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Op maandag 23 januari j.l. 

lanceerde SURFnet haar 

nieuwe netwerk SURFnet6 waar-

mee universiteiten, onderzoeks-

instellingen en hogescholen naast 

het ‘normale’ internetgebruik de 

beschikking krijgen over lichtpa-

den met snelheden tot 10 Giga-

bits per seconde. 

Bij verkeer tussen computers via 

lichtpaden wordt geen gebruik 

gemaakt van routers, maar wordt 

een tijdelijk of permanent pad over 

glasvezelkabels uitgestippeld. Op 

deze manier kan de informatie di-

rect en zonder onderbrekingen 

Op 26 januari j.l. hebben RC-

medewerkers Jan Kraak en 

Onno van Schalkwijk afscheid ge-

nomen van het RC. Beiden waren 

sinds de jaren zeventig werkzaam 

bij het RC. Jan Kraak begon in 

1970 als doctoraal assistent, en 

is zich later gaan specialiseren in 

visualisatietechniek. Jan bereikte 

in januari de pensioengerechtig-

de leeftijd.

Onno van Schalkwijk begon in 

1973 als student-assistent bij het 

RC en heeft als docent vooral veel 

Simula-trainingen verzorgd. Onno 

maakt met ingang van 1 maart a.s. 

gebruik van de FPU-regeling.

Personalia

Nieuwe editie SURFnet

 

Sikko: Da’s een Aibels mooi Boal-

tje zeg..

Tammo: Woarzo?

Sikko: Nee Doarzo !

Tammo: Inderdaad, mooie doos-

jes, maar gaan ze nu een beetje 

snel? 

Sikko: Nou als het snel moet, moet 

je op Doalek wezen, en anders kun 

je op Fokseln terrecht.

Tammo: Of Bosseln?

Sikko: Nee, eigenlijk had dat boz-

zelen moeten zijn. Maar je zou 

Rabbeln kunnen proberen, als is 

die maar tijdelijk.

Tammo: En Bloaze, gaat die nog 

een beetje snel?

Sikko: Nou, dat valt mee, maar er 

past wel weer heel erg veel op.

Tammo: Ah, en Kouke en Zeupie? 

Sikko: Nee, dat is 1 systeem, maar 

dat heeft twee interfaces.

Tammo: Ah, en hoort Skeuvel daar 

ook bij?

Sikko: Nee, Skeuvel hoort bij Fok-

seln.

Tammo: Hmmm.. typisch, en Boz-

zem?

Sikko: Tja, dat is een soort van ver-

zamelplaats.

Tammo: Ah, en Aargens?

Sikko: Da’s een broertje van Naar-

gens.

Tammo: Tja, uiteraard.

Tammo: En Brikke? Waarom zijn er 

daar 4 van?

Sikko: Tja, hoe wou je anders een 

muurtje metselen?

Tammo: Zo zo, en dat zijn allemaal 

unix servers?

Sikko: Ja, mooi spul, behalve 

 Brulln en Groimn, die draaien on-

der Windows.

Tammo: En ‘Docserver’, wat is dat 

voor een rare naam?

Sikko: Nee, dat past inderdaad 

niet, dus die moet maar snel ver-

dwijnen.

Het machine-park van de UB be-

staat uit zo’n vijfentwintig ser-

vers. Om die servers uit elkaar te 

houden moeten ze natuurlijk een 

beetje duidelijke naam hebben. 

Namen als S-v240-12 of R-3180-

45 zijn wel uniek, maar om nou 

te zeggen dat het lekker bekt.... 

nee. Vandaar dat er op een gege-

ven moment gezocht is naar een 

verzameling enigszins bij elkaar 

passende namen om de machines 

mee te dopen. Hiervoor is geko-

zen voor een verzameling Gro-

ninger woorden zoals gevonden 

in een lijstje op het web: www.

s i l l ius .n l /groningana/plat_

wrd.html

Gelukkig zijn de 384 (!) aliassen 

(cnames) voor de machines niet uit 

bovenstaande lijst gekozen, maar 

is daar een duidelijker verband 

met de dienst die ze beschrijven.

In de rekenhal van de 

Zernikeborg gonst het van 

de machines... Achterin 

de hal, verloren tussen het 

geraas, ontwaarden we de 

volgende discussie tussen 

twee RC-medewerkers.

RC-directeur Koos Duppen verlaat 

met ingang van 1 maart het RC om 

deel uit te gaan maken van het 

College van Bestuur van de RUG. 

Koos Duppen zal worden opge-

volgd door prof.dr. C.G.M. (Cees) 

Sterks, afkomstig van de faculteit 

Economie van de RUG.

naar de eindbestemming gaan. 

Het nieuwe netwerk is volledig 

toegerust om de groei van het 

intrnetverkeer van 750.000 stu-

denten, onderzoekers en mede-

werkers van 180 instellingen de 

komende jaren aan te kunnen. 
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