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Tiivistelmä 
_Avainsanat: sähköposti, postiohjelma, postipalvelinohjelma 

Internet-pohj aisten sähköpostiohj elmien 
käyttö on yleistynyt huomattavasti Inter- 
netin käytön lisääntymisen myötä viime 
vuosina. Markkinoille on tullut useita 
Windows-pohjaisia sähköpostiohjelmia, 
joiden avulla voidaan sähköpostia käsitellä 
aiempaa monipuolisemmin ja vaivatto-
mammin. 

Windows-pohjaiset sähköpostiohjelmat 
käyttävät toiminnassaan hyväkseen organi- 
saation omaa tai muuta käytössä olevaa 
postipalvelinohjelmisto.a. Postipalvelinoh-
jelmisto huolehtii sähköpostiviestien lähet- 
tämisestä vastaanottajalle sekä tulleiden 
viestien ohjaamisesta oikealle vastaanotta-
jalle sekä viestien tilapäisestä arkistoinnista 
palvelimelle. 

Maatalouden tutkimuskeskuksella on 
käytös sään 	postipalvelinohj elmisto 
(PMDF), joka huolehtii kaikesta MTT:n 
tietojenkäsittelyjärjestelmän sähköpostilii-
kenteesta. Mr1:n tietopalveluyksikkö yllä-
pitää postipalvelinohjelmistoa sekä siihen 
liittyvää teknistä toimintaympäristöä. 

Palvelinohjelmisto PMDF:sta on käytös-
sä myös asiakasversio, jota voidaan käyttää 
VAX/VMS-ympäristössä 	vanhan 
VAX/VMS Mailin ohella. Pathworks Mail 
on DOS-pohjainen graafinen käyttölätty- 
mä VAX/VMS Mai]. -ohjelmaan. Se on 
kuitenkin monilta ominaisuuksiltaan puut-
teellinen ja vanhentunut. Pathworks Mail 
on edelleen käytössä niissä työasemissa, 
joilla on asennettu Pathworks v5.1 tai van-
hempi sekä DECnet-yhteyskäytäntö. 

Intemet-pohjaisten sähköpostiohjelmien 
käyttö edellyttää, että työasema on liitetty 
verkkoon, jolta on yhteys postipalvelimel-
le, esimerkiksi kiinteä, ISDN tai modee-
miyhteys. Lisäksi työasemalla tulee olla 
asennettuna Internetin yhteyskäytäntö eli - 
protokolla TCP/IP (Transmission Control 
Protocol/ Internet Protocol). 

MTT:ssa on käytössä useita erilaisia 
Windows-pohjaisia Internet-sähköpostioh-
jelmia. Niistä suosituimmat ovat Eudora, 
Internet Mail sekä Netscape Mail. Tässä 
oppaassa on keskitytty näiden Internet-
pohjaisten postiohjelmien toiminnan esit-
telyyn sekä niiden käytön erityispiirteisiin 
M 	:n tietojenkäsittely-ympäristössä. 

Kaikissa Windows-pohjaisissa postioh-
jelmissa on pitkälti samat toiminnot vies-
tien lähettämiseen, vastaanottamiseen sekä 
käsittelyyn. Vastaanottamisessa käytetään 
useimmiten POP- tai IMAP-yhteyskäytän-
töä ja lähettämiseen SM1P-yhteyskäytän-
töä. 

Myös näiden postiohjelmien käyttöliitty-
mät ovat hyvin samantapaiset. Ohjelmat 
ovat useimmiten englanninkielisiä, mutta 
niitä voidaan käyttää sujuvasti pienelläkin 
sanavarastolla. Lisäksi ohjelmissa on apu-
na pikapainikkeita, joiden avulla voidaan 
suorittaa useimmiten käytettyjä toimintoja. 
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Esipuhe 
Sähköposti on tietoverldmjen käytetyimpiä 
palveluja. Mikroverkkojen yleistyminen on 
laajentanut sähköpostin käyttöä mini- ja 
suurkoneympäristöistä myös yksittäisten, 
verkkoon liitettyjen työasemien ulottuville. 

Mini- ja suurkoneympäristössä käyttöliit-
tymä oli sidottu järjestelmän yleiseen, lait-
teistokohtaiseen sähköpostiohjelmaan eikä 
käyttäjäkohtaisia määrityksiä ollut paljoa-
kaan mahdollista tehdä. Lisäksi käyttöllit-
tymä oli usein komentopohjainen, mikä 
koettiin kankeaksi ja vaikeaksi. Tällainen 
järjestelmä riippuvainen sähköpostiohj elma 
on nykyisin myös ominaisuuksiltaan liian 
vaatimaton. 

Uudenlainen verkkotekniikka on mah-
dollistanut monipuolisempiin käyttölätty-
miin siirtymisen sekä asiakas-palvelin -tek-
niikan hyödyntämisen. Järjestelmässä on 
postipalvelin, joka hoitaa "postinjakelun" 
käyttäjille sekä lähettää käyttäjien viestit 
vastaanottajille. 

MTT:ssa on tähän asti käytetty VAX- tai 
Pathworks-sähköpostiohjelmistoa, joiden 
käyttö on selostettu tietopalveluyksikön 
julkaisemassa 	Sähköpostioppaassa 
30.11.1994. Nyt käytettävissä on kuitenkin 
uusia parempia sähköpostiohjelrnia, jotka 
toimivat Windows-ympäristössä. Tämän 
on mahdollistanut sähköpostiohjelmien 
toimiminen asiakas-palvelin -ympäristössä, 
jolloin sekä asiakas- että palvelinohjelmisto 
on kyetty rakentamaan paremmin omaa 
käyttötarkoitustaan vastaavaksi. Postioh-
jelmistoissa se tarkoittaa selvää jakoa käyt-
töllittymään ja postinvälitykseen. 

Tämä opas keskittyy Windows-pohjai-
siin Intemet-sähköposteihin ja niiden käyt-
töön M fi :n sähköpostiympäristössä. 

Jokioisilla heinäkuussa 1997 

Tek?jät 

virpialhainen@mtt.fi  
pekka.haavisto@mtt.fi  
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1 Sähköpostin periaatteet 
Sähköposti (elektroninen posti, Email) on 
posti, jota lähetetään ja vastaanotetaan 
tietokoneen välityksellä. Sähköpostin suu-
rin etu on tavoitettavuus: se ei ole sidottu 
aikaan eikä paikkaan. 

Jotta posti kulkisi lähettäjältä vastaanot-
tajalle, on lähettäjällä ja vastaanottajalla 
oltava sähköpostitunnus sekä lähettäjän 
sähköpostijärjestelmästä on oltava yhteys 
vastaanottajan sähköpostijärjestelmään. 
Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa sitä, 
että lähettäjällä ja vastaanottajalla on säh-
köpostitunnus samassa järjestelmässä. Jos 
sähköpostitun_nukset ovat eri postijärjes-
telmissä, on niiden osattava keskustella 
keskenään. 

Viestin lähettäjä muokkaa viestin omalla 
käyttöllittymäohjelmallaan eli postiohjel-
malla, joka sitten lähettää viestin vastaan-
ottajalle. Postiohjelmia on olemassa useita 
eri käyttöjärjestelmän. Vaikka postiohjel-
mat eroavat toisistaan sekä toiminnoiltaan 
että käyttölättymältään, ovat perustoimin-
not näissä postiohjelmissa samankaltaiset. 

Isoissa järjestelmissä organisaation pos-
tinvälitystä hoitaa postipalvelinohjelmisto. 
Postipalvelin hoitaa viestinvälityksen vas-
taanottajalle tai vastaanottajan postipalve-
limelle, jolta vastaanottajan postiohjelma 
käy sen lukemassa. 

2 Sähköpostikäytännöt 

2.1 Postitusjärjestelmien toiminta 

Postijärjestelmä voidaan jakaa pääpiirteis-
sään kahteen osaan. Käyttäjä hyödyntää 
järjestelmää omalla postiohjelmallaan, jota 
nimitetään MUA:ksi (message user agent). 
Sen tehtävänä on toimia käyttäjän henkilö-
kohtaisena sähköpostin käyttöliittymänä. 
MUA siirtää sähköpostin postipalvelinoh-
jelmistolle eli MTA:lle (message transfer 

agen varsinaista postinjakelua varten. Pos-
tipalvelin vastaa sähköpostiviestin kuljetta-
misesta vastaanottajan sähköpostijärjestel-
män postipalvelimelle (MTA:lle), joka an-
taa sen pyydettäessä vastaanottajan sähkö-
postiohjelmalle (MUA:lle) (Kuva 1). 

     

     

     

MUA MTA MTA MUA 
Kuva 1 Käyttäjän sähköpostiohjelmat (MUA) 
kommunikoivat postipalvelinohjelmistojen (MTA) 
kanssa. 

2.2 internet-sähköposti 

Intemet-sähköposti on käytetyin sähkö-
postimuoto. Intemet-sähköpostin etuja 
ovat, esimerkiksi X.400-sähköpostiin ver-
rattuna, helppokäyttöinen osoitejärjestell-
mä ja "limaisuus". 

Intemet-sähköpostissa viesti kulkee lä-
hettäjän postiohjelmistolta yhden tai 
useamman postipalvelinohjelmiston kautta 
vastaanottajan postipalvelinohjelmistoon. 
Yksikertaisimmassa tapauksessa lähettäjän 
ja vastaanottajan postipalvelinohjelmistot 
ovat samat eli molemmat käyttävät samaa 
järjestelmää 

Yleisimmät sähköpostit tukevat Interne-
tissä käytössä olevaa SMTP-sähköpostiyh-
teyskäytäntöä eli -protokollaa (simple mail 
transfer protocol). Viesti lähetetään ja välite-
tään vastaanottajan postipalvelimelle käyt-
täen SMTP-protokollaa tai sen laajennusta 
ESMTP (Extented Simple Mai/ Transfer Pro-
tocol). Internet-sähköpostissa viestit voi-
daan tarvittaessa välivarastoida verkossa ja 
lähetettää vastaanottajalle vasta, kun yh-
teys vastaanottajan postipalvelimelle on 
saatu muodostettua. 

Viesti kulkee verkossa nimipalvelusta 
(domain name service DNS) saatavien tietojen 
perusteella. Nimipalvelimet hoitavat reitin 
postipalvelimelta toiselle. Jokaisella isolla 
organisaatiolla on oma nimipalvelin, pie-
nemmät organisaatiot käyttävät jonkun 
muun organisaation ylläpitämää nimipal- 
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Lähettäjän 
sähköposti-
käyttöliittyrrä (MUA) 

Vastaarottclan 
sähkäposti- 
käyttäliittymä (MUA) 

Kuva 2 Internet-verkossa viesti kulkee käyttäjän postiohjelmasta postipalvelinohjelmiston sekä 
mahdollisesti muiden postipalvelinohjelmistojen välityksellä vastaanottajan postipalvelinohjelmistoon 
käyttäen SMTP-protokollaa. Vastaanottajan postipalvelinohjelmisto siirtää sen edelleen pyydettäessä 
vastaanottajan postiohjelmiston käyttöön POP- tai IMAP-postinlukuprotokollan avulla. Verkossa viestit 
kulkevat nimipalvelusta saatavien tietojen perusteella. 

velua. Nimipalvelitnet on koottu maakoh-
taisesti puurakenteeksi Niihin on määri-
telty kaikki tämän nimipalvelimen hoita-
mat organisaatiot ja niissä sijaitsevat posti-
palvelimet. 

