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Innhold ABC om USE'S kommunikasjonstjenester 

Forord Dette heftet er tilkommet i løpet av sommeren og høsten i år i et stadig 
kappløp med tiden. Vi skriver om et tema i rask utvikling. Innholdet er 
sikkert foreldet om en stund - vi håper bare at ikke alt er passé allerede 
når du leser det! Opplysningene i heftet er stort sett ajour pr .november 
i år, men vi kan altså ikke innstå for at de er korrekte når du leser heftet. 
Hvis du får problemer, les gjennom de relevante hjelpetekstene på VAX, 
bli med i PortaCOM i aktuelle nett-relaterte møter, eller spør i Luka! 

Du vil sikkert finne feil i heftet, eller savne mer informasjon om noe, 
eller finne stoff som virker vanskelig. Vi ser fram til å lage en ny utgave 
av heftet en eller annen gang til neste år, og håper på reaksjoner fra våre 
lesere. 

Vi må bare understreke at bruk av datanett-tjenester fremdeles er 
nokså kaotisk og komplisert og krever sitt av brukeren også. Det kan av 
og til føles slik som vi kan tenke oss det var å ta i bruk telefonen - før 
utviklingen av gode kataloger, før internasjonal standardisering og med 
skrøpelig teknologi. Vi tror dog at USE's tjenester innen dette området 
er rimelig godt utbygget og at vi tilbyr nokså moderne tjenester. 

Heftet ble påbegynt av Eigil Bugge i hans kortvarige tjenestetid ved 
USE. Han gjorde en stor innsats med å samle sammen stoff og prøve ut 
forskjellige systemer, og det er uten tvil hans fortjeneste at det hele 
begynte å rulle, og han har skrevet det meste av det tekniske stoffet. 
Bjørn Ness har tatt for seg datanettet ved universitetet, og har bidratt 
med alle nett-tegningene. Per H. Jacobsen har i hovedsak skrevet av
snittene om EAN og PortaCOM. Videre har flere andre ved USE deltatt 
i korrektur og kommet man viktige tips og opplysninger, vi nevner Reier 
J. Rødland, Lars Oftedal, Bjørn Larsen, Per Sira og Knut Borge. Spesielt 
har Rolf Nordhagen svevd over vannene - til tider meget lavt. 

Heftet er framstilt med PageMaker 2.0 på Macintosh og originalene 
er produsert på USE's LaserWriter Plus. Per H. Jacobsen har redigert 
sammen stoffet og er ansvarlig for layout og produksjon. 

Vi i Brukerstøtteavdelingen ved US E håper vi har laget et nyttig hefte 
for deg! 

Per H. Jacobsen, november 1987 



ABC om USE's kommunikasjonstjenester Innledning 

Datakommunikasjon er et av vekstområdene i datamaskinindustrien i 
de senere år. Lokalnett, internasjonale nett, elektronisk meldings
formidling og tilgang til databaser og datamaskiner over hele verden er 
idag en del av hverdagen for mange. Med dette heftet prøver vi å gi en 
oversikt over de kommunikasjonstjenester som USE kan tilby idag, og 
fortelle litt om hvordan vi kommer igang med å bruke tjenestene. 

Heftets organisering Heftet består av fire deler: 
• Første del er en kort innledning hvor vi bl.a. går gjennom en del 
vanlige begreper innen datakommunikasjon som vil bli brukt senere i 
heftet. 
• Annen del gjennomgår datanettet ved UiO, (dvs. lokalnettet eller 
stamnettet og X.25-nettei). Her ser vi på hvordan vi kan bruke dette 
nettet, hvordan vi kan kople utstyr til det og viser hvilke ressurser -
maskiner og annet utstyr, som er tilkoplet for felles bruk. 
• Tredje del av heftet går gjennom kommunikasjonstjenestene USE 
tilbyr idag. Vi går først kort gjennom hvilke nasjonale og internasjonale 
datanettvi kan nå fram til fra USE's maskiner. Deretter gir vi oversikt 
over hvilke tjenester vi kan benytte på disse nettene. Det kan f .eks. være 
elektronisk post, filoverføring o.l. Deretter viser vi hvordan disse 
tjenestene brukes. 
• Fjerde og siste del går litt nøyere gjennom noen viktige program
systemer for kommunikasjon på USE's VAX-anlegg. Vi ser på MAIL 
og EAN (elektronisk post) og PortaCOM (elektronisk konferanse
system). Disse systemene er hjørnesteiner i USE's kommunika
sjonstilbud. Tilslutt er det tatt med litt om bruk av Cray supercomputer 
i Trondheim, samt et par andre tilbud. 

Som det vil framgå av dette heftet har vi egentlig ganske mange 
kommunikasjonstjenester, alle med sine egne konvensjoner og sær
trekk, og med mer eller mindre lett bruksmåte. Vi anbefaler likevel 
interesserte å prøve seg fram, eller søke videre hjelp og dokumentasjon. 

Videre hjelp Generelt skal alle henvendelser om kommunikasjons
tjenestene rettes til Luka, telefon (45)5994. Her vil vi få svar på våre 
spørsmål, eller bli henvist videre til rette vedkommende ved USE. 

Vi anbefaler alle interesserte å bli med i PortaCOM 
og utveksle erfaringer med kommunikasjonstilbudet der i 

de aktuelle møtene. 

Videre dokumentasjon I tillegg til dette heftet finner vi mer hjelp 
og dokumentasjon om de ulike tjenestene i håndbøker, hjelpetekster på 
VAX, hjelpetekster inni kommunikasjonsystemene selv, i enkelte 
PortaCOM-møter og andre steder. Figur 1 viser noe av det som er 
tilgjengelig. 

Innledning 



Innledning ABC om USE's kommunikasjonstjenester 

Figur 1: 
Videre dokumentasjon 

Help-filer på VAX 
$ help mail 
$ help phone 
$ help psi 
$ help @use arpa-mail 
$ help @use ean 
$ help @use kermit 
$ help @use netinfo 
$ help @use netone 
$ help @use portacom 
$ help @use cray 

PortaCOM-møter 
EAN erfaringer 
Nettverk erfaringer 

Om MAIL 
Om PHONE 
Om PSI og PSI-mail 
Om Arpanet 
Om EAN 
Om Kermit 
Diverse informasjon 
Om Net/One 
Om PortaCOM 
Om Cray-maskinen 

EARN erfaringer 
Tungregning erfaringer 

Aktuelle hefter fra USE 
ABC om PortaCOM (Gratis i USEs ekspedisjon) 
ABC om VAX/VMS (U-forlaget, pris kr. 130.-) 
NUSE • Nytt fra USE (Gratis abonnement!) 

Muntlig veiledning 
Forespørsler om USE's kommunikasjonstjenester 
rettes til Luka, rom B420 i Ma-bygget, telefon 
(45)5994. Lukevakten vil kunne svare på mange 
spørsmål, eller vil kunne finne fram til rette 
vedkommende i USE's øvrige stab etter behov. 

Brukerregistrering for EARN 
Potensielle EARN-brukere kan henvende seg til 
Steinar Skogheim, telefon (45)5729 for videre 
opplysninger og for å få tak i registreringsskjema. 

Håndbøker for EAN og EARN 
Kan bestilles fra RUNIT i Trondheim og koster kr. 
120.- hver. Noe vil komme på VAX etterhvert. 

Informasjon om UNINETT 
Informasjonsmateriell er under utarbeidelse. En 
kvartalsvis bulletin er planlagt. 

Litt sjargong 

Datakommunikasjon er et fagfelt med mye terminologi og forkortelser. 
De viktigste begrepene som brukes i dette heftet forklares nedenfor. 
Figur 2 viser dessuten endel vanlige forkortelser med forklaring. 

Protokoller Et sentralt begrep i datakommunikasjon er en protokoll 
eller en kommunikasjonsprotokoll. Dette er en samling regler for 
hvordan en datamaskin skal te seg når den skal kommunisere med en 
annen datamaskin. En forutsetning for at to maskiner kan kommunisere 
er at maskinene følger de samme kommunikasjonsprotokollene. 

Protokollene inneholder regler om blant annet hvordan vi skal kode 
informasjonen som skal utveksles, hvor mye data vi skal sende på en 
gang, hva vi skal gjøre hvis det oppstår en feilsituasjon og mye mer. 

Protokoller har ofte så kryptiske navn som X.25, XNS, HDLC og IP/ 
TCP. På internasjonal basis arbeides det iherdig for å utvikle 
standardiserte protokoller. 

Nettverk Et nett eller nettverk kan defineres som to eller flere 
datamaskiner som er knyttet sammen med et kommunikasjonsmedium 
og som kan utveksle informasjon over dette mediet. Mediet kan være en 
vanlig telefonledning (tvunnet parkabel), koaksialkabel, mikrobølger, 
satelittforbindelser eller laserlys som kan transportere signaler mellom 
maskinene. Med denne definisjonen omfatter begrepet nett både 
datamaskinene, forbindelsen mellom dem og kommunikasjons
protokollene som benyttes. 



ABC om USE's kommunikasjonstjenester Innledning 

Figur 2: 
Noen vanlige forkortelser 

ARPANET 

BITNET 
DAR PA 

CCITT 

CSNET 
DCE 
DTE 
EAN 
EARN 

FTAM 
FTP 

Advanced Research Project Agency 
NETwork 
Because It's There NET 
Defence Advanced Research Project 
Agency NETwork 
Commité Consultatif Internationale 
de Telegraf ique etTelephonique 
Computer Science research NETwork 
Data Circuit-terminating Equipment 
Data Terminal Equipment 
Distributed message system 
European Academic and Research 
Network 
File Transport And Management 
File Transfer Protocol 

IP/TCP 

ISO 
LAN 
MHS 
NIU 
OSI 
PAD 
PSI 
SMTP 
TCP/IP 
WAN 
X.25 
X.29 
X.400 

Internet Protocol/Transmission 
Control Protocol 
International Standards Organization 
Local Area Network 
Message Handling System 
Network Interface Unit 
Open System Interconnection 
Packet Assembler Disassembler 
Packetnet System Interface 
Simple Mail Transfer Protocol 
Se IP/TCP 
Wide Area Network 
Protokoll-standard for dataoverføring 
Protokoll-standard for dataoverføring 
Standard for meldingsformidling 

Datamaskinene i et nett kalles noder eller knutepunkt (engelsk: 
node). Betegnelsen vert (engelsk: host) brukes også ofte for de maskiner 
i nettet som yter tjenester. Mediet som knytter sammen nodene og som 
overfører dataene kalles ofte datanett. En annen maskin på nettet enn 
den vår terminal er knyttet til kalles fjern maskin (engelsk: remote). En 
maskin i et nett kan også være tjener (engelsk: server) dvs. brukes som 
felles lagringsmedium (filtjener) eller inneholde almenn informasjon 
f.eks. om nettet den er med i (navnetjener etc). 

Mange nett deles i et antall domener. Et domene kan bestå av noder 
i et avgrenset geografisk område eller noder av en spesiell kategori. For 
eksempel kan noder som tilhører universiteter utgjøre et domene i et 
nett. 

Et nett kan skilles fra andre nett enten ved at det er fysisk adskilt, 
logisk adskilt, eller ved at det benytter en annen protokoll. 

Dersom nettene er fysisk atskilt slik at ulike kommunikasjonsmedia 
må brukes for å knytte dem sammen, kan vi bruke broer. En bro sørger 
for at de elektriske signalene som bærer informasjonen tilpasses de ulike 
media, f.eks. overføring fra høyhastighets kabelforbindelser til lang
sommere telelinjer. Broer som lar en nettprotokoll slippe gjennom uten 
endring, kalles transparente. 

To nett med ulike protokoller kan knyttes sammen med en portner 
(engelsk: gateway). En portner er en datamaskin som står fysisk til
knyttet to nett, og som flytter over data som skal fra det ene nettet til det 
andre. I noen tilfeller kan dog protokollene som benyttes i to nett være 
så forskjellige at nettene ikke kan knyttes sammen, dvs. at det ikke 
finnes noen portner som kan konvertere (oversette) mellom proto
kollene. 

Det skilles også mellom lokalnett (LAN=Local Area Network) og 
større nett (WAN=Wide Area Network). Stamnettet vårt her på 
Blindern er et LAN-nett, det nasjonale universitets- og FoU-nettet 
UNINETT er et WAN-nett. 



Innledning ABC om USE'S kommunikasjonstjenester 

I den senere tid har det også blitt mer og mer vanlig med PC-nett som 
knytter sammen grupper av mikromaskiner, f.eks. innenfor et institutt 
eller en avdeling. PC-nettet kan i sin tur tilkoples stamnettet på univers
itetet. USE har i den senere tid eksperimentert endel med PC-nett både 
for IBM PC-/MS-DOS-systemer og for Macintosh, og vi har skaffet oss 
endel kompetanse som interesserte kan dra nytte av. 

Nett-tjenester Datanett kan brukes til mange ting, og de vanligste 
tjeneste pr. idag er elektronisk post eller meldingsformidling, terminal
trafikk, dvs. innlogging på en fjern maskin, og filoverføring. 

Elektronisk postgang betyr utveksling av brev og meldinger mellom 
brukere på samme maskin, eller på forskjellige maskiner, gjerne inter
nasjonalt. Terminaltrafikk tillater oss å bruke applikasjoner på fjerne 
maskiner, søke i databaser m. v. Filoverføring eller filtransport brukes til 
utveksling av tekst-, data- og programfiler mellom brukere på ulike 
maskiner. 

Det er ofte vanskelig å skille mellom et nett og en tjeneste på nettet. 
F.eks. kan en elektronisk meldingstjeneste omtales som et 'nett'. Selv 
om tjenesten går over nettforbindelser som bruker ulike media og proto
koller, binder den sammen alle som har adgang til tjenesten i et felles 
'adresserom'. Det vi kaller nettet, er altså egentlig adresserommet. 

Brukere og adresser For å kunne utnytte tjenestene, f.eks. sende 
elektronisk post til en kollega i utlandet, må vi kjenne vedkommendes 
nett-adresse eller NUA (= Network User Address) slik at posten finner 
fram. Skal vi logge inn på en fjern maskin, må vi vanligvis være registert 
bruker der og ha kjørekonto. Enkelte fellestjenester, f.eks. navnelister 
o.l. kan være tilgjengelig selv uten konto på den fjerne maskinen. 

Sammensetning og utseende av nett-adressen varierer fra nett til nett. 
Dette er et nokså uoversikdig felt ennå innen datakommunikasjon. Som 
en fingerregel kan vi si at det lønner seg å opprette en menneskelig 
kontakt på forhånd med de vi vil kommunisere med for å utveksle nett
adresser, og deretter prøve ut postgangen. Ideelt sett skal det være oss 
likegyldig hvilken vei posten tar (i.e. gjennom hvilke maskiner, nett og 
portnere den passerer). Maskinene i nettene skal kjenne hverandre og 
vite hvordan post f.eks. skal videresendes til mottaker, eller til neste ledd 
i postgangen. 

Hvis vi skal korrespondere med noen gjennom et datanett er det 
selvsagt nødvendig at vedkommende kjenner vår returadresse eller 
hjemmeadresse her ved UiO. Adressene vil variere avhengig av hvilket 
datanett vedkommende vi korresponderer med er knyttet til. Dette 
berøres nærmere under avsnittene om de enkelte tjenester. 

Datapak Datapak er et offentlig datanett som tilbyr overførings
tjenester for data. Datapak er i en særstilling blant de nettene vi bruker, 
ettersom flere nett er basert på Datapak som et kommunikasjonsmedium 
(inkludert deler av protokollene). Men Datapak er også en tjeneste som 
særlig brukes til terminaltrafikk mot andre nett. 
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ABC om USE's kommunikasjonstjenester Innledning 

Datapak er basert på Televerkets linjenett. Vi er tilknyttet Datapak 
som abonnenter og har et abonnentnummer. Vi kobler opp en forbind
else til en abonnent i Datapak ved å 'ringe' Datapak-nummeret til 
abonnenten. 

Terminaltrafikk over Datapak skjer gjennom en PAD (=Packet 
Assembler Disassembler). PAD-en sørger for å overføre data til og fra 
terminal og maskin i form av datapakker og står for inn- og utpakking 
av dataene. En annen form for dataoverføring er linjesvitsjing hvor det 
blir satt opp en direkte linje mellom sender og mottaker. 

Protokollene som benyttes i Datapak heter X.25 og X.29. Datapak 
kalles ofte X.25-nettet, og overføringstjenesten i Datapak omtales ofte 
som X.25-forbindelser. 

De andre nordiske landene og Europa og USA har også sine Datapak-
nett, og vi kan koble opp forbindelse til alle abonnentene på alle disse 
nettene når vi kjenner abonnentens Datapak-nummer. 

Televerket kan informere om prisene ved bruk av Datapak - det 
koster for anropet, overført datamengde og for tilknytningstid. 

Universitetets stamnett Net/One er tilknyttet Datapak, så fra VAX-
anlegget kan vi etablere forbindelse til alle andre datamaskiner som er 
tilknyttet Datapak i Norge og i udandet. Programsystemet på VAX-
anlegget som kobler opp og håndterer forbindelsene i Datapak heter PSI 
(=Packetnet System Interface), se eget avsnitt. 

