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Diuen que un pop en un garatge és el súmmum del despiste. Però un POP en un PIne és una cosa del
tot recomanable. Si després d'aquest acudit encara et queden ànims, segueix llegint, segueix...

L'accés a POP del PINE mai esborra missatges del servidor, només els llegeix directament d'allà.

Les utilitats són moltes: llegir el correu quan no estàs davant el teu PC amb un simple Telnet o SSH contra el servidor
(és rapidíssim), esquivar l'ús de webmails carregats de banners i gràfics inútils, o enviar correu fent servir programari
lliure quan no et queda més remei que emprar un Windows.

Si el teu proveïdor de hosting Linux et dóna accés al servidor mitjançant SSH o Telnet, és molt probable que te'l trobis
instal·lat.

A més, també pots fer neteja a la teva bústia i estalviar-te el temps posterior de descarga amb altres programes. Si un
missatge no t'interessa, el marques per esborrar amb D, després fas un eXpunge amb X i au --també pots deixar que
eXpungeixi tot sol en sortir, com sempre.

Els usuaris de programes de correu en entorns gràfics al començament el trobaran estrany. Però recorda: el correu
només és text. Superada la fase de mono esteta, descobriràs un programa molt pràctic, ràpid d'emprar i carregat
d'opcions per configurar el que vulguis.

Aquí tens un exemple d'una cosa que pots configurar(1) per solidaritzar-te amb les desgràcies xarxaires que perpetren
tots els teus coneguts que s'entesten en fer servir Outlook.

Per configurar PINE amb POP, segueix aquests passos:

L'exemple és amb el compte no@se.com. El servidor POP nom pop3.se.com i el nom d'usuari POP és nnoo:

Primer de tot, copia l'arxiu .pinerc a un nom que recordis (millor si es fàcilment relacionable amb el compte en qüestió,
p.e. ".pinerc-no-se-com")

Ara, quan vulguis llegir o enviar correu amb el compte POP, entra al PINE amb:

$ pine -p .pinerc-no-se-com

<nota>

Si entres amb

$ pine -p .pinerc[elquevulguis]

et crearà l'arxiu .pinerc[elquevulguis] amb la configuració per defecte. El pas de copiar va bé per aprofitar
altres configuracions que ja tenguis al teu compte de sempre, no-POP.

</nota>
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El primer pic que hi entres, toca aquests caps de la configuració (tecles S,C):

inbox-path = {pop3.se.com/pop3/user=nnoo}inbox
user-domain = se.com
smtp-server = mail.se.com
customized-hdrs = From: Norberto Ocaso <no@se.com>

Observa que a inbox-path hi va {servidor_pop/constant_pop3/nom_usuari_pop}

Per descomptat pots tenir tants .pinerc* com vulguis, un per compte POP.

Disclaimer: Sisisi... un dia miraré Mutt i Fetchmail.

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.rodos.net/outlook/1. 
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