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UPPGRADERING INNAN ÅRETS SLUT

Upphandlingen av nästa generations SUNET pågår för fullt.
Ambitionen är att det nya nätet ska kunna tas i drift i slutet av året.

Upphandlingsproceduren startade redan i mars med en utannonsering i EU-organet Official Journal.
Någon månad senare - den 24 april - skickades detaljerade kravspecifikationer till dem som besvarat utannonseringen på ett korrekt sätt.

Sunetten vet i dag varken hur många eller vilka leverantörer som räknar på affären - sekretess råder under hela upphandlingen.
Vi vet dock att det i nästa generations SUNET inte kommer att göras någon skillnad mellan stora universitet och små högskolor.

Alla högskolor ska få tillgång till 155 Mbit/sek.

Förutom den kraftfulla kapacitetsförbättringen innehåller kravspecifikationen också stora krav på redundans. Med redundans menas de
alternativa transportvägar som tas i bruk de stunder som ryggradsnätet av någon anledning inte fungerar.

När det nya nätet levereras ska också redundanskraven - med två undantag - vara uppfyllda.



Kravspecifikationen accepterar en viss fördröjning av redundansleveransen till Institutet för rymdfysik i Kiruna och Högskolan på Gotland i
Visby. Fördröjningen får dock inte dra ut på tiden mer än ett halvår.

Inkomna offerter kommer att granskas under sommaren - med en förhoppning att det nya nätet ska kunna tas i bruk i december.

FÅR AMERIKANER PRATA SKIT?

Får amerikaner prata skit? 
Det är inte bara vi i Sverige som har domänregler - t o m USA har sådana. Deras regler gör det svårt att registrera shitake.com

De datorer som registrerar com-domäner sparkar bakut vid åsynen av sju små ord som inte får sägas högt i USA.

Och i USA blir fula ord fula även om bokstäverna endast finns i namnet på en japansk matsvamp.
Med en lika strikt regeltillämpning i Sverige skulle Ski Tignes och Dabrowski TV knappast haft domänerna skitignes.se och dabrowskitv.se 

Sådana bokstavskombinationer upprör inte svenska folket.

Vi har ju andra fula ord som aldrig lär hamna i något domänregister.
Bäva månde domänregistraturen om organisationen Kul Utan Knark kommer in med en ansökan. 
Det faktum att förre fängelsedirektören Ann-Britt Grünewald ibland bär organisationens t-shirt lär knappast beveka de ansvariga.

Det förstår varenda svensk, men knappast några österrikare?
De klickar sig till den stora hotellkedjan på www.kuk.at utan att rodna.
- One man's garbage is another man's treasure, var det visst någon som sa. LF

http://www.skitignes.se/
http://www.dabrowskitv.se/
http://www.kuk.at/


KNUTPUNKTER FÖR SÄKERHETS SKULL

- Hjärtat av Internet i Sverige står i en källare på KTH, var för något år sedan en vanlig kommentar i datornätskretsar.
Nu är den tiden förbi.
Internet-knutpunkten på KTH har kompletterats med en nationell knutpunkt - när satsningen är slutförd ska ytterligare tre
knutpunkter vara i drift.

Med flera knutpunkter får Internet i Sverige en helt annan stabilitet.
- När vi bara hade knutpunkten på KTH, kunde en översvämning eller eldsvåda i lokalen äventyra alla våra Internet-förbindelser, säger
SUNET:s Hans Wallberg.

Med Internets explosionsartade utveckling, blev behovet av flera knutpunkter allt mera akut. När Stiftelsen för kunskaps- och
kompetensutveckling, KK-stiftelsen, klev in på arenan skapades också de ekonomiska förutsättningarna.
- KK-stiftelsen insåg problemets vidd. Den ville arbeta för ett säkrare Internet i Sverige, säger Hans Wallberg, som också gav stiftelsen ett
utkast till projekt. 

