. 

Postadresse i DECnet 227 

Postmaster 219; 237 
Postmesteren i posttjenesten, en sterkt 
overarbeidet person. 

postnews(1) 50 
Program for a sende artikler til News-
tjenesten. 

PP26; 124 
Postkontor i Cyberspace, kan rute mel-
dinger mellom forskjellige posttjenester. 
Benyttes ved Universitetet i Oslo og i 
UNINETT. 

PRMD=Private Management Domain 226 -
se S/A-adresse 
proprietaere protokoller 204 

Leverandorspesifikke protokoller 
Protokoll 11; 183; 203 

Samlingen av regler og prosedyrer som 
benyttes nar to parter kommuniserer. 

Protokollsett 203 
Samling av protokoller som 'horer 
sammen' og er basis for tjenester i 
nettet. 

R2 139 
VTxxx terminalemulator i Advanced 
Telnet. 

R8 139 
IBM3270-emulatoren i Advanced Telnet 

RARE (Reseaux Associes pour la Recherche 
Euro pen ne) 193 
Reflection-program 139 

Terminalemulator i Advanced Telnet. 
Regional Newsgroup Hierarchies 48 - se 
Newsgruppe. 
Relative Distinguished Name 242 - se 
Relativt entydig navn 
Relativt entydig navn 242 

Brukes i katalogtjenesten, ethvert objekt 
har et navn som er entydig i en del av 
katalogen, men ikke i katalogen som 
helhet 

Ressursdeling 17; 21; 129 
RFC1036 «Standard for USENET Messages» 
30 

Dokumentet som beskriver formatet pa 
en Newsartikkel. 

RFC822 «Standard for the Format of ARPA 
Internet Text Messages» 30 

Dokumentet som beskriver formatet pa 
elektroniske postmeldinger i Internet. 
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Rmail 91 
Postleser for Emacs 

rn(1) 26; 50 
En enkel Newsleser for UNIX. 

rot13 49 
Krypteringsalgoritme som benyttes i 
Newstjenesten. 

S/A-adresse 226 
Adresseformatet i X.400 der avsender og 
mottaker spesifiseres ved hjelp av 
verdien pa en rekke attributter (C, 
ADMD, PRMD, 0 osv). 

S=Surname 226 - se S/A-adresse 
SET HOST 24; 157 

Terminaltjeneste i DECnet. 
SETH0ST/X29 158 

X.25 terminaltjeneste under VAX/VMS. 
skrivemodus 52 
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol 77; 
213 

Postprotokollen i Internet. 
Source Routing 230 - se Eksplisitt ruting 
SPAN (Space Physics Analysis Network) 
193; 199:229 

Romforskernes nett. 
Standard Attributt-adresse 226 - se S/A-
adresse 
Stay cool!! 254 

4. bud for net.citizen. 
Supemett 187 

Hoyhastighetsnett pa eksperimentbasis i 
UNINETT. 

Sokemuligheter i PortaCOM 115 
talk(1)47; 121:213 

Samtaletjeneste i Internet 
TCP (Transport Control Protocol) 212 
TCP/Connect II 141; 152 

Terminal- og filoverforingsprogram for 
Macintosh. 

TCP/Connect Settings 147 
Konfigurasjonsfil for TCP/Connect II. 

TCP/IP 211 
TCP/IP-baserte tjenester 23 
Tekstfil 160 
Telefax 120 
TelemaX.400 200; 233 

Televerkets X.400 posttjeneste. 

Telnet for Macintosh 141 
TELNET for VAX/VMS 137 
Telnet under DOS 138 
telnet(1) 133 
TelnetManager 139 
Terminalemulator 14; 139; 143 

Program som emulerer (etterligner) en 
terminaltype, for eksempel VT100 eller 
IBM3270. 

terminalemulering 145 - se 
Terminalemulator 
Terminaltjeneste 22; 129; 132 
Terminaltype 131; 132 
The Matrix 19 

The Holy Book for net.citizen 
Tjenermaskin 13 
Tjenestenett 185 
tn3270 26; 132; 149; 152 
Token Bus 209 
Token Ring 209 
Toppdomene 222 
Transportprogram 20 

Programmet som sorger for transporten 
av meldinger gjennom nettet til maskin-
en der mottakeren kan lese meldingen. 

