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Úvodní slovo autorù
Váený ètenáøi,
pøedkládáme následující publikaci Tvé ctìné pozornosti. Koøeny jejího vzniku sahají do poloviny roku 1995, kdy jsme kolem tehdy vznikajícího nódu OK0NRS v Jeseníkách
narazili na katastrofální roztøítìnost základních informací o Packet Radiu (dále jen
PR). Tato zkuenost dala vzniknout pøiblinì stostránkovému sborníku Packet Radio
od A do Z ve velmi krátkém èasovém úseku nìkolika týdnù a v malém nákladu.
Ubìhlo nìkolik mìsícù a kladný ohlas tohoto poèinu nás pøimìl sezvat jetì vìtí
okruh autorù k práci nad knihou, kterou právì drí v rukou. Je dílem kolektivu jednotlivcù, kteøí se podle svého nejlepího vìdìní snaili pøedat své poznatky ostatním.
Zkuenosti a pøipomínky k pùvodnímu sborníku jsme se snaili v maximální míøe vyuít pøi sestavování této knihy, navíc vak rychle bìící pokrok v této oblasti pøinesl
spoustu nových dalích informací a témat.
Doufáme, e èlovìk neznalý problematiky se dozví, co to Packet Radio je a k èemu je to vlastnì dobré. Dále je zde moné najít i potøebné rady pøi prvním seznamování
se s PR in natura. Pokroèilejí snad objeví mnohé uiteèné informace a tipy, o kterých nevìdìli a snad i ti úplnì nejpokroèilejí shledají tuto knihu uiteènou alespoò
tím, e obsahuje mnohé z toho, co se u do hlavy nevelo nebo co z ní èasem vypadlo. Co zde ale není? Návody ke stavbì rùzných modemù, TNC, schémata, zkrátka
podrobný popis hardware. Ten by zabral cennou plochu, vydal by snad i za knihu
stejného formátu. Tyto informace lze prostudovat v jiných dostupných pramenech,
sbornících, na které zde naleznete odkazy. Nebylo cílem, aby tato publikace obsahovala absolutnì vyèerpávající informace o vem, co se Packet Radia týká. Chtìli jsme
na jednom místì pouze shrnout vechny nejdùleitìjí a základní informace, které by
kadý uivatel mìl mít vdy po ruce, nemusel ztrácet èas a mohl se svému radioamatérskému koníèku s pomocí Packet Radia efektivnì vìnovat. Jak se nám tento
zámìr povedl, posuï sám a dej nám vìdìt Tvé konstruktivní pøipomínky a návrhy.
Pøíjemné ètení a veselé chvíle s Packet Radiem pøeje
Pavel, OK2UCX a Radek, OK2XDX
èervenec 1996
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Rádi bychom podìkovali vem, kteøí ke tvorbì této knihy pøispìli.
Jmenovitì potom :
Karlovi OK1DNH, Mirkovi OK1BY a Vakovi OK1DLE za pøeklad manuálu k programu Graphic Packet,
Frantovi OK2OP a Michalovi OK2XDP za èlánky o Internetu,
Pavlovi OK1DX a Liborovi OK2PEN za èlánek o digitálním provozu na KV,
Liborovi OK2PHH za èlánek o spojení s DX Clusterem,
Tomáovi OK2BXT za èlánek o èetinì v BBS,
Svetovi OK1VEY za èlánky o historii PR v OK a o Radì sysopù a pomoc pøi
tvorbì knihy,
Michalovi OK1XPM za mapu sítì PR v OK a za aktuální seznam nódù,
Slávkovi OK1HX za èlánky o provozu systémem DAMA a o TELL serveru,
Víovi OK1UWN a Rudovi OK1XZZ za pøeklad manuálu pro RMNC FlexNet,
Renatì OK1GB za pøeklad manuálu BayCom BBS,
Milanovi OKFMF a Vakovi OK2PXV za èlánek o F6FBB,
Zdeòkovi OK2BX za popis pøíkazù DX Clusteru,
Karlovi OK2BVW za èlánek o provozu PR se ZX Spectrum a
Vláïovi OK1IVU za popis DX Clusteru CLUSSE.
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1.

ÚVOD DO PACKET RADIA

Packet Radio, paket rádio nebo prostì jen paket. Co to je? Moná definice by
mohla znít napøíklad takto: Packet Radio je celosvìtový digitální komunikaèní systém
slouící k pøenosu zpráv, informací a údajù radioamatérského charakteru. Je to jeden
ze zpùsobù èíslicové komunikace pomocí amatérského rádia. Název je odvozen od
toho, e data jsou pøenáena v krátkých burstech neboli paketech (správnìji rámcích).
Základy systému Packet Radia jsou postaveny na rozsáhlé síti bezobsluných stanic, tzv. nódù (z angl. node, uzel), jejím úkolem je zajistit spojení mezi dvìma
úèastníky kdekoliv v dosahu sítì. Sí nódù je tedy pøenosové médium - prostøedek pro
komunikaci mezi koncovými úèastníky. Koncovými úèastníky jsou mimo uivatelù amatérù i bezobsluné stanice - mailboxy (BBS), DX-Clustery a dalí informaèní
databáze. Osvìtleme si tedy tyto nové pojmy a podívejme se, co vlastnì umoòuje sí
Packet Radia , jaké inforamce zde lze získat:
- spojení klávesnice-klávesnice:
Jako o vech ostatních digitálních módù, Packet Radio se dá pouít k pøímé komunikaci s ostatními amatéry. Pro ty, kteøí nemohou vysílat na KV, je to dobrá pøíleitost,
jak komunikovat se stanicemi z velké vzdálenosti za pomocí sítì Packet Radia.
- provoz s BBS, mailboxy, pøenos zpráv, elektronická pota:
Do sítì PR je pøipojena øada mailboxù (boxù nebo BBS z angl. Bulletin Board
System), jejich úkolem je uchovávat, roziøovat a doruèovat zprávy mezi uivateli
PR. Zprávy v principu dìlíme na osobní (personální) a bulletiny (veøejné zprávy,
obìníky). Osobní zprávy jsou urèeny jednomu konkrétnímu uivateli a jsou vdy doruèeny z celého svìta do jedné, uivatelem zvolené BBS (tzv. domácí BBS), kde si jí
mùe listovat, pøeèíst, odpovìdìt. Takto je zajitìna elektronická pota - výmìna zpráv
mezi radioamatéry celého svìta. Bulletiny jsou naopak zprávy urèené irímu publiku
a jsou zamìøeny na rùzná témata z radioamatérské problematiky. Vedle veobecných
informací jako napø. informace o diplomech, podmínkách závodù a.j. je moné zde
nalézt øadu technických poznatkù, tipù a rad, informace o podmínkách íøení, o poèasí
a mnoho jiných dalích zajímavých témat
- DX - Cluster:
Speciálním druhem BBS je tzv. DX-Cluster. Jsou to BBS specializované pro uchovávání a pøenáení nejaktuálnìjích DX informací v reálném èase. KV i VKV operátoøi
pøipojení do DX-Clusteru tak mohou prakticky okamitì získat informace od ostatních
amatérù o výskytu zajímavé stanice na pásmech, DX manaerech, o vyjímeèných
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podmínkách íøení, apod. DX-Cluster je velmi uiteèný pomocník pøi závodech i pøi DX
provozu a vedle elektronické poty je tìitìm práce na PR.
- pøenos souborù (File Transfer):
Pomocí PR lze pøímo, ale èastìji s vyuitím BBS pøenáet rùzné binární soubory
(dokumenty, programy, obrázky).
- druicové komunikace (Satellite Communications):
Mnoho amatérských satelitù obsahuje systémy, které mohou poskytovat zajímavé
speciální informace. Obrázky Zemì nasnímané CCD kamerou lze pøenést pomocí
Packet Radia ze satelitu k uivateli. Na jiných satelitech mùe být umístìna speciální
BBS, která umoòuje velmi rychlý pøenos zpráv na velké vzdálenosti.
Komunikace uivatele s nejbliím nódem probíhá na tzv. uivatelských vstupech. Nód má jeden nebo více takových vstupù (obvykle v pásmu 144 MHz, 433 MHz,
zatím spíe vyjímeènì i na pásmech vyích). Na uivatelském vstupu mùe pracovat
více stanic souèasnì - výrazem souèasnì je myleno, e nód komunikuje simultánnì
s pøipojenými uèastníky na jednom kmitoètu. Programovými i technickými prostøedky je
zajitìno, e pøi pøípadné kolizi více úèastníkù nebo pøi ruení se opakováním zaruèí
bezpeèná, bezchybná komunikace mezi stanicemi. Toto je øízeno souborem pøesnì
definovaných pravidel, která spoleènì nazýváme protokol. V amatérské praxi se nejvíce ujal protokol AX.25, pøevzatý a upravený z poèítaèových sítí pod pùvodním
oznaèením X.25.
Nódy také komunikují i se sousedními nódy a to na vyhrazených kmitoètech - linkách. Na tyto kmitoèty nemá uivatel pøímý pøístup a slouí výhradnì pro komunikaci
v síti. Linky se provozují v digitálních segmentech pásem 433 MHz, 1296 MHz a vyích.
Takto je zaruèen bezproblémový pøenos informace od jednoho úèastníka k druhému, informace se postupnì pøedává na rùzných kmitoètech a do místa urèení.
Tolik na úvod a nyní ji blíe k samé podstatì PR.

8
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2.

PODSTATA PACKET RADIA

Podstatu PR tvoøí pøenos digitální informace od jednoho uivatele k druhému prostøednictvím sítì. Základním zdrojem informace není lidský hlas, ale data (text) z poèítaèe
nebo terminálu. Text nesoucí informaci se urèitým zpùsobem zpracuje (zakóduje) a prostøednictvím transceiveru (TRX) je vyslán do nejbliího nódu sítì PR, v ní se dále íøí
a na místo urèení, kde se na stranì pøijímací stanice zpìtnì dekóduje.
Zjednoduenì lze øíci, e pøi kadém stisknutí klávesy vyle poèítaè na rozhraní
(napø. sériový port PC) odpovídající binárnì kódovanou hodnotu. Jednotlivé znaky
jsou vyjádøeny posloupností logických jednièek a nul podle standardu nazývaného ASCII.
Jeden znak se skládá z 8 bitù (bit je jednotka informace), 8 bitù se oznaèuje jako bajt.
Jednotlivé bajty jsou pøivedeny do modemu, kde jsou dále upraveny k pøenosu. Data
jsou kódována NRZI (NON-RETURN TO ZERO INVERTED), viz obr. 1), zmìnì logické úrovnì se potom pøiøadí signál o kmitoètu 1200 Hz a stavu beze zmìny odpovídá
signál o kmitoètu 2200 Hz (norma BELL 202). Informace je tedy pøenáena zmìnou
kmitoètu proti pøedcházejícímu stavu. Tím, e se pouívají signály spadající do oblasti
nízkých akustických kmitoètù, lze pouít pro pøenos bìného transcieveru. Vzniká
tak diskrétní modulace AFSK (Audio Frequency Shift Keying - klíèování zmìnou kmitoètu, tedy diskrétní obdoba spojité modulace FM). Vztah mezi jednotlivými signály je
patrný z obrázku. Pro pøenos dat na rychlých uivatelských vstupech a na linkách se
pouívá modulace FSK (Frequency Shift Keying).

Obr. 1

Základní zpùsoby kódování

V prvním øádku jsou uvedena základní data. Ve druhém pak kódování NRZ, kdy 1
odpovídá jedna logická úroveò a 0 pak druhá. V praxi to mohou být úrovnì logiky
TTL (+5V a 0V), èi RS232 (12 a +12V). Ve tøetím øádku jsou pùvodní data kódována
Radek Václavík, Pavel Lajner: Packet Radio - BEN technická literatura
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pomocí NRZI. 0 na vstupu NRZI kodéru zpùsobí na výstupu zmìnu proti pøedchozímu stavu. Pøi 1 na vstupu se výstup NRZI kodéru nemìní. Výhodou NRZI kódování
je pøenos informace zmìnou stavu. Pøípadné negování signálu nezpùsobí ztrátu nebo
zkreslení informace. Na dalím øádku je zobrazena AFSK modulace, kdy jsou jednotlivým úrovním NRZI signálu pøiøazeny dva kmitoèty. Tento signál je potom pøivádìn do
mikrofonního vstupu TRXu. Pro zajímavost je na pátém øádku uvedeno kódování
Manchester, jeho výhodou je nulová støední hodnota signálu (stejnosmìrná sloka).
Zjednoduené blokové schéma pracovitì pro PR je na obr. 2.

Obr. 2

Blokové schéma pracovitì pro PR

Digitální data z poèítaèe (v tomto pøípadì data úrovní RS232 sériového portu PC)
jsou zpracována v tzv. TNC (bude vysvìtleno podrobnì dále) a pøevedena do úrovní
TTL. V modemu se potom pøevedou na akustický signál a ten je pøiveden na mikrofonní vstup bìného TRXu a vyslán anténou. Pøi pøíjmu signálù z nódu nebo od uivatele
je situace podobná, demodulovaný nízkofrekvenèní signál se v modemu pøevede na
digitální, je zpracován v TNC a odeslán do poèítaèe.
Signál vysílaný uivatelem v pásmu 145 MHz nebo 430 MHz je pøijat nejbliím
nódem sítì PR a íøen a ke koneènému uivateli. Tím mùe být napøíklad Vá kolega
v DL, jeho potovní schránka, pøípadnì DX Cluster.
Komunikace uivatele s nódem probíhá podle urèitého poøádku, který se oznaèuje
jako protokol AX25. Uivatel nemusí protokol ovládat, protoe vlastní komunikaci øídí
buï poèítaè nebo modem.
Jak vypadá sí PR, jakým zpùsobem se v ní informace íøí a jak napøíklad pracuje
modem bude ukázáno v dalích kapitolách.

2.1

Hardware pro Packet Radio

Úkolem této kapitoly je nastínit struèný pøehled moností, jakými lze provozovat
Packet Radio, rùzné konfigurace hardwaru i softwaru. Vìnujme se tedy nejprve základnímu rozdìlení moných sestav a pøibliné cenové nároènosti (stav v èervnu '96)
hardware pro PR na stranì uivatele.
Historicky nejstarí je provoz PR s øadièem TNC (viz obr. 3). TNC (Terminal Node
Controller) je technické zaøízení, které se skládá z modemu a mikroprocesorové èásti.
Zapojuje se mezi poèítaè a TRX a zajiuje tvorbu protokolu AX25 a komunikaci uivatele s uivatelem, nódem èi BBS.

10
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Tento zpùsob provozování PR patøí k nejspolehlivìjím a v souèasnosti existuje
nepøeberné mnoství rùzných TNC.
Hostitelský poèítaè v této sestavì mùe být bìné PC, Atari, rùzné typy Commodorù, rozlièné 8bitové mikropoèítaèe (Atari, ZX-Spectrum, aj.), dokonce nìkteré druhy
diáøù se zásuvkou pro modem, ale i obyèejný terminál (za nìkolik stokorun) z výprodeje. Komfort obsluhy se lií podle výkonu hostitelského poèítaèe.

Obr. 3 Pracovitì pro PR s vyuitím TNC
Jedním z prvních TNC byla historická PK-1. Software pro tento model se dnes ji
nevyvíjí a daleko nejvíce se rozíøily TNC øady TNC-2, standardnì obsahující procesor Z80-CPU, øadiè sériového protokolu Z80-SIO pro komunikaci s terminálem a pro
pøipojení modemu, dále 32 kB pamìti typu EPROM, kde je uloen ovládací software
pro TNC, a 32kB pamìti RAM. Kromì nìkolika dalích pomocných obvodù je v TNC
vestavìn rovnì modem pro komunikaci po VF kanálu. Originální TNC-2 pochází
z U.S.A., v Evropì jsou rozíøeny klony pøevánì nìmeckých výrobcù (TNC-2c, TNC-2s,
TNC-2x - ceny se podle typu pohybují v relacích 100-200,- DM), u nás je populární
velice zdaøilá modifikace TNC-2mv od Matjaze, S53MV (publikovaná ve Sborníku
Holice 91, je lze svépomocí postavit pøiblinì do 1000.- Kè). Tuto verzi lze smìle
oznaèit za jednu z nejlepích z rodiny TNC-2, protoe má dotaeny do konce vechny
detaily, které ostatní výrobci opomíjejí (TNC-2mv obsahuje obvod digitální detekce
nosné (DDCD), doøeen je obvod RESETu i zálohování pamìti RAM). Mezi TNC-2
kompatibilní patøí i rùzné modely anglických nebo amerických výrobcù (PacComm,
MFJ, a.j.). Pro celou rodinu TNC-2 existuje velké mnoství programového vybavení
(Firmware), z nich pro nae podmínky je nejvhodnìjí TheFirmware 2.7b od skupiny
nìmeckých amatérù NORD><LINK (podrobný popis pøíkazù je uveden na jiném místì
této publikace). Obecnì lze konstatovat, e pro vìtinu pøípadù lze pro pouití u nás
doporuèit evropské produkty a to jak hardware, tak i software.
Osmibitová rodina TNC-2 je standardní platformou pro TNC a pro svou irokou podporu software a vzájemnì dobrou kompatibilitu patøí dnes mezi nejrozíøenìjí TNC.
Blízkými pøíbuznými TNC-2 jsou i dvì ryze èeská TNC: starí GC12AX od GES
Electronic (viz obr. 4) a novìjí TNC-5 od firmy D-Com. GC12AX umí v základní verzi
1200Bd AFSK, TNC-5 po dokoupení pøídavného modulu navíc i 2400Bd Manchester
a 9600Bd FSK. Pro obì TNC byl upraven TheFirmware 2.7b a lze je zcela bez výhrad
doporuèit pro provoz, zvlátì pro DAMA (viz jinou kapitolu této knihy). GC12AX stojí
necelých 3000 Kè, TNC-5 v základní konfiguraci pro 1200Bd 3500,- Kè, a s pøídavným
modulem pro vyí rychlosti jej lze poøídit za 5500 Kè.
Radek Václavík, Pavel Lajner: Packet Radio - BEN technická literatura
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Obr. 4

TNC GC12Ax od GES Electronic

Rùst rychlosti a poadavkù uivatelù ukazuje, e budoucnost bude patøit TNC s výkonnìjími 16 nebo 32bitovými procesory, výkonnìjími podpùrnými obvody a hlavnì
s více monostmi. Z dnes u pomìrnì bohaté palety vyberme dva nejznámìjí zástupce. Nìmecké TNC-3 je 16bitové TNC s procesorem Motorola øady 68000, 1MB
EPROM, 256kB RAM. TNC má dva nezávislé porty (1200Bd AFSK a 9600Bd FSK),
èím je pøedurèeno pro pouití na VKV.
Zcela odliné monosti poskytují velmi populární modemy od amerického výrobce
KANTRONICS. Poslední model KAM Plus obsahuje digitální signálový procesor (DSP)
a umoòuje naprogramovat irokou kálu rùzných modulací a protokolù. Takové TNC
se pak nazývá MULTI-MODE a mimo vechny obvyklé modulace PR (300Bd FSK pro
KV, 1200Bd AFSK, 9600Bd FSK) umí i jiné druhy provozu poèínaje RTTY, pøes AMTOR, PACTOR, GTOR a rùzné dalí ARQ módy, konèe rùznými modulacemi pro pøenos
obrazu (SSTV, FAX). Tìmto vymoenostem pak odpovídá i cena kontroléru, která se
pohybuje okolo 350 USD, v Evropì je cena vyí. Pøesto jej vak pro pøíznivce paketování na KV nelze ne doporuèit.
Dalí monosti, jak provozovat PR, nutnì pøedpokládají existenci osobního poèítaèe, vìtinou øady PC XT/AT. Pøenesením funkcí TNC na pøídavnou desku a vyputìním
procesoru vzniklo nìkolik typù pøídavných karet pro PC.
kála rùzných Baycom-SCC karet nìmeckého pùvodu, výcarská Vanessa, kanadská PI(PI-2) a americká DRSI karta jsou nejznámìjími zástupci tìchto pøídavných
desek. Nezbytné obvody zajiují komunikaci po sbìrnici PC, dále je obsaen øadiè
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Obr. 5 Pracovitì pro PR s vyuitím SCC karty
sériové komunikace (nejèastìji Z80-SCC od firmy Zilog) a na kartu lze buï pøímo
osadit nebo jako pøídavný modul pøipojit poadovaný modem (viz obr. 5). Obsluný
software øídicí komunikaci se nahrává pøímo jako program pro PC. Cena ploného
spoje SCC karty èiní asi 800 Kè.
Rostoucí výkon PC a snaha o dalí zjednoduení HW vedla bavorské amatéry ke
zkonstruování tzv. BayCom modemu (viz obr. 6). Tato konstrukce obsahuje pouze
TCM-3105 (co je IO pro vzájemný pøevod analogových a digitálních signálù), 74HC04
a nìkolik pasivních souèástek. Tato paketová krystalka se pøipojí na sériový port PC,
odkud je i napájena a po nainstalování pøísluného ovladaèe (softwarové TNC, nutno
nainstalovat pøed sputìním terminálového programu) je moné pracovat na PR prakticky stejnì jako s TNC. Nevýhodou je neustále zapnutý poèítaè. Pøesto si toto øeení
získalo øadu pøíznivcù hlavnì díky jednoduchosti a cenì (BayCom modem lze postavit
pøiblinì za 400 Kè), viz obr. 7.

Obr. 6 Pracovitì pro PR c BayCom modemem
Moným vzorem pro Baycom modem mohl být DigiCom, urèený pro 8bitový Commodore C-64. Toto øeení je obvodovì pøiblinì stejnì sloité, modem se pøipojuje do
konektoru pro magnetofon a speciální SW se jetì dnes stále vyvíjí! Proto lze i dnes
tuto konfiguraci pomìrnì èasto vidìt.
Rùst pøenosových rychlostí a stejná idea dala vzniknout BayCom-FSK modemu,
který je ponìkud sloitìjí, avak cenovì dostupný (odhadnutá cena souèástek je cca
500.-Kè) modem pro rychlost 9600Bd a modulaci FSK. Deska se pøipojuje do konektoru
pro tiskárnu na PC (viz obr. 8). Modem byl publikován ve FunkAmateuru roèník 1995
a obsahuje 32kB EPROM, 3 programovatelné obvody GAL a nìkolik málo logických IO.
Radek Václavík, Pavel Lajner: Packet Radio - BEN technická literatura
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Obr. 7

BayCom modem na desce 95 x 50 mm

Stejnou funkci pøi nií nároènosti i cenì plní i nový PICPAR modem od DF9IC (viz
kapitolu o modemech), publikovaný ve Sborníku referátù ze setkání PR v Darmstadtu,
DL v roce 96'.
Pøíchod multimediálních PC pøivedl na svìt absolutnì nejlevnìjí hardware pro PR
(nesmíme zde ovem zapoèítávat nezanedbatelnou cenu samotného poèítaèe, HI).
Výkonnost zvukových karet v PC i PC samotných dovolí zpracovávat analogový signál
pøivedený z TRXu do zvukové karty SoundBlaster pøímo, v reálném èase, stejnì tak se
generuje i signál pro vysílací trakt (viz obr. 9). Poslední souèástkou pak u zùstává
jedinì spínací tranzistor pro PTT. Tento zpùsob provozování PR je podporován softwarovými øadièi PC/FlexNet.

Obr. 8
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Takto se postupnì dostáváme k otázce software pouívaného pro PR. Pro osmibitové mikropoèítaèe (výjimkou je DigiCom pro Commodore-64) se vìtinou pouívá
jednoduchý terminálový program v kombinaci s øadièem TNC. Takto lze PR provozovat i na PC, ale komfort pøináí a speciální programy pro PR. Z nejznámìjích
jmenujme SP (Eskay Packet), GP (Graphic Packet), BayCom terminál, TOP, pod
Windows potom existují programy jako WinGT, WinPack, Visual Packet a jiné. Podrobnìjí popis nìkolika nejpopulárnìjích programù najdete na jiném místì této knihy.

Obr. 9 Pracovitì pro PR s vyuitím zvukové karty
Vìtina speciálních terminálových programù (nejznámìjí výjimka je BayCom terminál) komunikuje s TNC nebo softwarovými øadièi pøímo pomocí tzv. HOST módu.
Pokud vlastní TNC neovládá HOST mód a je-li moné jej pøepnout do jednoduchého
KISS módu (ten vìtina TNC podporuje), pøed sputìním terminálového programu se
nainstaluje rezidentní ovladaè TFKISS, který s TNC komunikuje v KISS módu a smìrem k programu emuluje HOST mód.
Podobnì v pøípadì pouití obou verzí BayCom modemù se nainstaluje ovladaè
TFX (na starí TFPCX zapomeòte, zvlátì pøi provozu na nódu s protokolem DAMA).
TFX pøes sériový nebo paralelní port (podle druhu modemu) ovládá pøíjem a vysílání
a opìt smìrem k terminálovému programu emuluje HOST mód.
Ze software pro nódovou verzi PC/FlexNetu nedávno vznikla její uivatelská verze, která umoòuje stavebnicovým zpùsobem nahrávat i více rùzných ovladaèù
souèasnì pro celou paletu moných konfigurací. Existují ovladaèe pro obì verze
BayCom modemù, pro více TNC-2 v kruhu na jednom sériovém portu (s protokolem
6PACK), vechny varianty SCC karet, pro Vanessa kartu, ale i pro zvukové karty
SoundBlaster nebo jiné s èipovou sadou PSA od Analog Devices, rozlièné zaèáteènické kity s procesory DSP od firmy Texas Instruments a nadále vzniká mnoho dalích
ovladaèù. Emulátor TFEMU pak nad tìmito ovladaèi emuluje HOST mód pro terminálový program.
Výe zmínìná výjimka - BayCom terminál - byl pùvodnì navren pro komunikaci
pøes originální ovladaè L2.EXE s produkty skupiny BayCom, tedy AFSK a FSK BayCom modemy a SCC kartou. Jedna z posledních verzí BayCom terminálu u umí
pracovat i nad instalací PC/FlexNetu a tím vyuívá této bohaté nabídky moností
ovladaèù a tak pùvodní ovladaè L2.EXE se ji pomalu stává historií.
Radek Václavík, Pavel Lajner: Packet Radio - BEN technická literatura
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Obr. 10 demonstruje obvyklé monosti softwarové i hardwarové konfigurace.
Pro ostatní poèítaèe (Atari ST, Commodore Amiga, Apple MacIntosh) vìtinou existují komfortní terminálové programy pouze pro HOST (vyjímeènì KISS) mód, ale celková
nabídka moností není tak iroká, jak pro PC. Touto poznámkou mùeme uzavøít struèné povídání o obvyklém HW i SW vybavení na stranì uivatele.

Obr. 10

2.2

Monosti hardwarové a softwarové konfigurace

Modemy

Následující kapitolu o modemech zaènìme pøesnou definicí pojmu modem. Modem (zkratka z angl. MODulator/DEModulator) je technické zaøízení pro pøevod
modulovaných signálù na nemodulované a obrácenì. Jinak øeèeno modem je èerná
krabièka, která ze signálù analogových na stranì rádia tvoøí signály digitální na stranì
poèítaèe. Nìkdy je té takto nesprávnì oznaèováno celé TNC.
Vývoj modemù pro Packet Radio zaèal logicky tam, kde byly dostupné integrované
obvody, tedy u IO pro telefonní modemy. Typickými pøedstaviteli jsou AM7910(7911)
od firmy AMD a TCM3105 od Texas Instruments. Oblíbená byla i dvojice XR2209/
/2211. Tyto IO patøí dnes mezi nejrozíøenìjí v TNC pro 1200Bd AFSK. Norma Bell202, podle které pracují, definuje logické stavy pomocí dvou kmitoètù 1200 a 2200Hz
pøi rychlosti 1200Bd. Signál je zaveden do mikrofonního vstupu TRXu a proto tomuto
zpùsobu modulace øíkáme AFSK - tedy Audio Frequency Shift Keying - klíèování
zmìnou audio frekvence.
TCM3105 je pouit i ve velice populárním BayCom modemu, kde se s výhodou
vyuívá velice nízké spotøeby IO (technologie CMOS) pro napájení pøímo ze sériového
portu poèítaèe. Signály jsou pøevedeny na úrovnì RS232 a vekeré dalí zpracování
probíhá v poèítaèi pomocí speciálního ovladaèe. Takto odpadá vekerý dalí HW, vyskytující se v bìném TNC, ovem za cenu jistých omezení. V èervnu 1996 oznámil
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výrobce konec výroby tohoto obvodu. Pøímá náhrada za nìj neexistuje. Dá se pøedpokládat jeho nahrazení modemem Manchester s rychlostí 2400 Bd.
Poslední v øadì modemù pro 1200Bd AFSK je modem 2x4046, pùvodní konstrukce
od HA5OB, v naich krajích spíe rozíøená modifikace od OK2PXV&OK1VWE. Zapojení se dvìma obvody PLL 4046 a nìkolika málo dalími CMOS IO na desce o rozmìrech
40x150mm se stalo velmi populárním zvlátì v dobì, kdy vysoká cena a hlavnì katastrofální nedostupnost výe zmínìných IO byla hlavní pøekákou pro stavbu TNC. Jetì
dnes je toto zapojení nejlevnìjím modemem pro 1200 Bd, cena souèástek nepøesáhne 100 Kè.
Pro vyí pøenosové rychlosti klíèování AFSK není vhodné, nehledì na neexistenci
potøebných integrovaných obvodù. V tomto okamiku se od sebe vývoj telefonních
a PR modemù rozdìlil - patrnì díky vysoké obvodové nároènosti telefonních modemù
se amatéøi vydali cestou schùdnìjích konstrukcí modemù bez komprese dat a jiných
technických vymoeností. Mezi nejrozíøenìjí modemy v Evropì patøí dva systémy:
Manchester modem podle S53MV
Tlak na cenu modemu pøimìl na pøelomu 80. a 90. let slovinského amatéra Matjaze
Vidmara, S53MV ke zkonstruování velice jednoduchého a spolehlivého modemu, který
pracuje s modulací Manchester (viz. Podstata PR). Pùvodní zapojení obsahovalo na
jednostranném ploném spoji o velikosti cca 60x60mm nìkolik bìných obvodù LS
(393, 157, 175, 163, 86, 00) a dva rychlé komparátory øady 311. Pùvodní verze mode-

Obr. 11 Modem Manchester podle S53MV
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mu neobsahuje odvod digitálního DCD a je navrena jako modem k TNC s vestavìnou
digitální detekcí DCD (napø. TNC-2mv - modifikace TNC-2 od stejného autora - viz
sborník Holice rok 91). Zapojení je schopno pracovat od rychlosti 2400Bd (pro provoz s
bìnými úzkopásmovými stanicemi - napøíklad na USERu OK0NRS i jiných), a do
rychlosti 38400Bd, pøípadnì i vyích. Nová varianta tohoto modemu je ji postavena
na obvodech HCMOS a byla také doplnìna obvodem vylepené digitální detekce nosné (DDCD), je se zvlátì pøi vysokých rychlostech ukázal jako klíèový èlánek systému.
Modem obsahuje asi 10 bìných obvodù HCMOS a cena souèástek v naich podmínkách nepøesáhne 100.- Kè (viz obr. 11). Zvýení rychlosti stávajících USER portù nódù
v ÈR alespoò na 2400Bd pøi zachované íøce pásma, zachovaném hardware a nízkými
náklady by mohlo být malým krùèkem kupøedu k vyím rychlostem na amatérských
pásmech.
U problematiky vysokých rychlostí a irokopásmových systémù se jetì na chvíli
zastavme. Rychlost 38400Bd je zvlátì ve Slovinsku pouívána v kombinaci se speciálními irokopásmovými TRXy pro spojení uivatele s nódem na 70cm, na 23cm pro
mezinódová spojení. Výhodou tìchto TRXù od tého autora je opìt nízká cena a vysoká reprodukovatelnost. Pouívaný systém irokopásmové modulace má nìkteré
vlastnosti tzv. systémù s rozprostøeným pásmem (Spread Spectrum). Tento vysokorychlostní kanál 38400Bd pøi Manchester modulaci má íøku pásma cca. 200-250kHz,
co se na první pohled mùe zdát jako znaèné mrhání ji tak pøeplnìnými amatérskými
pásmy. Výhodou irokopásmových systémù (pro pøenos se pouívá íøka pásma mnohem vìtí ne je teoretické minimum) je moná koexistence se stávajícími
úzkopásmovými systémy. V praxi to vypadá asi tak, e uivatel bìné úzkopásmové
FM fonie ani netuí, e pøes jeho kanál pracuje také vysokorychlostní pøenos dat.
Poznámka: Podle Povolovacích podmínek je v ÈR povolena nejvyí modulaèní
rychlost 9600 Bd.
FSK modem podle G3RUH/DF9IC
Ve zbytku Evropy se vývoj ubíral jinou cestou. Zøejmou podmínkou bylo pouití
stávajících komerèních TRXù (pøípadnì jen s malými zásahy) a z toho plynoucí zachování úzké íøky pásma (max. 20 kHz). Tímto zpùsobem vzniklo ke konci osmdesátých
let pùvodní zapojení FSK modemu od Jamese Milera, G3RUH pro rychlost 9600Bd.
Modem obsahoval na dvì desítky obvodù øady 74xx, 2 pamìti EPROM, 2 D/A pøevodníky a nìkolik pasivních souèástek na ploném spoji o velikosti 120x80 mm (popis ve
Sborníku Paket Radio 92'). Cena modemu byla v dobì svého vzniku dosti vysoká
a stejnì tak vysoká obvodová nároènost vedla o nìkolik let pozdìji nìmecké amatéry,
jmenovitì Henninga, DF9IC ke zjednoduení modemu za pouití modernìjích obvodù (hradlová pole GAL).
DF9IC modem (popsán ve Sborníku Klubu Paket Radio 93') je plnì kompatibilní
s G3RUH, obsahuje jen 1 pamì EPROM, 3 hradlová pole GAL16V8, 7 obvodù CMOS.
Jednoduché napájecí napìtí 5V, malé rozmìry (100x80mm), cena a relativní jednoduchost vedly k masovému nasazení tìchto modemù v Evropì a ke vzniku dalích
modifikací a vylepení.
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Podle vzoru populárního BayCom modemu pro 1200 AFSK vznikl tzv. BayCom
9k6 FSK PAR modem, co je bìný DF9IC s nìkolika pøidanými obvody pro komunikaci s PC pøes paralelní port. Tento modem se provozuje s rezidentním programem
v PC, tedy bez pouití TNC.
Pøevedením vìtiny souèástek pùvodního DF9IC modemu do technologie povrchové montáe vznikl BayCom DF9IC 9k6 FSK modem s polovièními rozmìry
a moností pøímého pøipojení k SCC kartì.
Dnes levná technologie mikroprocesorù dala vzniknout DK9RR modemu, co je
plnì kompatibilní modem malých rozmìrù obsahující pouze jednoèipový mikroprocesor Motorola 68HC05, D/A pøevodník a jeden analogový IO. Podobnì jednoduchá je
i novinka roku 1996, nový PICPAR modem od DF9IC, jeho srdcem je jednoèipový
RISC mikroprocesor øady PIC16Cxx od firmy Microchip. Tento modem existuje ve
variantì kompatibilní s FSK PAR modemem i jako modem pøipojitelný k bìnému
TNC-2. Nízkou cenou, jednoduchostí a dostupností tìchto modemù se zcela zøetelnì
projevuje trend pro pouívání tìchto modemù jako standardního pøístupu uivatelù do
sítì PR v nejbliích letech.
Za zmínku stojí jetì K9NG modem. Tato jednoduí, leè ménì zdaøilá konstrukce
pochází z USA, je rovnì plnì kompatibilní s G3RUH/DF9IC standardem, avak v Evropì nezaznamenala vìtího rozíøení.
Vìtinu zmínìných modemù G3RUH/DF9IC lze po zmìnì mezní frekvence výstupních filtrù a potøebném pøepnutí taktovacích frekvencí pouívat i pro vyí pøenosové
rychlosti (napø. pro rychlost 19200Bd). Tomu pak ovem odpovídá pøísluná íøka pásma (>30 kHz), co ji bìné komerèní TRXy nezvládají. Z tìchto dùvodù se pouívají
obvykle speciální TRXy s vìtí íøkou pásma (LinkTRX I, TRX III od DF9IC, apod.)
a vìtinou jen na spojeních mezi nódy.
Drobnou poznámku pro srovnání modulací FSK a Manchester: pøi FSK modulaci
se za jednu periodu nf signálu kódují dva bity, pøi Manchester modulaci jeden. U FSK
modemù je výstupní signál dokonale filtrován, aby mìl minimální íøku vf pásma a s tímto signálem mohly pracovat i úzkopásmové stanice se íøkou pásma okolo 20 kHz. Pro
srovnání u Manchester modulace (v TRXech od S53MV) se filtrace neprovádí, obdélníkový signál se pøivádí pøímo do smyèky PLL, na íøce pásma tolik nezáleí, pohybuje
se okolo 200 kHz pro rychlost pøenosu 38400Bd. Rovnì zde tolik nezáleí na pøenosové charakteristice obou TRXù, jako u FSK, kde je poadován i pøenos tìch nejniích
frekvencí. Obecnì lze øíci, e se jedná o dva zcela odliné zpùsoby modulace, z nich
kadý má své výhody i nevýhody.
Na závìr kapitoly o modemech si uveïme jen nìkolik málo dalích druhù. Z USA
pochází GRAPES modem (Georgia Radio Amateur Enhtusiast Society), nyní spíe
populární inovovaná verze od WA4DSY. Pøenosová rychlost modemu èiní 55.93 kBd
a íøka pásma je asi 70 kHz s klíèováním MSK (Minimum Shift Keying). Obvodová
sloitost je dosti vysoká i pøes pouití hradlového pole Xilinx. Vlastní modem obsahuje
i analogovou vf èást, která pracuje se signálem v oblasti 28-30MHz. Tento je pak pomocí transvertoru pøímo konvertován do pøísluného pásma a zpìt.
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115 kBd je experimentální pøenosová rychlost PSK modemù pouívaných v pásmu
6cm Henningem, DF9IC. Vechny tyto pokusy jsou nyní spíe ve stadiu experimentù,
provozovány mohou být jen v mikrovlných pásmech pro znaènou íøku pásma.
Slovinský konstruktér Matjaz, S53MV, zveøejnil nedávno zapojení TRXu, který
umoòuje pøenos a 1.2 MBit/s. Zaøízení neobsahuje ádné speciální obvody, pracuje
v pásmu 23 cm a pouívá modulaci BPSK.

2.3

Poèítaè

Pro provozování PR je nutné pouít zaøízení, které dokáe zobrazit data na obrazovce. Zámìrnì neuvádíme poèítaè, protoe tím zaøízením mùe být obyèejný vyøazený
terminál sálového poèítaèe nebo inteligentní diáø. Hojnì se pro PR vyuívají starí
8-bitové poèítaèe, které jsou výhodné pro své malé rozmìry, napøíklad na pøechodné
QTH. Pro plné vyuití moností souèasných systémù PR a maximálního komfortu
obsluhy je pouití poèítaèe tøídy PC ji nezbytností. Ale ani pouití starích 8bitových
poèítaèù není vylouèeno. ZX Spectrum a jiné 8bitové mikropoèítaèe mají na PR v nìkterých pøípadech dokonce jisté výhody - PR neblokuje drahé PC (mùete pracovat na
PC a zároveò sledovat provoz na PR bez pøeskakování mezi programy), nezabere
tolik místa (hlavnì v paneláku), nehuèí, má asi o øád mení spotøebu energie ne PC
(záleí na monitoru).

2.4

PR bez poèítaèe IBM PC

Prakticky na vechny rozíøené 8bitové poèítaèe existuje SW pro PR. Není v naich
silách popsat zde vechny monosti. Máte-li zájem o provoz bez PC, mùete najít
spøíznìnou dui díky specializovaným rubrikám na BBS.
Vyuití mikropoèítaèù ZX Spectrum a Didaktik pro PR
Pøíkladem pouívané sestavy je TNC-2 podle S53MV se SW TINY-2 a jako terminál ZX Spectrum+ s obsluným programem PAC48 od OK2UCX s úpravami od OK2URJ
a OK2BVW. Tato sestava pracuje jako chytré TNC s hloupým poèítaèem, který zde
plní funkci terminálu. Propojení modemu a poèítaèe je pøes bìný paralelní port s i8255,
který pomocí rutiny v programu simuluje RS232.
Program PAC48 ale zas tak hloupý není - umoòuje nejen bìný provoz na PR,
ale umí i èetinu s háèky a èárkami (kód Kamnických), lze jediným pøíkazem poslat
do TNC tøi rùzné konfigurace nastavení (není tøeba zálohování TNC baterií nebo nastavení po kadém zapnutí pracnì zadávat), umí vyslat pøedem pøipravený text v ASCII
(tøeba i soubor ve formátu 7PLUS), toté umí pøijmout a uloit tøeba na kazetu nebo
disketu. Dále umoòuje mìnit zobrazení na inverzní a zpìt, pouít externí klávesnici
XT pøipojenou pøímo na port s i8255, pracovat se 7 nebo 8bitovým pøenosem, volit
pøenosovou rychlost mezi poèítaèem a TNC (1200, 2400, 4800, 9600 Bd).
Drobnou kosmetickou vadou je zobrazení 64 zn./øádek, kde se potom delí øádky
rozdìlí na dva. Pokusy o vytvoøení obrázku nebo schématu v ASCII, které se na PR
obèas vyskytují, se zobrazí dost nepøehlednì.
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Co je tedy pro provoz PR se ZX-Spectrem tøeba:
- TRX s anténou (nároky jsou shodné jako pøi pouití PC)
- TNC2 (Terminal Node Controler) s programem TINY-2 v EPROM
(TNC-2 se pouívá s PC, jen obvykle s jiným obsahem EPROM)
- ZX-Spectrum nebo Didaktik se zdrojem a monitorem
- Paralelní port s IO I8255 (v Didaktiku Gama je ji vestavìn)
- Pøevodník úrovní TTL/RS232 (napø. s MC1488 nebo MAX232)
Upozornìní : program TINY neovládá komunikaci s protokolem DAMA.
V podstatì lze sériový pøenos mezi TNC a poèítaèem realizovat nestandardnì na
úrovni TTL i bez pøevodu na RS232 a zpìt. Nelze to ale doporuèit vzhledem ke ztrátì
monosti pøipojení TNC k poèítaèi tøídy PC pøes RS232 nebo zámìnì TNC za jiné.
Tato sestava je doplnìna øadièem s I8272 (NEC D765AC) a dvojitou disketovou
jednotkou s moností pøevodu souborù do formátu MS-DOS i zpìt, take lze pøes
diskety pøenáet programy mezi ZX-Spectrem a PC.
Pokud Vám tedy doma zahálí odloené Spectrum nebo Didaktik a chcete to vyzkouet, s chutí do toho - kromì I/O portu, který témìø kadý ji u ZX-Spectra má
a pøevodníku TTL/RS232 ádný dalí HW proti sestavì s PC nepotøebujete a SW lze
získat pøes sí PR.
Vyuití poèítaèù COMMODORE C64 pro PR
Blokové zapojení pracovitì pro PR s poèítaèem C64 je podobné pracoviti s PC
a malým modemem BayCom (viz dále). Modem se pøipojuje na port pro magnetofon,
ze kterého dostává i napájení +5 V. Magnetofon se v tomto pøípadì nedá pouívat.
Modem umoòuje pracovat rychlostí 1200 nebo 300 Bd. Pro cartridgový port existuje
i karta SCC64, na kterou je moné pøipojit i modem pro 9600 Bd.
Pro obsluhu modemu existují programy DigiCom, které jsou komfortem i ovládáním podobné programu BayCom na PC.

2.5

PR s poèítaèem IBM PC

Popis moných uspoøádání pracovitì PR s poèítaèem PC byl uveden výe. Mezi
dva nejèastìji pouívané programy patøí Graphic Packet (GP) a Eskay Paket (SP).
V následujících dvou kapitolách je pøedloen zkrácený popis základních funkcí tìchto
programù. Podrobný popis lze najít v jednotlivých manuálech.