I det utkastet uppskattades de initiala kostnaderna till 5 miljoner kronor.
- Stiftelsen uppskattade innehållet i utkastet. Man tyckte också att SUNET var en lämplig mottagare av de pengar som behövdes för att skapa
de första knutpunkterna.

I det läget knöts också kontakter med andra operatörer, kontakter togs också med ett flertal juridiska experter.
- Vi ville skapa en stabil, gemensam organisation för Internet, en organisation som inte byter skepnad efter första bästa årsmöte och en
organisation som ingen av de stora Internet-operatörna ska kunna ta kontrollen över, förklarar Hans.

Resultatet av överläggningarna blev Stiftelsen för telematikens utveckling och bolaget Netnod AB.

http://www.kks.se/
http://www.netnod.se/
http://www.netnod.se/


Det är Stiftelsen för telematikens utveckling som har ansvaret att förvalta medlen från KK-stiftelsen. Det operativa ansvaret för den knutpunkt
som nu tagits i bruk ligger på bolaget Netnod.
Netnod ska också etablera och driva andra nya knutpunkter - närmast i tur står knutpunkten i Göte- borg.

- Organisationen har knappt hunnit sätta sig, men av vad som hittills hänt, tycker jag det fungerar bra. Vi har fått en driftsäker och stabil Internet-
knutpunkt i Stockholm inom en robust och effektiv organisation, avslutar Hans.

INTERNET HEMIFRÅN

På SUNET-styrelsens uppdrag arbetas det nu för fullt med att skapa förutsättningar för anställda vid högskolor och universitet att skaffa sig
Internet-uppkoppling till sina hem - förebilden är det avtal för studenter som utverkades för något år sedan.

Erbjudandet till de anställda är tänkt som ett strikt tjänsteerbjudande - därmed behövs varken e-postlåda eller webbutrymme.

Om allt går planenligt ligger erbjudandet klart redan vid höstterminens start. 

VILKEN SÖKMOTOR ÄR BÄST?

Det finns många olika sökmotorer på Internet - Yahoo listar ett 100-tal i sin katalog. Av dem är det högst ett 20-tal som, utan att darra
på manschetten, kan kalla sig världsomspännande.

Det är inget lätt jobb att ur den mängden peka ut den allra bästa sökmotorn.

Många är uppbyggda på ungefär samma sätt. Flera av sökmotorerna ägnar sig också åt organiserat samarbete.

http://basun.sunet.se/html_docs/levavtanst.html


En sökning i Yahoos databas avslutas idag med det klickbara budskapet: "Go to AltaVista". 

Det budskapet lär stå sig juli månad ut - från och med augusti sägs det att Yahoo ska byta samarbetspartner, då får AltaVista ge vika för
HotBot.

Att konkurrenterna också komplemetterar varandra, gör det givetvis svårt att avgöra vilken sökmotor som är bäst.

Trots svårigheterna finns det friskusar som tagit sig an uppgiften!

Dit hör bl a Search Engine Watch på: http://searchenginewatch.internet.com
De har i sin undersökning låtit 14 tidningar - från PC Magazine till Washington Post - granska 12 sökmotorer.

Förutom att besvara vissa frågor fick tidningsfolket också rangordna de - i deras tycke - tre bästa sökmotorerna. Rangordningen gör säkert
personerna bakom HotBot glada.
Åtta av de 14 tidningarna satte HotBot på första plats. HotBot fick också tre andraplatser och två tredjeplatser.

Du som ännu inte upptäckt HotBot, kan klicka dig till: http:// www.hotbot.com för att skaffa dig egen uppfattning om sökmotorn.

Bara för att många amerikanska journalister föredrar HotBot behöver deras prioriteringar inte nödvändigtvis stämma överens med dina.

Få nyheter på gång
Trots det stora antalet sökmotorer, är det många s k experter som saknar nytänkande i branschen.

Några tappra försök görs i alla fall.