UA - User Agent 20; 124; 184 - se 
Brukerprogram 
UDP (User Datagram Protocol) 213 
uio-gruppene 57 

Lokale Newsgrupper for Universitetet i 
Oslo 

uio.nye-brukere.hjelp 57 
uio.nye-brukere.meldinger 54; 253 

Informasjon om Newstjenesten ved UiO 
UNINETT 186 

Nett for forskning og hoyere utdanning i 
Norge. 

UNINETT DECnett 187 
UNINETT EARN 188 
UNINETT Internett 187 
UNINETT OSInett 188 
UNINETT Transportnett 186 
UNINETTINFO 191 

Elektronisk postsvarer for UNINETT. 
UNINETTs X.25-tjeneste 158 
UNINYTT192 

Meldingsblad for UNINETT. 
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US-SPAN 200 - se SPAN xrn(1)23;64 
USENET 197 Newsleser for X Window System 
USENET Network News 19 Apne systemer 204 
User's Network 197 
UUCP (UNIX to UNIX Copy Program) 25; 
197 
UUCP/EUnet 229 
UUCP/USENET/EUnet/m.fl. 197 
uunet.uu.net 231 

Tjeneste som blant annet fyller oppgaven 
som portner mellom UUCP/USENET og 
Internet. 

VAX/VMS MAIL 24; 103 
Posttjenesten i DECnet. 

VAX/VMS-tjenester 24 
Velg riktig forum! 253 

2. bud for net.citizen. 
Virtuell terminal 132 - se Terminaltjeneste 
VistaCom 153:155 
WAIS (Wide Area Information Service) 178 
WAN - Wide Area Network 185 - se 
Fjernnett 
whatis 175 

Nettarkivar, database med tilgjengelig 
programvare. 

White Pages 243 
Stor X.500 katalog i USA. 

White Pages i LifeLine Mail 244 
write(1) 121 
WWW (World Wide Web) 178 
X Window System 24 
X.21 221 
X.25 200; 209; 224 
X.25 terminaltjenester 158 
X.29-tjeneste158;200 
X.3, X.28 og X.29 158; 200 
X.400 27; 209 

Internasjonal standard for meldingsfor-
midling. 

X.500 201 ; 209; 241 
Internasjonal standard for katalog-
tjenester. 

xmh(1) 23; 62 
Postleser for X Window System 

X0N/X0FF 203 
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Denne boka inneholder 96% av det alminnelige IT-brukere trenger a vite om 
datakommunikasjon, kommunikasjonstjenester og brukerprogrammer. Dette 
appendixet inneholder dels oversikt over dokumentasjonen av programmene 
som omtales, og dels tips om supplerende litteratur i skriftlig og maskinlesbar 
form, samt tips om hvordan man kan fa tak i sukkertoyet. 

USIT Hjelp, Gopher mm 
USIT Hjelp er en hjelpetjeneste for IT-brukere ved Universitetet i Oslo. Det er 
en felles hjelpetjeneste for UNIX-, VAX/VMS-, DOS- og Mac-brukere. Her 
vil man etter hvert finne informasjon av forskjellig slag om bruk av IT ved uni-
versitetet, om USITs tjenester, om lokale IT-tjenester mm. Dette arkivet blir fylt 
opp med informasjon fortlopende utover hosten. 

Informasjonen som ligger i dette arkivet, og i en stor mengde andre arkiver i 
nettet far man tilgang til med gopher. Pr trykketidspunkt finnes klienter for 
Macintosh og UNIX (bade XI1 og vanlig terminal). Macintoshklienten ligger i 
mappen USIT Distribusjon:Kommunikasjon:Gopher-Applikasjoner pa 
MacPub. Programmet installeres ved & dra mappen Gopher App.d 1.3b56 
over pa maskinen og starte programmet. I mappen ligger en kort beskrivelse av 
hvordan man kommer i gang. 

X I 1 - og terminalversjonen av Gopher for UNIX heter henholdsvis xgopher(l) 
og gopher(l) og kan kjores fra de fleste UNIX-maskiner og arbeidsstasjoner ved 
universitetet. Pa en UNIX-arbeidsstasjon startes programmet med folgende 
kommando i et terminalvindu: 

% x g o p h e r & 

Etter en kort pause far man et Xgopher-vindu pa skjermen og er i gang. 
Terminalversjonen startes pa denne maten: 

% gophe r 

Begge programmene er meget bra, enkle a komme i gang med og intuitive i 
bruk . De er dokumentert i egne manualsider: 

% man gopher 
% man xgopher 

Tilsvarende Gopher-klienter for DOS/PC-NFS og VAX/VMS vil foreligge i 
lopet av hosten. 

