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1 Mål

1. Beherske bruk av email med mailprogrammet Eudora Light, og vite litt om hva slags
forskjellige måter du kan benytte mail på og hvilke tjenester du kan utføre med de fleste
mailprogram

2. Beherske surfing på www med bruk av webleseren Netscape

3. Forstå at email og www er to tjenester på internet, dvs to forskjellige måter å bruke internet
på

2 Email

Email er en av de eldste tjenestene på internett, men det er en tjeneste som er blitt utvidet betrak-
telig de siste årene. De første vi måte vite for å bruke email er:

� brukernavn
� passord
� navn på mailserver
� (+ muligens tlfnr sammen med et annet brukernavn og passord viss du bruker oppringt

forbindelse, f.eks. modem eller isdn)

Generelt har en email adresse følgende format: brukernavn@mailserver F.eks. Viss du har
brukernavn eri_hjel og er student ved HiG hvor mailserver heter higstud6.hig.no kan du
benytte mailadresse eri_hjel@higstud6.hig.no Ofte er systemene satt opp slik at du kan
benytte en enklere adresse. Standarden i Norge er at man kan benytte domenenavnet uten selve
servernavnet (dvs benytte hig.no i stedet for higstud6.hig.no) og benytte fornavn.etternavn
i stedet for brukernavn. F.eks. i det tidligere nevnte eksempel kan du benytte erik.hjelmaas@hig.no
i stedet for eri_hjel@higstud6.hig.no

NB! Vi skal i den følgende øving ikke benytte noen slik forenkling.

Det er idag mange måter å benytte email på, vi skal se på de 3 vanligste (andre måter kan f.eks.
være å lese mail på mobiltlf osv):

1. Hente ned mail med et mailprogram til PCn din (Eudora).
+ alle vedlegg blir liggende direkte på PCn din
+ alt går fort (utenom å sende og hente ned mail)
- må sitte ved PCn (eller PC med samme system) for å få tilgang til mailen din
- skikkelige mailprogram koster penger
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2. Logge seg inn på en server og lese mailen der den ligger i stedet for å hente den ned til PCn
din (pine)
+ du kan lese mail uansett hvor du fysisk befinner deg (all mail samlet på serveren)
- kan gå tregt viss linjen til server er dårlig
- vedlegg kan være slitsomt å håndtere

3. Lese mail gjennom www (hotmail.com, email.com, yahoo.com, osv)
+ du kan lese mail uansett hvor du fysisk befinner deg
- kan gå tregt viss linjen til server er dårlig
- koster penger for å benytte mange tjenester og du har som regel veldig begrenset plass

3 Øving email

I denne øvingen skal vi lære oss å bruke elektronisk post (email, mail, epost). Vi skal benytte
programmet som heter Eudora. Vi skal også se hvordan vi kan sende mail med programmet pine
under linux, og hvordan vi kan sende mail på www.

Før øvingen må du vite hvem du skal sende mail til. Vi gjør det slik at du sender mail til den som
sitter ved siden av deg på laben, gå sammen to og to slik at alle får både sendt og mottatt mail.

3.1 Øving - Eudora

1. Start programmet Eudora (start->programs->eudora). Nå skal du automatisk få opp en
dialogboks som heter Options. Viss du ikke har fått opp den, kan du finne denne på Tools-
>Options

2. Nå må du fortelle Eudora hvor den kan hente mailen din (dvs hvilken server og bruker-
navn). Gå til Tools menyen og klikk på Options. Klikk på Personal Information og skriv inn
din POP account (brukernavn@higstud6.hig.no). POP account er egentlig det samme
som mailadresse, men det kalles POP account i og med at en mailadresse kan være forenklet
(som nevnt tidligere).

3. Nå kan du åpne postkassene dine for innkommende og utgående mail på menyen Mailbox.
Hvis du har mail der kan du lese den ved å dobbeltklikke på den.