Standardisering På internasjonal basis foregår det et intenst arbeid 
for å standardisere løsninger for datakommunikasjon. En viktig 
organisasjon er f.eks. ISO (International Standardisation Organisation). 
Endel standarder har grodd fram som følge av dette arbeidet, andre har 
festnet seg som defacto industristandarder. Det viktigste grunnlaget for 
standardisering er OSI-modellen (OSI=Open System Interconnection). 

Etterhvert som vi leser utover i dette heftet vil vi se betydningen 
av standardiseringsarbeidet innenfor datanettsektoren. 



Lokalnettet ABC om USE's kommunikasjonstjenester 

Datanettet ved UiO 
Datanettet ved Universitetet i Oslo består av et lokalnett eller stamnett 
som knytter brukere og ressurser ved universitetet sammen og et X.25 -
nett som knytter kontakten til nasjonale og internasjonale datatjenester. 
Tilsammen vil dette være ryggraden i den informasjonsteknologiske 
infrastrukturen ved universitetet i 5-10 år fremover og inngå som et 
sentralt element i ODIN-planen. 

Det er tjenestene i datanettet som gjør det interessant for brukerne: 

• Lokalnettet gir brukerne tilgang til sentrale program- og maskin-
ressurserved USE (VAX-clusteret for forskning og undervisning 
og CYBER-anlegget for administrative oppgaver), samt sentralt 
plassert utskriftsutstyr. 

• Miljøene kan kople eget lokalt utstyr på lokalnettet og bruke dette 
til å lage sine egne 'lokalnett'. 

• Tilgang til en rekke nasjonale og internasjonale tjenester 
via X.25-nettet. 

Nedenfor forteller vi først hvordan datanettet er bygd opp. Deretter ser 
vi på hvordan vi kan knytte utstyr (terminaler, mikromaskiner, skrivere, 
plottere, større datamaskiner osv.) til nettet. Tilslutt gjennomgår vi 
hvordan vi kan kommunisere med ressursene i nettet fra terminal eller 
arbeidsstasjon. 

Lokalnettet Net/One 

Installasjonen av lokalnettet (stamnettet) ved UiO startet i 1985. 
Teknologien som ble valgt er basisbånd Ethernet. Den tekniske løsning
en er basert på Net/One-utstyr levert av Ungermann-Bass Inc og 

forhandlet i Norge av Lantec Ungermann-Bass A/S (tidligere Kongs
berg Lantec A/S). Lokalnettet består av tre deler: fiberoptikk, lokale 
nettsegmenter (Ethernetsegmenter) og fjernbroer. 

Fiberoptikk Den fiberoptiske delen består av en fiberoptisk stjerne 
(med 8 'armer') plassert ved USE og fiberoptisk kabel trukket til 
sentrale steder på Blindernområdet. I denne delen av lokalnettet går 
datatransporten bokstavelig talt med lysets hastighet 

Bygningslokale nettsegmenter Fra endepunktene av den fiber
optiske kabelen er det lagt ut lokale nettsegmenter i bygningene på 
Blindernområdet. Dette er Ethernetkabel (koaksialkabel) trukket 
gjennom området slik at alle steder der det kan tenkes plassert utstyr som 
skal tilknyttes lokalnettet er dekket. I denne delen av nettet er over
føringskapasiteten 10 Mbit/s. 

En oversikt over komponentene som inngår i stamnettet og de 
bygningslokale nettsegmentene på Blindernområdet finnes i figur 3. 
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ABC om USE's kommunikasjonstjenester Lokalnettet 

Figur 3: 
Stamnettet ved UiO 

Geologi, ZEB, 
Farmasi 

Astrofysikk, 
Informatikk, 

Administrasjons
bygningen 

I JUSE/Matematikk-
I I bygningen 

A-M 

D 

o 

Ethernetsegmenter, bygningslokale nett; koakskabel trukket gjennom bygningene, maksimal 
kabellengde 500 m. 

Tranceiver; enhet for tilkobling til ethernetkabelen, minimumsavstand mellom to tranceivere er 
2,5 m. 

Tranceiverkabel; kabel for tilknytning av enheter til ethernetkabelen, maksimal lengde 50 m. 

Lokal repeater; enhet for regenerering og forsterking av signaler mellom to ethernetsegmenter, 
maksimum 3 segmenter med 2 repeatere mellom i rekke. 

Bufferrepeater; regenerer og forsterker signalene mellom to segmenter, mellomlagrer data for å 
sjekke at det ikke er oppstått kollisjoner på segmentet før signalene sendes videre. Inntil 16 
segmenter kan kobles sammen med bufferrepeatere mellom. 

Optisk tranceiver for sammenkobling av fiberoptisk kabel og tranceiverkabel. 

Optisk fiber; en tråd i hver retning, maksimal kabellengde 4,3 km. 

(Lokalnett-)Bro; knytter sammen to lokalnett. 

CD-enhet for registrering av kollisjoner (CD=Collision Detect) på fiberdelen av nettet. 

Terminator for ETHERNET-kabel. 
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Lokalnettet ABC om USE's kommunikasjonstjenester 

Denne delen av nettutbyggingen er ferdig. Omtrent alle brukermiljøer 
på Blindern-området har altså mulighet til å knytte seg til lokalnettet. 
Senere vil det bli trukket optisk fiber til det nye informatikkbygget i 
Gaustadbekkdalen. Videre kan det etterhvert som mer utstyr blir koblet 
til nettet bli aktuelt å dele opp segmenter. 

Fjernbroer I endel miljøer utenfor Blindern-området er det lagt ut 
lokale nettsegmenter. Disse er knyttet til lokalnettet på Blindern via 
fjernbroer over 64 kbit faste teleforbindelser (V.35). 

Hittil er det installert slike forbindelser til Universitetsbiblioteket på 
Drammensveien og De naturhistoriske museer på Tøyen. Instituttene i 
Chateau Neuf er under installasjon, mens De odontologiske klinikker i 
Geitmyrsveien og miljøene i Karl Johansgt 47 vil også få tilknytning i 
nær framtid, enten med fjembro eller via X.25.. 

Alle fjernforbindelser er koblet til USE's nettsegment. Forbindelsen 
til UB benytter en Net/One-bro, mens de andre benytter broer fra 
Vitalink. Disse er noe billigere enn Net/One-løsningen og gir i tillegg 
transparente forbindelser ikke bare for Net/One-protokollen, men også 
for andre protokoller som DECnet, COSMOS, IP/TCP. En oversikt 
over komponentene som inngår i denne delen av lokalnettet finnes i 
figur 4. 

X.25-nettet 

X.25-nettet er ryggraden for flesteparten av de eksterne kom
munikasjonstjenestene og gir brukere ved Universitetet i Oslo tilgang til 
bl.a.: 

Datapak - Televerkets pakkesvitsjede (X.25-baserte) dataoverførings-
tjeneste. Tilsvarende nett finnes i en rekke land. Dette gir tilgang til en 
rekke datatjenester av forskjellig slag nasjonalt og internasjonalt. I 
tillegg er de offentlige pakkesvitsjede nettene i mange tilfelle transport
nett for nasjonale og internasjonale forskningsnett (f.eks. EAN-baserte 
nett) 

UNINETT - Nettet for forskning og høyere utdanning i Norge. Univ
ersitetene i Norge skal knyttes til UNINETFs nasjonale senter i 
Trondheim med faste 64 Kbit/s X.25-forbindelser. Ved å benytte disse 
forbindelsene kan universitetene nå hverandre uten å bruke Datapak. I 
tillegg kommer faste forbindelser til Norsk Regnesentral og til en svitsj 
på Kjeller med forbindelse til IFE/FFI og til Televerkets Forsknings
institutt (TF). Denne forbindelsen til Kjeller er på 64 Kbit/s og vil bli 
basis for ARPANET-tjenesten i UNINETT. I tillegg til ren X.25 trafikk 
brukes også nettet som transportnett for DECnet mellom VAX-
maskiner i UNINETT. Forbindelsen til Cray supercomputer i Trond
heim benytter en DECnet-f orbindelse mellom USE's V AX-anlegg til en 
VAX ved RUNIT som er 'frontend'-maskin for Cray. 
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ABC om USE's kommunikasjonstjenester Lokalnettet 

Figur 4: 
Fjernbroer i stamnettet 

IlST, 's nettsegment 

V.35 
forbindelse 
(64 Kbit/s) 

I Vitalink II v * 
•Tranalan 4 B ^ 

V.35 
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(64 Kbit/s) 

Chateau 9{euf 
V.35 
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.Ithernet. 

NIU-180 

TTY, LP, o-a. 
Vitalink 

|Translan4| 
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Ethernet 
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'Tøyen 

Ethernet. 

NIU-180 

I NIU-1801 

limr 
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Gjennom dette får vi tilgang til en rekke forskjellige tjenester; 
innlogging på fjerne maskiner, i noen tilfeller filoverføring, nasjonale 
og internasjonale tjenester for meldingsformidling (E AN-baserte nett, 
EARN/BITNET, ARPANET mil.) og informasjonsdatabaser. 

Maskinvarekomponentene og forbindelsene i X.25-nettet er tegnet 
opp i figur 5 .1 tillegg kommer programvare på VAX (PSI) og X.25-
svitsjene. 

PSI (= Packetnet System Interface) PSI er programvare i VAX-ene 
som gjør det mulig for brukerne å sette opp en forbindelse til en hvilken 
som helst DTE-adresse (Dette er adresse i Datapak eller tilsvarende nett 
i andre land). 
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Lokalnette! ABC om USE's kommunikasjonstjenester 

Rudolf Dette er en DECnet Router/X.25 Gateway, en kommunika-
sjonsmaskin med programvare som gir tilgang til X.25-nettet fra VAX 
via PSI og gjør det mulig å kjøre DECnet over X.25-forbindelser. Det 
er satt opp slike forbindelser til VAX-maskiner ved universitetene i 
Trondheim, Tromsø og Bergen. DECnet over X.25 benyttes av Cray-
station programmet på VAX. Programmet gir brukere ved UiO mulig
het til å gjøre sine jobber klare lokalt og sende dem til utførelse på Cray-
maskinen i Trondheim og få resultatene tilbake til egen maskin. 

Rudolf er foreløpig en flaskehals i X.25-nettet. Den har en overfør
ingskapasitet ut til X.25-nettetpå 1x19.200 bit/seller 2x9.600 bit/s, noe 
som langt fra er tilstrekkelig til å håndtere trafikkvolumet. 

X.25-svitsjer USE har to X.25-svitsjer som er koblet sammen og har 
hver sin forbindelse til DATAPAK. Den ene er en JNT-svitsj som kun 
svitsjer X.25-forbindelser. De fleste av X.25-forbindelsene ut i verden 
går via denne svitsjen. JNT-svitsjen er koblet til Rudolf. 

Den andre svitsjen er en PAD-svitsj som i tillegg til å svitsje noen 
X.25-linjer benyttes som reverse-PAD mot Net/One, dvs. at terminal
trafikk fra X.25-nettet kommer til Net/One via denne. 

UiOPAD En PAD (=Packet Assembler Disassembler) er en boks som 
pakker asynkron terminaltrafikk inn i X.25-pakker og sender de ut på en 
X.25-forbindelse. UiOPAD håndterer asynkron tenninaltrafikk fra Net/ 
One og ut på faste linjer til ressurser i X.25-nettet uten å gå via VAX og 
Rudolf. Dette gjelder i første rekke ressursene i UNINETT. 

X.25-linjer USE har som nevnt tidligere to forbindelser til Datapak, 
hver på 9.600 Bit/s. Datapaktrafikken må brukerne selv betale i henhold 
til Televerkets satser. Av hensyn til avregningen går eneste veien ut i 
Datapak gjennom PSI og Rudolf. 

Det er som tidligere nevnt faste X.25-linjer til RUNIT i Trondheim, 
Kjeller (begge 64 Kbit/s) og Norsk Regnesentral (9.600 Bit/s). Dette kan 
betraktes som UNINETT og bruken av de er gratis for brukere ved UiO. 

I tillegg går det noen faste X.25-linjer (9600 b/s) til PAD-er plassert 
i enkelte universitetsmiljøer utenfor Blindernområdet for å knytte disse 
til lokalnettet. 

Tilknytning til lokalnettet 
Brukermiljøene kan knytte forskjellig typer utstyr til lokalnettet. 
Aktuelt utstyr kan være: 

• Asynkrone terminaler 
• Mikromaskiner, arbeidsstasjoner 
• Skrivere, plottere o.l. 
• Større maskiner 
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ABC om USE's kommunikasjonstjenester Lokalnettet 

Figur 5: 
X.25-nettet 

IIS'L 's nettsegment 
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9.600 Bit/s 
X.26 forbindelse 
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X.25 svitsj 
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64 Kbit/s forbindelse Internasjonale forsk-
til: 
- Univ. i Bergen 
- Univ. i Tromsø 
- Univ. i Tr.heim 
DECnet forbindelse 
til VAX-maskiner de 
samme stedene 

ningsnett: 
- EARN/Bitnet 
- EAN-baserte nett 
- UUCP-nett (UNIX) 

Tilknytningsformen avhenger av geografisk avstand til nett
segmentene. Nedenfor ser vi først på tilknytning av forskjellig typer 
utstyr plassert i nærheten av et segment. Tilslutt behandles tilknytning 
via offentlige teletjenester (Datel, Datapak). Endel av tilknytnings
formene er illustrert i figur 6 og 7 . 

Tilknytningen til lokalnettet er brukermiljøenes finansieringsansvar. 

Terminaler Asynkrone terminaler knyttes til nettet via lokalt plasserte 
NIU-er (NUT = Network Interface Unit). Disse kobles til det lokale 
nettsegmentet med en tranceiver og tranceiverkabel som kan være inntil 
50 meter. Ved UiO benyttes NIU-er av typen NIU-180 som har åtte 
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Lokalnettet ABC om USE's kommunikasjonstjenester 

Figur 6 og 7: 
Direkte tilknytning til lokalnettet 

og tilknytning over telenettet 
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ABC om USE's kommunikasjonstjenester Lokalnettet 

V.24-porter for tilknytning av asynkront utstyr. Disse portene er 
konfigurert med følgende parametre: 

• 8 databits 
• 1 stoppbit 
• paritet none 
• XON/XOFF flytkontroll 

Hver NlU-port har en entydig adresse. 
Kabelen mellom NIU-en og de ulike enhetene er ordinære terminal-

kabler med DLN-plugger som plugges inn i en av NIU-portene og V.24-
porten på terminalen. Avstanden til NIU-en kan være opptil et par 
hundre meter hvis man ikke benytter skjermet kabel. Følgende V.24-
pinner og -ledere benyttes: 

Pinne 2 Leder 103 Data Send 
Pinne 3 Leder 104 Data Receive 
Pinne 7 Leder 102 Signal Ground Common 
Pinne 20 Leder 108/2 Data Terminal Ready 

Denne løsningen gir hastigheter på opptil 19200 Bit/s. For 
terminaltrafikk benyttes vanligvis 9.600 Bit/s. 

Mikromaskiner og arbeidsstasjoner Mikromaskiner og arbeids
stasjoner kan kobles til nettet på samme måten som terminaler ved å 
benytte serie-/V.24-porten på maskinen. 

Mikromaskinen må i tillegg utstyres med et kommunikasjons
program som minimum inneholder en terminalemulator. Kermit er 
foreløpig den sikreste løsningen og har både terminalemulering og 
filoverføring. Kermit for Macintosh og IBM PC er rimelig bra på begge 
områder. Kermit er dessuten gratis. 

Kermit er et fleksibelt verktøy i og med at det er implementert på et 
stort antall maskintyper, fra de helt små til de helt store. Begrensningen 
ligger i hastigheten ved overføring av store datamengder siden all over
føring av data skjer via serieporten med en maksimal overførings
hastighet på 9600 Bit/s. 

For de fleste mikromaskiner og arbeidsstasjoner finnes det etterhvert 
muligheter for åkoble seg direkte til nettsegmentet. Dette skjer ved hjelp 
av et Ethernet-kort sova plugges inn i maskinen og kobles til nettet med 
en tranceiver og en tranceiverkabel. Man har da i utgangspunktet en 
overføringshastighet på 10 Mbit/s (selv om man sjelden får utnyttet mer 
enn noen hundre Kbit/s effektivt). 

Et siste alternativ er mulighetene til å knytte maskinene sammen i 
PC-nett og installere en portner mellom PC-nettet og lokalnettet. Ved 
USE har man prøvd ut noen slike løsninger, i noen tilfeller i samarbeid 
med interesserte brukermiljøer. Bla. har man knyttet et antall 
Macintosh-er sammen i at AppIeTalk-nett og koblet dette til lokalnettet 
med en AppleTalk/Ethernet-port. Andre alternativer som USE har sett 
på er TCP/LP for både IBM PC og Macintosh. 
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Lokalnettet ABC om USE'S kommunikasjonstjenester 

Brukes Ethernet-kort og PC-nett må vi utstyre maskinene i begge 
ender med egnet programvare for de tjenester vi ønsker å ha tilgang til. 