Vastaanottaja hakee viestin postipalve-
lirneltaan käyttäen postinlukuprotokollaa. 
Postinlukuprotokolla voi olla joko POP 
(Post Office Protocol) tai IMAP (Internet Mail 
Access Protocol). Protokollan tehtävänä on 
hakea vastaanottajan viestit postipalveli-
melta sekä kopioida tai siirtää ne postioh-
jelmaan. Protokollista on käytössä myös 
uudempia versioita, esim. POP3 ja INIAP2 
(Kuva 2). 

POP-protokolla on näistä postinluku-
protokollista vanhempi ja yksinkertaisem-
pi. Se osaa vain lukea saapuneet, uudet 
viestit, siirtää tai kopioida ne palvelirnelta 
postiohjelmaan. POP-protokollaa käytettä- 

essä viestit siirtyvät työasemalle eikä niitä 
tämän jälkeen ole mahdollista enää lukea 
Internet-sähköpostiohjelmalla toiselta työ-
asemalta käsin. POP-protokolla käytettä-
essä viesteistä voidaan jättää palvelirnelle 
kopio, joka jää "luettujen" viestien kansi-
oon eikä näin välity enää toistamiseen 
Internet-postiohj elmalle. 

IMAP puolestaan osaa käsitellä postipal-
velirnella olevia viestejä ja kansioita. Sen 
avulla voidaan siis käsitellä viestejä suo-
raan palvelimella eikä niitä tarvitse siirtää 
lainkaan työaseman kiintolevylle. Näin 
viestejä voidaan (useista eri kansioista) 
lukea usealta eri työasemalta ja lisäksi jär-
jestelmän ylläpito huolehtii usein viestien 
varmuuskopioinnista 

Viestin välityksessä käytetty SM 1P-pro-
tokolla ei varmista viestin perillemenoa 
eikä sen pysymistä muuttumattomana. 

8 



PRMD 
(MTA) 

t 

MTA 

LIII 
 

MUA 

ADMD 
(MTA) 

PRMD 
(MTA) 

t 

MTA 
t 

1 —1  

MUA 

Intemet-postijärjestelmissä postipalvelimet 
siirtävät postia keskenään siten, että kukin 
niistä vastaa vain omasta siirto-osuudes-
tan. Postipalvelimien ylläpitäjät eivät siis 
ota vastuuta sanomien kulusta postipalve-
lirnien välillä, joten mikään organisaatio ei 
takaa postin kulkua eikä mikään organisaa-
tio laskuta sähköpostiviestien välityksestä. 
Tästä huolimatta Intemet-ympäristö on 
edullinen ja luotettava sähköpostiverkosto. 

2.3 X.400-sähköpostijärjestelmä 

Toinen maailmanlaajuisesti yleisessä käy-
tössä oleva sähköpostijärjestelmä perustuu 
X.400-postinvälitysstandardlin. Tässä jär-
jestelmässä sähköpostiviestien kulku on 
tarkemmin valvottu kuin Intemet-postissa. 
X.400-sähköpostijärjestelmä 	eroaa 
Internet-postijärjestelmästä myös siten, 
että kaikki X.400-järjestelmän MTA:t eli 
yksityiset 	sanomanvälitysoperaattorit 
(PRMD, Private Management Domain) on 
liitetty julkisten sähköpostioperaattoreiden 
järjestelmiin ADMD-pisteissä (Administra-
tion Management Domain). ADMD:t on kyt-
ketty yhteen keskenään ja reitti näiden vä-
lillä on käytännössä määrätty etukäteen 
(Kuva 3). 

Suomessa tällaisia ADMD-operaattorei-
ta ovat mm. Telen Mailnet ja yksityisten 
puhelinlaitosten Elisa400. Yliopistojen ja 
tutkimuslaitosten FUNET-tietoverkko on 
luopunut omasta X.400 postikeskukses-
taan eikä enää tue X.400-standardin mu-
kaista postinvälitystä. 

X.400-järjestelmässä vastuu sähköpostin 
kulkemisesta kuuluu joka hetki jollekin 
nirnetylle osapuolelle. X.400-postijärjestel-
missä postinkulusta laskutetaan postin 
kulkiessa ADMD:n lävitse. 

X.400 järjestelmästä voi lähettää ja vas-
taanottaa postia Internet-järjestelmään 
erillisten yhdyskäytävien (gateway) kautta. 
Lisäksi tämä postijärjestelmä tarjoaa moni-
puolisempia palveluita, kuten erilaiset kuit-
taukset, liitännät telefaxiin ja matkapuheli-
men tekstiviestiin. 

Kuva 3 X.400-postijärjestelmässä viestin kulkee 
käyttäjän postiohjelmiston ja 
postipalvelinohjelmiston kautta yksityiselle 
sanomanvälitysoperaattorille (PRMD). PRMD 
välittää sen edelleen julkisille sanomanvälitys-
operaattoreille (ADMD), jotka ohjaavat sen toisen 
PRMD:n kautta vastaanottajan 
postinpalvelinohjelmistolle. 

3 Sähköpostin 
luotettavuus 

3.1 Luotettavuus 

Sähköpostiviestin luotettavuus tarkoittaa 
viestin kulkua lähettäjältä vastaanottajalle 
muuttumattomana, suojattuna, todennet-
tuna ja varmasti. Sähköpostia voidaan luo-
tettav-uudeltaan verrata tavalliseen kirje-
postiin tai puhelinliikenteeseen. Internetis-
sä sähköpostiliikenne on samalla tavoin 
avointa ja suojaamatonta kuin esimerkiksi 
puhelinliikenteessä. 

Muuttumattomuus tarkoittaa sitä, että 
postiviesti saavuttaa vastaanottajan lähet-
täjän tarkoittamassa muodossa. Viestiin 
saattaa tulla muutoksia viestin lähetyksessä 
tapahtuneiden virheiden vuoksi, lähettäjän 
ja vastaanottajan erilaisten järjestelmien tai 
heidän käyttämien asetuksien vuoksi. 

Suojattuna tarkoittaa sitä, että postiviesti 
ei joudu ulkopuolisten haltuun. Sähköpos-
tiviestin voi rinnastaa perinteiseen posti-
korttiin, sillä se on yhtä suojattu tai suojaa- 
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maton postiohjelman normaaleilla perus-
asetuksilla Postikortin tavoin sähköposti-
viestin voi lukea postinkantaja ja henkilö, 
joka näkee postikortin lojumassa jossakin. 
Postinkantajaa vastaava henkilö sähköpos-
timaailmassa on organisaation postinku-
lusta vastaava postmaster. Hän joutuu pa-
kostakin postipalvelinohjelmistoa huolta-
essaan näkemään muille °soitettuja sähkö-
postiviestejä. 

Tunnistettuna tarkoittaa sitä, että lähet-
täjä ja vastaanottaja voivat varmistua tois-
tensa henkilöllisyydestä. Normaalisti säh-
köpostissa on suhteellisen helppoa väären-
tää tai peittää lähettäjätiedot. 

Viestin luotettavuutta voidaan parantaa 
esimerkiksi salakirjoittamalla postiviesti tai 
pelkästään sen allekirjoitus. Käytössä on 
ns. julkisen avaimen salakirjoitusmenetel-
mä, jossa viestin kirjoittaja käyttää salakir-
joittamiseen omaa salakirjoitusavaintaan, 
joka voidaan avata vain kirjoittajan julki-
sella avaimella. Tähän tarkoitukseen voi-
daan käyttää esimerkiksi PGP-ohjelmaa 
(Pretiy Good Priva). Mikäli sähköpostioh-
jelma ei tue automaattisesti PGP-salakir-
joitusta, salakirjoitetut postiviestit pitää 
ensin tallentaa tiedostoon ja purkaa ne 
sieltä erillisellä ohjelmistolla. Salakirjoite-
tun osuuden postiviestistä erottaa siitä, 
että tekstissä on merkintä "--- BEGIN-
PGP MESSAGE ---" ja tämän jälkeen seu-
raa kirjaimia ja numeroita sekaisin. (Sa-
deniemi 1 99 6) 

Varmuus tarkoittaa sitä, että sähköposti 
kulkee viivytyksittä lähettäjältä vastaanot-
tajalle. Tätä ei Internet-verkossa perintei-
sesti kukaan takaa, mutta käytännössä tä-
mä toimii erittäin hyvin. Postiviestit, joita 
ei voi toimittaa vastaanottajalle pyritään 
palauttamaan automaattisesti virheilmoi-
tuksineen lähettäjälle. Näistä toimittamat-
tomista viesteistä tulee yleensä myös il-
moitus postijärjestelmän vastuuhenkilölle 
eli postmasterille. Ilmoituksen liitteenä on 
yleensä myös toimittamaton sähköposti-
vies ti. 

Yleisin syy postiviestin toimittamatto-
muuteen on väärin kirjoitettu osoite. 

Osoite on oltava kirjaimellisesti oikein 
kirjoitettu: siinä ei sallita lainkaan kirjoitus-
virheitä. Siksi onkin tärkeää tarkistaa säh-
köpostiosoitteen kirjoitusmuoto etenkin 
skandinaavisten merkkien ja muiden eri-
koismerkkien osalta. Lisäksi osoitteen kir-
joitustapa riippuu organisaation postitus-
järjestelmästä sekä käyttäjän postiohjelmis-
tosta. 

Syy väärin lähetettyihin viesteihin on 
usein virheellisesti tai huolimattomasti 
käytetty vastaus / edelleenlähetys-näppäin 
(reply/ forward). Vastausta tai uudelleenlähe-
tystä käytettäessä viestin todellinen vas-
taanottaja on aina syytä tarkistaa, jotta 
viestin vastaanottaja on juuri lähettäjän 
tarkoittama henkilö tai henkilöryhmä. Esi-
merkiksi postituslistan kautta lähetetty 
viesti välittyy alkuperäisen lähettäjän lisäk-
si kaikille muillekin postituslistalle liitty-
neille henkilöille. 

Internet-sähköposti on käytettävän 
SM _LP-protokollan 	yksikertaisuudes ta 
huolimatta käytännössä varma viestinväli-
tyskanava. On erittäin harvinaista, että 
viesti "hukkuu" matkalle Mikäli viesti ei 
löydä vastaanottajaa tai verkko ei muuten 
pysty välittämään viestiä vastaanottajalle, 
saa lähettäjä viestin virheilmoituksineen 
takaisin Lisäksi epäonnistuneista lähetyk-
sistä ilmoitetaan järjestelmän postmasteril-
le. 

3.2 Tietoturva 

Oikeudellisesti sähköpostiviestin suoja on 
samanlainen kuin tavallisilla kirjeillä. Ver-
kossa välitettävien sähköpostiviestien oi-
keudeton lukeminen tai muuttaminen on 
rikos, josta on määrätty rangaistus. 