2.6

Úvod do Graphic Packetu 1.61

Veobecné informace
GP je terminálový program pro paket rádio. Od ostatních terminálových programù
se lií tím, e uívá grafickou uivatelskou plochu, èím se jeho obsluha stává velmi
snadnou. Pro vechny dùleité funkce jsou zde ikony, které lze zadávat myí. Není-li
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my pøipojena, lze tyto funkce aktivovat pomocí klávesnice (hotkeys). GP nabízí maximálnì 10 QSO-kanálù, lze jich vak na pøání nastavit i ménì. Pro Mailbox-provoz
vak existují jetì dvì uiteèné funkce. Po pøíkazu (C)heck se uchovává tento pøehled
ve zvlátním bufferu, který lze následnì vyvolat pomocí F11. Stejnì tak po pøíkazu
(L)ist, jeho vyvolání pomocí F12. Od verze 1.20 jsou podporovány i jiné BBS-systémy.
Navíc je v GP jetì zabudován malý editor, umoòující editování textù, ale také i napø.
konfiguraèní údaje.
Minimální konfigurace poèítaèe pro provozování GP je IBM PC s nejménì 1 MB
pamìti, EGA- pøíp. VGA-grafickou kartu a DOS 2.0 nebo vyí. GP pracuje i v DOSBoxu pod OS/2.
Pøíklady instalace
K provozu GP potøebujeme následující data:
GP.EXE a GP.OVR nebo GP286.EXE a GP286.OVR (vlastní program a jeho Overlay), BINDATA.GP (data pro okno pozdravù), ICONS.GP (data pro symboly),
CONFIG.GP (konfiguraèní data), *.GPT (DL.GPT) (texty pro systém a dálkové ovládání), *.GPH (DL.GPH) (texty pro dálkový help).
Zbývající data nejsou pro provoz GP nezbytnì nutná. Pomocí dat CTEXT.GPI
a QRT.GPI lze sestavit texty pro pozdrav i pro rozlouèení podle svého pøání. Do dat
NAMES.GP jsou zapisována jména stanic, které pouily pøíkaz //Name a stejnì tak
i cestu k nim. Seznam tìchto stanic lze doplnit i ruènì. Je-li nìkterá stanice ji v seznamu, staèí zadat pøi CONN pouze její CALL a GP si cestu k ní ji najde v seznamu sám.
Pro správnou funkci programu musí být bezpodmíneènì nastaveny tyto cesty
v CONFIG.GP k adresáøùm pro dálkové ovládání a ukládání textù, napø.:
UserDir = C:\GP\USER
ExternalDir = C:\GP\EXTERNAL
SaveDir = C:\GP\SAVE
LogDir = C:\GP

Kromì toho se musí zmìnit volací znak:
MyCall = xxxxxx (napø.: MyCall = OK1XXX)

Parametry pro sériový port jsou nastaveny na 9600Bd a COM1. Jestlie TNC nastavíme na jinou rychlost nebo jej budeme provozovat na jiném portu, musíme jednotlivé
parametry pøíslunì zmìnit:
SerBaud = 9600 ; Baudrate
SerNr = 1 ; COM-port

Jako dalí je tøeba do dat NAMES.GP vloit vlastní CALL, JMÉNO a CONNect-cestu
ke známým stanicím. Syntaxi tìchto zápisù najdete dále.
Inicializace a deinicializace TNC
Pøi startu a ukonèení práce s GP lze TNC podle vlastního pøání inicializovat. Syntaxe pro inicializaci je vdy:
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TNCINI = < pøíkaz - TNC >

Jako <pøíkaz - TNC> lze vyuít vech pøíkazù TheFirmware. Do konfiguraèních
údajù lze zaøadit libovolné mnoství inicializaèních pøíkazù.
Pro deinicializaci se pouije pøíkaz:
TNCDEI = < pøíkaz - TNC >

Chceme-li bìhem práce GP vyvolat DOS-Shell, je výhodné vypnout monitorování
provozu PR v TNC, aby nedolo k pøeteèení bufferu. Pro tento pøípad existuje pøíkaz
TNCDOS, který urèuje, které parametry TNC budou pøi aktivaci DOS-Shell zmìnìny
a na jakou hodnotu. Po ukonèení Shell dojde k nastavení hodnot TNCINI opìt do pùvodního stavu. Syntaxe pøíkazu je :
TNCDOS = < pøíkaz-TNC >

Soubory *.GPI
Soubory s touto pøíponou obsahují informaèní texty, které mohou být èteny jinými
stanicemi, napø. pomocí REMOTE pøíkazù. Ve vech tìchto souborech mohou být zabudována makra. K dispozici jsou následující makra:
%V: èíslo verze GP, v tomto pøípadì je to 1.61.
%C: znaèka protistanice
%N: jméno protistanice
%Y: vlastní CALL
%K: èíslo kanálu, na kterém se bude text vysílat
%T: aktuální GP èas ve formátu HH:MM:SS, napø. 10:41:32
%D: aktuální datum napø.: 25.03.1991
%B: odpovídá znaku zvonku
%I: jestlie je k dispozici NEWS.GPI, bude vydán pøísluný odkaz na existenci
tìchto dat
%Z: èasovou zónu hodin GP
%_: provede ukonèení øádky a skok kurzoru na nový øádek
%%: znaménko procent
%O: ète øádku z ORIGIN.GPI - volba pomocí generátoru náhodných èísel
%?: vyzývá konektovanou stanici, aby nahlásila své jméno, jestlie dosud není
zaøazena v seznamu jmen (NAMES.GP)
Soubory CTEXT.GPI
Tyto soubory obsahují úvodní text, který je vyslán pøi spojení s jinou stanicí. Standardní CTEXT se jmenuje CTEXT.GPI.
Soubor NEWS.GPI
Tato data slouí k shromaïování aktuálních novinek. Text mùe být èten prostøednictvím dálkového pøíkazu //NEWS.
Soubor MYCALL.GPI
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Tato data se odesílají dálkovým pøíkazem //Info. Obsahují krátkou informaci o vlastní
stanici. Místo MYCALL se musí doplnit vlastní volací znak (napø. OK1XXX.GPI).
Soubory F1.GPI .. F12.GPI
V tìchto souborech jsou uloeny standardní texty. Tyto texty mohou být z GP vyvolány pomocí Shift-F1 a F12. Jméno souboru odpovídá èíslu funkèní klávesy, napø.
data F5.GPI se vyvolají pomocí Shift-F5.
Soubor QRT.GPI
Tento text je vyslán v pøípadì, e protistanice vyle REMOTE pøíkaz //Q. Po vyslání dat se spojení zruí.
Soubor RUN.GPI
Je-li vyvolán nìkterým QSO partnerem dálkový pøíkaz //RUN, vyle GP text obsaený v tomto souboru. Data by mìla obsahovat krátký popis vech externích programù,
které mohou být pøíkazem //RUN vyvolány.
Soubor ORIGIN.GPI
V tomto souboru mùe uivatel shromaïovat originální citáty atd. a pomocí makra
%O je pouít napø. v CTEXTu. Pro kadý citát je k dispozici jen jedna øádka s maximálním poètem 255 znakù.
Soubory call.GPC
V tìchto souborech mohou být shromaïovány osobní CTexty pro urèité volaèky to znamená, e stanice A mùe být jinak pozdravena ne stanice B. Pøipojí-li se nìkterá stanice a pro její volaèku existuje odpovídající GPC soubor, pak je text CTEXT.GPI
ignorován a je vyslán jen call.GPC. Osobní CTexty mohou jako soubory GPI obsahovat vechna makra.
Soubory call.GPM
Tato pøípona znamená Graphic Packet Mail. Pomocí tìchto souborù lze smìrovat
osobní zprávy na urèitý volací znak. Pøipojí-li se stanice, jsou místo normálního pozdravného textu vyslána tato data. Pro kadou volaèku mùe existovat pouze jeden
Mail soubor. V .GPM souborech mohou být pouita stejná makra jako pro .GPI. Protistanicí mohou být Mail soubory vymazány dálkovým pøíkazem //Kill nebo //DEL (bez
údaje jména dat), o èem by mìla být uvedena poznámka na konci MAIL dat. GPM
soubory mají vdy vyí prioritu ne GPC.
Soubor NAMES.GP
V tomto souboru jsou shromaïována jména a kmitoèty (pásma) ostatních stanic.
Kromì toho se do tohoto souboru zapisuje seznam QRG. Pøipojené stanice se mohou
do seznamu zanést, pouijí-li pøíkaz //Name. Protoe se u seznamu jmen jedná o normální ASCII text, mùeme seznam také sami mìnit. Podrobnìjí informace dále.
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Soubory mycall.GPL
Pøípona .GPL = Graphic Packet Logfile - oznaèuje data deníku, který zaloil GP.
Pro kadý MYCALL je zaloen vlastní soubor pro vìtí pøehlednost.
Klávesové pøíkazy - pøíkazy, platné pro vechny kanály
F1..F10
F11 n. Alt-F1
F12 n. Alt-F2
Alt-M
Alt-E
Alt-O
Alt-R
Alt-U
Alt-X
Alt-Z
Alt-F4
Alt-F6
Alt-F7
<Ins>
Alt-G

pøepínání na kanál 1..10
BBS-Menu
DieBox-List funkce
pøepne na monitor kanál
pøepne do editoru
DOS-Shell
zap./vyp. jemného rolování pøísluného kanálu
Setup
ukonèení programu
Zoom zap./vyp. (pouze VGA)
smazání okna
ukáe poslední link-status hláení
ukáe poslední chybové hláení
pøepínaè mezi módem vkládání a pøepisu.
pøepínaè hodinového gongu (myí lze kliknout na znaèku
dvojité noty)

Klávesové pøíkazy platné pro kanály 1..10
Alt-B
rolovací lita zap./vyp.
Alt-C
sestavení spojení
Alt-D
rozpojení spojení
Alt-Y
vloení MYCALL (pouze po rozpojení)
Alt-S
ukládání textu QSO
Alt-F
odeslání dat (pouze pøi connect)
Alt-F8
pøepínaè Splitscreen zap./vyp.
Alt-F9
posun dìlicí lity nahoru
Alt-F10
posun dìlicí lity dolù
Alt-T
vyvolání CTextu
Alt-Q
vloení frekvence
Alt-N
uloení jména právì pøipojené stanice
Shift-F1..F12 odeslání textového-makra 1..12 (F1.GPI..F12.GPI)
Ctrl-D
zapsání datumu do místa v bufferu
Ctrl-T
zapsání èasu do místa v bufferu
Ctrl-Y
pøenos øádky do clipboardu (Cut)
Ctrl-C
kopírování øádky do clipboardu (Copy)
Ctrl-P
kopírování clipboardu do øádky (Paste)
Ctrl-O
výbìr øádky z generátoru náhod (data ORIGIN.GPI)
Ctrl-K
kopírování vybraného textu z okna RX do editoru
Ctrl-Enter
odeslání øádky bez CR na konci. Tím lze docílit
poadované délky øádku
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Pøíkazy editoru
Alt-L
Alt-S
Ctrl-Y
Ctrl-C
Ctrl-P

naètení textu
uloení textu
pøenos øádky do clipboardu (Cut)
kopírování øádky do clipboardu (Copy)
kopírování clipboardu do øádky (Paste)

Pøíkazy BBS-menu a List-menu
Alt-S
Kurzory
<SPACE>
<Enter>
<ESC>

tøídìní Checklist (ne pøi LIST)
výbìr a dosazení zápisu podle pøání
oznaèení / zruení oznaèení zápisu
vyslání pøíkazu READ k Mailboxu
oputìní Check-Menu

Pohyb kurzoru na obrazovce
CursorUp
CursorDown
CursorRight
CursorLeft
PageUp
PageDown
Ctrl-PageUp
Ctrl-PageDown
Ctrl-CursorRight
Ctrl-CursorLeft
Home
End

nahoru
dolù
pohyb kurzorem vpravo
pohyb kurzorem vlevo
o jednu stranu nahoru
o jednu stranu dolù
skok na zaèátek textu
skok na konec textu
kurzor na zaèátek pravého slova
kurzor na zaèátek levého slova
kurzor na první sloupec
kurzor na konec øádky

Provoz QSO
GP umoòuje vést souèasnì a 10 QSO. Pøitom pro kadé QSO je k dispozici
jeden odpovídající kanál. Tyto kanály je mono pøepínat funkèními klávesami F1 a
F10. Pro kadý kanál lze zadat jiný volací znak. To je moné prostøednictvím Alt-Y.
Chceme-li spojení s jinou stanicí, musíme nejprve pøepnout na volný kanál a pak zvolit
kombinaci kláves Alt-C. Pak zapíeme volaèku cílové stanice. Je-li stanice zapsána
v seznamu NAMES.GP, staèí zadat volaèku bez cesty, jinak se musí udat celá cesta.
Chceme-li se napøíklad spojit se stanici DH1DAE pøes DB0NWS a DB0FN a DH1DAE
jetì není zapsána v seznamu, musíme zadat na otázku po volacím znaku DH1DAE
DB0NWS DB0FN. Je-li vak DH1DAE napsána v seznamu, staèí údaj DH1DAE, ostatní
zaøídí GP. Chceme-li spojení pøeruit, zvolíme jednodue kombinaci kláves Alt-D.
Máme-li spojení s nìjakou stanicí, je mono jednodue psát na klávesnici. Text se
ukáe v horním okénku a mùe být editován pomocí kurzorù. K vyslání textové øádky
musíme stisknout <Enter>. Vstupní editor je vybaven automatickým zalamováním
øádek, to znamená, e pøi dopsání øádky se slovo, které jetì nebylo dopsáno do kon-
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ce, je napsáno automaticky do následující øádky a poslední øádka je odeslána. Tímto
zpùsobem nemùe docházet k nekontrolovanému rozdìlování slov na konci øádky.
Pøenos souborù: Alt-T
Existují 3 druhy pøenosu dat:
1. Pøenos textu (textové soubory)
2. Pøenos binárních dat
3. Pøenos Auto Bin
Pøi pøenosu textových souborù je soubor postupnì naèten a vyslán ke QSO partnerovi. Pøitom se ale nepøenáejí urèité znaky, napø. LF nebo EOF, to znamená, e text
je lehce pozmìnìn. To ale u textových dat nehraje ádnou roli.
Chceme-li ovem pøenáet data, která nesmìjí být pozmìnìna, musí být vyslán
pøísluný obsah souboru, napø. EXE soubory, jako binární soubor. Pøenos AUTOBIN je
rozíøení pøenosu binárních dat. Zde se pouije pro pøenos malý jednoduchý protokol,
kterým mohou být pøi pøenosu zjitìny eventuální chyby. Pøed vlastním pøenosem se
nejprve vyle k protistanici informace o délce souboru a protistanice potvrdí pøijetí této
informace. Pak bude následovat vlastní pøenos dat. Po ukonèení se k QSO partnerovi vyle kontrolní souèet, který byl vypoèten bìhem pøenosu, jeho program udìlá toté
a tak je mono souèty porovnat. Mají-li rozdílnou hodnotu, dolo pøi pøenosu k chybì
a data, která byla pøijata u QSO partnera jsou pokozená. Tento zpùsob pøenosu je
kompatibilní s Turbo Packet, TOP, SP atd. GP pozná pøi zapnutém 7+ AutoSave hlavièku AutoBin automaticky.
Jestlie bìhem nìkterého pøenosu dat zakonèíme Alt-X, pak pøi novém startu zaène pøenos na téme místì, kde byl pøeruen.
Nahrávání textu QSO Alt-S
Existující QSO mùe být nahráno rùznými zpùsoby. Je-li toto ukládání do pamìti
aktivováno, zmìní se odpovídající menu a pouije se pro dokonèení ukládání do pamìti. Bìhem ukládání dat do pamìti mùe být GP ukonèen Alt-X. Pøi novém startu
bude ukládání pokraèovat.
Následuje popis rùzných metod ukládání do pamìti :
Textová data on line
Zde se píe text na disk v okamiku, kdy se zobrazí na displeji. To se dìje tak
dlouho, dokud není ukládání ukonèeno. Ukládá se jen ten text, který je pøijímán po
zapnutí ukládání. Ukládá se rovnì vysílaný text.
Ukládání èásti textu
Libovolnou èást z pøijímacího bufferu lze uloit na HD. To je uiteèné, chceme-li
napø. z BBS uloit zajímavý text a pøedtím jsme nezapojili on line ukládání. Takto se
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k tomu mùeme rozhodnout dodateènì teprve po pøeètení zprávy. Ovem na HD je
mono uloit pouze text, který se dosud nachází v bufferu. Je-li zvolen malý buffer,
mùe se stát, e se èást textu u pøepsala a tak je tato èást textu ztracena. Proto
bychom mìli vdy pro jeden kanál, na kterém vdy konektujeme svùj potovní box,
zvolit relativnì velký buffer (napø. 500 øádek).
Ukládání na HD AUTOBIN
Tato funkce ukládá na HD (Hard Disc) binární data s pøenosovým protokolem, který
je kompatibilní s Turbo Packet, SP a AHP. Chceme-li pøijmout od partnera nìjaká
binární data, musíme nejprve aktivovat u sebe ukládání binárního souboru a to PØEDTÍM, ne je u QSO partnera nastartován pøenos. Chceme-li ukládat na HD nìjaká
binární data, která byla kódována v 7PLUS, mùeme je ukládat do pamìti jako normální text, tedy on line.
Od verze 1.50 nemusíme pøíjem AUTOBIN startovat ruènì, ale mùeme to nechat
na programu GP. Pøedpokladem k tomu je ovem ta skuteènost, e jsme zapojili 7+
AutoSave a e protistanice vyle rozíøenou AutoBin hlavièku, v ní je obsaeno jméno dat. To se týká napø. SP od verze 6.0 a DieBoxu od verze 1.9.
Code-AutoSave
Code AutoSave je uiteèná funkce k ukládání kódovaných dat 7PLUS do pamìti.
Ukládání takových souborù toti GP provádí automaticky a my se nemusíme starat
o správná jména dat. Program pozná vechna 7PLUS data, tedy i .ERR a .COR data.
Praktické je to zejména v tom pøípadì, je-li program nebo obraz rozdìlen na více
èástí. Protoe GP volí správná jména pro pøísluná data automaticky, nemusíme se
vùbec o nic starat, jen je tøeba napø. zadat BBS pøíkaz r 10-20.
Zpùsob fungování je jednoduchý. Jakmile je nìkterá 7PLUS hlavièka rozpoznána
a není-li zapojeno ukládání na HD, pak GP automaticky aktivuje on line ukládání a oznámí to v informaèním okénku. Následující data jsou ukládána tak dlouho, a je pøijato
pøísluné koncové oznaèení. Takto vzniklá data na HD obsahují jen uiteèná data,
ostatní text napø. hlavièka z boxu není do pamìti ukládána. Tato funkce je aktivována
pøípadnì deaktivována v Setup menu.
Kopírování textu v editoru
Od verze 1.20 existuje monost právì pøijatý text z QSO okénka okopírovat do
editoru a tam jej dále zpracovávat. Pro tuto funkci je vak nutná my. Abychom mohli
kopírovat do editoru libovolný výøez textu, musíme tento výøez oznaèit. K tomuto úèelu nastavíme my na poèáteèní øádku odstavce a stiskneme levé tlaèítko myi. Tlaèítko
nepoutíme a pohybujeme myí nahoru nebo dolù, a jsou vechny poadované øádky
textu oznaèeny inverznì. Pak tlaèítko myi uvolníme a stiskneme kombinaci Ctrl-Ins
nebo Ctrl-K.
Splitscreen
Chceme-li bìhem QSO dodateènì sledovat provoz PR na kmitoètu (MONITORing),
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mùeme si pøíkazem Alt-F8 rozdìlit obrazovku na dvì poloviny. Na horní polovinì
mùeme pokraèovat v QSO, na dolní sledovat monitor. Klávesami Alt-F9 a Alt-F10
lze dìlící èáru mezi obìma polovinami posunovat. Dìlicí èáru pak mùete zapnout
nebo vypnout pravým tlaèítkem myi. Velikost oken se dá také mìnit, jestlie ukazatel
myi zamìøíme na symbol ipky na dìlící èáøe a pøi stisknutém levém tlaèítku myí
pohybujeme nahoru nebo dolù.
Scroll-Lock
Rolování na obrazovce lze zastavit stisknutím klávesy Scroll-Lock. Stejnou funkci
má i spínaè ScrLock na pøedìlu mezi QSO- a monitorovací obrazovkou. Tento spínaè
lze ovládat myí.
Pøíkazy TNC
Chceme-li zmìnit parametry TNC, provedeme to stisknutím klávesy <Esc>. Na to
se objeví okno, do nìho mùeme pøíkaz vepsat. Opìtovným stiskem <Esc> okno
zavøeme, ani by pøíkaz byl proveden, jinak jej potvrdíme pomocí <Enter>.
BBS-Menu
Mailboxy poskytují monost nalistovat vechny nové zprávy od posledního loginu.
Takový seznam odpovídá v kadém systému Mailboxu urèitému formátu. GP má schopnost rozeznat odpovídající seznamy u rùzných BBS systémù. Rozeznává:
DieBox
F6FBB (Verze 5.15 vak jen s výhradou)
DK5SG-BBS (DB0SAO)
DB0IE
Pøijme-li GP takový seznam, uloí ho do pamìti speciálního bufferu. Tento buffer je
spojen s volièem menu, take si mùete pohodlnì vybrat zvolenou zprávu ke ètení.
Odklepnutím se automaticky pøemìní na pøíkaz ke ètení dat a ten je vyslán do boxu.
Potom u mùeme èekat na text. Kdy se pøeruí spojení s boxem, seznam se zase
vymae. Seznam se vymae (zruí) jen tehdy, jestlie uivatel sám zruí spojení tøeba
pomocí Disc. Pøi Time-out, Link failures atd. zùstává seznam zachován a mùe být
znovu pouit pøi obnoveném spojení. Ten musí ovem následovat na téme kanálu!
Protoe existuje jen JEDEN buffer, mùeme tuto funkci také pouít jen tehdy, jsme-li
spojeni jen S JEDNÍM MAILBOXEM V TÉME ÈASE, jinak by se vechny zápisy
jednotlivých mailboxù psaly do tého bufferu a docházelo by tak nutnì k chybám. Tuto
funkci pouijeme takto:
1. spojení s boxem
2. vyslat do boxu pøísluný C(HECK) pøíkaz
3. jakmile je pøijat celý seznam a ukáe se Prompt, volíme pomocí Alt-F1 Checkokno, vyhledáme kurzorovou klávesou ty zprávy, které chceme pøeèíst a oznaèíme je
pomocí klávesy mezera. Chceme-li zprávy èíst, musíme zadat <Enter> a pak u jen
èekáme, a se zpráva objeví. Toto lze libovolnì èasto opakovat. Chceme-li pøeèíst jen
jednu zprávu, staèí na tuto zprávu nastavit barevný pruh a stisknout <Enter>.

Radek Václavík, Pavel Lajner: Packet Radio - BEN technická literatura

29

Nachází-li se v BBS-Menu jetì jeden seznam a nový seznam je pøijímán, ukáe
se dotaz: Starý seznam zruit ano/ne, pøeruení. Zvolíme-li Ano, pak se starý seznam zruí a je nahrazen novým pøíspìvkem. Ne pøipojí nový pøíspìvek ke starému
seznamu.
Funkce DieBox-LIST
Funkce LIST má v principu stejnou funkci jako funkce CHECK. Toto menu ale
funguje jen s Mailboxem. K seznamu lze pøiøadit pouze jednu rubriku. Pouití této
funkce vypadá takto:
1. Spojení s boxem
2. Nalistovat pøíslunou rubriku (èti info o pøíkazech boxu)
3. Jakmile dojde celý seznam a objeví se Prompt boxu, navolí se pomocí Alt-F2
funkce LIST, zvolíme kurzorem pøísluné zprávy ke ètení a oznaèíme mezerníkem. Chceme-li zprávy pøeèíst, musíme zadat <Enter> a pak u jen èekáme na
zprávy. Toto lze libovolnì opakovat. Chceme-li pøeèíst jen jednu zprávu, staèí
nastavit barevný pruh na tento údaj a stisknout <Enter>.
Funkce Find
V BBS-Menu i v DieBox-List mùeme nechat vyhledat urèitý text. K tomu staèí
stisknout Alt-F nebo stisknout pomocí myi odpovídající ikonu a pak hledaný pojem
napsat do zadávacího okénka. Jakmile je øádka s hledaným pojmem nalezena, oznaèí
GP tuto øádku barevným pruhem. Novým zadáním Alt-F a potvrzením nového pojmu
hledání pokraèuje od souèasné pozice kurzoru. Je-li vak zadán nový hledaný pojem,
zaèíná GP s hledáním vdy na poèátku seznamu, nezávisle na pozici barevného pruhu.
Autorouter
Autorouter nám pomáhá konektovat známé stanice, ani bychom museli zadávat
kompletní cestu nebo se ruènì propracovávat digipeatry. Pøedpokladem ovem je, e
cesta k pøísluné stanici je známá a e byla zaznamenána v datech NAMES.GP. Záznamy v seznamu mají vdy následující syntaxi:
nebo

TYP>CALL NAME; CESTA

TYP>IDENT:CALL NAME; CESTA

Dùleité je správné zadání TYPU, nebo podle nìj GP rozezná, které akce mají být
provedeny a které nikoliv. Napø. funkce CHECK a LIST mohou být pouity jen u mailboxu, zatím co zpráva mùe být pomocí REMOTE pøíkazu //n Text zaslána jen do
tìch kanálù, které jsou spojeny s koncovou stanicí (jiným uivatelem). Jméno stanice
nemusí být uvedeno, nebo mùe být maximálnì 22 znakù dlouhé. Musí se dbát na to,
aby volací znak a údaje TYPU byly psány velkými písmeny jako u níe uvedených
pøíkladù. Je-li pøísluná stanice dosaitelná pøímo a bez digipeaterù, pak je cesta jednodue vynechána, pokud ne, obsahuje cesta vechny nutné digi.
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DÙLEITÉ: Poslední zápis digi musí mít v kadém pøípadì VDY syntax TYP>CALL
a nesmí obsahovat ádný IDENT!
Typ má obsahovat následující písmena:
B : Mailbox (napø.: B>DB0SGL)
D : L2-Digipeater (napø.: D>DB0ID)
F : Flexnet (napø.: F>DB0FN)
N : NetRom, TheNet, obecný nód (napø.: N>DB0EAM)
! : jako N, zde se pouije pøíkaz C!
T : Terminal - koneèná stanice (napø.: T>DH1DAE)
Je-li koneèná stanice pouita jako digipeater, pak GP generuje automaticky pøísluný pøíkaz Remote, tedy //C.... Oznaèením typu rozezná GP jakým zpùsobem musí
konektovat jednotlivé stanice. Zadání cesty vypadá takto:
T>DH1DAE Ulf; D>DB0NWS D>DB0FN T>DH1DAE

V tomto pøípadì vysílá GP na TNC pøíkaz C DH1DAE DB0NWS DB0FN.
Je-li vak v cestì k dispozici jetì jeden N>- nebo F>-digi, napø.:
T>DH1DAE Ulf; N>DB0HSK F>DB0DOZ D>DB0FN T>DH1DAE

pak vypadá konekt trochu jinak. Zde bude nejdøíve konektován DIGI DB0HSK, pak
bude vyslán pøíkaz C DB0DOZ a posléze pøíkaz C DH1DAE DB0FN.
Následující pøíklad demonstruje pouití typu !:
T>DF3VI Patrick; D>DB0FN-9 !>DB0II !>ON5PL !>ON5ZS F>LX0PAC D>DB0HOM

GP generuje pouze následující sekvenci
C DB0II DB0FN, C! ON5PL, C! ON5ZS, C! LX0PAC, C DF3VI DB0HOM
Ident mùe napø. vypadat takto:

F>SIEGEN:DB0FN Digi Siegen
T>ULF:DH1DAE Ulf; D>SIEGEN T>DH1DAE

Pro spojení s DH1DAE staèí Alt-C ULF.

Nastavení: Alt-U
GP nabízí monost mìnit v prùbìhu provozu nìkteré programové parametry. Jde
napø. o nastavení barvy èi o aktivování nebo deaktivování dálkového øízeni pro QSO
kanál atd. Jednotlivé body menu mohou být navoleny buï klávesou kurzoru a <Enter>
nebo dvojitým stisknutím levého tlaèítka myi. Pøi skonèení GP s Alt-X jsou uloena
vechna nastavení tohoto MENU do pamìti dat CSTAT.GPB a pøi dalím startu se GP
znovu na tyto hodnoty nastaví.
Závìr
Graphic Packet patøí v souèasné dobì mezi nejrozíøenìjí programy pro PR, zvlátì
pro jeho snadnou obsluhu a pøíjemné uivatelské grafické prostøedí. GP nedisponuje
vemi monostmi jako SP, ale pro bìný provoz zcela vyhovuje a tak nezùstává ne
jej doporuèit.
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2.7

Zaèátky s programem SP (Eskay Packet)

Úvod
Poèátky tohoto programu spadají do hlubokého pravìku (z pohledu PR v Èechách),
kdy se jednalo o jeden z mála dostupných programù pro PR a nutno øíci, e dodnes
zùstal velmi populární. Autorem je Siegmund F. Kluger, DK4NB a program existuje ve
verzi 9.75 a ani dnes po létech neztrácí nic na svých kvalitách jak ve verzi pro DOS,
tak pro Atari ST. V tomto popise se ve vztahuje k verzi pro DOS, odchylky pro Atari
jsou jen nepatrné a jsou uvedeny v manuálu..
Následující povídání je rozèlenìno do ètyø èástí:
*
*
*
*

základní instalace a konfigurace SP9
SP pro zaèáteèníky, základní tipy pro ovládání
SP pro pokroèilé, vybrané funkce programu
význam nìkterých parametrù, kláves, obsah konfiguraèních souborù.

Základní instalace a konfigurace SP9
Po rozbalení programu a vech pomocných souborù je nutno absolvovat jetì nìkolik krokù ke správné èinnosti programu. Absence instalaèního programu je cenou za
software, který je jinak zdarma. Pøedpokládané umístìní konfiguraèních souborù je
v adresáøi C:\HAMRADIO\SP. Nejdùleitìjím krokem je správné nastavení znaèky,
nìkterých základních parametrù a parametrù pro komunikaci s TNC. To znamená:
1. V souboru CONFIG.SP vude zmìnit MYCALL (pøípadnì znaèku amatéra, od
nìho jste získali kopii programu) na vlastní znaèku, zvlátì pak øádek:
INI

=

I

MYCALL # znaèka v TNC

2. V souboru CONFIG.SP je moné nastavit videoreim podle vlastního hardware:
CFG=VIDEO:0 # automatický reim, velké fonty EGA/VGA
obvykle vyhoví, ale jsou moné i tyto varianty:
CFG=VIDEO:0,M # pro Hercules
CFG=VIDEO:1 # pro EGA mení fonty
CFG=VIDEO:2 # pro EGA/VGA malé fonty

3. dále nastavit v CONFIG.SP adresáøe (pokud ji nejsou správnì):

HLP=C:\HAMRADIO\SP # adresáø s nápovìdnými soubory
RMP=C:\HAMRADIO\SP\REMOTE # adresáø viditelný pøi REMOTE provozu
SVP=C:\HAMRADIO\SP\SAVE # adresáø, kde se ukládají SAVE soubory
SVB=C:\HAMRADIO\SP\BACKUP # adresáø pro záloní soubory
RUN=C:\HAMRADIO\SP\RUN # adresáø s dálkovì ovládanými programy
SPL=C:\HAMRADIO\SP\7PLUS # adresáø, kde se uloí 7PLUS soubory
PMS=C:\HAMRADIO\SP\PMS # adresáø pro personal mailbox
BIN=C:\HAMRADIO\SP\BOXBIN # adresáø, kde se uloí binární soubory
DXC=C:\HAMRADIO\SP # adresáø pro soubory týkající se DXC
TMP=C:\HAMRADIO\SP\TEMP # adresáø pro doèasné soubory
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Tato èást musí ve vech øádcích odpovídat aktuálnímu umístìní programu a vechny
adresáøe musí existovat pøi spoutìní programu.
4. Podle pouívaného HW pro PR a zpùsobu jeho pøipojení je nutné jetì nastavit
následující parametry:
* pro provoz s TNC v HOST-módu v souboru CONFIG.SP v øádcích:

CFG=BAUD0:9600 # nastavit rychlost komunikace PC s TNC,
CFG=PORT0:1 # nastavit èíslo sériového portu pro komunikaci.

* pro provoz s BayCom modemem v CONFIG.SP:

CFG=PORT0:T # nastavit virtuální port pro komunikaci s TFX u SP9.75
CFG=PORT0:5H # nastavit virtuální port pro komunikaci s TFX u SP9.01

Pøed sputìním SP9 s BayCom modemem je nutné jetì nahrát softwarové
TNC, tedy nejlépe program TFX pomocí: C:\HAMRADIO\TFX\TFX.COM -C:n - kde
n je èíslo sériového portu (1 nebo 2). Úplnì nejlepí je spojit instalování TFX, sputìní
SP a odinstalování TFX do dávkového souboru napøíklad takto:
PR.BAT:
@ECHO OFF
C:
C:\HAMRADIO\TFX\TFX.COM -c:1
CD C:\HAMRADIO\SP
SP.EXE -b
C:\HAMRADIO\TFX\TFX.COM -u
CD \

Tímto by základní konfigurace programu mìla být pøipravena k provozu, jetì jednou se pøesvìdèete, zda rychlosti nastavené v TNC a v CONFIG.SP jsou stejné a zda
je TNC (BayCom modem) pøipojen do správného COM portu.
SP pro zaèáteèníky
Následující popis je zjednoduen hlavnì pro rychlou orientaci a je zamìøen na
nejsnaí ovládání. Pøi spoutìní programu probíhá naèítání parametrù, inicializace
TNC a po chvíli se ukáe obrazovka rozdìlená na nìkolik èástí. V èásti obrazovky
úplnì nahoøe se vdy objevuje to, co píete - je to tzv. editaèní okno. V tomto oknì se
mùete pohybovat pomocí ipek, kláves Home, End, PgUp, PgDn. Dále jsou k dispozici mnohé kombinace pro mazání pøesunování a práci s textem. V podstatì se
jedná o jednoduchý, avak výkonný editor.
Editaèní okno je oddìleno od hlavního okna stavovou litou, její obsah se mìní
podle stavu spojení. Lita mùe být i dvouøádková, podle nastavení v CONFIG.SP.
Obsahuje postupnì èíslo kanálu, znaèku protistanice (pøípadnì znaèku nódu), vlastní
znaèku vèetnì SSID, základní poèítadla stavu spojení, verzi programu nebo èas spo-
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jení, vlajky ukazující základní nastavení, poèet volných bufferù v TNC a èas. Litou lze
pohybovat pomocí kombinací kláves Ctrl-F3 a Ctrl-F4. Hlavní okno (pod touto litou)
zobrazuje text pøijatý od protistanice pøípadnì i text vyslaný. Toto je hlavní èást obrazovky. K odrolovanému textu se lze vrátit stiskem edého + a - na numerické klávesnici,
pøípadnì jemnì pomocí kombinací Ctrl-ipka nahoru a Ctrl-ipka dolù. V horní stavové litì se pak ukáe, kolikátý øádek z celkového poètu moných je právì vidìt.
Dále následuje u oken pro spojení i druhá lita, která obsahuje znaèky protistanic
na jednotlivých kanálech nebo text discon, je-li daný kanál volný. Kanály se pøepínají
pomocí kláves F1 a F10 a takto je k dispozici celkem 10 obrazovek. Pokud je znaèka
protistanice podbarvena jinou barvou, znamená to, e na tomto kanále se objevila nìjaká nová informace, kterou si lze pøeèíst po pøepnutí na daný kanál. Poslední oblastí
na obrazovce je monitorovací okno, které mùe být celé skryto. Dává nám ale informaci o provozu na PR kanále a je uiteèným doplòkem v provozu. Toto okno lze zvìtovat
a zmenovat pomocí kláves Ctrl-PgUp a Ctrl-PgDn. Na obrazovce monitoru je vidìt
jen editaèní okno a monitorovací okno. Mezi aktuálním kanálem a monitorem lze pøepínat pomocí Alt-M nebo F12.
Toto byl struèný popis toho, co je vidìt na obrazovce, a nyní následuje popis jak
s programem pracovat. Nejdùleitìjí kombinací je stisk kláves Alt-X, kterým se program ukonèí. Jednotlivé funkce programu se ovládají kombinacemi kláves Alt, Ctrl,
Shift a nìkteré dalí klávesy anebo velkou skupinou pøíkazù uvozených stiskem klávesy Esc. Tato klávesa musí být stisknuta jako první na volném øádku a pak se zobrazí
znak » (v dalím textu bude stisk klávesy Esc - jako uvození pøíkazu - naznaèen právì
pomocí tohoto znaku, napø. » QRG 144.600). Ostatní jiný text je odeslán protistanici.
Pøi správné konfiguraci a úplnì nejzákladnìjím provozu pouíváme kromì kláves F1
a F10 pro pøepínání kanálù jen nìkolik pøíkazù. » C znaèka_nódu je základní pro
spojení s nejbliím nódem. Podobnì se chová i pøíkaz Alt-C znaèka_nódu. Pokud
vak znaèku neuvedeme (Alt-C Enter), lze si potom vybrat z pøednastavených cest
napø. cestu k domácí BBS, DXClusteru, dalí stanici, a.j. Prvních deset z tìchto pøednastavených cest lze rychle vyvolat pomocí Alt-F1 a Alt-F10. Jak tyto cesty správnì
nastavit je uvedeno dále v tomto pøíspìvku (soubor PATHLIST.SP).
Vechny ostatní pøíkazy se ji vysílají jako text pro nód nebo BBS a s ovládáním
konkrétního terminálového programu ji nesouvisí. Spojení lze obvykle ukonèit pomocí nìkterého pøíkazu nódu èi BBS, ale nejrychleji tak lze uèinit i pøíkazy » D nebo
Alt-D.
Rychlý pøehled vech pøíkazù lze vyvolat stiskem Alt-H. Pøibliný pøeklad této nápovìdy je uveden dále.
SP pro pokroèilé, vybrané funkce programu
Pøenos souborù:
Existuje nìkolik druhù pøenosù souborù v síti PR. Nejjednoduí je poslání textového souboru (napø. zpráva napsaná døíve pomocí textového editoru). Pøíkazem » ST
název_souboru se dosáhne poadovaného.
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Na tomto místì je nutno poznamenat, e vìtina souborù textových editorù
(T602, MAT, Word, atd.) NEMÙE být pøímo odeslána do BBS, protoe by byla
zcela neèitelná, ale pøed odesláním je jetì nutné v textovém editoru provést
konverzi do textového formátu MS-DOS, ASCII nebo podobnì. (U nejrozíøenìjí
T602 volte menu: F10/Soubor/Export/ASCII1 a název exportovaného textového souboru; dále pøi pouití èeských písmen je nutné si dát pozor na pouité kódování F10/
T602/Vst/Výst.Kód/KEYBCS2 - je nejpouívanìjí kód Kamenických).
Dobrou kontrolou pøed odesláním je pouití pøíkazu SP: » VI název_souboru.
Je-li text nyní správnì èitelný, je pravdìpodobné, e bude takto èitelný i ostatním
uivatelùm. Pøíkaz » VI tedy obecnì slouí k prohlíení textových souborù pøi
bìhu SP.
Programy, zkomprimované soubory a jiné binární soubory NELZE posílat pøímo
jako textové soubory. Standardním zpùsobem jak posílat tyto soubory, je jejich konverze pomocí programu 7PLUS (7PLUS). Tento program nejprve binární soubor rozdìlí
na mení díly pro snaí pøenos (je-li to nutné), nìkteré speciální znaky zakóduje,
rozdìlí do jednotlivých øádkù a tyto stejnì jako i celý soubor vybaví kontrolními souèty.
Takto oetøený soubor ji lze pøímo pøenáet sítí BBSek a pøípadnou chybu pøi pøenosu
lze na poádání pøíjemce opravit zasláním pouze vadného øádku. Ale o tomto více na
jiném místì této publikace. Zakódovaný soubor (má pøíponu .7pl nebo .p01 a .pxx)
se do BBS posílá ji jako normální textový soubor pøíkazem » ST. Od verze SP9.75 ji
není nutné pøed odeslání soubor konvertovat, ale SP tak uèiní automaticky, vèetnì
odesílání pøíkazu SEND pro BBSku, názvu zprávy a znaku konce zprávy a to ve
jedním pøíkazem: » S7 název_souboru název_rubriky@smìrování (napø. » S7
C:\PROGRAM.ARJ AMASW@OKOM odele soubor PROGRAM.ARJ do rubriky
AMASW@OKOM).
Binární soubor lze za jistých okolností moné poslat pøímo, tzv. protokolem AUTOBIN. Podmínkou vak je, e protistanice daný protokol ovládá (vìtina terminálových
programù, nìkteré BBS). Navíc není vhodné posílat delí soubory, protoe pøi výpadku spojení nebo chybì pøenosu je nutné celý pøenos opakovat. Pøíkaz » SB
název_souboru nebo » SB zpùsobí výmìnu úvodní hlavièky obsahující název souboru a kontrolní souèet s protistanicí a následné odeslání souboru jak je. Po konci
pøenosu protistanice obvykle uvede, zda byl èi nebyl soubor pøijat v poøádku.
Pøíjem souborù:
Je mnohem jednoduí. Soubory 7PLUS i posílané protokolem AUTOBIN se automaticky rozpoznají, uloí do pøísluných adresáøù SP a uivatel se nemusí o nic starat.
Pøedpokladem je, e SP pozná, e protistanice je BBSka = má zápis v GREETING.SP
(viz dále) s úrovní 3 (ta je právì vyhrazena BBSkám), F nebo b. Druhou moností je
automatické rozeznání pomocí masky v CONFIG.SP na øádku:
BOX=OK0...;DB0...;OE.X..;SR.... # maska pro BBSky

Takto definovaná maska pøiøadí úroveò 3 vem stanicím OK0, DB0, atd.
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Ukládání textù:
Pøíkazem Alt-S se zahájí nebo ukonèí probíhající ukládání textu v hlavním oknì.
Tímto zpùsobem ale nelze uloit text, který ji byl pøijat a zatím se nachází v bufferu
(lze jej rolovat zpìt). Pøíkaz » WW název souboru nejprve uloí tyto øádky a pak
bude pokraèovat v ukládání textu tak jako ALT-S.
Obsah vybraných konfiguraèních souborù
INFO.SP je standardní informaèní text vyslaný pøíkazem //I.
Op: Pavel OK2UCX@OK0PHL.#BOH.TCH.EU
QTH: umperk, JN89LX (via OK0NRS)
QTH/p: Ronov pod Radhotìm, JN99BL (via OK0NO)
RIG: TRX 1W, TNC-2mv + TheFirmWare TF 2.7b [DAMA] by NORD><LINK
PC/AT 386, 130 MB HDD + EskayPacket SP 9.75 by DK4NB

WELCOME.SP obsahuje text, který je vyslán na zaèátku spojení. Je-li CTE=ON, je tento
text vyslán vdy. Pøi CTE=OFF se text nevysílá, je-li o stanici záznam v GREETING.SP.
@OK2UCX
\G. Tady Pavel. QTH: Sumperk, JN89LX.
Své jméno zapi pomocí //NA <jmeno>.

QRT.SP obsahuje texty vysílané pøi //Q - následujícím zpùsobem je moné definovat nìkolik textù, které jsou pak náhodnì vybrány.
|3
|
Brzy naslyenou, \N.
|
73! a ahoj!

73! Pavel OK2UCX.

Pavel OK2UCX.
|
Diky za popovídání \N a 73!
Pavel OK2UCX.

QRGLIST.SP umoní SP rozeznat pracovní frekvenci podle slyené znaèky (obvykle
nódu):
# List of frequencies and call signs.
# Enter only known, fixed-frequency digipeaters.
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# Lines must be less than 63 characters long, no trailing blanks.
# Frequencies must be 7 digits exactly in the format shown,
# 23cm without the GHz digit.
#
144.800 OK0NM
144.825 OK0NO
145.275 OK0NRS
#
# End of the QRGLIST.SP file.

PFKEYS.SP definuje texty, které budou vyslány kombinací Shift-F1 a F12:
/F1=Pavel OK2UCX@OK0PHL.#BOH.TCH.EU.
/F2=73!
/F3=PSE QRX ...
/F4=
/F5=
/F6=
/F7=
/F8=
/F9=
/F10=
/F11=
/F12=Please type //Q for Disconnect. TNX.

PATHLIST.SP obsahuje pøednastavené cesty pro Autoconnect. Tento soubor umoní
zrychlený výbìr pøednastavených stanic pomocí Alt-F1 a F10. Øádky uvozené
XXX.XXX: se pøi Alt-C <Enter> zobrazí vdy, ostatní s danou frekvencí jen je-li shodná
s pracovní. To je výhodné pøi pøechodu na jiný nód. Øádkem s frekvencí se definuje
vstup do sítì (je zde formálnì oznaèen jako =FLXNET), ostatní záznamy jsou pak
stejné. Napø. pøi Alt-F2 se na frekvenci 145.275 zaène vykonávat následující: SP se
nejprve spojí s OK0NRS a pak vyle textový pøíkaz C OK0DXC. Po úspìném spojení
s OK0DXC toto oznámí SP zvukovým signálem. Na jiné frekvenci se bude mìnit pouze
vstupní nód, ostatní sekvence se nemìní.
# PATH LIST OK2UCX @ OK0PHL.#BOH.TCH.EU
#
# F> FlexNet N> NET/ROM D> Digipeater K> KANODE
XXX.XXX:OK0PHL L>=FLXNET
XXX.XXX:OK0DXC L>=FLXNET
XXX.XXX:OK0NH L>=FLXNET
XXX.XXX:SP6KBL L>=FLXNET
XXX.XXX:OK0PAB L>=FLXNET
XXX.XXX:OK0NMB L>=FLXNET
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XXX.XXX:OK2XDI L>=FLXNET F>OK0NRS
XXX.XXX:OK2XDX L>=FLXNET F>OK0NM
XXX.XXX:OK2UCX L>=FLXNET F>OK0NO
144.625:=FLXNET F>OK0NMB
144.675:OK0PAB L>=direct
144.800:=FLXNET F>OK0NM
145.275:=FLXNET F>OK0NRS
144.825:=FLXNET F>OK0NO

GREETING.SP definuje pro kadou stanici následující parametry: LEV=n, kde n je
úroveò - ta urèuje práva konkrétního uivatele, tedy které REMOTE pøíkazy je mu umonìno vykonat. Úroveò F patøí FBBS, b BayComBBS, 3 je standard pro bezobsluné
stanice (nódy, BBS, DXCluster). NAM= je jméno nebo název, které se ukazuje na horní
litì bìhem spojení. INF= je pøídavná informace, jen se zobrazí pouze v oknì na
zaèátku spojení, pøípadnì po stisku Alt-I. GRE= je pozdrav, jím je stanice na zaèátku
pøíchozího spojení oslovena. Èást souboru mùe vypadat napø. takto:
@OK0NRS
LEV=3
NAM=RMNC/erák
INF=RMNC/FlexNet erák, JO80NE, 1320 m.n.m.
@OK0NH
LEV=3
INF=RMNC/Holice
NAM=RMNC/Holice
@OK2XDI
LEV=1
NAM=Vaku
INF=Vaek, umperk
GRE=\G \N.
@OK2XDX
LEV=4
NAM=Radku
INF=Radek, umperk, sysop OK0NRS
GRE=\G \N.
@OK0PAB
LEV=F
INF=Brno-Královo Pole, FBBS
NAM=Brno-Královo Pole
@OK0PBB
LEV=b
INF=Brno-Kohoutovice, BayComBBS
NAM=Brno-Kohoutovice
@OK0PHL
LEV=b
INF=Holice, BayComBBS
NAM=Holice, BayComBBS
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@OK1HLD
LEV=1
NAM=Libore
INF=Libor, Holice, sysop OK0NH, OK0PHL
GRE=\G \N.
@OK1UCI
LEV=1
NAM=Petøe
INF=Petr, Holice, sysop OK0NH, OK0PHL
GRE=\G \N.