Husk at Gopher er en nettarkivar, et program som kan snakke med informa-
sjonssamlinger i hele Internet! 

Installasjon av programmene 
For UNIX- og VAX/VMS-brukere er alle omtalte programmer ferdig installert 
pa maskinene. 
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For DOS- og Mac-brukere kreves en viss innsats for a komme i gang. For disse 
brukerne kan komme i gang med programmene ma maskinene vaere koplet til 
nettet og ha installert nettprogramvare. Dette arbeidet er det vanligvis lokal IT-
ansvarlig eller personell fra USIT som utforer. Nettprogramvaren for Mac heter 
MacTCP. Installasjon og konfigurering av MacTCP er beskrevet i «Kommuni-
kasjonstjenesterfor Mac-bruker ved Universitetet i Oslo». For DOS heter den P C -
NFS. Installasjon og konfigurering er beskrevet i «ABC om PC-NFS. Installa-
sjonshdndbok». MacTCP er gratis, mens PC-NFS koster noen hundrelapper og 
ma kjopes fra Innkjopsseksjonen. 

I begge tilfeller er det pakrevet at lokal IT-ansvarlig eller USIT-personell instal-
lerer og konfigurerer programvaren, i alle fall den forste gangen. 

Mac-brukere finner alle de omtalte programmene pa MacPub: 
MacPub:USIT Distribusj on:Kommunikasj on 

MacPub er en felles AppleShare-tjener for Mac-brukere ved universitetet. Tje-
neren finner man i AppleTalk-sonen Fellestjenester pa tjenermaskinen Mac-
Mekker. Her logger man seg inn med det brukernavn og passord som man far 
tildelt ved installasjonen av MacTCP. 

Med unntak av den programvaren som ma kjopes, ligger alle omtalte D O S / P C -
NFS-programmer klar til installasjon pa PCPUB som er en fil tjener med doku-
menter og gratisprogrammer for DOS-brukere ved universitetet. Denne tjenes-
ten finnes som P:-driven pa DOS-maskiner med PC-NFS. AH programvare 
installeres ved hjelp av programmet netinst: 

C:\> p 
P : \ > n e t i n s t 

Brukeren far na opp en meny og velger programvare for installasjon derfra. Etter 
at installasjonsprogrammet er ferdig, er programmet klart til bruk. 

Advanced Telnet er det eneste programmet, ved siden av PC-NFS, som ma 
kjopes. Det koster i underkant av tusen kroner og bestilles gjennom Innkjops-
seksjonen. 

Dokumentasjon av programmene 
Programmene er jevnt over godt dokumentert bade skriftlig og maskinlesbart. 
De fleste programmene har dessuten gode online hjelpefunksjoner, hjelpefunk-
sjoner inne fra programmet. Vanligvis er de kontekstsensitive, det vil si at man 
far hjelp pa det punkt man er i programmet. Det forste man som ny bruker bor 
gjore seg kjent med i et program er disse hjelpefunksjonene. 

Pa UNIX-maskinene har alle de omtalte programmene egne manualsider. 
Manualsiden til et program kan man lese ved a oppgi navnet pa programmet 
som argument til man(l): 

% man program 

Manualsiden kan man skrive ut pa en skriver med folgende kommando: 
% man program I colcrt - I ppr -Pskriver -Vascii 
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For G N U Emacs finnes et lite hefte med navnet «ABC om GNU Emacs» 
tilgjengelig fra USIT. I «GNU Emacs Manual) finnes dokumentasjon av 
Mail/Rmail, ved siden av uttommende dokumentasjon av editoren og alle dens 
muligheter. Det finnes ogsa et Reference Card for G N U Emacs. Gnus er 
dokmentert i «GNUS ManuaU. Alt er lagt opp som PostScriptfiler pa UNIX-
maskinene ved universitetet og kan skrives ut pa en laserskriver: 

% cd /local/doc/gnu/ 
% ppr -Pskriver -Dps {emacs,gnus,refcard}.ps 

GNU Emacs har ogsa innebygde hjelpefunksjoner. Man kan ga gjennom et lite 
selvstudium i bruk av editoren med kommandoen C-h i. Ved a gi kommandoen 
C-h tre ganger far man en oversikt over hjelpesystemet. Hjelpefunksjonen er 
kontekstsensitiv, slik at uansett hvor man er i programmet kan man gi komman-
doen C-h og fa relevant hjelp. 