Sähköpostiviestin lähetyksen tietoturva 
on käytännössä suhteellisen hyvä, siitä 
huolimatta, että Internet-verkko on avoin 
järjestelmä. Todellisuudessa suurempi 
tietoturvariski on se, että joku lukee saapu-
neet tai lähetyt viestit käyttäjän postiohjel-
mistosta. Postiohjelmisto on yleensä 
Windows-pohjainen sovellus ja sähköpos- 
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tiviestit ovat perustilanteessa työaseman 
kiintolevyllä tiedostoina. PC-työasema on 
harvoin suojattu salasanalla, joten työ-
asemalla oleviin tiedostoihin on helppo 
päästä käsiksi. (Sadeniemi & Mäkilä 1996) 

4 MTT:n postiohjelmistot 

4.1 Postipalvelinohjelmisto 

Maatalouden tutkimuskeskus on pitkään 
käyttänyt VAX/VMS-sähköpostijärjestel-
mää viestien välitykseen. Tämä ohjelma on 
järjestelmän mukana oleva sovellusohjel-
ma, joka käyttöllittymältään on kuitenkin 
suhteellisen kankea ja sen ominaisuudet 
ovat rajoitetut. 

MI-1:ssa on otettu käyttöön postipalve-
linohjelmisto PMDF. PMDF on kaupalli-
nen ohjelmisto, jonka avulla M ft:n pos-
tinkäsittelyä on voitu nykyaikaistaa ja no-
peuttaa. 

4.2 Postiohjelmistot 

Kaikissa VAX/VMS-palvelimissa toimii 
VAX/VMS-sähköpostin lisäksi PMDF-
sähköpostin asiakasversio. PMDF on uu-
dempi ja monipuolisempi ohjelmisto ja 
sitä suositellaan käytettäväksi VAX:in säh-
köpostiohjelmana. PMDF toimii kuten 
VAX/VMS-sähköpostikin, mutta se on 
varustettu lisäominaisuuksilla. PMDF:n 
käyttöä on opastettu kappaleessa 14. 

Pathworks Mail on DOS-pohjainen oh-
jelma, joka on ainoastaan graafinen käyttö-
liittymä VAX/VMS-sähköpostiin. Se ei 
sisällä varsinaisia lisäominaisuuksia 
VAX/VMS Mailiin verrattuna. Pathworks 
Mailin käyttöä on opastettu edellisessä 
sähköpostioppaassa (1994). 

Uusista ominaisuuksistaan huolimatta 
palvelinten sähköpostiohjelmat koetaan 
nykyisin kankeiksi ja "vanhanaikaisiksi". 
Käytettävissä on uusia, käyttöllittymältään  

parempia ja useita eri lisäominaisuuksia 
sisältäviä sähköpostiohjelmia, jotka toimi-
vat Windows-ympäristössä. Tämän on 
mahdollistanut sähköpostiohjelmien toi-
mimisen asiakas-palvelin -ympäristössä, 
jolloin sekä asiakas- että palvelinohjelrnisto 
on kyetty rakentamaan paremmin omaa 
käyttötarkoitustaan vastaavaksi. Postioh-
jelmistoissa se tarkoittaa selvää jakoa käyt-
töliittymään ja postinvälitykseen. 

M ri:ssa käytetyimpiä Windows-pohj ai-
sia postiohjelmistoja ovat Eudora, Internet 
Mail ja Netscape Mail. Nämä ohjelmat 
ovat perusominaisuuksiltaan samankaltai-
set ja tukevat Internet-sähköpostin välittä-
mistä. 

5 Sähköpostikäytännöt 
MTT:ssa 

M I f:ssa on mahdollista lähettää sekä 
Internet- että X.400-sähköpostia. Internet-
sähköposti on huomattavasti käytetympi 
postinvälitykseen. X.400-postin osuus on 
kutistunut viimeisten vuosien aikana 
ratkaisevasti. X.400-postia käytetään 
nykyisin lähinnä sen sisältämien lisäomi-
naisuuksien vuoksi, esimerkiksi telefax-
lähetysten, tekstiviestilähetyksiin matkapu-
helimiin. 

Internet-sähköpostin välittämistä tuke-
vat kaikki M n :n tietojenkäsittelyjärjestel-
män palvelimet. X.400-sähköpostia on 
mahdollista lähettää ainoastaan palvelimis-
ta, joissa on VAX/VMS-käyttöjärjestelmä 
5.5-2 (mttk2, mttk4, mttk7). Pathworks 
Mailia käytettäessä X.400-postinvälityk-
seen on palvelimeksi määriteltävä mttk7. 

MTT luopunee lähiaikoina omista 
X.400 yhteyksistään. X.400-postin 
käyttö on vähäistä ja ylläpito on huo-
mattavasti kalliimpaa kuin Internet-
s ähköpostin. 
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6 Internet-osoitteet 

6.1 Yleistä osoitteista 

Eri sähköpostijärjestelmissä osoitteet kir-
joitetaan eri tavalla. Sähköpostiosoitteissa 
pyritään siihen, että osoite on looginen, 
helposti muistettava ja pääteltävissä oleva. 
Lisäksi sähköpostiosoitteen tulisi olla yksi-
käsitteinen eli kahdella henkilöllä ei saa 
olla samaa sähköpostiosoitetta. Yleensä 
pyritään myös siihen, että osoite olisi pysy-
vä, mutta tätä ei aina pystytä takaamaan, 
koska sekä organisaation että henkilöiden 
nimet muuttuvat. 

Internet-sähköpostiosoitteen 	yleinen 
kirjoitusmuoto on tunnus@firma.maa. 
Osoitteen kirjoitusmuoto ei yleensä ole 
riippuvainen isoista ja pienistä kirjaimista, 
mutta poikkeuksiakin löytyy. Tietoturvan 
ja käyttömukavuuden vuoksi tunnus on 
yleensä korvattu henkilön nimellä muo-
dossa etunimi.sukunirni. Firma on yleensä 
organisaation nimi tai nimen lyhenne. 
Osoitteessa ei voi käyttää skandinaavisia 
merkkejä tai erikoismerkkejä. Tällaiset 
merkit korvataan esimerkiksi vastaavalla 
perusmerkillä (ä 	a, ö -± o, 	a,e —› e). 
Maa on yleensä kaksikirjairninen lyhenne 
maan nimestä, esimerkiksi suomi on fi, 
ruotsi on se. Poikkeuksena ovat kansainvä-
liset (alunperin yhdysvaltalaiset) kolmikir-
jaimiset lyhenteet, jotka ovat seuraavat: 

edu 	oppilaitos 
com 	yritys 
org 	järjestö 
int 	kansainvälinen järjestö 
net 	verkko-organisaatio 
gov 	julkinen organisaatio 
mil 	armeija 

Se, miten sähköpostiosoite kirjoitetaan 
postiohjelmaan, riippuu kokonaan käytet-
tävästä ohjelmistosta ja siitä mihin posti-
järjestelmään se on ensisijaisesti tarkoitet-
tu. Windows-pohjaisissa Internet-sähkö- 

postiohjelmissa vastaanottajan osoite kir-
joitetaan suolaan Internet-muodossa. Tä-
mä koskee myös MTT:n sisäistä sähköpos-
tiliikennettä. 

Jokaisessa sähköposlijärjestelmässä tulisi 
olla käytettävissä seuraavat toimintaa hel-
pottavat osoitteet: 

postmaste firma.maa 
postij ärj estelmän ylläpitäjä 

listmaster@firma.maa 
postituslistapalvelimen ylläpitäjä 

helpdesk@firma.maa 
käyttäj ätuki 

webmaster@firma.maa 
- WWW-palvelimen ylläpitäjä 
info@firma.maa 

ulkoinen tiedotus 
Sähköpostin toiminnan varmistamiseksi 

on olemassa myös erityisiä testausosoittei- 
ta, joihin lähetetty posti palautuu auto-
maattisesti lähettäjälle. Tällainen on esi-
merkiksi Funetin ylläpitämä automaattipa-
lautin echo@funet.fi. 

Sähköpostiosoitteiden selville saamiseksi 
ei ole olemassa mitään kattavaa hakemis- 
toa. Paras ja varmin tapa saada sähköpos- 
tiosoite selville on kysyä se vastaanottajal-
ta. Sähköpostiosoitehakemistoja on perus- 
tettu myös eri WWW-palvelimiin Myös 
Suomessa on osoitepalvelua, mm. yksityi- 
nen 	Eemeli http:/ / www.eemeli.net, FU- 
NET:n Mainari http:/ / mainarifunet.fi ja 
maksullinen Telen Telefinder. Lisäksi ylei-
sillä WWW-hakukoneilla voi etsiä sähkö- 
postiosoitteita, varsinkin jos tietää käyttä-
jän omistavan oman henkilökohtaisen ko-
tisivun tai kirjoittelevan NEWS-keskuste-
luryhmän. 

6.2 Sähköpostiosoitteet MTT:ssa 

Kaikki Mff:ssa työskentelevät henkilöt 
saavat tarvittaessa käyttäjätunnuksen ja 
samalla sähköpostitunnuksen. Uusille 
käyttäjille muodostetaan ainoastaan 
Internet- sähköp ostitunnus S ähköpo s ti-
tunnus, samoin kuin kayttajatunnuskin, on 
henkilökohtainen. 
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Mf 1:ssa sähköpostiosoite ilmoitetaan 
muodossa 	etunimi. sukunimi@mtt. fi. 
M fi :n osoitteet eivät ole riippuvaisia 
isoista tai pienistä kirjaimista, mutta ylei-
sen tavan mukaan ne kirjoitetaan koko-
naan pienaakkosin. Henkilön nimessä ole-
vat skandinaaviset merkit muokataan seu-
raavasti: 

ä a 

ö o 
o 

Kaksiosaiset tavuviivalla (-) erotetut nimet 
kirjoitetaan sellaisenaan. Esimerkiksi 
Marja-Leena Joki-Peltosen sähköpos- 
tio s oite 	on 	marja-leena.joki-pelto- 
nen@mtt.fi. Erilaiset aksenttimerkit jäte-
tään kirjaimista pois. Muiden erikoismerk-
kien kirjoitus sovitaan tapauskohtaisesti. 
Mikäli tutkimuskeskuksella on kaksi 

samannimistä henkilöä, molempien 
postiosoitteeseen lisätään toisen ni-
men etukirjain. Molempien sähköpos-
tisoite siis muutetaan siitä huolimatta, 
että toinen olisi käyttänyt tunnusta ai-
kaisemmin MTT:ssa. Lisäkirjain erote-
taan etu- ja sukunimestä pisteellä, esimer-
kiksi 

matti.t.virtanen@mtt.fi  
matti.j.virtanen mtt.fi. 

Tällaiset samantyyppiset sähköpostitun-
nukset ovat varsin harvinaisia, joten niiden 
muutokset neuvotellaan aina molempien 
käyttäjien kanssa. 

MTT:ssa on käytössä muutamia yleisiä 
kayttajatunnuksia. Postijarjestelmän ylläpi- 
täjän osoite on postmaster@mtt.fi, postitus-
listapalvelimen ylläpitäjä lzirtmaster@mtt.fi, 
WWW-palvelimen 	ylläpitäjä 
webmastey@mtt.fi. Käyttajatukeen saa yhtey-
den osoitteella helpdesk@mtt.fi. 