Vìtina tìchto konfiguraèních souborù mùe obsahovat makro znaky, které jsou
pøed vysláním vdy interpretovány a to takto:
\7 vloí znak zvonek
\C vloí znaèku pøipojené stanice
\c vloí èíslo TNC
\D vloí datum
\G vloí pozdrav bìhem dne definovaný: MWA=Dobre rano, MWN=Hezke
odpoledne MWP=Dobry vecer
\K vloí èíslo kanálu
\L vloí èas zaèátku spojení (login)
\M vloí vlastní znaèku
\N vloí jméno protistanice z GREETING.SP (nebo dr OM není-li
známo)
\P vloí hodnotu úrovnì
\Q vloí frekvenci
\r vloí novou øádku
\T vloí aktuální èas
\t vloí pomìrnou rychlost pøenosu v bytes/sec
\U vloí datum a èas posledního loginu. Je-li toto první, je ignorováno \V vloí èíslo verze SP
\W vloí den v týdnu
\X
iterpretuje následující dva znaky jako hexadecimální èíslo a
vloí pøísluný ASCII znak
\Z vloí znak Ctrl-Z
\Z vloí èasovou zónu (TZO=)
\\ vloí znak \

Jiný pøíklad WELCOME.SP:
Dobre rano \N, jsi na kanale \K.\rToto je SP \V na \Q.
Nyni je: \W \D \T\rLogin \L\r\U\r\r\C de \M>

se rozloí následovnì:
Dobre rano Vasku, jsi na kanale 5.
Toto je SP 9.75 na 145.010.
Nyni je: Sun 09/04/94 10:01:11
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Login 09/04/94 10:01.09
Last login 08/30/94 21:33:00
OK2XDI de OK2UCX>

DXCCONV.EXE, DXC.DAT, DXC.ERG - editujte vlastní lokátor v DXC.DAT, pak
spuste DXCCONV.EXE. Vytvoøí se soubor DXC.ERG, který se umístí do adresáøe
spolu s CONFIG.SP. SP potom pøi spojení s DXClusterem vypíe mnoho dalích uiteèných informací o jednotlivých záznamech DXClusteru, jako název státu, smìrování,
atd. Podmínou správné funkce je, aby daný DXCluster byl uveden v CONFIG.SP:
CLU=OK0DXC;OK0DXP;OK0DXI;DB0SDX # znaèky DXClusterù

Dále následuje struèný pøeklad nápovìdy (Alt-H). Podrobný návod vech pøíkazù
je velmi obsáhlý a je dispozici na BBSkách. Cílem tohoto pøíspìvku bylo pouze naznaèit rozsáhlé monosti programu Eskay Packet, které skýtá. Podrobné studium
CONFIG.GP napoví o mnohých dalích monostech SP.
ALT-pøíkazy:
Alt-A
Alt-B
Alt-C
Alt-D
Alt-E
Alt-F
Alt-G
Alt-H
Alt-I
Alt-J
Alt-K
Alt-L
Alt-M
Alt-N
Alt-O
Alt-P
Alt-Q
Alt-R
Alt-S
Alt-T
Alt-U
Alt-V
Alt-W
Alt-X
Alt-Y
Alt-Z
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prioritní kanál
pøepínaè UI-TNC
propojí s poadovanou stanicí
Alt-C ENTER nabízí volaèky zapsané v PATHLIST
rozpojit kanál
pøepnutí EDIT módu
ukáe texty pod klávesami F1-F12
výbìr souboru
tato nápovìda
ukáe USER info
pøepne SYSOPa do CONVERS módu
univerzální zruení pøenosù (pøeruí ST, SB, //W, //R)
èíst uloené zprávy (bliká M v statut øádku)
pøepíná do monitoru a zpìt
poznámková stránka
vytvoøí SYSOPùv kanál
zapíná a vypíná tiskárnu
zhasíná rozsvícené kanály v dolní litì
zapne/vypne nahrávání binárního souboru
zapne/vypne nahrávání pøijatých i vyslaných textù (jako Esc
zhasnutí obrazovky
pøíjem nìmeckých textù
VIEW mód (viz dále)
statistika SP
odchod z programu
zobrazení nahraných textù (musí být ale zapnuto nahrávání
/Alt-S/)
mazání nahraných textù

SA)
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SPECIÁLNÍ KLÁVESY:
F1-F10
F11

volba TNC kanálù
prohlíení pøijatých a vyslaných textù bìhem spojení
(jako Alt-V)
F12
pøepíná do monitoru a zpìt (jako Alt-M)
Alt+F1-F10 autoconnect
Shift+F1-12 vyslání standardních textù
Alt-Sh+Fn
standardní texty v EW
Ctrl-F1
horní okno minimální
Ctrl-F2
horní okno maximální
Ctrl-F3
horní status øádek nahoru
Ctrl-F4
horní status øádek dolù
Ctrl-F5
oznaèení ozvìny (ECHO)
Ctrl-F6
výpis vzájemnì komunikujících stanic na kmitoètu
Ctrl-F7
poèitadlo RX/TX SAVE
Ctrl-F8
volání DOSu
Ctrl-F9
náhradní
Ctrl-F10
nulování RX/TX poèitadla
Ctrl-F11
to samé, jako Shift-Alt-V
Alt-1-Alt-0 vyvolání makra uloeného instrukcí Esc MAC n
zmenuje støední okno (posouvá dolní stavovou øádku nahoru)
Ctrl-PgUp
Ctrl-PgDn
zvìtuje støední okno (posouvá dolní stavovou øádku dolù)
Ctrl-LArr
posune na levý connectovaný kanál
Ctrl-RArr
posune na pravý connectovaný kanál
Ctrl-Home
vymae støední okno
Sh-greyzpìtné prohlíení støedního okna po øádcích
Sh-UpArr
zpìtné prohlíení støedního okna po øádcích
Sh-grey+
prohlíení støedního okna vpøed po øádcích
Sh-DnArr
prohlíení støedního okna vpøed po øádcích
Greyzpìtné prohlíení støedního okna po stranách
Grey+
prohlíení støedního okna vpøed po stranách
Ctrl-PrSc
zpìt na první stranu
Ctrl-End
odchod z prohlíení

ØÁDKOVÉ EDITAÈNÍ PØÍKAZY:
Ctrl-Del
Ctrl-Home
Ctrl-A
Ctrl-B
Ctrl-C
Ctrl-D
Ctrl-E
Ctrl-F
Ctrl-H
Ctrl-J
Ctrl-K

vymazání vyrovnávací pamìti
vymazání hlavní obrazovky
kurzor na zaèátek øádku
kurzor na pøedchozí slovo
zapne/vypne blikání kurzoru
vloí aktuální datum do øádku
kurzor na konec øádky
kurzor na dalí slovo
mazání písmena vlevo od kurzoru
stejné jako ENTER
smae od kurzoru do konce øádku
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Ctrl-L
Ctrl-M
Ctrl-N
Ctrl-O
Ctrl-P
Ctrl-Q
Ctrl-R
Ctrl-S
Ctrl-T
Ctrl-U
Ctrl-W
Ctrl-X
Ctrl-Y
Ins
Del
Enter
LeftArr
RightArr
Home
End
PgUp
PgDn
UpArrow
DownArr

naète soubor do vyrovnávací pamìti
stejné jako ENTER
vloí jméno
vloí prázdnou øádku
pøesune obsah editaèního okna do jiného kanálu
vloení dalího znaku
postaví znaky vedle sebe
hledání textu
vloí aktuální èas do øádku
pøepíná velká/malá písmena
uloí editaèní okno na HD
vymae celý øádek, ale uloí jej do pamìti
vloí poslední smazaný øádek
pøepíná pøepisovací mód
vymae znak pod kurzorem
odele celý øádek
kurzor vlevo
kurzor vpravo
skok na zaèátek vyrovnávací pamìti
skok na konec vyrovnávací pamìti
pøedelá stránka
dalí stránka
kurzor na pøedelý øádek
kurzor na nový øádek

Esc pøíkazy:
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Esc
Esc
Esc

!
//xx
ACT

Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc

ALA
ALL
AT
BEL
CAL
CFG
DB
DCF
DIR
DO
DOS
DR
EC
FL
FR
FU
FX
GB
HOS

pøechod do DOSu, návrat EXIT (jako Esc DOS)
provede pøíkaz //xx (jako od protistanice)
pøeruí pøenos dat mezi PC/TNC, opìtným pøíkazem Esc ACT jej
obnoví
Zvonek, zvoní 100 násobek nastaveného èasu v CONFIG SP
vyle zprávu pro vechny spojené stanice
zobrazí autoconnecty
vypne/zapne zvonek
zmìna cílové volaèky
pøíkaz pro zmìnu nìkterého z parametrù v CONFIG.GP
vyle binární file bez protokolu
zapíe pøíkaz do CONFIG.GP
zobrazí implicitní adresáø
volá/zobrazí DO file
pøechod do DOSu, návrat EXIT (i Ctrl-F8)
zmìna DRSI parametrù
zapne/vypne ECHO
ètení FLEXPW SP
FRACK
pøeruení crosslink zvolených kanálù
vytvoøí crosslink zvolených kanálù, napø
Esc FX 1 2
zapne/vypne vekerá zvuková znamení
nastaví text pro udrování spojení (proti timeoutu)
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Esc
Esc
Esc
Esc

HO
INS
KIL
LE

Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc

LSM
LV
LW
MAC
MAX
MB
MD
MH
MM
MY
NA
NB
ND
NODE
PA
PAC
PAR
PCOPY
PF
PP
PR
QRG
QRL
QRT
QRV
RB
RDM
REM
RET
RI
RM
RP
RT
RUN
SA
SB
SC
SE
SK
SL
SP
ST
TP
TXD
UM

zapne/vypne udrování spojení
nastaví vloený kanál
DISC vech kanálù
nauèí se cestu (dáme-li pøed connectem Esc LE, provedeme connect a k poadované stanici, dáme opìt Esc LE a
potvrdíme-li Y, zapíe se cestado PATHLIST SP)
status posledních 4 zpráv
úroveò pøístupu protistanice
soubor do RX-okna
ukáe makra, nebo s Esc MAC n definuje makra
MAXFRAME
nahraje binární monitor
zachytí monitorované údaje
zobrazí seznam slyených stanic
zobrazuje komunikaci dvou zvolených stanic
nastavení MYCALL
uloení jména operátora spojené stanice do GREETING SP
zapne/vypne BIN monitor
zobrazí monitorované TheNety
zapne/vypne NODE
rùzné path pøíkazy
nastavení/zobrazení PACLEN
zmìní parametry TheNetu
kopíruje parametry
vytiskne zvolený soubor
P-Persistence
vyslání hesla TheBoxu
nastavení kmitoètu v status øádku
odvysílá text nastavený v CONFIG SP pøi nepøítomnosti SYSOPa
ukonèení programu
QRV seznam
pøíjem binárního souboru
redirect monitor
zapne/vypne dálkové pøíkazy
RETRY
zapne/vypne pøíkaz //RI (zvonek)
change remote privs
ètení path list
doba bìhu spojení
provedení RUN pøíkazu
zapne/vypne nahrávání pøijatých a vyslaných textù (jako ALT-S)
vyslání binárního souboru
tøídìní kontrolních seznamù
hledání uloeného prijímacího okna
zobrazí/nastaví klávesy
zobrazí/nastaví zpodìní vysílání po ENTER
oddìlení souborù 7PLUS z uloeného souboru
vyslání textového souboru
zobrazení/nastavení TNC parametrù
TXDELAY
nìmecká konverze

Radek Václavík, Pavel Lajner: Packet Radio - BEN technická literatura

43

Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc

US
VI
VS
WFN
WK
WR
WW
XT

zobrazí poslední øádky LOGu
prohlíení textových souborù
zobrazí uloené soubory v SAVE
zmìna WPRG file name
zápis pøednastavených kláves
line wrap
zapis do obrazovkové vyrovnávací pamìti
test obrazovky

TNC pøíkazy:
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc

@B
@T2
@T3
C
D
F
H
I
K
M
N
O
P
R
T
U
W
X
Y

volné místo ve vyrovnávací pamìti
Timer T2
Timer T3
podobnì jako ALT-C
to samé jako ALT-D
FRACK
seznam slyených stanic (TF2 1c)
nastavení MYCALL
èasové znaèky
mód monitoru
poèet opakování
MAXFRAME
P-persistence
zapne/vypne digipeatr
TXDELAY
TNC-CTEXT
zpodìní vysílání po ENTER
zapne/vypne PTT
poèet moných spojených stanic

LINK stavy:
DIS
SET
FMR
DRQ
IXF
REJ
WAK
DBS
RBS
BBS
WDB
WRB
WBB
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Disconnected
Link Setup
Frame Reject
Disconnect Request
Information Transfer
Reject
Wait Acknowledge
Device Busy
Remote Busy
Both Busy
Wait Ack / Dev Busy
Wait Ack / Rem Busy
Wait Ack / Both Busy
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RDB
RRB
RBB
MUL

Reject / Device Busy
Reject / Remote Busy
Reject / Both Busy
multimonitor je aktivní

Vlajky na stavové litì:
CONVERS
DO: xxx
-KLOCK<
>
!
#
A
B
D
E
G
H
I
L
M
N
P
R
S
T
U
u
Ü
W
X
a
b
c
e
m
n
p
r
s
x
^
v
(èíslo)

konverzaèní mód zapnut
DO se spoutí
klávesnice uzamèena
pøíchozí connect
vycházející connect
není binární monitor
kanál v reimu NODE
probíhá automatické propojování
zvonek zapnut
DO je aktivní
zapnuto ECHO
vekeré zvukové efekty vypnuty
zapnuto HOLD
vkládání znakù pøi editaci
je aktivní uèení se cesty pøíkazem Esc LE
je uloena zpráva, ètení pøíkazem ALT-L
NETROM zobrazení vyp
tiskárna zapnuta
volání SYSOPa zvonkem zapnuto
je aktivní ukládání souborù na HD
vysílání souboru
pøevod nìmèiny 1
pøevod nìmèiny 2
pøevod nìmèiny pøi pøíjmu
pøíjem souboru
MultiMonitor je aktivní
AutoSAVE zap
binární monitor zapnut
Cluster connect
EDIT mód
MDATA zap
bude vysíláno hláení o nepøítomnosti SYSOPa (Esc
je zobrazována poznámková stránka
dálkové ovládání vypnuto
pøenos mezi TNC/PC pozastaven
oznaèení ECHA zapnuto
binární soubor je vysílán
binární soubor je pøijímán
crossconnectovaný kanál
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Prohlíecí reim:
Alt-V
ESC
UpArr
Sh-greyDnArr
Sh-grey+
PgUp
greyPgDn
grey+
Home
Ctrl-Home
End
Ctrl-End
Ins
Enter
A,a
L
R
r
E
e
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zapnutí prohlíecího reimu
ukonèení prohlíení
kurzor nahoru o jednu øádku
kurzor nahoru o jednu øádku
kurzor dolù o jednu øádku
kurzor dolù o jednu øádku
kurzor nahoru o jednu obrazovku
kurzor nahoru o jednu obrazovku
kurzor dolù o jednu obrazovku
kurzor dolù o jednu obrazovku
skok na zaèátek bufferu
skok na zaèátek obrazovky
skok na konec bufferu
skok na konec obrazovky
vyslání øádky
transfer øádky
zmìnit smìr
rejstøík THEBOX LIST
vyslat READ pøíkaz
zapsat READ pøíkaz
vyslat ERASE pøíkaz
zapsat ERASE pøíkaz
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3.

NÓDY A RADIOAMATÉRSKÝ PROVOZ

Provoz na PR v pásmu VKV mùeme ve dvou pøípadech pøirovnat bìnému provozu fonií v pásmu 145 MHz:
- obdobou pøímého (direktního) spojení fónií je pøímé spojení dvou stanic pomocí
PR, jen se místo mluveného slova pøenáejí data. Je nutno na tomto místì poznamenat, e bìný rozhovor uskuteèníte mnohem rychleji klasickou fonií ne
pomocí PR. Naopak pøi pøenosu souborù z jednoho místa do druhého se bez PR
neobejdete.
- obdobou fone spojení pøes pøevadìè je spojení dvou stanic PR pøes nód. Na
rozdíl od fonie mùe pøes jeden pøevadìè pracovat libovolné mnoství stanic
naráz. Velkou výhodou existující sítì PR je potom monost uskuteènìní spojení
typu: stanice-nód-nód-...-nód-stanice, kdy je takto mono komunikovat s kteroukoliv stanicí v dosahu sítì.

3.1

Nód, jeho význam a princip

Hlavní význam PR spoèívá ve vybudované síti paketových pøevádìèù (oznaèují se
nódy). Snahou je pro vstup uivatelù budovat sí nódù s dosahem kolem 50km. Ukázalo se to jako nejlepí øeení pro stále se zvyující poèet radioamatérù se zájmem
o PR a zamezení pøetíení sítì.
Jednotlivé nódy jsou mezi sebou propojeny a tak se mùe uivatel dostat z jednoho
nódu na druhý, z nìho na tøetí atd. Tím je zajitìno, e se dostane uivatel ze svého
blízkého nódu (tøeba OK0NRS na eráku) na nód napøíklad na Klínovci nebo v Itálii.
Je ovem nutné poèítat s narùstajícím èasem zpùsobeným pøenosem dat mezi jednotlivými nódy. Èím je uivatel dále od svého domácího nódu, tím je èas delí. Tato doba
je závislá napø. na zatíení sítì, na technickém vybavení jednotlivých nódù a podobnì.
Principiální schéma nódu je na obr. 12.

Obr. 12 Principiální schéma nódu
Radek Václavík, Pavel Lajner: Packet Radio - BEN technická literatura
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Øídicí poèítaè pøes modemy posílá data buï uivatelùm pøipojeným pøes vstup
nebo ostatním uivatelùm pøipojeným po linkách pøes ostatní nódy a øídí spojení pøes
nód probíhající. Vstup pro uivatele (oznaèuje se jako USER) je v OK PR síti (ve
vyhrazených segmentech) nejèastìji v pásmu 144 - 146 MHz, rychlostí 1200 Bd (Baud
- jednotka udávající modulaèní rychlost). Celoevropský trend je pøechod vstupù do
pásma 430 MHz s rychlostí 9600 Bd. Na linkové kmitoèty nemají uivatelé pøístup,
jsou vyhrazeny pouze pro mezinódovou komunikaci.
Jednotlivé nódy jsou mezi sebou propojeny (nalinkovány) v pásmu 430 MHz, 1.2
GHz nebo výe, rychlostí 1200 a 19200 Bd. Propojení dvou nódù se nazývá linka.
Pouité kmitoètové pásmo a pøenosová rychlost závisí na technickém vybavení jednotlivých nódù a na profilu trasy. Pro propojování nódù se do budoucnosti poèítá
s kmitoèty od 1.2 GHz výe z dùvodu minimálního ruení od profesionálních slueb
a vhodností pouití vyích pøenosových rychlostí. Èím je pøenosová rychlost mezi
nódy vyí , tím je sí rychlejí a prunìjí. Bohuel se stává, e se nìkterá linka
rozpadne a nìkteré nódy zùstanou odøíznuty od ostatní sítì. Je to situace velice nepøíjemná. Proto je snaha sí PR dále budovat a zhuovat a tím i zvyovat její spolehlivost.
Vypadenou linku pak doèasnì nahradí jiná trasa.
Jednotlivé nódy si mezi sebou pøedávají informace o stavu jednotlivých linek. Na
základì tìchto údajù potom øídicí poèítaè nódu sestavuje spojení nejménì vytíenou
a nejrychlejí trasou.

Obr. 13

Pøíklad sítì PR

Na obr. 13 je zjednoduené schéma sítì PR s pøipojenými uivateli. est fiktivních
nódù oznaèené jako nód 1 a nód 6 jsou mezi sebou propojeny na kmitoètech v pásmech 430 MHz a 1200 MHz rychlostmi od 1200 do 9600 Bd. Nód 3 nemá uivatelský
vstup (USER), slouí pouze jako nód na rychlé páteøové trase. Nód 4 je vybaven

48

Radek Václavík, Pavel Lajner: Packet Radio - BEN technická literatura

uivatelskými vstupy v pásmu 144 MHz (napojen uivatel è. 3) i v pásmu 430 MHz
(uivatel è. 4). Nódy 1 a 2 jsou podobné, jen na nódu è. 2 je navíc pøipojená BBS.
Kterýkoliv uivatel se mùe pøes USER vstup svého nódu napojit na libovolný nód,
uivatele èi BBS. Øídicí poèítaèe jednotlivých nódù zajistí spojení v souèasné dobì
nejrychlejí cestou. Na nód è. 5 je navíc pøipojena krátkovlnná GATE, pomocí ní je
mono se napojit podle podmínek na obdobné NÓDY ve svìtì (pøenosové rychlosti
jsou samozøejmì nií).
Z obrázku je patrné, e dojde-li k porue linky mezi nódy è. 1 a è. 3, budou minimálnì uivatelé nódù è. 1, 6 naprosto odpojeni od ucelené sítì. Vznikne tak osamocený
øetìzec a uivatelùm jen oèi pro pláè. Proto je dùleité budovat sí stále hustìjí, kde
bude existovat více propojení mezi nódy a pravdìpodobnost vzniku nezapojených
segmentù bude minimální. To ovem nejde bez pøispìní sponzorù, ale i bìných uivatelù.

3.2

Jednotlivé druhy nódù.

Nejstarím ze systémù PR, které se daly oznaèit slovem sí, je americký NET/ROM
nebo jeho evropská varianta TheNet. Dvì nebo více TNC-2 se vzájemnì spojilo pomocí diodové matice a tvoøilo tak první zárodek nódu. Pomocí jednoduchého routingu
bylo moné se jednodue propojovat mezi nódy. Dnes se tento systém u nás pouívá
spíe jen vyjímeènì, obvykle pokud je potøeba nejjednoduími prostøedky doèasnì
vytvoøit místo pro retranslaci nebo na zaèátcích budování nového nódu. V severní
èásti DL se z TheNetu vyvinul díky péèi skupiny amatérù NORD><LINK tzv. TheNetNode, kde je opìt pro kadý rádiový port vyhrazeno jedno TNC-2 (Slave) vzájemnì
spojenými do kruhu s Mastrem. Master mùe být PC/AT (pøíp. Atari ST) nebo 16tibitové TNC-3. Zvlátì pøi pouití TNC-3 je výsledkem spolehlivý systém s pomìrnì
dobrým autorouterem (zatím nekompatibilním se systémem FlexNet - stav jaro 1996).
Z dílny nìmeckých autorù pochází známý systém BayCom. Pod touto znaèkou se
skrývá ucelený systém - jak øada populárních BayCom modemù, BayCom BBS, tak
i BayCom nód. Poslednì jmenovaný je SW pro nód na platformì PC. V roce 1995 byl
vývoj nódového SW ukonèen (verzí 1.54) a nahrazen PC/FlexNetem. Z BayCom-Teamu
pochází také ji zmiòovaná SCC karta, existující v nìkolika variantách. Pro vybudování nódu je výhodná zejména karta pro PC oznaèením SCC-4, obsahující 4x SCC Zilog
Z8530 a nìkolik dalích nezbytných obvodù a v této konfiguraci mùe obslouit a 8 portù.
RMNC/FlexNet (autorem SW i nového HW je Gunter, DK7WJ) - jedná se o multiprocesorový modernì øeený modulární systém postavený na bázi procesorù Motorola.
Kadý rádiový port nebo port pro BBS je obsluhován jednou portovou kartou velikosti
EURO (160*100 mm) zasunutou do spoleèné pasivní sbìrnice. Ve sbìrnici s 4, 10
nebo 16 konektory musí pak být jetì zasunuta jedna RESETovací karta a jedna karta
SOLOMASTER (stejná jako karty portové, ale bez obvodu SCC a modemu) a ta celý
nód øídí. V souèasnosti se vyvíjí 16bitový SOLOMASTER, zaloený na bázi mikroprocesoru Motorola øady 68000.
Portové karty (SLAVE) dnes existují ve dvou verzích:
- starí verze II je osazena osmibitovým mikroprocesorem Motorola MC6809 nebo
CMOS 63B09, komunikaèním obvodem VIA Motorola 65(C)22, sériovým rozhraRadek Václavík, Pavel Lajner: Packet Radio - BEN technická literatura
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ním SCC Zilog Z8530, 32kB EPROM, 64kB SRAM. Dále lze pøímo na desce
osadit modem AFSK 1.200Bd s TCM 3105.
- nová verze III obsahuje navíc oddìlovaèe sbìrnice (pak lze v nódu pouít maximálnì a 15 karet souèasnì) a umoòuje pøímo na desce osadit jak AFSK 1.200Bd
modem s TCM 3105, ale také vysokorychlostní FSK modem 4.800-76.800Bd kompatibilní se standardem G3RUH/DF9IC nebo i budiè RS-232 pro pøipojení BBS,
DX-Clusteru nebo jiného serveru. Samozøejmostí je u obou verzí i pøipojení libovolného externího modemu.

Obr. 14

Karta RMNC FlexNet verze III

Celý hardware je velmi spolehlivý, výkonný a rovnì velmi rozíøený (jiní polovina
DL, OE, OK, OM, HG, SP, HB9, èást F ...). V celém zaøízení se nic netoèí, centrální
HW nódu se vejde do objemu 15x20x25cm, spotøeba elektrické energie je zvlátì pøi
osazení obvody CMOS velmi malá. Pro sí PR se jedná o velmi elegantní øeení a po
zkuenostech jej lze jedinì doporuèit; poèáteèní zdánlivì vyí náklady se bohatì
vrátí pøi dlouhodobém provozu a údrbì nódu.
V roce 1995 se v PR síti objevil dalí SW tého autora (DK7WJ) - PC/FlexNet.
Tento SW pracuje na platformì PC/AT a je logickým pokraèovatelem BayComNódu,
který se od stejného období u nevyvíjí. Pøipojení modemù k PC je díky velkému
mnoství ovladaèù snadné, SW umí obslouit SCC kartu, BayCom modemy na sériovém i paralelním portu, kruh TNC-2 protokolem 6PACK,stejnì tak i rùzné dalí varianty
modemù s DSP, apod. Obvyklá konfigurace nódu vystaèí s PC/286 (pro vyí zatíení
pak alespoò 386), SCC kartou, která mùe mít a 8 portù (4x SCC Z8530) a pak
modemy pro kadý port. Z pohledu uivatele se celý SW chová naprosto stejnì jako
RMNC/FlexNet, síová kompatibilita s RMNC je stoprocentní. Na stejném poèítaèi je
moné PC/FlexNet provozovat spolu s BayCom BBS (nebo i ping-pong conversem)
a takto lze výkon PC plnì vyuít.
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Zmínku o systémech nódù vìnujme i systému R.O.S.E., který svého èasu pracoval
na OK0NC a nìkterých dalích nódech v okolí Prahy. Ponìkud odliný zpùsob autoroutingu a neobvyklý pøístup k uivateli zpùsobil, e se systém ani u nás, ani jinde
v Evropì pøíli neujal. Ke komunikaci mezi nódy je pouit síový protokol X.25, ke
komunikaci s uivateli standardní AX.25, autorouting je zcela nekompatibilní s ostatními systémy (FlexNet/BayCom, TheNet). Po hardwarové stránce je øeení podobné
TheNetu - TNC-2 spojené pøes diodovou matici, druhá verze se jmenuje FPAC a vyuívá PC.
Mezi dalí rozíøené systémy patøí v Evropì SUPERVOZELJ. Podobnì jako RMNC/
FlexNet pouívá speciálního HW i SW. Autorem je slovinec S53MV Matja Vidmar.
Systém pracuje prakticky na vech nódech ve Slovinsku a zaèíná se pouívat i v Chorvatsku. HW sestava: CPU Motorola MC68010 12MHz, 567kB CMOSRAM, 16kB
EPROM 3*SCC, DMA-SCC.
V Itálii, pøedevím severní, je dosti rozíøen tzv. I-Net, vyuívající rovnì speciální
HW: SBCC 186 od IK4IRO a SW ITANET od IV3YXF. I tento systém je dosti specifický, komunikuje výhradnì italsky a svým principem je dosti blízký TheNetu. Nezná
Autorouter a ani Digis tabulku. Pøedpokládá u uivatele dokonalou znalost sítì a linek.
Conect pøíkaz vyaduje nejen znaèku volané stanice, ale i port, na kterém ji má volat.
Pøi pohledu mimo Evropu, do kolébky Packet Radia - Spojených Státù, vidíme, e
vývoj zde jde ponìkud odliným smìrem. Sí nódù tvoøí obvykle JNOs nebo novìjí
TNOS, s komunikaèním protokolem vycházející ze staøièkého TheNetu a vzájemné
propojení je provedeno pomocí vudypøítomné sítì Internet, jen ménì èasto pomocí
rádia. Nódy tohoto systému jsou jinak rozíøeny i na dalích místech svìta. Z naehu
úhlu pohledu jim øíkáme Internetová Gateway (Gejt), snadno umoòující mimo jiné
celosvìtový ping-pong convers, forward svìtových bulletinù i osobních zpráv nebo
prosté spojení.

3.3

BBS - jejich význam a princip

Hlavním pøínosem sítì PR je celosvìtový pøenos zpráv a osobních vzkazù. Zprávy
se shromaïují v k tomu urèených zaøízeních, které se nazývají BBS. BBS je vlastnì
poèítaè PC s odpovídajícím programovým vybavením, který je pøipojen buï pomocí
TRXu a modemu nebo po vedení na nejblií nód sítì PR.
Sítí se íøí obrovské mnoství zpráv, které jsou rozdìleny podle tématu do jednotlivých rubrik. Uivatel, který se pøipojí do BBS, mùe tìmito zprávami listovat a vybrané
si mùe pøeèíst. Pøípadnì pak mùe poslat do sítì svùj pøíspìvek nebo odpovìï na
zprávu.
Zprávy se dìlí na dva typy: zprávy urèené vem (bulletiny) a zprávy osobní, urèené
pouze pro danou osobu (osobní pota). Uivatel by si mìl nìkterou BBS vybrat jako
svoji domácí schránku (mailbox, homebbs), kam mu budou vechny zprávy pøicházet.
Jednotlivé BBS si informaci o domácí schránce pøedají mezi sebou a tak za chvíli vìdí
vechny BBS v síti, kam poslat Vai zprávu. POZOR, kadý mùe mít zvolenou domácí schránku pouze na JEDNÉ BBS!!! Uivatel si mùe tuto BBS kdykoliv zmìnit.
Adresu osobních zpráv tvoøí volací znak uivatele a za ním volací znaèka BBS.
Napøíklad OK2XDX@OK0PHL.TCH.EU. Za znaèkou BBS OK0PHL následuje jetì,
jak vidìt, oznaèení zemì TCH a svìtadílu EU. Adresa mùe být doplnìna jetì o regiRadek Václavík, Pavel Lajner: Packet Radio - BEN technická literatura
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onální údaj, napø. OK0POV.#MOR.TCH.EU a pod. Pokud tedy polu zprávu tøeba pro
DJ3RF@DB0SIF, BBS vzkaz odele prostøednictvím sítì na nejblií BBS a ta, pokud ji není cílová, pole zprávu dále. Zpráva ovem necestuje chaoticky, ale podle
urèitých pravidel nejkratí cestou.
Druhým typem zpráv jsou zprávy urèené pro vechny, oznaèované jako bulletiny.
Bulletiny jsou rozdìleny podle svého obsahu do jednotlivých rubrik. Jsou to zprávy
s úèelem informovat radioamatérskou veøejnost o novinkách, podmínkách íøení a pod.
Pøenos bulletinù tvoøí nejvýznamnìjí èást provozu PR. Jsou toti nevyèerpatelným zdrojem èerstvých informací a rad. Krátký popis typických rubrik v OK:
OKINFO - obecné informace, v jednotlivých podrubrikách potom najdete napø. informace o závodech (ZÁVODY), zprávy z ÈRK (ÈRK), zajímavé knihy (KNIHY), rùzný SW
(AMASW), rùzné rady (RADY), nabídku èi poptávku rozlièných zajímavostí (POMOC),..
DXNEWS - vechno moné o DXech (CONTEST, SQ, VHF, SHF, SKED,..)
COMPUTER - vechno moné na jednotlivé typy poèítaèù (IBM, ATARI, APPLE,
AMIGA,..)
SATELIT - vechno moné o satelitech (AMSAT, KEPLER,..)
ZAØÍZENÍ - ve moné o jednotlivých TRXech (KENWOOD, ALINCO, YAESU,..)
Pokud ukládáte do BBS soubor jako informaci pro vechny, dobøe uvate, do které
rubriky patøí a kde ho budou uivatelé hledat. Povaujete-li za nutné, pak na nìj pár
øádky upozoròete v rubrice OKINFO.

3.4

Jednotlivé typy BBS

V této kapitolce jen krátce pøipomeneme, e v OK se pouívají zásadnì jen 2 typy
BBSek. Typ BayComBox pouívá OK0PBB, PBX, PHL, PKL, PKR, PPL a PPR. FBB
BBS pouívá pak OK0PAB, POK, POV a PRG. Kadý ze systémù má své výhody
a nevýhody, záleí pak na kadém uivateli, který typ si oblíbí.
DX Cluster
Mezi dalí sluby patøí DX CLUSTER. Je to opìt poèítaè PC pøipojený do sítì. Je
urèen výhradnì k podávání informací o moných DX spojeních na vech pásmech.
Informace mezi jednotlivými DX Clustery jsou pøenáeny v reálném èase, take napojený uivatel má pøehled o momentální situaci na pásmu, podmínkách apod.
Informace do DX Clusterù posílají vichni radioamatéøi sedící u svých zaøízení,
napøíklad kolega v DL zjistí na KV zajímavou DX stanici, udìlá s ní spojení a informaci
o ní pole do DX Clusteru. Za krátkou dobu se pak dostane informace i do naeho DX
Clusteru. Na obrazovce se objeví základní info o DX stanici a Vám staèí jen natoèit
anténu, naladit pøísluný kmitoèet a udìlat spojení. Na oplátku zase mùete nìkdy
poslat info o zajímavé DX stanici Vy. DX Cluster se stal neodmyslitelnou souèástí
vech úèastníkù nejrùznìjích závodù na KV i VKV. Nejpouívanìjími DX Clustery
u nás jsou OK0DXC, OK0DXP a OK0DXI.
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3.5

Internet GATE

Poznámka na úvod: následující text obsahuje øadu pojmù z techniky sítí a Internetu. Není v naich silách vechny podrobnì vysvìtlit. Pøípadné zájemce o podrobný
popis èinnosti Internetu odkazujeme na dostupnou odbornou literaturu.
Amatéøi a Internet
Pod oficiálním názvem AMPR Net (AMateur Packet Radio Net) je v celosvìtové
síti Internet registrována podsí tøídy A (adresa sítì je 44.0.0.0), urèená jak k provozu
uvnitø kabelového internetu, tak i na naich rádiových sítích. Tato podsí je výhradnì
urèena amatérské slubì. Napø. Internetová kabelová sí slouí jako spojovací prostøedek mezi jednotlivými amatérskými branami. Veobecnì se tyto brány nazývají
Internet GateWays (dále jen gejt). Tyto gejty tvoøí pøechod mezi paketovou rádiovou
sítí a Internetem. Pomocí tìchto gejtù lze komunikovat v reálném èase (se zpodìním, daném zatíením PR sítì a Internetu) se stanicemi napojenými na jiné gejty
kdekoliv na svìtì. Pro spojení v rámci Internetu se pouívají TCP/IP protokoly (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, z nich nejèastìji slubal TELNET - dálkové
ovládání vzdáleného poèítaèe, FTP - pøenos souborù a SMTP - pøedávání zpráv).
Spojení s nejèatìji ádanými gejty se amatérùm zjednoduuje pomocí pøedem domluvených trvalých spojù, nazývaných AXIP (AX.25 over IP) linky nebo NETROM nódy.
Pøes tyto linky jsou pak bìnì routovány AX.25 pakety a posílány routovací informace
o jednotlivých uzlech. Uivatelùm se tyto spoje jeví jako normální radiové linky mezi
uzly. Èasto jsou vyuívány pro forward boxù mezi jednotlivými kontinenty. Tìmto spo-

Obr. 15 Pøirovnání internetových linek k èervím dírám
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jovacím kanálùm amatéøi øíkají wormholes (èerví díry). Èasto tyto gejty slouí samy
jako BBSky, take si mezi sebou pøedávají zprávy, obìníky (bulletiny) nebo soubory.
Pro pøístup bìných amatérù do gejtù není zapotøebí ádný speciální software ani
znalosti TCP/IP, jen je potøebné se pøedem seznámit s dostupnými pøíkazy.
Zøizování amatérských gejtù
Amatérské gejty se mohou zøídit vude tam, kde je moný pøístup do Internetu
a kde provozovatel Internetu souhlasí s pøipojením. Pøipojení k Internetu je buï pøímé
(koaxiálním kabelem k lokální síi - LAN), nebo dálkovì pomocí modemu a telefonního vedení (protokol SLIP nebo PPP). Vìtina amatérských gejtù je zøízena pøi
univerzitách a vysokých kolách. S tímto souvisí èasto diskutovaná skuteènost, zda je
moné z amatérských gejtù vyuívat ostatních slueb, které poskytuje Internet. Situace závisí pouze na podmínkách, která byly sjednány s provozovatelem Internetu pøi
zøizování gejtu.Vdy musí být ovem splnìny Povolovací podmínky !!! Programové
vybavení umoòuje nejrùznìjí kombinace povolování pøístupu k jednotlivých slubám TCP/IP, jak ze strany Internet -> PR, tak ze strany PR -> Internet. Tímto zpùsobem
je tedy moné respektovat poadavky provozovatele.
Jeliko gejt je rovnì pøipojen na amatérskou paketovou sí, je tøeba té konzultovat jeho zøízení a pøipojení s orgánem, který rozhoduje o tìchto záleitostech (RSYS rada SYSOPù a ÈTÚ). Tento orgán pøidìlí pro zøizovaný gejt kmitoèet, IP adresu a volací znaèku. Koordinátor pro pøidìlování IP adres pak zajistí registraci gejtu v ústøední
evidenci AMPR.ORG.
Hardware a software gejtù
Pro zøízení amatérského gejtu je zapotøebí HW i SW vybavení. Pøi volbì jejich
parametrù je rozhodující, jak rozsáhlý provoz na gejtu se pøedpokládá. Ze SW se
vìtinou pouívá JNOS a TNOS. V pøípadì nízkého provozu (10 - 20 uivatelù) bohatì vyhoví vyøazené PC AT/XT 8088/80286 s 520k - 1 MB RAM a software JNOS,
s rùstem uivatelù a rozsahem AXIP linek je tøeba alespoò PC 386/486 s 8 -16 MB
RAM a software Linux + TNOS. Kapacita pevného disku závisí na tom, jaké zprávy se
budou pro uivatele archivovat. V prvním pøípadì vyhoví HDD 40 MB, v druhém alespoò 250 MB.
V obou pøípadech je nutná radiostanice s anténou a modemem, jedna pro pøipojení
k nejbliímu nódu, pøíp. druhá pro user-port. Dále podle typu pøipojení síová karta
pro pøipojení k LAN nebo telefonní modem ke vzdálenému Internetovému serveru.
IP adresy a jména domén
Amatérùm byla pøidìlena sí 44.0.0.0, tato je èlenìna na jednotlivé podsítì pøipadající jednotlivým státùm. Následující zkrácená tabulka uvádí jména hlavních domén
nìkterých státù (viz DNS), pøidìlené amatérské podsítì IP adres a koordinátory, kteøí
pøidìlují IP adresy v tìchto státech:
us 44.002
de 44.130
uk 44.131
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Calif: Sacramento
Germany
United Kingdom

K6RTV
DL4TA
G1PLT

Bob Meyer
Ralf D Kloth
Paul Taylor
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it 44.134
at 44.143
be 44.144
hu 44.156
pl 44.165
cz 44.177
su 44.178
sk 44.181
44.193

Italy
Austria
Belgium
Hungary
Poland
Czech Republic
Russia
Slovak Republic
Outer Space-AMSAT

I2KFX
OE1KDA
ON7LE
HA8FN
SP5WCA
OK2XDP
RA3APW
OM3WKW
W3IWI

Krzysztof Dabrowski
Eric Langhendries
Laszlo Fidrich
Andrzej K. Brandt
Michal Dobe
Karen Tadewosyan
Branislav Chvila
Tom Clark

Tabulka ukazuje, e Èeská republika má pøidìlenu podsí 44.177.0.0, tato je dále
dìlena na nìkolik logických èástí dle regionù a jednotlivých nódù.
Jméno amatérské domény je ampr.org a jako jméno poèítaèe se obvykle volí znaèka. Pak celá jmenná adresa vypadá napøíklad ok2xdp.ampr.org .
Provoz TCP/IP uvnitø AX.25 paketové sítì
Tento provoz je samozøejmì moný pøi pouití k tomu urèeného software. Nejèastìji nìkterý z programù NOS (JNOS, TNOS, WNOS, AmigaNOS,...) nebo pokud
pouíváte operaèní systém s pøímou podporou TCP/IP a paketu (napøíklad Linux). Je
mono pouívat vech slueb a programù stejnì jako v provozu na bìných sítích.
Limitujícím faktorem je jednak nízká pøenosová rychlost sítì a nìkteré problémy se
smìrováním TCP/IP paketù v AX.25 sítích i v Internetu a v neposlední øadì i povolovací podmínky. Tyto problémy jsou dány filosofií paketu a principem smìrování paketù.
Jak bylo zmínìno výe, na téma smìrování paketù, jsou pakety v Internetu smìrovány jen na základì adresy sítì. V pøípadì amatérù jen dle sítì 44.0.0.0. Je nutno si
uvìdomit, e se bude stejnì nakládat s pakety urèenými pro Èeskou republiku (tøeba
44.177.10.10), tak i s pakety pro USA (tøeba 44.17.0.53). Budou smìrovány na jedno
a to samé místo, místo toho, aby pakety 44.177.10.10 byly posílány do Brna na OK0NMG gejt a ten je smìroval cílové stanici. To bylo vyøeeno pomocí IPIP tunelování,které
smìruje pakety pro celou doménu 44.0.0.0 do jednoho místa (jinak to ani nejde) a zde
bìí program, který dìlá routování do cílové oblasti pomocí speciální databáze. V ní
je napøíklad napsáno, e vechny pakety pro adresy 44.177.10.0 má posílat na
147.229.35.10, co je IP adresa OK0NMG gejtu ze strany Internetu. Dolý paket pro
44.177.10.10 je vzat a celý vsunut dovnitø jiného IP paketu a ten je odeslán na
147.229.35.10, proto se tato technika jmenuje IPIP (IP over another IP, IPIP encapsulation). V OK0NMG se pùvodní paket vyjme z tohoto transportního a je smìrován na
rádiový port. Z toho plyne, e i kdy jste v Brnì a spojíte se na adresu 44.177.10.254
(IP adresa OK0NMG ze strany paketu), tak vae pakety jsou odeslány napøíè celým
svìtem k tomuto IPIP routeru a ten je zase posílá zpìt. Ovem data od gejtu k vám
u jsou posílány pøímo (je nezávislé smìrování paketù). Dalím omezením daným
amatérskou paketovou sítí je to, e gejty propustí na rádiový port pouze ty pakety,
v pøípadì, e jsou odesilatel i pøíjemce z amatérské domény. Opìt jako ochrana proti
prùniku neamatérù na amatérskou stranu.
Výe zmínìná IPIP (encap) databáze je z bezpeènostních dùvodu nepøístupná
veøejnosti a je k dispozici pouze sysopùm gejtù. Pomocí ní je moné pak smìrování
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amaterských paketù mezi jednotlivými gejty urychlit, nebo jednotlivé gejty pak vìdí
pøímou adresu pro routování a nemusí vyuívat centrálního routru.
Poznámka na závìr: Mezi nejèastìjí dotazy na téma Internet a PR patøí monost
posílání elektronické poty (Email). Sí Internetových gejtù slouí pouze radioamatérskému hobby. Tudí je dovoleno posílat potu pouze na platné radiomatérské adresy,
tedy na úèty HAMù v ostatních svìtových gejtech. Posílání zpráv na jiné adresy je
zakázáno.