Pa VAX/VMS-siden er programmene dokumentert i hjelpebiblioteket pa 
maskinene. For a lese hjelpeteksten til et program brukes folgende kommando: 

$ HELP PROGRAM 

En del programmer er dokumentert i USITs eget hjelpebibliotek. I sa fall brukes 
kommandoen: 

$ HELP @USIT PROGRAM 

Dersom man ikke oppgir navnet pa noe program som argument til disse to 
kommandoene, far man en liste over hvilke programmer det finnes hjelpetekster 
for i bibliotekene. 

For man kan ta utskrift av en hjelpetekst pa en skriver ma teksten legges pa fil 
med kommandoen: 

$ l i b / e x t r a x t = p r o g r a 2 n / o u t = f i2navrn hjelpebibliotek 

PROGPvAM er programmet man onsker a fa tak i hjelpeteksten for, FILNAVN 
er navnet pa filen teksten skal lagres under og HJELPEBIBLIOTEK er biblio-
teket hjelpeteksten ligger i. Er det et ordinasrt VMS-program heter biblioteket 
SYS$HELP:HELPLIB.HLB. Tilhorer teksten USITs eget bibliotek sa er 
navnet SYS$HELP:USIT.HLB. Deretter skrives teksten ut med PRINT-
kommandoen. 

Pa DOS-siden er dokumentasjonen av PC-NFS grunnleggende. «PC-NFS 
User's Guide. Version 4.0" (Sun Microsystems) omtaler blant annet bruk av FTP, 
Telnet, RCP og Listener. I tillegg kommer «PC-NFS Reference Manual. Version 
4.0» (Sun Microsystems) med fullstendig dokumentasjon av alle programmene 
som folger PC-NFS. USIT har gitt ut heftet «ABC om PC-NFS. Brukerhdndbok» 
som ogsa gir fyldig omtale av de samme programmene, samt Lifeline Mail og 
NetNews. 

Fullstendig dokumentasjon av VistaCom for DOS finnes i « VistaCom PC Com-
munications with 4105 Terminal Emulation') (Control Data Corp.). Tilsvarende for 
Advanced Telnet finnes i «PC-NFS Advanced Telent User's Guide. Version 1.0» 
(Sun Microsystems). 

Pa Macintosh-siden ligger tilgjengelig dokumentasjon sammen med program-
mene i mappene a MacPub. Det gjelder «TCP/Connect II User's Guide" for 
TCP/Connect II, «Eudora. Bringing the P.O. to Where You Live» for Eudora og 
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«NewsWatcher User Doc» for NewsWatcher. NCSA Telnet er dokumentert i 
«NCSA Telnet for the Macintosh". Disse dokumentene finnes altsa i de respektive 
programmenes mapper pa MacPub og kan skrives ut pa en vanlig laserskriver. 
VistaCom er dokumentert i «VistaCom Mac. Communications with 4105 Terminal 
Emulation" (Control Data Corp.). Fetch og AddressFinder finnes det forelopig 
ikke noe skriftlig dokumentasjon av. 

Generell og spesiell litteratur 
Det finnes masse generell litteratur om datanett og datakommunikasjon, littera-
tur med sterkt varierende faglig dybde. Den klassiske laereboka pa omradet er 
Andrew S. Tanenbaum: ((Computer Networks" (Prentice-Hall, 1988). Pa norsk 
finnes Stig Selmer-Anderssen: «Modeme datakommunikasjon" (Dataforlaget, 1991). 
Boka retter seg primaert mot brukere som benytter modem for a komme i 
kontakt med elektroniske oppslagstavler (BBSer) og andre 
kommunikasjonstjenester. Nar det gjelder TCP/IP og Internet-protokollene er 
Douglas Comer: ((Internetworking with TCP/IP" (Prentice-Hall, 1988) den store 
laereboka. En forholdsvis overkommelig innforing i fenomener som TCP/IP, 
NFS (Network File System), X Window System mm finnes i Stephen 
Kochan/Patrick Wood: «UNIX Networking" (Hayden Books, 1989). Ellers finnes 
det et stort utvalg for alle behov og kompetansenivaer i kommunikasjonshylla i 
Akademika og andre bokhandlere. 

