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BIJLAGE I1

NTG Software Distributie Service

Deze bijlage bevat een aantal distributie-services die belangeloos door enkele NTG leden worden
uitgevoerd.

1 TEX/LATEX distibutie VAX/VMS software

Date: Wed, 29 Nov 89 15:37:24 -0800
From: klerk@ijsapl.enet.dec.com
Subject: Distributie

Gerard,

Je kunt mijn naam en adres (p/a Digital Equipment bv, Europalaan 44, 3526 KS Utrecht) doorgeven als
distributie centrum voor TeX op VMS. Evenwel heb ik geen laatste versie en doe ook geen pogingen
steeds een nieuwe frutsel erbij te krijgen. De meest recente versie is degene van Johannes Braams
(DECUS tape 1988) die inmiddels meen ik ook al weer enigszins is achterhaald.

Om een distributie te krijgen moet men mij een 2400’ band sturen voor 6250 bpi (anders 2 banden) of een
TK50 cassette. Hierop komen de RUNTIME.BCK en SOURCES.BCK tapes, alsmede de uitbreiding
voor Nederlandse afbreekpatronen. Ik zal proberen ook Victor’s Nederlandse artikel/report stijlen daarbij
op te nemen nadat ik die van mijn Atari heb overgestuurd naar Digital’s VAX.

TeX wordt door DEC steeds minder gebruikt (VAX DOCUMENT is ook voor mij de enig "zinvolle"
versie ervan) en anders dan distribueren kan ik ook niet. Veel vragen m.b.t. installatie e.d. kan ik niet
beantwoorden.

Theo de Klerk

2 TEX/LATEX distibutie UNIX software

Date: Tue, 31 Oct 89 18:19:56 +0000
From: Peter van Campen <petervc@SCI.KUN.NL>
Subject: Unix TeX tape distributie
Sender: TEX-NL <TEX-NL@HEARN.BITNET>

Vanaf nu distribueer ik Unix TeX tapes in Nederland. Het zijn copieen van een tape van Karl Kleine
uit Duitsland, die ze weer uit van Pierre MacKay uit de USA krijgt. Het zijn directe copieen zonder
toevoegingen of weglatingen.

Ik hoop steeds als Karl Kleine een nieuwe versie krijgt, zo snel mogelijk die nieuwe versie in Nederland
te kunnen verspreiden.

Het gaat nu om TeX 2.99, LaTeX 2.09, METAFONT 1.7 op een tape in Unix tar-formaat als 1 file.

De regels zijn redelijk simpel:
1. Stuur mij een goede, ongemerkte tape (de volgorde is mijn voorkeur):

� 1/2", 600 of 2400 ft reel (1600 bpi dan wel 6250 bpi)
� 1/4" cartridge (QIC-11 of QIC-24)
� tk50/tk70 cartridge

met een sticker waarop het retour-adres staat, liefst in een herbruikbare verpakking.
Hoe lager op de voorkeur-lijst, des te langer kan het versturen duren.
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2. Je krijgt dan binnen ongeveer 2 weken een (in principe andere) tape terug waarop het staat. Als
het in het begin erg druk wordt, kan het wat langer duren.

Peter van Campen
petervc@sci.kun.nl
Computer en Communicatie Zaken
B-Faculteiten
Katholieke Universiteit Nijmegen
Tournooiveld 1
6525 ED Nijmegen

3 TeXHaX herdistributie

Date: Mon, 20 Nov 89 16:35:57 -0100
From: Piet van Oostrum<piet@CS.RUU.NL>
Subject: texhax archief
Sender: TEX-NL <TEX-NL@HEARN.BITNET>

Wij hebben texhaxen vanaf dec 1986 gearchiveerd. Op experimentele basis zijn deze op te vragen via
een mail-server en via FTP.

Mail-server: stuur een boodschap naar ’mail-server@cs.ruu.nl’ met in de body bijv. het volgende:

send texhax/1989/090
end

Altijd 3 cijfers voor het nummer gebruiken.
De eerste keer kan het nuttig zijn om ook het commando ’help’ op te nemen. Geloof evenwel nog niet
alles wat er teruggestuurd wordt. De ’end’ is alleen nodig als er troep achter kan komen.

FTP (anonymous): praxis.cs.ruu.nl (131.211.80.6), directory TEX/texhax

Problemen s.v.p. even melden per e-mail.

Het is de bedoeling dat er meer spullen komen te staan (style files, e.d), verzoeknummers worden in
overweging genomen. Disk ruimte is voorlopig geen probleem.

Piet van Oostrum,
Dept of Computer Science,
University of Utrecht
Padualaan 14,
P.O. Box 80.089,
3508 TB Utrecht.
Telephone: +31-30-531806
Telefax: +31-30-513791
Uucp: uunet!mcsun!hp4nl!ruuinf!piet
Internet: piet@cs.ruu.nl
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