3.6

Digitální provoz na KV a KV BBS

Obecnì lze øíci, ze nejvyí DX aktivita je na pásmu 20m. Je to ji takovým zvykem
a samozøejmì dnes se na tom podílejí i patné podmínky na vyích pásmech. Pomìrnì dost signálù lze nalézt v pásmu 80m po veèerech, kde probíhá hlavnì místní
komunikace. Samozøejmì, pokud vypukne RTTY závod, jezdí se vude. Na 20m pásmu bývá rovnì zvykem dodrovat jistý, z èásti nepsaný, bandplán. Mezi 14070 (nìkdy
i níe) a 14080 probíhá provoz ARQ módy, 14080 a 14090 je klasické RTTY a mezi
14090 a 14110 se provozuje packet.
Mezi jednotlivé módy patøí:
RTTY - nejstarí digitální druh provozu, ale stále velmi oblíbený. V ádném pøípadì není na ústupu a to z nìkolika pøíèin. Pøi spojení není nutné na rozdíl od ARQ módù
zaèínat synchronizováním, èili spojení mùe být podstatnì rychlejí. Rovnì odpadají
problémy, které mohou vzniknout, pokud se snaí synchronizovat více stanic souèasnì. Tady prostì platí, e pravdu má silnìjí, nebo ten, kterého si vybere operátor,
pokud se mu podaøí z pileupu vybrat více znaèek. Co vede k tomu, e provoz RTTY
je nejlepí pro závody a DX expedice. Málokterá expedice vyjede vùbec jiným druhem
provozu ne RTTY. V závodech jako CQ WW RTTY lze navázat i pøes 1000 spojení.
PACKET - zde se jezdí 300 Bd, rovnì zdvih je jiný, ne známe z VKV - 200 Hz.
Pokud to kdy nìkdo zkouel, dá mi asi za pravdu, e tento druh provozu není vhodný
pro ivého operátora. Pøenos probíhá po malých blocich, zbytek èasu strávíte zíráním na obrazovku, zda u z toho nìco vypadlo. Pokud si mezi sebou forwardují BBS,
tìm je to jedno. Vám to nedoporuèuji. Jediná vyjímka snad je pouití KV paketu v oblastech, kde je nízký provoz a neni kompletní pokrytí VKV paketem, napø. ZS a VK.
Tam je moné KV paketem suplovat VKV. Ale støedni Evropa mezi tato místa urèitì
nepatøí.
ARQ módy: mezi nì patøí Amtor, Pactor, GTOR, Clover, Pactor II a bùhví co
jetì èasem vznikne. Spoleèným rysem tìchto módù je to, e stanice, je vysílá informaci, odele blok dat, a protistanice jí je potvrdí. Pokud pøi pøenosu dojde k chybì,
vyvolá to opakování. Kdo zná paket, je to dost podobné. Ale vechny tyto módy pracují
z pevným èasovým rámcem, èili stanice nezaène vysílat, kdy na kanálu nic neslyí,

56

Radek Václavík, Pavel Lajner: Packet Radio - BEN technická literatura

ale tehdy, kdy jí to protokol pøedepisuje. Datové bloky jsou kratí ne známe u VKV
paketu a tudí ménì náchylné k chybì. Tím, e protistanice nemusí èekat na volný
kanál a potvrzuje ihned, je i provoz svinìjí. Samozøejmì nevýhoda z toho vyplývající - ARQ módem mohou komunikovat pouze 2 stanice mezi sebou, nikdo jiný se na
stejný kanál nevejde. Na zaèátku spojení je nutno provést zasynchronizování s pomocí selcallu. Potom ovem mùete vyuívat výhod, mezi ne patøí bezchybný èi témìø
bezchybný pøenos, i za silného ruení. Optimální pro pokecání pøes klávesnici s kamarádem, èi pro komunikaci s mailboxem. Vechny ARQ módy mají jako doplnìk mód
FEC, slouící pouze k volání výzvy. Je to jen takové vylepené RTTY se sníenou
chybovostí.
Teï konkrétnì:
AMTOR - je nejstarí, vznikl doplnìním profesionálního Sitoru. Je postupnì vytlaèován dalími módy, pøedevím Pactorem. Jako výhodu lze uvést, e existuje nìkolik
programù, je umoòují jednodue jezdit tímto druhem provozu na stejném hardware, jako RTTY ( na C64 napø. MBATOR, na PC Hamcomm). K nevýhodám patøí relativnì
vyí chybovost oproti novìjím ARQ módùm, nií rychlost, omezená znaková sada
a pomìrnì krátký ARQ rámec (450 ms), take zvlátì starí typy TCVRu to nemusí
mít pøíli rády. Ale je to stále základní ARQ mód, vekeré multimode kontrolery jej
stále podporují.
Pactor - dnes asi nejrozíøenìjí ARQ mód. Kdo to myslí s ARQ vánì, mìl by ho
mít k dispozici. Byl vyvinut amatéry v DL a rychle se rozíøil. Ne vechny kontrolery
vak vyuívají jednu z jeho pøedností - memory ARQ. Ale to bychom uz li moc do
detailù. A donedávna bylo ke komunikaci nutno pouívat externí kontrolér (obdoba
TNC), nyní se ale objevuje u i software pro PC (koncepènì obdobné jako Baycom
modem na packetu). Okolo 70% ARQ provozu bìí Pactorem. K jeho výhodám patøí
kompletní znaková sada (8bit transparentní), prùbìná datová komprese, lepí ochrana proti chybám (témìø 100%), automatická adaptivita pøenosové rychlosti na kvalitu
linky (100 nebo 200 Bd)... Èasový rámec má délku kolem 1.2 sec.
Clover - pouívá se zøídka, vìtinou pouze pro forward mezi BBS. Pokud si ho
obstaráte, budete velmi teko hledat protistanice. Vyaduje DSP modem. Za optimálních podmínek vak umoòuje dosahovat vysokých pøenosových rychlostí.
GTOR - vyvinula firma Kantronics, je implementován pouze do jejich kontroleru.
Údajnì to mìlo být vylepení Pactoru, výsledek vak není tak výrazný. Adaptivita
rychlosti byla doplnìna o 300 Bd, vyuívá se ponìkud jiná komprese. Zatím není pøíli
rozíøen (odhadem tak 3% provozu). Signál poznáte podle jetì delího èasového
rámce, kolem 2 sec.
Pactor II - horká novinka od stejných autorù jako klasický Pactor. Vyuívá jiné
modulaèní techniky, která vyaduje nasazení DSP zpracování signálu. Zatím je implementován pouze v kontroleru PTC-II a jeho kopiích. Velkou výhodou je automatická
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kompatibilita s Pactorem - pøenos pod Pactor II se spustí pouze tehdy, pokud oba
kontrolery tento mód umí, jinak se jede starým Pactorem. Výsledkem vyích rychlosti
a komprese dat je prùchodnost údajnì více ne 1000 bit/sec, tedy blízká paketu za
ideálního stavu, kdy jsou na kanálu pouze 2 stanice! Samozøejmì tohoto vyuijeme
pouze pøi pøenosu pøedem pøipravených zpráv, málokdo by dokázal tak rychle hledat
písmenka na klávesnici. Podle referencí ze vech stran má Pactor II samé plusy, mínus je pouze jeden, a to cena kontroleru kolem 1000 USD, co je asi trojnásobek ceny
bìných multimode kontrolerù. Momentální provoz tímto módem není velký, lze vak
oèekávat jeho nárùst v brzké dobì.
U KV paketových BBS je situace jasná: BBS sedí na svém kmitoètu a èas od èasu
forwarduje s jinými. Nìkteré vùbec nedovolí uskuteènit connect s jinými stanicemi,
pouívají KV kanál pouze pro forward. U ARQ BBS je situace ponìkud jiná. Velká
vìtina z nich toti skanuje, to jest postupnì skáèe z jednoho kmitoètu na druhý a hlídá, zda ji na nìjakém kmitoètu nìkdo nevolá. Pokud zaslechne volání, pøestane
skanovat a zaène odpovídat. Èili tím, e obsadíte jeden z jejich skanovacích kmitoètù
jiným spojením, ádná koda nevznikne, pøípadný zájemce se dovolá na jiné frekvenci Provoz s BBS by mìl být pokud mono sviný, èili napø. odesílané zprávy se
doporuèují naeditovat dopøedu. Zde toti na rozdíl od paketu trvale obsazujete kanál.
Velká výhoda je dlouhý dosah, není problém komunikovat s BBS na jiných kontinentech, rovnì forward na velké vzdálenosti mezi nimi je velmi rychlý. Jedno upozornìní
pro paketové bagristy: nìkteré ARQ BBS jsou urèeny pouze pro rychlý forward soukromých zpráv èi bulletinù, 7PLUS soubory tam nehledejte. Seznamy ARQ BBS
s kmitoèty bývají k dispozici i na paketu v rubrikách AMTOR, APLINK, PACTOR apod.
RTTY BBS ji z pásem témìø vymizely, snad s vyjímkou málo stanic z UA a UB.
Vzhledem k tomu, e zde není ádné zabezpeèení proti chybám je provoz problematický a je to spíe jen taková vzpomínka na staré èasy.
Prvním èeskou pactorovou BBS je OK0PBR která pracuje v Brnì trvale 24 hodin
dennì. BBS v souèasné dobì skanuje kmitoèty 7037.0, 10128.0, 14067.0, 14077.0,
18108.0 a 21073.0 kHz. NA VKV je moné se propojit do této BBS pøes BBS OK0PAB
pøikazem G pak zadat port 4 a C OK0PBR-8. BBS vyle správnì naadresované
zprávy jak do paketové sítì, tak z ní zprávu pøijme. Zatím je urèena pouze jako prùchozí box a je tøeba v ní zprávy uloené a ji neaktuelní pøíslunì mazat (pokud nejsou
adresovány k odeslaní do paketové sítì).
Krátký pøehled software pro PC
HAMCOMM (DL5YEC) - vynikající program pro RTTY a ve verzi 3 i pro Amtor,
pracuje buï s klasickým RTTY konvertorem, nebo s tzv. Hamcomm modemem (ten je
mono snadno vyrobit na kolenì, cena desítky Kè)
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BMKMULTY (G4BMK) - relativnì draí program pracující rovnì na levnìjím
hardware. Lze zakoupit pouze moduly (módy), které HAMa zajímají. K dispozici je
vedle RTTY i Amtor a Pactor. Programy HB9JNX/KC7WW/DG1SCR - existují v nìkolika verzích, podle hardware na kterém pracují (klasický RTTY konvertor, PSA zvuková
karta, Starter kit DSP procesoru firmy TI). RTTY, Amtor, Pactor - nová vìc, mohlo by
to být docela perspektivní. A samozøejmì spousta programù pro multimode kontrolery
(PK232, KAM, MFJ-1278,..), jako XPCOM, Hostmaster II, Pakratt, XPKAM, KAGold,
MultiCom apod.
Take co øíci na závìr: pokud máte v plánu jezdit digitální závody, RTTY vám
zcela staèí. Existuje sice nìkolik ARQ závodù, ale to je spíe jen taková technická
zajímavost. Pokud chcete zaèít s ARQ, Amtor je technicky jednoduché øeení, ale
èasem zjistíte, e to není úplnì ono. Pokud mùete pracovat Pactorem, máte ideální
prostøedek pro bezchybnou komunikaci s kolegou (popovídání pøes piáno, lze i pøenáet binární soubory) èi se vzdálenou ARQ BBS. A pokud náhodou získáte i Pactor II,
mùete se pynit, e jste na pièce technického pokroku.
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4.

SPOJENÍ POMOCÍ SÍTÌ PR

Pokud máte v poøádku modem, TRX a jejich propojení, mùete spustit terminálový
program. Na obrazovce se objeví úvodní text a program oèekává první pøíkazy. (Pokud se v tomto bodì vyskytnou problémy, je nejlépe je konzultovat s kolegou èi podrobnì
prostudovat zapojení èi manuál).
Nyní se mùete napojit do sítì PR prostøednictvím nejbliího nódu. Vhodný nód si
mùete najít podle svého QTH v tabulce uvedené na jiném místì této knihy. Je vhodné volit co nejblií nód. DX provoz na PR provozujte jen v nejnutnìjím pøípadì, kdy
je místní nód mimo provoz. Stanice, komunikující s nódem z velké vzdálenosti brzdí
znaènou mìrou provoz místních stanic na USERu nódu. Pøi spojení na velké vzdálenosti dochází ke krátkým únikùm èi ruení a jednotlivé pakety se musí neustále opakovat.
Za dálkovou se na PR ji povauje práce na USERu nódu vzdáleného více ne
50 km. Situace v naí síti se zaèíná pøibliovat ideálnímu stavu, kdy jsou nódy od sebe
vzdáleny max. 50 km.

4.1

Monitorování nódu

Z tabulky nódù si vybereme nejblií nód a na uvedený kmitoèet naladíme TRX.
Nejprve mùeme monitorovat provoz na nódu uchem, bez modemu. Pracuje-li s nódem nìjaká stanice, uslyíme charakteristický zvuk pøipomínající chrrrrrrrrrrrrrrr. Zvuk
se opakuje v kratích èi delích blocích. Nyní mùeme pøipojit modem a poèítaè. Na
nìkterých typech modemu je indikace signálu PR pomocí LED diody, ta musí v dobì
pøítomnosti signálu trvale svítit. Je-li svit pøeruovaný, je signál poruený (mnoho umu,
ruení, apod....) a není pro dalí èinnost pouitelný. Nezbývá ne se pøeladit na jiný
nód èi zkusit dosmìrovat anténu.
Pøíklad:
Moje QTH je umperk a nejbliími nódy jsou OK0NRH a OK0NRS. Nejdøíve naladím kmitoèet OK0NRH v Olomouci, 144.675 MHz (bez odskoku, bìný direktní kanál).
Signál je vak slabý a zaruený, proto naladím 145.275 MHz - OK0NRS. Signál je tady
59 a vypadá dobøe. Tento nód budu tedy vyuívat.
Ve sputìném programu pro zaèátek zvolíme mód oznaèovaný jako MONITOR. V nìm
se zobrazují vechny pakety, které Vá TRX slyí. Tvoøí je hlavnì pakety od nódu a pøípadnì také pakety blízkých stanic, ktere slyí TRX na direktu. Nyní mùete sledovat
vlastní komunikaci mezi nódem a uivatelem øízenou protokolem AX.25. Ten bude podrobnìji popsán dále. Zvlá zvídaví jedinci mohou nalistovat pøíslunou stránku
a porovnat uvedené pøíklady s reálným provozem. Pøi kvalitním signálu se na monitoru
zobrazují dlouhé pakety bez problémù, pøi signálu slabém pak jen obèas èi vùbec.

4.2

Spojení s nódem

Prostøednictvím programu dáme modemu pøíkaz CONNECT (spoj). Modem zaklíèuje TRX a vyle nódu ádost o spojení. Nód potom potvrdí ádost a pole úvodní text.
Program Vám ohlásí úspìné spojení a vypíe úvodní text nódu.
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Pøíklad:
V programu GP 1.61 si vyberu jeden z 10 nabízených kanálù (mohu mít a 10
rùzných spojení souèasnì) klávesami F1 a F10, myí kliknu na políèko oznaèující
spojení a napíi volací znak nódu (napø. OK0NRS). Nód mi potvrdí ádost a pole
tento text :
(9) CONNECTED to OK0NRS - 07/07/96 22:53:09
RMNC/FlexNet V3.3f * OK0NRS * JO80NE * Serak * Jeseniky, 1320 m.n.m. * TEST
! V dobe velkeho vytizeni USERu omez maximalne DOWNLOAD ! Nejsi tu sam !
! Cti (A)ktuel 6.7.96 - servisni den 16.7. na OK0NRS !
=>

Jak je vidìt z pøijatého textu, na OK0NRS se pouívá systém RMNC FlexNet verze
3.3f. Do zaèátkù je vhodné si vzít pøed sebe základní seznam pøíkazù pro nód typu
FlexNet - viz popis v pøíloze. Jste pøipojeni do jednoho nódu sítì PR. Nyní ji komunikujete pouze s nódem, pouíváte pøíkazy nódu, zatímco program nebo modem stále
zajiuje Vai komunikaci s nódem podle platného protokolu sám.
Od nódu lze získat rùzné dùleité informace.
CTEXT (connect text)
Je to úvodní text, který obdríme vdy pøi napojení se na nód. Poskytuje vìtinou
základní informace o poloze nódu, pouitém systému, základních dostupných pøíkazech èi o sponzorovi nódu.
AKTUEL (aktuality, pøíkaz <A>)
Zde lze získat nejèerstvìjí aktuality o stavu nódu, o servisních dnech apod. Sysop
zde ukládá dùleité informace pro uivatele nódu, avak uivatelé tento zdroj informací èasto opomíjejí.
Pøíklad :
Na nódu OK0NRS zadám pøíkaz <A>:
=>A
Vazeni uzivatele,
dne 16. cervence se na OK0NRS uskutecni servisni den. Proto bude nod kompletne
od 10.00 do 13.00 mimo provoz.
Pavel OK2UCX a Radek OK2XDX

INFO (informace, pøíkaz <I>)
Poskytuje uivatelùm podrobnìjí informace o nódu.
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Pøíklad:
Na nódu OK0NRS zadám pøíkaz < I > :
=>I
go_info. INFO0607.NRS
-----------------------------------------------------------------------------* O K 0 N R S * Serak, Jeseniky, Severni Morava * JO80NE *
-----------------------------------------------------------------------------QTH: horni stanice lanovky Ramzova - Cernava - Serak v Jesenikach
nejvyse polozeny nod v Ceske republice - nadmorska vyska 1320 m.n.m.
System: RMNC/FlexNet V3.3f - [DAMA], nod v provozu od 30.7.1995
port smer QTH
system
QRG/Baud TRX
ANT
QRB
-----------------------------------------------------------------------------P1 1200Bd AFSK
[DAMA]
145.275
Storno 3W kolinear
P2 2400Bd Manchester Dual Speed user port - synchronizovano protokolem DAMA
P3 OK0NH Holice
(RMNC/FlexNet 3.3e) 70cm/9k6 Storno 15W 2xdipol
80km
P4 SP6KBL Klodzko
(RMNC/FlexNet 3.3e) 70cm/14k4 Storno 6W 2xdipol
25km
P8 OK0NK Skalky
(PC/FlexNet 3.3e)
70cm/9k6 Storno 6W 6el Yagi 80km
-----------------------------------------------------------------------------Hlavnim sponzorem nodu OK0NRS je Werner Haas, DJ5KQ (OK8AYU).
Za pomoc dekujeme dale
prispeli k vybudovani nodu:

tem,

kteri

financne,

materialove i organizacne

Mirek OK2AQK, Milan OK2BFF, Bohous OK2BSU, Franta OK2BTT, Vojta OK2BXX,
Jarda OK2JI, Radek OK2PKV, Vasek OK2PXV, Franta OK2SKU, Franta OK2SKW,
Martin OK2UUC, Vasek OK2XDI, Jarda OK2XHR, pan Palzer a dalsi.
Nase zaverecne diky patri provozovateli lanovky Ramzova - Cernava - Serak,
firme BONERA s.r.o., na jejiz objektu je umisteno zarizeni OK0NRS.
Podrobne udaje o nodu OK0NRS, Fondu uzivatelu nodu OK0NRS a jine informace
lze nalezt v BBS OK0PHL v rubrice NRS, nejnovejsi aktuality v rubrice
(A)ktuel na OK0NRS.
V Sumperku
73!

6.7.1996

SysOpove: Radek OK2XDX@OK0PHL & Pavel OK2UCX@OK0PHL.

stop_info.
=>
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LINKS (linky, pøíkaz <L>)
Jak bylo uvedeno v pøedchozích kapitolách, jednotlivé nódy jsou mezi sebou propojeny pomocí rádiových digitálních linek. O jejich souèasném èi plánovaném stavu
mùete získat informace z mapky, která je souèástí této kníky. Informace o aktuálním
stavu linek na daném nódu obdríte po zadání pøíkazu <L>.
Pøíklad :
Zadám pøíkaz <L> (linky, links)...
=>L
USR1K2
USR2K4
OK0NH
SP6KBL
OK0NK

0-15
0-7
0-15

14/8
8/5
292/351

P
P
P
P
P

1
2
3
4
8

Je vidìt, e nód má pøímou linku na OK0NH (Holice, viz Info) na portu P3 (to má
význam jen pro HW), a èasy odezvy ve stovkách ms ve smìru na OK0NH a zpìt.
Dalí funkèní linka je na polský nód SP6KBL v Klodzsku na portu P4. Tøetí linka je na
OK0NK na portu P8. Pokud je nìkterá linka momentálnì mimo provoz, místo èasu je
oznaèení ---. Znamená to, e se v souèasné dobì na dotyèný nód nelze propojit. Pokud by ovem byly tyto tøi èárky uvedeny v závorkách (---), zná sí jetì jinou cestu na
nód a mùeme ji vyuít. Stejnì tak, je-li nìkterý z èasù v závorce, sí zná rychlejí
cestu a bude ji pøednostnì vyuívat. Èasy 8/5 nebo 14/8 je moné oznaèit za výborné,
292/351 signalizuje pøetíení linky nebo nìjakou závadu èi ruení. První dva porty (P1
a P2) jsou urèeny pro uivatele a do seznamu linek jsou zapsány pouze formálnì.
USERS (uivatelé, pøíkaz <U>)
Tímto pøíkazem získám informace o vech uivatelích, kteøí v dané dobì nód vyuívají.
Pøíklad :
Zadám pøíkaz <U> (seznam uivatelù, users)...
=>U

373: S5
1128:
876:
911:
1165:
1180:

S6
S5
S5
S5
S5

P1 : OK0NRS>OK2XDX
P4
P3
P3
P4
P4

:
:
:
:
:

OK0PHL-3>OK0PBX
OK0PBX>OK0PHL-3
OK1FKM>OK0DXC v
OK0DXC>OK1FKM v
OK1JGX>OK0PKL v

v OK0NH-3 OK0NRS* SP6KBL
v OK0NRS* OK0NH-3
OK0NRS* OK0NH
OK0NRS* SP6KBL
OK0NRS* SP6KBL
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263: S7
1194: S5
2133: S5
=>

U1

P1 : OK0NRS>OK1JGX
P4 : OK0PAB-8>OK0PRG v OK0NRS* SP6KBL
P8 : OK0PRG>OK0PAB-8 v OK0NRS* OK0NK

Nyní je vidìt vechny uivatele na nódu. Kadé spojení je oznaèeno èíslem a portem, na kterém probíhá. Na portu P1 (uivatelský vstup) je pøipojen OK1JGX (263),
který je pak dále pøes port P4 pøipojen do BBS OK0PKL na Klínovci (1180). Dále je na
nód pøipojen OK2XDX na uivatelském portu (373) a komunikuje s nódem. Pøes nód
také probíhá spojení OK1FKM <> OK0NH <> OK0NRS <> SP6KBL a dále sítí do
OK0DXC (1165 a 911). Zbylá dvì spojení - OK0PHL s OK0PBX a OK0PAB s OK0PRG
jsou spojení mezi BBS, z èeho lze usoudit, e zde probíhá pøenos zpráv mezi BBS,
tzv. forward. Èíslo za znaèkou se nazývá SSID a slouí k rozliování, napøíklad pøi
vícenásobném spojení.
DIGI (nódy, pøíkaz <D>)
Mezi pøíkazy poskytující informace o stavu sítì patøí pøíkaz <D> (digi). Po jeho zadání vypíe nód seznam vech dostupných nódù v síti. Pokud zadáme pøíkaz bez
parametrù, dostaneme dlouhý výpis èítající i 500 nódù. Je vhodné proto zadávat pøíkaz
ve tvaru : <D> <øetìzec>, kde øetìzec je název nódu nebo podøetìzec. Pøíkaz <D> je
výhodné pouívat pøed kadým napojením na poadovaný nód, zvlátì pak vzdálenìjí. Zjistíme tím toti, zda je nód v daném okamiku prostøednictvím sítì dostupný
nebo ne. Není-li dostupný, nód jej bude marnì volat na svém uivatelském portu.
Pøíklad :
Na nódu OK0NRS zadám pøíkaz <D OK>, výpis nódù obsahující øetìzec OK.

=>D OK
OK0DXP
OK0NC
OK0NFK
OK0NI
OK0PAB
OK0PPR

0-0
0-15
0-15
0-15
0-15
0-15

762
623
781
1453
668
702

OK0NA
OK0NE
OK0NH
OK0NK
OK0PBB
OK0PRG

0-7 2547
0-7
514
0-15
12
0-15 322
0-15 681
0-0
784

OK0NAD
OK0NE
OK0NHC
OK0NMB
OK0PHL

0-15 2806
8-15 568
0-11
57
0-12 560
0-0
75

OK0NAS
OK0NF
OK0NHK
OK0NMG
OK0PKL

0-15
0-15
0-15
0-15
0-15

580
677
84
984
615

Chci zjistit, zda je moné se spojit na nód DB0SIF:

=>D DB0SIF
*** no route to DB0SIF

Sí cestu do DB0SIF nezná, jak je to s cestou na SR6BBS?

=>D SR6BBS
*** SR6BBS (0-15) T=41
=>
*** route: OK0NRS SP6KBL SR6BBS

64

Radek Václavík, Pavel Lajner: Packet Radio - BEN technická literatura

Cesta je známá, po chvíli se objeví i seznam nódù, kterými autorouter nael momentálnì nejrychlejí cestu k SR6BBS.
Dále následuje nìkolik tipù pouití pøíkazu <D> - takto lze vyvolat samostatné seznamy vech dostupných BBS, nódù a DX-Clusterù v OK (jen díky systematickému
pøidìlování volacích znaèek v OK):
=>D OK0P
*** no route to OK0P
OK0PAB
0-15 668 OK0PBB 0-15
OK0PPR
0-15 702 OK0PRG 0-0
=>D OK0N
*** no route to
OK0NA
0-7 2547
OK0NE
0-7 514
OK0NH
0-15 13
OK0NK
0-15 322

OK0N
OK0NAD
OK0NE
OK0NHC
OK0NMB

681 OK0PHL
784

0-15 2806 OK0NAS
8-15 568 OK0NF
0-11
57 OK0NHK
0-12 560 OK0NMG

0-0

0-15
0-15
0-15
0-15

75 OK0PKL

580 OK0NC
677 OK0NFK
99 OK0NI
984

0-15

615

0-15 623
0-15 781
0-15 1453

=>D OK0D
*** no route to OK0D
OK0DXP 0-0
762

Vyhledáním podøetìzce DX lze vyuít toho, e vìtina DX-Clusterù obsahuje právì
øetìzec DX ve své volací znaèce a takto získat seznam dostupných DX-Clusterù:
=>D DX
DB0ADX
SR6DXC

0-15 2464
0-15 114

DB0XDX 0-15 3169 DB0XDX 15-15 3215 OK0DXP

0-0

762

UPOZORNÌNÍ: Pøi zadání pøíkazu <D> bez parametrù zaène nód posílat seznam
vech nódù, na které zná cestu. Vìtinou se jedná o seznam velice dlouhý (a 500
znaèek) a jeho výpis zbyteènì zatíí velkou mìrou uivatelský vstup. Pokud se podaøilo pøíkaz poslat omylem, je nejlepím zpùsobem ukonèení výpisu rozpojení pøíkazem
programu (DISCONNECT, napø. ALT D u programu GP) a znovunavázání spojení.
PARMS (parameters, parametry, pøíkaz <P>)
Pøíkazem podávajícím podrobnou informaci o technickém stavu nódu je pøíkaz
<P> (parametry, parameters). Po jeho zadání Vám pole nód tabulku s aktuálními
parametry linek.
Pøíklad:
Na nódu OK0NRS (typ RMNC/FlexNet) zadám pøíkaz <P>...
=>P
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po id
1 0
2 2
3 
4 
8 

td qso usr tifr rifr tkby rkby qty mode
links ssids time
15
2
1
49
10
10
0 88 1200smut+ USR1K2
10
0
0
0
0
0
0 96 2400smut+ USR2K4
3
7
1 255 347
43
67 84 9600t+
OK0NH 0-15 17/7
5
6
1 321 253
62
43 98 14400t+
SP6KBL 0-7
8/5
10
3
1
10
9
0
1 100 9600t+
OK0NK 0-15 306/400

V tabulce mùeme najít údaje o úspìnosti a dalích parametrech jednotlivých linek,
o pouitých rychlostech, poètech spojení na jednotlivých linkách apod. Podrobý popis
jednotlivých údajù je uveden v kapitole RMNC/FlexNet 3.3.

4.2

Spojení na dalí nódy èi uivatele

Nejdùleitìjím pøíkazem je pøíkaz pro napojení se do dalího nódu èi BBS, pøíkaz
CONNECT (spoj, pøíkaz <C>)
Syntaxe pøíkazu je: <C> <cílový nód> <pøes> <pøes>. Pøi bìném provozu staèí
zadat pouze cílový nód a sí sestaví nejrychlejí monou cestu. Pouze pokud poadujeme urèitou cestu, zadáme pøes který nód se chceme napojit. Tento pøíkaz je vhodný
pøi sestavování spojení po obdrení hláení *** no route to OK0XXX. Nìkdy se dá
sestavit cesta ruènì, ovem je zapotøebí znát jednotlivé linky a hierarchii sítì. V zásadì by se mìlo vdy vyuívat spojovacích slueb sítì (autorouteru), kdy je nalezena
èasovì nejkratí cesta do zadaného cíle.
Pøíklad:
Chci se napojit na nód OK0NHK. Nód není napojený pøímou linkou z OK0NRS, ale
mohu se na nìj dostat díky síti :
=>C OK0NHK
link setup...
*** connected to OK0NHK
PC/FlexNet V3.3e PACKET RADIO » NODE OK0NHK « HRADEC KRALOVE
*(A)ctuel,(C)onnect,(H)elp,(I)nfo,(L)ink,(M)ailbox-OK0PHL,(Q)uit,(T)alk,(U)ser*
* Actuell z 29.5.1996 *
=>

Dal jsem nódu pøíkaz <C OK0NHK>, odpovìdìl mi hláením link setup... (linka se
sestavuje). Pokud je spojení sestaveno do 2 sekund, hláení se neposílá. Stejnì tak
nódy typu BayCom toto hláení neposílají vùbec. Po chvíli jsem obdrel hláení ***
connected to OK0NHK (napojen do OK0NHK) a dále úvodní text nódu v Hradci Králové. Vidíme, e se jedná o nód typu PC/FlexNet. Nyní se mohu stejným postupem
dostat na dalí nódy. Nebezpeèí pøi tomto ruèním napojování vzniká v uzavøení smyèky. Pojem smyèky vysvìtlí nejlépe následující pøíklad.
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Pøíklad :
Jsem napojen na nódu OK0NHK a chci se napojit na OK0NHC:
=>L
OK0NHC 0-11
22/23
P 1
OK0NHK 8-8
1
P15 @
=>C OK0NHC
*** OK0NHK: loop detected
=>

Vidím, e z Hradce Králové vede pøímá linka na Vysokou (OK0NHC) a tak se tam
chci napojit. Ovem nód odpoví hláením *** OK0NHK: loop detected. Kdy se
podíváme do mapy, zjistíme, e jsme se propojili na OK0NHK z OK0NRS pøes OK0NH
a OK0NHC. Tím, e se chci spojit na OK0NHC, vytváøím vlastnì smyèku NRS->NH>NHC->NHK->NHC. Pokud vyuíváme spojovací sluby sítì, smyèka nevznikne.
Ruèní spojování je nutné pouívat pøi navazování spojení na nódy s odezvou delí ne
300s (to se rovná maximální hodnotì 3000 ve výpisu <D>). Na krátkých vzdálenostech problémy nevznikají. Pøi bìném provozu na PR se vak toto ruèní sestavování
cesty nepouívá.
Pøíkazem <C> se mohu také napojit na libovolného uivatele pracujícího na nódu.
Pøíklad :
Pøedpokládám, e jsem pøipojen do OK0NRS. Napojím se na nód OK0NM a pøíkazem <U> zjistím vechny pøipojené uivatele. Bude-li hledaná stanice v seznamu,
mohu se na ni hned napojit. (Stanice mùe mít ale pouze zapnuté TNC a nemusí být
ve spojení s nódem. Pak se v seznamu pøipojených uivatelù neobjeví. Po zadání
pøíkazu o spojení zaène nód danou stanici vyvolávat na USERu, TNC automaticky
odpoví a spojení je navázáno. Není-li operátor pøítomen, mùete mu v TNC (podle
pouitého typu) zanechat napøíklad krátký vzkaz.)
=>C OK0NM
link setup...
*** connected to OK0NM
RMNC/FlexNet V3.2a - node BRNO - Moravia packet net - Test provoz *** Pripojen novy nod OK0NMB+BBS ** Nejblizsi DX cluster OK0DXC ***
Aktuell Convers Digis Find Help Info Link Par Quit Setsearch
Dlouhe listingy a 7plus soubory neprenasejte v dobe mezi 17-22 hod.
=>U
923: S5
999: S5
45: S5

P2 : OK0NM>OK2XDX v OK0NKT OK0NRS
P3 : OK0NM>OK0NL-9
P0 : OK0NM>OK2UCX-2
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1322:
1000:
46:
586:
1095:
587:

S5
S5
S5
S5
S5
S5

P5
P3
P0
P2
P4
P2

:
:
:
:
:
:

OK2VBZ>OK0PAB v OK0NRH OK0NM*
OK0PAB>OK2VBZ v OK0NM* OK0NL OK0NRH
OK0NM>OK2UCX
OK2UCX>OK0NRS v OK0NM* OK0NKT
OK0NKT-8>OK0NMB-8 v OK0NM* OK0NMB
OK0NMB-8>OK0NKT-8 v OK0NM*

=>C OK2UCX
link setup...
*** connected to OK2UCX
SP v9.01.617 Channel 2 - 24.09.95 17:03:13
Hezke odpoledne Radku. Tady Pavel. QTH/p: Brno-Kralovo Pole

Nyní mohu komunikovat díky propojení z nódu OK0NRS sítí do OK0NM pøímo
s Pavlem, který se momentálnì nachází v Brnì.

4.4

Convers mód

Pøíkaz <C> na nódu bez udání parametrù má jetì dalí význam, který se bohuel
moc nepouívá. Po jeho zadání se dostane uivatel do tzv. CONVERS módu, kde
probíhá konference vech napojených úèastníkù. Jednotlivé diskusní krouky mohou
probíhat na rùzných kanálech oznaèených 0 a 255. Uivatel si mùe zvolit libovolný
kanál a zapojit se do hovoru.
Pøíklad :
Jsem napojen v nódu OK0NRS a zadám pøíkaz <C>...

=>C
users:
: OK2XDX
10: OK2UUC 210: OK2XDI
channel? 10
*** starting convers; exit: /q
Ahojte kluci...
<OK2UUC>: Ahoj Radku, jak se mas...
<OK2XXX>: To jsem rad, ze jsi tu...
<OK2XXX>: Musim jit, zatim 73!
<OK2XXX>: *** Logoff
Tak ja take mizim. 73!
/Q

10: OK2XXX

=>

Nód mi nabídnul èísla obsazených kanálù a znaèky propojených stanic. Zvolil jsem
si èíslo kanálu 10, kde spolu povídají OK2UUC a OK2XXX. (OK2XDI je sám na kanále
210). Tím jsem se zapojil do koverzace. Podrobnìjí popis pøíkazù dostupných v konversu dostanu po zadání pøíkazu /H. Zde je namístì pøipomenout, e uivateli by

68

Radek Václavík, Pavel Lajner: Packet Radio - BEN technická literatura

mìlo být vdy jasné, komu posílá který pøíkaz: napø. HELP nódu nebo BBS získáme pøíkazem H pøi spojení s nódem èi BBS; jsme-li ale v convers módu, jiný
HELP je vyslán pøikazem /H. Ve spojení s jinou stanicí lze získat nápovìdu k tzv.
REMOTE pøíkazùm jeho terminálového programu pomocí //H.
Pøi bìném spojení na PR nastává pomìrnì èasto situace, kdy uvidím na nódu
pøipojenou známou stanici, s kterou bych si rád popovídal. Zároveò chci ovem pracovat s BBS èi DXClusterem. Nikdy se s protistanicí nepropojujeme pøímo na
kmitoètu uivatelského vstupu nìkterého nódu, ale zásadnì pøes nód a to i kdy
stanici slyíme na pøímo 59. Vyhneme se tím kolizím paketù mezi jednotlivými uivateli
a nódem, které by znaènì zpomalily a zatíily provoz na USERu nódu. Dalími regulerními monostmi je právì zmínìný krouek (convers) èi pøíkaz
TALK (vzka, pøíkaz <T>) znaèka text
Zadáním pøíkazu <TALK znaèka> se zaøadíme do rozhovoru se zmínìnou stanicí,
která ovem musí být na nódu napojena. Konec je pøíkazem </Q>. Po zadání pøíkazu
TALK <znaèka> <text> polu protistanici pouze krátký text.
Pøíklad :
Jsem napojen na nódu OK0NRS a Martin OK2UUC mi pole pár vìt prostøednictvím pøíkazu TALK.
OK2XDX

|

OK2UUC

=>T OK2XDX
*** talking to OK2XDX; exit: /q
Ahoj Radku, jak se mas ??
=>
*OK2UUC*: Ahoj Radku, jak se mas ??
=>T OK2UUC
*** talking to OK2UUC; exit: /q
Ahoj Martine!
*OK2XDX*: Ahoj Martine!
Mam se dobre.
*OK2XDX*: Mam se dobre.
Promin, nemam cas.
/Q
=>
*OK2XDX*: Promin, nemam cas.
/Q
=>
=>T OK2UUC Pojd na 145.5125 MHz, OK?
*OK2XDX*: Pojd na 145.5125 MHz, OK?
=>T OK2UCX OK!
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*** OK2UCX not connected!
=>T OK2XDX OK!
=>
*OK2UUC*: OK!
=>

Z tohoto pøíkladu jsou zøejmé oba zpùsoby pouití pøíkazu TALK, i upozornìní nódu
pøi pokusu o TALK nepøipojené stanici. Pøíkaz TALK tedy umoòuje rozhovor dvou
stanic mezi sebou, na rozdíl od konverzu, kde mluví vichni dohromady.
Výhodné pøi hledání stanice jsou na nódech se systémem FlexNet pøíkazy:
FIND (najdi) a SEARCH (pøíkazy <F> znaèka a <S>)
Tyto pøíkazy toti umoòují automaticky vyhledat, zda je na nìkterém z uivatelských vstupù nódù uvedených v tabulce pøíkazu <S>earch pøítomna hledaná stanice.
Uivatel se tak nemusí pracnì napojovat na cílový nód a tam hledat protistanici. Z principu, kterým je stanice vyhledána, je vhodné pøíkaz <F> uvést vícekrát.
Pøíklad :
Chci zjistit, zda je na nìkterém nódu pøipojen Sveta OK1VEY.
=>S
OK0NRS
OK0NRS-2
OK0NA
OK0NB
OK0NC
OK0NC-2 OK0ND
OK0NE
OK0NE-7 OK0NF
OK0NH
- (zkráceno)
=>F OK1VEY
=>
=> ***OK1VEY found via OK0NH
=>

Po zadání pøíkazu <S> jsem obdrel seznam vech nódù, na kterých bude prohledávání probíhat a po pøíkazu F OK1VEY jsem za krátkou dobu obdrel hláení, e
Sveta je právì pøipojen na USERu nódu OK0NH v Holicích. Nyní se na nìj mohu spojit
napøíklad pøíkazem <C OK1VEY OK0NH>.
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Pøíkazem pro ukonèení QSO s nódem je
QUIT (odchod, koenc, pøíkaz <Q>)
Pøíklad :
Chci ukonèit spojení s nódem.
=>Q
73!
(1) DISCONNECTED FROM OK0NRS - 07/07/96 23:59:59

Ukonèit spojení mohu také pøíkazem DISC programu. Staèí napøíklad v programu
GP kliknout myí na symbol oznaèující rozpojení, stisknout kombinaci kláves Alt-D
nebo zadat Esc D. Nikdy neukonèujte spojení pouhým vypnutím modemu! Nód
to nepozná a jetì nìkolikrát zbyteènì volá.
Sele-li hlava a není-li po ruce tato kniha, pomùe buï zkuený kolega nebo
pøíkaz HELP, vude a vdy dostupný.

4.5

Spojení s BBS

Napojení se na BBS je stejné jako pøi sestavování spojení z nódu na nód, jen se
místo znaèky nódu zadá znaèka dané BBS. Nódy FlexNet i BayCom jsou navíc vybaveny pøíkazem <M>ailbox, který spojí do nejblií BBS pøímo, bez uvedení znaèky.
UPOZORNÌNÍ: Je potøeba rozliovat mezi BBS a nódem. Nód poskytuje pøevánì
spojovací sluby, kdeto v BBS se shromaïují zprávy a bulletiny íøené sítí.
Rozdíl mezi BBS se dá zjistit podle volacího znaku, BBS zaèínají na OK0Pxx,
kdeto nódy na OK0Nxx. Marnì toti budete chtít po nódu vylistovat pár
posledních zpráv z OKINFO....
Poznámka: nìkteré typy BBS dokáí poskytovat i spojovací sluby, viz návod k
FBB.
Pøíklad:
Jsem napojen na nódu OK0NRS a chci se spojit na BBS OK0PHL v Holicích. Moje
fiktivní volaèka je pro tuto chvíli OK2XXX.
=>C OK0PHL (nebo mohu vyuít pøíkaz M)
link setup...
*** connected to OK0PHL
BayCom-Mailbox V1.36 (DOS)
Bud vitan na vychodoceske BBS v Holicich !
Hlavnim sponzorem je Cesky radioklub Praha
Regionalni zpravy hledej v rubrice PHL !
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Nove prikazy: ADdress, Grep, Xread, TELL. Strucny popis prikazem RUN.
!! 7PLUS a BINarni soubory prosim prenasejte mimo 18 - 22 hod. naseho casu !!
uroven napovedy=2, pocet radek=0, posledni login 17.08.95 22:35
Prosim, zadej svuj box pomoci MYBBS <znacka_boxu>
Pro OK2XXX neni ulozena zadna (nova) zprava.
Help Dir Read Erase Check REPly Send Quit Alter
(OK2XXX)>MYBBS OK0PHL
Tvuj domaci box byl nastaven na OK0PHL.TCH.EU .
Zadani bude predano dalsim mailboxum.
Help Dir Read Erase Check REPly Send Quit Alter
(OK2XXX)>

Pøíkazem <C OK0PHL> nebo <M> jsem se napojil na nejblií BBSku v Holicích.
Jeliko se jedná o mé první spojení, BBSka se mne zeptala na moji potovní schránku (MYBBS). Zvolil jsem si BBSku pro mne s nejvýhodnìjí polohou a dostupností
OK0PHL. BBSka mi potom oznámila, e zadání sdìlí vem dalím boxùm a tak za
chvíli budou vechny BBS v OK i v dostupné cizinì vìdìt, kam mi posílat potu. Toto
je nejdùleitìjí informace pro správné doruèování osobní poty. Dá se pøirovnat
k adrese pouívané v bìném potovním styku. Udáte-li patnì svoji domácí adresu,
poáci nebudou vìdìt, kam Vám zásilky doruèit a ty se pak budou toulat po republice.
Pøíkaz MYBBS se doporuèuje èas od èasu (jednou cca za 3 a 6 mìsícù) zopakovat,
aby i novì vznikající BBSky mìly tuto informaci k dispozici.
Text pøed promptem udává, ve které rubrice se právì pohybuji. OK2XXX oznaèuje
moji osobní schránku. Moje osobní schránka je tedy vlastnì jednou z rubrik na BBS.
Prompt se mìní podle zadaného pøíkazu na poslední pouitou rubriku.
OK0PHL je BBS typu BayCom a tak si mohu vyzkouet vechny pøíkazy (viz pøíloha). Dále si ukáeme nìkteré z nich.