Blant litteraturen som tar for seg nettene og kommunikasjonstjenestene spesielt 
er det en bok som skinner svaert mye sterkere enn andre. Det er John S. Quar-
terman: «The Matrix. Computer Networks and Conferencing Systems Worldwide" 
(Digital Press, 1990). Til denne boka finnes ingen verdig konkurrent. 

Spesialnummeret av Scientific American (sept. 1991) om ((Communications, Com-
puters and Networks" inneholder mye interessant stofFbade om nettverden og om 
nettverdens forhold til og pavirkning av resten av verden. Verdt a fS med seg. 

Tre boker som gir helt spesielle innfallsvinkler til fagomradet ma ogsa nevnes. 
Don Ribes/Sandy Ressler: «Life with UNIX" (Prentice-Hall, 1989) gir et unikt 
bilde av UNIX-verdenen, dens historie og ikke minst dens underverden. Eric 
Raymond: «The New Hacker's Dictionary" (MIT Press, 1991) er en usedvanlig 
ordbok med forklaring pa det meste av slanguttrykk og sjargong i nett- og data-
verden. Meget underholdende lesing. John A. Barry: «Technobabble» (MIT Press. 
1991) er pa sin side en svaert avslorende bok om hvordan bransjen radbrekker 
spraket og bruker det som maktfaktor og roykteppe. 

/uio/doc/netinfo 
Rundt i nettet svever det en del nyttige dokumenter. En del av disse har USIT 
samlet pa filomradet /uio/doc/netinfo pa UNIX-maskinene ved universitetet 
slik at brukerne enkelt kan fa tak i dem. Eksempler pa dokumenter som vil ligge 
her er: 

• Internet Resource Guide som er en (stor) oversikt over en rekke forskjellige 
tjenester som finnes i Internet. 
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• NORDUnet Resource Guide som er en tilsvarende oversikt for FoU-nett-
ene i Norden. 

• Directory of Electronic foumals and Newsletters som er akkurat det tittelen sier. 

• INternet-accessible L:ibrary Catal.olgs & Databases som presenterer mer enn 
100 tilgjengelige bibliotekstjenester, databaser mm i nettet. 

• RFCer, FYIer, FAQer og annet. Se nedenfor. 

• Ulike periodiske artikler i Newstjenesten. 

• Annet USIT matte tro er av interesse for (noen av) brukerne. 

RFC stir for Request for Comment og er dokumenter med en bestemt status i 
Internet. Noen RFCer spesifiserer protokollene som benyttes, mens andre er 
kun ment som informasjon til brukerne. Av de siste kan nevnes RFC1118: «The 
Hitchhikers Guide to the Internet" og RCF1290: ((There's Gold in them thyar Net-
works". En del dokumenter distribueres ogsa som FYI, som star for For Your 
Information. 

I en rekke Newsgrupper forekommer det periodiske artikler med FAQ i tittelen. 
FAQ star for Frequently Asked Questions (with Answers). Disse artiklene oppdateres 
og sendes ut med jevne mellomrom, vanligvis en gang i maneden, og alle inne-
holder svaert nyttig informasjon. Et viktig delmal ved FAQene er a redusere tra-
fikken i gruppen. 

FAQer og andre periodiske artikler i Newstjenesten finnes ogsa i Newsgruppen 
news.answers. Eksempler pa nyttige periodiske artikler som ogsa vil vaere 
tilgjengelig pa /uio/doc/netinfo er: 

• Finding Addresses som inneholder opplysninger om hvordan man kan lete 
pa egenhand etter elektroniske postadresser. 

• Inter-Network Mail Guide beskriver hvordan man sender elektronisk post pa 
tvers av de fleste offentlig tilgjengelige nett. 

• Special Internet Connections som er en oversikt over hvordan man kommer i 
kontakt med en del spesielle tjenester i Internet. 

• Zamfiled's Wonderfully Incomplete, Complete Internet BBS list med opplys-
ninger om elektroniske oppslagstavler tilgjengelig i Internet. 

• How to Find Sources er en beskrivelse av hvordan kildekode til programmer 
distribueres i nettet og hvordan man far tak i den. 

• International Connectivity er en oversikt over alle land i verden og hva slags 
nettforbindelser som finnes til landet (Internet, UUCP, BITNET og 
Fidonet). 