7 Sähköpostiviestin 
rakenne 

Sähköpostisanoma jaetaan otsikkotietoihin 
ja postiviestiin. Otsikkotiedoissa ilmoite- 
taan, mistä sanoma on tulossa ja mihin se 
on menossa sekä itse postiviestlin liittyvää 
lisäinformaatiota. Lisätieto voi olla esimer-
kiksi postiviestin esitystapa. Postiviestissä 
on varsinainen sanoma (Kuva 4). 

Viestin lähettäjä kirjoittaa viestin otsik-
kotietoihin vastaanottajan osoitteen (Yo- 
kenttä). Mikäli vastaanottajien on useita, 
erotetaan osoitteet toisistaan pilkulla. 
Kenttiin Cc- (carbon copy) ja Bcc (blind carbon 
copy) kirjoitetaan sellaisen vastaanottajan 
osoite, jolle lähetetään viesti ainoastaan 
"tiedoksi". Bcc-kenttään kirjoitettuja 
osoitteita, ei viestin varsinainen vastaanot-
taja näe lainkaan. Vastaanottajana voidaan 
yksittäisen osoitteen lisäksi käyttää osoite-

aan tai jakelulistaan merkittyjä osoittei-
ta. 

Viestille annetaan lyhyt ja ytimekäs ot-
sikko Subj-kenttään. Subj-kentässä ei saa 
käyttää erikoismerkkejä kuten skandinaavi-
sia kirjaimia. Otsildwtietoa on hyvä käyt-
tää, jotta vastaanottaja näkisi heti viestin 
saavuttua, mitä asia koskee. 

Viestin lähettäjän tiedot haetaan yleensä 
automaattisesti From-kenttään postiohjel- 
man määrityksistä. Näin helpotetaan vies-
tin lähettämistä sekä vältetään lähettäjätie-
tojen kirjoittamista väärin. 

Tekstiosuudessa on varsinainen viesti 
sekä mahdolliset liitetiedostot. Teksti voi- 
daan kirjoittaa postiohjelman omalla sisäi-
sellä tekstinmuokkauksella tai tekstiksi 
voidaan liittää toisella ohjelmalla tuotettua 
tekstiä. Lisäksi viestiin voidaan sisällyttää 
liitetiedosto, joka on yleensä monimuoto-
tiedosto (binääritiedosto). Tieto liitetiedos-
tosta merkitään omaan kenttäänsä. Useissa 
postiohjelmissa on sanoman loppuun 
mahdollista lisätä automaattinen allekirjoi-
tustiedosto (signature), joka sisältää lähettä-
jän määrittelemät yhteystiedot. 
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Kuva 4 Sähköpostiviestin otsikkotiedoissa on 
vähintään lähettäjän ja vastaanottajan tiedot sekä 
lyhyt otsake. Varsinaisessa tekstiosuudessa on 
viesti. 

käytettäessä sähköpostia usealta eri laitteistolta. 
Postiohjelma on yleensä asennettu työ-

aseman kiintolevylle, jolloin myös sen si-
sältämät viestit ovat kiintolevyllä (POP). 
Tällöin viestien tietoturva on heikentynyt, 
koska työaseman käynnistäminen on har-
voin suojattu salasanalla ulkopuolisilta 
käyttäjiltä. Lisäksi esimerkiksi varmuusko-
pioinnin hoitaminen viesteistä jää työ-
aseman käyttäjän vastuulle. Mikroverk-
koon liitetyllä työasemalla voidaan tiedos-
tojen sijaintipaikaksi määritellä mikrover-
kon levypalvelu. Näin voidaan hoitaa sekä 
tietoturva että varmuuskopiointi. 

8 Windows-pohjaisten 
postiohjelmien omi-

naisuuksia 
Postiohjelmat ovat varsin pitkälle saman-
kaltaisia. Kaikilla voi lähettää ja vastaanot-
taa postiviestejä. Viestejä voi myös arkis-
toida, tulostaa ja jatkolähettää. Varsinkin 
Windows-pohjaisissa ohjelmissa toiminnot 
ovat kaikissa lähes samat. Postiohjelmat 
ovat yleensä englanninkielisiä, mutta niitä 
on mahdollista käyttää varsin suppealla 
englanninkielen sanavarastolla. 

Windows-pohjaisten Intemet-sähköpos-
tiohj elmien käyttäminen edellyttää, että 
työasemaan on asennettu TCP/IP-proto-
kolla. Lisäksi sen tulee olla yhdistettynä 
verkkoon, jolta on yhteys käytettävään 
postipalvelimeen. 

Uudet sähköpostiviestit ovat arkistoitui-
na postipalvelimelle. Luettaessa postivies-
tiä ensimmäisen kerran POP-protokollaa 
käyttävällä postiohjelmalla viesti siirtyy 
työasemalle. Kopio postiviestistä jää mää-
riteltäessä postipalvelimelle. POP-yhteys-
käytäntöä käyttävistä postiohjelmista poi-
keten IMAP-yhteysprotokolla käyttävät 
ohjelmat voivat säilyttää luettu viestit ja 
kansiot postipalvelimella. Tästä on etua 

9 Windows-pohjaisten 
postiohjelmien käyttö 

9.1 Viestin luonti ja lähetys 

Uutta postiviestiä luotaessa kirjoitetaan 
sekä viestin otsikkotiedot että tekstiosuus. 
Otsikkotiedoissa tulee näkyä vähintään 
viestin vastaanottajan osoite sekä lähettä-
jän tiedot, jotka normaalisti kirjataan 
From-kenttään automaattisesti. Hyvän 
tavan mukaan tulee kirjoittaa myös viestil-
le lyhyt ja ytimekäs otsikko Subj-kenttään. 
Varsinainen viesti luodaan tekstiosaan. 

Postiohjelmaan sisältyy yleensä sisäinen 
tekstieditori, jolla voidaan kirjoittaa tai 
muokata jo olemassa olevaa tekstiä (raaka-
teksti). Raakatekstin muotoilumahdolLi-
suudet ovat suhteellisen vähäiset, mutta se 
soveltuu hyvin lyhyiden tekstiviestien lähe-
tykseen. Viestinä voidaan lähettää myös 
valmis tiedosto, esimerkiksi tekstinkäsitte-
lyohjelman tai taulukkolaskentaohjelman 
tuottama tiedosto, graftikkakuva tai jopa 
video. Tällainen ulkopuolisella ohjelmalla 
tuotettu monimuototiedosto (binääritie-
dosto) on lähetettävä aina liitetiedostona 
(attach file, file attachment). 

Valmis viesti kuitataan Send-valinnalla, 
jolloin viesti siirtyy lähtevien/lähetettyjen 
viestien kansioon. Postiohjelman asetuk- 
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sista riippuen viesti siirtyy joko heti tai 
voidaan myöhemmin siirtää postiohjel-
masta postipalvelimelle, joka huolehtii 
viestin varsinaisesta toimittamisesta edel-
leen Mikäli postiohjelmaa käytetään esi-
merkiksi modeemiyhteyden avulla, on jär-
kevää kerätä useampia viestejä lähetettä-
väksi kerralla postipalvelimelle. Kiinteällä 
yhteydellä jokainen viesti voidaan lähettää 
palvelimelle erikseen. 

(forivard). Usein on tarpeen lisätä tietoa 
siitä, millaisia toimenpiteitä vastaanottajan 
halutaan tekevän viestille. 

Alkuperäinen viesti sekä tieto alkuperäi-
sestä lähettäjästä liitetään uuden viestin 
tekstirunkoon. Liitetystä tekstiä on syytä 
poistaa kaikki epäolennainen tieto, jotta 
vastaanottaja löytää helposti varsinaisen 
asian. 

9.2 Viestiin vastaaminen 

Aktiiviseen viestiin voidaan ohjelman 
avulla vastata (reply), jolloin vastaus osoite-
taan alkuperäiselle lähettäjälle ja kaikille, 
joille viesti on mennyt tiedoksi (cc-kenttä). 
Viestiin vastattaessa tulee tarkistaa, 
ettei vastaanottajana ole postituslista, 
mikäli tarkoitus ei ole lähettää vastaus-
ta kaikille postituslistan jäsenille. 

Vastattaessa voidaan määriteltäessä liit-
tää alkuperäinen teksti mukaan (quoting). 
Alkuperäisen viestin tekstirivit voidaan 
erottaa varsinaisesta viestistä esimerkiksi 
>-merkillä Vastaustekstiä voidaan muoka-
ta kuten uutta viestiäkin. Mikäli alkupe-
räinen viesti (quote) on pitkä, on sel-
keää poistaa siitä kaikki vastauksen 
kannalta epäolennainen teksti, jotta 
vastaanottajan on helppo tulkita vas-
taus. Lisäksi vastattavaan viestiin saattaa 
sisältyä useita rivejä tietoa alkuperäisestä 
viestistä ja sen lähetysreitistä. Myös tämä 
tieto on syytä myös tuhota tarpeettomana 
vastauksesta. 

Viestin vastauksessa otsikon (Subj) al-
kuun lisätään automaattisesti teksti Re: 
merkiksi vastauksesta. Otsikko on syytä 
tarkistaa, jotta se vastaa edelleen viestin 
sisältöä. 

9.3 Viestin uudelleenlähetys 

Aktiivinen viesti voidaan myös lähettää 
edelleen sellaisenaan tai lisäkommenteilla 
varustettuna kolmannelle henkilölle 

9.4 Viestien arkistointi 

Viestejä voidaan arkistoida kansioihin (Jl-
der) esimerkiksi asiasisällön tai lähettäjän 
mukaan Viestien arkistointi kansioihin on 
erityisen hyödyllinen, mikäli viestejä tulee 
paljon. 

Postiohjelrnissa on yleensä muutamia 
valmiiksi määriteltyjä kansioita, joiden li-
säksi käyttäjä voi luoda itselleen käyttöön 
omia kansioitaan. Ohjelmassa on valmiina 
kansiot tuleville vies teille (In, Inbox), lähe-
tetyille tai lähetystä odottaville viesteille 
(Out, Outbox, Sent Items) ja tuhotuille vies-
teille (Trash,DeletedItems). Viestejä voidaan 
sekä kopioida että siirtää kansioiden välillä. 
Lisäksi viestejä voidaan kansioissa järjes-
tellä eri kriteerien mukaan: oletuksena pos-
tiohjelmat tallentavat postiviestit aikajär-
j estykseen. 

Postiviestien haku kansioista on useissa 
postiohjelmissa helppoa. Haku voidaan 
toteuttaa eri kriteerien, kuten lähettäjätie-
tojen, perusteella. Monipuolisirnmat pos-
tiohjelmat pystyvät siirtämään automaatti-
sesti uudet viestit eri kansioihin lähetystie-
tojen tai sisällön perusteella. 

9.5 Viestien käsittely 

Tarpeettomat viestit voidaan tuhota (dele-
te). Viesti siirtyy tuhottujen viestien kansi-
oon (Trash, Deleted Items) odottamaan lo-
pullista tuhoamista. Viestit tuhoutuvat 
lopullisesti ja myös vapauttavat levytilaa 
määrityksistä riippuen joko silloin, kun 
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postiohjelma suljetaan tai erillisellä ko-
mennolla (Emp& Trash). 