4.6

Ètení zpráv

Jak jsme ji uvedli na zaèátku, zprávy jsou rozdìlìny do rubrik podle svého obsahu. Seznam vech rubrik na dané BBS obdríme po zadání pøíkazu <D B>.
Pøíklad:
Na BBS OK0PHL zadám:
(OK2XXX)>D B
Obsah adresare:
ALL
/ CALLS MAJAKY
ANTENY
/ YAGI
BIN
/ 7PLUS AUT7P GIF JPG MUSIC OBRAZ
BUS
/ AMTOR APLINK ATV FAX JVFAX PACTOR RTTY SSTV
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COMPUTER
DXNEWS
HAMHELP
HARDWARE
HELP
HLEDAM
NODESOFT
OKINFO
MAPAOK

/ AMIGA APPLE ARCHIM ATARI C16-128 CBM HP IBM MAC SHARP
/ 50MC CONTEST CQ DIPLOM DX DXCC DXCLUS QRV QSL QSL-MG SHF SKED SWL
/ UKW VHF
/ 9K6 LINKTRX MODEM PSK RMNC
/ HELPA PROBLEM SUCHE
/ BAYCOM BPQ DAMA DIEBOX FBB FLEXNET KISS THENET THP WAMPES
/ AMASW CLC CRK CSDXC CZDIPL CZQRP DIG FIRAC FORUM IPARC KNIHY

/ MCDC OMINFO PHL POMOC RADY RSYS SCR SKAUTI SMSR SVANDA ZAVODY
OS
/ DOS DRDOS MSDOS NOS OS2 UNIX WIN
POCASI
/ METEO SOLAR WXNEWS
(zkráceno)

Je potøeba poznamenat, e rozdìlení zpráv do rubrik, hlavnì tìch ménì uívaných, je na jednotlivých BBS rùzné. Naopak základní rubriky jako OKINFO jsou stejné
na vech BBS v OK. Jako uivatel budete vìtinou vyuívat pouze jednu BBS (v síti
nejblií vaemu QTH a jako Vá domácí box, MYBBS), na které si zvyknete na rozdìlení jednotlivých rubrik. Mezi jednotlivými rubrikami se mùete pøepínat pomocí
pøíkazu CD (podobnì jako v MSDOSu).
Dolými zprávami si tedy mohu listovat a vybrané si pak pøeèíst. Mezi dva základní
pøíkazy patøí :
LIST (listuj, pøíkaz <L>) rubrika rozsah
READ (èti, pøíkaz <R>) rubrika rozsah
Oba pøíkazy mají velké mnoství variant, které jsou podobnì uvedeny v popisu
Baycom BBS. Snad jen krátce k zadávání rozsahu :
ZADÁNÍ ROZSAHU
<ádné>
5
-7
1-7
32-5

VYBRANÉ ZPRÁVY
vechny v aktuálním adresáøi
jen zpráva è.5
posledních 7 zpráv
prvních 7 zpráv v adresáøi
vechny zprávy od è. 3 dále (výe)

zprávy èíslo 2 a 5

Pøíklad :
Chci si vylistovat posledních 10 zpráv v rubrice OKINFO a jednu z nich pøeèíst.
(OK2XXX)>L OKINFO -10
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Obsah adresare pro OKINFO:
cis. znacka datum
cas
Bytu
116 OK1SBB 10.08.95 21:25 1981
117 OK1VEY 10.08.95 22:00
787
118 OK2BX
11.08.95 08:03
842
119 OK1AR
12.08.95 20:40
497
120 OK1SBB 13.08.95 10:32
294
121 OK1XGI 15.08.95 05:27
493
122 OK1XPM 15.08.95 23:50
819
123 OK2XDX 16.08.95 12:18 1189
124 OK1OM
17.08.95 21:22 4550
125 OK1XPM 18.08.95 01:10
502
Help Dir Read Erase Check REPly Send
(OKINFO)>R 119
OK1AR
BID :
Read :
Read :
Subj :
Path :
Sent :
From :
To :

Nazev
Duplicitni zpravy v BBS OK0NF
Nejen duplicitni zpravy ...add OK1SBB
SW chyby na OK0DXC
SYSOPUM
Zpravy v ok0nf-15
PSE Mapka OK..
Novy udate mapy-info
OK0NRS
EUROMIR 95/START 22.8.95!
Dalsi 9 update MAPYOK-info
Quit Alter

> OKINFO
12.08.95 20:40 12 Lines 497 Bytes #85 @OKOM
1285OK0PKL2P
OK1XHC OK2XDX OK1JRD OK1VEY OK1VKC OK1UKE OK1FAI OK1HDU OK1AYU OK1UBA
OK1PI OK1KPA OK1HPF OK1DXO OK2UCX
SYSOPUM
!OK0PHL!OK0PRG!OK0NF!OK0PKL!
950812/1530z @:OK0PKL.TCH.EU [BBS na Klinovci (JO60LJ)] BCM1.36
OK1AR @ OK0PKL.TCH.EU (Zdeno)
OKINFO @ OKOM

Pisi v hlavicce SYSOPUM, ale predpokladam ze si ho stejne uzivatele prectou
a zaridi se podle toho.
Zadam sysopy aby smazali ve svych boxech program Callbook DL od DD6MF
nebot se jedna pouze o rutinu formatujici harddisk.
Program byl nekym nasypan do DB0JES, ackoli majitel znacky DD6MF bydli
uplne jinde. Kdo si jiz program natahl, ma kliku pouze pokud jej jeste
nespustil.
73 Zd.
Help Dir Read Erase Check REPly Send Quit Alter
(OKINFO)>

Pøíkazem <L> (List) jsem si nechal vypsat posledních 10 zpráv v rubrice OKINFO.
Vidíme, e u kadé zprávy je uvedeno èíslo, datum, velikost a název. Vybranou zprávu (napø. èíslo 119) lze pøeèíst pøíkazem <R èíslo>. (Název rubriky lze ji vynechat,
protoe je právì aktuální).
POZNÁMKA: Tuto zprávu jsem nevybral náhodou, ale jako upozornìní na rùzné
ikovné programy formátující HD nebo viry, na které lze bohuel i v PR narazit.
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Ètení osobních zpráv se provádí stejným zpùsobem, jen místo názvu rubriky je
tøeba zadat vlastní volací znaèku.
Pøíklad :
Chci si vylistovat posledních 5 zpráv ve vlastní rubrice.
(OK2XDX)>D OK2XDX -5
Obsah adresare pro OK2XDX @OK0PHL.TCH.EU:
28R DK7WJ
30.04.96 20:01
8 #361
29R OK1UBM 03.05.96 22:21
7 #364
30R OK1VEY 04.05.96 22:27
3 #365
31R OK1VEY 04.05.96 23:19
3 #365
32) OK1VEY 04.05.96 23:26
3 #365
(OK2XDX)>

@OK0PHL
@OK0PHL
@OK0PHL
@OK0PHL
@OK0PHL

RE:Hello !
RE:Levne N konektory ??
RE:RE:RE:Ahoj2.
(BIN) 1QSO
(BIN) 1QSO2

V tomto pøípadì jsem pouil pro listování pøíkaz DIR, který je podobný pøíkazu LIST
(viz opìt popis Baycom BBS). Zprávy èíslo 28 a 31 jsou oznaèené písmenem R, co
oznaèuje ji pøeètené zprávy. Nyní si mohu pøíkazem <R 32> pøeèíst novì dolou
zprávu. Podle oznaèení (BIN) vidím, e se jedná o soubor poslaný reimem AUTOBIN.

4.7

Posílání osobních zpráv

Jak bylo øeèeno ji v úvodu, mezi nejdùleitìjí funkce PR patøí pøenos zpráv a bulletinù. Proto si o posílání a smìrování zpráv povíme nìco podrobnìji.
Pro bezchybné doruèení zprávy je potøeba poslat zprávu se správnou adresou. U soukromých zpráv tvoøí adresu volací znak adresáta a za znakem @ (at, na, zavináè..)
potom znaèka jeho domácí BBSky. Pokud neznáte adresu odesílatele, lze ji zjistit napøíklad pøíkazem <U znaèka> na BayCom BBS. Ovem za pøedpokladu, e dotyèný se
ji nìkdy na PR objevil a oznaèil si svùj domácí box. V opaèném pøípadì zpráva zùstane v BBSce na kterou jste právì pøipojen a nebude odeslána dále.
Pøíkaz pro uloení zprávy :
SEND (poli, pøikaz <S>) adresáø [@ adresa] [#doba ivotnosti] název
Jednotlivé situace, které mohou pøi posílání zpráv nastat osvìtlí nejlépe následující
pøíklady.
Pøíklad :
Chci poslat osobní zprávu Hubertovi OK2VIR...
(OK2XDX)>U OK2VIR

Nastavene param. OK2VIR: (viz HELP ALTER)
Domaci box.......(A F).@OK0POV.TCH.EU
Jmeno............(A N).Huberte

(20.09.95 00:00)
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Posledni QUIT........22.09.95 18:28
Posledni Login.......23.09.95 20:58 via OK0NO
23 logins, 195 obdrzenych zprav, 26 prectenych, 8 odeslanych
(OK2XDX)>S OK2VIR
Nazev: >TEST
Zadej text pro OK2VIR @ OK0POV.TCH.EU
, preruseni pomoci CTRL-X.
Ahoj Huberte,
toto je pouze zkusebni zprava!!!

a ukonci pomoci NNNN nebo CTRL-Z

Radek
NNNN
Ulozeno 3 radek pro OK2VIR @ OK0POV.TCH.EU
(OK2VIR)>

Zadal jsem pøíkaz pro poslání zprávy <Send> a Hubertovu znaèku. Nezadával jsem
jeho adresu, protoe vím, e ho box zná. Pøesto jsem si to pøekontroloval pøíkazem
<U OK2VIR>. Po zadání názvu zprávy mne BBS vyzvala k zadání vlastního textu. Zároveò uvedla i Hubertovu adresu (vhodné pro kontrolu). Text se ukonèí <Ctrl-Z>,
<NNNN>, pøípadnì </EX> u nìkterých typù BBS. Po ukonèení zprávy pole holická
BBS tuto zprávu buï pøímo nebo prostøednictvím dalích BBS na místo urèení, v naem pøípadì do BBS v Novém Jièínì OK0POV. Zda zpráva odela (pøenos zpráv mezi
BBS se oznaèuje FORWARD), se mùete po chvíli pøesvìdèit pøíkazem <L OK2VIR -2>.
Vechny odeslané osobní zprávy se toti na výchozí BBS typu BayCom smaou. K odeslání nemusí ovem dojít hned, protoe hlavní forwardy jsou naèasovány na hodiny
nejmeního provozu v síti, tj. v noci, brzy ráno èi kolem poledne vedních dnù. Osobní
pota mívá ovem pøednost pøed pøenosem bulletinù.
Pøíklad :
Chci poslat vzkaz pro OK2XXZ, o kterém nemám ádné údaje.
(OK2XDX)>U OK2XXZ
Nastavene param. OK2XXZ: (viz HELP ALTER)
Domaci box.......(A F).?
Jmeno............(A N).
Posledni Login.......Jeste nikdy nebyl zalogovan.
0 logins, 0 obdrzenych zprav, 0 prectenych, 0 odeslanych
(OK2XDX)>S OK2XXZ
Pozor: forwardovaci adresa neni znama, zprava nebude predana.
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Nazev: >TEST2
Zadej text pro OK2XXZ a ukonci pomoci NNNN nebo CTRL-Z
, preruseni pomoci CTRL-X.
Test test test.
NNNN
Ulozeno 2 radek pro OK2XXZ
(OK2XXZ)>

Box mi hned oznámí, e jeho adresu zatím nezná a zprávu nikam neodele. Zpráva tedy zùstane leet na BBS OK0PHL. Vzniká tak riziko, e zpráva nikdy nedorazí
k adresátovi. Proto jetì jednou zdùrazòuji, jak je dùleité si oznaèit jednu domácí
schránku MYBBS!!!

4.7

Posílání bulletinù

Dalím typem zpráv jsou bulletiny urèené pro irokou obec ètenáøù. Bulletiny jsou
rozdìleny podle svého obsahu do jednotlivých rubrik. Nìkteré názvy rubrik se na jednotlivých BBSkách shodují, jiné zase lií. Pøed posláním bulletinu si musím ujasnit,
kam chci, aby se zpráva íøila. Podle toho potom nastavím smìrování zprávy.
Pøíklad:
Chci poslat zprávu do rubriky RADY (viz seznam rubrik pøíkazem <D B>), aby se
dostala ke vem uivatelùm v OK.
(OKINFO/RADY)>S RADY@TCH
Nazev: >Jak posilat bulletiny.
Zadej text pro OKINFO/RADY @ TCH a ukonci pomoci NNNN nebo CTRL-Z
, preruseni pomoci CTRL-X.
Uzivatele! Kazdy bulletin musi mit smerovani @, protoze jinak
zustane lezet v BBS!
Radek
NNNN
Ulozeno 3 radek pro OKINFO/RADY @ OKOM
(OKINFO/RADY)>L RADY -2
Obsah adresare pro OKINFO/RADY:
cis. znacka datum
cas
Bytu
79 OK2PXV 10.08.95 21:25
172
80 OK2XDX 18.08.95 22:21
286
(OKINFO/RADY)>

Nazev
Zrychleni startu programu SP.
Jak posilat bulletiny.

Za pøíkaz <S> jsem zadal název rubriky a smìrování @TCH. Co znaèí íøení
zprávy pouze do BBS v OK. Obvyklá smìrování jsou napø. @OKOM (@OMOK) pro
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íøení v OK i OM, @OEDL nebo @DLOE pro nìmìcky hovoøící zemì, @EU pro celou
Evropu nebo @WW pro celý svìt. Text pro @EU a @WW by mìl být v angliètinì.
Pokud bych nezadal smìrování, zpráva zùstane pouze v této BBS a pøeèetli by si ji
pouze uivatelé do ní napojení! Pozor, je to velmi èastá chyba! Pøíkazem <L
RADY - 2> jsem si ovìøil, e se zpráva uloila.
Pro ukonèení spojení s BBS èi nódem se pouívá pøíkaz :
QUIT (odchod, pøíkaz <Q>)
Pøíklad:
(OKINFO)>Q
Louci se s tebou vychodoceska BBS v Holicich !
Pokud bys chtel prispet na jeji provoz a rozsireni, pouzij
cislo uctu 228 756 - 0800 u CS v Holicich v.s. 014.
Dekujeme vsem, kteri na provoz site PR prispeli.
73 !
*** reconnected to OK0NRS
=>Q
73!
(3) DISCONNECTED fm OK0NRS - 95/08/18 10:31:25

Prvním pøíkazem <Q> jsem ukonèil spojení s BBS, dozvìdìl jsem se, kam a jak
pøispìt na provoz a ocitl jsem se zpìt na nódu. Dalím <Q> jsem se potom vypojil ze
sítì a kanál v SW je pøipravený pro dalí spojení.
POZNÁMKA: U BBS typu F6FBB se pro odchod pouívá pøíkaz <B>ye.
Tolik nìkolik základních pøíkazù pro ovládání BBS. Sele-li hlava a není po ruce
tato kníka, obsahující je také podrobný návod, pomùe Vám pøíkaz HELP.

4.8

Spojení s DX Clusterem

DX Cluster (dále jen DXC) zabezpeèuje obraz o aktuální situaci na pásmech v témìø reálném èase. Ve je ovem závislé na stavu sítì a poètu aktivních úèastníkù
v síti DXC. Pro pøedstavu významu DXC si pøedstavte, e máte na stole desítky a
stovky pøijímaèù, které byste neustále pøelaïovali a vyhledávali vzácné stanice. Hrozná pøedstava. Ve skuteènosti máte jen jeden (movitìjí i více) pøijímaè a poèítaè pøipojený
na DXC. Pokud zachytíte zajímavou stanici a chcete o ní informovat i ostatní, zapíete
tuto informaci do DXC. V tu chvíli se vae informace rozbìhne do celého svìta. Ve
ovem opìt záleí na aktivitì jednotlivých úèastníkù a ochotì spolupracovat. Je mnoho
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pasivních úèastníkù, kteøí jen monitorují, kde se co dìje, ale sami ádnou informací
nepøispìjí. V jiných zemích existují opatøení, která pasivního úèastníka po urèité dobì
odpojí.
A nyní ji ke konkrétnímu spojení. Naváete spojení s vaím nódem. Dále si zjistíte, který DXC je pro Vás nejblíe. Obvykle tato informace bývá uvedena v hlavièce
nódu. U nás jsou to OK0DXC v Tøebíèi, OK0DXP v Praze a OK0DXI v Plzni. Z ostatních pomìrnì dobøe dostupných napø. OM0DXC, DB0BCC, DB0SDX, nebo i NO4J na
Floridì prostøednictvím brány (gate) do Internetu OK0NMG.
Pøipojíte se na DXC, napø. OK0DXC. Po napojení se vám vypíe úvodní text
(CTEXT). Pokud se pøipojujete poprvé, mùe DXC po vás nejprve poadovat nìkterá
data do své databáze. (Napø.: jméno, QTH, PSÈ atp.).
Kompletní seznam pøíkazù na DX Clusteru najdete na jiném místì této knihy.
Pøíklad: Ze svého nódu se napojím do DX Clusteru OK0DXC (viz kapitola spojení
s nódem) a obdrím úvodní text (CTEXT).
Hi Libor! Welcome to OK-DX Cluster - Sponzored H&J COMPUTERS J. Hradec DATABASES: SH/QSL call, SH/ADR call, SH/CAL call - ACTUAL UPDATE!
*** NEW INSTALL CD-ROM DATABASES BUCKMASTER 1994 (SH/BUCK<CALL>)***
Cluster: 7 nodes, 12 local / 181 total users Max users 389 Uptime 6 15:06
OK2PHH de OK0DXC 25-Jun-1996 2012Z Type H or ? for help >

SH (show, uka )
Tento pøíkaz mùe mít mnoho parametrù, nìkteré z nich osvìtlí následující øádky:
Pøíklad :
sh/dx/10
50115.0
144299.9
50150.0
14262.0
50151.6
50110.0
50158.0
14268.0
50110.0
50110.0
OK2PHH de

[Vypsání posledních 10-ti DX informací]

9H3WA 25-Jun-1996 2012Z <DD0VF-7>
EA3ADW 25-Jun-1996 2012Z FAI jn11cq <S57MSU>
9H5EE 25-Jun-1996 2008Z JM75gv John <OM7SM>
LA/IK1XLA 25-Jun-1996 2003Z EU43 <SP9CYC>
IS0QDV 25-Jun-1996 2001Z <DL4ALI>
9H3WH 25-Jun-1996 1956Z <SQ9ACE>
IT9ZEO 25-Jun-1996 1951Z JM76JU <OM7SM>
GM/DL8MCA/M 25-Jun-1996 1945Z <SP9CYC>
XX0XX 25-Jun-1996 1928Z IS DXING FREQUENCY !! PSE ST<SP3UCA>
IT9/HB 25-Jun-1996 1927Z is NOT OUTSIDE EUROPE !!!!!!<SP3UCA>
OK0DXC 25-Jun 2013Z >

sh/h ja [Výpis azimutu k danému prefixu]
JA Japan-JA: 43 degs - dist: 5611 mi, 9030 km Reciprocal heading: 326 degs
OK2PHH de OK0DXC 25-Jun 2016Z >
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sh/na Libor [Nastavení svého jména]
User information updated for OK2PHH
OK2PHH de OK0DXC 25-Jun 2017Z >
sh/q Brno [Nastavení svého QTH]
User information updated for OK2PHH
OK2PHH de OK0DXC 25-Jun 2018Z >
sh/t ja [Výpis místního èasu v zemi daného prefixu]
JA Japan-JA Local (standard) time 5:18
OK2PHH de OK0DXC 25-Jun 2018Z >
sh/u [Seznam stanic pøipojených na daný DXC]
Users connected to local PacketCluster node (OK0DXC)
OK1FKM OK2FD OE1KEB OE3FVU SQ9ACE DB0HOS
OK2BXT SP6JKH OK2PHH OK2PMS
OK2PHH de OK0DXC 25-Jun 2019Z >

SE (set, nastav)
Zapíná uivatelské parametry.
Pøíklad:
se/loc 49 11 N 16 42 E [Nastavení vlastních zemìpisných souøadnic]
User information updated for OK2PHH
OK2PHH de OK0DXC 25-Jun 2016Z >

A (announce, oznam vem)
Pøíklad:
a sri test [Vyslání krátké zprávy výe uvedeným stanicím]
To LOCAL de OK2PHH <2020Z> : sri test^G
OK2PHH de OK0DXC 25-Jun 2020Z >

DX
Vyle DX informaci.
Pøíklad:
dx 29550.0 ok2phh qrv [Vyslání DX informace]
DX de OK2PHH: 29550.0 OK2PHH qrv 2020Z^G^G
OK2PHH de OK0DXC 25-Jun 2020Z >

B (bye,sbohem)
Pøíkaz pro ukonèení spojení s DXC.
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Pøíklad:
b [Odpojení od DXC.]

CUL Libor 25-Jun-1996 2021Z 73 de OK0DXC

Pro zajímavost pøíklad, kterak se napojit do DXC v USA. Toto je sice moné, ale
diskutabilní, protoe stanice v USA slyí na svých pøijímaèích jiné stanice ne v Evropì.
Pøíklad:
Na nódu zadám pøíkaz k napojení na internetovský vstup OK0NMG.
=>C OK0NMG [Spojení do internetovského vstupu OK0NMG]
link setup ...
*** connected to OK0NMG
[TNOS-2.02-BFHIMT$]
Welcome ok2phh, to the OK0NMG TCP/IP BBS (KO4KS-TNOS/Unix v2.02)
Last on the BBS: Thu Jun 6 13:35:07 1996
You are the only user currently on the BBS
Area: ok2phh Current msg# 0 of 0.
?,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z >
C DXFLA [Pøipojení do NO4J zkratkovým oznaèením nódu (tzv. alias)]
Trying... The escape character is: CTRL-T
*** connected to DXFLA:NO4J
Hi ! Welcome to the North Florida DX Association PacketCluster
Visit the New NFDXA Web Page: http://www.jaxnet.com/~nf4l/nfdxa.htm
DXT: South America has 2 landlocked countries. They are? SH/TRIVIA 320
WE HAVE A NEW DATA BASE - SH/CONFIRMED - READ MSG # 1 FOR INFORMATION
New Mini-Reflector - Read Msg # 254.
Cluster: 23 nodes, 10 local / 219 total users Max users 853 Uptime 0 07:48
OK2PHH de NO4J 10-Jun-1996 0808Z Type H or ? for help >
SH/WWW [Pøíkaz pro vypsání posledních 5ti WWW informací]
Date Hour SFI A K Forecast
10-Jun-1996 06 70 10 2 SA:VERY LOW / GMF:UNSETTLED <I4ACP>
10-Jun-1996 03 70 5 2 VERY LOW; QUIET TO UNSETTLED <KA6ING>
10-Jun-1996 00 70 5 1 VERY LOW; QUIET TO UNSETTLED <KA6ING>
9-Jun-1996 21 70 5 2 VERY LOW/QUIET-UNSETTLED <WY7U>
9-Jun-1996 18 70 7 2 L24=VL:Q N24=VL:Q-UNS <KI5SS>
OK2PHH de NO4J 10-Jun 0811Z >
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4.9

Spojení s internetovským gejtem

Vstup do amatérského Internetového gejtu je moný nìkolika zpùsoby:
- radiostanicí a bìným vybavením pro Packet Radio (Baycom, SP nebo jiný program + modem). Pøes pøípadné nódy se dostaneme a ke vstupnímu portu gejtu
a pak bìným zpùsobem naváeme spojení jako s kteroukoliv jinou PR stanicí, napø.:
C OK0NMG. Nìkteré gejty v sousedních státech vyadují navíc volací znaèku a heslo (obvykle jméno).
- uivatelé, kteøí jsou bezprostøednì pøipojeni k Internetu nepotøebují ani radiostanici
a mohou se pøímo pøipojit do gejtu pøíkazem telnet, napø.: telnet prgate.fme.vutbr.cz.
V tomto pøípadì je vdy vyádána znaèka jako login a jméno jako heslo. V tomto
pøípadì ovem pøístup z gejtu do paketové sítì získáte pouze po pøedchozí domluvì
se sysopem gejtu a pøidìlení osobního hesla, tak je bránìno prùniku neamaterù do
PR. Slubou telnet se mùete spojit s gejtem i pøes radio, jestlie máte nainstalován
nìkterý z programù pro provoz TCP/IP v amaterské paketové síti.
S vìtinou tìchto gejtù se vám spojit nepodaøí, nebo slouí jen svému pùvodnímu
úèelu. A to smìrování TCP/IP paketù mezi amatérskou sítí a zbytkem internetu.
Po úspìném pøipojení následuje pøivítací text a pokud jste vstoupili poprvé do
gejtu, obvykle jste poádáni o Vai domácí PR BBS (HOME BBS), pøípadnì o jméno.
Pak je zobrazena nápovìda moných pøíkazù, napø.:
[TNOS-2.02-BFHIMT$]
Welcome ok2op, to the OK0NMG TCP/IP BBS (KO4KS-TNOS/Unix v2.02)
Last on the BBS: Sat Jun 8 17:04:55 1996
There are currently 2 users on the BBS
CZGATE:OK0NMG Area: ok2op (3 users, 34 in conference) Current msg# 0 of 0.
?,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z >

Zprávy a obìníky urèené vem uivatelùm jsou jako na vech BBSkách roztøídìny podle druhù zpráv do rùzných rubrik podle témat, nazývaných Areas. Dále kadý
uivatel má pro pøíjem svých zpráv svou soukromou rubriku oznaèenou jeho volací
znaèkou. Zprávy v kadé rubrice jsou èíslovány poèínaje èíslem 1 (msg# 1). Nápovìda se dá pomocí pøíkazu <X> zruit.
Èinnost kadého uivatele Internetového gejtu je urèena kódem v souboru ftpusers.
Tento kód udává, jaké pøíkazy uivatel mùe zadávat a co se mu zakazuje. Take pokud se po zadání nìjakého pøíkazu zobrazí hláení access denied, pak tento pøíkaz
není povolen. Kódy pro jednotlivé uivatele zadává na poádání SYSOP gejtu. V systému TNOS se výpis moných èinností získá pøíkazem <sec>. Výpis ukáe, jaké zprávy
se mohou a komu posílat a jestli lze pouívat pøíkaz <telnet>, apod. Dále jsou uvedeny
nejèastìji pouívané pøíkazy se zamìøením na systém TNOS, pouitý na gejtu ok0nmg.
Nìkteré pøíkazy v systému JNOS neplatí a dostaneme na nì hláení Huh??.
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Pøíkaz HELP
?
Vypíe seznam vech pøíkazù
H pøíkaz Vypíe zpùsob pouití pøíkazu pøíkaz
Tyto pøíkazy jsou úplnì stejné, jako na vech BBS. Napø. pøíkazem h x se podrobnì
vypíí pokyny, jak pouít pøíkaz X - Xpert.
Systémové informace
F
I
NR
M
PO

Sputìní serveru Finger
Informace o systému NOS
Zobrazí tabulku o pøipojených gejtech
Výpis souèasných uivatelù Mailboxu
Výpis vech dostupných portù

Tyto informace umoòují získat podrobnìjí informace o systému NOS a jeho uivatelích. Pøíkaz <f @hostname> zjistí, kdo je v souèasné dobì pøipojen ke vzdálenému
poèítaèi. Pøíkazem <f user@hostname>, pøíp. <f user%host@tnos.host> zjistíme informace o uivateli user.
Pøíklad :
f bbs@ko4ks.ampr.org
Zjistití, kdo je pøihláen v Internetovém gejtu na Floridì.
Pøíkaz <I> vypíe veobecné informace o systému a pøíkaz <P> vypíe seznam
portù, které jsou systémem vyuívány (rádiové, sériové a síové).
Spojení pomocí AX.25 nebo NET/ROM
C port znaèka digi
J
J port
C node
NO
NR

Spojení s jinou stanicí pøipojené k PR nódu, napø. c tnc1 ok0pbx
ok0nmb (pøedpokládá se link mezi ok0mng a ok0mnb a port
s názvem tnc1)
Vypíe vechny stanice, které systém zaznamenal na vech portech
Vypíe vechny stanice, které systém zaznamenal na zadaném portu
Spojení s jiným Internetovým NET/ROM gejtem, napø. c tnos
Výpis vech Internetových NET/ROM gejtù
Výpis bezprostøednì pøipojených NET/ROM gejtù

Internetový gejt mùe být vyuit stejnì jako kadý jiný nód pro spojení s jinou stanicí. Dùleité je ovem vìdìt, jaké nódy nebo stanice se právì nacházejí na daném
rádiovém portu. K tomu slouí pøíkaz <J> nebo <JH>. Výpis názvù portù se mùe povést pøíkazem <PO> popsaném v pøedcházejícím odstavci. Pøíkaz pro spojení
s nejbliím rádiovým nódem nebo BBS se dá zjednoduit pomocí tzv. alias pøíkazù.
Napø. pøíkaz <bbs> na ok0nmg prvovede ve skuteènosti <c tnc0 ok0pab>. Tyto alias
pøíkazy se vypisují obvykle v nápovìdì na zaèátku pøed znakem ? a zadávají se
pouze vypsaným názvem.
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Pøíklad:
GEORG:HG1DQ Area: ok2op Current msg# 0.
BBS,FLEX,TIME,NASA,?,A,B,C,CONV,D,E,F,H,I,IH,IP,J,K,L,M,N,NR,P,PI,R,S,T,U,V,W,X,Z
>

Spojení s dalími amatérskými Internetovými gejty se provádí pøíkazem <c node>.
Seznam nejbliíích pomocí <NR>, výpis vech ostatních, které jsou dosaitelné prostøednictvím nejbliích pomocí <NO>. Tento výpis mùe být dosti dlouhý. V pøíkazu
mùeme pouít kteroukoliv èást názvu gejtu, napøíklad <c georg> nebo <c hg1dq>.
Spojení pomocí IP protokolu TELNET
E
E char
PI hostname
T hostname

Zobrazí, jak je nastaven pøeruovací znak escape (obvykle Ctrl T)
Nastaví pøeruovací znak na char
Ping - testuje dobu pøístupu ke vzdálenému poèítaèi (msec)
Pøipojení ke vzdálenému poèítaèi s adresou hostname protokolem telnet
T hostname èíslo Telnet se slubou danou èíslem
Tyto pøíkazy umoòují navázat spojení s gejty, které nejsou propojeny AXIP nebo
NET/ROM linkami.
Obvykle je povolen jen pøístup k adresám, patøícím do ampr.org sítì. Pøeruovací
znak Escape je vhodné zmìnit na kadém novém gejtu, pøes které procházíme. Ponecháme-li napø. pùvodní znaky Ctrl-T a projdeme-li nìkolika gejty, pak v pøípadì zatuhnutí
systému na posledním gejtu se pøíkazem Ctrl-T vrátíme na první gejt a tím ztratíme
spojení s gejty, pøes které jsme procházeli.
Pøíkazem <ping> obvykle zjistíme, zda je gejt dosaitelný a pak pøíkazem <telnet>
spojení provedeme. Pøitom se vdy musí zadat znaèka jako login a jméno jako
password.
Výpis zpráv
A
Výpis názvù rubrik (areas) zpráv
AF
Výpis názvù rubrik vèetnì jejich popisu
A název
Pøepnutí do rubriky název
L
Výpis nových zpráv ve zvolené rubrice (zpráv, které jetì nebyly èteny)
L zaè kon
Výpis zpráv z rozmezí èísel zaè-kon
L> xxx, L< xxx Výpis zpráv pro/od uivatele xxx
LS text
Výpis zpráv, které mají text v názvu
LL n
Výpis posledních n zpráv v rubrice
LM
Výpis zpráv urèených pro mne
Zprávy do veobecných rubrik (areas) jsou obvykle forwardovány z jiných gejtù
nebo nódù. Poèet rubrik a jejich názvy urèuje SYSOP.
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Ètení zpráv
Rn
RM
Kn
KM
<Enter>
Vn

Vypíe jednu nebo více zpráv (n je èíslo zprávy dané rubrice)
Read Mine - vypíe vechny nepøeètené zprávy
Zruí zprávu èíslo n. Lze zadat více èísel oddìlených mezerami
Kill Mine - zruí vechny zprávy pro mne
Vypíe dalí zprávu v poøadí
Vypíe zprávu è. n i se záhlavím

Pøíkazy pro ètení, listování a ruení zpráv jsou obdobné jako v BBS typu FBBS.
Odesílání zpráv
S user@host
adresu host
S user%host@host2

Pole zprávu (implicitnì osobní) uivateli userna
Pole zprávu pøes host2.

Napø.sok1aa%ok0prg@gw.ok0nmg.ampr.org. Tato zpráva odeslaná napø. z Kanady
bude forwardována do Prahy, za pøedpokladu, e odesilatel zprávy je amatér, jinak
bude zpráva zadrena a nebude proputìna do amatérské sítì.
SB rubrika@region
SF user@host
SP user@host
SR n

Pole veobecnou zprávu do rubriky
Odeli (forwarduj) souèasnou zprávu uivateli user
Pole osobní zprávu uivateli user na gejtu host
Pole odpovìï na zprávu è. n

Zasílání zpráv je úplnì obdobné jako na kadé PR BBS. Jediný rozdíl je v pouití
znaku @ v adrese.
Ètení souborù
W
W cesta
D soubor
DU filename

Výpis souborù v souèasném adresáøi (= dir)
Výpis souborù v adresáøi daném pøíkazem cesta
Vyslání textového souboru
Vyslání binárního souboru kódovaného programem UUENCODE

Pøi výpisu se mohou pouívat znaky * a ? a obì lomítka. Zpìtné dekódování
binárního souboru se provede programem UUDECODE (obdoba amatérského programu 7PLUS).
Vyslání a ruení souborù
U soubor
Z soubor

Na tento pøíkaz dalí text bude uloen do ASCII souboru s názvem soubor
Zru soubor s názvem soubor

Pøi vysílání textového souboru se na konci vyle Ctrl-Z nebo /ex na novém
øádku. V názvu souboru se mùe vyskytovat cesta.

Radek Václavík, Pavel Lajner: Packet Radio - BEN technická literatura

85

Dalí pøíkazy
B
Bye, ukonèení spojení s gejtem
Q
Quit, ukonèení spojení s gejtem
O
Pøímá komunikace se SYSOPem (pokud je pøítomen)
X
Zapíná-vypíná nápovìdu
XA
Zapíná/vypíná název rubriky v nápovìdì
XN
Zapíná/vypíná název gejtu v nápovìdì
XM
Zobrazí, po kolika øádcích výpisu textu se výpis pozastaví s výpisem more ?
XM n
Nastaví, po kolika øádcích výpisu textu se má výpis pozastavit
Pøíkaz xm 0 ruí pozastavování
Poznámka: Vekeré zmìny pøíkazù X, MYBBS, NAME, apod. se po regulérním
ukonèení spojení s gejtem (pøíkazem <bye> nebo <quit>) zapíí do datových souborù
uivatele a po dalím pøihláení není nutné je znovu nastavovat. Pokud ukonèíme spojení z naí strany napø. pøíkazem disconnect nebo dojde k rozpadnutí linky, novì
nastavené parametry se neuloí.

4.10

Celosvìtový convers

Celosvìtový convers je systém pro konverzaci v reálném èase. Je podobný pøíkazu
<talk> nebo <conv>, který se pouívá na mnoha nódech nebo BBSkách nebo v Internetu slubì IRC. Umonuje komunikaci vech uivatelù najednou, kteøí jsou pøipojeni
na rùzných gejtech v celé globální síti Internet.
Komunikujeme-li prostøednictvím conversu, pak vechno, co píeme, se ihned pøenáí vem dalím uivatelùm, kteøí jsou v tu chvíli pøipojeni na souèasném kanálu
s pøedponou, od koho zpráva pochází. Tito uivatelé pak mohou bezprostøednì odpovídat. Je vak tøeba èekat odpovìï se zpodìním, které je zpùsobeno pøenosovými
linkami, co trvá nìkdy i nìkolik minut. Dají se také posílat zprávy urèené pouze jednomu úèastníkovi na kanálu (pøíkazy </M> nebo </Wr>), nebo vyslat pozvání na vlastní
kanál (</I>). Obvykle se vak zprávy jednomu úèastníkovi posílají vem s udáním volací znaèky toho, komu je zpráva urèena. Napø. napíeme-li následující text:
va3ok:

Ahoj Otto

Tuto zprávu obdrí vichni pøítomní na kanálu, pøed vlastní zprávou se vak automaticky pøidává znaèka odesílatele,
<ok2op>:

va3ok:

Ahoj Otto

Základní význam v celosvìtové konferenci má pojem kanál (channel). Je k dispozici celkem 32768 kanálù s èísly 0..32767. Obvykle se pøi vstupu do konference napojíte
na nìkterý pøeddefinovaný kanál (napø. podle IP adresy státu, jako SP -> 165, HA >156, OK ->177 apod.). Pro veobecnou konverzaci se pouívá kanál è. 0 (/Ch 0) a po
domluvì s protistanicí se pøechází na jiný dohodnutý kanál.
Diskuse v systému pokrývají nejrùznìjí témata, nejèastìji krátké osobní zprávy.
Vìtina komunikace se odehrává v angliètinì, ale vdy se najdou stanice mluvící jinými
jazyky. V systému TNOS je moné vytváøet diskusní skupiny, které øídí na urèitém kanálu øídicí stanice. Jsou té pokusy zøídit na nìkterém kanálu DX-Cluster nebo server
pro ukládání zpráv.
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Vstup do CONVERSU je celkem moný tøemi zpùsoby:
1. Vstoupíte ze sítì PR do gejtu (napø. c ok0nmg) a dáte pøíkaz <CONF>
(v JNOSu:<CONV>)
2. Nìkteré gejty mají monost pøímého vstupu do konference pøíkazem s udáním
SSID (napø. c ok0nmg-1)
3. Z Internetu pomocí pøíkazu TELNET (napø.: t 44.177.16.5 3600). Zde èíslo 3600
znaèí port pro vstup do konference.
Dalí informace o celosvìtové konferenci mùete kdykoliv získat pøíkazem /Help.
Uvádíme pouze nìkteré dùleitìjí pøíkazy, systém TNOS má mnohem více pøíkazù
ne JNOS:
/? or /H[elp]
/B[ye]
/C[hannel] n
/E[xit]
/I[nv] user
/M[sg] user text
/PERS[onal] [text]

/S[ounds] y|n
/W[ho] Q[uick]
/Wr[ite] user text

Vypíe nápovìdu
Ukonèí CONV
Pøechod na kanál n (n=0..32767)
Ukonèí CONV
Vyle pozvání ke komunikaci na vaem kanálu
stanici user (mùe být i v BBS)
Vyle stanici user privátní text
Zobrazí [nastaví] text, který se pak vypisuje
(údaje personal, tj. vlastní jméno, QTH a
lokátor)
Zapíná - vypíná pípnutí pøi pøíchodu zprávy
Vypíe úèastníky na vech kanálech
Vyle stanici user privátní text

Pøíklad :
Výpis po zadání pøíkazu < /w q> :
Channel Users
0
dl5ex pa3fnr dl2gg rk3ax g0vzh kd4ftg pa3gzb pa0jaz on1lbh pe1ool
pa3gvh ha5iq ve3ocp vk4px
252
ve3zzv vk2pp vk5zka
105
wg9v
177
ok2pen
***

Dalí bìný provoz na PR, který tvoøí vlastnì sledování zpráv v BBSkách, pøípadnì
DXCluster se dá znaènì zpøíjemnit vyuitím nìkterých pøíkazù. Uivatel si napøíklad
mùe vytipovat oblíbené rubriky a ty si oznaèí pøíkazem A R -R (viz HELP k BBS). Po
kadém napojení do BBS potom staèí zadat pouze <D N> (Dir News) a dostaneme výpis
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nových zpráv ve vybraných rubrikách. Podobných drobností existuje celá øada a nejlepí zpùsob, jak se je vechny nauèit, je prostudovat si manuál k danému typu BBS.

4.11 N-té QSO
Po urèité dobì hledání a tápání s Packet Radiem nastávájí u vìtiny uivatelù tøi charakteristická vývojová stádia.
1. stádium paketové turistiky. Spoèívá ve snaze napojit se co nejdále, tam se
rozkouknout a zkusit se napojit jestì dál. Tato èinnost postaèí bìnému uivateli jen na
krátkou dobu. Zjistí toti, e to napøíklad do Itálie stranì dlouho trvá a navíc tam mají
to samé jako my, ne-li ménì. Toto období potom nastává také pøi prvních spojeních
prostøednictvím Internetu. Tam se ji napojování tøeba do Brazílie jeví jako zajímavìjí, ale výsledek je stejný.
2. stádium je stádium tahací. To se dotyèný snaí nahrát si z BBSky (pokud
mono vechny) zajímavé i nezajímavé soubory. Pravda, v BBSkách se nachází øada
uiteèného SW, ale o ten nebývá vìtinou v tomto stádiu zájem. A tak se tahají obrázky s lákavými názvy apod. Osud vìtiny obrázkù je zøejmý pøi prvním hláení plného
harddisku. Natìstí valná vìtina normálních uivatelù pozná, e s downloadem rychlostí 1200 Bd jen zbyteènì zatìují sí a vyvolávají nesluná slova na rtech ostatních
uivatelù daného nódu. Toto stádium potom oputìjí s vyhlídkou do budoucna na vstupy s rychlostí 9600 Bd. Bohuel øada uivatelù se na tomto stádiu zasekne a nepodléhá
potom dalímu vývoji. Na kadém nódu se najde aspoò jeden.
3. stádium oznaèuje vyspìlého uivatele, který vyuívá PR jako nástroj k získávání nových, aktuálních informací. Doba vývoje od prvního do tøetího stádia je rùzná,
od 1 mìsíce do X let.
Fakt: Uivatelé v 1. a 2. stádiu neuznávají existenci 3. stádia a tvrdí, e právì jejich
stupeò vývoje je ten nejvyí (kdo z nás je vlastnì ve 3. stadiu?).
Jak asi mùe vypadat kadodenní èinnost vyspìlého uivatele na PR? Jednou
dennì nebo ménì èastìji se napojí na nejblií nód. Podívá se pøíkazem <P> na stav
linek a pøípadnì stav sítì pøíkazem <D OK> a kdy to dobøe chodí, má radost a rozhodne se pøispìt nìjakou tou korunkou, aby to chodilo jetì lépe; nechodí-li ve zrovna
na 100%, také nezapomene podpoøit svùj nód a BBS. Pak se napojí do své BBSky
pøíkazem <C OK0PXX> nebo <M>. Tam si pøeète nové osobní zprávy (ty ji pøeètené
mají za èíslem R - viz HELP k pøíkazu ALTER a DIR) a mùe rovnou odpovìdìt
pøíkazem <REP> (pole odpovìï odesílateli právì pøeètené zprávy, nezadává se adresa a název zprávy). Potom si pøíkazem <D N> nechá vypsat nové zprávy z jím
vybraných rubrik (viz HELP k pøíkazu ALTER R). Pokud jej nìkterá zaujme pøeète si ji
pøíkazem <R èíslo zprávy> a pøípadnì také odpoví (pøíkaz <REP>).
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Pøíklad:
(1) CONNECTED to OK0NM - 95/09/25 19:57:47
RMNC/FlexNet V3.2a - node BRNO - Moravia packet net - Test provoz *** Pripojen novy nod OK0NMB+BBS ** Nejblizsi DX cluster OK0DXC ***
Aktuell Convers Digis Find Help Info Link Par Quit Setsearch
Dlouhe listingy a 7plus soubory neprenasejte v dobe mezi 17-22 hod.
=>P
infobox timeout: 120 minutes
po id td qso usr tifr rifr tkby rkby qty
0 0 35
7
4
29
6
2
0
81
2 -- 25
8
3
34
56
1
6 100
3 -- 25
1
0
0
0
0
0
63
4 -- 25
2
1
26
23
2
1
96
=>D OK
OK0DXC
0-15
65 OK0DXP 0-0 1217 OK0NA
OK0NAS
0-15
666 OK0NAX 0-14 1973 OK0NB
OK0ND
0-15
325 OK0NE
0-7
94 OK0NE
OK0NH
0-15
18 OK0NHC 0-11 112 OK0NHK
OK0NI
0-15
351 OK0NJ
0-15 479 OK0NKT
OK0NN
0-9
121 OK0NO
0-8
365 OK0NRH
OK0PKL
0-15
117 OK0PKR 0-15 281 OK0POK
OK0PPL
0-15 1999 OK0PRG 0-0
707 OK0PBX
=>C OK0PBX
link setup...
*** connected to OK0PBX
BayCom-Mailbox V1.36l (DOS)

- Central

Moravia

mode
1200+
1200+
1200
1200+

links
OK0NKT 0-12
OK0NL 0-15
OK0NMB 0-12

0-7 1652 OK0NAD
0-12
38 OK0NC
8-15 103 OK0NF
0-15 207 OK0NHU
0-12
57 OK0NL
0-12 219 OK0PHL
0-15 2018 OK0POV
0-0
60

Database

57/56
>
249/128
---

0-15
0-15
0-15
0-15
0-15
0-0
0-15

1998
85
59
412
249
83
418

Trebic

V rubrice NKT-DXC najdete stav uctu a dalsi pokyny + info. Zde muzete nechat
Vase konstruktivni navrhy na vylepseni.
Nazdarek Radku, Uroven Helpu=0

Radku=0, posledni vstup 25.09.95 18:03

Obsah adresare pro OK2XDX @OK0PBX.#MOR.TCH.EU:
15R OK2BX 25.09.95 06:50
4 #400 @OK0PBX RE:Bus..
16) OK1FRV 25.09.95 18:56
6 #400 @OK0PBX RE:Ho!
17) OK2UCX 25.09.95 19:40
27 #400 @OK0PBX 6,7,8
(OK2XDX)>R 16-

[ pøíkaz pro pøeètení vech zpráv od èísla 16 do konce ]
OK1FRV > OK2XDX
25.09.95 18:56 6 Lines 289 Bytes #400 @OK0PBX.#MOR.TCH.EU
BID : 2595OK0PBXK3
Subj : RE:Ho!
Path : !OK0PBX!
Sent : 950925/1752z @:OK0PBX.#MOR.TCH.EU [BBS-TREBIC] BCM1.36l
Radek Václavík, Pavel Lajner: Packet Radio - BEN technická literatura

89

From : OK1FRV @ OK0PBX.#MOR.TCH.EU
To : OK2XDX @ OK0PBX.#MOR.TCH.EU
Ahoj Radku,
>>>>

TEXT ZPRÁVY

(Radek)

<<<<

Radek ...
------------------------------------------------------OK2UCX > OK2XDX
25.09.95 19:40 27 Lines 1037 Bytes #400 @OK0PBX.#MOR.TCH.EU
BID : 2595OK0PBXKA
Subj : 6,7,8
Path : !OK0PBX!
Sent : 950925/1839z @:OK0PBX.#MOR.TCH.EU [BBS-TREBIC] BCM1.36l
From : OK2UCX @ OK0PHL.TCH.EU (Pavle)
To : OK2XDX @ OK0PBX.#MOR.TCH.EU
Ahoj Radku,
>>>> TEXT ZPRÁVY <<<<
73 Pavel
(OK2XDX)>
*SYSTEM*: Prave dosla nova zprava od OK1BI (18).
(OK2XDX)>R 18

[pøeètu si právì dolou zprávu, která má èíslo 18]
OK1BI
BID :
Subj:
Path:
Sent:
From:
To :

> OK2XDX
25.09.95 21:01 11 Lines 499 Bytes #400 @OK0PBX.#MOR.TCH.EU
2595OK0PBXMF
RE:Tranzistor.
!OK0PBX!OK0PHL!
950925/1855z @:OK0PHL.TCH.EU [Holice JO70XB] BCM1.36h
OK1BI @ OK0PHL.TCH.EU
OK2XDX @ OK0PBX.#MOR.TCH.EU

Ahoj Radku, k tomu tranzistoru: myslim (ale overim) ze elektricke
>>>>> TEXT ZPRÁVY <<<<<
Ahoj hodne zdaru Jirka
(OK2XDX)>REP

[pøíkaz pro odeslání odpovìdi na právì pøeètenou zprávu, automaticky doplní cílovou adresu]
Zadej text pro OK1BI @ OK0PHL.TCH.EU ukonci pomoci NNNN nebo CTRL-Z
Ahoj Jirko,
>>>>> TEXT ZPRÁVY <<<<<
Pak se mi ozvi se zpravou.
Radek
NNNN
5 radek ulozeno pro OK1BI @ OK0PHL.TCH.EU
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(OK2XDX)>D N

[pøíkaz DIR NEWS, vypi novinky, který vypíe novì dolé zprávy od posledního zadání pøíkazu]
Vypis vsech rubrik od data 25.09.95 18:05:
Obsah adresare pro OKINFO:
100) OK1XGI > VSEM
25.09.95
9 #14 @OKOM VIBRA 16 stereo
101) OK1FKV > VSEM
25.09.95
5 #14 @OKOM CW FILTER FL63
Obsah adresare pro TECHNIK:
458) DG7RAQ > SATELIT 25.09.95
11 #30 @DL RTI bald auf ADR
(OK2XDX)>Q
Nemysli pouze na sebe... pomoz nam i Ty!
73 de OK0PBX

Konto KB Trebic 6747-711/0100

*** reconnected to OK0NM
=>Q
73!
(1) DISCONNECTED fm OK0NM - 95/09/25 20:05:11

Základní nastavení parametrù BBS pro daného uivatele si zjistíte pøíkazem
ALTER znaèka
Pøíklad :
Na BBS zadám :
(OK2XDX)>A OK2XDX
Nastavene param. OK2XDX: (viz HELP ALTER)
Domaci box ....... (A F) .@OK0PBX.TCH.EU
(12.04.95 04:52)
Reject adresare .. (A R) .-R OKINFO HLEDAM HARDWARE FLEXNET KENWOOD
Prompt ........... (A P) .(%b)>
Login prikaz ..... (A C) .D -3
Jmeno.......(A N).Radku
Jazyk ............ (A S) .OK
Radky.......(A L).0
Uroven napovedy .. (A H) .0
Prazdnych r.(A LF).0
Info-dir ........ (A ID) .ADEKLMWYZ
User-Dir....(A UD).ADKLMTWYZ
Info-List ....... (A IL) .ABDJQTWXY
User-List...(A UL).ABDJQTWXY
Info-Read ....... (A IR) .ABDEILMPRTUWYZ
User-Read...(A UR).ABDEILMPRTUWYZ
Check-Opt ....... (A CH) .ABDEJLMWY
Posledni D N.(Check).16.05.96 18:33
Posledni QUIT........15.05.96 21:19
Posledni Login.......16.05.96 18:30 via OK0NM
1219 logins, 1172 obdrzenych zprav, 1478 prectenych, 936 odeslanych

Podrobný význam jednotlivých parametrù je uveden v návodu k BayCom BBS, ale
stojí za to si povimnout nastavení <A R>, kde mám vybrány pro mne zajímavé rubriky. Právì z nich se vypisují novì dolé zprávy pøíkazem <D N>. Pùvodní smysl tohoto
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pøíkazu (napø. A R TEMP VIRY) je potlaèení výpisu uvedených rubrik ve výpise D N,
zde rubriky TEMP a VIRY. Pøidáním paramtru -R je volba obrácena = tedy vypisují se
pouze uvedené rubriky, co je vìtinou výhodnìjí.
Nebo nastavení <A C> urèující 1. provedený pøíkaz po napojení se na BBS. Mám
zvoleno <D -3>, take se mi vdy po spojení s BBS automaticky vypíí poslední 3 zprávy
pro OK2XDX.
Dalím uiteèným pøíkazem je :
TALK (vzka, pøíkaz <T>) znaèka text
Pole danému uivateli pøipojenému na BBS krátký jednoøádkový text.
TALK (vzka, pøíkaz <T>) znaèka
Posílá ve, co následuje, danému uivateli pøipojenému na BBS. Vystoupení z tohoto módu je zadáním </Q> na zaèátku øádku.
Seznam uivatelù pøipojených na BBS se dá zjistit napøíklad pøíkazem <PS> nebo
<U>. Výe uvedené pøíkazy jsou vhodné, potøebujete-li vzkázat protistanici krátký text.
Je to obdoba <TALK> módu na nódech a etøí èas uivatele i vyuití USERu nódu.
Pøíklad:
Jsem napojen na BBS typu BayCom OK0PHL :
(OK2XDX)>PS
Task CPUt Create
4
0.0
81h
6
1.2
106m
7
10s
225m
9
0.8
11m
10
12s
134m
11
6.6
63m
* 12
0.4
69s
13
1.3
10m

Input
147m
103m
134s
74s
8s
23m
0s
6s

Name
Sysop
OK1IVT
OK1ULL
OK1MEK
OK0PPR
OK1IZR
OK2XDX
OK2UCX

Command
q
r 56-60
R POMOC 26
d ufo
*SP OK1KPA < OK1ABF
* r 439-482
*ps
S OK2BTT Fond!