Till de tappra hör förmodligen GoTo.com på webbplatsen http://www.goto.com/
GoTo.com är en kommersiell söktjänst - där det kommersiella ligger i att du kan köpa dig en bra plats när sökresultatet ska redovisas.

Huruvida den affärsidén är genial eller galen är det - än så länge - ingen som vet. GoTo.com är nämligen fortfarande i sin utvecklingsfas.

http://www.yahoo.com/
http://searchenginewatch.internet.com/
http://www.hotbot.com/
http://www.goto.com/


Surf-n-Search på adressen http://www.infohiway.com/home.htm, ägnar sig också åt nytänkande.
Där får du först se textversionen av söksidan, innan du beslutar dig för att plocka hem den.

HumanSearch på http://www.humansearch.com/ kan också kalla sig annorlunda. Den bygger på information från ett nätverk med frivilliga
entusiaster.

Andra sökmotorer - mer eller mindre utvecklade - finns också att betrakta på nedanstående adresser:
Rankdex: http://rankdex.gari.com 
Metacrawler: http://www.metacrawler.com/
Google: http://google.stanford.edu/ 

HOTBOT TOPPAR LISTAN

När Search Engi ne Watch lät några datorvana tidningar rangordna olika sökmotorer, fick man fram den här "resultatlistan":
(Notera att det är antalet förstahandsprioriteringar som styrt inplaceringen i listan)

Plats 1 2 3
1 HotBot 8 3 2
2. InfoSeek 4 6 3
3. Yahoo 4 - -
4. Excite 3 4 2
5. AltaVista 1 5 -
6. WebCrawler - 2 -
7. Lycos - - 5
8. Magellan - - 1

http://www.infohiway.com/home.htm
http://www.humansearch.com/
http://rankdex.gari.com/
http://www.metacrawler.com/
http://google.stanford.edu/search


Mer information finns på: http://searchenginewatch.internet.com

LANDSVIS LISTA FRÅN JAPAN

På TWICS japanska webbplats, http://www.twics.com/ ~takakuwa/search/search.html finns en förteckning med söktjänster i olika länder.

Under Sverige hittar vi följande möjligheter:

Polarsearch: 
http://www.polarsearch.com

Nordiskt webindex
http://www.egges.se/ftginfo/3390.asp

Webguide
http://webguide.everyday.se

Kvasir
http://kvasir.se/se/

Punkt.se
http://www.punkt.se

SUNET:s webbkatalog

http://www.twics.com/~takakuwa/search/search.html
http://www.polarsearch.com/
http://www.egges.se/ftginfo/3390.asp
http://webguide.everyday.se/
http://kvasir.se/se/
http://www.punkt.se/
http://www.sunet.se/sweden/main-sv.html


http://www.sunet.se/sweden/main-sv.html

HAR ETIKEN NÅGON PLATS PÅ INTERNET?

- De som följer datalagen straffas, de som struntar i den straffas inte. Vad är det för lagstiftare vi har i det här landet?
Jacob Palme lät - på sitt lågmälda sätt - både förtvivlad och förbaskad när han höjde rösten på IT-kommissionens hearing kring
etiken på Internet.

Hearingen, som hölls i slutet av maj, leddes med fast hand av Peter Seipel, professor i rättsinformatik och ledamot av IT-kommissionen. 

Tillsammans gav de många talarna en god bild av Internets mångfasetterade innehålll.
Det ryms mycket mellan jesuitpatern Erwin Bischofberger och Flashback-redaktören Jan Axelsson - det är ju också en viss skillnad mellan
himmel och underground.

Bischofsberger inledde med en vältalig betraktelse kring etikbegreppet.
- Etiken är moralens teori och moralen är etikens praxis, sa han i sitt inlägg, som var så vältrimmat att han - mitt i inlägget - efter en titt på
klockan, kunde komplettera sitt manus med två meningar utan att störa tidsschemat.