Viesti voidaan tallentaa levylle tiedostok-
si (save, save as), jolloin sitä voidaan käsitel-
lä edelleen esimerkiksi muiden sovellusoh-
jelmien avulla. Viesti tallentuu ASCII-
muotoiseksi tekstiksi. 

Viestin tulostus (print) onnistuu, mikäli 
työasemassa on oheiskirjoitin tai yhteys 
verkkokirjoittirneen. Tekstiä tulostettaessa 
käytetään Windowsiin määriteltyjä kirjoi-
tinohjaimia. Viestiä tulostettaessa voidaan 
määritellä tulostusasu (print setup). 

9.6 Osoitekirja 

Sähköpostiohjelrnat sisältävät myös osoi-
tekirjan (address book), johon voi tallentaa 
usein tarvitsemiaan sähköpostiosoitteita. 
Näihin osoitteisiin voi sitten postiviestiä 
lähettäessään viitata pelkällä lempinimellä 
tai lyhenteellä. 

Osoitekirjaan merkityistä osoitteista voi-
daan myös muodostaa erilaisia postitus-
ryhmiä. Postitusryhmät eroavat postituslis-
tapalvelinten postituslistoista siinä, että 
käyttäjän postiohjelmassa sijaitseva posti-
tusryhmä on vain yhden käyttäjän käytet-
tävissä, kun taas postituslistapalvelimella 
oleva postituslista on usemman käyttäjän 
käytettävissä. 

Joissakin postiohjelmissa osoitekirjan voi 
koota saapuneista viesteistä kokoamalla 
automaattisesti lähettäjätiedot. Näin voi-
daan varmistua osoitetietojen pysymisestä 
virheettömänä. 

9.7 Allekirjoitus 

Jokainen sähköpostiviesti tulee allekirjoit-
taa, vaikka lähettäjän tiedot tulevatkin nä-
kyviin viestin alkuun. Postiohjelman mää-
rityksistä riippuen nämä lähetystiedot saat-
tavat olla hyvinkin epäselvät eivätkä siis 
aina suoranaisesti edes kerro lähettäjän 
nimeä. 

Useat postiohjelmat lisäävät automaatti-
sesti lähetettävän viestin loppuun nk. alle-
kirj oitustiedoston (signature). Allekirjoitus-
tiedoston on tarkoitus sisältää lähettäjän 
yhteystiedot. 

Allekirjoitustiedosto on lyhyt tekstitie-
dosto, johon sisällytetään tiivistetysti halu-
tut yhteystiedot, kuten nimi, yritys, puhe-
linnumero ja sähköpostiosoite. Tiedoston 
pituus ei saa olla 4-6 riviä pidempi Mikäli 
postiohjelman käyttäjä lähettää viestejä 
ulkomaille on syytä huomioida puhelinnu-
meron kirjoitusasu kansainväliseksi. Alle-
kirjoitustiedosto on hyvä erottaa varsinai-
sesta viestistä jollakin erikoismerkkirivillä. 
Se on hyvä luoda postiohjelman sisäisellä 
muokkausohjelmalla, jotta välttyisi merkis-
töongelmilta. 

10 Postiohjelmien asennus 
ja määritykset 

10.1 Yleiset ohjeet MTT:n järjestel-
mässä 

Ennen käyttöä postiohjelma tulee asentaa 
Windowsiin. Ohjelmat asennetaan muiden 
sovellusohjelmien tapaan. Mikäli sähkö-
postisovellus on kiinteä osa jotain muuta 
sovellusta (Netscape Mail/Netscape Navi-
gator/Netscape Communicator ja Internet 
Mail/Microsoft Internet Explorer), se voi-
daan ottaa käyttöön pääsovelluksen asen-
nuksen jälkeen. 

Postiohjelmia on saatavilla mm. 
Internet-verkosta. Monet sähköpostiohjel-
mat ovat vapaasti käytettävissä ilman li-
senssimaksua, toiset ovat maksullisia. 
Kunkin ohjelman lisenssointiehtoihin tu-
lee tutustua ennen ohjelmiston käyt-
töönottoa. 

Jotta sähköpostiohjelmisto toimisi kun-
nolla, on siihen tehtävä muutamia käyttä-
jään liittyviä määrityksiä. Nämä määrityk-
set ovat samankaltaisia kaikissa Windows-
ohjelmistoissa. Tässä yhteydessä esitellyt 
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määrittelyt pyrkivät olemaan mahdollisim-
man kattavia, mutta niitä täytyy kuitenkin 
pitää vain neuvoa antavina. Jotkut määri-
tykset saattavat kokonaan puuttua ohjel-
masta tai niiden määrittely on piilotettu. 

Postiohjelmaan määritellään vähintään 
sähköpostin käyttäjätunnus, käyttäjän ni-
mi, palvelin, josta uudet viestit haetaan 
sekä lähetettävien viestien palvelin. Lisäk-
si postiohjelmaan voidaan tehdä useita 
käyttöympäristöä koskevia määrityksiä, 
jotka poikkeavat eri ohjelmissa. 

M 11_ :n tietojenkäsittely-ympäristössä 
postiohjelman käyttäjätunnus (username, 
user account) on yleensä VAX/VMS-käyttä-
jätunnus. Käyttäjätunnus koostuu kolmes-
ta kirjaimesta ja yhdestä tai useammasta 
numerosta, esimerkiksi lst12. Käyttäjän 
nimi (real name, your name) nimi normaalisti 
kirjoitettuna. Tähän kenttään kirjoitetut 
erikoismerkit, kuten skandinaaviset mer-
kit, eivät välttämättä näy normaalisti vas-
taanottaj alla. 

Tulevien postien palvelin eli postitoimis-
to (pop server, pop3 server, imap server, incoming 
mail server) on palvelin, josta postiohjelmis-
to käy hakemassa käyttaj alle osoitetun säh-
köpostin. Palvelimen osoite MTT:ssa on 
pop.mtt.fi  tai imap.mtt.fi  riippuen käytettä-
västä postinlukuprotokollasta. 

Lähtevien viestien postipalvelin (SMTP-
server, outgouing mail server) huolehtii käyttä-
jän lähettämien viestien ohjaamisesta vas-
taanottajalle. Mrr:ssa SM1P-palvelin on 
$111.mtt.fi. 

Sähköpostiosoite (your e-mail address) 
käyttäjän Internet-muotoinen sähköpos-
tiosoite. MTT:ssa sähköpostiosoite on 
yleensä muotoa etunimi.sukunimi@mtt.fi. 

Postiohjelmaan voidaan määritellä myös 
säilytetäänkö postiviestit myös tulevien 
postien palvelirnella (leave a copy of messages 
on server, removed from the server/ leave mail on 
server). Joissakin ohjelmissa voidaan myös 
määritellä viestit poistettaviksi palvelimelta 
tietyn ajan kuluttua niiden hakemisesta 
(delete from server after0 clays). Viestien jättä-
minen palvelimelle mahdollistaa niiden 
lukemisen myöhemmin myös esimerkiksi 

VAX/VMS Mail tai PMDF Mail -ohjel-
milla. Mikäli viestit jätetään palvelirnelle, 
tulee käyttäjän huolehtia tarpeettomien 
viestien tuhoamisesta myös palvelimelta. 

Paluuosoite (return address, reply to address) 
käyttäjän sähköpostiosoite, johon hän ha-
luaa vastatut viestit. Paluuosoitetta käyte-
tään yleensä vain, jos paluuposti halutaan 
eri postijärjestelmään. Jos paluupostiosoite 
on sama kuin normaali sähköpostiosoite, 
kenttä jätetään tyhjäksi, sillä osa postitus-
listapalvelimista käyttävät tätä kenttää 
paluuosoitteena, eikä listan osoitetta kuten 
yleensä. 

Organisaatio (your organisation) on käyttä-
jän yrityksen, laitoksen, viraston ym nimi 
normaalisti kirjoitettuna. Nimi voi sisältää 
erikoismerkkejä, kuten skandinaavisia 
merkkejä 

Allekirjoitustiedosto (signature file) on 
tiedosto, joka voidaan lisätä isäliköposti-
viestin perään. Mikäli allekirjoitustiedosto 
on määritelty käyttöön ja sinne on kirjoi-
tettu tekstiä, lisätään se jokaisen lähetettä-
vän sähköpostiviestin perään automaatti-
sesti. Tiedoston suositeltava pituus on alle 
5 riviä ja rivinpituus alle 70 merkkiä riville. 

Ohjelma voi tallentaa käyttäjän salasanan 
muistiinsa (Remember mail password, save 
password). M1'1:ssa ei salasanaa saa tallen-
taa ohjelmaan, sillä silloin kuka tahansa 
voi mikrolta käyttää määritellyn käyttäjän 
sähköpostia. Poikkeuksena on postiohjel-
man asentaminen siten, että postiviestit ja 
salasana säilytetään mikroverkon henkilö-
kohtaisella tiedostopalvelirnella tai mikäli 
tietoturvasta on muuten huolehdittu. 

Yhteys postipalvelirnelle (connection met- 
hod: LAN, Modem, Manual/y) määrittelee, 
kuinka tietoliikenneyhteys postipalvelimel- 
le on järjestetty. Yleensä Mrr:ssa lähi-
verkkoyhteys (LAN; Winsock), joissakin 
tapauksissa myös modeetni (Modem). Lähi-
verkkoyhteys voi olla Mr1:ssa joko kiin-
teä tai ISDN-yhteys. 

Postin hakuaikaväli (check for mail eve 
minutes / never, check for new messages eveol 0 
minutes) kertoo yleensä minuuteissa, kuinka 
usein käyttäjän mikrossa oleva postiohjel- 
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ma käy kysymässä postipalvelimelta käyt-
täjälle saapuneita viestejä. Sopivat hakuai-
kavälit minuuteissa M Ii:n eri verkoissa 
ovat seuraavat: 

Jokioisten alueen lähiverkko 
	15-60 

Kiinteät lähiverkkoyhteydet: 
(PTL, KAI, MTL) 
	

30-60 
ISDN-yhteydet 
	 60-300 

Modeemiyhteydet 
	 0 

Modeemiyhteyksien käyttäjillä postiviestit 
haetaan tarpeen mukaan erillisestä käskys-
tä. 

Postiviestin lähetysaika (sending mai/ im-
mediate/ deferrad) määrittelee lähetetäänkö 
kirjoitetut postiviestit välittömästi vai erik-
seen pyydettäessä. M ft:n lähiverkkoyh-
teyksillä voidaan viestit lähettää heti, 
ISDN- ja modeemikäyttäjien on hyvä 
käyttää viivästettyä lähetystä (deferrad) eli 
postiviestit lähetetään erillisellä komennol-
la (Send and Receive, Get nen, mail, Check 
mail). 

Sähköpostiviestien lähetysmuoto (send 8-
bit/ mime quoted printable, send ISO-Latin-
1 / mime qouted printable) määrittelee, miten 
kansalliset merkit koodataan. MTT:ssä 
käytetään 8-bitin ISO-Latin-1 merkistöä, 
siis ISO-Latin-1 tai ISO-8859-1. 

Lähetettävien liitetiedostojen lähetys-
muoto kertoo, miten kansalliset merkit 
koodataan (Mail sending format: mi-
me/Binhex/ uuencode). M 1"1 :ssa käytetään 
liitetiedostoilla MIME-koodausmuotoa. 