Lokale og sentrale anlegg Maskiner av forskjellig slag kan knyttes 
til lokalnettet på flere måter. Terminaltilknytningen skjer via asynkrone 
forbindelser (NIU-er av et eller annet slag), mens maskintilknytoingen 
skjer via egne Ethernet-kort i maskinen (tilsvarende som for arbeids
stasjoner), noe som gir en overføringskapasitet på 10 Mbit/s. 

Over disse forbindelsene kan man benytte hvilke som helst kom
munikasjonsprotokoller som går over Ethernet og understøttes av 
maskin- og programvare på de lokale anleggene. Dette kan være 
maskinavhengige protokoller (f.eks. DECnet for Digital-maskiner, 
COSMOS for maskiner fra Norsk Data) eller protokoller som går på 
flere maskintyper (f.eks. ARPA-protokollene TCP/IP og Coloured 
Books protokollene spesifisert for det engelske forskningsnettet 
JANET). Alle disse og endel andre protokoller går idag over lokalnettet. 

Skrivere og plottere Mindre printere og plottere kan kobles til en 
NIU-port som konfigureres spesielt. Printeren eller plotteren gis et navn 
og kan nås fra hvor som helst i nettet. Dette gjør det meget enkelt å 
plassere utskriftsutstyr i lokalmiljøene. 

Større utskriftsenheter med mulighet for Ethernet-tilkobling kobles 
direkte til nettet. 

Teleforbin deiser For enkeltbrukere som ikke er plassert fysisk i 
nærheten av et nettsegment er det to veier basert på telefon og modem 
til lokalnettet. Den ene er vanlig oppringt modemforbindelse. USE har 
installert 16 full-dupleks modemer, de fleste er split-speed modemer: 

Telefon Hastighet Tegnstørrelse Paritet Ant. 
02/455739 
02/455778 
02/455779 
02/455780 
02/455771 
02/455771 
02/455797 

300/300 & 1200/75 b/s 
300/300 & 1200/75 b/s 
300/300 & 1200/75 b/s 
300/300 b/s 
1200/1200 b/s 
1200/1200 b/s 
2400/2400 b/s 

8 bit 
7 bit 
7 bit 
7 bit 
8 bit 
7 bit 

none 
none 
none 
none 
none 
none 

9 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Hastighet, tegnstørrelse og paritet må selvsagt være satt med samme 
verdier i begge ender av forbindelsen. 

Den andre muligheten er å benytte modem og Televerkets Datapak-
tjeneste og koble seg via X.25-nettet til lokalnettet. For å komme i 
kontakt med Televerkets PAD-tjeneste i Datapak benyttes: 

Telefon Hastighet 
0165 300 og 1200 b/s 
0166 2400 b/s 
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ABC om USE's kommunikasjonstjenester Lokalnettet 

For å bruke denne tjenesten må vi betale for et abonnement hos 
Televerket som også gir detaljerte oppskrifter på bruk av modem og på 
oppkopling. Ved bruk av Televerkets PAD for oppkobling mot lokal
nettet må man skrive bokstaven A foran Datapakadressen. 

Kontakt med lokalnettet 

Oppkopling mot Net/One Vår terminal eller mikromaskin er til
knyttet Net/One hvis vi etter et par trykk på < re t urn> får meldingen 

You may now enter Net/One Commands 
» 

Kommandoen 

» h e l p 

viser hvilke kommandoer vi kan gi til Net/One, og 

» l i s t 

gir oversikt over hvordan porten er konfigurert (adresse m.v.) 
Vi kopler oss til en ressurs med 

» connect <ressursnavn> 

etterfulgt av et par <re turn>, der <ressursnavn> er et av følgende: 

Ressursnovn og -type 
Inger 
Vera 
Viktor 
Siri 
Tone 
UNINETT 
IFI 
Ragna 

VAX-8650 
VAX-11/750 
VAX-11/750 
DEC-20 
DEC-20 
X.25 PAD 

Cyber 170/835 

Forklaring 
USE's VAX-cluster 
USE's VAX-cluster 
USE's VAX-cluster 
Institutt for informatikk (M) 
Institutt for informatikk 
UNINETT-tjeneste 
Terminalsentralbord på IFI 
Hovedressurs for ADB ved UiO 

VAX-anlegget. Inger, Vera og Viktor er altså navnene på de tre VAX-
maskinene i USE's VAX-anlegg. Vi kopler oss f.eks. til VAX/Inger 
med 

» connect inger 

(NB! trykk to ganger <re turn>) . Deretter logger vi inn påVAX. 
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Lokalnettet ABC om USE's kommunikasjonstjenester 

Cyber-maskinen. Ragna er den tidligere RBK-maskinen som er flyttet 
til Blindern og skal være hovedressurs for administrativ databehandling 
ved UIO. Inntil videre er den tilgjengelig for forskningsformål på 
samme betingelser som da den sto på Kjeller. Vi kommer til Ragna med 

» connect ragna 
You may now e n t e r CDCNET commands. 

og kan skrive 

create_connection ragna (kortere: crec ragna) 

Informatikks maskiner. Siri og Tone er DEC-20 maskiner som tilhører 
Institutt for informatikk (IFI) og som i hovedsak brukes i under
visningen. Ved IFI finnes SUN- og VAX-maskiner som brukes i forsk
ning og hovedfagsundervisning. Disse er koplet opp over et terminal-
sentralbord og kommandoen 

» connect ifi 
IFI> 

setter oss i kontakt med dette. Videre hjelp fås ved å skrive ?. 

UNINETT. Dette er inngangen til en PAD som gir oss adgang til noder 
i UNINETT (se eget avsnitt). 

Nedkopling Vi kan bryte vår forbindelse med Net/One med taste-
sekvensen nedenfor. (Ved utlogging fra VAX brytes forbindelsen auto
matisk.) 

<RS> d <re turn> eller <RS> d <ct r l -m> 

der <RS> er ASCII-tegnet RS. 

NB! Tegnet RS kan gjenfinnes på forskjellige taster på ulike typer 
terminaler. Tegnet finnes f.eks. som< e t r 1 - A > på VT220-terminaler, 
slik at sekvensen på slike terminaler blir: 

< c t r l - A > d <re turn> 

Datapak 

I alle oppkoplingene over Datapak må vi angi en adresse (som kalles 
DTE-adressen (DTE=Data Terminal Equipment). DTE-adressene som 
man må benytte for å komme i kontakt med våre ressurser via Datapak 
er: 
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Destinasjon 
Net/One 
Inger 
Viktor 
Vera 
Ragna 

Adresser 
11008701 og 11000101 
11000114 og 11008714 
11000110 og 11008710 
11000111 og 11008711 
11000151 

Type adressat 
Net/One ved UIO 
VAX-8650.USE 
VAX-11/750, USE 
VAX-11/750, USE 
Cyber 170/835 ved UiO 

Hvis vi går via Televerkets PAD må vi skrive bokstaven A foran 
adressen. Hvis man forsøker å komme fram via Datapak fra andre land 
er nasjonskoden (DNIC) for Norge 2422. Det avhenger litt fra land til 
land om man må skrive bokstaven A og eller tallet 0 foran DNIC-en eller 
ikke. 

Fra lokalnettet kan vi bruke Datapak ut mot andre ressurser via PSI 
på VAX. (Dette er for tiden nødvendig for å få til avregning av bruk av 
den offentlige X.25-tjenesten.) 

Oppkopling Vi kommer i kontakt med Datapak fra PSI på VAX med 
kommandoen: 

$ s e t host/x29<DTE-adresse> 

Hvis alt er i orden får vi meldingen 

%PAD-I-COM, call connected to remote DTE 

og vi har kontakt med addressaten og får beskjed om å logge oss inn. 
Ved å skrive to ganger < c t r l - p > får vi kontakt med PAD: 

PAD> 

og kan si 

PAD> h e l p 

for å se hvilke kommandoer som kan brukes til PAD-en. Forbindelsen 
kan gjenopprettes igjen med 

PAD> con t inue 

og ny forbindelse koples opp med ca l l /x29 . . . som ovenfor. 

Nedkopling Forbindelsen brytes for godt med 

PAD> c l e a r (eller e x i t ) 

Mer informasjon Televerket utgir oppskrift for bruk av modem i 
PAD-tjenesten. 
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Nasjonale og internasjonale datanett 
Vi kan bruke en rekke kommunikasjonstjenester via lokalnettet. Neden
for går vi først kort gjennom hvilke andre datanett vi kan nå fram til, og 
ser på hvilke tjenester vi kan utnytte. Deretter viser vi hvordan tjen
estene brukes. Noen viktige tjenester brukes ved hjelp av program
systemer på USE's VAX-anlegg (spesielt MAIL og EAN) - disse 
systemene gjennomgås senere i heftet, og nedenfor henviser vi bare til 
disse avsnittene. 

UNINETT 

UNINETT etableres i disse dager som et datanettsamarbeid mellom 
universitetetene i Norge. Samarbeidet er organisert rundt et nasjonalt 
senter ved RUNIT i Trondheim og med regionale sentravcd EDB-
sentrene ved de fire universitetene. USE er således regionalt senter for 
Østlandsområdet. Etterhvert som UNINETT stabiliseres vil f orsknings-
og undervisningsinstitusjoner i regionene bli knyttet til UNINETT. 
Figur 8 gir en skisse over UNINETT. 

Den første oppgaven for UNINETT er å etablere et stabilt tran
sportnett. Foreløpig baseres dette på faste 64 Kbit/s X.25-forbindelser 
mellom de regionale sentrene og det nasjonale sentret i Trondheim. 
Tilknytningen til de regionale sentrene vil være basert på overførings
tjenestene i Datapak eller faste X.25-forbindelser. 

Tjenester i UNINETT Følgende brukertjenester skal legges til rette 
i UNINETT så fort som mulig: terminaltrafikk, meldingsformidling og 
filoverføring. Tjenestene skal så langt som mulig baseres på inter
nasjonalt anerkjente standarder og harmoniseret med tjenestene i inter
nasjonale FoU-nett og nasjonale FoU-nett i andre land. 

Den interaktive terminaltjenesten er basert på PAD-protokollene 
(X.3, X.28 og X.29) for terminaltrafikk over pakkesvitsjede datanett. 
Disse protokollene er implementert på nodene i UNINETT slik at alle 
UNTNETT-brukere kan logge seg inn på alle maskiner i UNINETT 
(forutsatt at de er registert som brukere på dem). 

Meldingsformidlingstjenesten er basert på EAN-implementasjonen 
av MHS-standarden X.400 (MHS = Message Handling System). EAN 
er installert på alle VAX-maskinene som er tilknyttet UNINETT - se 
eget avsnitt om EAN. 

Filoverføringstjenesten er foreløpig på forsøksstadiet. Leverandør-
spesifikke protokoller mellom ND-maskiner (COSMOS) og Digital-
maskiner (DECnet) går nå over UNINETT. En f orsøkstjeneste basert på 
de engelske Coloured Books protokollene (spesifisert av det engelske 
FoU-nettet JANET) vil bli etablert i løpet av inneværende ar. Disse 
protokollene er implementert på en rekke forskjellige maskiner, bl.a. på 
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D' 

Figur 8: UNINETT 

ND- og VAX-maskiner. Etterhvert som ISO-standarden FTAM 
(FTAM = File Transfer And Management) blir implementert vU dette 
danne basis for UNINETT's filoverføringstjeneste. 

Internasjonale kontakter. UNINETT skal også være norske FoU-
miljøers grensesnitt mot internasjonale FoU-nett og nasjonale FoU-nett 
i andre land. I tillegg til EAN-verdenen betyr dette at UNINETT vil være 
port mot bl.a. ARPANET, EARN/BITNET og USENET/EUNET (som 
er UNDC-baserte nett). 

I tilknytning til ARPANET-tjenesten vil UNINETT installere utstyr 
i hvert regionalt senter slik at vi kan kjøre IP/TCP-protokollene over 
X.25-forbindelser. Dermed får vi også interaktiv terminaltjeneste 
(Telnet), filoverføring (FTP) og meldingsformidling (MAIL) basert på 
IP/TCP. 

DECnet 

DECnet er Digital's eget nettprodukt, og benyttes til å knytte sammen 
maskiner fra Digital. USE's VAX-anlegg (Inger, Vera og Viktor) er 
med i et DECnet som bl.a. også omfatter VAX-maskiner ved univers
itetene i Trondheim og Tromsø som en del av UNINETT. 

Tjenester i DECnet Tjenestene som tilbys i DECnet er bl.a. term
inaltrafikk, elektronisk meldingsformidling, filoverføring og samtale
tjeneste. Meldingssystemet heter MAIL (se eget avsnitt) og samtale-
tjenesten heter PHONE. 

23 



Store datanett ABC om USE's kommunikasjonstjenester 

ARPANET 

ARPANET (ARPA = Advanced Research Project Network) ble bygd 
opp i 60-årene støttet av forsvarsdepartementet i USA og har vært 
operativt siden 1969. Det omfatter idag noder over store deler av verden, 
også i Norge, og har svært mange brukere og adressater. Det offisielle 
navnet på ARPANET er endret til DARPA, men ARPANET eller 
ARPA benyttes mye. DARPA står for Defense Advanced Research 
Projects Agency of the Department of Defense. Et stort antall univers
iteter og FoU-miljøer i US A og andre steder er tilknyttet ARPANET. 

Norske brukermiljøer vil bli knyttet til ARPANET via noden på 
Kjeller. Denne er igjen knyttet til en ARP ANET-node i USA via satelitt-
samband. Mellom USE og Kjeller-noden går det en 64 Kbit/s X.25-
forbindelse. Denne vil etterhvert bli overtatt av UNINETT. 

Tjenester i ARPANET Tjenestene om tilbys er elektronisk post, 
terminaltrafikk og filoverføring. Meldingssystemet vi bruker for å 
sende post på ARPANET heter MAIL, filoverføringstjenesten heter 
FTP, og innloggingstjenesten heter TELNET. 

EARN/BITNET 

EARN (European Academic and Research Network) er et datanett 
mellom universiteter og en rekke private og offentlige forsknings
institusjoner rundt i Europa støttet av IBM. EARN er tilknyttet BITNET 
og NORTHNET, som er tilsvarende nett i US A og Canada. Opprinnelig 
oppsto BITNET som et nett av IBM-maskiner. Teknisk sett er de tre 
nevnte nettene av samme type, og nettene kan betraktes som ett nett 
(egentlig: et felles adresserom). Tjenestene som omtales gjelder også for 
BITNET og NORTHNET. 

En EARN-node er plassert i Trondheim (ved RUNIT). EARN bruker 
IBM-protokoller over leide linjer. Ut 1987 er EARN sponset av IBM, 
men fra neste år skal linjeleie o.l. betales av brukerne. I Norge skal UNI
NETT etterhvert bli porten mot EARN/BITNET. 

EARN har idag (primo 1987) noe over 300 institusjoner i 19 land 
tilkoplet. På disse er det omlag 20.000 brukere. I alt er over 500 data
maskiner tilkoplet nettet. 

Tjenester i EARN Dette nettet tilbyr idag tjenester for meldings
formidling og samtaletjenester. Nettet kan også fordele maskinres
surser, slik at en jobb som startes på en maskin ett sted kan fullføres et 
annet sted, samt benytte sentrale databaser. 

Det er begrenset hvilke tjenester som tilbys via portnere mellom 
EARN og andre nett, men meldingsformidling er tillatt, det er mulig å 
sende post mellom EARN og UNINETT/EAN og mellom EARN og 
ARPANET. 
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Tjenester i datanettene 
I det følgende skal vi se nærmere på tre typer tjenester i disse nettene: 

• Direkte nett-tjenester som terminaltrafikk, elektronisk meldings
formidling og filoverføring 

• Interessante fellestjenester som finnes på ressurser i lokalnettet 
(f.eks. MAIL og EAN). Vi har et eget avsnitt om det elektroniske 
konferansesystemet PortaCOM som finnes på VAX/Inger. 
USE betrakter PortaCOM en meget sentral og viktig tjeneste som 
alle VAX-brukere bør være med i. Her utveksles informasjon om 
USE's tjenester (også kommunikasjonstjenester) og mye annet. 

• F jern-tjenester av spesiell interesse. Her har vi med et avsnitt om 
bruk av Cray supercomputer i Trondheim fra USE's VAX-anlegg. 