Jan Axelsson föredrog en annan talarstrategi.
- Genom att tala så fort som möjligt får jag sagt så mycket som möjligt, var uppenbarligen hans motto.

Och visst gick det undan - i hastigheten hängde inte alltid läpprörelserna med - Jörgen Mörnbäck med sina Glenn Hysén-imitationer fick
plötsligt drag av klarspråk

Jag uppsnappade dock att Axelsson i första hand attackerade spridningen av datavirus och s k spam (oönskad post).



En och annan i salongen hade nog hoppats att anförandet också skulle ge plats för några ord kring underground-tidningen Flasbacks filosofi.
- Vad för slags etik är det att sprida bombrecept på nätet, frågade t ex Olle Wästberg.
- Jag anser det vara mer oetiskt att sprida direktreklam än bombrecept, svarade Axelsson enligt mina anteckningar.

Den enskildes perspektiv
Redaktören på Datateknik, Jan Sandred, uppehöll sig kring den enskildes perspektiv.
- Internet är så stort att det inte längre låter sig regleras. Vem vågar påstå att 275 miljoner webbsidor är överblickbara, sa han.
Sandred påpekade också svårigheten att dra gränsen mellan den tillåtna opinionsbildningen och den straffbara uppviglingen.
- För att lösa sådana uppgifter krävs det mycket kunskap, och för att få kunskap behövs det många lärare i Internetämnen, sa Sandred och fick
medhåll av många - men inte av alla.

- Det räcker inte enbart med kunskap. Internet skulle må gott av mera kärlek och empati, sa t ex Erwin Bischofberger.

Lagar och regler
Många gånger under den händelserika dagen efterlystes klarare lagar och regler - på nationell och internationell nivå.
Det fick Jacob Palme att höja rösten.
- Det fungerar inte bara för att folk följer lagarna. Om alla i landet hade rättat sig efter datalagen, skulle vi inte ha haft något Internet i Sverige,
dundrade han.

Han hävdade också att Internet inte lider av någon regelbrist - däremot saknade han verkningsfulla sanktioner.
Att döma av reaktionerna på hans inlägg var det många i den gamla andrakammarsalen som delade tvivlet på lagstiftningens för- måga att
skapa förändringar
- Kanske finns det t o m en risk att nya svenska lagar kan ge oss samma slags bekvämlighetsflaggsproblem som redan finns på domän-
området, frågade sig SUNET:s Hans Wallberg retoriskt.

Ann-Marie Nilsson, VD på IT-företagen, höll ögonen öppna för någon slags nätetikombudsman.
- Men i så fall ska en sådan ombudsman skapas av Internet för Internet. Nätet ska alltid ha förmågan att reglera sig själv, sa hon.

Liknande tankar om självreglering hade också Jacob Palme, som drog en lans för IETF- Internet Engineering Task Force, den



världsomspännande sammanslutningen med tekniker som format mycket av det Internet vi har idag.

Självreglering talade också Tell Hermansson från International Chamber of Commerce om.

Med en rejäl portion sjävförtroende vågade han också utnämna ICC till en etisk auktoritet, sett ur ett internationellt perspektiv.
- Alla våra meddelanden ska vara lagliga, hederliga och vederhäftiga, sa han och fick hela etik- debatten att låta hur enkel som helst.

Men fullt så enkel är den naturligtvis inte...

Att handskas med frågor kring juridik och etik kan verkligen vara knivigt - ibland kan det t o m vara etiskt korrekt att bryta mot lagen!
- I Turkiet är det i lag förbjudet att trycka vissa böcker från Kurdistan. Mot den bakgrunden tycker jag det är etiskt korrekt att istället trycka
böckerna i Sverige, förklarade Peter Curman. LF

SOM SAGT VAR

Tänkvärda citat från etikhearingen den 25 maj.

Erwin Bischofberger:
Med vetenskap och teknik kan vi göra mycket. Men bör vi göra allt som vi kan göra?

Peter Seipel:
IT har sin egen bravuretik. Det handlar både om att mästra och bemästra tekniken.