4. Send en mail til den du har avtalt å maile med ved å velge Message->New Message.

5. Skriv inn adressen du skal sende til (brukernavn@higstud6.hig.no). Skriv inn "Min første
mail" som subject (beveg deg mellom feltene enten ved å klikke på de eller ved å bruke
tabulator tasten). Skriv inn en kort meldingstekst (f.eks. "Hei! her kommer en liten mail fra
meg.") og send mailen ved å trykke på send (knapp i det samme vinduet som mailen du
skriver).

6. Nå har du forhåpentligvis en eller annen mail liggende i postkassen din for innkommende
mail. En mail kan du svare på ved å først merke mailen du skal svare på, så bruke Message-
>Reply. Prøv dette og skriv inn f.eks "takk for mailen din!" som svar (evn. under den
forskjøvede opprinnelige meldingsteksten hvis denne er tilstede).

7. Når du sender mail har du også muligheten til å sende med vedlegg (f.eks. dokumenter du
vil at mottakeren skal se igjennom for deg, eller andre skriv som skal distribueres elektron-
isk). Prøv å send en mail hvor du legger ved en vilkårlig fil (gjerne en av filene du har brukt
tidligere som du har liggende på H:) som attachment (vedlegg). Dette gjør du ved å starte
som i punkt d), og ved å bruke Message->Attach File og der velge den filen du vil ha som
vedlegg.
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8. Sørg også for at noen sender deg en email med vedlegg (send evt. til deg selv!). Les mailen
og vedlegget. På noen maskiner er Eudora konfigurert til å legge vedlegg på samme katalog
som selve programmet. Gå evt. selv inn i Tools->Options og klikk Attachments og sørg
for å velge en egen katalog som Attachment Directory (lag f.eks. en egen underkatalog på
eudorakatalogen som du kaller vedlegg).

9. I Eudora har vi mulighet til å lage adresselister. Klikk på Tools->Adressbook. Her kan klikke
på New og skrive inn navnet på adresselisten din (f.eks. ńtestlisteż). Deretter kan du klikke
i boksen address(es), og fylle inn adressene du skal ha på listen (f.eks. deg selv og den du
mailer med og evn flere andre fra kurset, du kan godt maile meg på eri_hjel@higstud6.hig.no).
Adressene du skriver inn kan adskilles med komma og mellomrom, eller linjeskift. Avslutt
dette vinduet med å klikke øverst i høyre hjørne.

10. Send så en liten mail som du bare adresserer til det navnet du har gitt adresselisten din.

11. Det kan også være kjekt å kunne holde styr på de adressen vi bruker oftest. Du kan lagre en
adresse i en liste ved å bruke Special->Add as Recipient etter at du har merket den adressen
du vil lagre (f.eks. ved å klikke og dra over adressen med musa).

12. For å holde orden på mail er det nyttig å lage egne mailbokser for ulike temaer etc. Lag
to tema-mailbokser som du kaller hhv. arbeid og fritid (som kataloger) (mailbox->new...).
Under hver av disse lager du igjen to mailbokser (nå som filer) som du kaller f.eks. inn og
ut. Rydd opp i de forskjellige emailene du har liggende i In og Out ved å flytte disse til
dine nyopprettede bokser (høyreklikk på mailene du vil flytte).

3.2 Øving - Pine

På NT-systemet har du email brukernavn@higstud6.hig.no

På Linux-systemet (loke) har du email brukernavn@loke.hig.no

1. Logg deg inn på loke.hig.no (viss du ikke husker, så gjorde vi dette ved å skrive tel-
net loke.hig.no etter å ha klikket start-Run...)