(OK2XDX)>T OK2UCX
*** Uzivatel zamestnan nebo neni v boxu pritomen.
(OK2XDX)>

[BBS nemùe uskuteènit napojení OK2UCX do talku, protoe Pavel právì posílá
zprávu Frantovi OK2BTT, viz poslední øádek po pøíkazu <PS>. Musím tedy chvíli poèkat
a zkusit pøíkaz znovu.]
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[... po chvíli]
(OK2XDX)>T OK2UCX
***TALK s OK2UCX, konec pomoci /q
Zdarec sysope !!!!
*OK2UCX*: Zdar Bartas!
*OK2UCX*: Copak mi prinasis ??
Ale celkem nic, jen ukazuji budoucim ctenarum vyuziti prikazu
TALK na BBS typu Baycom.
*OK2UCX*: Mno, to je hezke. Tak ze je vsechny zdravim !!!
Jasne, tak ja se loucim a jdu zase datlovat.
...hoj!
*OK2UCX*: 73 a at se prace dari.
/Q
***TALK ukoncen
(OK2XDX)>

Poznámka: Na BBS typu F6FBB obdríte seznam napojených uivatelù pøíkazem
<!> a TALK mùete aktivovat pøíkazem <= znaèka>.

4.11 Ach ta èetina...
Mezi problémy spojené s naím krásným a bohatým jazykem patøí psaní a ètení
zpráv s diakritikou. Na toto téma se na síti PR objevila spousta diskusí. Výsledek byl
bohuel ten, e kadý bude dále pouívat svoji znakovou sadu, která je podle nìho
nejlepí. Nejzaitìjí je zatím stále kódování podle bratøí Kamenických. S explozí
operaèních systémù Windows je stále bìnìjí kódování Latin II (codepage 852). Nejménì známé kódování KOI 8 má více nevýhod ne písmen v abecedì a prakticky se
nepouívá. Natìstí napsal Tomá OK2BXT krátký pøevodní prográmek mezi jednotlivými znakovými sadami, který se dá aktivovat pøíkazem <X>. Zatím pouze na BBS
typu BayCom.
Následuje struèný popis pouití pøíkazu <X> :
X <rubrika> <èíslo> <kód>
Pøíkaz X je nový pøíkaz na BayCom Mailboxech (ne na vech). Slouí k pøevodu
plnohodnotné èetiny v BBS do èetiny bez háèkù a èárek.Toto se mùe hodit uivatelùm BBS kteøí nevlastní stroj kompatibilní s IBM a kódy na nich provozovaných nebo
ti kteøí je nemají nainstalované.
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<rubrika>
to jest oblast, kde je uloena námi poadovaná zpráva ke ètení a to jak oblast pro
veobecnou potu (bulletiny), ale také pro osobní potu (personal mail).
<èíslo>
èíslo specifikuje zprávu v dané oblasti. Tento parametr musí obsahovat právì jedno
èíslo v intervalu dané oblastí ve které je zpráva uloena. Pokud toto nebude splnìno,
ètení zprávy se neuskuteèní.
<kód>
ten urèuje zdrojový kód ètené zprávy. Pokud tento parametr nebude uveden, je implicitnì nastaven u nás hojnì pouívaný kód bratøí Kamenických. Dalí moné jsou
LATIN2 (LAT) a KOI8 (KOI).
Pøíklad:
X OK2XDX 100 LAT

ète 100 zprávu pro OK2XDX, která je psána v latin2
X OKINFO 322

ète 322 zprávu z rubriky OKINFO
Pokud budete nìkdy psát zprávu s èeskou diakritikou - uveïte Vámi pouívanou
sadu v názvu zprávy. napø:
S OK2XYZ@OK0PHL Hodne pozdravu (LAT)
S OKINFO@TCH Technicke novinky nodu (KAM)

Podobných uiteèných pøíkazù existuje celá øada a záleí jen na uivateli, jak podrobnì
se s nimi seznámí prostøednictvím pøiloeného návodu.

4.12

Pøenos souborù na PR

V síti PR lze obèas najít i uiteèné programy s HAM tematikou nebo schéma zajímavého zapojení. Pøi pøenosu dat vak vznikají problémy s rùznými øídicími znaky,
které by se pøi zobrazení provedly a data znehodnotily. Jedná se o rùzné tabulátory,
CR, zvoneèky a pod. Proto je nutné pøed pøenosem soubor pøekódovat a øídicí znaky
odstranit nìkterým speciálním programem.
Navíc je po pøenosové trase (uivatel, sériová linka, modem, nód, BBS a dalí
uivatel) nìkolik míst, kde se mùe vloudit chyba (napø. TNC<>PC), kde se mùe
zmìnit tøeba jen 1 bit mezi 100000 bajty a program se tak stane nepouitelným. Je
proto vhodné souèasnì pøi pøekódování programu doplnit kontrolní souèty umonující
do jisté míry samoopravitelnost nebo alespoò detekci chyby pøi pøenosu.
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4.13

Program 7PLUS

Mezi nejpouívanìjí patøí program 7PLUS. Jím upravené soubory mají charakteristickou pøíponu .7pl, nebo .pXX, kde XX oznaèuje èíslo èásti (part). Program 7PLUS
prohledá zadaný soubor a øídicí znaky nahradí jinými podle urèitého klíèe a ve doplní
kontrolní souèty. Zároveò rozdìlí soubor na nìkolik èástí, vìtinou po 10 kB. Díky
tomu se nemusí celý program posílat z BBS naráz, ale po èástech. Dojde-li pøi pøenosu
k pøeruení spojení, nemusíte posílat celý soubor znovu, ale jen danou èást. Z dùvodu
co nejmeního zatíení sítì je vhodné pøed kódováním programem 7PLUS pouít
komprimaèní program, napø. ARJ.
Pøíklad:
Chci poslat do BBSky soubor TEST.EXE. Jeliko se nejedná o textový soubor, je
potøeba jej pøed odesláním pøekódovat programem 7PLUS. Vlastní komprimace souboru programy ARJ, RAR, ZIP apod. probíhá stejnì jako pøekódování programem 7PLUS
v základním operaèním systému (napø. MS DOS se sputìným Norton Commanderem). Vlastní odeslání souboru do sítì PR se provede potom v nìkterém z terminálových
programù (GP, SP, TOP...).
V odpovídajícím adresáøi spustím program: 7PLUS TEST.EXE
Program vytvoøí soubor TEST.7PL. Pokud by se jednalo o delí soubor, 7PLUS by
vytvoøil soubory po 10 kB s pøíponami *.Pxx, kde xx je èíslo èásti. Pokud si vytvoøený
soubor prohlédnete v textovém editoru, zjistíte, e má tento charakteristický formát:
go_7+. 001 of 001 TEST
.EXE 0000462 0200 008 (7PLUS v2.1) ____H}# Ú_ÄWºZþB;iÄ2dY+å&[ÜÖï-;uQ°¹¿ëUiS(¡~>:<¤/mñ}y6·«VRÛ_fV|D-G·×D!h)
úM<cÒå6ÙdßAp$t,¥rjÝ×:##eóë|
¯Üá)+Í$x-Ödõ+æÄ$ÂN+>hffN¢§FrÄ!G^
¨÷Lbkp¸öäA¨má}¡!{4+ÈÞ«#¹òÔ|Ä>Ò+¾Âggub->-Ú:.MÙ+Z¸#Noíf+°Õ-+[kÛ§!º6 /
8vMV_xHèl%ìDL+yTræ#Z«h¹#Ä¢früÈýY¤+ìåP;aì¯TA_ogÏ(Ä7XÌÜe_X¿ ZðÂ æÝ)Zk+_
îFãá}¡!sÉ¦ÈJ_[s+$GÍd
u»îbÏnrÝ÷Á|»yhÉñU#Ï@åÚR0ü¤Ô-5"äuòºÖç
Ý°_<ùf¡=Ù(nG~ºCÚ¸hÏ¦ý¹ú=WüzóWÕTpgiª¹A\¾f¦ú¼Låè+Þ³}s§nü+½ü¿W¿ñÉ5
@&ië¸¦Dº£ãó£ÐÁ{_%-È+fJ[§+sÍW +¤dÀX~H#Uþg\_<y!ÂóàKÈòöÃ,¦ór-Z#1« ¸ä¹)B(r/
×_¿={KaÞùÆïîü+ftÀÉ(§´_2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!X-#+£
stop_7+. (TEST
.7PL) [20E890A6]
____K¹

Pøenos souborù od uivatele do BBS se oznaèuje jako UPLOAD. Takto upravený
soubor mohu nyní poslat pomocí terminálového programu jako bulletin nebo osobní
zprávu v textovém tvaru do BBS pøíkazem <S rubrika @ smìrování>. Je vhodné
uvést do názvu zprávy, e se jedná o soubor typu 7PLUS (napø. pouít jako název
TEST.7PL).
Pøi downloadu (pøenos souborù z BBS k uivateli) se postupuje stejným zpùsobem.
Pøíkazem <R rubrika od-do> si pøeèteme vechny 7PLUS èásti vybraného souboru
a potom spustíme zpìtné dekódování programem 7PLUS:
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Pøíklad:
V rubrice AMASW se mi zalíbil program EIRP, který se skládá celkem z 5 souborù
kódovaných programem 7PLUS. Pøed zapoèetím downloadu je vhodné si pøeèíst informaèní soubor, který doprovází vìtinu sluných a uiteèných programù a pøesvìdèit
se, e je to opravdu to co chceme.
209
210
211
212
213
214

OK2PMG
OK2PMG
OK2PMG
OK2PMG
OK2PMG
OK2PMG

10.02.96
10.02.96
10.02.96
10.02.96
10.02.96
10.02.96

11:19
11:25
11:30
11:33
11:35
11:35

6924
6924
6924
6924
2514
498

eirp.exe 7+ p01/p05
eirp.exe 7+ p02/p05
eirp.exe 7+ p03/p05
eirp.exe 7+ p04/p05
eirp.exe 7+ p05/p05
EIRP_info.txt

Nyní mohu pøeèíst poadované soubory pøíkazem <R AMATSW 209-213>. Podle
pouitého terminálového programu a podle uivatelského nastavení (viz manuál
k danému SW) se soubory s hlavièkou 7PLUS automaticky uloí do adresáøe napø. 7PLUS,
kde je vhodné mít i vlastní program 7PLUS.EXE. Nyní mohu soubory dekódovat:
V adresáøi 7PLUS spustím program: 7PLUS TEST.7PL nebo 7PLUS TEST.P01
Program si postupnì naète jednotlivé díly a pøekóduje je zpìt do pùvodního formátu. Dojde-li pøi dekódování k chybì (chybný kontrolní souèet, chybìjící èást), program
se ukonèí a napíe chybové hláení, pøípadnì vytvoøí chybový soubor *.ERR.
Pøi bezchybém provedení dekódování mi vytvoøí program 7PLUS pùvodní soubor
s názvem EIRP.EXE. Pøed sputìním kadého neznámého souboru doporuèuji pouít
antivirový program.
Pøi ètení 7PLUS a jiných delích souborù (DOWNLOAD) vzniká velké zatíení
USER nódu, zvlátì rychlostí 1200 Bd. Je proto nutné brát ohled na poèet uivatelù na
nódu. Proto by se mìl DOWNLOAD omezit v dobì nejvìtího provozu od 17.00 do
22.00. Je také dùleité zváit, co do BBS poslat. Posílání rùzných neuiteèných obrázkù jen zatìuje sí.
Popis a význam souborù vytvoøených programem 7PLUS:
7plus FILENAME.EXT
Kódování souboru FILENAME.EXT (automaticky rozdìlí do 10kB èástí). Program
daný soubor zakóduje do formátu vhodného pro pøenos do BBSky. Nìkteré moné
volby pro kódování:
-s 30
30 øádkù jedné èásti (max. 512 øádkù jedné èásti)
-sp 3
3 èásti zhruba stejné velikosti (max. 255 èástí)
-sb 3000 jedna èást zhruba 3000 bytù (max. 36000)
7plus FILENAME
FILENAME musí být napsáno bez pøípony (.7pl/.p01/.cor atd.)
Automatický reim. Program hledá soubor vytvoøený programem 7PLUS a najde-li
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správný, dekóduje ho. Program automaticky rozpozná, skládá-li se soubor z jedné (pøípona 7PL), nebo více èástí (pøípony P01, P02, apod). Jestlie soubor FILENAME
existuje a není vytvoøen v 7PLUS, program ho zakóduje.
Obèas dojde pøi pøenosu mezi BBS nebo od BBS k uivateli k chybì a tím i poruení kontrolních kódù v souboru zakódovaném pomocí 7PLUS. Tyto chyby jsou pøi
dekódování automaticky lokalizovány, program 7PLUS ohlásí chybu a vytvoøí soubory
FILENAME.7MF a FILENAME.ERR. Nejschùdnìjí cesta je poslat soubor FILENAME.ERR zpìt HAMovi, který soubory do BBS posílal a ten nám urèitì (døíve èi pozdìji)
pole soubor FILENAME.COR. Pùvodní 7PLUS soubory (.7PL nebo .p01, p0x) ji
mùeme smazat, staèí mít soubor FILENAME.7MF.
7plus FILENAME.COR
Tuto volbu pouijeme po obdrení korekèního souboru FILENAME.COR. Soubor
FILENAME.7MF se musí nacházet v adresáøi spoleènì s korekèním souborem.
7plus FILENAME.ERR
Tato volba je opaèný pøípad. Budeme-li sami nìco posílat a nìkdo nám pole soubor FILENAME.ERR. Originální zakódované soubory se musí opìt nacházet v adresáøi
spoleènì s FILENAME.ERR. Po zpracovaní poleme soubor FILENAME.COR vem,
kdo si o nìj napsali nebo lépe do pøísluné rubriky.
7plus -x FILENAME.EXT
Tato volba slouí k extrahování 7PLUS souborù ze smìsi, kterou napø. ukládá terminálový program. Vìtina nových programù pro PR sice automaticky rozpozná soubory
7PLUS, ale nìkdy se stane, e zapomeneme tuto volbu povolit pøíslunou ikonou a
potom musíme lovit soubory pouitím právì této volby programu 7PLUS. Po provedení se v adresáøi vytvoøí vechny správné 7PLUS soubory, které byly nalezeny v
souboru FILENAME.EXT. Nìkdy se v takové smìsi mohou objevit rùzné znaky nebo
texty, které napø. uivatel zadal bìhem DOWNLOADu souborù 7PLUS a pøi dekódování by tyto soubory byly oznaèeny jako chybné. Èasto se dá takovéto chybì zabránit
vymazáním tìchto textù a opìtovným dekódováním.
7plus FILENAME.7MF
Vytvoøení chybového souboru, který se bude jmenovat FILENAME.ERR.
Podrobný popis programu 7PLUS vèetnì popisu principu kódování je uveden v anglické nebo nìmecké dokumentaci, která se k nìmu dodává. Program 7PLUS je volnì
íøitelný a je vìtinou uloen v kadé BBSce. Program 7PLUS má velikost necelých
30kB a ale je nejvhodnìjí jej získat od jiného HAMa pøímo na disketì.

4.14

Program ARJ

Pro zhutìní (komprimaci, pakování) pøenáených textových a nejen textových
zpráv a informací se nejèastìji pouívá program ARJ, jeho autorem je Robert K.
Jung. Vytvoøil ho na zaèátku 90. let. Dokáe textový soubor po zapakování podstatnì
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zkrátit, pøi pouíti programu 7PLUS bezchybnì pøepravit pomoci PR a pak zase opaèným postupem rozbalit.
Seznam parametù programu ARJ :
ARJ -?  Vypíe vìtí rozsah nápovìdi (v angliètinì).
ARJ a C:\ADR\test.arj C:\POK\*.*  Zapakuje vechny soubory na disku C v adresáøi
POK do souboru test.arj a umístí ho do adresáøe ADR.
ARJ a -jm C:\ADR\test.arj C:\POK\*.*  Toté jako v pøedchozím pøípadì. Pøepínaè
-jm urèuje nejvyí stupeò komprese dat (na úkor rychlosti).
ARJ a -je C:\test C:\POK\*.*  Zapakuje adresáø POK na disku C a vytvoøí
samorozbalovací soubor test.exe na disku C.
ARJ a -r C:\ADR\test.arj C:  Zapakuje celý disk C i se zachováním struktury adresáøù
a soubor test.arj umístí do adresáøe ADR.
ARJ a -r -v 360 A:test.arj C:  Zapakuje celý disk C i se zachováním struktury adresáøù
a soubor test.arj umístí na disketu 360kB v mechanice A. Dojde-li k pøeplnìní diskety,
program sám poádá o novou. Pøepínaè -v lze volit: 360, 1200, 720, 1440 dle typu diskety.
ARJ a -r -va A:test.arj C:  Jako v pøedchozím pøípadì, ale velikost se urèí automaticky,
podle typu média.
ARJ e C:\ADR\test.arj C:\POK  Rozpakuje soubor test.arj umístìný na disku C
v adresáøi ADR do adresáøe POK.
ARJ x C:\ADR\test.arj D:  Rozpakuje soubor test.arj umístìný na disku C v adresáøi ADR
na disk D se zachováním struktury adresáøù. (Pokud byli zpakovány s pøepínaèem -r).
ARJ x -v1440 A:test.arj C:  Rozpakuje soubor test.arj umístìný na nìkolika disketach
1.44MB na disk C se zachováním struktury adresáøù. Program si sám poádá o
novou disketu.
ARJ l C:\ADR\test.arj  Vypíe obsah souboru test.arj umístìném v adresáøiADR na disku C.
ARJ v C:\ADR\test.arj  Jako pøedchozí ve vìtím rozsahu.
ARJ t C:\ADR\test.arj  Provede kontrolní souèet zapakovaných souborù v souboru
test.arj na disku C v adresáøi ADR.
ARJ m C:\ADR\test.arj C:\POK\*.*  Toté jako pøíkaz a, ale zpakované soubory smae.
ARJ n C:\ADR\test.arj  Umoní zmìnit jméno kteréhokoliv zapakovaného souboru
v souboru test.arj na disku C v adresáøi ADR.
ARJ u C:\ADR\test.arj C:\pokus.com  Zapakuje soubor pokus.com na disku C,
a poté ho pøipíe do souboru test.arj na disku C v adresáøi ADR.
ARJ d C:\test.arj pokus.com  Vymae soubor pokus.com z archivu souboru test.arj
na disku C.
ARJ f C:\test.arj C:\pokus.com  Pokud je soubor pokus.com novìjího data, ne
soubor pokus.com zapakovaný v souboru test.arj, pøepíe jej. Pokud soubor
pokus.com v souboru test.arj neexistuje, aktualizace neprobìhne.
ARJ c -zJMENO.TXT test.arj  Do archivu test.arj se pøipíe textový soubor
JMENO.TXT, který se pøi rozbalování zobrazí v úvodu.
ARJ a -gXYZ C:\test.arj D:\*.*  Zapakuje disk D do souboru test.arj na disku C pod
heslem XYZ.
ARJ e -g<heslo> C:\test.arj D:  Rozpakuje soubor test.arj na disk D pod heslem
jakým byl zapakovan. Neuvede-li se pøepínaè -g nebo se uvede patnì heslo, soubory
se nerozpakují.
ARJ ......-y ...........  Tento pøepínaè nastaví Yes(Ano) na vechny dotazy. POZOR pøi
volbì souèasnì s pøepínaèem -v !
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Pokud nìkomu nevyhovuje zpùsob zadávání parametrù, mùe si obstarat napøíklad komprimaèní program RAR, který se obsluhou podobá DOS manaerùm (M602,
Norton Commander).

4.15 Reim AUTOBIN
Jiným zpùsobem pøenosu souborù je pøenos v reimu AUTOBIN. Lze jím pøenáet
data bez úpravy programem 7PLUS. Pøedpokladem je, aby Vámi pouívaný SW reim AUTOBIN umoòoval. Nejpouívanìjí SW jako SP nebo GP pøenos v reimu
AUTOBIN podporují. Pøenáené soubory nemusí být pøed pøenosem upravovány (komprese programem ARJ pøenos samozøejmì urychlí). Pouitý SW zajistí pøímé uloení
pøijatého souboru na harddisk a nedovolí tak znehodnocení dat øídicími znaky. Pokud
ale dojde pøi pøenosu k HW chybì (spadne linka apod.), musíte zaèít celý soubor
nahrávat z nebo do BBS znovu, i kdy dolo k chybì tøeba 1% pøed koncem. Z tohoto
dùvodu je výhodnìjí DOWNLOAD dlouhých souborù ve formátu 7PLUS.

4.16

Doporuèení pro provoz na PR

Pøedkládáme uivatelùm PR nìkolik doporuèení, kterých by se mìli co nejvíce
dret pøi komunikaci v síti. Hlavním dùvodem je usmìrnit provoz v naí PR síti tak,
aby si kadý odnesl nìjakou informaci a pouèení pro dalí radioamatérskou èinnost.
Nechceme nikomu nic vnucovat, ale také je tøeba dodrovat urèitý poøádek a pravidla.
Pamatujte si jedno dosti známé Murphyovské heslo:
Sele-li vechno, pøeèti si návod!
Vechny nódy a BBS v PR síti mají své helpy. Je velmi výhodné si je vytisknout
nebo o vytitìní poádat kolegu. Souèástí této pøíruèky je i vìtina základních helpù.
Dále uvedená doporuèení mají za cíl co nejvíce sníit zatíení sítì. Budou-li dodrována, sníí se co nevíce zatíení vstupních kanálù a linek v síti. Pro plynulost provozu
je také potøeba optimálního nastavení parametrù vlastního TNC, stejnì jako pouívání
správných verzí software. Souèasnì klade tento druh informaèního provozu vysoké
poadavky na toleranci a disciplínu jednotlivých uivatelù.
Zkuenosti sysopù nódù a BBS ukazují, e se tìmito dobøe mínìnými radami jetì
mnoho, pøedevím zaèínajících radioamatérù, stále neøídí. Vezmete-li tyto rady vánì, usnadníte si vzájemnì provoz na PR a uetøíte spoustu nervù.
Sysopové monitorují provoz na svých nódech a BBSkách a vidí, jakých chyb
se radioamatéøi dopoutìjí pøi provozu Packet Radio. Berte proto tyto øádky
jako dobøe mínìné rady, které by vám mìly pøedevím pomoci pøi uívání VKV
sítì PR. V souèasnosti sice intenzivnì roziøované, avak dnes jetì stále nedostateèné síti PR se pak pøi dodrování tìchto rad rozhodnì odlehèí.
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* Na PR nepøenáejte nikdy ádné komerèní informace a také komerèní programy!
* Dbejte pokynù systémového operátora (sysopa). Je za provoz nódu nebo BBS
zodpovìdný. Pøi neuposlechnutí výzvy sysopa je moné, aby vám na omezenou dobu znepøístupnil vstup do nódu èi BBS.
* Pokud chcete pracovat pøes KV GATE, uvìdomte si, jakou máte tøídu. Vìtinou je na tomto nódu výstraha, e pøes nìj mohou pøímo (interaktivnì) pracovat
pouze ty stanice, které mají oprávnìní v daném pásmu, èi na kterém portu
GATE vysílá. Pozor tedy na kolize se zahranièními sysopy!

Provoz na uivatelských vstupech
* Zásadní pøednost mají stanice spojené do nódu. Místní provoz uskuteèòujte
jen na volných kanálech segmentu 145.275 - 145.325 MHz, které jsou pro místní provoz pùvodnì urèené. Ale i tyto frekvence pouijte jen pokud se
pøesvìdèíte, e tam není umístìn uivatelský port nìkterého nódu vám blízkého. Protoe nódy jsou umístìné na kopcích a vzájemnì se mají monost ruit,
bylo na nìkteré nódy nutno pouít i kanály v tomto segmentu. Pro orientaci
vám mùe být i tabulka nódù a USER kmitoètù.
* Na uivatelském portu NELZE provozovat dalí neobsluhovaná zaøízení, napø.
PBBS, BBS a dalí nódy. Tyto musí být zvlá evidované u ÈTU s pøidìlenou
linkou a frekvencí. Avak i v tomto bodì je nìkdy nutno udìlat výjimku, mezi
sysopy PØEDEM domluvenou. Na dobu zkuebního provozu je pak mono
provést takzvanou USERLINKU (ale to jen na ménì zatíených uivatelských
vstupech), kdy na kmitoètu USERu nódu pracuje doèasnì jetì jeden nód.
Poèet uivatelù na jednom kmitoètu se tak zdvojnásobí. Na takto pøipojených
nódech ve zkuebním provozu je vak potøebný zvlátì ohleduplný provoz.
* Pracujte s nejbliím nódem.
* Nikdy nepouívejte USER kmitoèet pro pøenos souborù mezi stanicemi, které
se navzájem slyí. Dochází ke kolizím paketù vech uivatelù a provoz se
znaènì zpomaluje.
* Pokud momentálnì nepotøebujete se vstupem komunikovat, odpojte se prosím. I kontrolní rámce, které si nód vymìòuje s vaim zaøízením, jsou pro
vstup zátìí (zvlátì pøi provozu DAMA).
* Na vìtinì uivatelských vstupù bývá v podveèerních hodinách zákaz pøenosu programù v binárním tvaru èi 7PLUS. Dodrujte jej, prosím. V tuto dobu
pouívá PR nejvìtí poèet uivatelù, kteøí si ètou potu a nové zprávy na BBS.
Filozofie tohoto zákazu bývá mnohokráte diskutována. Pøitom vysvìtlení je
zcela jednoduché. Existují bagristé, kteøí zcela nutnì potøebují ve, co je
uveøejnìno v BBS, týká se hlavnì programù. Setkají-li se takoví tøi a více naráz na jednom vstupu, bývá komunikace s nódem ji velmi pomalá, ne-li
nemoná. Buïme k sobì ohleduplní a pamatujme, e nejsme na USERu sami!
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Provoz ve VKV síti a na BBS
* V síti dodrujte OHLEDUPLNOST a zásady HAMSPIRITU. (Ti, kdo neví co je to
hamspirit na pásmo nepatøí.) Spojujte se pouze na nejblií nódy. Nejblií
nód vás postupnì spojí - pokud jsou momentálnì linky funkèní - s kterýmkoliv dalím nódem, nejenom v OK, ale i v zahranièí. Nejblií BBSka vám zajistí
prostøednictvím forwardu pøenos zpráv na vzdálené BBS. Obdobnì to je i s DXCLUSTERy.
* Paketový turismus (PR DX hobby) je dosti oblíben mezi nìkterými uivateli.
Pokud se rozhodnete ho provádìt prostøednictvím VKV sítì, pak si touto cestou nenechávejte posílat dlouhé informaèní soubory (o souborech binárních
a 7plus ani nemluvì). Pokud najdete ve vzdálené BBS nìjaké zajímavosti, nestahujte je bezhlavì z té dálky, ale vyuijte slueb REQDIR, REQFILE èi TELL
a nechte si poslat tyto soubory automaticky forwardem do domácí BBS. Sice
to chvilku potrvá, ale pokud je vá zájem váný, zajisté pár hodin poèkáte.
Paklie dotyèná BBS není vybavena servrem pro zasílání souborù, zkuste poádat tamního sysopa o forward. Pøedtím si vak ovìøte, zda se stejný soubor
nenachází ve vaí domáci BBS.
* Nenechávejte si posílat z BBSek (ani nejblií) binární a 7plus soubory v podveèerních a veèerních hodinách od 16 do 23 hod (nìkde je vyhláeno omezení
jen od 18 do 20 hod). Vá uivatelský vstup je v pøípadì více takovýchto uivatelù dalím uivatelùm takøka nepøístupný.
* Z BBS si stahujte jen to, co skuteènì potøebujete, k vìtinì SW uloené v BBS
bývá pøipojen patøièný informaèní soubor. Pøeètìte tedy nejdøíve tento.
* Pro získávání a zasílání zpráv pouívejte zásadnì nejblií BBSky. Hranice
nejblií je povaovaná maximálnì pøes dva nódy.
* Soubor, který si chcete prohlíet, ulote na disk radìji ihned, abyste si ho
v pøípadì potøeby nemuseli nechat podruhé posílat.
* Zbyteènì opakovanì nelistujte v pøehledu zpráv (bulletinù). Bývá to nìkdy
i nìkolik obrazovek a zbyteènì to zatìuje linky i USER. Vyuijte odkládacích
bufferù vaeho programu.
* Doporuèujeme dlouhé zprávy nebo soubory posílat v kratích balících (do 10 kB)
zkomprimované a kódované 7PLUS.
* Zprávy adresované @EU a @WW posílejte zásadnì psané v anglickém jazyce,
nìmecky pouze @OE, @DL a @OEDL - pro nìmecky mluvící zemì.
* Zprávy v èeském jazyce posílejte adresované pouze @TCH, pøípadnì @SLK
(@OM), pøípadnì @OKOM (@OMOK).
* Pouívejte pro odpovìï pøíkazu REPLY, dnes jsou jím BBS vybaveny. Jednak
si tím zrychlíte práci, ale co je hlavní, adresa, která se zprávou pøijde, bude
bezchybnì opsána.
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Provoz na DX Clusteru
Pøi zadávání DX informací do clusteru dodrujte tato pravidla:
* Oznámení o DX stanici dejte do clusteru jen tehdy, pokud stanici slyíte. Nedìlejte mnoho povyku pro nic avizováním neexistujících stanic.
* Zadávejte jen kompletní znaèky. A3??? není znaèka. SPORADIC, PIRAT, INTRUDER nejsou znaèky. Tato oznamení nebudou uloena do pamìti.
* Oznamujte pouze stanice, se kterými je mono navázat spojení. Majáky k nim
nepatøí. Jen málokterý maják odpoví na zavolání...
* Nepouívejte pøíkaz DX k oznamovaní jiných informací ne o aktivitách stanic.
* Vyhnìte se dvoj- a vícenásobnému avizování jedné a tée stanice, zvlátì
bìhem intervalu nìkolika minut.
* Chcete-li zveøejnit doplòující informace, pouijte pøíkaz ANNOUNCE - viz HELP
DX a HELP ANNOUNCE.
* Oznámení jsou statisticky vyhodnocována. Tyto statistiky jsou vak nesmyslné, obsahují-li pøíli mnoho vícenásobných oznamení a jiných informací, ne
o aktivitì DX stanic.
* Ne zadáte informaci o DX stanici, zkuste si odpovìdìt na následující otázky:
1. Bude informace ode mne zajímat vìtinu uivatelù clusteru?
2. Nebyla stanice v posledních 30 minutách ji avizována?
3. Je stanice skuteènì vzácná?
A na závìr malé literární dílko od Miry OK1OX o provozu na BBS OK0PPR. Celé
desatero ovem platí pro vechny ostatní BBSky v síti.
Deset artikulù struèných o uívání BBS OK0PPR.
Pomni, e tato BBS byla zøízena neskonalou laskavostí sponzora i tìdrostí nìkterých uivatelù. Jest iroké radioamatérské veøejnosti, potamo, vekeré èeládce
koncesované pøístupna, lhostejno z kterých sdruení ana pochází. Pouívání její jest
pochopitelnì zdarma, vak dobrovolné pøíspìvky pro rozvoj a obnovu systému budou
s povdìkem pøijímány. Posláním boxu jest pøináeti vìdomosti rozlièné v oblastech
radioamatérùm blízkým. Vak zprávy úplnì o nìèem jiném, budou úpornì odstraòovány. V zájmu osobní cti uivatelù jest pøispívati takovými informacemi, aby obsahem
daleko vynikla nad ostatními boxy. Tak se stane tato BBS spoleèným dílem naím, ba
i chloubou.
1. Jeden kadý má povolenu denní kvótu pøenosu 1000 kB. To snad nelze pøekroèiti
rychlostí 1200 Bd na USER uívanou. Není zde podmínkou upload s oèekáváním zvýení
kreditu. Ovem kadý pøíspìvek ku prospìchu naí vìci bude s jásotem vítán.
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2. Kadý nech jsi v stejném èase propojen s BBS toliko jednou. Jen nelibost vzbudí
ten, je vychytrale sosati naráz bude data na jiných kanálech, z jiných BBS. Toto je
moné jen v pozdních noèních hodinách, èi pøed ranním kuropìním. Støe se
pøenáení 7PLUS a binárních souborù na uivatelském vstupu v hodinách
podveèerních. Doba tato jest pøedevím ku ètení mailù a jiných informací urèena.
3. Ètení mailù z cizích boxù bez souhlasu, èi vìdomí majitele se zde povauje za
neslunost hrubou. Jeden kadý z Vás má monost k znemonìní tohoto sysopa
poádati o znepøístupnìní svojí osobní schránky jiným a mùe vyuívati osobního
hesla.
4. Prosíme, neposílej do BBS jiné, ne volnì iøitelné programy s radioamatérskou
problematikou. Tam, kde není na prvý pohled jasno, zda nejde o soubory, jejich
bezuzdé íøení zapovìzeno jest, zameziti jejich smazání sysopem mùe vèasnou
informací ve stejné rubrice. Paklie jetì pøipojí krátkou noticku, co to za program,
tøeba si mnoho naincù jeho download rozmyslí.
5. Jak praví povolovací podmínky, zapovídá se vyuívat BBS k lukrativním úèelùm.
Nepokládáno za sluné, aby jedni na na síti a boxech v potu tváøe døeli a druzí,
vychytrale, na stejném, mrzký gro vydìlali. V rubrice POMOC lze umísovat
inzeráty výhradnì pro svoji osobu. Ostatním jsou k dispozici jiné, dostupné inzertní
sluby. Vìzte, e název POMOC, ku pomoci slou - vak ne ku kefu. Ani hrubé
a vulgární pøíspìvky ne toliko v rubrice VANDA nebudou trpìny.
6. Kolegové, znaènì z jakéhokoliv dùvodu rozlícení a v tomto stavu zatouící napsat
nìco pìkného ostatním, jsou zdvoøile ádáni, aby nejprv pod pumpu hlavu strèili,
chladnou vodou polili a teprv, uklidnìni, ku klávesám svým zasedli.
7. Jsi-li lahodnou medovinou obèas oblouzen, oddej se snìní a psaní depeí ponech
svìímu jitru. Nazítøí by Tì mohly ohavné chyby mrzeti, nejen pravopisné, mezitím
pilným forwardem po celé síti rozíøené.
8. V adresách WW a EU uívej jen vyjímeènì, pi øeèí englickou. Pøedtím pokornì
medituj, moc-li lidí v írém svìtì mùe zaujmout. Rovnì TCH dávej se stejným
uváením. K diskusím rozlièným, kulturnì vedeným, je FORUM. Seznam se,
prosím, s obsahem jednotlivých rubrik a sna se své pøípadné pøíspìvky do nich
správnì zaøazovati. BOX jest pøehledným tehdy, kdy má zprávy øazeny do
správných rubrik.
9. Vstupní porty do nódu i BBS jsou zvány uivatelskými. Porty a kmitoèty slouící ke
komunikaci s ostatními nódy jsou zase linky. Ty vak nejsou branou ani do sítì ani
do BBS. Nainec mùe vejít do nódu èi BBS na kmitoètu 144.800 a pøípadnì
vyuije USER konkurence naí, OK0PRG, 144,625. Stejnì, zaprodanci OK0PRG,
mají k dispozici i vstup 144,800. Obojí dohromady mohou jetì uívat kmitoètu
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145,275 dle libosti, pokud tento nebude pøechodnì prohláen za linku. Sysopy
OK0NF zajímá klidný provoz na kmitoètu 144,800, zde se budou snait udret
poøádek, vlny jiné mají v péèi kolegové.
10. Osoby høíné, zpupnì nedbající tìchto zásad, nedoèkají se vdìku. Naopak. Budou
zatracováni kolegy - uivateli, jim nevhodným chováním budou takto pùsobiti
ústrky rozlièné. Vzbudí vak také spravedlivý hnìv sysopù, osob nesoucích na
bedrech svých tíhu zdárného provozu a oku lahodícího obsahu. Ti jim prohnanì
budou vzdorovat kladením rùzných protivenství. Obèas se ke komusi bude BBS
macesky chovati a nepøijme jej v lùno své. Tu zas onomu zmizí pøíspìvek
nepøimìøeného obsahu. Jiný by se mohl na pranýøi ocitnout.
Laskavým ètenáøùm se na tomto místì pøipomíná, e vìcí zde nezapovìzených
jest více, ne se na první pohled zdá. Nespokojenci mají monost vyuíti svobodnì
jiné BBS v síti, popøípadì i slueb zcela jiných (neamatérských) informaèních systémù, které jsou bezpochyby rychlejí a kolikrát, pro nì, zajímavìjí.
Nue, pojïme v dobré vùli a udìlejme si radost. A nejen sobì........
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5.
5.1

SÍ PACKET RADIA V OK
Historie PACKET RADIA v OK

V roce 1991 vznikly na rùzných místech tehdy jetì Èeskoslovenska skupinky radioamatérù, které se zaèínaly zajímat o provoz PACKET RADIO. V Èeských zemích to
byla skupina na jiní Moravì (OK2ZZ, OK2BX, OK2FD), pak v Praze skupina kolem
OK1VJG, v Holicích kolektiv OK1KHL, v Plzni kolem OK1FYL (dnes OK1GB) a pozdìji
v západních Èechách kolektiv kolem Klínovce.
Jejich èinnost byla roztøítìná, na Moravì, v Plzni a na Klínovci s napojením na
rakouské a nìmecké nódy, v Holicích s napojením na Moravu a v Praze dlouhou dobu
osamocená BBSka.
Z iniciativy OK1VJG a OK1VEY vznikl Klub PACKET RADIO (KPR). Byl sice vypracován návrh sítì PR v OK, jeho jednotlivé nódy. Brzy se vak ukázala jedna
skuteènost, e nód není a nebude funkèní tam, kde není do vzdálenosti cca 10 km
parta alespoò 2 - 3 amatérù, kteøí jsou jeho vybudování a pak provozu schopni vìnovat obrovské mnoství èasu. Tato zásada platí dodnes a bude platit nadále.
Dne 26. 9.1992 se z iniciativy OK1KHL sela skupina radioamatérù provozujících
PR ve sloení: OK1FYL (dnes OK1GB), OK2ZZ, OK1VEY, OK1UCI, OK2SNW,
OK1SBB (dnes OK1OX), OK1FYA.
Cílem bylo projednat neuspokojivý stav sítì PR dle stávajícího projektu a zastavení èerpání dotace ÈRK na výstavbu sítì. Byly projednány monosti úpravy stávajícího
projektu tak, aby bylo maximálnì vyuito souèasné technické vybavení a monost
doèerpání dotace ÈSRK a ÈRK.
Dne 28.11.1992 se v Praze seel výbor KPR a souèasní sysopové PR. Byla ustavena Rada Sysopù (dále jen RS), pøijat její statut, dohodnuta právní subjektivita a vypracován plán rozvoje sítì PR v OK. V této dobì ji pracovaly nódy OK0NA, OK0NK,
OK0NC a OK0NH. Pøipravila se urychlená výstavba nódu OK0NE a OK0NF a jejich
propojení.
V lednu 1993 RS projednala koncepci budování linek v roce 1993 a vypracovala
plán potøeby finanèního krytí na budování základní páteøové vìtve. Poèítalo se s tìmito body :
OK0NO Ostrava (Velký Javorník), OK0NL Pøerov (Holý kopec), OK0NM Brno (Bohunice), OK0NK Karasín (na Vysoèinì), OK0NH Holice, OK0NF Praha (Ïáblice),
OK0NE Klínovec a OK0NA Plzeò. Na OK0NH mìla být napojena dalí linka na OK0NC
Prahu (ikov), OK0NAK Kladno, OK0NAD Domalice a OK0NA Plzeò. Napojení do
Polska se poèítalo z OK0NO a OK0NK, do Rakouska z OK0NM a OK0NK pøes OK0NKT
Kobylí hlava u Tøebíèe a dále z OK0NC pøes OK0NJ Tábor (Javorová skála). Do Nìmecka pak napojení z OK0NE, OK0NAS a OK0NA. Poèítalo se také ji s napojením
OK0NI Ústí nad Labem (Buková hora) z OKONF a OK0NHU Ústí nad Orlicí z OK0NH.
Mimo to pracovaly BBSky v Praze, Holicích, Ostravì a obèas i v Brnì a DX cluster
v Tøebíèi.
Jak se dnes ukazuje byly to plány vcelku ji reálné. Jedinì nód OK0NK byl pøemístìn na jiné QTH a nód OK0NAK se nerealizoval.
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Rada Sysopù se ukázala jako potøebná instituce a pracují v ní vichni sysopové jak
nódù, tak BBSek celé OK PR sítì. Rada se øídí STATUTem, pøijatým v roce 1992,
který byl koncem roku 1994 doplnìn a upraven. Jeho úplné (upravené) znìní uvádíme
v jiné kapitole.