Kopioviestin (copy outgoing message, save 
copy of sent messages, keep copies of outgoing 
maii avulla kerrotaan, halutaanko lähete-
tyistä viesteistä itselle kopio. Kopio jää 
normaalisti erilliseen kansioon, esimerkiksi 
sent, outbox, out. Eräissä ohjelmissa voidaan 
myös lähettää kopio viestistä toiseen säh-
köpostiosoitteeseen. 

Sähköpostiviestien (mail directoo file) tai 
lähetettyjen viestien tallennus levylle (copy 
outgoing messages, outgoing message directo / file) 
kertoo mihin hakemistoon/tiedostoon 
sähköpostiviestit tallennetaan työasemalla. 

Yleensä oletusarvo on hyvä. Jos samaa 
mikroa käyttää useampi henkilö, niin tie-
dostot on määriteltävä tallennettavaksi eri 
paikkoihin. Jos postitiedostot halutaan 
suojata väärinkäytökseltä, ne kannattaa 
sijoittaa mikroverkon tiedostopalveluun, 
jossa oikeudet ovat rajoitetut. Jotta tiedos-
topalveluita pystyy käyttämään, tulee työ-
aseman 011a liitetty Pathworks-verkkoon. 

Poistetut viestit siirretään normaalisti 
"roskakoriin", joka on erillinen kansio, 
esimerkiksi Trash, Deleted Items. Roskako-
rissa tiedostot ovat vielä tallessa ja varaa-
vat siten esimerkiksi levytilaa. Varsinainen 
tiedostojen poisto voidaan erikseen määri-
tellä. Tiedostot voidaan poistaa "roskako-
rista" joko erillisellä komennolla (emAt 
trash) tai automaattisesti postiohjelmaa 
sulj ettaessa (emp messages from the 'Deleted 
Items' folder on exit, emp trash on exiting). 

Postiviestiin vastattaessa voidaan alku-
peräinen viesti automaattisesti liittää lähe-
tettävään vastaukseen (reply) tai uudelleen-
lähetykseen (foryvarc (automatically quote 
original message when rep/ying, Indent the ori-
ginal text with x when replyingto orfoywarding a 
message). Useissa ohjelmissa voidaan lisäksi 
määritellä merkki, jolla alkuperäinen viesti 
erotetaan uudesta tekstistä. Yleisesti käy-
tetty viittauksen merkki rivin alussa on >. 

Saapuvien viestien käsittelyä voidaan 
myös ohjata. Saapuvissa viesteissä voidaan 
estää erityisen suurien viestien siirtäminen 
postiohjelmaan (skip big messages), myös 
tiedoston koko voidaan määritellä. Lisäksi 
voidaan rajoittaa kerralla haettavien vies-
tien määrää. Modeemiyhteydellä kannattaa 
tiedostojen kokoa ja määrää rajoittaa tai 
seurata postin tuloa. 
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10.2 Eudora Light v3.01 

Eudora Light versio 3.01:n asetuksia voi-
valitsemalla Tooir-valikosta 

Options. Gatego-palkista 
valitaan tarvittava ase-
tusmääritys ldikkaamalla 
hiirellä määritystä, esim. 
Getting Started. Tällöin 
valikon oikealle puolelle 
tulee aihetta koskevat 
määritykset. Seuraavassa 
on esitelty tärkeimmät 
M1T:n käyttöympäris-
tössä tarvittavat määri- 
tykset 	yksityiskohtai- 
semmin. 

Getting Started 

POP Account -kenttään kirjoitetaan henki-
lön käyttäjätunnus sekä pop-palvelimen 
osoite muodossa 

kayttäjätunnus@mttli 
Real Name on käyttäjän selväkielinen nimi, 
joka mielellään kirjoitetaan ilman skan-
dinaavisia merkkejä. Connection Method tu-
lee olla Winsock. 

Personal Info 

R.eturn Address -kenttä voidaan jättää nor-
maalitilanteessa tyhjäksi. 

Options 

Ilo sts 

SMTP-palvelitneksi määritellään stnq,.mttfi. 
Pb ja Finger jätetään tyhjiksi. 

Options 

Checking Mail 

Check for mail emo, 0 minutes määrittelee 
kuinka usein uudet viestit haetaan palveli-
melta. Suositeltavat hakuajat M1T:n eri 
toimipaikoissa on kerrottu kappeleessa 
10.1. Haettaessa viestejä voidaan ohittaa 
tietyn koon ylittävät viestit (Skip message: 
over OK in ske). Oletusarvoisesti viestit 
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lähetetään samalla kuin tarkistetaan uusia 
viestejä (Send on check). Salasana voidaan 
tallentaa ohjelman muistiin (Save passwor, 
jolloin ohjelma ei käynnistyessään kysy 
käyttäjän salasanaa. Salasanaa ei kannatta 
tallentaa, ellei tietoturvasta ole muuten 
huolehdittu. Viesteistä voidaan määritellä 
jätettäväksi kopio palvelimelle (Leave mail 
on server). Tässä tapauksessa tulee käyttäjän 
huolehtia tarpeettomien viestien tuhoami-
sesta ja muusta hallinnasta tietyin väliajoin 
myös palvelimelta. Toisaalta viestit voi-
daan määritellä tuhottavaksi palvelimelta 
automaattisesti tietyn määräajan kuluttua 
(Delete from server after 0 (laji!). Viestit voi-
daan tuhota palvelimelta myös automaatti-
sesti silloin, kun viestit tuhotaan ohjelman 
roskakorista (Delete from server when emptied 
from Trash). 

Sending Mail 

Immediate send lähettää viestin heti postipal-
velimen toimitettavaksi. Asetus kannattaa 
pitää päällä kiinteillä yhteyksillä, muilla 
yhteyksillä lähtevät viestit kannattaa lähet-
tää vain viestin tarkistuksen yhteydessä. 
Send on check lähettää viestit niiden tarkis-
tuksen yhteydessä. Word wrap rivittää teks-
tin automaattisesti. May use quoted-printable 
on syytä ottaa pois päältä, jotta skandinaa-
viset merkit toimisivat MTT:n ympäristös-
sä paremmin. Keep copies of outgoing mail te- 

kee kopion kaikista lähetetyistä viesteistä 
Out-kansioon. Use signature liittää jokaisen 
lähetetyn viestin perään käyttäjäkohtaisen 
allekirjoitustiedosto. Mikäli allekirjoitustie-
dostoon ei ole kirjoitettu mitään, liitetään 
viestien perään tyhjä tiedosto. 

Machrnenh 

Fonts & Dtsplay 

Styled Text 

OK 	I 

Attachments 

MTT:ssa käytetään MIME-koodausta säh-
köpostiviestien lähettämiseen. Liitetiedos-
toille on hyvä määritellä erillinen hakemis-
to (Attachment directo), jotta niitä on hel-
pompi hallita. Liitetiedostot voidaan auto-
maattisesti tuhota, kun niihin viittaavat 

Cancei 
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10.3 Internet Mail v4.70 

Miscellaneous 

Viestin tuhoamisesta voidaan pyytää varoi-
tus (Require cor!firmation for deletes). Kansios-
sa avoinna olevat viestit voidaan sulkea 
kansion sulkemisen mukana (suositeltava) 
aktivoimalla Close messages with mailbox. 
Myös roskakori voidaan tyhjentää auto-
maattisesti, kun ohjelman käyttö lopete-
taan (Empy Trash when exiting). Ilmoitus-
viestit voidaan automaattisesti sulkea tie-
tyn ajan kuluttua, mikäli käyttäjä ei reagoi 
niihin (Sai, OK to alerts qfter 0 seconds).Uu-
sia viestejä luettaessa voidaan uusi lukema-
ton viesti avata heti, kun edellinen sulje-
taan (Automatically open next message). Lisäk-
si voidaan hyväksyä nk. tiedostojen raa-
haus ja tiputus (Allow drag and drop trans-
fers). Tämän avulla viesti voidaan siirtää 
hiiren avulla raahaamalla ja tiputtamalla 
tiettyyn kansioon. 

Microsoftin Internet Mailin asetuksia voi-
daan muokata valitsemalla Maii-valikosta 
Options. Options-kohdassa on useita eri ase-
tuskohtia, jotka voidaan valita välilehden 
avulla. 

Send 

Lähetetystä viestistä voidaan automaatti-
sesti tehdä kopio Sent Items -kansioon va-
litsemalla Save co» of sent messages in the 'Sent 
Items' folder. Vastattaessa viestiin voidaan 
alkuperäinen viesti liittää vastaukseen va-
litsemalla Include message in reply. Alkuperäi-
nen viesti voidaan sisällyttää viestiin tietyl-
lä merkillä valitsemalla Indent the onginal 
text with j  when replyingto orforwardinga 
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message. Viestit voidaan lähettää postipalve-
limelle välittömästi valitsemalla Send messa-
ge: immediately. 

Read 

Viestin saapuessa ohjelma antaa äänimer-
kin valitsemalla Pkil sound when new message: 
arrive. Lisäksi voidaan määrittää kuinka 
pian viesti merkitään luetuksi (Mark messa-
ge as read after previewedfir 0 second(s)). Uusi-
en viestien haku sekä hakuaikaväli voidaan 
määritellä valinnalla Check for new messages 
eveni 0 minutes(s). Suositeltavat hakuajat 
MTT:n eri toimipaikoissa on kerrottu kap-
peleessa 10.1. Tuhotut viestit voidaan tyh-
jentää Deleted Items -kansiosta ohjelman 
lopettamisen yhteydessä valitsemalla Emp- 

messages from the 'Deleted Items' folder on 
exit. 

Options MCI 
Sand Read I Latvat Fonts I Speging I Stgnatute 1 Connechon I 

Mail teadtng senings 

£iay sound when new message:: artiv 
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Server 

Erilaiset palvelimlin ja käyttäjätunnuksiin 
liittyvät asetukset määritellään kohdassa 
server. Name-kenttään kirjoitetaan käyttäjän 
nimi selväkielisenä. Otganization on käyttä-
jän yrityksen tai laitoksen nimi, esimerkiksi 
Maatalouden tutkimuskeskus. Email Address 
on käyttäjän sähköpostiosoite, joka 
MIT:ssa kirjoitetaan normaalisti muodos-
sa etunimi.sukunimi@mttli. Outgoing Mail 
(SMTP) -palvelin on lähtevän postin pal-
velin, joka MTT:ssa on smq,.mttfi. Tulevan 
postin palvelin Incoming Mail (POP3) on 
MIT:ssapop.mitli. Kohdassa Logon settings 
valitaan Logon using ja kirjoitetaan _Account 
Name -kenttään käyttäjätunnus, jonka pos-
teja halutaan lukea. Normaalisti ei tietotur-
van vuoksi suositella käyttäjätunnuksen 
salasanan (Password) tallentamista asetuk-
sin. 
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Palvelimia koskevat lisäasetukset voidaan 
valita kohdasta .Advanced Settings. Lisäase-
tuksissa voidaan estää suurten tiedostojen 
lataaminen postiohjelmaan (Do not downlo-
ad message: over 0 KB). Palvelimelle voidaan 
jättää kopio kaikista siirretyistä viesteistä 
aktivoimalla Leave a coly of messages on server. 
lisäksi voidaan tnääritellä, että kopio pois-
tetaan joko tietyn määräajan kuluttua pal-
velimelta (Remove from server after 0day(s))tai 
kun viesti tuhotaan postiohjelmasta 
(Remove from server when deleted from 'Deleted 
Items). Reply to -kenttä täytetään ainoas-
taan, mikäli viestit halutaan vastaanottaa 
toisessa järjestelmässä. 