2. Gi kommandoen pine, da kommer du inn i pine

pine er menystyrt med hurtigtaster på samme måte som teksteditoren pico du brukte i opera-
tivsystemøvingen. Følg med på menyen nederst på skjermen, tegnet ˆ betyr at du skal trykke ctrl
samtidig, f.eks. betyr ˆX at du skal trykke ctrl+x

1. Følg menyene, og send en mail til brukern din på NT-systemet ved å klikke på C (for "com-
pose mail")

2. Prøv å sende mail frem og tilbake mellom kontoen din på NT og Linux systemet ved å
benytte Eudora på NT og pine på Linux

3. Til slutt kan du sette slik at viss noen sender mail til Linux kontoen din, så videresendes
denne mailen til NT kontoen din. Dette gjør du ved å lage en fil på hjemmeområdet ditt
på loke (der du kommer når du kobler deg til loke) med kommandoen pico .forward
Denne fila skal bare inneholde email adressen din på NT systemet.
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3.3 Øving 3 - Mail på WWW

Dette punktet kan du vente med til etter at du har vært igjennom bruk av www

Viss du har tid igjen kan du gå å lage deg en konto på en eller annen gratis mailserver på
nettet. Start Netscape (eller Internet Explorer) og gå til www.hotmail.com, www.yahoo.com,
www.email.com eller en annen av de mange serverne på nettet som tilbyr gratis mailkonto.

Prøv å sende mail mellom de forskjellige kontoene dine nå (viss du ikke er forvirret nok allerede).

4 WWW

WWW er kort for World Wide Web, på norsk verdensveven, men vi sier som regel bare web.

Web er den tjenesten som har gjort at internet er blitt så popolært som det er idag. Web består
at en vanvittig mengde dokumenter som ligger plassert på webservere over hele verden1. Disse
dokumentene er linket sammen og linket til andre filer vha av hyperkoblinger. Det høres kan-
skje fancy ut, men det er ikke verre enn at en hyperkobling er den teksten du kan klikke på i
et webdokument for å komme deg fra et sted til et annet. Siden web dokumenter har hyper-
koblinger, sier vi at det er hypertekstdokumenter. Filformatet for webdokumenter kalles HTML
(Hyper Tekst Mark-up Language).

Alle dokumenter og andre filer som ligger på web har en adresse som starter med http:// (selv
om du ikke alltid behøver skrive inn denne starten av adressen). http står for Hyper Text Transfer
Protocol og er det settet med regler som definer hvordan web fungerer.

Som nevnt består web av hypertekstdokumenter, men disse kan også linkes til andre filtyper
som f.eks. lyd og video filer, ergo finner du det meste på web. Noe av det du finner kan du se på
gjennom webleseren din (Netscape eller Internet Explorer el.l.), mens det du ikke kan se på kan
du som regel laste ned til PC’n din og se på i et annet program.

Hovedsiden til noen som har lagt ut sider på nettet kalles hjemmesiden demmes, f.eks. finner du
hjemmesiden til HiG på http://www.hig.no

4.1 Hvordan finne frem?

Det er ikke lett å finne frem på www, men med bruk av to tenkemåter så klarer du det. Enten kan
du søke:

� ved bruk av en søkemotor som f.eks. Hotbot som du finner på http://www.hotbot.com

� ved bruk av en søkekatalog som f.eks. Kvasir som du finner på http://www.kvasir.no
(norsk) eller Yahoo som du finner på http://www.yahoo.no (norsk) eller http://www.yahoo.com
(internasjonal)

eller du kan prøve deg frem (de fleste navn er logisk oppbygd):

� www.firmanavn.no, eller www.firmanavn.com, f.eks. http://www.vazelina.no eller
http://www.cnn.com

1Noen mener at aldri før har så mye søppel vært spredd over et så stort område...
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5 Øving WWW

I denne øvingen skal du surfe på web med bruk av webleseren Netscape.

1. Start Netscape og se at du kommer til hjemmesiden til HiG.

2. Gå til http://www.kvasir.no og prøv og finn informasjon om grunnskolene i Norge.
Finner du interessante sider lønner det seg å lage bokmerke der.

3. Gå til siden hvor det ligger dokumenter fra dette kurset på
http://www.hig.no/˜erikh/classes/larer0001 (sjekk at du får sett på pdf-dokumentene
som ligger der)

4. surf litt på nettet etter det du finner interessant
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