UNINETT 

Terminaltrafikk Fra Net/One kan vi koble oss direkte til de ressurs
ene i UNINETT som vi har faste X.25-forbindelser til. Disse forbind
elsene går ikke over Datapak og det blir derfor ikke avregnet kom-
munikasjonsavgifter. De faste forbindelsene er for tiden: 

Navn 
runit 
nr 
odin 
earn 
bibsys 
uitonet 
rose 

Type og fysisk plassering 
VAX 8600 ved RUNIT, Universitetet i Trondheim 
VAX 8530 ved Norsk Regnesentral 
VAX 8600 ved Universitetet i Tromsø 
IBM-maskin ved RUNIT ( EARN-noden) 
Univac 1100/72 ved RUNIT 
Net/One ved Universitetet i Tromsø 
VAX 8500 ved Universietetet i Bergen 

Når vi har kontakt med Net/One skriver vi 

» connect u n i n e t t 
UiOPAD> 

og kan prøve 

UiOPAD> h e l p add re s s 

For å koble opp forbindelsen til en bestemt maskin skriver vi 

UiOPAD> c a l l <ressursnavn> 

der <ressursnavn> er et av de nevnt ovenfor. Hvis alt fungerer normalt 
får vi da kontakt med den fjerne maskinen, med spørsmål om innlogging 
og passord. (Vi må selvsagt ha brukertillatelse på den fjerne maskinen.) 

25 



Store datanett ABC om USE's kommunikasjonstjenester 

Vi logger oss inn, og kan arbeide på maskinen som om terminalen vår 
var direkte tilknyttet denne fjerne maskinen. 

Nedkobling av forbindelsen etter at arbeidet er avsluttet og vi har 
logget ut fra den fjerne maskinen foretas med tastesekvensen 

<RS> <d> <re turn> eller <RS> d <ct r l -m> 

(Se kommentar i avsnittet om nedkopling fra Net/One foran.) 

Meldingsformidling Meldingsformidlingen i UNINETT kalles 
UNINETT MHS (MHS =Message Handling System) og VAX-utgaven 
av programsystemet heter EAN - se eget avsnitt. UNINETT har også 
por er til andre nett, og med EAN kan vi sende meldinger til brukere på 
f.eks. ARPANET og EARN/BITNET. 

Hvert av disse nettene og UNINETT kan tilsammen betraktes som et 
stort internasjonalt nett (adresserom) som bruker samme imple
mentasjon (EAN) av X.400-protokollen for elektronisk meldings
formidling (kalles av og til X.400-nettet). I dette nettet benyttes adresse-
formatet 

<brukernavn>@ <node-adresse>.<domene> 

der <domene> er et gyldig domene, <node-adresse> er en entydig 
adresse i domenet og <brukernavn> er adressatens registererte bruker
navn på noden. Figur 12 i avsnittet om EAN viser hvilke MHS-
domener som er tilknyttet pr. idag. 

I UNINETT er det for tiden tilknyttet følgende noder her i landet: 

Nett-odresse 
odinje.nta.uninett 
vax.nr.uninett 
si.uninett 
use.uio.uninett 
hugin.uiLuninett 
avh.uniLuninett 
vax.elab.unit.uninett 
vax.runiLuniLuninett 
regtek.uniLuninett 
termo.unit.unineu 
sunnveksLuninett 
rose.uib.unineit 

Sted 

TF, Televerkets Forskningsinstitutt 
NR, Norsk Regnesentral 
SI, Senter for Industriforskning 
USE, Universitetet i Oslo 
Universitetet i Tromsø 
AVH, Trondheim 
ELAB, Trondheim 
RUNIT, Universitetet i Trondheim 
SINTEF, Trondheim 
Termodata, Trondheim 
Sunnmøre Vekstsenter 
Universitetet i Bergen 

Noden på RUNTT er UNINETTs administrator. 

Filoverføring Denne tjenesten er foreløpig på forsøksstadiet men vil 
bli etablert i løpet av 1988. 
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DECnet 

DECnet har noder ved UiO, andre steder her i landet og internasjonalt 
Vi får en liste over lokale DECnet-noder ved UiO med følgende 
kommando på VAX 

$ show network 

Vi kan få mer informasjon om DECnet med VAX-programmet NCP 
(Network Control Program) 

$ run sys$system:ncp 
NCP> help 

Kommandoen 

NCP> show known nodes 

gir en oversikt over noder på DECnet. 
De viktigste nodene ved UiO og ved de andre universitetene er: 

Nr. 
43.14 
43.10 
43.11 
43.101 
43.102 
40.7 
40.10 
40.14 
44.6 

Navn. 
Inger 

Type maskin. 
VAX-8650 

Viktor VAX-11/750 
Vera 
Tone 
Siri 
Avh 
Runit 
Elab 
Odin 

VAX-11/750 
DEC-20 
DEC-20 
VAX 11/780 
VAX 8600 

VAX 8530 

Fysisk plassering. 
USE's VAX-cluster 
USE'S VAX-cluster 
USE's VAX-cluster 
Institutt for informatikk 
Institutt for informatikk 
AVH, Trondheim 
RUNTT, Trondheim 
ELAB ved NTH/Sintef 
Universietetet i Tromsø 

Terminaltrafikk Vi kan logge oss inn på andre DECnet-maskiner 
mens vi er innlogget på 'vår maskin' ved å skrive 

$ s e t h o s t <hostnavn> 

der <hostnavn> er en maskin tilknyttet DECnet. 
Vanligvis kobles forbindelsen ned automatisk når vi logger ut fra den 

fjerne maskinen. Vi kan også bryte forbindelsen med et par <ct r i -y> 
og kommer tilbake til vår maskin igjen. 

Meldingsformidling Et viktig og godt hjelpemiddel i DECnet er 
programmet MAIL - se eget avsnitt. MAIL brukes til meldings
formidling lokalt ved UIO, eksternt til andre noder i DECnet og inter
nasjonalt via Datapak. 
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Filoverføring Vi kan overføre filer mellom alle nodene i DECnet 
med copy-kommandoen i VMS. Hvis vi skal kopiere en fil fra den 
maskinen vi er logget inn på til en annen node i DECnet skriver vi: 

$ copy 
_F r om: <frafil.typ> 
_To: <node>"<bruker> <passord>":: <device>: [<dir>]<tilfile.typ> 

der <node> er den andre nodens navn, <bruker> og <passord> er vårt 
brukernavn og passord på den andre maskinen. Resten er en vanlig 
VMS-filspesifikasjon. Et eksempel: 

$ copy 
_From: frafil.txt 
_To: vera"x_normann_o secret"::disk_use:[x_normann_oltilfil.txt 

Samtaletjeneste Med VAX-programmet PHONE kan vi 'samtale' 
interaktivt med andre samtidige brukere på DECnet Systemet startes 
med kommandoen 

$ phone 

Skjermen deles opp i et 'samtalefelt1 for hver deltaker i samtalen (inntil 
seks personer om gangen) og et 'kommandofelt' øverst—se figur 9 . Her 
kan vi gi kommandoer for å 'ringe1 noen (d ia l ) , for å 'ta telefonen' 
(answer), "legge på røret' (exi t ) m.m. Oversikt over kommandoer 
fås med 

Figur 9: % h e l 

Bruk av PHONE 

wasmsBBBannm ^--w-igs-? 

»NGEF::H JACOBSEN 
Hei, jeg r inger deg for a t jeg skal få t a t t et snapshot au skjermbildet i 
PHONE i forbindelse med et hef tet jeg holder på med. Mac som fotoapparat 
nærmest.| 

INGER::HJBOflGE_K 
Hei 
Det herres jo fint ut. 
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Vi oppretter en samtale med en annen bruker ved å skrive 

%dial <node>::<brukernavn> 

der <node> er den maskinen på DECnet den vi ringer til er innlogget på, 
og <brukernavn> vedkommendes brukernavn. Han eller hun får be
skjed på sin terminal om at vi prøver å ringe, og kan selv starte PHONE 
og 'ta telefonen' og snakke med oss. 

Advarsel! Det er lett å forstyrre andre i deres arbeid hvis vi bruker 
PHONE i tide og utide. Bruk heller MAIL hvis det ikke er tvingende 
nødvendig med øyeblikkelig kontakt Merk også at vi kan 'legge av røret' 
med kommandoen 

$ set terminal/nobroadcast 

(Hint: En spesielt nyttig kommando i PHONE er %dir<node>. Vi får da en liste over 
alle brukere som er innlogget på den angitte noden. Slik kan vi se hvem som er logget 
inn på en av de andre VAX-ene uten å skifte maskin selv.) 

ARPANET 

Omfang og adressering ARPANET er meget stort, og er inndelt i 
domener og sub-domener. Listen over registrerte domener i ARPANET 
ser slik ut pr. idag: 

Domene 
.arpa 
.au 
.ca 
.ch 
.com 
.de 
.edu 
.fl 
.fr 
.gov 
.il 
OP 
.kr 
.mil 
.net 
.ni 
.no 
.nz 
•org 
.se 
.uk 
.us 

Preliminary domain 
Australia 
Canada 
Switzerland 
Commercial organizations 
West-Germany 
Educational organizations 
Finland 
France 
Civilian government 
Italia 
Japan 
Korea (south) 
Department of defense 
Administrative organizations for networks 
Netherlands 
Norway 
New Zealand 
Nonprofit organizations 
Sweden 
United Kingdom 
USA (maskiner som faller utenfor mil, oig osv.) 
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Domenet . a rpa stammer fra en tid med en annen adresserings-
standard, og er på vei ut av systemet. Domenet. n e t inneholder noder 
som er portnere til andre nettverk. ARPANET har portnere til en rekke 
andre nett i verden, blant dem EARN, EUNET, MILNET og CSNET. 
Se figur 10 som viser sub-domener i ARPANET - tabellen sier noe om 
ARPANETs størrelse og variasjon. Merk at u io .no (Universitetet i 
Oslo) er registrert som sub-domene. 

Alle noder i ARPANET og tilhørende nett benytter ARPANET-
protokollene IP/TCP. TCP (= Transmission Control Protocol) sørgerfor 
korrekt dataoverføring fra ende til ende, og IP (= Internet Protocol) 
sørger for forbindelsen mellom de ulike nettene. 

Adresseformatet i ARPANET er 

<brukernavn>@<node>.<sub-domene>.<domene> 

f.eks. slik 

x_normann_o@inger.uio.no 

der no er domene, u i o er sub-domene, i nge r er nodens adresse i u i o 
og x_normann_o er adressatens brukernavn. 

Flere opplysninger: Spesielt interesserte kan få mer informasjon om 
ARPANET fra noden s r i - n i c . arpa. Denne noden er såkalt NIC 
(Network Information Center) for ARPANET og inneholder svært mye 
informasjon. Noden er en maskin som kjører operativsystemet TOPS-
20. 

Vi kan bruke både FTP og Telnet (se nedenfor) mot s r i - n i c . 
arpa. Med FTP kan vi ofte logge oss inn som anonymous med 
passord gues t . Vi kan f.eks. hente filen n e t i n f o : n e t i n f o -
index . t x t . Denne inneholder en kort beskrivelse av andre aktuelle 
filer vi kan hente. 

Terminaltrafikk Terminaltrafikk på ARPANET utføres med Telnet 
som inneholder en terminalemulator. Med Telnet kan vi koble opp 
forbindelse og logge inn på en hvilken som helst node i ARPANET som 
har Telnet-systemet 

Telnet startes på VAX med 

$ telnet 
telnet> 

- og ? gir hjelp. Vi kobler opp forbindelse til en fjem maskin med 

t e l n e t > open <host> 

der <host> er en gyldig adresse. 
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Når forbindelsen er koblet opp får vi spørsmål fra den fjerne 
maskinen om innlogging (brukernavn og passord). Vi logger inn, og kan 
så arbeide mot den fjerne maskinen som om vår terminal var direkte 
tilkoplet denne maskinen. 

Når vi har logget ut på den fjerne maskinen etter avsluttet arbeid kan 
vi bryte nettforbindelsen med 

TELNET> < c t r l - ] > c 

Meldingsformidling Til medlingstjeneste på ARPANET kan vi 
bruke både UNINETT/E AN og MAIL, men vi anbefaler EAN - se egne 
avsnitt om EAN og MAIL. 

Filoverføring Med FTP (= File Transfer Protocol) kan vi overføre 
filer mellom alle noder i ARPANET som har FTP-systemet, FTP bygger 
i likhet med Telnet på ARPANET-protokollene IP/TCP. 

FTP startes på VAX med 

$ f t p 
* h e l p 

Forbindelsen til en fjern maskin kobles opp med 

* open <host> 

der<host> er en gyldig Internet-adresse. Når forbindelsen er koblet opp 
får vi spørsmål fra den fjerne maskinen om innlogging (brukernavn og 
passord). Når vi har logget inn får vi igjen FTP>. 

Vi har nå koblet opp en dataforbindelse til den fjerne noden. Denne 
forbindelsen kan vi bruke til å overføre filer begge veier, lete i filområdet 
på den fjerne maskinen m.m. Hvis vi f.eks. skal hente en fil fråden fjerne 
maskinen skriver vi 

* ge t 

<filspesifikasjon, fjern maskin> <filspesifikasjon, lokal maskin> 

Forbindelsen brytes etter utlogging fra den fjerne maskinen med 

* close 
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EARN/BITNET 

Omfang og adressering I Norge er det idag fire EARN-noder: 

Nodenavn 
norunit 
nobergen 
nocmi 
nobivm 

Sted 
RUNIT, Universitetet i Trondheim 
Universitetet i Bergen 
CMI, Christian Michelsens institutt, Bergen 
BI, Bedriftsøkonomisk institutt 

Det fins altså ingen lokal EARN-node ved UiO, men vi kan registrere 
oss som bruker på EARN-noden i Trondheim, og vi kan benytte Datapak 
eller UNINETT for å koble opp forbindelse fra vår terminal på stam
nettet og til EARN-noden - se avsnittene om Datapak og UNINETT. 

Alle nodene i EARN har et nodenavn (som i tabellen ovenfor), og 
brukere på EARN adresseres slik: 

<brukernavn> a t <nodenavn> 

All trafikk til og fra utlandet går gjennom noden n o r u n i t . Denne 
noden har forbindelse til EARN-noden sea rn i Stockholm, som igjen 
har forbindelse til en EARN-node i Geneve. 

Videre informasjon: Noden dearn i Tyskland har en sentral rolle i 
EARN. I denne noden finnes adressaten n e t s e r v a t dearnsom 
er en informasjonsdatabase og administrator for EARN. Denne noden 
er imidlertid ikke den eneste noden som inneholder informasjon, det 
finnes både flere nettservere og andre servere. 

Det finnes også portnere mellom EARN/BITNET og andre nett. Et 
eksempel er noden cernvax i Geneve som står som port mot bl.a. 
EAN-nettet og ARPANET. 

Forbindelse til EARN-noden 
Oppkopling Vi må bruke Datapak eller UNINETT for å koble opp 
forbindelse til EARN-noden fra en terminal på stamnettet. Hvis vi 
bruker Datapak fra VAX skriver vi 

$ set host/x29 530001011 

Vi bryter forbindelsen ved å skrive to ganger <ct r 1 -p> etterfulgt av 

PAD> c l e a r 

Hvis vi vil benytte UNINETT direkte fra Net/One uten å logge inn på 
VAX først skriver vi 

» connect UNINETT 
UioPAD> call earn 
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Figur 11: 
EARN presenterer seg 

U N I V E R S I T I E S of N 

EEEEEEE RR RRRRRR 
EE EE RRRR RR RR 
EE RR RR RR RR 
EEEE RRRRRRRR RRRRRR 
EE RR RR RR RR 
EE EE RR RR RR RR 
EEEEEEE RRRR RRRR RRRR RRR 

EUROPEAN RCRDENIC and RESERRCH 

NODE at R U N I T 

0 R U R V s 

NN NNNN 
NNN NN 
NNNN NN 
NN NN NN 
NN NNNN 
NN NNN 
NNN NN 

NETUORK 

Eng i neer i ng/Sc i en t i f i c Suppor t System 

Denne forbindelsen brytes med tastesekvensen 

<RS> <d> <re turn> eller <RS> d <c t r l -m> 

(Se kommentar om dette i avsnittet om nekopling fra Net/One foran). 
Når forbindelsen er koblet opp må vi oppgi hvilken terrninaltype vi 
bruker. (Skriver vi feil her, får vi liste over hvilke terminaler som 
aksepteres.) Deretter må vi logge inn med vårt EARN-brukemavn og 
passord. Figur 11 viser hvordan EARN-noden presenterer seg når vi 
får kontakt med den. 

Et par tips: Hvis vi får meldingen h o l d i n g ellermore nederst til 
høyre på skjermen må vi trykke 

<c lea r> eller <esc> <,> <esc> < f> 

Hvis vi ikke har noen <clear>-tast på terminalen vår (VT100 har 
Leks. ikke det), brukes den andre formen med < e s c> - husk at komma
ene skal være med. Tilsvarende, ved meldingen not accep ted må 
vi trykke 

<re tu rn><c lea r> eller <return><esc> <,> <esc> <,> 

Nedkopling Utlogging skjer ved å trykke <esc><, > etterfulgt av 
kommandoen logout . 