Fonts 

Fonts-valinnassa määritellään oletuskir-
jasinlajit sekä -värit, kun kirjoitetaan vies-
tiä. 
Options 
	 151 

Spelling 

Speiling-asetuksissa määritellään oikolu-
kuun liittyviä asioita. Lisäksi voidaan mää-
ritellä, liitetäänkö viestiin vastattaessa alku-
peräinen viesti vastaukseen (The original 
text in a reply orforwara). 

0 [Aion: 
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IJ Options 

Connection 1 Send I Read 1 Server For* Spelltng St4In 

Kieyta Peruuta  

Signature 
Ne signature 

Signature 

Allekirjoitustiedosto voidaan poistaa käy-
töstä (No signature), ottaa käyttään tekstitie-
dostona (Text), jolloin allekirjoitustiedot 
kirjoitetaan sille varattuun tilaan, tai muu-
na tiedostona (File), jolloin myös tiedoston 
nimi tulee määritellä. Lisäksi voidaan mää-
ritellä liitetäänkö allekirjoitustiedot jokai-
sen lähtevän viestin loppuun (Add signature 
to the end of ali outgoingmessages) tai jätetään-
kö ne liittämättä vastattuihin ja uudelleen-
lähetettyihin viesteihin (Don 't add signature 
to Replies and Fonvards). 

Connection 

Connection-valinnassa kerrotaan millainen 
yhteys on käytössä. Yhteys voi olla lähi-
verkko (I use a LAN connection), manuaali-
nen (I connect manually) tai modeemiyhteys 
(I use a modern to access my e-mail). Suurim-
massa osassa MTT:n yksiköitä yhteys on 
lähiverkko. Modeemiyhteydestä tulee mää-
ritellä tarkemmin käytettävä modeemi ja 
sen ominaisuudet. Yhteys voidaan myös 
automaattisesti sulkea viestien lukemisen 
ja lähettämisen jälkeen (Disconnect when fi-
nished sending and receiving). 

Opleons 

Sand I Fisiad 1Seivet 1 fmts 1 Spalting Sigratuie Corimttistit I 

Please specity the type et somasti., ym ase lei 

Corinachor,  

C. usa a1eN tdiuii  

conneet n'anuelly 
use 	rnodern to occe.ee roy e-mail 

r- 

OK 	Peruuta 

10.4 Netscape Mail v3.0 

Netscape Mali -ohjelman asetuksia voi-
daan muokata valitsemalla ohjelmasta Op-
tio n s-v alikosta Mail and News Preferences. 
Asetuksia voidaan muuttaa myös vastaa-
vasta kohdasta selaimessa. 

tee 	trre— ts 

Inl  1 I  
s1.14<4. 

• 

ssiaii tisk iaM iat sskatas 
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Appearance 	 Servers 

Appearence-valinnassa voidaan muokata 
ohjelman käyttöliittymää. 
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Composition 

Viestin lähetykseen käytetään 8-bittistä 
yhteyttä (Allow 8-bit). Lähetetyistä viesteis-
tä voidaan postittaa kopio tiettyyn sähkö-
postiosoitteeseen määrittelemällä se koh-
taan By defaul, email a copy of outgoing message 
to: Mai 1 Message! tai viesteistä voidaan teh-
dä kopio tiettyyn kansioon. Alkuperäinen 
viesti voidaan liittää vastaukseen aktivoi-
malla Automaticalhi quote original message when 
IvPiYitz,g•  

Pfelelence. 

CIX,001,40 S I IteSelelI 

blad 
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Ferwca 1 

Serven--valinnassa määritellään käyttäjä-
tunukseen ja postipalvelimiin liittyvät asi-
at. OutgoingMail (SMTP) Server on lähtevän 
postin palvelin eli sm.mtt.fi. Tulevan pos-
tin palvelimeksi (IncomingMail (POP3) Ser-
ver) määritellään pop.mtt.fi. POP3 User Name 
on käyttäjätunnus, jonka viestejä halutaan 
käsitellä. Suurimman haettavan viestin 
koko voidaan rajoittaa kohdassa Maximum 
Message Ske. Kun viestit siirretään posti-
palvelimelta työasemelle (Messages are copied 
from the server to the local disk, then), voidaan 
viestit poistaa postipalvelimelta (Removed 
from the server) tai niistä voidaan jättää sinne 
kopio (Left on the server). Uusien viestien 
hakuväli (Check for Mail) voidaan määritellä 
(Evey 0 minutes) tai viestit voidaan hakea 
vain erillisenä komennolla (Never). Suosi-
teltavat hakuajat MTT:n eri toimipaikoissa 
on kerrottu kappeleessa 10.1. 

Neletencez 	 E3 

41~555e Compo.h.,,  19 

Identity 

Identiy-valintaan voidaan määritellä käyttä-
jän henkilökohtaiset tiedot. Your Name - 
kenttään kirjoitetaan käyttäjän nimi selvä-
kielisenä. Your Email -kenttään määritel-
lään käyttäjän sähköpostiosoite muodossa 
kayttäjätunnus@mgli. Reply-to Address 
-kenttä jätetään normaalisti tyhjäksi. Käyt-
täjän organisaatio voidaan määritellä kent- 
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File). 
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Organization 

Viestit voidaan järjestellä kansioissa eri 
tavalla. Viestien vastauksen voidaan auto-
maattisesti sijoittaa alkuperäisen viestin 
läheisyyteen aktivoimalla Thread Mail Mes-
sage:. Lisäksi viestit voidaan järjestää (Sort 
Mail ly) joko päivämäärän (daie), otsikko-
tiedon (subjeci) tai lähettäjän (sender) mu-
kaan. Salasanan tallentamista (Remember 
Your Password) ei suositella aktivoitavaksi, 
ellei tietoturvaa muuten ole varmistettu. 
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11 Skandinaaviset merkit 
Sähköpostiohjelmistot ja sähköpostipalve- 
limet on alunperin rakennettu 7-bittisten 
merkkien välittämiseen. Tästä aiheutuu 
vielä tänäkin päivänä monia meidän kan-
salliseen merkistöömme liittyviä hanka-
luuksia. Tosin nykyään kaikki uudet säh-
köpostiohjelmistot ja postinvälitysohjel-
mat tukevat 8-bittisten merkkien siirtoa. 

Merkistön väärin toimimista on hankala 
havaita, sillä skandinaaviset merkit näkyvät 
oikein omalla laitteistolla, vaikka ne olisi-
vatkin väärin koodattuja. Parhaiten virheet 
huomataan käytettäessä muiden järjestel-
mien luomia tiedostoja joko suoraan tai 
sähköpostin välityksellä. 

M1T:n sähköpostissa on jo vuosia sitten 
siirrytty 8-bittiseen postijärjestelmään. 8- 
bittisiä koodausjärjestelmiä on käytössä 
useita, joista oikea on ISO-8859-1 (ISO-
Latin-1). Skandinaavisten merkkien osalta 
tämä on sama kuin DEC Multinational - 
merkistö. Nämä merkistöt ovat käytössä 
Windows ja VAX/VMS-ympäristöissä. 
Muissa ympäristöissä, kuten DOS- ja Mac-
laitteistoissa merkistöt ovat väärin. Tosin 
osa uusista Mac-postiohjeltnista tukee 
ISO-8859-1 -merkistöä, jos teksti on ko- 
konaan kirjoitettu postiohjelmalla. Jos säh-
köpostiviestin tekee esimerkiksi DOS-edi- 
torilla ja lähettää oikein asennetulla pos-
tiohjelmistolla, niin merkistö on väärin, 
koska DOS-ohjelmat eivät käytä oikeaa 
merkistöä. 
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vastaanottajalla. Mikäli lähettäjä ja vastaan-
ottaja eivät pysty käsittelemään samaa tie-
dostomuotoa, on sovittava mitä tiedosto-
muotoa käytetään, jotta itse työnkulut kär-
sisivät vähiten. 

12 Liitetiedostot 

12.1 Yleistä liitetiedostoista 

Nykyaikaiset sähköpostiohjelmat kuljetta-
vat perinteisen muotoilemattoman tekstin 
lisäksi monia erilaisia sähköiseen muotoon 
saatettuja asioita, kuten piirroksia, muo-
toiltuja tekstejä, ääntä, videokuvaa ja oh-
jelmatiedostoja. Yleisesti näitä tiedostoja 
kutsutaan binääritiedostoiksi Muut kuin 
muotoilematonta tekstiä (raakatekstiä) si-
sältävät tiedostot on aina lähetettävä liite-
tiedostoina. 

Liitetiedostojen välitys on tämän hetken 
postiohjelmien käytetyin lisäominaisuus. 
Ne aiheuttavat myös eniten harmia vas-
taanottajille, jotka saattavat nähdä sähkö-
postiviestissään vain epämääräisiä kirjain-
rykelmiä tai eivät mitään 

Jotta liitetiedostot kulkisivat oikein 
lähettäjältä vastaanottajalle, on huo-
lehdittava muutamista perusasioista. 
Sekä lähettäjän että vastaanottajan 
postiohjelmistojen on tuettava liitetie-
dostojen käsittelyä. Lisäksi käyttäjien 
on osattava käsitellä liitetiedostoja, 
mikäli postiohjelmisto ei tee sitä auto-
maattisesti. Liitetiedostojen käsittelyä 
varten postiohjelman on tuettava 
MIME-koodausta (Multipurpose Inter- 
net Mail Extensions). 

Lähettäjän ja vastaanottajan tulee 
sopia, missä tiedostomuodossa liitetie-
dostot lähetetään, sillä jopa saman oh-
jelman eri versiot eivät osaa käsitellä 
toistensa tiedostoja. Suurin osa liitetie-
dostojen ongelmista ei ole postiohjelmien 
ongelmia, vaan yhteensopimattomien tie-
dostomuotojen aiheutam.ia ongelmia. Tä-
mä voidaan helposti välttää lähettämällä 
tiedosto ensin vaikkapa levykkeellä. Säh-
köpostiviestiin, joka sisältää liitetiedoston, 
on aina hyvä lisätä raakatekstinä lähetetie-
to siitä, millaista liitetiedostoa ollaan lähet-
tämässä (ohjelma ja versiotieto). Näin voi-
daan helpottaa tiedoston jatkokäsittelyä  

12.2 Liitetiedostot MTT:ssa 

Maatalouden tutkimuskeskuksessa käyte-
tään liitetiedostojen lähettämiseen MIME- 
koodausta. Kaikki MTT:ssa yleisesti käy- 
tössä olevat postiohjelmat (Eudora, Inter-
net Mail, Netscape Mail, PMDF Mail) tu- 
kevat MIME-koodausta liitetiedostoissa. 
MIME-muoto määritellään postiohjelman 
asetuksissa. 