Ana Valdés:
Internet är som ett rum utan väggar och tak.

Hans Wallberg:



Går det verkligen att lagstifta sig fram till god etik?

Peter Seipel:
IT kan liknas vid en komplicerad mobil, som gungar och svänger med hjälp av olika vikter - men tyvärr har vi ingen våg att väga de svängande
elementen med.

Erwin Bischofberger:
Det räcker inte att titta på verkligheten. Ibland behöver verkligheten förändras.

Thomas Brytting:
Internet ska vara som ankomsthallen på en flygplats. Alla besökare ska kunna se att det råder ordning och reda på nätet.

I ETIKENS NAMN BLOCKERAS VISSA DOMÄNER

Etik och juridik vållar ofta heta diskussioner på nätet - ibland är upprördheten så stor att rättsväsendet får ta hand om konflikterna.

I en försök att undvika en del av dessa konflikter bestämde sig Network Solutions - som registrerar alla com-domäner - att inte tillåta
registrering av ord som kan användas i rasistiska eller etniskt nedlåtande sammanhang.

Det initiativet har uppskattats av många - men trots uppskattningen har principen övergetts. "Känsliga" domäner har istället överlämnats till
medborgarrättsorganisationer, som ska se till att aldrig användas.

På så vis har bl a sex olika synonymord till neger blockerats.

Helt konfliktfri är emellertid inte nyordningen - Network Solutions har nämligen glömt att blockera flera av ordens pluralformer.

Vissa domäner har också - trots nyordningen -hamnat i fel händer.



Hur ska man annars förklara att domänen godhatesfags.com har hamnat i händerna på en kyrka som ogillar homosexuella?

Länkade smädesord
Etiken på Internet - som egentligen handlar om brist på etik - kan också bli ett domstolsärende om man talar om vad man tycker om sina lärare -
det har City College of San Francisco fått erfara.

Det hela började med att en student skapade en webbsida -The Teacher Review - där de som studerar vid City College kan kommentera sina
lärare under anonymitetsskydd.

De elektroniska kommentarerna har inte mottagits med någon större entusiasm av de drabbade.

Att kallas tjockskalle, fyllhund och satmara känns förmodligen inte så upplyftande.
Nu har de drabbade gjort rättssak av den elektroniska smutskastningen.

Det inte de anonyma ryktesspridarna som sitter på de anklagades bänk. Studenten som satt upp webbsidan (med en dator som inte tillhör City
College) klarar sig också från rättsprocessen.
De anklagade angriper enbart City College of San Francisco! Det beror på att många av skolans webbsidor har länkar till The Teacher
Review.

Huruvida olämpliga länkar kan leda till en fällande dom, lär vi få veta så småningom.

Dåliga nyheter 
En liknande tvist drivs av en brittisk akademiker, han har stämt Cornell University för ett tre år gammalt newsmeddelande som formulerats av
en student på universitet.

Det var ett - för den brittiske akademikern - föga smickrande budskap som sändes från en av universitetets datorer.

Nu klagar britten på att meddelandet allvarligt skadat hans karriär i England.



Därför har han gjort rättssak av ärendet.
Att döma av tidningsnotiser formulerade av amerikanska journalister lär britten knappast vinna sitt mål.
- Det handlar inte om etik. Det handlar inte heller om hur man ska tolka brittisk lag kontra amerikansk lag - målet är intressant eftersom det i
själva verket handlar om hur lagar ska tillämpas över hela Internet, läser vi. LF

EN DEL FRÅGOR SAKNAR SVAR

Det kommer många frågor till SUNET - en hel del kan vi besvara, men långt ifrån alla... 
Här är några av de frågor vi gått bet på:
- Hur många lastbilar finns det i Sverige?
- Varför kommer jag inte till biblioteket iGävle?
- Vad kostar snöskott-ningen i Jämtland?
- I helge n träffade jag en kille som heter Johnny. Han hade en hemsida. Kan SUNET hjälpa mig att hitta den?
- Min domän hänger på SUNET - hur gör jag för att få loss den?