Bruk av EARN-noden 
Noden er en IBM-maskin og den skjermorienterte programvaren på 
noden er laget for synkrone terminaler som er vanlig i IBM-verdenen. 
Det skaper selvfølgelig noen komplikasjoner for brukere med 
asynkrone terminaler, blant annet bruk av spesielle taster på IBM-
tastaturet. Når vi er i EARN-menyen kan vi gi komandoen 
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Figur 13: 
EARN-menyen 

COMMUNICATING Ul TH OTHERS 

Select the activity tjou want to per forn. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

g 

XNote 
Te l l 
Sendf i le 
R d r l i s t 
Names 
Notebook 
Netnames 
F i l e l i s t 

NEWS HELP 

- Send a note to RNV user. 
- Send a message. 
- Send a file. 
- Uork ui i th your reader f i I es. 
- Uork ui i th ni cknames. 
- Uork with your notebooks. 
- Uork uiith the network user directory. 
- Uork with your f i les. 

- News or hints for users of the mail system. 

PF: 1 Help 
PF: 7 ... 

2 
8 

3 Quit 
9 ... 

4 CMS 
10 ... 

5 
11 

6 
12 

cms help 7171 

Vi får da fram en (nokså komplisert) oversikt over taster på endel 
terminaltyper. Tabellen for VT100 er gjengitt i figur 12. 

Merk også at på IBM-terminaler oppfattes <re tu rn> anderledes 
enn vi er vant til, nemlig som kommando for å prosesserer skjermen, 
ikke som en kommando for å gi ny linje. På IBM-terminaler er det 
< l i n e f eed> (<lf >) som gir ny linje på skjermen. 

Hovedmenyen 
Vel innlogget (med brukernavn og passord) på EARN-noden, kommer 
vi inn i en meny hvor vi kan velge hvilken tjeneste vi vil bruke. Menyen 
er gjengitt i figur 13 . Generelt får vi bra hjelp underveis i EARN, 
bruken er basert på menyer med angitte valg og tastetrykk. 

De viktigste valgene i hovedmenyen er: 

Meldingsformidling: sendingavpost Medkommandoenxnote 
kan vi sende post til brukere både på EARN og på andre nett. Når vi 
velger xnote blir vi spurt om brukerens adresse, brevets overskrift 
( subjec t ) , om vi vil ha kvittering når adressaten har mottatt brevet 
(acknowledge), hvor vi vil lagre brevet (notebook) og eventelle 
adressater som skal få kopi av brevet (cc = carbon copy). 

Vi får instruksjoner underveis om hva vi skal fylle inn, og hvilke 
taster vi skal trykke på. Nederst på skjermen står også det hvilke 
funksjoner som gjelder for tastene <PF1>...<PF9>, det er blant annet 
hjelp på tasten <PF1>. 

Figur 12: 
Taster for EARN-noden 

IBM-tast 

ESC 
CLEAR 

VT100 

A[ 
A[OM 

REFRESH ^G 
PFI 
PF2 
PF3 
PF4 
PF5 
PF6 
PF7 
PF8 
PF9 
PF10 
PF11 
PF12 
PAI 
PA2 
PA3 

A[l 
A[2 
AP 
A[4 

A[5 
A[6 
A[7 
A[8 
A[9 
A[0 
Af_ 
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A t , 
*[. 
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Når vi har fy Ilt ut alle feltene startes editoren x e d i t , og vi kan 
forfatte brevet etter å ha skrevet i n s e r t . Brevet sendes når vi avslutter 
skrivingen med tasten <PF4>. 

Adresser i EARN er på formen 

<brukernavn> a t <node> on <nett> 

Her kan on <ne t t> utelates dersom mottager er innenfor EARN/ 
BITNET-domenet. Videre kan a t <node>utelates nårmottager er på 
samme maskin som avsender. Eksempler: 

normann 
Chirac at cern 
troender at vax.runit.unit on uninett 

Med tasten <PF4> kan vi se hvilke nett vi kan nå med xnote. 

Meldingsformidling: mottak av post Med r d r l i s t kommer vi 
inn i postkassen vår og kan motta brev og filer. Vi får en liste over de 
filer som ligger klar til å mottas. For å velge ut den filen vi vil motta nå, 
brukes piltastene (og hvis det er flere filer enn det er plass til på skjermen, 
brukes <PF7> og <PF8> for å se henholdsvis forrige og neste side). 
Nederst på skjermen står funksjonene som gjelder for tastene 
<PF1>.. .<PF12>. Legg merke til<PF9> som brukes for å motta 
utvalgt fil eller brev. 

Samtaletjeneste Direkte kommunikasjon med kommandoen t e l l 
foregår ved at en og en linje sendes fra oss til den bruker vi adresserer. 
Med t e l l kan vi sende meldinger til hvilken som helst bruker på 
hvilken som helst maskin innenfor EARN/BITNET. Etter å ha valgt 
t e l l blir vi spurt etter brukernavn (user id) og node adressaten 
tilhører (nodeid), samt meldingens innhold. Etter sendt melding 
kommer vi tilbake til menyen. Samme advarsel om utidig bruk gjelder 
her som i avsnittet om samtaletjenste på DECnet (med PHONE). 

Filoverføring Med kommandoen s e n d f i l e kan vi sende kopier av 
filer av vilkårlig type til enhver bruker på EARN/BITNET. Vi må 
spesifisere filnavn, -type og -modus. 

Annet Med kommandoen names kan vi definere kortnavnliste 
('aliaser') for navn og adresser vi bruker ofte. Alt vi sender og mottar i 
EARN lagres i ulike mapper (notebooks). Med kommandoen n o t e 
book kan vi organisere disse mappene etter eget ønske. Kommandoen 
netnames hjelper oss med å finne adresser. I en stor database har 
mange (men ikke alle) brukerne på EARN registert seg, og med 
netnames kan vi søke i denne basen. Kommandoen f i l e l i s t brukes 
til å organisere filer vi har lagret på EARN-noden. 
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Returadresser 
Hvis vi har egen konto på EARN-maskinen i Trondheim har vår egen 
adresse den vanlige formen: 

<brukernavn> a t n o r u n i t 

der <brukernavn> er det vi har fått tildelt av RUNIT i Trondheim. 
EARN-post til oss må vi lese når vi er innlogget på EARN-maskinen, 

vi får ingen direkte beskjed om ankommet post på US E' s VAX-anlegg. 
Gjennom UNINETT har vi imidlertid, som nevnt andre steder i heftet, 
adgang til internasjonale portnere bl.a. mellom UNINETT/EAN og 
EARN/BITNET. I avsnittet om EAN vil vi se hvordan vi kan sende og 
motta post over EARN/BITNET på USE's VAX-anlegg. 
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Sentrale tjenester på VAX 
I resten av heftet går vi nøyere gjennom de viktigste kommunikasjons
tjenestene på USE's VAX-anlegg. Vi går gjennom MAIL for meldings
formidling i DECnet og EAN for meldingsformidling i UNINETT. 
Begge disse systemene kan også, via portnere til andre nett, brukes til 
internasjonal meldingsformidling. Vi tar også med hvilke returadresser 
som gjelder for meldinger til oss ved UiO. 

Videre presenterer vi telekonferansesystemet PortaCOM på VAX/ 
Inger. Deretter viser vi hvordan vi fra UiO kan kjøre tungregneoppgaver 
på Cray supercomputer i Trondheim. Et par andre småting er også tatt 
med på tampen. 
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MAIL 
MAIL er et system på VAX/VMS for elektronisk meldingsformidling. 
MAIL har en tredelt funksjon: 

• Vi kan sende brev til brukere på samme VAX-maskin som vi er 
logget inn på og til brukere på andre VAX-maskiner tilknyttet 
DECnet, 

• Vi kan sende meldinger over Datapak til andre VAX-maskiner 
som er tilknyttet Datapak. 

• Vi kan sende brev til brukere på ARPANET og gjennom porter til 
andre nett, bla. UNINETT. 

MAIL startes slik 

$ mail 
MAIL> help 

Hjelesystemet virker som ellers på VAX, og det finnes videre hjelp for 
enkelte kommandoer og funksjoner, f.eks. 

MAIL> h e l p send 

Eksempel: Vi skal sende en melding: 

MAIL> send 
To: x_bugge_e 
Subj: Demo av mail 
Enter your message below. Press CTRL/Z when 
complete, or CTRL/C to quit: 

Hei på deg gamle ørn! 
God elg. 

- hvorpå brevet avsluttes og sendes med < c t r l - z > . Brevet blir 
øyeblikkelig sendt av gårde til addressaten. MAIL gir beskjed hvis 
adressaten er ukjent. MAIL lagrer ikke automatisk de meldingene vi 
sender, kun de vi mottar. 

Adressering av post 
Til Decnet Når MAIL brukes til å sende post til andre brukere på 
DECnet adresseres brevet med nodenavn og brukernavn: 

To: <host>::<brukernavn> 

der <host> er en maskin på DECnet, f.eks. 
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To: inger::x_normann_o 

På meldinger til brukere på V AX-clusteret er det tilstrekkelig å oppgi 
brukernavn 

To: x_normann_o 

Se tabell over noen DECnet-noder i avsnittet om DECnet foran. 

PSI-mail MAIL kan benyttes til å sende brev over Datapak til andre 
VAX-maskiner som er tilkoplet nasjonale og internasjonale X.25-nett, 
og som har PSI installert på maskinen. Dette er en meget nyttig, og 
temmelig stabil tjeneste. PSI-mail adresseres slik 

To: psi%<datapakadresse>::<brukemavn> 

der <datapakadresse> er Datapak-nummeret til maskinen vi adresserer, 
og <brukernavn> er brukeren vi skal sende brev til. 

Returadresse Vår hjemmeadresse for PSI-mail er: 

To: psi%0242211000114::<brukernavn> 

Merk forøvrig at konvensjonene for internasjonale X.25-adresser 
varierer fra land til land. De fleste bruker (som Norge) 0 som første siffer 
(02422...), men noen sløyfer denne nullen (2422...). 

Til ARPANET Vi kan bruke MAIL til å sende meldinger til brukere 
på ARPANET. Posten adresseres slik: 

To: m a i l e r ! <bruker>@<arpanet-adresse> 

For eksempel 

To: ma i l e r ! johnson@panacea . c s .u t exas . edu 

Meldinger til brukere på ARPANET skal adresseres som vist her uansett 
om vi kjører MAIL fra Inger, Vera eller Viktor. Egentlig er det bare 
Inger som er med i ARPANET, og vi vil se at hvis vi sender et brev fra 
Vera til en adressat i ARPANET, vil vedkommende motta brevet fra 

<vårt brukernavn>%vera. decnetO i n g e r . u i o . no 
eller 

<vårt brukernavn>%vera. d e c n e t d i n g e r . a r p a . 

(Den sistnevnte adressen er forøvrig gammeldags, og på vei ut av 
ARPANET.) Brevet vi sendte fra Vera har gått over DECnet til Inger, 
som er portner til ARPANET, og videre til adressaten på ARPANET. 
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Hvis en bruker på ARPANET skal sende brev til en bruker på Vera, 
Viktor eller Inger er det nok at vedkommende oppgir adressen 

<brukernavn>@ i n g e r . u i o . no 

Det er ikke nødvendig å blande inn DECnet fordi alle våre brukere er 
registerte brukere på alle USE's VAX-er. Men brevet vil også komme 
fram om vi skrev 

<brukernavn>@vera. decne t @ i n g e r . u i o . no 

Til EARNIBTTNETT via ARPANET. Vi tar med et eksempel på at 
MAIL også kan brukes fra ARPANET til å nå fram med post til andre 
nett, i dette tilfellet EARN/BITNET. Men vi har også andre portner-
tjenester som lar oss bruke UNINETT/EAN mot andre nett. 

I Wisconsin i USA står det (foreløpig ut 1987) en portner mellom 
ARPANET og BITNET, og vi kan bruke denne når vi sender brev med 
MAIL til adressater på EARN/BITNET. Vi må inntil videre adressere 
brev til adressater i EARN/BITNET slik 

To: m a i l e r ! <brukemavn>%<host>bitnet@wiscvm.wisc .edu 

der <brukernavn> er adressatens navn på noden han tilhører i EARN/ 
BITNET og <host> er nodens adresse i EARN/BITNET. Et eksempel 

To:mailer!normann%norunit.bitnet@wiscvm.wisc.edu 

som er adressen til en tenkt bruker på EARN-noden i Trondheim. 
Legg merke ril at denne portnertjenesten er den eneste adgangen til 

ARPANET fra miljøer som ikke er tilknyttet ARPANET direkte, i 
motsetning til oss i Norge som har noden på Kjeller. Resten av Norden 
og deler av Europa er f.eks. avhengig av Wisconsin-noden for sin 
ARPANET-kontakt. 

Det arbeides forøvrig med mer permanente portner-løsninger for 
trafikken til og fra EARN/BITNET. 

Returadresser fra ARPANET. Anta at vi vil korrespondere med noen 
som er tilknyttet ARPANET, og at vedkommende vil sende post til oss. 
Vi kan da oppgi vår hjemmeadresse ved UiO på flere måter. Hvis vi 
bruker: 

<brukernavn>@ i n g e r . u i o . no 

burde posten komme fram. Pga. mangler som kan forekomme i 
tabellene over maskin-adresser som finnes på nodene posten skal 
passere på vei til oss ('Hvem er i nge r .uio.no?') , kan det hende at 
sendingen går i stå. Det går imidlertid også an å prøve: 
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<brukernavn>%use. u i o . u n i n e t t @tor. n t a . no 

i håp om at portneren tor.nta.no på Kjeller finnes i tabellene. Merk: Med 
den første adressen kommer posten fram i MAIL, med den andre 
kommer den fram i EAN! 
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EAN eller UNINETT MHS Service er UNINETTs system for 
meldingsformidling. EAN versjon 2.1 finnes på USE's VAX-anlegg, og 
kan benyttes av alle VAX-brukere. Med EAN kan vi sende meldinger 
til alle brukere på UNINETT, og til brukere på en rekke andre nett som 
UNINETT har porter til. Det gjelder f.eks. både ARPANET og EARN. 
Figur 14 viser hvilke nett vi kan nå fram til med post i EAN pr. idag. 

EAN 

Start og hjelp 
Bruk av EAN 

EAN startes og kjøres på VAX med kommandoen: 

$ ean 
> 

og er klar til å ta imot kommandoer fra oss. Vi avslutter EAN med: 

> e x i t (eller q u i t eller s top) 

EAN inneholder omfattende hjelpetekster for alle kommandoen 

$ ean 
> h e l p (eller?) 

gir oversikt over kommandoene som finnes, og vi kan si: 
Figur 14: 
Domener i EAN 

MHS-Domains: 
.aristote 
.au 
.aus 
.cdn 
.cern 
.ch 
.chunet 
.de 
.dfn 
.fr 
.funet 
.hasler 
.iris 
.irl 
.isanet 
.osiride 
.riup 
.sunet 
.surfnet 
.uk 
.uninett 

French Research Network 
Australian Research Network 
Australian Research Network 
Canadian Research Network 
CERN, Geneva 
Swiss Research Network 
Swiss Research Network 
Deutches Forschungsnetz (BDR) 
Deutches Forschungsnetz (BDR) 
French Research Network 
Finish University Network 
Hasler AG, Bem, Switzerland 
Spanish Research Network 
Irish Research Network 
University Network in Iceland 
Italian Research Network 
Portugese Research Network 
Swedish University Network 
Dutch Research Network 
Research Network in United Kingdom 
Norwegian University Network 

Ikke-MHS-Domains: 
.arpa 
.bitnet 
.com 
xsnet 
.earn 
.edu 
•gov 
.mil 
.no 
.org 
.oz 
.ac.uk 

ARPA, USA 
Because it's there Network, USA 
Domain in ARPA, USA 
Computer Science Network^nainly USA 
The EARN network in Europe 
Domain in ARPA, USA 
Domain in ARPA, USA 
Domain in ARPA, USA 
Norwegian domain in ARPA 
Domain in ARPA, USA 
Australian Research Network 
JANET, United Kingdom 

Tilknyttede miljøer i Norge for tiden: 
vax.runit.unit.uninett RUNTT, Trondheim 
vax.nr.uninelt NR, Norsk Regnesentral, 
vax.elab.uniLuninett Elab, Trondheim 
odin.re.nta.uninett TF, Kjeller 
hugin.uit.uninett Universitetet i Tromsø 
use.uio.uninett Universitetet i Oslo 
rose.uib.uninett Universitetet i Bergen 
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> h e l p <kommando> 
> h e l p <tema> 

for hjelp for en gitt kommando eller for bestemte temaer om EAN. Se 
figur 15 for eksempler. 

Merk at EAN stopper hver gang skjermen er full. På nederste linje står 
det da '<PAUSE>'. For å komme videre må vi trykke <space> (ikke 
< r e t urn>). Hjelpe-opplegget i EAN virker forøvrig omtrent som det 
på VAX, dvs. vi må 'trykke oss ut av hjelpesystemet' med (gjentatte) 
< r e t u r n > : 

$ ean 
> h e l p f o l d e r s 
- hjelpetekst for kommandoen f o l d e r s med mulighet for å 

velge 'subtopic' -
HELP> 

- hvoretter vi kan oppgi et 'subtopic' og få mer hjelp, eller trykke 
< r e t u r n > for å komme tilbake til kommandonivå i EAN igjen (>). 