5.2

Rada Sysopù PR v OK

Jak ji bylo výe uvedeno, ujala se øízení stavby sítì PR v Èeské republice hrstka
nadencù, kteøí ji pøed tím projevili zájem o to, aby z evropské mapy PR zmizela
èerná díra, Èeská republika. Tehdy se na místì OK PR mapy dalo napsat ono staré
HIC SUNT LEONES.... Bohudík, mìli jsme se naè vymluvit, staré zøízení PR nepøálo.
Dnes, po pìti letech, takové výmluvy nelze uplatòovat.
Ona skupinka lidí, která si zaèala øíkat RADA SYSOPÙ, se domnívá, e tento název plnì vystihuje její èinnost. Jednotlivec mùe s úspìchem zøídit a provozovat FM
pøevadìè. Provoz PR, aby mìl smysl, vak vyaduje ji celou sí a na tuto by ji
jednotlivec nestaèil. Rada má své vlastní stanovy a volený výbor, je otevøena vem,
kteøí mají zájem pomoci zøizovat a obsluhovat uzly Packet Radia. RS také pøijímá
podnìty od radioamatérské veøejnosti, kterými se, úmìrnì jejich závanosti, zabývá.
Nejsme vak dalí veøejnou radioamatérskou organizací, jako jsou tøeba ÈRK, SMSR
èi SÈR. Naimi èleny jsou systémoví operátoøi a technici jednotlivých uzlù. V prosinci
94 jsme si zvolili svùj výbor ve sloení:
Pøedseda:
Místopøedseda:
Koordinátor PR:
Hospodáø:

OK1VEY@OK0PHL
OK1OX@OK0NF
OK1GB@OK0PPL
OK1HDV@OK0PHL

Sveta, Holice
Miro, Praha
Renata, Plzeò
Vaek, Holice

RS se snaí svou èinností získávat finanèní prostøedky pro zajitìní chodu sítì
a pro budování nových PR uzlù, èi modernizaci uzlù stávajících. Snaí se získat podporu ostatních radioamatérských organizací a sponzorù. Dbá o funkènost dosavadní
sítì a její roziøování.
Jediná radioamatérská organizace, která je ochotna pravidelnì a nemálo pøispívat
na sí PR je ÈRK. Z toho obèas vzniká dojem, e RS je orgánem ÈRK. Není to ale
pravda. Pravdou je bohuel to, e ostatní radioamatérské organizace zùstávají s pøíspìvky ponìkud pozadu. Sí je vak urèena pro celou radioamatérskou veøejnost, bez
ohledu na jejich klubovou pøíslunost.
Na tomto místì je potøeba podotknout, e získané prostøedky ode vech pøispívatelù ZDALEKA nestaèí k pokrytí provozu a splnìní investièních zámìrù Rady.
Toto je situace (v dobì psaní pøíspìvku) v síti OK. Jen malou útìchou nám mùe
být to, e v rámci tzv. postkomunistických zemí na tom zase nejsme tak patnì.
Vzácnì se stává, e naemu pøíznivci - uivateli vybudou nìjaké finanèní prostøedky. Jetì vzácnìji se rozhodne pro pomoc síti PR. Má nìkolik moností:
- pole peníze na úèet RS do Holic v Èechách
- pole finanèní pøíspìvek sysopovi svého nódu nebo BBS. U nìkterých uzlù bývají pokladníci pro tento úèel zvlátì vybraní, kteøí spolu se sysopem rozhodují, na co

106

Radek Václavík, Pavel Lajner: Packet Radio - BEN technická literatura

se svìøené prostøedky pouijí. Sysopové mají ve zvyku v nódu inzerovat, na co by
bylo vhodné pøispìt.
- pomùe sehnat sponzora (vìtinou nic netuícího neamatéra, dosti movitého nejlépe firmu).
- nejcennìjím pøínosem je osobní úèast na zøízení nìjakého uzlu. Dotyèný si seene sponzora a pustí se do práce.
Mìj, prosíme, na pamìti, e budování a provozování sítì Packet Radia je obzvlátì
finanènì i èasovì nároèná záleitost, které se ze své dobré vùle a ve svém volném
èase dobrovolnì vìnuje jedna skupina amatérù - sysopù. Ti urèitì uvítají tvoji pomocnou ruku, malý finanèní pøíspìvek nebo jakýkoli jiný druh pomoci. Ná koníèek je vìc
dobrovolná, morální tedy zùstává povinnost uivatelù pomáhat pøi udrování toho kterého kousku své a zároveò naí sítì. Vichni mùeme být právem hrdi na to, co se nám
vem ji podaøilo v naí malé republice vybudovat za nìkolik málo rokù. Ale pokrok bìí
vpøed mílovými kroky, nezastavuje se a tak kadý, kdo si pøeje, aby nae sí pracovala
stále lépe a lépe, rád podá pomocnou ruku, protoe:
pamatuj:  M Y J S M E S Í  ! 

5.3

Budování sítì PR v OK

Nìkolik základních úvah:
- zøízení paketového uzlu (tím je mínìn nód nebo nìkterá z mnoha typù BBS, clusterù,
WX nódù a pod.) je èin heroický, uiteèný a zajisté bude uvítán jak RS tak i amatérskou veøejností. Bohuel, zaèáteèníci - budoucí sysopové pøicházejí obyèejnì s nápadem, e nejuiteènìjí je BBS - ta jejich. Nikoliv, to je veliký omyl.
- zøízení PR uzlu musí pøedcházet dùkladná a zcela zodpovìdná rozvaha jak finanèní,
tak i z hlediska lidských sil. Nejmení poèet zájemcù, kteøí by si uzel vzali na starost
je 3. Mení èíslo bývá zdrojem nestability uzlu. Pokud od rozdìlané práce odejdete,
ani byste si za sebe sehnali rovnocennou náhradu, mají vai bývalí kolegové pøi
zaslechnutí vaí znaèky, kolikrát divný pocit. Pamatujte, e nód, který budujete bude
navìky!
- pro zøízení bezobsluného zaøízení je tøeba mít povolení ÈTÚ - povolovacího orgánu. Týká se pøidìlení kmitoètù, znaèek a jiných dùleitostí.
- jedna BBS ve velkém regionu zatíí sí jedním kompletním forwardem. N BBS zatíí
sí N forwardy. Mnoina uivatelù nepotøebuje N plnì forwardovaných BBS. Dobré
polovinì staèí jen pota a OK bulletiny. Pokud bude k centrální BBS dobré a rychlé
spojení - mùe být uivateli jedno, jestli stahuje soubory z lokální BBS (plnì forwardované) nebo ze sítì.
- chybí: nódy a do jednotlivých nódù vstupy. Zatím nejsou vstupy o vyí rychlosti, ne
1200 Bd. Skoro úplnì chybí vstupy na 70 cm. Chybí rychlé linky. Sí je dosud neúplná a nespolehlivá pøi patných povìtrnostních podmínkách.
- nechybí: BBS veobecného zamìøení. Pokud míní nìkdo provozovat BBS, je nutno
tuto situaci velmi dobøe zváit. Hodnota BBS pouze pro lokální zprávy je pochybená.
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RS je tedy toho názoru, e aktivita zájemcù by se mìla zamìøit smìrem k budování sítì, nových nódù, rychlých linek a pod. Vzdálenost 50 km mezi jednotlivými nódy
byla zjitìna a empiricky potvrzena jako otimální.
Nìkolik zásad pøi budování nových objektù sítì:
A)

Spojte se se sysopy sousedních nodù a projednejte zaøazení do sítì. Problémy mohou být následující :
- na poadovaném nódù nejsou volné porty. Toto se dá zajistit pøebudováním
nódu, rozíøení je ovem finanènì nároèné.
- ze stejného dùvodu se sysop mùe bránit, protoe port pøislíbil perspektivnìjímu nódu. (Co je to perspektivní nód? To je ten, který má ji vybudované
nebo aspoò naplánované propojení jetì nìkam. Tzv. koncové nódy, jsou
pøepychem.)
Je zvykem, e nód, který se chce pøipojit, dodává kartu a zaøízení pro nový
link. Anténu obyèejnì zajiuje nód, který pøipojení uskuteèòuje. Pokud se domluvíte jakkoliv jinak, je to vae vìc. Rozhodnì nelze pohlíet na problém: já chci
pøipojit, ty mi musí sehnat zaøízení!!! Upozoròujeme, e RS finanènì pøispívá
(v této dobì) zvlátì na nódy, leící na tzv. páteøové trase, na podruné nódy se
dostane tehdy, je-li saturována hlavní trasa.

B)

Po projednání tìchto otázek je tøeba se spojit s koordinátorem sítì. Spoleènì
sepite ádost o koncesi za pomocí RS. Dohodnete se na znaèce uzlu. Nezbytné
je také dohodnout linkové kmitoèty a kmitoèet uivatelského vstupu tak, aby nedocházelo ke kolizím se sousedními nódy. Je vhodné, pøijdete-li u s návrhem na
kmitoèty po provedených mìøeních. ÈTÚ poaduje pro linky vyuívat výhradnì
vyí kmitoèty poèínaje pásmy 23 cm.
Poádat o koncesi samostatnì u povolovacího orgánu je moné, tento vak
bude pro Packet Radio stejnì vyadovat koordinaci s RS, take je nejlepí dodret výe uvedený postup. Èekat budete dlouho tak jak tak, bohuel. Nemusíte mít
obavy ze spolupráce s RS - zde jde jen o koordinaci kmitoètù a znaèek, tak jak je
to v síti potøebné, nic víc. Znovu zdùrazòujeme, zakazovat budování uzlu vám
nikdo nebude.

C) Pokud nepùjde pouze o nód, je tøeba mít se sysopy sousedního uzlu dohodnut
forward a to nejkratím smìrem s pøípadným havarijním plánem (kdy nìco vypadne).
D)

Nepokouejte se o nalinkování via USER. To je vìtinou netìstí pro nód,
jeho USER chcete vyuívat. Jakmile zaène pracovat taková linka, je tøeba uivateli v DL úplnì jedno, e kousek linky vede pøes USER a tahá to, co potøebuje bez
ohledu na neastné uivatele takto postieného uivatelského vstupu.
Rovnì není doporuèeno linkování v pásmu 2 metrù. Varujeme pøed zøizováním
vstupù na vysokých kótách. Nód není FM pøevadìè, take èím ménì se do jeho
vstupu dostane DX uivatelù, tím lépe. Je zapotøebí mnoha nodù, pokud mono
s nií citlivostí vstupu RX, s mnoha rychlými vstupy. Není to sobectví, jen nutnost.
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Znovu upozoròujeme, e RS nechce nikoho komandovat. Na svém nódu si
organizuje vìci, které povauje za nutné k dodrení poøádku a povolovacích podmínek systémový operátor uzlu, který má smìrem k povolovacímu orgánu
zodpovìdnost, podobnì jako ZO kolektivní stanice. Za opatøení, která v uzlu uèiní
si zodpovídá sám, RS za nìj v tomto smìru nic nepøebírá a ani mu nic nediktuje.
Pravidla pro tvorbu znaèek paketových uzlù:
Ji v roce 1992 byly na jednání Sysopù v Brnì dohodnuty jednotné volací znaky
jednotlivých objektù PR sítì. Systém tvoøení volacích znakù byl schválen ÈTÚ a jejích
koordinací povìøil Radu Sysopù. Vlastní schválení provozu a odsouhlasení volacího
znaku vak provádí ÈTÚ.
Základní rozdìlení volacích
-hlavní (páteøové) nódy
-vedlejí nódy
-BBS
-WX nód
-DX Cluster

znakù objektù sítì PR v OK je toto :
OK0Nx
OK0Nxy
OK0Pxx
OK0WXx
OK0DXx

Pro provoz bezobsluné stanice je zapotøebí povolení ÈTÚ.

5.4

Technické vybavení nódu

Pokud se rozhodnete vybudovat nový nód, budete se muset rozhodnout, jaký HW
budete pouívat. Limitujícím faktorem bývá vìtinou cena zaøízení. V následujících
øádcích se Vám pokusíme krátce popsat jednotlivé HW èásti nódu.
Systém nódu
Jednotlivé systémy byly popsány v jiné kapitole této kníky, proto jen krátce:
- RMNC FlexNet - nejspolehlivìjí systém tvoøený nìkolika kartami zapojených do
spoleèné sbìrnice. Finanèní náklady na RMNC FlexNet pro nód s USERem 1200
Bd (DAMA) a dvìmi linkami 9600 Bd se pohybují kolem 20.000,- Kè (cena vèetnì
odpovídajících modemù). Náklady na rozíøení o kadý dalí rychlý link jsou kolem 5.000,- Kè (opìt cena karty vèetnì modemu). Tato poèáteèní investice se
vak bohatì vrátí díky úspoøe elektrické energie (do 20 W).
- PC FlexNet - systém na bázi bìného poèítaèe PC se speciální kartou SCC. Tu
lze poøídit do 2.000,- Kè. Pro stejnou konfiguraci nódu jako v pøedchozím pøípadì
vystaèí i 386. Spotøeba elektrické energie se pohybuje od 100 do 200 W. PC FlexNet se dá provozovat i bez SCC karty napøíklad s TNC èi BayCom modemem.
Modemy
Dalí nezbytnou souèástí kadého nódu jsou modemy. Obecnì lze øíci, e se na
linkách pouívají stejné prostøedky jako pro spojení nódu s uivatelem. Zatím nejob-
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vyklejí je pouití TCM-3105 nebo AM-7910(7911) pro 1.200 Bd, pøíp. 2.400 Bd AFSK,
pro perspektivní spojení vyími rychlostmi je pak nepsaný standard G3RUH/DF9IC
FSK. Místy se pouívá i Manchester modulace s modemy od Matjaze, S53MV. Pouití
jiných zpùsobù modulace je samozøejmì moné a vdy záleí na dohodì sysopù sousedních nódù. Modemy pro SCC kartu a rychlost 9600 Bd se dají zakoupit do 1500,- Kè.
Modemy pro RMNC FlexNet jsou zaintegrovány na jednotlivých kartách.
Tranceivery (TRX)
Velice dùleitým stavebním kamenem kadého nódu jsou tranceivery. Upozoròuji
pro zaèátek, e ruèní stanice (HANDY) jsou pro provoz nódu naprosto nevyhovující.
Nemají poadovanou selektivitu, pomalý syntezátor kmitoètu pøi zavìování zpùsobuje zaruení celého pouívaného pásma. Pokud je budete provozovat na maximální
výkon bez chladièe, døíve nebo pozdìji ji uvaøíte.
Ideální TRX pro PR by mìl splòovat následující poadavky:
- krystalem øízený pøijímaè i vysílaè. Nezpùsobuje výe uvedené ruení, parametr
TXD mùe být velice krátký.
- pøepínání RX/TX bezkontaktní (bez relé)
- dobrá selektivita, nejlépe filtry typu Helix na vstupu
- dobré chlazení koncového stupnì vysílaèe
- schopný pøímé modulace FSK (pro vyí pøenosové rychlosti)
- odpovídající íøka MF filtrù a linearita demodulátoru pro vyí pøenosové rychlosti
Mimo rùzná profesionální zaøízení pro 70 cm USERy èi linky jsou velmi rozíøena
vyøazená bývalá zaøízení taxisluby - Storno. Jedná se o TRX s výstupním výkonem
7 a 15 W a s kvalitními filtry na vstupu pøijímaèe. TRX je bez úprav schopen pracovat
rychlostí a 4.800 Bd FSK, po malých úpravách i 9.600 Bd nebo 19.200 Bd.
V inzerci èasopisù z DL (CQDL, FunkAmateur) se obèas objevují speciální datové
TRXy na pásmo 70cm schopné pracovat rychlostí a 19200 Bd. Výstupní výkon bývá
kolem 2 W a cena asi 300 DM.
Vzhledem k problémùm nejen s ruením na pásmu 70cm se doporuèuje nové linky
budovat ji na pásmech 23cm a vyích.
Na vyích pásmech se u nás rozíøily speciální linkové TRXy z Nìmecka. Henning,
DF9IC je autorem nìkolika konstrukcí vhodných právì pro toto pásmo:
* LinkTRX-I je jednodeskový jednokanálový tranceiver pro 23cm s CF-300 na vstupu
a výkonem cca 0.5 W, s upraveným vstupem a výstupem pro FSK modem. Cena
stavebnice u firmy GigaTech je cca 280.- DM, sestavený TRX je pøiblinì dvakrát
draí, obr. 16.
* Modernìjí následovník - dvojdeskový LinkTRX-III se hodí i pro duplexní linky a rychlosti 19.200Bd. Podrobný popis je uveden v urnále ADACOM.
* Henning, DF9IC má na svìdomí dalí pokusy, tentokrát u v pásmu 6cm, kde lze
vzhledem k povolené íøce pásma vyuívat vyích rychlostí. Poslední informace
hovoøily o maximální pøenosové rychlosti 115.2 kBd a vysílacím výkonu øádu desítek pøípadnì stovek mW.
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Obr. 16 LinkTRX-I od DF9IC
Antény a anténní napájeèe
Výèet moných typù antén pouitelných na PR by byl velice dlouhý. Pøi výbìru je
potøeba brát v úvahu klimatické podmínky, ve kterých bude anténa pracovat. Antény
Yagi jsou do vyích nadmoøských výek naprosto nevhodné, nebo se v zimì obalí

Obr. 17 Nìkteré typy antén pøestávají v zimì fungovat
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ledem a pøestávají se chovat jako antény. Proto se velice èasto pouívají v pásmech
70cm i 23cm ètveøice dipólù umístìná pøed reflektorem. Na anténu se dá pøidìlat plastový kryt, který ji pak chrání pøed námrazou. Blií informace viz rubrika RSYS v BBS.
U napájecích kabelù je potøeba brát v úvahu útlum na vysokých kmitoètech a umístit TRX co nejblíe anténì. Z teorie je zøejmé, e i malý vzrùst signálu na vstupu
pøijímaèe mùe vést k mnohonásobnému zlepení chybovosti linku. Jinak øeèeno ...kadý dB je dobrý !.

5.5

Statut rady Sysopù

Hlava I.
1) Na zasedání systémových operátorù (Sysopù) pøevadìèù (nódù) a boxù (BBS)
sítì PACKET RADIO dne 28.11.1992 v Praze byla ustavena Rada Sysopù (dále
jen RS) nódù a BBS PR (dále jen nódù).
2) Rada Sysopù je vrcholný orgán, øeící organizaci, výstavbu, zmìny a provoz
sítì PR v OK1 a OK2.
3) Vedení Rady Sysopù bude 4 èlenné - pøedseda, místopøedseda, koordinátor sítì
a hospodáø - voleno bude vdy na dvouleté období a bude zastupovat RS na
jednáních s jinými právními subjekty. Zásadní rozhodnutí vak mùe pøijmout
pouze schùzka RS.
Hlava II.
1) Kadý nód s ji vydaným povolením zastupuje v RS jeden èlen s právem rozhodovacím - zpravidla Sysop nebo jeho zástupce - a dalí èlen s právem poradním
- zpravidla technik. Toto zastupování je vázáno na nód, nikoliv na fyzickou osobu.
Systémovým operátorem se zde myslí operátor, zapsaný v Povolení ke zøízení
a provozování vysílacích stanic.
2) Kadý pøipravovaný nód bude v RS zastoupen navrhovaným nastávajícím Sysopem s právem poradním.
3) Pøi kadé schùzce bude RS doplnìna o nové èleny z novì povolených a provozovaných nódù.
4) Pøedseda KPR je automaticky èlen RS.
Hlava III.
1) RS je organizaènì zaèlenìna do radioklubu OK1KHL. Èlenství v RS není podmínìno èlenstvím v radioklubu OK1KHL.
2) RS poívá právní subjektivity radioklubu OK1KHL a tím i IÈO radioklubu OK1KHL.
3) RS má vak plnou pravomoc rozhodovat o materiálových a finanèních pøíspìvcích a hospodaøit s nimi. Rozhodnutí RS nebudou schvalovaná a nemohou být
ani vetována výborem radioklubu OK1KHL.
4) Na úètu radioklubu OK1KHL 228 756 568/0800 Èeské spoøitelny v Holicích bude
veden samostatný podúèet RS. Na tento úèet a podúèet se budou poukazovat
dotace a sponzorské pøíspìvky rùzných organizací pro budování sítì PR v OK
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1-2. Bude-li nìkterý finanèní nebo materiálový pøíspìvek urèen na jmenovitý
nód, nelze ho pouít na jiné úèely. Pøispívatelé se mají monost kdykoliv pøesvìdèit o zpùsobu vyuití dotací.
Konto RS bylo doplnìno øadou variabilních symbolù, podle kterých je mono
pøíspìvky smìrovat na jednotlivé nódY. Hospodáø RS je bude pravidelnì zveøejòovat.
5) Zaøízení, zakoupené z dotací a pøíspìvkù organizací se stane majetkem RS, neurèí-li darující jinak. Zaøízení bude radioklubùm, vyjímeènì jednotlivým Sysopùm
- provozujícím jednotlivé nódy - jen zapùjèováno na dobu neurèitou. V pøípadì
zmìny potøeby mùe být zapùjèeno na jiný nód. Pøemístìní zaøízení jen zapùjèeného sponzorem, mùe RS pøevést jen se souhlasem sponzora.
6) Rozhodnutí, pøijatá na nìkteré schùzce RS mue zmìnit pouze dalí schùzka
RS.
Hlava IV.
1) Rada Sysopù se bude scházet nadále 2x do roka a to vdy zjara a koncem roku.
Na tato jednání bude èlenùm rady hrazeno jízdné veøejným dopravním prostøedkem a obìd, pokud toto rozpoèet rady dovolí.
2) Pøi pøíleitosti radioamatérského setkání v Holicích poøadatel umoní setkání
Sysopù a technikù PR a projednání pøípadných problémù.
3) Místa schùzky budou vybírána zpravidla v blízkosti nìkterého nódù nebo na nìm.
4) Termín a místo schùzky budou voleny tak, aby bylo umonìno co nejvìtímu
poètu èlenù se schùzky zúèastnit. Toto bude dohodnuto vdy na pøedcházející
schùzce.
Hlava V.
1) RS bude vystupovat vùèi fyzickým i právnickým osobám jako kolektivní orgán.
Zastupuje ji zpravidla pøedseda, pøípadnì místopøedseda nebo jiný èlen povìøený RS.
2) Rovnì vùèi zahranièním partnerùm bude RS vystupovat jako kolektivní orgán.
Jednání povede zpravidla Sysop toho nódu, který bude pøedmìtem jednání.
Dojednané závìry musí schválit RS. Ve výjimeèných pøípadech mue toto schválit
a dodateènì.
Hlava VI.
Rada Sysopù bude úzce spolupracovat s KPR.

5.6

Konto Rady Sysopù

Jak bylo ji na jiném místì napsáno, RS zøídila samostatný podúèet u radioklubu
OK1KHL Holice, který obstarává administrativu Rady Sysopù. Zde jsou vechny potøebné údaje o tomto úètu.
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Rada Sysopù má na níe uvedeném úètu svùj variabilní symbol 44. Dále je nutno
za 44 napsat dalí èíslici jako rozliení nódu, pro který je èástka urèena. Nejjednoduí
je získat ji pøedtitìnou sloenku, kde doplníte jen èástku, svùj CALL, jméno a variabilní symbol podle níe uvedené tabulky. Nezapomeòte, prosím, pøed jméno napsat
CALL ! Sloenky má vìtinou k dispozici Sysop vaeho nódu. Pokud ne, sdìlte svùj
zámìr pøispìt na konto RS radioklubu OK1KHL Holice (Nádraní 675, 534 01 Holice,
tel./fax 0456-2186) a bude vám obratem zaslaná potou. Tu druhou variantu - vyplnìní bianco sloenky radìji ani nezkouejte.
Variabilní symbol pro celou sít
pro Holice
pro Ústí n. Orl.
pro Liberec
pro Prahu
pro Brno
pro Kromìøí
pro Ústí n. Lab.
pro Vysokou
pro Koráb
pro Prostìjov

440
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4411

OK0NH, OK0PHL
OK0NB, OK0NHU
OK0ND
OK0NC, OK0PRG, OK0DXP
OK0NMB, OK0PBB
OK0NL, OK0PKR
OK0NI
OK0NHC
OK0NAD
OK0NLL, OK0PFI

(pokud poádají dalí Sysopové, budou i dalí VS)
Pokud poukazujete finanèní pøíspìvek z jakéhokoliv bìného úètu, pak je nutno
uvést na pøíkazu:
Název úètu Automotoklub Holice èíslo úètu 228 756 - 568 / 0800
Variabilní symbol podle výe uvedené tabulky a konst. symbol 379
Pokud by snad bylo potøeba, je zde i DICO 249 - 00 484 237
Tyto pøíspìvky jsou povaovány za èlenské pøíspìvky a nepodléhají zdanìní.

5.7 Seznam nódù a jejich USER kmitoèty
Stav k èervenci 1996.
Nódy :
----------------------------------------------------------------------------CALL
QTH
LOC
QRG
Systém
ASL
Sysop
-----------------------------------------------------------------------------OK0NA
Plzeò, Koutka
JN69QS
145,725 RMNC/FlexNet V3.3e 420
OK1GB
OK0NAD Koráb u Kdynì
JN69MJ
144,650 PC/FlexNet V3.3e
785
OK1UDI
OK0NAS A
JO60CF
144,675 RMNC/FlexNet V3.3e 788
OK1VOW
OK0NAX Plzeò, Doubravka JN69RR
145,300 PC/FlexNet V3.3e
335
OK1XOK
OK0NB
Zakletý vrch
JO80FF
144,725 BayCom-Node V1.54
992
OK1FFC
OK0NC
Kladno (doèasnì
JO70AD
144,625 PC/FlexNet V3.3e
420
OK1HH
jinak Praha ÚTB) 2. user 145,275
OK0NCK* Kladno
JO70FA
144,700 RMNC FlexNet V3.3e 460
OK1FMF
OK0NCT Praha, Libu
JO70FA
144,775 PC/FlexNet V3.3c
336
OK1UNY
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OK0ND
OK0NE

Jetìdka
Klínovec

JO70LR
JO60LJ
2. user
OK0NF
Praha
JO70FD
OK0NFK Letitì Bubovice JN79BW
OK0NFM Mìlník, Chloumek JO70GI
OK0NH
Holice, Kamenec
JO80AC
OK0NHC Vysoká u Kutné Hory JN79OW
OK0NHK Hradec Králové
JO70WE
OK0NHU Ústí nad Orlicí
JN89EX
OK0NI
Komáøí víka
JO60WR
OK0NJ
Tábor, Hýlaèka
JN79IJ
OK0NK
Skalky
JN89JM
OK0NKT Kobylí hlava
JN79UF
OK0NL
Holý kopec u Pøerova JN89SJ
OK0NLL Pøerov
JN89RL
OK0NLP* Prostìjov
JN89NL
OK0NM
Brno, Hády
JN89IF
OK0NMB Brno, Kohoutovice JN89GE
OK0NMK* Bøeclav
JN88KS
2. user
OK0NMG Brno-abovøesky
JN89GF
OK0NN
ïár nad Sázavou JN79XN
OK0NO
Velký Javorník
JN99BM
OK0NP* Brdy, Praha
JN69VO
OK0NPI Kraví Hora u Písku JN79CH
2. user
OK0NRH Olomouc
JN89QQ
OK0NRS erák, Jeseníky
JO80NE
OK0NTU Ostrava
JN99BU

144,725
144,600
438,250
144,800
144,675
145,300
145,300
145,325
144,600
144,775
144,750
145,350

BayCom-Node V1.54
925
RMNC/FlexNet V3.3e 1244

OK1URR
OK1UWN

RMNC/FlexNet V3.3e
PC/FlexNet V3.3e
PC/FlexNet V3.3e
RMNC/FlexNet V3.3e
PC/FlexNet V3.3e
PC/FlexNet V3.3c
BayCom-Node V1.54
PC/FlexNet V3.3e
PC/FlexNet V3.3c
PC/FlexNet V3.3e
BayCom-Node V1.54
PC/FlexNet V3.3e
BayCom-Node V1.54
BayCom-Node
RMNC/FlexNet V3.3e
BayCom-Node V1.53d
PC/FlexNet

350
427
253
340
472
277
390
820
520
700
688
360
210
232
424
410
430

OK1OX
OK1VEP
OK1XMP
OK1VEY
OK1DRY
OK1VYE
OK1VOF
OK1HMA
OK1AYU
OK2PTC
OK2BXT
OK2BZM
OK2JBU
OK2XDU
OK2DGB
OK2XHR
OK2XCL

TNOS V2.02
280
RMNC/FlexNet V3.2a 620
RMNC/FlexNet V3.3f 918
PC/FlexNet
862
PC/FlexNet V3.3e
636
TX-430,950 RX-438,550
144,675 BayCom-Node V1.53d 581
145,275 RMNC/FlexNet V3.3f 1320
144,800 JNOS V1.10m
308

OK2XDP
OK2PAA
OK2ZM
OK1USN
OK1VHB

144,775
144,750
144,700
144,625
144,800
144,625
144,650
430,925

144,825
144,825
144,825
144,700

OK2KK
OK2UCX
OK2XND

WX stanice:
----------------------------------------------------------------------------OK1KWD* Mileovka
JO60XN 144,775 MFS-DL1ZAX
837 OK1UND

BBS:
-----------------------------------------------------------------------------OK0PAB Brno
JN89HF
144,675 FBB V5.15c
350 OK2PXV
OK0PBB Brno - Kohoutovice JN89GE
OK0NMB
BayCom-Mailbox V1.37b 410 OK2XHR
OK0PBX Tøebíè
JN79UF OK0NKT BayCom-Mailbox V1.37b 688 OK2BXT
OK0PFI Pøerov
JN89RL OK0NLL BayCom-Mailbox V1.37b 210 OK2IDB
OK0PHL Holice
JO70XB
BayCom-Mailbox V1.37b 290 OK1VEY
OK0PKL Klínovec
JO60LJ
OK0NE
BayCom-Mailbox V1.36 1244 OK1AR
OK0PKR Holý kopec u Pøerova JN89SJ
OK0NL
BayCom-Mailbox V1.37b 360 OK2XHL
OK0PMK* Bøeclav
JN88KS
OK0NMK
BayCom-Mailbox
430 OK2XKP
OK0POK Plzeò, Doubravka JN69RR
OK0NAX
FBB V5.15c
335 OK1FUL
OK0POV Nový Jièín
JN99AO
145,300 FBB V5.15c
285 OK2UMP
OK0PPL Plzeò, Koutka
JN69QS
OK0NA
BayCom-Mailbox V1.37b 420 OK1VJ

Radek Václavík, Pavel Lajner: Packet Radio - BEN technická literatura

115

OK0PPR
OK0PPV*
OK0PRG
OK0PTU

Praha, Ïáblice
Prostìjov
Kladno
Ostrava

JO70FD
JN89NL
JO70AD
JN99BU

OK0NF
OK0NLP
OK0NC
OK0NTU

BayCom-Mailbox V1.37b
BayCom-Mailbox
FBB V5.15c
FBB V5.15c

350
232
420
308

OK1OX
OK2UIZ
OK1VSR
OK2XND

KV BBS
-----------------------------------------------------------------------------OK0PBR Brno-Královo Pole JN89HF
OK0PAB
Kantronics KAMPlus v8.0
OK2PEN
ORG:
7038 kHz, 10128 kHz, 14069 kHz, 14079 kHz, 18108 kHz, 21073 kHz
Módy
PACTOR, G-TOR, VHF Packet
DX clustery:
----------------------------------------------------------------------------OK0DXC Tøebíè
JN79UF OK0NKT PacketCluster V5.4
688 OK2FD
OK0DXI Plzeò, Doubravka JN69RR OK0NAX Clusse V0.30f
335 OK1FUL
OK0DXP Kladno
JO70AD
OK0NC
PacketCluster V5.4
420 OK1HH
* - v plánu

Obr. 18 Nód OK0NRS
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Mapa paketové sítì OK

Stav k èervenci 1996
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6.
6.1

PACKET RADIO PRO POKROÈILÉ
Malý lexikon pojmù v Packet Radiu

Vzhledem k tomu, e se v problematice Packet Radia objevuje velké mnoství
nových a hùøe srozumitelných pojmù, je zde malý slovníèek vybraných pojmù týkajících se pøímo i nepøímo Packet Radia.
Pojmy oznaèené symbolem > jsou v tomto textu vysvìtleny samostatnì.
7PLUS, 7+ - speciální program (od DG1BBQ) pro rozdìlení dlouhých souborù (napø.
programù) na více èástí, oetøení kontrolními souèty a pøekódování pro umonìní
pøenosu binárních souborù mezi >BBS a od >BBS k uivateli (v Internetu je obdoba
UUENCODE a UUDECODE pro zaslání binárních souborù potou).
AFSK - zkratka z angl. Audio Frequency Shift Keying - klíèování, pøi kterém se na
mikrofonní vstup TRXu pøívádí jeden ze dvou (akustických) modulaèních kmitoètù.
Viz >Bell 202, >FSK, >PSK, >Manchester.
AM7910 - IO pro >AFSK >modem s digitálním zpracováním signálu - vhodný pro
>modem na VKV 1200Bd a KV 300Bd (cena kolem 700.- Kè).
AX.25 - soubor pravidel a pøedpisù pro komunikaci dvou stanic provozem PR pomocí
rádia. Vychází z protokolu X.25.
Bajt - zjednoduenì øeèeno jeden znak (písmeno, èíslice nebo jiný symbol), skládá se
z 8 >bitù ® Mùe nabývat 256 hodnot. Vyími násobky jsou kilobajt (210 = 1.024
bajtù), megabajt (220 = 1.048.576 = 1.024 kilobajtù), gigabajt ...
Baud - zkratka Bd - jednotka pøenosové rychlosti = bit/s.
BayCom - název skupiny bavorských OM; pod touto znaèkou vyvinuli nìkolik produktù:
BayCom Mailbox - dnes asi jeden z nejrozíøenìjích typù >BBS, mùe sdílet jeden
poèítaè PC spolu s >BayCom nódem nebo >PC/FlexNetem. Seznam pøíkazù - viz
pøíloha.
BayCom modem - jednoduchý typ >modemu pro 1200Bd napájený ze sériového rozhraní RS-232 v PC. Osazen >TCM-3105; SMD verze se vejde do krytu konektoru
Cannon DB-9.
BayCom nód - hojnì rozíøený software pro nód na platformì PC; obvykle spolupracuje s >SCC kartou, ale i >BayCom modemem pro uivatelský port. V >routování a ve
vìtinì pøíkazù kompatibilní s >FlexNetem. Dnes ji na ústupu.
BayCom terminál - pùvodní software pro obsluhu >BayCom modemu; dnes mírnì
vytlaèen kombinací >TFPCX a >SP, >GP.
BayCom - viz té >SCC karta
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BBS - zkratka z Bulletin Board System - zaøízení pøipojené do >sítì PR urèené pro
uchovávání a výmìnu zpráv (osobních, >bulletinù, >souborù aj.). Obvykle se skládá
z poèítaèe PC s velkou kapacitou harddisku.
Bell 202 - mezinárodní norma pro >modemy urèující kmitoèet tónù pøi >AFSK modulaci 1200 a 2200Hz pøi rychlosti 1200Bd. Dosud nejobvyklejí druh modulace na
uivatelských vstupech 1200Bd.
Bit - základní jednotka informace, nabývá hodnoty 0 nebo 1. 8 bitù tvoøí bajt.
Box - viz >BBS.
Bulletin - obìník - zpráva v >BBS urèená vem uivatelùm v zadané oblasti. Kadý bulletin je pøi odeslání uloen do >rubriky a odesílatel bulletinu mu také pøiøadí
>smìrování a pøíp. >dobu ivotnosti.
CSMA, CSMA/CD - zkratka z angl. Carrier Sense Multiple Access - metoda pøístupu
>TNC do >VF kanálu, kdy se pøi potøebì vysílání zjiuje pøítomnost signálu v >kanále
(signalizované signálem >DCD) a pøi jeho nepøítomnosti je moné zaklíèování TRXu.
Viz té >TXDelay, >DAMA, >DCD.
CText - zkratka z angl. Connect Text - úvodní uvítací text, který je automaticky vyslán >nódem, >BBS nebo >TNC, pøíp. terminálovým programem po navázání spojení.
DAMA - zkratka z angl. Demand Assigned Multiple Access - moderní metoda pøístupu >TNC do >VF kanálu, kdy jsou >nód a uivatel ve vztahu pán/otrok (Master/
Slave) a >TNC uivatele je klíèováno jen na výzvu >nódu. Tak je zabránìno kolizím
>paketù vzájemnì se neslyících uivatelù. Viz té >TXDelay, >CSMA, >DCD.
DCD - zkratka z angl. Data Carrier Detect - signál indikující pøítomnost signálu ve
>VF kanálu. Mùe být odvozen od obvodu SQ v pøijímaèi (ménì vhodné - náchylnìjí
na ruení nepaketovými signály) nebo pøímo z NF signálu èíslicovou detekcí (nazývané také digitální squelch), kdy je SQ v pøijímaèi naopak otevøen. Viz té >DAMA,
>CSMA, >TXdelay.
DF9IC (modem) - viz >G3RUH (modem)
Digicom - obdoba >BayCom modemu pro 8bitový Commodore C-64.
Digipeater - zkratka z angl. DIGItal rePEATER (èíslicový opakovaè) - pøedchùdce
dneních nódù - jeho funkcí bylo pøijmout >paket a zopakovat jej. V >TNC lze tuto
funkci zapnout a tak mùe uivatel mimo dosah >nódu vyuít takovéto >TNC jiného
uivatele v dosahu ke komunikaci.
Doba ivotnosti - angl. lifetime - poèet dní, po kterých bude >bulletin automaticky
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smazán. Zadává se pøi odesílání >bulletinu za znakem # (napø.: S OKINFO@OKOM
#20 Nazev_zpravy). Poèet se pohybuje od 1 (napø. pøedpovìdi íøení) a po vysoké
hodnoty (napø.: technické informace). Bez zadání bude mít >bulletin implicitní dobu
ivotnosti zadanou pro kadou >rubriku >sysopem >BBS.
Duplex - provoz na dvou rùzných kmitoètech bez nutnosti pøepínání pøíjem/vysílání obì stanice se navzájem stále slyí. Viz té >simplex, >poloduplex.
DX Cluster - speciální typ >BBS urèený k rychlému pøedávání nejaktuálnìjích DX
informací (výskyt vzácné stanice na pásmu, vyjímeèné podmínky íøení, informace
o DX manaerech aj.) v témìø reálném èase.
FBB BBS, FBBS - dalí rozíøený typ >BBS (autor softwaru F6FBB) - mírnì odliná
filosofie pøístupu ke zprávám; pomìrné iroké monosti a bohaté funkce tzv. serverù.
U nás v provozu OK0PAB, OK0PRG, OK0POV aj.
FlexNet - typ nódu pocházející rovnì z DL, vìtina autorské práce od Guntera, DK7WJ;
funguje na dvou platformách:
1. RMNC/FlexNet - Rhein/Main Network Controller - multiprocesorový systém s obvody Motorola. Kadý >port zvlá je obsluhován jednou kartou s procesorem, modemem
a dalími obvody. Systém je spolehlivý, výkonný a velmi rozíøený.
2. PC/FlexNet - novinka roku 95' - srovnatelná alternativa s >BayCom nódem - díky
mnoství ovladaèù pro rùzné typy >modemù je velmi flexibilní. 100% kompatibilní
s RMNC.
Forward, forwardování - pojem zahrnující výmìnu zpráv mezi >BBS, nalezení cílové >BBS adresáta, rozeslání >bulletinù do urèených oblastí.
FSK - zkratka z angl. Frequency Shift Keying - modulace, kdy je klíèován kmitoèet
nosné vlny t.j. dochází k pøímé zmìnì kmitoètu nosné. Viz >G3RUH/DF9IC, >AFSK,
>PSK, >Manchester.
G3RUH modem - autor James Miller, autor vysokorychlostního >FSK >modemu pro
PR. Pùvodní konstrukci pøepracoval Wolf H. Rech, DF9IC s pouitím moderních obvodù (GAL, aj.). Oba modemy jsou vzájemnì kompatibilní a jsou standardním øeením
pro rychlé >linky a >uivatelské vstupy v pásmu 70cm a výe.
GP, Graphic Packet - velmi dobrý terminálový program s mením (ale nikoliv malým)
spektrem pøíkazù ne >SP; poskytuje vak velmi pøíjemné grafické rozhraní a ovládání myí. Velmi vhodné pro bìné pouívání. Autor Ulf, DH1DAE.
Hierarchická adresa - viz >smìrování.
HOMEBBS - viz >MYBBS.
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HOST - reim >TNC pøizpùsobený k provozu se speciálními terminálovými progamy
(>SP, >GP apod.).
Kanál - více významù:
1. VF kanál - obvyklý význam - kanál bývá pouíván více uivateli simultánnì.
2. logický kanál - cesta, po které stanice komunikuje s protistanicí. Obvykle lze komunikovat po více logických kanálech souèasnì.
KISS - zkratka z angl. Keep It Simple & Stupid - neinteligentní reim provozu >TNC,
ve kterém se zpracování paketù provádí v PC a >TNC zajiuje pouze pøijem a vyslání.
LIFETIME - viz >doba ivotnosti.
Linka - výhradní spojení dvou >nódù pomocí dvou TRXù s >modemy. Uivatel nemá
do linky pøímý pøístup, je urèena výhradnì pro komunikaci nódù.
Mailbox - viz >BBS.
Manchester - druh dvoustavové modulace >PSK. Viz >AFSK, >FSK, >PSK.
Modem - zkratka z angl. MODulator/DEModulator - technické zaøízení pro pøevod
modulovaných signálù na nemodulované a obrácenì. Nìkdy je té takto oznaèováno
>TNC.
Monitor - mód terminálového programu, ve kterém se zobrazují vechny pøijaté >pakety, t.j. vèetnì >øídicích a tìch, patøící jiným stanicím.
MYBBS, HOMEBBS - >BBS, kterou si uivatel zvolí jako svoji domácí (obvykle
nejsnáze dostupnou) a do ní budou automaticky doruèeny vechny osobní zprávy
uivatele. Zadává se pøíkazem u >Baycom Boxu napø.: MYBBS OK0PHL.#BOH.TCH.EU
(u >FBB >BBS pak NH OK0PAB).
Nód - z angl. node (uzel) - základní stavební prvek >sítì - technické zaøízení sestávající se z øídicího poèítaèe (nemusí být PC), >modemù, TRXù a antén.
NRZI - zkratka z angl. Non Return to Zero Inverted - zpùsob kódování bitové posloupnosti tak, e log. 0 znamená zmìnu stavu, log. 1 ponechává stav nezmìnìn.
Potom tedy nemá smysl hovoøit o znaèce a mezeøe jako u RTTY, protoe bitová posloupnost (>paket) mùe zaèínat libovolným stavem.
Paket, rámec - z angl. Packet, Frame - blok bajtù obsahující znaèky korespondujících stanic, typ paketu, èísla paketu a vlastní informace vysílané v jedné skupinì.
Existují v zásadì 3 typy paketù: informaèní (I), øídicí (RR, RNR, REJ) a neèíslované
(SABM, DISC, UA, DM, UI). Blíe viz popis >protokolu AX.25.
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PID - zkratka Protocol Identifier - jeden >bajt v >paketu urèující reim >protokolu
AX.25 - obvykle hexadecimálnì F0h, mezi nódy FlexNet napø.: CEh (podrobnosti v popisu >protokolu AX.25).
Poloduplex - provoz na dvou rùzných (vzdálených) kmitoètech pásma s pøepínáním
pøíjem/vysílání - urèeno hlavnì pro >nódy s více >linkami v jednom pásmu - brání se
tak vzájemnému ruení TRXù.
Port - stavební kámen >nódu - TRX s >modemem a pøíp. procesorovou èástí; kadý
>nód se skládá z jednoho nebo více uivatelských portù urèených pro komunikaci
s uivateli a z obvykle více linkových portù, které jsou urèeny pro komunikaci se sousedními >nódy nebo >BBS.
PSK - zkratka z angl. Phase Shift Keying - modulace, kdy je klíèována fáze nosné
vlny. Druh modulace obvyklý spíe u telefonních modemù. Viz >AFSK, >FSK, >Manchester.
Rámec - viz >paket.
REMOTE pøíkazy - z angl. remote = vzdálený - pøíkazy pro terminálový program,
zaèínají dvìmi lomítky // na zaèátku øádku; napø.: //H vypíe nápovìdu, //Q ukonèí
spojení, aj. viz seznam pøíkazù.
R.O.S.E. - typ >nódu pocházející z U.S.A. - pracuje na platformì TNC-2; zøejmì dobrá
mylenka, ale díky odlinému pøístupu k >routování (uivatelsky nepøítulné) se systém pøíli neujal.
Routing, routování - pojem oznaèující nalezení (nejkratí) cesty a smìrování >paketù mezi dvìma >uzly >sítì.
Rubrika - angl. Board - skupina >bulletinù stejného zamìøení, stejné tematiky.
SCC karta - zásuvná karta do PC obsahující pøizpùsobovací obvody pro pøipojení
>modemù. Nìkteré verze kartu obsahují i 1200Bd >AFSK >modem a 9600Bd >FSK
>DF9IC >modem. Nahrazuje tak >TNC. 8-portová karta je pak vhodná k vyuití v >BayCom nódu.
Semiduplex - viz >poloduplex.
Simplex - obvyklý zpùsob provozu na jednom kmitoètu s pøepínáním pøíjem/vysílání.
V daném okamiku vysílá na jednom kmitoètu pouze jedna stanice, druhá je na pøíjmu. Viz té >duplex, >poloduplex.
Sí - angl. network - soustava >uzlù vzájemnì propojených pomocí >linek slouící
k pøenosu dat.