Somliga frågor har vi förståelse för - men visst finns det också frågor som vi inte förstår (den sistnämnda i ovanstående axplock!). 

Även om vi inte kan (eller har tid att) besvara alla frågor, hör vi av oss till alla frågeställare.
Det gäller att vårda SUNET:s allvetande rykte - och våga erkänna att vi ibland inte vet så mycket som folk tror. 

MELLAN TUMMEN OCH PEKFINGRET

En faktafolder som - mellan tummen och pekfingret - berättar om SUNET, kan nu beställas från sunet@umdac.umu.se



Historia, organisation, ekonomi, policydokument, framtidsvyer och internationella förbindelser - det ryms en hel del i den lilla foldern.

Sunettens frågelåda: VI VILL INTE HA HÖGSKOLANS DOMÄN!

FRÅGA: Jag har funderat på att skaffa ett Telenordiaabonnemang för studenter.
Kan jag då också läsa min post från högskolans datorer?

SVAR: Ja, det kan du! 
Svaret förvånar kanske somliga - möjligheten har nämligen tillkommit nu i juni.
Alla studerande som nappat på Telenordia-avtalet kan alltså läsa sin e-post från vilken dator som helst.

För att få det att fungera behöver de bara gå till webbplatsen: https://admin-user.tninet.se och där tala om från vilka IP-adresser det ska vara
tillåtet att läsa och hämta sin e-post.

Att den nya möjligheten inte förverkligats förrän nu beror på att det tog tid att skaffa det certifikat som krävs för att få styra adressrymderna i
webbmiljö.
I klartext handlar det om ett s k SSL-certifikat (Secure Sockets Layer), som utfärdas i Sydafrika.
Det är numera också möjligt att läsa posten via IMAP - Interactive Mail Access Protocol.
Tack vare det protokollet kan du lagra din e-post på en server istället för att hämta hem den till din egen dator.

FRÅGA: Jag tillhör en studentförening här i Luleå som vill markera vår egen identitet genom att inte ligga under domänen luth.se. Är
det möjligt?

SVAR: Nej!
Enligt de regler för tillåten användning av nätet, som styrelsen för SUNET antog den 1 juli 1995 heter det bl a att:

http://basun.sunet.se/html_docs/extregler.html


"Det skall alltid klart framgå vem som är avsändare av information på nätet och det är särskilt viktigt att användaren inte får intrycket att en
högskola står bakom information som publiceras av ett företag".
I reglerna står det också att: 
"Vidareförsäljning eller vidareupplåtande av nätkapacitet eller infor- mationsutrymme på nätet till andra organisationer är inte tillåten".

Reglerna för tillåten användning gör det omöjligt för en studentförening med det fiktiva namnet "Spexus" att från en högskola ta sig ut på
Internet med domänen spexus.se

Om däremot högskoleledningen tycker det är på sin plats att en förening som "Spexus" får plats under högskolans domän - till exempel
spexus.luth.se - är det inget som SUNET sätter käppar i hjulen för.

Reglerna för studentföreningar är direkt överförbara på företag. 
Enkelt uttryck handlar det om följande:
- Det som döljer sig bakom högskolans domän ska vara en verksamhet som sanktionerats av hög- skolan.
- Företag som bedriver kommersiell verksamhet ges inte tillgång till Internet via SUNET. 

FÄRGSTARKA ÅSIKTSBILDER

Det blir allt vanligare att använda webbsidornas bakgrundsfärger, för att demonstrera sin åsikt i olika nätangelägenheter.

Den svarta bakgrundsfärgen var först i farten- om vi inte minns fel var det den bakgrundsfärg som skulle användas för att markera
sitt ogillande av censurinitiativen på Internet. 