Ny bruker: innmelding og brukerprofil EAN brukes til kom
munikasjon mellom mennesker, og vi bør opptre skikkelig. Dette betyr 
bl.a at vi må oppgi endel opplysninger om oss selv første gang vi bruker 
EAN, bl.a. fullt navn og et EAN passord. Dessuten må vi registrere oss 
i EAN Directory Services (se nedenfor). Opplysningene blir endel av 
vår brukerprofil i EAN. Vi kan legge mer informasjon inn i vår 
brukerprofil-fil med kommandoen: 

> s e t <profil-egenskap> 

Mer om brukerprofil finnes i tema-hjelpen 

> help p ro f i l e 
> h e l p s e t 

Se figur 16 for eksempler. 

Postgang 
Skrive og sende post Brev kan skrives på forhånd i en editor, eller 
direkte mens vi er inne i EAN: 

> compose 
> To: - her oppgis NUA (= Network User Address) -
> S u b j e c t : -emnelinje-
- Brevets innhold-

Send o p t i o n s ? <return> 
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$ean 
>help (eller?) 

The EAN Distributed Message System - Commands (help) 

Accept 
CLose 
COmpose 
DEIete 
DROP 
EDit 
EXChange 
EXIt 
FILe 
FINd 
FOLders 
FORward 
Get 
Help 
Install 
List 
Move 
Open 
Print 
Quit 
REGister 
REMove 
REPly 
SENd 
SET 
SHow 
Size 
STop 
TIDY 
Undelete 
Where 
Xchange 
Icommand 

> help topics 

- accept delivery of messages sent to you 
- close a previously opened folder 
- compose a draft message 
- mark as deleted the specified messages 
- remove all directory information 
- invoke the system editor 
- replace a field value 
- terminate session 
- file a copy of the draft message 
- query the directory service 
- list names of folders 
- forward the specified message 
- copy the specified message to the draft message 
- obtain information on the specified topic 
- install modified directory information 
- print summary lines for the specified messages 
- move specified messages to the specified folder 
- open the message folder or create a new one 
- print the specified messages 
- terminate session 
- register initially with the directory service 
- remove an existing folder 
- reply to the specified message 
- send the draft message 
- set options in the profile 
- display the profile options and values 
- display the size of the selected message 
- terminate session 
- clean deleted messages out of current folder 
- mark as not deleted the specified messages 
- name of current folder and number of current message 
- replace a field value 
- execute system command 

EAN Distributed Message System - "help" Topics (help topics) 

Topic Keyword 

introduction to the EAN mail system introduction 
command notation notation 
your EAN profile file profile 
options in your profile profile-options 
selection of messages message 
header fields headers 
timed delivery of message timed-delivery 
syntax for specifying time time 
the directory service directory 
message addressing address 
EAN error messages errors 

Figur 15: 
Hjelp i EAN, 
kommandoliste 
og temahjelp 
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Figur 16a: 
Brukerprofil i EAN, 

opsjoner 

Figur 16b: 
Brukerprofil i EAN, 

eksempel 

> h e l p p r o f i l e o p t i o n s 

ADDress 
ALias 'name 
ALTemate 
AUTO-Forward 
AUTO-Reply 
COMPose 
DESCription 
EDItor 
EXPiry 
FILe 
FOLder Iname 
FORward 
List 

MAILbox 
Name 
PAGer 
PHone 
PRint 
PRINTER 
PROmpt 
REPly 
Tldy 

> show 

name 
mailbox 
password 
print 

compose 
forward 
reply 
list 
tidy 
prompt 
file 
expiry 
description 

language 
phone 
alternate 
address 

pager 
printer 
editor 

- your postal address 
- an alias defined by you 
- alternates for your Name profile option 
- automatic forwarding of all incoming mail 
- automatic reply to all incoming mail 
- list of message fields for COMPOSE command 
- miscellaneous information about you 
- preferred editor to use for message editing 
- deletion of expired messages without notification 
- automatic filing on the SEND command 
- automatic filing on the ACCEPT command 
- list of message fields for the FORWARD command 
- message-selector for LIST command if you do not 
specify one 

- your Network User Address 
- your full name 
- automatically display one screen at a time 
- your telephone numbers 
- list of message fields for the PRINT command 
- controls printer used for message printout 
- characters used to prompt you for acommand 
- list of message fields for the REPLY command 
- automatic TIDYing when you enter QUIT 

Per Harald Jacobsen 
xJacobsen@use.uio.uninett 
broccoli 
from, sender, to, cc, bcc, reply-to, reply-by, 
in-reply-to, importance, sensitivity, subject, 
obsoletes, references, body, status 
subject 
subject 

deleted 
true 
> 
true 
false 
USE, Brukerstøtteavdelingen (User Services Dept.) 
Interests: TeX, Computer Typesetting, Statistical 
packages (SPSSX, SAS), Macintosh, Carl Barks etc. 
english norwegian 
+47 2 455847 
Jacson, Jackson, Per Jacobsen, Per H. Jacobsen 
University of Oslo Computing Center 
Department of User Services 
P.O. Box 1059 Blindern 
N-0316 Oslo 3 Norway 
on 
usejbls 
eve 
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Merk at punktum først på ny linje automatisk avslutter brevet. Etter 
spørsmål om 'Send options?' er det vanlig å trykke <re turn>. 

Brev på fil kan legges inn med: 

#include filnavn.typ 

først på en ny linje der vi ellers ville skrevet selve brevet. 

Motta post Innkommende post skal godkjennes av oss før den blir 
akseptert og lagret. Dette kan vi automatisere i brukerprofilen. Vi 
varsles ikke om meldinger ankommet siden sist vi var innlogget på 
VAX, men vi varsles om meldinger som kommer mens vi er innlogget 
med '<## New EAN Mail ##>'. - Og vi kan gå inn i EAN og akseptere 
og lese brevet: 

$ ean 
> Accepting messages: . 
> list 
- Her kommer nr, avsender og emnelinje for mottatt brev -
> print nr 
- og brevets innhold kommer ut på skjermen -

Ved å legge inn følgende linje i vår l o g i n . com på VAX sjekkes det 
for ankommet post ved hver innlogging: 

$ eancheck 

Figur 17 gir eksempler på hvordan vi skriver, sender og mottar brev, 

Viderebehandling av brev Vi kan nå f.eks. gi en av kommandoene: 

r e p l y 
move 
f o r w a r d 
d e l e t e 
p r i n t n r on <printerkø> 
p r i n t n r on <fil> 
p r i n t n r append <fil> 
e d i t d r a f t 

- svar på brevet med det samme 
- flytt det til en angitt folder 
- send brevet videre 
- slett brevet 
- print ut brevet 
- legg brevet ut på egen fil 
- føy brevet til bakerst på en fil 
- rediger på brevet (som etterpå 
kan sendes tilbake eller videre 
med s e n d n r ) . 

Det finnes også flere andre kommandoer for å håndtere brev. 
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Figur 17: 
Meldingsutveksling 

Brevet skrives og sendes: 

$ ean 
> compose 
To: k o n g s h a u g ø v a x . r u n i t . u n i t . u n i n e t t 
Subject: Hei! 

Jeg bare lager et eksempel til en presentasjon av EAN. 
Dette brevet kan du altså bare lese og kaste (etter å ha sent 
meg et svar). Ha det bral 

Send options? 
> l i s t 
inbox: 

3 N -> kongshaug@vax.runit.unit.uninett Oet 18 87 Hei! 
> exit 

... og senere mottar viforhåpenligvis svar-brev: 

$ ean 
Accepting messages:. 

inbox: 
4 NU kongshaug@vax.runit.unit.uninett Oet 19 87 Ho! 

> p r i n t 4 
Message inbox:4 - Unread 
From: Petter Kongshaug <Kongshaug@vax.runit.unit.uninett> 
To: <xJacobsen® use.uio.uninett> [confirm] 
Subject: Ho! 

Her er sannelig et svarbrev fra meg til deg. 

> e x i t 

Foldere Dette er arkivskuffer for brev. Vi kan lage en folder med: 

> open p e t t e r 

der 'petter' blir folderens navn. Denne kommandoen brukes også når vi 
vil åpne (flytte oss til) en bestemt folder. Vi kan lukke (forlate) en folder 
med: 

> close petter 
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og vi er tilbake i forrige folder. Vi har alltid en folder fra starten av som 
heter 'inbox'. Følgende kommando viser oss hvilke foldere vi har: 

> folders 

Hvis vi lager foldere med samme navn/alias som folk vi korresponderer 
med, kommer post fra dem rett i den aktuelle folder. Ellers kan et brev 
flyttes til en bestemt folder slik: 

> move nr t o p e t t e r 

og brev 'nr' flyttes til 'petter' fra den folder vi er i nå, f.eks. 'inbox'. 

Adressering av post 
Til UNINETT Post til mottakere på UNI- NETT og på andre MHS-
domener (X.400-nett) adresseres slik: 

To: <brukernavn>@<sub-adresse>.<domene> 

der <sub-adresse> er adressen til den maskinen vi vil fram til det aktuelle 
domenet, og <brukernavn> er den personen vi vil nå. Eksempel: 

To: normannøvax.nr.uninett 

Til andre nett EAN ser også andre nett som er tilknyttet som egne 
domener og over portnere til X.400-nettet. De viktigste er EARN/ 
BITNET og ARPANET. Dette betyr at hvis vi kjenner en mottakers 
adresse på f.eks. ARPANET, kan vi lett sende brev til vedkommende 
med EAN. Adresseringen blir 

To: <brukernavn>@<arpanet-adresse> 

der altså <arpanet-adresse> er brukerens adresse i ARPANET. F.eks.: 

To: johnson@vax.columbia.edu 

Tilsvarende kan vi sende brev til brukere på EARN/BITNET: 

To: <brukernavn>@<host>.earn (eller .bitnet) 

der <host> er maskinens adresse i EARN. 
Et annet nyttig nett er det engelske JANET. Hvis vi får oppgitt 

JANET-adressen 

a c . uk.<nodeaxnodeb> 

kan vi skrive: 
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<brukernavn>@<nodea><nodeb>ac. uk 

Returadresser Vår egen EAN-adresse for korrespondenter som også 
bruker EAN direkte fra et ekte MHS-domene en 

<brukernavn>@use. u i o . u n i n e t t 

Fra ikke-MHS domener (i.e. andre nett) kan det bli mer komplisert. 
Tilbake fra et annet nett må avsender følge adressestrukturen i det 

nettet vedkommende er tilknyttet. Nedenfor gis returadressen til oss fra 
EARN/BITNET, ARPANET og JANET. Vår UiO-adresse oppfattes 
som en underadresse som videresendes fra portner-maskinen: 

Fra Adresse 
EARN <brukernavn>%use.uio.uninettOcernvax 
eller <brukernavn>%use.uio.uninett a t cernvax 
ARPA <brukernavn>%use. u i o . u n i n e t t @ t o r . n t a . n o 
JANET <brukernavn>%use.uio.uninett@ean-relay.ac.uk 

Her er c e r n v a x . t o r . n t a . n o ogean- re l ay altså portnere mot 
henholdsvis EARN/BITNET, ARTPANET og JANET. 

De angitte adessene gjelder altså post i EAN. Andre konvensjoner 
gjelder f.eks. i MAK, - se avsnitt om MAIL. 

Merk at portnere mellom nettene gj ør det mulig å adressere seg ut fra 
EAN som om vi skulle til et vanlig MHS-domene slik som ovenfor. Vi 
kan f.eks. nå de mange domenene i ARPANET ved å gi de enkelte 
domene-adressene. Samtidig fører porterne til at post til oss fra alle de 
ulike domenene får samme returadresse. 

Det er lett å skjønne at det er et sterkt behov for å standardisere inter
nasjonal elektronisk meldingsformidling. Det arbeidet intenst med dette 
i flere prosjekter, også i UNINETT. Vi er derfor midt i en utvikling, og 
de adresser vi opererer med her kan raskt endre seg. Vi anbefaler derfor 
at en følger med i de aktuelle PortaCOM-møtene om siste nytt! 

Directory Services 
Et vanlig problem ved bruk av EAN er at vi kjenner navn og fysisk 
adresse på en person vi ønsker å kommunisere med, men vet ikke hvilket 
nett-adresse vedkommende har. Vi kan selvsagt spørre vedkommende 
om dette på 'gammeldags' måte. 

Det er imidlertid under oppbygging adressedatabaser til EAN. Slike 
navnetjenere (nameservers) finnes i noen domener, f.eks. i Sverige, 
Sveits og Vest-Tyskland. UNINETT har også en navnetjener under 
oppbygging. Vi bør dog være oppmerksom på at det er frivillig å 
registrere seg i disse databasene, slik at de i praksis ikke inneholder 
komplette deltakerlister. 
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Når vi tar i bruk EAN som ny bruker, blir vi bl.a. bedt om å registrere 
oss i navnetjeneren - og vi anbefaler at alle gjør det. Hvis vi allerede er 
med i EAN, og ikke har registrert oss, kan vi gjøre det med kommandoen 
r e g i s t e r . 

Denne tjenesten er ikke en offisiell UNINETT-tjeneste, og resultatet 
av en forespørsel kan ikke garanteres. Men det er verdt å prøve, og vi kan 
forsøke hente fram diverse informasjon om status og omfang av 
UNINETT og EAN-tjenesten med: 

$ ean 
> f ind * : i n f o 

Vi kan dessuten hente ut deltakerlister for EAN-brukere. Vi kan få 
følgende navnelister for brukere i Norge: 

Alle brukere ved: 
UNINETT 
Universitetet i Trondheim 
Universitetet i Oslo 
Universitetet i Tromsø 
Norsk Regnesentral 
EL AB 
Televerkets Forskningsinstitutt 

altså f.eks.: 

$ e a n 
> f i n d * : u i o 

Kommando: 
*:unineU 
*:runit 
*:uio 
*:uit 
*:nr 
*:elab 
*:tf 

Noen EAN-installasjoner i UNINETT har også en 'postmaster' som vi 
kan stille spørsmål til, f.eks. slik 

p o s t m a s t e r ø v a x . r u n i t . u n i t . u n i n e t t 

hvis det angår UNINETT/EAN i Trondheim. 

Oppsummering om EAN 
I figur 18 har vi laget en liten 'kommandoplansje' for EAN som kanskje 
kan være nyttig som huskelapp. 
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Figur 18: 
Kommandoplansje for EAN 

Inn og ut av EAN 
$ e a n 
> e x i t (eller q u i t eller s t o p ) 
Hjelp og brukerprofil 
Hjelp: 
Se profil: 
Endre profil: 
Directory Services: 
Brevliste 
Motta brev 
Godta brev: 
Lese brev: 
Videresende brev: 
Svare på brev: 
Skrive ut brev: 
Lagre brev på fil: 
Slette brev: 
Varsel om brev: 

h e l p , h e l p kommando, h e l p t o p i c s , (eller ?) 
show 
s e t 
f i n d - f.eks. f i n d * : i n f o 
l i s t - liste over mottatte og sendte brev 

a c c e p t -kan gjøres automatisk i brukerprofilen 
p r i n t 7 - innholdet i brev nr. 7 på terminalen 
f o r w a r d 
r e p l y 
p r i n t 7 on <printer> 
p r i n t 7 on <fil> 
d e l e t e 7 
kan gjøres automatisk med $eancheck i l o g i n . c o m 

Skrive og sende brev 
Skrive nytt brev: 

Avslutte brevet: 
Sende brevet: 

Hente gammelt brev: 
Sende endret brev: 
Bruk av editor 
Standard editor: 
Brev til editor: 
Brev fra editor: 
Foldere 
Liste over foldere: 
Åpne ny folder: 
Legge brev i folder: 
Åpne folder vi han 
Lukke en folder: 
Slette en folder: 

compose - vi må angi mottakers nett-adresse og 'subject' for brevet: 
to: <nett-adresse> 
subjekt <tekst> 
- og her kommer brevets innhold, og det avsluttes med: 
. < r e t u r n > — i.e. punktum først på ny linje, og vi blir da spurt: 
Send options? - og kan velge mellom: 
s e n d - brevet sendes (<r e t u rn> er nok) 
w a i t - brevet sendes ikke, kan bearbeides videre først 
con firm-brevet sendes, vi får melding når det er lest av mottaker 
g e t 7 - brev nr. 7 blir 'draft' og vi kan senere bearbeide det 
s end 7 

edt - endres f.eks. til eve i profilen med: s e t e d i t o r 
e d i t d r a f t - e t t e r g e t 7 som gjør brev nr 7 til draft 
# i n c l u d e <fil> (først på en linje i brevet) 

f o l d e r 
open <foldernavn> 
move 7 t o <foldernavn> - kan automatiseres 
open <foldernavn> 
c l o s e <foldernavn> 
remove <foldernavn> 

VMS-kommandoer fra EAN 
Mens vi er i EAN: ! VMS -kommando, f.eks.! d i r e c t o r y . 
Tilbake til EAN igjen:logout 
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PortaCOM 
PortaCOM er et elektronisk konferansesystem på USE's VAX/Inger. 
PortaCOM er sentral i utvekslingen av erfaringer og kunnskaper 
mellom VAX-brukere, og mellom USE og USE's brukere. USE opp
fordrer derfor alle VAX-brukere til å bli med i PortaCOM. 