Kun sekä lähettäjällä että vastaanottaj alla 
on käytössään sama koodaustekniikka, 
purkaa vastaanottajan postiohjelrnisto au-
tomaattisesti liitteen tiedostoksi levylle ja 
ilmoittaa tiedoston hakupolun. Levylle 
tallennettu liitetiedosto puolestaan voi-
daan lukea sellaisen sovellusohjelman 
avulla, joka tukee lähetetyn tiedoston tie-
dostomuotoa. Näissäkin tapauksissa on 
siis erityksen tärkeää liittää viestiin tieto 
siitä, millainen tiedosto liitteenä on lähe-
tetty (Word-dokumentti, Excel-taulukko 
yms.) 

Mikäli vastaanottaja saa kuitenkin vies-
tin, joka on koodattu jollain muulla kuin 
MIME-koodauksella, esim. uuencode tai 
base64, onnistuu tiedoston purkaminen 
kuitenkin erikseen kääntämällä se vastaa-
valla koodauksen purkuohjelmalla. Koo-
dattu sähköpostiviesti tallennetaan levylle 
tiedostoksi (File - Save). Tiedostosta on 
hyvä poistaa kaikki "selväkielinen teksti" 
ja jättää ainoastaan koodattu osa. Tämän 
jälkeen tiedosto käännetään vastaavalla 
purkuohjelmalla. 

Jokioisten lähiverkkoon on tiedostopal-
veluun \\mttkilValvelu  tallennettu muu-
tamia purkuohjelmia. Base64:n purkuoh-
jelma on \ code \ base64 \ decode64.exe. 
Decoden purkuohjelma löytyy \ co-
de \ uudecode \ uudecode.exe. Pakatut zip-
tiedostot voidaan purkaa pkzip-ohjelmalla, 
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joka on \pakkaus \pkunzip.exe. Ohjelmat 
siirretään lähiaikoina WWW-palvelimelle 
MTT-Infoon (http: / / mttinfo.mtt,fi). 

13 Postituslistat 

13.1 Yleistä 

Postituslista on sähköpostilla toimiva tie-
donvälityskanava, jonka avulla voidaan 
välittää viestejä joukkokirjetyyppisesti. 
Postituslistaan on kerätty usean käyttäjän 
sähköpostiosoite. Lähetettäessä postiviesti 
tähän postituslistan osoitteeseen postitus-
listapalvelin kopioi sähköpostiviestin kai-
kille postituslistaan kuuluville vastaanotta-
jille (myös lähettäjälle itselleen). Postitus-
listat ovat usein tiettyyn aihepiiriin keskit-
tyviä tiedonvälityskanavia, mutta postitus-
listoja voidaan perustaa myös esimerkiksi 
yrityksen sisäiseksi tiedonvälityskanavaksi. 

Postituslistat ovat avoimia tai suljettuja. 
Avoimelle postituslistalle voi kuka tahansa 
liittyä ja hänet hyväksytään jäseneksi. 
Eräille postituslistoille liittymistä rajoite-
taan. 

Hyötynä on, että postituslista on kaikki-
en siihen lättyneiden käytössä samanlaise-
na, koska listan ylläpito hoidetaan keskite-
tysti ja se on aina hallinnassa. Jos vastaa-
vanlaisia jakeluslistoja ylläpidettäisiin työ-
asemilla, olisi jokaisella käyttäjällä erilainen 
jakelulista käytössään ja myös virhemah-
dollisuus moninkertaistuisi. 

Postituslistaohjelmistoja ohjataan sähkö-
postin välityksellä lähettämällä ohjausko-
mentoja listapalvelimelle. Listapalvelin 
tottelee yleensä jotain seuraavista nimistä: 
mailserv, listserver tai majordomo. Listan oh-
jaukseen tarkoitetut viestit osoitetaan näi-
hin osoitteisiin. Ohjauskomentoja ovat 
esimerkiksi listalle liittyminen, siitä ero-
aminen ja opastuksen pyytäminen. 

Yleisin virhe postituslistojen käytössä on 
lähettää eroamisilmoitus postituslistalle 
eikä postituslistapalvelimelle, kuten se 
kuuluisi tehdä. Nämä virheet on helppo  

välttää tallentamalla postituslistalle liitty-
misen yhteydessä saatava tervetuloilmoitus 
omaan kansioonsa myöhempää käyttöä 
varten. Tervetuloilmoituksessa on yleensä 
kaikki tarvittavat ohjeet postituslistan 
käyttöä varten. Kaikki postituslistapalveli-
met lähettävät ohjeita, kun postituslista-
palvelimen osoitteeseen lähetetään viestik-
si help tai info. 

13.2 MTT:n postituslistat 

MTT:ssa on oma postituslistapalvelin, jo-
hon on perustettu useita postituslistoja. 
MTT:n postituslistojen avulla pyritään pa-
rantamaan tiedonkulkua Mrt:ssa. Posti-
tuslistat voivat toimia koko MIT:n tai 
yhden yksikön tiedonvälityskanavana taik-
ka postituslista voi keskittyä tiettyyn aihe-
piiriin. 

MTT:n 	postituslistapalvelin 	on 
mailserv@lists.mttli. Tähän osoitteeseen 
lähetetään postituslistan ohjauskomennot, 
kuten postituslistoille lättymis- ja eroamis-
komennot. 

Ilmoitustaulu 

Ilmoitus taulu-po s tituslista on kaikille 
M1 1:n työntekijöille tarkoitettu tiedonvä-
lityskanava. Ilmoitustaulun avulla lähete-
tään mm. johtoryhmän pöytäkirjat, YT-
komitean pöytäkirjat, tietoa tapahtumista 
Lisäksi sen avulla voidaan lähettää kan-
nanottoja tai kommentteja yleisesti kiin-
nostaviin asioihin, osto- ja myynti-ilmoi-
tuksia 

Ilmoitus taululle voidaan liittyä (hieman 
käytettävästä postiohjelmasta riippuen) 
lähettämällä lättymispyyntö Internet-osoit-
teeseen mailyerv@lists.mttli ja kirjoittamalla 
viestiksi subseribe ilmoitustaulu. 
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DIR 	listaa kansiossa olevat viestit 
DIR/NEW 	listaa uudet viestit 
DIR/FOLDER listaa käyttäjän kansiot 

READ 
tai <return> 
nro 
FIRST 

LAST 

seuraavan viestin lukeminen 
lukee määritellyn viestin 
hakee kansion ensimmäisen 
viestin 
hakee kansion 
viimeiseimmän viestin 

14 PMDF:n käyttö 
PMDF on MTT:n sähköpostipalvelimessa 
käytettävä ohjelmisto, josta on asiakasver-
sio jokaisessa VAX/VMS-palvelimessa. 
Tätä asiakasversiota suositellaan käytettä-
väksi yleisenä VAX:n sähköpostiohjelma-
na monipuolisempien ominaisuuksiensa 
vuoksi. Ohjelma toimii pitkälti kuten 
VMS:n oma sähköpostiohjelma. 

PMDF käynnistetään komennolla 
$ pmdf mail 

Ohjelman komentokehote on 
EMAIL> 

Ohjelman käytöstä saa lisätietoa komen-
nolla help. PMDF-ohjelman käyttö voidaa 
lopettaa komennolla exit tai quit. Seuraa-
vassa on esitelty yleisimmät PMDF:n käy-
tössä tarvittavat komennot. 

Viestin lähetys 

Viesti lähetetään komennolla send. To-
kenttään kirjoitetaan vastaanottajan osoite. 
MTT:n sisäisessä sähköpostilähetyksessä 
voidaan vastaanottajan osoite kirjoittaa 
muodossa etunimi.sukunimi. Intemet-sähkö-
postia lähetettäessä osoite kirjoitetaan 
muodossa sm%"osoite@firma.maa". Subj-
kenttään kirjoitetaan lyhyt viestiä kuvaava 
aihe (mielellään ilman skandinaavisia 
merkkejä). Lähetyksessä voidaan viestiin 
liittää liitetiedosto (binäärimuotoinen) tai 
tekstitiedosto (ascii-muotoinen). 

Viesti lähetetään näppäinyhdistelmällä 
Ctrk Viestin kirjoitus ja lähetys voidaan 
peruuttaa näppäinyhdistelrnällä Ctrl-c. 

SEND 	viestin lähetys 
SEND/INSERT liitetiedosto 

liitetiedoston lähetys 
SEND tiedosto tekstitiedoston lähetys 
SEND/EDIT 	viestin lähetys editointitilassa 

Viestin lukeminen 

Viestejä voidaan lukea viestin numerolla 
tai komennolla read. Ennen lukemista voi-
daan kaikki kansioissa olevat viestit listata 
komennolla dir. Listauksessa näkyy aktiivi-
sen kansion nimi, viestin numero kansios-
sa, lähettäjän tiedot, otsikkotiedot sekä 
päivämäärä. 

Viestien käsittely 

Olemassaolevia viestejä voidaan käsitellä 
monilla eri tavoin. 

REPLY 	aktiiviseen viestiin 
vastaaminen (lähettää 
vastauksen alkuperäiselle 
lähettäjälle) 

FORWARD 	lähettää aktiivisen viestin 
edelleen 

EXTRACT tiedosto 
purkaa viestin tiedostoksi 

DELETE nro 	tuhoaa tietyn viestin eli siirtää 
sen kansioon wastebasket 
(määritellän viestin 
numerolla) 

DELETE nrox-nroy 
tuhoaa kaikki viestit 
numerosta x numeroon y 

SELECT FOLDER kansio 
valitsee aktiivisen kansion 

MOVE FOLDER kansio 
siirtää aktiivisen viestin 
määriteltyyn kansioon, 
mahdollisesti luo myös 
kansion, mikäli sitä ei ole 
aiemmin olemassa 
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SHOW ALL 

SHOW asetus 

näyttää kaikki 
käyttöympäristöä koskevat 
määritykset 
näyttää ainoastaan tietyn 
käyttöympäristöä koskevan 
muuttujan arvon, esim. show 
queue näyttää 
oletuskirjoitinjonon 

SET PERSONAL_NAME "nimi jne" 
asettaa sähköpostiin 
nimitiedot, puhelinnumeron 
tms. 

Käyttöympäristön muokkaaminen 

Käyttäjä voi jonkin verran vaikuttaa oman 
ohjelmansa käyttöympäristöön sekä viestin 
hallintaan. Käyttajan tulee itse pitää sähkö-
postin käyttöympäristönsä ajan tasalla, 
huolehtia turhien viestin tuhoamisesta ja 
muusta viestien hallinnasta. 

SET QUEUE jononimi 
asettaa oletuskirjoitinjonon 

SET FORWARD osoite 
lähettää kaikki tulevat viestin 
määriteltyyn osoitteeseen 

SET HEADER_TRIMTTRIM/ALL 
poistaa ylimääräiset 
otsikkotiedot COMPRESS 
pakkaa viestit pienempään 
tilaan 

PURGE 	poistaa tuhotut viestit 
roskakorista (kansiosta 
wastebasket), viestit tuhotaan 
myös kun ohjelman käyttö 
lopetetaan 

ERASE 	tyhjentää kuvaruudun 

SEARCH "teksti" 
hakee "teksti-sanaa 
viesteistä 

SEARCH 	jatkaa sanan "teksti" hakua 
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