Sedan var det blåsvartrandigt som gällde - åtminstone i USA, och då som en demonstration mot Communications Decency Act.

Nu står nya färger på tur.



Den 1 oktober 1998 har utnämnts till Grey Day av dem som arbetar med design på Internet. De vill väcka intresse för copyright-frågor
och skapa uppmärksamhet kring alla upphovrättsliga övertramp på nätet.
- Utan design vore Internet grått och trist, är tanken bakom Grey Day.
Se också www.greyday.org

Förutom den grå bakgrundsfärgen står också den rosa på tur.

Det är FREE, Forum for Re-sponsible and Ethical Email, som med The Great American Pink-Out vill protestera mot ett amerikanskt
senatsinitiativ, som enligt FREE (http://www.ybecker.net) kommer att legitimera den oönskade e-posten. Sådan post kallas mestadels
spam - efter den amerikanska burkskinkan som är rosa till färgen.

På HTML-språk har The Great American Pink-Out översatt skinkans färg till "#FFA5CC".
Mer om det kan du läsa på http://www.ybecker.net/pink/

KNIVSTA EN GÅNG TILL

Swedish High Performance Computing Network arrangerar sin sjätte workshop på hotell Nova Park i Knivsta den 15-16 september
1998. 

Information om programmet och andra detaljer lämnas av Mats Andersson på NSC i Linköping, e-postadressen är msa@nsc.liu.se 

ANTECKNINGAR INOM FELMARGINALEN

http://www.greyday.org/
http://www.ybecker.net/pink/


För inte så länge sedan var det ett fåtal entusiaster som styrde och ställde kring allt som hade med Internet i Sverige att göra.
Idag är det i stort sett samma gruppering som styr - fast nu finns det något som liknar en organisation kring gruppen.

Den organisation vi har idag, har stimulerat många till kritiskt tänkande i stor skala.
Varenda bokstavskombina-tion har det varit fel på!
Att skapa II-stiftelsen var fel.
Att bilda NIC-SE var fel. 
Att skapa Stiftelsen för Telematikens Utveckling var fel.
Att bilda Netnod var också fel.

Domänregistraturen har också haft (och har förstås fortfarande) massor med fel.
Det var fel redan när en enda person skötte jobbet, och det blev ännu mera fel när ett aktiebolag fick förtroendet.
Fel gjorde också KTH som lät ett aktiebolag fick ta över registret. 
- Det är värt flera miljoner, sa någon (om det hade varit sant, borde åtminstone registret ha varit felfritt!).

Trots sådana felslut sinar inte felkällorna.

Användarföreningen SNUS är förstås felprogrammerad - för visst måste något vara fel när hela styrelsen fockas? 

Det faktum att Internet i Sverige styrs av en liten gruppering skapar andra följdfel. 
Med ett litet urval tvingas många sitta på flera stolar - kanske kallas det felgruppering?

Mot den bakgrunden borde de krafter som vill att flera personer ska engagera sig för Internet, ha en enkel uppgift - men så enkelt är
det inte.

När halva den nämnd som fastställer domänreglerna i Sverige skulle tillsättas, fick felsägarna ny luft under vingarna.
- Hälften är inte gott nog, hela nämnden ska tillsättas, sa de.
Så blev det också - men någonstans blev det tydligen fel, för ännu har nämnden inte fått full besättning.



Lennart Forsberg
Fel kand 
(som gärna håller sig felunderrättad)

ÄNDA MED FÖRSKRÄCKELSE

En nudist ifrån trakten av Drammen
sågs överallt med IT-programmen.
Kring den bak som är bar
hörs ibland kommentar,
att skinkan kan kallas för spammen.

LF

PS! Oönskad e-post kallas spam, efter en skinksort 
som gisslas i en Monty Python-sketch, se
http://www.sar.usf.edu/~hilderbr/spamstuff/spam-python.html

UNDERHÅLLANDE OCH UNDERVISANDE

Var så god - här kommer en bukett med webbtips: 

Network Resource Tools
http://www.terena.nl/libr/gnrt/
N u finns "Guide to Network Resource Tools" både på nätet och i bokform. 

http://www.terena.nl/libr/gnrt/


SUNET har beställt 250 exemplar av boken.