PortaCOM er et system for utveksling av post og meldinger mellom 
brukere av systemet, og for strukturert debatt og informasjons
utveksling i møter (conferences) om ulike temaer eller aktiviteter. I 
PortaCOM kan vi møtes uten å være tilstede, dvs., vi deltar i møter 
uhindret av tid og geografisk nærhet. Vi kan gå i et møte uten at andre 
er der i øyeblikket, og se hva de skrev for en stund siden. Da vil vi 
kanskje kommentere deres utsagn, eller skrive egne innlegg (notices) 
om et eller annet. Deltakere i PortaCOM er spredd over hele UiO, 
utenfor UiO, og andre steder enn Oslo, f.eks. Tromsø og Trondheim. 
PortaCOM har mange deltakere som vet mye om mangt, og systemet er 
en god hjelp når vi står fast på noe og trenger informasjon. 

Vi kan skrive to typer informasjon i PortaCOM, innlegg (notices) i 
møter, som alle andre medlemmer i møtet får lese etterhvert som de 
stikker innom PortaCOM, og personlige brev (letters), som bare angitt 
mottaker kan lese. Innleggene våre kan være frittstående innlegg, eller 
kommentarer (comments) til andres innlegg eller personlige kom
mentarer (svar) (personal comments) på brev. 

Effektiv utnyttelse av PortaCOM forutsetter at deltakerne er innom 
sy stemet jevnlig, slik at post til oss blir lest, og slik at uleste møteinnlegg 
ikke hoper seg opp. Det kan lønne seg å ta en tur innom et par minutter 
daglig eller oftere eller noe sjeldnere avhengig av hvor aktive vi er, og 
hvor mye vi er med i. 

PortaCOM-kultur PortaCOM er en mellomting mellom et skriftlig 
og et muntlig medium. Vi skriver innleggene våre, men i en uformell, 
muntlig stil. Humor, ironi og sarkasmer kan misforstås av andre - og 
innleggene våre blir lest av mange andre mennesker. Husk at vi er med 
i PortaCOM som personer, slik at det gjelder å opptre skikkelig. Ikke 
skriv innlegg i hytt og vær, opptre saklig, ikke ødelegg debatten! 

Å bli bruker av PortaCOM 
Start av PortaCOM PortaCOM startes på Inger med kommandoen: 

$ r pub:portacom 

Hvis vi bruker PortaCOM ofte, kan vi lage et symbol i l o g i n . com 
filen vår: 

$ com :== $pub:portacom 

og starte systemet med en enklere kommando: 
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$ com 

Vi forlater PortaCOM med kommandoen: 

q u i t 

Innmelding Første gang vi går inn i PortaCOM, må vi melde oss inn 
med navn og et passord. Vi skal oppgi navnet fullt ut, f.eks. Ola 
Normann, og eventuelt ta med et stikkord for hvilket miljø vi tilhører, 
f.eks. Ola Normann (USE/BSA) , hvis vi tilhører USE's Brukerstøtte-
avdeling. Navnet kommer med på alle innlegg og brev vi skriver i 
PortaCOM, så skriv riktig (og pent)! Passordet beskytter oss mot at 
andre kan misbruke navnet vårt - i PortaCOM opptrer vi som person, 
ikke som 'brukernavn', og vi opptrer aldri anonymt. En innmelding kan 
ta seg ut som i figur 19 . 

Etter at vi har vært innom PortaCOM et par ganger, blir vi bedt om å 
presentere oss litt mer fyldig overfor andre PortaCOM-deltakere med 
kommandoen Write presentation (of) user Ola Normann. Dette er 
frivillig, men vi bør følge oppfordringen! 

Figur 19: 
Innmelding i PortaCOM $ r pub:portacom 

Welcome to PortaCOM (version 1.14)! 
Please give your complete name. 
- O l a Normann (USE/BSA) 

Your name was new to PortaCOM. If you want to give another 
name, please strike the RETURN key when you are asked for a 
password. 

Please choose a personal password: 
- (Det vi skriver kommer ikke til syne) 

As a check, type your password again: 
- (Det vi skriver kommer ikke til syne) 

You have seen all news 
You are in your mailbox 

(Litt info kommer her...) 

What do you want to do? List active (conferences), (Become) 
member (of). Wait (for news), (Send a) letter (to), Quit, 
(Get) help, Other. 
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(Passordet kan vi endre senere med kommandoen Change 
password (of) navn.) 

Hjelp! I PortaCOM kan vi alltid skrive ? først på linjen, og få forslag 
om hvordan vi kan komme videre. Vi kan også skrive blank og? etter 
enhver kommando for å få vite mer om hvordan den virker: 

Member ? 

En komplett oversikt over alle kommandoer, også inndelt på tema, 
finnes i 

$ help @use portacom 

Vi henviser til denne hjelpeteksten i det følgende. Vi kan overføre 
hjelpeteksten til en fil på området vårt og skrive den ut med kom
mandoene: 

$ l ib ra ry /ex t rac t=por tacom/ou t=<f i l> p u b : u s e . h l b 
$ p r i n t /queue=<kønavn> <fil> 

Hjelpeteksten skrives på angitt <fil> som vi etterpå kan skrive ut. 
En større PortaCOM-manual (på engelsk) kan skrives ut med: 

$ print/queue=<kønavn> doc:usreng.mem 

Kommandoer PortaCOM er et ganske hjelpsomt system som foreslår 
passende kommandoerfor oss på ulike trinni kjøringen. Idisse menyene 
står den kommandoen først som systemet mener det er mest sannsynlig 
at vi har bruk for. Hvis vi vil bruke denne første kommandoen, kan vi 
bare trykke <re turn>, ellers må vi angi hvilken kommando vi vil 
bruke. I innmeldingseksemplet ovenfor regner PortaCOM med at vi vil 
bruke kommandoen L i s t a c t i v e (conferences)foråfåenliste 
over aktive møter (ikke unaturlig siden vi nettopp er innmeldt, og 
rimeligvis vil vite hvilke møter det er å velge mellom). Hvis vi vil ha 
denne listen, trykker vi bare <re turn> , eller vi kan velge en annen 
kommando i menyen, f.eks. (Get) h e l p Vi kan gjøre mye annet enn 
det som foreslås i en meny, og kan bruke Ot he r for å f å fram andre valg. 

Kommandoene i PortaCOM består gjerne av flere ord, der noen står 
i parentes, f.eks. som i (Send a) l e t t e r (to) fora sendeet brev 
til en annen PortaCOM-deltaker. Parentesene og det som står inni dem, 
skal ikke tas med når vi angir kommandoen. Dermed er det ingen ulempe 
at noen kommandoer ser lange ut: de framtrer mer selvforklarende, og 
kan angis mye kortere, f.eks. som l e t t e r (som igjen kan forkortes så 
lenge det forblir entydig, f.eks. l e t t . Når det står '-' til venstre på 
skjermen, venter PortaCOM på kommando fra oss. 

Vi trenger slett ikke å kunne mange kommandoer for å være med i 
PortaCOM på vanlig måte og sende brev til andre, lese innkommet post 
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og delta i debatten i et utvalg møter. Samtlige PortaCOM-kommandoer 
er gjengitt i figur 20 . 

Å gå på møte i PortaCOM 
For å få utbytte av PortaCOM må vi melde oss inn i møter (conferences) 
som interesserer oss. Det finnes mange møter i PortaCOM, noen faglige, 
andre sosiale møter og torgmøter. Møtene kan være åpne (public) eller 
lukkede (private). Åpne møter kan alle melde seg inn i, lukkede møter 
kan vi bare delta i etter tillatelse fra vedkommende som administrerer 
møtet. Alle møter settes igang på et eller annet tidspunkt, og ved
kommende som gjør det, blir møtets organisator og har ansvar for det 
som senere foregår i møtet. 

Alle kan starte nye møter, men det er viktig å være tilbakeholden med 
dette, slik at vi ikke får mange unødvendige møter med liten aktivitet, 
eller mange møter som i og for seg overlapper hverandre i formål og 
innhold. 

Hvilke møter finnes? For å melde oss inn i aktuelle møter må vi vite 
hvilke som finnes. Noen nyttige kommandoer er: 

List (public) conferences 
List private (conferences) 
List active (conferences) 

for å få ut en liste over navn på henholdsvis alle åpne, alle lukkete, og 
møter det har vært aktivitet i siste uke. Figur 21 viser en liste over de 
fleste åpne møter i PortaCOM pr. idag. 

Medlemskap i møter Vi kan melde oss inn i de åpne møtene vi tror 
er nyttige og interessante med bla. kommandoene: 

(Become) member (of) møtenavn 

og senere kan vi melde oss ut igjen med: 

Withdraw (permanently from) <møtenavn> 

Vi kan spørre om å få lov til å bli med i lukkede møter. Dette gjør vi ved 
å finne ut hvem som organiserer møtet med kommandoen: 

S t a t u s (of) <møtenavn> 

Da kan vi f.eks. sende et brev til vedkommende og be om å få bli 
medlem. 

(Kommandoen ovenfor gir endel annen informasjon om møtet også, 
f.eks. hvilke andre som er medlemmer. Kommandoen kan også brukes 
for å se hvem som er med i åpne møter.) 
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Figur 20: 
PortaCOM-kommandoer 

(Get) help 
Reassign input (from) 
Wait (for news) 

Join (conference) 
(Become) member (of) 
Exclude member 

(Read) next letter 
Read (all) news 
Review (entry) 

(Send a) letter (to) 
Comment (on entry) 
Enter (it) 

Add receiver 
Information copy (to) 

Miscellaneous commands 
(Get) daytime 
Save entry 

Meeting commands 
(Join) mailbox 
Withdraw (permanently from) 
Copy letters (from) 

Read entry 
(Read) next notice 
Only (read last) 

Write entry 
(Write new) notice 
Make inquiry (with answers to) 
Cancel it 

Subtract receiver 
Mark (entry) 

Write presentation (of) conference 

Type (the text) 
Replace (text) 
Insert (entry) 
Jump (to line) 

Create (new) conference 
Remove organizer (mark) 
Erase conference 

(Change) terminal (type) 
Change editor 
Change organizer 

List (all) news 
List private (conferences) 
Status (of) 
List (all) commands 

Quit 

List tables 
Organize conferences 
Leave (system) 

Editor commands 
Use (external) editor 
Find (line with) 
(Insert) line 
Justify (margin) 

Organizer commands 
Create (new) user 
Define (special meetings) 
Erase user 

Change parameters 
Change password (of) 
Change name (of) 
(Change) expiration (of) meeting 

List tables 
List active (conferences) 
List (all) users 
Present 

Leave PortaCOM 
Begin (with new) name 

Menu generating commands 
Change parameters 
Managerial (commands) 
Miscellaneous (commands) 

Reassign output (to) 
Read file 

(Join) next conference 
Add member 
Copy no (more from) 

(Read) next marked 
Begin (from new) number 

Personal (answer) 
Inquiry answer 
(Change) expiration (of) entry 

Erase entry 
Write presentation (of) user 
Unmark (entry) 

Save (it in a) file 
Erase (line above) 
(Give) menu Continue 

Organizer mark 
Clean (space) 
Shut (down system) 

Change expert (level to) 
Change type (of conference) 

List (public) conferences 
List statistics 
System information 

Call monitor 

Write entriesRead entries 
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A gå på møte Når vi går inn i PortaCOM, får vi se hvilke møter vi har 
uleste innlegg i - dvs. innlegg som andre har kommet med siden sist vi 
var innom. Vi kan stor sett komme oss gjennom møtene og innleggene 
i den rekkefølgen de kommer bare ved å trykke <re turn>, men det 
finnes også kommandoer for å gå til et bestemt møte. Dette trenger vi når 
vi f.eks. går inn i PortaCOM med det for øye å skrive et innlegg i et 
bestemt møte, eller hvis vi har mange uleste innlegg, og bare orker å ta 
med oss noen av møtene i denne omgangen. 

(Join) next conference 
Jo in (conference) <møtenavn> 

brukes for å gå til neste møte hvor det har skjedd noe siden sist, eller for 
å gå til et bestemt møte. 

Vi kan gå til vår egen postkasse og lese egne brev med kommandoen: 

(Join) mailbox 

Viktige møter USE bruker PortaCOM aktivt i sin brukerinform-
asjon, og vi bør melde oss inn i møter som direkte angår de systemene 
vi bruker, samt USE's meklingsmøter, f.eks.: 

USE Meldinger 
VAX Erfaringer 
PortaCOM Erfaringer 

Brukere av USE's kommunikasjonstjenester vil finne interessante 
møter som f.eks. 'Nettverk Erfaringer', 'EAN Erfaringer' rn.fl.- se figur 
1 og 21 for flere eksempler. 

Det finnes også noen spesielle møter som brukes til presentasjoner av 
deltakere og møter, og som vi alle bør melde oss inn i: 

Presentasjon (av) PortaCOM brukere 
Presentasjon (av) åpne (møter) 
Presentasjon (av) lukkede (møter) 

Vi kan skrive presentasjon av oss selv eller møter vi starter selv og blir 
organisator for med kommandoene: 

Write p r e s e n t a t i o n (of) u s e r <mittnavn> 
Write p r e s e n t a t i o n (of) conference <møtenavn> 

Innleggene havner i disse presentasjonsmøtene. 

Organisering av møter Det finnes mange kommandoer for å lage 
nye møter og for å virke som møte-organisator. 
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Figur 21: Møter i 
PortaCOM 

Første tallkolonne viser antall innlegg i hvert møte. 
Annen kolonne viser antall medlemmer. R betyr 'read 
only'-møte. * betyr at denne bruker ikke er medlem av 
dette møtet 

R 273 

R 84 
R 38 

441 
281 
792 
36 
10 
13 

* 1 
* 3 
* 43 
* 56 
* 8 

192 
322 

R 25 
* 21 
* 7 

62 
* 31 

31 
151 

* 41 

*R29 
* 35 

75 
* 535 
* 27 
* 96 
* 18 
* 232 
* 80 

76 
67 
140 
45 
16 

* 44 

* 53 
633 

* 62 
* 41 

138 
* 137 

128 
1 

145 

150 
86 
166 
160 
131 
38 
25 
34 
14 
38 
43 
24 
25 
97 
73 
109 
26 
26 
52 
49 
36 
162 
76 

104 
65 

77 
151 
58 
98 
58 
84 
77 
62 
53 
56 
60 
80 
38 

54 
148 
56 
44 
85 
92 
83 
51 

Presentasjon (av) PortaCOM 
brukere 
Presentasjon (av) åpne (møter) 
Presentasjon (av) lukkede (møter) 
Fritt forum 
PortaCOM erfaringer 
VMS erfaringer 
SPSSX (Erfaringer og informasjon) 
SAS (Erfaringer og informasjon) 
DATATRIEVE erfaringer 
LSE erfaringer 
ALL-IN-1 erfaringer 
Macintosh Programmering 
UWGCG erfaringer 
Bridge meldinger og spill 
EAN erfaringer 
Macintosh Erfaringer 
USE Meldinger 
Biokjemi generell (mikro celle etc) 
EDB (i) Biokjemi (og lignende fag) 
EARN erfaringer 
Livssyn Religion Filosofi 
Statistikk (programmer) 
Markedsplassen (Bruktmarked) 
DAF (Dataamatørforeningen) 
Generelt 
DAF Programbiblioteket 
DAF Kommentarer 
programbiblioteket 
Mikromaskinvirksomhet generelt 
IBM PC og andre DOS-maskiner 
Pascal (spørsmål og) erfaringer 
Filmnytt (anmeldelser m.m.) 
UNIX forum 
Dataspråk (på) norsk 
Mat (og) drikke 
Katter og katters luner 
Tungregning informasjon 
TeX (og METAFONT) Erfaringer 
Laser Erfaringer 
Musikk (og Plate) Forum 
FORTRAN (Spørsmål og) 
Erfaringer 
Skriver og terminal erfaringer. 
Kan noen gi meg svar på? 
Drift (av) USEs (maskiner) 
USE SOS nødtelefon 
Tekstbehandling erfaringer 
Kermit erfaringer 
Nettverk erfaringer 
USE planlegging (og) framtid 

* 1 
* 2 
* 4 

6 
21 

* 14 
* 20 
* 27 
* 60 

6 

* 1 
* 49 
* 23 

62 
* 1 
* 18 
* 6 
* 5 
* 26 

* 1 
39 

* 11 
* 15 
* 2 
* 24 

17 
* 4 
* 7 
* 7 
* 6 
* 2 
* 1 

24 
9 
15 
38 
41 
11 
32 
33 
20 
31 

12 
41 
37 
49 
33 
25 
21 
21 
39 

11 
103 
22 
50 
31 
31 
62 
39 
21 
33 
34 
31 
2 

I tillegg kommer 
er noen av dem: 

SDFT erfaringer 
molekylær genetikk 
MYCRON erfaringer 
Ekstern bruk av VAX 
RUNIT Informasjon 
(Senter opplæring i elektronikk) SOE 
(Spør) Personalavdelingen 
(Spør) Lønningskontoret 
Synshemmede (studie-,arbeidsplasser) 
HUMKOM (Computing in the 
humanities) 
CMS/MMS erfaringer 
Science Fiction (og) Fantasy 
Sykkel (forum) 

UBO on-line (Brukerkontakt) 
informatikk litteratur 
DAF iyO-redaksjonen 
Oppdrags- (og) bidragsforskning 
USE FPS164 Erfaringer 
NOLUG (Norsk Online 
Brukergruppe) 
PCA erfaringer 
Gullkorn (& sånn) 
BIBSYSinfo (UBO) 
Modem erfaringer (nattugleforum). 
Cyber Erfaringer 
C/C++ erfaringer 
USE Kurstilbud 
AI Forum 
Minix erfaringer 
Gratulerer (med dagen/innsatsen) 
Forskningsinformasjon (ved UiO) 
(USE) SIMULA Erfaringer 
Forurensnings erfaringer 

en rekke lukkede ('private') møter. Her 

USE system og driftsavdelingen 
USE Lukevakter 
USE Brukerstøtteavdelingen 
USE Operatører 
USE internt 
USE (og) JFI (drift DEC20) 
Ernæring (og) statistikk 
Bagatell USE's AppleTalk nett 
RF Forum 
Prosjekt Synshemmede (internt) 
UTDANNELSE utlandet 
BIBSYS-I drift (ved UiO) 
Nordisk Forskningsinformasjon 
Filvekk for USE 
Eksterne databaser (bruk ved UBO) 
USE Cybe r Drift 
USE's 4. generasjonsprosjekt 
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Å delta i debatten 
Vi deltar i debatten i de møtene vi er med i ved dels å lese innlegg fra 
andre, og skrive innlegg selv. Dessuten kan vi svare på personlige brev 
og sende personlige brev til andre. Ved en ordinær tur innom Porta
COM, kan situasjonen være som vist i figur 22 - vi har endel uleste 
innlegg i diverse møter vi er med i, og kan velge å lese gjennom disse, 
kommentere noen av dem osv. 

r> 

A lese nyheter Når vi går inn i PortaCOM, får vi som nevnt liste over 
uleste brev og innlegg, og vi kan lese gjennom det hele ved bare å trykke 
<re turn> etterhvert. Det finnes dessuten endel nyttige kommandoer 
for å lese nyheter: 

(Read) next letter 
(Read) next notice 

for å lese neste uleste brev, og for å lese neste uleste innlegg i det møtet 
vi befinner oss i. 