I tillegg kan nevnes at UNINETT ogsa har en del dokumenter og informasjon 
tilgjengelig i elektronisk form via postsvareren UNINETTINFO, anonym FTP 
til aun.uninett.no og Gopher. 

/info/uio/it 
linfo/uio/it er USITs meldingsblad. Det kommer med ujevne mellomrom og i 
hoyst variabel storrelse og inneholder informasjon (info) om smatt og stort ved 
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ABC om Kommunikasjonstjenester 

bruk av informasjonsteknologi (it) ved Universitetet i Oslo (uio). Bladet distribu-
eres (forsoksvis) til registrerte brukere ved universitetet og til andre interesserte. 
Abonnement er gratis og kan bestilles ved henvendelse til Luka. 

luka@usit.uio.no og andre hjelpere 
Generell hjelp og veiledning i bruk av IT-tjenester ved universitetet fas ved hen-
vendelse til lokal IT-ansvarlig eller til Luka - USITs Veiledningstjeneste. Luka hol-
der til i 2. etasje i Informatikkbygget, Gaustadalleen 23 og er apen mandag-fre-
dag fra kl 08.00 til 21.00 (18.00 fredag). Telefonnummeret til Luka er 852480 
og den elektroniske postadressen luka@usit.uio.no. 

USIT har opprettet distribusjonslister knyttet til en del sentrale tjenesteomrider. 
Disse kan brukes til a sporre om ting knyttet til bruken av tjenestene. Noen 
sentrale lister er: 

• bss@usit.uio.no benyttes til generelle henvendelser om IT-tjenestene til 
USITs Brukerstotteseksjon (BSS). 

• fms@usit.uio.no brukes til feilmelding av tjenermaskiner, nettkomponeter 
og annet til Feilmeldingssenteret ved universitetet (FMS). 

• pcadm@usit.uio.no benyttes til alle henvendelser omkring PC-NFS og bruk 
av DOS-maskiner og programmer ved universitetet. 

• macadm@usit.uio.no benyttes til typer henvendelser omkring bruk av 
Macintosh ved universitetet. 

• postmaster@usit.uio.no benyttes til henvendelser omkring posttjenesten, 
NB!, dersom ingen andre kan gi svar pa henvendelsen. 

• newsmaster@usit.uio.no brukes til henvendelser omkring Newstjenesten. 

I tillegg kommer News og PortaCOM. Svaert ofte er henvendelser i relevante 
Newsgrupper eller PortaCOM-moter den raskeste maten a fa svar pa et spors-
mal. USIT har et spesielt ansvar for a folge opp henvendelser i Newsgrupper og 
PortaCOM-moter der USIT forekommer i navnet. Poenget med News og 
PortaCOM er imidlertid ikke a komme i kontakt med USIT, men a komme i 
kontakt med andre brukere som kanskje har hatt de samme problemene og 
funnet andre og lurere losninger enn USIT kanskje har. Nytten av News og 
PortaCOM som formidler av brukererfaring og felles problemlosning kan aldri 
overvurderes. 
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Skrivervik Data har hele tiden 
hatt klokkertro pa apne systemer 

De som ser malet har 
lettere for a treffe blink 

I Skrivervik Data gleder vi oss over den 
oppsiktsvekkende fremgangen for apne 
systemer. Men fremgangen overrasker oss 
ikke. Apne systemer og vedtatte standarder 
har hele tiden vaert basis for vare leveranser av datamaskiner, programvare og 
nettverkslosninger - til universitetet, til naeringsbedrifter, til offentlige og private 
organisasjoner. Vi har vist evne til a skyte blink nar det gjelder a skaffe kundene vare de 
mest palitelige og avanserte produkter som finnes pa markedet. Produkter som i h0y grad 
ligger i forkant av den teknologiske utvikling. Samtidig tar vi pa oss ansvaret for at den 
enkelte bruker av vare installasjoner utvikler sin kompetanse og oker sin produktivitet. 
Det er i dette naere og forpliktende samarbeid med kunden og hele hans organisasjon, vi 
laerer hva vi skal sikte pa. 

Skrivervik Data, Sognsveien 76. 
Boks 3885 Ulleval Hageby, 0805 Oslo. 

Telefon 02-18 58 00. Telefax 02-18 59 98. 
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