Internet Resource Sources
http://www.hw.ac.uk/libWWW/irc/ index.html
En skotsk webbplats som visar vägen till Internet.

Fotbolls-VM
http://cgi.pathfinder.com/time/worldcu p/
http://www.france98.com/
http://www.fifa.com/
http://www.worldcup.fr/uk/index.html 
http://soccer.yahoo.com/wc98/
Somma rens stora sporthändelse kan betraktas från många webb-platser i världen.

Ol Blue Eyes
http://www.pa thfinder.com/people/tribute/sinatra/index.html
Minnesorden och minnesbilderna handlar om Frank Sinatra.

WebCam Central
http://www.camcentral.com/
En samlingsplats för mer än 1.000 webbkameror.

SUNET & SÅNT

Valet vinns på webben, utropade Internet World för någon månad sedan.
Det säger mer om tidningen än om valet. Internet World vet nog inte så mycket om politik. 

http://www.hw.ac.uk/libWWW/irc/index.html
http://www.france98.com/
http://www.fifa.com/
http://www.worldcup.fr/uk/index.html
http://soccer.yahoo.com/wc98/
http://www.pathfinder.com/people/tribute/sinatra/index.html
http://www.camcentral.com/


Hemsnickrade hemsidor finns det hur många som helst på Internet.
Våra svenska politiker finns naturligtvis också där.
Men vem låter sig påverkas av att Göran Persson gillar strömming? Det liknar inte ens röstfiske.
Och vem bryr sig att Lennart Daléus läser Ernie? Vad han ser i en serie, rör mig inte i ryggen.
Att Gudrun Schyman säger sig gilla långa promenader lär inte heller påverka valutgången - särskilt som det finns folk som hävdar att
hon redan gått för långt.

Våra svenska politiker har uppenbarligen ännu inte insett att det krävs mer än triviala vardagsfakta om man ska synas på webben.

Det vet Bill Clinton - utan att vara något som helst föredöme. 
Det är inte e-postumgänget med Carl Bildt, som gjort Clinton insiktsfull, det är umgänget med Monica Lewinsky!

Hennes första dag som massmedialt villebråd, förflöt utan att AltaVista fann en enda notis om henne.

Idag ger samma sökning 279 träffar - det var knappast sådana träffar Monica Lewinsky såg fram mot, när hon blev praktikant i
presidentens palats.

De träffar som AltaVista ger är inte heller av den karaktären att Vita Huset länkar dem till sin hemsida.

På www.whitehouse.gov tycker man säkert att de är opassande - för träffarna är nästan alla av det slag som passar på
www.whitehouse.org och www.whitehouse.com 

Klicka dig dit och du ska se att det finns annat än valfläsk i USA.
Så vill vi inte ha det i Sverige, inte ens i Motala och Gävle.

I Sverige nappar vi nog trots allt hellre på strömming - även om strömmingen inte väcker uppmärksamhet på webben.

Med tiden kanske också våra politiker lär sig använda Internet till annat än trivialiteter - utan att behöva bli omtalade på samma sätt
som Bill Clinton.



E-posten har i alla fall redan nått våra folkvalda i riksdagen - det har jag förstått av en rubrik i Computer Sweden:
- Folkvalda plågas av för mycket väljarpost.

För mitt inre öga såg jag först en förtvivlad riksdagsledamot, kippa efter andan under 17 postsäckar - men artikeln handlade inte om
papperspost, det var e-posten som plågade!

Det låter inte riktigt klokt.

Vanlig kontakt med vanligt folk kan väl inte göra ont?
Ett valår som detta finns det kanske plats för ett nytt valspråk: 
- Rösta på mejl!

Lennart Forsberg