Read (all) news 
Only (read last) n 

for å lese alle nye innlegg i alle møter vi er med i, og for å lese bare de 
n siste innleggene i det møtet vi er i. Dette er nyttig hvis vi har vært lenge 
borte og det har kommet inn en mengde innlegg i møtet 

Vi kan også markere innlegget vi nettopp har lest, for senere 'fin-
lesning' eller med tanke på å kommentere det senere med: 

Mark 

Markerte innlegg kan leses senere med: 

(Read) next marked 

Figur 22: 
Bruk av portaCOM 

Uelcome to PortaCOM (version 1.16C)! 
Please gi 
- p h j 
Per Håra I 

ve your complete name. 

d Jacobsen (Jacson) 
Please type your password: -
Vou have 
Vou have 
Vou have 
Vou have 
Vou have 
Vou have 
The title 

1 unseen entry in UhS erfaringer 
2 unseen entries in Kan noen gi meg svar p)? 
1 unseen entry in USE Lukevakter 
3 unseen entries in TeX (og HETRFONT) Erfaringer 
3 unseen entries in USE system og driftsavdelingen 
IB marked entries 
of the conference is: USE Lukevakter 

Uhat do you want to do? (Read) next notice, (Unite new) notice, (Send a) 
(to), Qui t, Other. 

letter 
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og markøren kan vi fjernes med: 

Unmark 

Merk også at vi alltid kan referere til et bestemt innlegg eller brev i 
PortaCOM med nummeret som kommer fram på skjermen sammen 
med teksten. 

Gammelt nytt Vi kan lese innlegg om igjen med kommandoen: 

Review (entry) <alternativ> 

hvor vi har mange alternativer for hvilke innlegg vi vil gjense, bl.a.: 

n r , n r , n r - n r , på en rekke eller en sekvens av innlegg, 
1 a s t n for å se de n forrige innleggene, 
next n for å se de n neste innleggene, 
a l l for å gjense alle tidligere innlegg i møtet. 

der nr er innleggets nummer. Flere muligheter finnes, bl. a. for å lete fram 
kommentarene til bestemte innlegg. Vi kan ytterligere bestemme hvilke 
innlegg vi vil lete fram ved å føye til f.eks.: 

by <forfatternavn> 
t o <mottakernavn> 
s u b j e c t <tekststreng> 
about <tekststreng> 

der de to siste leter etter innlegg med tekststreng i overskriften på inn
legget, eller i selve innlegget. 

Vi behøver ikke se igjen hele innlegget: 

no ( t e x t ) 

gir bare overskriften på innlegget, og: 

f i r s t n ( l i n e s ) 

gir de n første linjene i innlegget. 

Eksempel: En 'komplisert' gjensynskommando kan dermed se slik ut: 

Review last 25 by Ola Normann first 5 

som leter fram de fem første linjene i de 25 siste innleggene som er 
skrevet av Ola Normann i det møtet vi er inne i. Husk også at vi kan 
bruke ? for å få hjelp til en kommando, f.eks.: 
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Review ? 

Vente på innlegg Vi kan vente på nye innlegg inne i PortaCOM med 
kommandoen: 

Wait (for) news 

Denne muligheten kan f.eks. brukes til å holde en 'samtale' igang 
mellom to eller flere PortaCOM-deltakere som er inne samtidig. 

A skrive innlegg Vi kan når som helst gå til et møte vi har adgang 
til (er medlem i) og skrive egne innlegg eller kommentere andres inn
legg. Det er vanlig å skrive innlegg direkte mens vi er inni PortaCOM, 
men vi kan også gjøre klar (lengre) innlegg på forhånd på fil med 
editoren, og hente disse inn i PortaCOM, se senere. 

Et innlegg består av overskrift (Subject:) og innhold. Overskriften 
er noen stikkord om hva innlegget dreier seg om. 

Vi kan avslutte et innlegg på flere måter: 

• ved å trykke to ganger <re tu rn> eller ved å trykke < c t r l - z > 
først på en ny linje. Da får vi en meny som forslår bl.a. at vi skal 
Ent e r ( i t ) , og ved å gi denne kommandoen, sendes innlegget 
inn i møtet. (Vi bør ikke trykke <ct r 1 - z > på slutten av siste linje 
i innlegget, linjen blir da borte.) 

• ved å skrive ! e n t e r først på en ny linje. 

Merk at vi kan få PortaCOM til å godta tomme linjer inni innlegg ved 
å endre vSortekspertnivå (se senere). Ellers må vi ta med minst en blank 
på tomme linjer for at PortaCOM ikke skal tro vi er i ferd med å avslutte 
innlegget. 

Innlegg og kommentarer Noen nyttige kommandoer er: 

(Write new) notice 
Comment (on entry) 

for å skrive et innlegg i det møtet vi er i, eller for å kommentere et innlegg 
vi nettopp leste i det møtet vi er i. 

Brev og personlige kommentarer Vi kan bruke kommandoene: 

(Send a) l e t t e r (to) <navn> 
Pe r sona l (answer) 

for å sende brev til noen, eller for å sende en personlig kommentar til et 
innlegg eller brev, dvs. bare til forfatteren av innlegget brevet. 
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Til underretning Når vi sender personlige brev, kan vi føye til flere 
mottakere enn vedkommende vi stiler brevet til med: 

Add r e c e i v e r <navn> 

rett etter at vi sender brevet (eller mens vi lager det), og kommandoen: 

Informat ion copy <navn> 

kan vi bruke til å videresende en kopi til andre deltakere eller andre 
møter enten det er vårt eget innlegg/brev eller andres. 

Ta bort innlegg Vi kan fjerne våre egne innlegg, eller innlegg i møter 
vi organiserer selv med: 

Erase e n t r y <nr> 

Slettede innlegg forsvinner for godt fra PortaCOM's database. 

Redigering av innlegg Vi kan redigere på innlegg vi er i ferd med 
å skrive inn ved hjelp av PortaCOM's enkle innebygde editor. Vi kan 
f.eks. stryke tegn og ord vi skrev tidligere på samme linje, hoppe til 
tidligere linjer og stryke/redigere disse, bytte ut ord og tekst m.m. 

Annet nyttig 
Bruk a v filer Vi kan flytte tekst og innlegg fra filer til PortaCOM, og 
fra PortaCOM og ut på filer: 

Save e n t r y 

Denne kommandoen har de samme opsjonene som kommandoen 
Re v i ew (en t r y ) , og vi blir bedt om å oppgi filnavn, eller kan føye 
det til kommandoen: 

Save e n t r y l a s t 5 f i l e l a g r e . t x t 

Videre kan vi bruke: 

Reass ign output (to) f i l e <filnavn> 
Reass ign inpu t (from) f i l e <filnavn> 

For å sende utskriften fra neste kommando til en fil, eller for hente tekst 
fra en angitt fil, f.eks. ferdigskrevne innlegg. 

Systeminformasjon Vi kan få ut interessant informasjon om Porta-
COM-deltakere eller møter med kommandoene: 

63 



VAX-tjenester • PortaCOM ABC om USE'S kommunikasjonstjenester 

(Get) status (of) navn 
(Get) status (of) møtenavn 

gir oss informasjon om hvilke møter vedkommende er med i, 
vedkommendes presentasjon m.m. Vi kan også angi navn på et møte, og 
få ut informasjon om hvem som er medlemmer, samt annen informasjon 
om møtet. 

P r e s e n t 

viser hvem som er inne i PortaCOM akkurat nå. 

L i s t ( a l l ) news 

viser hvilke møter vi har uleste innlegg fra andre i. 

(Get) s y s t e m i n f o r m a t i o n 

skriver ut en del statistikk over bruk av PortaCOM. 

L i s t ( a l l ) u s e r s 

gir en (lang) liste over samtlige PortaCOM-deltakere. 

Ekspertnivå Hver PortaCOM-deltaker får et standard ekspertnivå 
ved innmelding. Dette er en sum av flere egenskaper, og er satt til 0 for 
nye brukere. Dette kan vi endre med kommandoen: 

change e x p e r t ( l e v e l ) t o <n> 

der n er summen av tallverdiene for de egenskapene vi ønsker fra 
følgende liste (som ikke er komplett her): 

1 Korte menytekster, 
2 Ingen utvidelse av forkortelser, 
4 Ingen melding om hvem som er tilstede, 
8 Tom linje skal ikke avslutte et innlegg. 

Mange synes ekspertnivå 1+2+8=11 er behagelig. 

Terminalinformasjon Det finnes kommandoer for å angi egen
skaper ved terminalen vår, f.eks. type, linjelengde, antall linjer pr. 
skjermbilde m.m. Kommandoen heten 

(Change) t e r m i n a l ( t ype ) 

og har en rekke valgmuligheter. 
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Let's supercomputer 
Brukere på USE's VAX-anlegg kan kjøre mot Cray-maskinen i 
Trondheim ved hjelp av programpakken Cray-station på VAX. Dette 
programmet gjør at vi kan overføre jobber til Cray-maskinen i 
Trondheim. 

Når vi starter programmet, kobler dette opp en forbindelse over 
DECnet til Cray-maskinen. En jobb, for eksempel en fil med et Fortran-
program, overføres til Cray-maskinen, eksekveres (med lynets 
hastighet), og resultatene returneres til VAX. Filene som overføres må 
ha et bestemt format og blant annet inneholde brukernavn. 

Interesserte som ønsker konto på Cray kan henvende seg til RUNIT, 
tlf. (02) 593048 eller skrive EAN-brev til 

u_hansen@vax.runit.unit.uninett 

For ytterligere informasjon om bruk av Cray-station på USE's VAX-
anlegg, henvendelse til Luka, telefon (45)5994 som kan formidle videre 
kontakt. Ved driftsproblemer med Cray-forbindelsen, kontakt USE's 
operatører, telefon (45)5980. 

Cray-station startes opp med kommandoen 

$ c ray 

Vi får opp et todelt vindu. I det øverste vinduet kan vi f å informasjon fra 
Cray-maskinen. Noen av de viktigste komandoene er 

% h e l p 
og 

% submit filnavn 

som overfører jobbfilen til Cray. Kommandoen 

% s e t t e r m i n a l i n fo 

gir oss løpende informasjon om hva som skjer i Cray-maskinen, og 

% s t a t u s 

viser status for vår jobb på Cray. Videre nevner vi 

% l o g f i l e 

som viser en logg med dagens informasjon. (For varianter av denne 
kommandoen, som kan være svært nyttig, se %help l o g f i l e ) 

Vi går ut av Cray-station med 

% e x i t 
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Distribusjonslister (RDL) 
USE mottar jevnlig innholdet fra et antall distribusjonslister med 
nyheter fra forskjellige datanett. Vi har laget et lite program, RDL (Read 
Distribution Lists), som gjør at alle VAX-brukere kan lese gjennom 
nyhetene. Her finner vi lister for mange temaer, f.eks. Macintosh-
nyheter, TeX-nyheter og mye mer. Nyheter kommer inn mange ganger 
daglig. 

RDL startes på VAX med 

$ r d l 

og vi får fram et skjembilde som vist i figur 23 . Her ser vi hvilke lister 
vi kan velge mellom, og vi kan navigere med piltastene til den ønskete 
listen og trykke r ('read list'). Vi får da fram et skjermbilde som vist i 
figur 24. Øverst er innleggene nummerert, og vil navigerer med opp-
og nedpil til det første innlegget vi vil lese. Nedre halvdel av skjermen 
viser en del av det aktuelle innlegget. Vi kan bla fram og tilbake i dette 
innlegget med høyre- og venstrepil. Mye ferske nyheter her for den 
interesserte! 

Merk! RDL-programmet er under revisjon, og det vil etterhvert komme 
en bedre versjon av det med utvidete søkemuligheter m.v. 
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Figur 23: 
Menyen i RDL 

ai 1 ist 
humannets 
infodecmicro 
infoibmpc 
infokermi t 

1 i fit'oniao 
infomicro 
infopascal 
infovax 
infonets 
1 aser 1 overs 
sflovers 
softeng 
texhax 
tops20 
unixsources 
unixtex 
usenetmac 
works 
[End of 1 ist] 

ai 1 istPsri-ai.arpa 
human-nets@rutgers.arpa 
i n fo-dec-m i cro&su-score.arpa 
i nfo-i bmpcPusc-i s i b.arpa 
i nfo-kerm i t@cu20b.arpa 

i nfo-m i croBbr1-vgr.arpa 
i nfo-pasca1Sbr1.arpa 
i nfo-vaxPsri-k1.arpa 
i nfo-netsSoz.ai.mit.exu 
1 aser-1 overs@uiash i ng ton. arps 
sf-loversgrutgers.arpa 
soft-engfimi t-xx.arpa 
texhaxPsu-score.arpa 
tops20Prutgers.arpa 
unix-sourcesPbr1.arpa 
un i x- texPuiash i ngton. arpa 
usenetmacBrutgers.arpa 
worksSrutgers.arpa 

Figur 24: 
Bruk av RDL 

INFOMRC/00215: 
INFOMRC/00216: 
INFOnflC/00217: 
INFOMRC/00218: 
INFOMRC/00219: 
INFOMRC/00220: 
IMFnllHO 

I End 

"Collins, Herman" <SVSHERMSUKC (INFO-MRC 
< JOHNSONSnuhub.acs.nor theas ter (INFO-MRC 
TILLEVSUOFMCC. BI TMETPui i scvm. m i (I NFO-MRC 
<meItsnerSathena.MIT.EDU > (INFO-MRC 
Je f f ShuI man < SHULMRNBSDR > (INFO-MRC 
Jeffrey Shu I man <SHULMRN8sdr.s (INFO-MRC 
CES006618UDRCSUM (INFO-MRC 

messages I 

Digest 
Digest 
Digest 
Digest 
Digest 
Digest 
Digest 

Message inbox: 1 - Unread 
From: Modera tor Diuayne U i rnau... <INF0-MRC6SUMEX-RIM.S tan ford 
To: <INF0-MRC6SUMEX-RIM.S tan ford.edu > 
Rep Iy-To: <INFO-MRCPSUMEX-RIM.S tan ford.edu > 
Subject: INFO-MRC Digest U5 «112 

>Posted-Date: 23 Rug 87 215Q-PDT 

U5 
U5 
U5 
U5 
U5 
U5 
U5 

edu> 

«106) 
«107) 
«108) 
«10Q> 
«110) 
«111) 
«112) 

INFO-MRC Digest 

Today's Topics: 

Sunday, 23 Rug 1987 volume 5 : Issue 112 

Macintosh Sysops Conference 9/13/87 HI 
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