122

Radek Václavík, Pavel Lajner: Packet Radio - BEN technická literatura

Smìrování - u >bulletinu urèuje region, ve kterém se má >bulletin rozíøit a udává se
pøi odesílání za jménem rubriky a znakem @.
Napø.:
@WW - celosvìtovì
@EU - po celé Evropì
@OKOM nebo @OMOK - na území Èeské republiky a Slovenské republiky
@TCH (!NE @OK!) - na území Èeské republiky
@OK0PHL - jen v >BBS OK0PHL
@DL - v Nìmecku
@OEDL nebo @DLOE- v nìmecky hovoøících zemích
Pøíklad: S OKINFO@OKOM Nazev_zpravy
Bez zadání smìrování NEBUDE >bulletin odeslán do dalích >BBS (jedna z èastých
chyb). U osobních zpráv je smìrování hierarchická adresa t.j. vdy pouze znaèka
>BBS !BEZ! >SSID (dalí èastá chyba) doplnìná o oznaèení regionu, zemì a kontinentu. Nìkteré >BBS mají znaèku >nódu s jiným >SSID (napø. SP6KBL je >nód
v Klodzsku, SP6KBL-8 je >BBS, hierarchická adresa se udává @SP6KBL.POL.EU).
Adresa mùe být i delí napø.: @OK0PAB.BRNO.#MOR.TCH.EU. Pøi zasílání zpráv
na vìtí vzdálenost je vhodné (!) celou hierarchickou adresu uvést vdy. Jinak se lze
spoléhat na informace o >MYBBS, které si >BBS pøedávají za pøedpokladu, e pøíjemce zprávy má nastavenu jeho >MYBBS.
Soubor - posloupnost >bajtù, které k sobì logicky patøí. Je oznaèen jménem skládajícího se z 1 a 8 znakù a pøípadnì jetì pøípony skládající se z 0 a 3 znakù, které jsou
oddìlené od jména teèkou v pøípadì operaèního systému MS-DOS.
SP, Eskay Packet - vynikající terminálový program (pro PC a ATARI) od DK4NB se
irokou paletou pøíkazù a moností. Spolu s >Graphic Packet a >BayCom terminálem
nejrozíøenìjí terminálové programy.
SSID - zkratka z angl. Secondary Station IDentifier - èíslo od 0 do 15 (napø.: OK0NRS2) rozliující pøi vícenásobném spojení jednotlivé logické kanály pøi spojení dvou stanic.
SSID mùe také rozliovat >BBS, >DX Cluster a >nód se stejnou znaèkou, pøípadnì
jednotlivé >porty >nódu (u >FlexNetu).
Store & Forward, S&F - viz >forward.
Sysop - zkratka ze SYStémový OPerátor - zodpovìdný èlovìk spravující a udrující
>nód nebo >BBS v chodu.
TCM3105 - IO firmy TEXAS INSTRUMENTS pro >AFSK >modem 1200Bd - osazen
v >Baycom modemu (cena kolem 400.- Kè).
TFX - rezidentní program pro PC nahrazující mikroprocesorovou èást v >TNC. >Modem je pak pøipojen pøímo na sériové rozhraní RS-232 nebo paralelní rozhraní
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CENTRONICS. Ve spojení s terminálovým programem (>SP, >GP aj.) a s >BayCom
modemem elegantní, jednoduché a levné øeení pro PR.
TheFirmWare, TF - programové vybavení pro >TNC-2; dnes ve verzi TF 2.7b; umoòuje provozovat >TNC-2 s terminálem nebo s terminálovými programy >SP, >GP
v >HOST módu.
TheNet - nejstarí typ nódù, vychází ze systému NETROM z U.S.A. Pùvodní platforma >TNC-2 pospojované pøes diodovou matici. Novì jsou >TNC-2 spojená do kruhu
spolu s Masterem, kterým je PC nebo >TNC-3. Nyní se systém rozíøil hlavnì v severní èásti DL. U nás vytlaèen systémy >FlexNet a >BayCom nód.
TNC - zkratka z angl. Terminal Node Controller - technické zaøízení, které se skládá
z >modemu a mikroprocesorové èásti. Zapojuje se mezi poèítaè (terminál) a TRX
a zajiuje tvorbu >protokolu AX.25 a komunikaci uivatele s jiným uivatelem, nódem
nebo BBS.
TNC-2 - nepsaný standard mezi >TNC. Obsahuje mikroprocesor Z-80, øadiè Z-80/SIO,
32kB EPROM, 32kB SRAM a obvody >modemu. EPROM obsahuje programové vybavení napø.: >TheFirmware.
TNC-3 - moderní následovník >TNC-2. Obsahuje 16bitový mikroprocesor a øadiè Motorola, EPROM, SRAM a 2x obvody >modemu (1200Bd >AFSK a 9600Bd >FSK).
TXDelay - doba zpodìní mezi zaklíèováním TRXu a vysláním vlastních dat. Tato
doba je nutná k pøepnutí pøíjem/vysílání, ustálení kmitoètu TRXu, otevøení obvodu SQ
na stranì pøijímaèe aj. Bývá u relátkových TRXù a 300 - 500 ms, u modernìjích
ménì ne 100 ms. Viz té >DAMA, >CSMA, >DCD.
Uzel - viz >nód.

6.2

Metody pøístupu úèastníkù ke vstupnímu portu nódu

Sí Packet Radia dosahuje v souèasné dobì díky dostupnosti kvalitních osobních
poèítaèù netuené hustoty a je vyuívána nejen ke vzájemné komunikaci, ale pøedevím jako nosiè a banka informací. Poèet úèastníkù paketových sítí a tím i èetnost
ádostí o propojení (connect) lavinovitì vzrùstá, ale poèet kmitoètových kanálù zùstává nezmìnìn. Èastým dùsledkem tohoto stavu je pøetíení kanálu a jeho zablokování,
vedoucí obvykle ke kolapsu subsystému.
Obecné úvahy vedou k zásadì budování co nejvìtího poètu malých lokálních sítí,
spojených linkami s páteøí pøenosového systému. V podstatì jde o aplikaci hvìzdicové telefonní sítì. Je to sice nákladná, ale v podstatì jediná cesta k bezproblémovému
uspokojení potøeb vech uivatelù. Specifikou amatérského Packet Radia (a nejen
u nás) je vak to, e je budováno skupinkami nadencù za pomoci sponzorù, kteøí jsou

124

Radek Václavík, Pavel Lajner: Packet Radio - BEN technická literatura

ochotni podporovat ulechtilé mylenky ham spiritu, tedy ducha mezinárodního radioamatérského souruèenství.
Vedle nedostatku finanèních prostøedkù existuje jetì celá øada dalích, pøevánì
ale technických problémù, které ovlivòují prùchodnost paketových sítí. U nás je to
pøedevím nízké vyuití pásma 430 a 440 MHz, pøevaha vstupních kmitoètù v pásmu
144 a 146 MHz a s tím spojená nízká komunikaèní rychlost a nedostatek kmitoètových kanálù.
Proto se jetì pomìrnì èasto setkáváme se stavem, kdy je nód, vybavený uivatelským vstupním kanálem (user port), umístìn na dominantní kótì. Jeho dosah je
veliký; je daleko slyet a sám slyí veliké mnoství stanic. A právì zde vzniká zárodek
velmi záludné systémové vady: tak zvaný problém skrytých stanic.
V dùsledku prudkého nárùstu poètu uivatelù sítì PR hrozí navíc provozní kolaps
tìm nódùm, které jsou v dosahu vìtích mìst. Dùvodem je neprùchodnost vstupního
kanálu nódu pro nadmìrné mnoství pøicházejících poadavkù na propojení.
To je druhý problém, se kterým je nutno se vypoøádat. Protoe se stejné potíe
objevily také u profesionálních spojových slueb, (napøíklad pøi komunikaci pohyblivých pozemních nebo námoøních objektù prostøednictvím satelitù), byla vypracována
celá øada metod, které tyto problémy více èi ménì úspìnì eliminují. Nìkteré z nich
byly pøevzaty pro amatérské Packet Radio.

Metoda CSMA
Veobecnì pøevauje metoda CSMA (Carrier Sense Multiple Access). Název obsahuje pùvodní kriterium pøístupu, co je indikace obsazeného kanálu na základì
detekce pøítomnosti nosného kmitoètu komunikující stanice. Aby bylo mono pracovat
v módu CSMA, je nezbytné, aby se vichni úèastníci v tée síti navzájem dobøe slyeli, co vyaduje pouití vesmìrových, dobøe umístìných antén a pomìrnì velkých
výkonù, rámcovì kolem 30 W. Úèastníci musí dobøe pøijímat vlastní nód a nemìli by
být rueni jiným nódem, pracujícím na shodném kmitoètu, ani by nemìli být slyeni
v oblasti takového sousedního nódu. V praxi to znamená, e vechny stanice v síti
(vèetnì nódu) musí být vybaveny tak, aby nedolo k zaklíèování vlastního vysílaèe
v dobì, kdy je pøijímán signál jiného úèastníka.
Princip funkce CSMA
Pro detekci signálu jsou v ménì nároèných podmínkách nadále vyuívány obvody
skvelèe pøijímaèe podle pùvodní definice. Rùst nárokù na spolehlivost pøenosù pøispìl
k pøepracování metody. Místo prosté detekce nosného kmitoètu byly zavedeny externí
digitální detektory dat, (hardware DCD , napø. obvod XR2211) nebo programovì øízené digitální detektory (software DCD), které jsou obvykle souèástí balíku programù pro
pouitý poèítaè. Reagují pomìrnì spolehlivì jen na pøítomnost pøenáených dat, ignorují rùzné ruivé signály a tím zajiují, e ádný úèastník nezaène vysílat døíve, ne je
kanál volný.
To samo o sobì k dokonalé regulaci provozu nestaèí. Na pøístup k nódu obvykle
èeká více stanic, které po uvolnìní kanálu mohou zaèít souèasnì vysílat. Zde vzniká
tak zvaný mrtvý èas, co je doba od okamiku, kdy TNC zjistí, e je kanál volný
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a zaène vysílat, do okamiku, kdy je vysílán jeho signál dostateènì dlouho, aby mohl
TNC jiného uivatele zjistit pøítomnost nosné. Bìhem této doby je metoda CSMA neúèinná. Proto bylo zavedeno umìlé zpodìní pøíkazu k zaklíèování vysílaèe, parametr
DWAIT. Vycházelo se z pøedpokladu, e se v daném rozpìtí projeví u jednotlivých
úèastníkù náhodný efekt pøi volbì velikosti zpodìní. Pøi rostoucí intenzitì provozu
vak ani toto opatøení nevyhovuje. Proto dolo po zavedení rychlejích poèítaèù k dalí programové zmìnì. Pro zdùraznìní nahodilosti zpodìní zaèátku vysílání byla
realizována funkce P-PERSISTENCE, která uplatòuje rozhodovací proces na základì
aplikace generátoru náhodných èísel v kombinaci s pevnì nastaveným zpodìním,
které je oznaèováno SLOTTIME.
Vysílání jednotlivých rámcù je oddìleno okamiky, kdy nejsou pøenáena data. Digitální kriterium CSMA by mohlo selhat a sám úèastník by zahájil vysílání v dobì, kdy
mu je odesílán dalí rámec. Proto bylo zavedeno dalí pevné zpodìní, definované
parametrem RESPTIME.
Problém skrytých stanic
I pøes vechna programová a technická opatøení vak mùe vznikat zmínìný problém skrytých stanic tím, e notoricky slabí signály se vùèi ostatním prosadí jen
zøídka, nebo vùbec ne. Takový úèastník se pak domnívá, e je jeho volání ignorováno
a hledá pøíèiny v nedostateèné citlivosti pøijimaèe nebo patné anténì nódu. Pravda je
vak zcela jiná: nód má pøijímaè a pøíli citlivý a anténu a pøíli dobrou, pøijímá pøíli
mnoho navzájem se ruících signálù a z principu, v dùsledku vlastností FM pøenosu,
není schopen je vyhodnotit.
Výhody a nevýhody metody CSMA
Je zøejmé, e základní poadavky pro správnou funkci metody CSMA jsou navzájem v protikladu a nejsou vdy splnìny. Mnozí úèastníci, zejména ve vìtích mìstech,
slyí svùj nód velmi dobøe a tak se setkáváme s pøípady, kdy mají dvouwattový handheld s kratièkou mobilní anténou poloený na monitoru poèítaèe. Druhým extrémem je
vzdálený úèastník, pouívající víceprvkovou smìrovou anténu. Je pochopitelné, e
kromì nódu jejich signál identifikuje málokdo, oni sami slyí jen nìkolik nejsilnìjích
stanic a metoda CSMA je v takové situaci zcela neúèinná.
Protoe jde o pøenos kmitoètovì modulovaných signálù, mùe být výsledek dvojí:
buï na vstupní kanál pronikne nejsilnìjí signál, který ostatní bezpeènì potlaèí a je
správnì vyhodnocen, nebo pøichází více signálù stejné intenzity a pøijimaè nódu nemùe identifikovat ádný z nich.
V prvním pøípadì hovoøíme o dominantním úèastníkovi, který mùe nevìdomky
znemonit pøístup vem ostatním. Zde se uplatní parametr DWAIT anebo P-PERZISTENCE. V podstatì jde o to, e i dominantní úèastník ponechává prostor pro vstup
jiných uivatelù v definovaném èasovém úseku od ukonèení vysílání nódu do zaklíèování vlastního vysilaèe. Podmínkou je ovem ohleduplnost a seriozní nastavení
parametrù programu.
Druhý pøípad je oznaèován jako kolize rámcù a v obzvlátì nepøíznivých pøípadech
mùe vést a ke zhroucení subsystému. Je velmi obtíné tomuto stavu zabránit regu-
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lérní cestou, protoe pouitá metoda pøístupu neumoòuje regulaci provozu. Obvykle
dochází k tomu, e úèastníci zvyují výkon svého vysílaèe tak dlouho, a se nìkterý
z nich stane dominantním. Ostatní jsou opìt odkázáni do role statistù a nemají nejmení
anci pokraèovat v komunikaci do doby, ne dominantní úèastník ukonèí provoz.
Metoda CSMA má jedinou zdánlivou výhodu, pro kterou je preferována dominantními úèastníky: konektovaní, ale momentálnì nekomunikující stanice (Idle, èekající)
nijak neovlivòují komunikaci. Pøi silném vstupním signálu reaguje nód okamitì, nebo nerozezná slabí kolidující signály a komunikuje s volajícím dominantním
úèastníkem prioritnì. A to se pak stává pøevaující nevýhodou.
V souhrnu je nutno metodu CSMA hodnotit jako zèásti vyhovující pro mení poèet
navzájem blízkých stanic a nepøíli koncentrovaný provoz. V pøípadì intenzivního provozu vìtího mnoství stanic je zcela nevyhovující, protoe výraznì diskriminuje stanice
se slabím signálem.

Metoda DAMA
Jednou z metod, která aktivnì omezuje kolize rámcù a výraznì potlaèuje dominanci stanic, je DAMA (Demand Assigned Multiple Access). Jde o jednoznaènì
programové (software) opatøení, kombinující systémovou podmínku kriteria pøítomnosti signálu, tedy CSMA, s funkèním principem Master-Slave, co je uplatnìní priority
øídicí funkce nódu (funkce Master) a podøízeného postavení volajícího úèastníka (funkce
Slave). DAMA i CSMA plnì respektují protokol AX-25 a proto ve vztahu k nìmu je
pouíváno i oznaèeni CSMA-DAMA.
Princip funkce DAMA
Nód postupnì akceptuje ádosti o spojení vech stanic, jejich volací znaky správnì pøijme a zapíe do svého interního poøadníku (log on). Bìhem tohoto cyklu je provoz
plnì podøízen metodì CSMA, nelze vak vylouèit døíve popsané kolizní situace. Ty
jsou ale v tomto pøípadì statisticky nevýznamné.
V nejbliím dalím cyklu pøidìlí nód kadé zapsané stanici poøadí spolu s pøíkazem k vysílání (poll) a zároveò jí v souladu s protokolem AX-25 vydá pøíkaz k pøechodu
do reimu DAMA-SLAVE. V této fázi je ji provoz podøízen metodì DAMA. Jakékoli
jiné nepovolené relace SLAVE-stanic s ji zapsanou znaèkou jsou MASTER-nódem
ignorovány. Stanice, jejich volací znaèky se lií tøeba jen v èásti SSID, jsou povaovány za nové úèastníky
Dojde-li ke kolizi, je vzniklá ztráta rámcù øeena tak, e nód nejprve obslouí vechny
stanice z poøadníku a pak se teprve vrátí sekvencí RR# ke stanici, která vyslala I (informaèní) rámec a udìlí jí slovo. Tento poll v podstatì øíká: Vysílal jste nìco pro
mne?.
Jestlie SLAVE odpoví prázdným rámcem, pak MASTER tuto stanici v pøítím poøadí cyklu vynechá. Pokud vak SLAVE na výzvu k vysílání neodpoví, MASTER volání
opakuje a v následujícím cyklu, po vyèerpání celého seznamu zapsaných stanic. Pøi
rostoucím zatíení kanálu mùe být poøadí neaktivních (IDLE) uivatelù dále mìnìno
tak, e jsou èastìji vynecháváni. Odpoví-li vak taková stanice I rámcem, získá znovu
pùvodní poøadí.
Radek Václavík, Pavel Lajner: Packet Radio - BEN technická literatura

127

Obecné dùsledky aplikace metody DAMA
Popsaný postup plnì respektuje vìtinu ustanovení protokolu AX.25 L2, která popisují monosti aplikace metody DAMA v amatérském provozu Packet Radio. Oproti
dosud nejèastìji uívané metodì CSMA dochází k úpravì software, a to jak na stranì
nódu, tak u koncových úèastníkù. Zmìny programového vybavení se dotýkají i vech
typù TNC, bez vlivu na jejich hardware. Dùleité je, e zùstala nezmìnìna vechna
syntaktická pravidla pro skladbu vech typù rámcù, jejich oznaèování, adresování i kontrolu a tím zùstaly zachovány hlavní prvky jádra programu pro packet. To umoòuje
koexistenci rozdílných metod pøístupu ke vstupním portùm nódù, ovem s jednoznaèným omezením: koncový úèastník, který není vybaven programem s aplikací DAMA,
nemá spolehlivý pøístup k portùm nódù v módu DAMA. Naopak úèastníci, pouívající
metodu DAMA, mají pøístup zachován i u nódù, které systém DAMA nepodporují.
Pøedevím je vak tøeba vzít v úvahu, e metoda DAMA není programem sama
o sobì. Hovoøíme vdy o implantaci metody DAMA do jádra programu nódu, nejèastìji
RMNC/FlexNet nebo PC/FlexNet. Proto také jako DAMA-MASTER vystupuje vdy jen
nód, vybavený vstupním uivatelským portem a nikdy BBS ani tranzitní nód. Nejsou
proto na místì náøky uivatelù e byli BBSkou odpojeni.... Nikoli. Byli odpojeni nódem, který pracoval ve funkci DAMA-MASTER. A byli odpojeni proto, e jejich koncové
zaøízení nebylo vybaveno tak, aby mohlo pøejít do reimu DAMA-SLAVE. Mají vak
dalí monost: existuje-li v jejich dosahu nód, který nepracuje v módu DAMA, mohou
jeho prostøednictvím realizovat spojení s BBS, která je majetkem nódu ve funkci
DAMA-MASTER. Mód DAMA se toti tranzitem nepøenáí.
Stejnì jako ostatní systémy, vyvíjí se i metoda DAMA. Postupnì jsou zavádìna do
praxe dalí a dalí ustanovení protokolu AX-25 L2, co vynucuje i dalí zmìny programového vybavení nódù a koncových zaøízení. Text, který ètete, respektuje stav zhruba
v prvním ètvrtletí roku 1996. Peèlivému ètenáøi pak nezbývá, ne sledovat novinky
v rubrikách DAMA, FlexNet, GP, TOP, SP, BAYCOM a dalích, které v jednotlivých
BBS archivují pøíspìvky autorù software pro Packet Radio. Lze jen uvítat, jestlie na
nutnost zmìn software upozoròuje aktuální vstupní info nódu.
Dùsledky aplikace metody DAMA pro provoz nódu
Jak ji bylo øeèeno, prvním pøedpokladem pro realizaci funkce DAMA-MASTER je
aplikace pøísluného software, v souèasné dobì tedy RMNC/FlexNet nebo PC/FlexNet od verze 3.3. Nódy typu BayCom metodu DAMA nepodporují. S jinými typy software
nódù se u nás nesetkáme.
Výmìnou software ale vechno teprve zaèíná. Zatímco pøi pouití èisté metody
CSMA není èasový reim uivatelského portu nijak výraznì limitován, po implantaci
DAMA se tento stav výraznì mìní. Provoz je témeø zcela synchronizován, jednotliví
koncoví úèastníci jsou odbavováni v cyklech, postupnì a s urèeným poøadím. Nód pøi
jednotlivých operacích maximálnì etøí èasem, jinak by docházelo k neúmìrnému
prodluování cyklù.
Nód FlexNet pøedevím kontroluje u kadého úèastníka nastavení hodnoty TXDELAY (postrach to majitelù nekvalitních transceiverù). Sám nód musí mít parametr DAMA/
TXD nastaven na rozumnou hodnotu: pøíli krátký èas pøi obvyklém driftu parametrù
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transceiverù nódu i koncového úèastníka mùe zpùsobovat ztrátu volání, pøíli vysoká
hodnota pak prodluuje cyklus.
Stejnì dùslednì je sledována celková doba odezvy na rámec SABM, vysílaný nódem jako ádost o connect ve smìru ke koncovému úèastníku. Je-li pøíli dlouhá,
(obvykle nejvýe 500 ms), je volání hodnoceno jako neúspìné.
Na první pohled se zdá, e v prùbìhu jednotlivých pøísnì organizovaných cyklù
bude pro nového úèastníka velmi obtíné získat poøadí. Natìstí tomu tak není, protoe se programovì vytváøí pøed kadou výzvou k vysílání urèitý èasový prostor pro
realizaci nesynchronizovaných ádostí o pøipojení nových úèastníkù.
Dalím dùleitým parametrem nódu je maximální poèet souèasnì vysílaných rámcù. Zatímco nódy s metodou pøístupu CSMA nezøídka pøedávají ètyøi a sedm plných
rámcù v øadì, pøi DAMA je zavedeno èasové omezení pøíblinì 4 sekund a to pøi
1200Bd znamená nejvýe dva rámce.
Poslední verze programu FlexNet ve srovnání s pøedchozími dosti výraznì omezuje poèet volitelných parametrù a nahrauje je optimalizovanými implicitnì nastavenými
hodnotami. Zavádí také velice striktnì automatickou detekci pouité verze pøenosového protokolu, tedy implantaci módu DAMA, definicí úrovnì pátého bitu v adresovém
poli SSID (sedmý oktet) MASTER-nódu. Navíc uplatòuje rozíøený zpùsob potvrzování I rámcù tak, jak to pøedpokládá ustanovení protokolu AX-25 L2. Právì toto opatøení
zpùsobilo v závìru roku 1995 nejvìtí komplikace tìm uivatelùm, kteøí vèas nepøeli
na odpovídající software. MASTER-mód toti v dùsledku nových identifikaèních kriterií oèekává od volaného koncového úèastníka adekvátní, pøesnì definovanou odpovìï.
Pøi její absenci hodnotí zejména pøicházející potvrzení rámcù negativnì a v pøítím
cyklu rámce opakuje, aèkoli (ale v nesprávném formátu) byly úèastníkem i vícekrát
potvrzeny.
V souvislosti se zavedením funkce DAMA-MASTER pochopitelnì vzrostla i práva
nódu, pokud tak oznaèíme programovì definované reakce logického automatu. Ignoruje èasovì a obsahovì nesprávná volání, stanoví poøadí úèastníkù v závislosti na
jejich aktivitì, ruí spojení s úèastníky, jejich TXDELAY vykazuje nadlimitní hodnoty
a také s tìmi, kteøí ve stanoveném èasovém limitu neodpovìdìli na výzvu k vysílání
anebo odpovídají nesprávnou verzí pøenosového protokolu (hláení *** too many polls).
Dùsledky aplikace metody DAMA u koncových úèastníkù
Na jiném místì je vysvìtlen úèel a funkce jednotlivých druhù uivatelských software. Pøipomeòme si jen, e v podstatì vechny terminálové programy byly vyvinuty
pro TNC, jejich úkolem je realizovat provoz Packet Radio v souladu s komunikaèním
protokolem AX-25. Pro jednoduché sériové modemy typu BayCom tento úkol pøebírá
poèítaè, vybavený speciálním rezidentním ovladaèem. Sem patøí soubory TF, TFPCR, TFPCX, TFX a dalí. Programové jádro je shodnì v obou pøípadech vázáno na
urèitou verzi komunikaèního protokolu. Z toho vyplývá, e se dùsledkùm zavedení
metody DAMA nevyhne ádný úèastník provozu v síti Packet Radio.
Pøedchozí období je mono charakterizovat jako velmi tolerantní ve vztahu k software koncových úèastníkù. Zhruba do poloviny roku 1995 bylo u nás mono v podstatì
bez omezení pouívat software pro TNC i ovladaèe, odvozené z programu TF. Nový
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zpùsob identifikace módu DAMA, respektovaný programy FlexNet od verze 3.3e, tuto
fázi definitivnì ukonèil a jednoznaènì urèuje pouze dvojí volbu: buï rezignovat na
monost kontaktu s nódy pod DAMA a ponechat si pùvodní software nebo pøejít na
mód DAMA a zvolit tomu opovídající programové vybavení. Sami autoøi tìchto programù prozatím nevyluèují existenci jakéhosi meziobdobí, kdy sice jsou k dispozici
upravené verze programù, ale nikoli definitivní, nové. To u samo o sobì vyplývá i ze
známých oznaèení posledních verzí (napø. TFX 2.7b9).
Pøi výmìnì software nepùjde zpravidla o terminálovou èást programu. Ta vytváøí
pouze prostøedí pro styk uivatele s jádrem programu. Mìnit se musí èásti, zprostøedkující styk s nódem. Zde je první úskalí: identifikace verze. U programù pro sériové
modemy typu BayCom nelze z názvu ani z oznaèení ovladaèe (napø. L2.EXE,
TFX.COM) jednodue vyèíst, zda vùbec vyhovuje pro aplikaci metody DAMA, ani
verzi programu FlexNet, pro kterou jsou urèeny. V dùsledku roziøování tìchto utilit
neautorizovanými kopiemi vìtinou chybí jakákoli dokumentace, ze které by bylo mono
získat potøebné údaje. Verzi EPROM TNC nebo pøísluného ovladaèe zjistíme pomocí
pøíkazu <Esc V>.
Jediným bezpeèným postupem je aplikace takového software, které je provázeno
seriozní dokumentací, anebo pro které existují potøebné reference v èasopisech nebo
rubrikách BBS od dùvìryhodných autorù
Uivatelské software pro mód DAMA
Hned v úvodu je tøeba zdùraznit, e pro mód DAMA jsou nyní naprosto nevyhovující vechny programové verze TFPCX, TFPCR, TFPCT, TFPK, TFX (odvozené z verze
2.7a), jako i TFKISS20, TFKISS2, TFK086 (V2), TFK286, PKSS, PKSS11 pro TNC
rùzných typù, vesmìs vázané na výchozí program TF. Nejasná je nadále situace kolem programu DIGICOM, urèeného pro poèítaèe Commodore C64 a C128. Dosavadní
známé verze DIGICOM 16 a do V3.62 nejsou kompatibilní s programem FlexNet
V3.3e. Èeká se na ovìøení nové verze 5.0x, která by mìla obsahovat vechny inovace. Aplikace v programovém balíku SWISSLOG (speciální ovladaè S2.EXE) není
kompatibilní s módem DAMA a i pøi monitorování nìkterého DX Clusteru mùe zpùsobit komplikace. Není známo, zda existuje nová verze.
Velmi nebezpeèný je pomìrnì rozíøený laický názor, e i s uvedenými nevhodnými programy je komunikace moná, protoe nód odpovídá na vyslané pøíkazy. Neblahé
následky takového pøístupu se projeví výrazným prodlouením celkové doby pøenosu
rámcù v dùsledku jejich zbyteèného opakování a zdrováním provozu ostatních úèastníkù. Doba tzv. pseudo-DAMA parametrù patøí k verzi TF 2.4 a je dávno pryè.
Koncoví úèastníci, kteøí chtìjí spolehlivì komunikovat s nódy typu DAMA-MASTER, jsou nuceni pøejít na nový software. Relativnì jednoduí situaci mají uivatelé
modemù typu BayCom, kterým staèí uloit do hlavního adresáøe vhodnou novou rutinu.
U terminálového programu BayCom verze 1.6 to znamená výmìnu pùvodního souboru L2.EXE (délka 24200 Byte) za nový o délce 37992 Byte. Pro tento ovladaè vak
zatím není k dispozici autorsky potvrzená dokumentace.
U ostatních terminálových programù, napøíklad SP, GP, VP, THP, TERM, CT, TOP,
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ale i DXCC31, je nutno pouít soubor TFX.COM (délka 18722 Byte), pøípadnì
TFX_PAR.COM, odvozené z balíku programù TFX V2.7b9. Nový ovladaè pøináí navíc jistý stabilizující prvek i do komunikace mezi poèítaèem a modemem. Ve srovnání
s døíve populárním TFPCX toti sniuje nároky na poèet pøeruení ze 3600IRQ/s na
pøiblinì 300IRQ/s pøi 1200Bd a spolehlivì pracuje i na pomalých poèítaèích øady XT.
Vedle toho realizuje i tzv. zálohování pøi pøíjmu rámcù (souvisí s úpravou èíslování),
co podstatnì urychluje prùbìh oprav nepotvrzených rámcù.
U nìkterých poèítaèù bohuel nepracuje software DCD ovladaèe TFX.COM zcela
spolehlivì, a proto je tøeba buï pouít obvod XR2211, nebo skvelè pøijímaèe. U ménì
výkonných poèítaèù vèetnì øady 386 mohou vznikat komplikace i v dùsledku nevhodné konfigurace, zejména v souvislosti s ovladaèem EMM386 a dokonce i pøi pouití
rezidentních ovladaèù pro èeskou abecedu. Øeení tìchto probémù pøesahuje rámec
èlánku a je nutno postupovat zcela individuelnì, pøípad od pøípadu. Nejspolehlivìjím
postupem je prostudování prùvodní dokumentace TFX.
Nejasná je i situace kolem provozu terminálových programù pod WINDOWS v soubìhu s dalími programy. Vìtina autorù se shoduje v tom, e pod WINDOWS je takto
mono provozovat jen ty programy, u nich to jejich autor výslovnì uvádí. Aplikace
ovladaèe TFX se sériovým modemem pod WINDOWS není v prùvodní dokumentaci
TFX V2.7b zmínìna. Je tøeba postupovat velmi opatrnì, protoe i pøi zdánlivé pohodì
mùe nenadále dojít ke zhroucení programu v dùsledku soubìhu nepøíznivých okolností. Nejsou známy ani pøípady, e by byl v módu DAMA provozován program
WINPACK V4.X bez fyzické pøítomnosti TNC. V dokumentaci je uvedeno, e s modemy BayCom nespolupracuje. Naproti tomu autor programu TOP V1.51 spolupráci
s WINDOWS pøipoutí, ale bez podrobnìjí specifikace.
Velice zajímavé øeení nabízí balík programù PC/FlexNet V 3.3e. Jako snad jediný
je schopen pracovat jak ve funkci DAMA-MASTER, tak ve funkci DAMA-SLAVE. Pro
provoz nódu je zde integrována pøísluná rutina, take není tøeba zavádìt soubor FLEXDIGI. K dispozici je obsluný termínálový program BCT (upravený BayCom), ale jádro
programu snáí bez problémù i komunikaci s terminálovou èástí GP, SP, pøípadnì
TOP a snad i dalími. Souèástí balíku je obsáhlá, velice solidnì zpracovaná dokumentace. Stojí opravdu za vyzkouení, protoe dovoluje souèasné pøipojení nìkolika typù
periferií (modem typu BayCom pro 1200 Bd, TNC2, PAR96 a USCC kartu a pro
8 portù a 9600 Bd). Výstavba programu je modulární, v poslední dobì byly zveøejnìny
i zajímavé rutiny pro provoz packet radio rychlostmi 1200Bd a 9600Bd bez modemu
s pouitím karet SoundBlaster nebo Windows Sound System a kompatibilních. Navíc
má pøípadný uivatel stoprocentní jistotu, e provozuje software sluèitelný se stejnou
verzí DAMA. Vývoj dále pokraèuje.
Majitelùm TNC nelze doporuèit nìjaký univerzální postup pro pøechod na platnou
verzi DAMA. Jednoznaènì nutná je výmìna EPROM s pøíslunou programovou èástí
- nyní aktuální verze TF 2.7b. Stejnì, jako u rutin pro jednoduché modemy, je i zde
znaènì nepøehledná situace. Rùzné programy, které jejich autoøi inzerují jako stoprocentnì ovìøené, jsou jinými zdroji oznaèovány za nedokonalé nebo dokonce nepouitelné. HOST-MODE a KISS-MODE ovladaèe je nutno vymìnit za nové. Se znaènou
mírou záruky lze tvrdit, e vyhovují ovladaèe TFKISS.COM, resp. TFK086.COM, odvozené od balíku programù TFKISS30.
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Nastavení uivatelských parametrù
Z pøedchozího výkladu vyplývá, e program nódu klade dosti pøísné poadavky na
nastavení nìkterých parametrù zaøízení koncových úèastníkù. Pro úplnost následuje
pøehled vech podstatných volitelných parametrù s krátkým komentáøem pro BayCom
V1.6 (SCC.INI), GP V1.61 (CONFIG.GP), TOP V1.51 (TNCINI.TOP) a pro samostatný inicializaèní soubor rezidentního ovladaèe TFX.COM z balíku V2.7b9 (TFX.INI).
Jsou seøazeny podle významu a jsou uvedeny i optimalizované hodnoty parametrù pøi
pøedpokládaném pouití metody DAMA a software DCD. Hodnotu TXD je tøeba ovìøit
podle popsaného postupu.
Pro ostatní programy a nastavitelné parametry TNC je mono aplikovat údaje souboru TFX.INI, pokud je pouit balík programù TFX V2.7b9.
Persistence
CONFIG.GP
TNCINI = P 64
TNCINI.TOP
A= P 64
TFX.INI ^P 64

Komentáø: Po pøijetí identifikaèního bitu DAMA je persistence automaticky nastavena na hodnotu 255. To spolu s ignorováním DCD zajiuje okamitou odpovìï SLAVE
na pøíkaz k vysílání.
Parametr nastavuje hodnotu P-PERSISTENCE pøi simplexním provozu v módu
CSMA bez DAMA. Zavádí v podstatì nahodilé èasové zpodìní pøíkazu k vysílání na
volném kanálu. Má-li být odeslán rámec, TNC nejprve èeká na uvolnìní kanálu. Jakmile k tomu dojde, je generováno náhodné èíslo v rozmezí 0 a 255, které je porovnáno
s nastavenou hodnotou p-persistence. Je-li stejné, nebo mení, je rámec vyslán. V opaèném pøípadì TNC èeká po dobu, urèenou parametrem SLOTTIME a pak se celý proces
opakuje. Pøi potvrzení pøíjmu rámcù se nejprve uplatní èasovaè T2, nastavený parametrem RESPTIME a pak probìhne cyklus persistence.
Stejným zpùsobem pracují i rezidentní ovladaèe pro sériové modemy. Popsaný
proces má programovì zajistit omezení vlivu dominantních úèastníkù. Povolený rozsah: 0 a 255.
SLOTTIME
CONFIG.GP
TNCINI = W 10
TNCINI.TOP
A= W 10
TFX.INI ^W 10

Komentáø: V módu DAMA se neuplatòuje, pøi provozu bez DAMA je obdobou parametru DWAIT. Nastavuje délku èekací doby pøi opakování porovnávacího cyklu
P-PERSISTENCE a tím definuje zpodìní zaèátku vysílání na volném kanálu. Krok je
10 ms, rozsah 0 a 127.
DWAIT
SCC.INI
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Komentáø: Je to èas, o který má být zpodìno zaklíèování vysílaèe po uvolnìní
kanálu. Uplatòuje se pouze u programu L2.EXE (BayCom). Zadaná hodnota je jetì
programovì mìnìna. V módu DAMA má být nulová, proto je ve vìtinì programù
oetøena implicitnì a nezadává se. Program BayCom obvykle nerespektuje nulovou
hodnotu tohoto parametru, proto lze zadat hodnotu nejmení monou.
Pro provoz bez DAMA by mìla být zadána hodnota vìtí ne 10, aby dolo k potlaèení dominance. Krok je 10 ms. Viz vysvìtlivky k metodì CSMA.
Vìtina ostatních programù pouívá metodu P-PERSISTENCE.
FRACK
SCC.INI FRACK 60
CONFIG.GP
TNCINI = F 7
TNCINI.TOP
A=F 7
TFX.INI ^F 7

Komentáø: V módu CSMA reprezentuje nastavená hodnota startovací údaj SRTT.
Hodnota mení ne 15 je automaticky násobena èíslem 100. Krok je 10ms.
SRTT je startovací hodnota pro RTT (Round Trip Timer), co je v prùbìhu pøenosu
èas, který uplynul od zaèátku pøenosu posledního rámce do okamiku pøijetí potvrzení
(ACK). Protoe program bere jako poèáteèní hodnotu poslední mìøenou velikost RTT,
musí být pøi zahájení provozu zadána startovací hodnota. Nìkdy je oznaèován jako
èasovaè T1.
Pro program BayCom je povolené rozmezí 10 a 200, ale v kroku 100ms.
DCD
SCC.INI MODE 1200c (MODE 1200)
CONFIG.GP
TNCINI = @D 3 (TNCINI = @D 2)
TNCINI = @D 55
TNCINI.TOP
A=@D3 (A=@D2)
A=@D55
TFX.INI ^@D3 (@D2)
^@D55

Komentáø: Pøíkaz, pøípadnì parametr, kterým je ovládáno DCD. Kadým pøíkazem
k vysílání, který vydá MASTER-nód, je DCD SLAVE-úèastníka doèasnì vypnuto. Spolu s nastavením persistence na hodnotu 255 zajiuje toto opatøení okamitou odpovìï
SLAVE na pøíkaz k vysílání. Parametr musí být vdy nastaven. V pøípadì pouití modemu s obvodem XR2211 nebo pro rychlý TRX-skvelè platí hodnoty v závorce.
Pro ovladaè TFX:@D 0 zapíná plný duplex, DCD vypnuto
@D 1 pøepíná na hardware-DCD
@D 2 pøepíná do módu DATA-Transit
@D 3 pøepíná na software-DCD
@D 4 a 255 nastavuje úroveò software-DCD
1: program snímá informaci na vývodu DCD rozhraní RS232 (propojen s vývodem
DCD obvodu XR2211)
2: vechny signály, vèetnì umu, jsou vyhodnoceny jako uiteèný signál. Mùe
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zpracovat i signál 9600 Bd. Vhodná volba pro pomalý poèítaè ve spojení s rychlým
skvelèem pøijímaèe.
3: vyaduje velmi rychlý poèítaè. Signál je digitálnì zpracován a vyhodnocen. Reaguje jen na skuteèná data pøi dané pøenosové rychlosti. Citlivost mùe být nastavena
v mezích 4 - 100. Dolní mez reaguje jen na data, horní i na um. Hodnoty kolem 50
jsou optimální.
Správné nastavení a funkce DCD podmiòuje pouití metody DAMA v úvodu spojení, popø. pøi provozu bez DAMA a omezuje kolize rámcù.
RESPTIME
SCC.INI RESPTIME 20
CONFIG.GP
TNCINI = @T2 200
TNCINI.TOP
A=@T2 200
TFX.INI ^@T2 200

Komentáø: Je to èas, po jeho uplynutí je potvrzen pøijatý Info rámec, je-li splnìna
podmínka volného kanálu. Nìkdy je oznaèován jako èasovaè T2. Nastavená hodnota
v kroku 100ms má být o nìco vìtí, ne je èas, potøebný k vyslání plného Info rámce.
Pro 1200 Bd jsou to asi 2s, pro 9600 Bd asi 350ms. Podle dokumentace nepøijímá
program BayCom údaje nad 1s.
Teoretická délka plného rámce je 1,83 s. Pokud je nastaven kratí RESPTIME,
dochází k pøedèasnému sputìní rutiny potvrzení, co znemoní souvislý pøíjem více
rámcù v øadì. Navíc je zdrován provoz, protoe je vyadováno opakování rámcù.
TXDELAY
SCC.INI TXDELAY 17
CONFIG.GP
TNCINI = T 17
TNCINI.TOP
A=T 17
TFX.INI ^T 17

Komentáø: Technické vlastnosti transceiveru nedovolují zahájit pøenos rámce ihned
po zaklíèování vysílaèe. Proto se uplatòuje parametr TXDELAY (rovnocenné je oznaèení TXD), co je doba, která uplyne od povelu k vysílání (PTT), vydaného poèítaèem,
do okamiku zahájení pøenosu datové informace. Je to tedy zpodìní, které musí
existovat z tìchto dùvodù:
a) transceiver pøepne z pøíjmu na vysílání za urèitou koneènou dobu. Napøíklad anténní relé potøebuje nìkolik milisekund k pøeloení kontaktù.
b) kmitoèet oscilátoru transceiveru se musí zmìnit z hodnoty pro pøíjem na
hodnotu, potøebnou pro vysílání, co zejména u fázových závìsù (PLL, dnes bìnì
pouívaných) trvá urèitou dobu. Staré krystalem øízené transceivery jsou lepí, protoe tato reakèní doba je kratí!
c) modulaèní stupnì, to znamená nf obvody, se obvykle pro úsporu napájení
zapínají a po sepnutí obvodù PTT. RC èleny a vazební kondenzátory se musí nejprve
nabít. To znamená, e musí být nejprve dosaeno pøedepsaných hodnot pracovních
bodù zesilovaèù, aby mohly pracovat bez zkreslení. Tento problém se èasto pøehlíí
zejména u malých pøenosných zaøízení.
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d) V zásadì vznikají u pøijímaèe tyté problémy, jako u vysílaèe. Jednotlivé
obvody se pøipojí na napájení a po pøechodu na pøíjem a musí dojít k ustálení pracovních podmínek.
Také pøijímaè nódu tedy potøebuje urèitý èas, ne je schopen zpracovat pøicházející signál. Tato doba spolu s dobou nábìhu obvodù skvelèe je souèástí hodnoty
TXDELAY u uivatele.
Velikost tohoto parametru je mono nastavit jen praktickou zkoukou. Doporuèuje
se nejprve zjistit dolní mez TXDELAY, která pak platí ve vech pøípadech, takto:
Poádáme o spolupráci kolegu - paketistu v blízkém okolí. Má-li TNC èi modem
vybaven digitálním skvelèem (XR 2211), je to ideální stav. Pokud v místì nikdo Packet
Radio neprovozuje, vyuijeme nejblií nód, který nepracuje v módu DAMA. Podmínkou je oboustrannì dobrá slyitelnost a zcela minimální provoz na pouitém
kmitoètu. Nesmí zde docházet ani k pøeslechu vzdálených stanic, které na nódu nepracují, ale nód je slyí.
Vyleme nìkolik rámcù a sledujeme, zda je protistanice správnì a bez oprav pøijala. Obsah vysílaných rámcù je tøeba volit tak, aby nevyadovaly od protistanice nìjakou
dlouhou odpovìï. Dùleité je jen to, aby bylo potvrzeno jejich pøijetí. Nyní zmeníme
hodnotu TXDELAY (asi o 3), hodnotu si zapíeme a postup opakujeme tak dlouho,
dokud se neprojeví znatelné zhorení pøenosu. (To bude ten pøípad, kdy je nutno kadý rámec dvakrát opakovat, aby bylo dosaeno jeho potvrzení). Nyní zvyíme hodnotu
TXDELAY o 1 a 2, co by mìla být právì tak dolní mezní hodnota pro nai sestavu
zaøízení.
Dalím krokem je ovìøení optimální hodnoty TXDELAY pro spojení s konkrétním
nódem v módu DAMA:
Nastavíme TXDELAY asi o 15 jednotek vyí, ne je nae zjitìná dolní mezní hodnota. V noci nebo v období minimálního provozu (poèet uivatelù 1 a 2) konektujeme
zvolený nód, vybavený módem DAMA. Pravdìpodobnì dostaneme jako odpovìï ono
populární ***txdelay too long a disconnect. Pokud nód uzná námi nastavenou hodnotu za vyhovující, odpojíme se. Následnì zmenujeme TXDELAY v krocích o 2 a 3
jednotky a vdy znovu vyleme ádost o connect. Postup opakujeme tak dlouho, a
nám nód pøestane rozumìt. V ádném pøípadì se vak nesmíme dostat pod døíve
zjitìnou dolní hranici. Prodlouíme TXDELAY asi o 3. Pak znovu konektujeme nód
a vyleme nìkterý z krátkých pøíkazù (A, M, V a pod). Sledujeme odpovìï nódu, která
by mìla pøijít nejpozdìji v následujícím cyklu, v kadém pøípadì vak bez nutnosti opakování pøíkazu z naí strany. V takovém pøípadì se odpojíme a postup pro kontrolu
nìkolikrát opakujeme. Za úspìný povaujeme prùbìh, kdy za dobré slyitelnosti a pøi
minimálním provozu dolo k okamité správné reakci nódu. Pøi neúspìném prùbìhu
prodluujeme TXDELAY v krocích 1 tak dlouho, a mùeme prùbìh povaovat za úspìný.
Nakonec po propojení s boxem ponecháme stav IDLE (delí dobu bez provozu z naí
strany) a ovìøíme, zda nedochází opakovanì k rozpadu spojení. Ojedinìlé pøeruení
spojení v této situaci nelze povaovat za závadu s ohledem na moné ruivé pøeslechy.
Vyjímeènì se mùe stát, e se vùbec nepodaøí nalézt vhodnou hodnotu TXDELAY,
anebo nalezená hodnota vyhovuje jen obèas. Tento stav je vyvolán øadou faktorù,
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z nich nejpravdìpodobnìjí na stranì uivatele je nespolehlivá funkce klíèovacích
obvodù vysílaèe, labilita fázového závìsu vysílaèe nebo taktovacích kmitoètù modemu, pøípadnì ruivé napìtí v obvodech modulace vysílaèe. Jestlie nód vyaduje
maximální délku TXDELAY kolem 100 milisekund, pak kadé nestabilní zpodìní napø.
v obvodu klíèovacího relé (doba pøeloení kontaktù mùe být 6 a 20ms, kontakty
mohou zakmitávat a podobnì) výraznì ovlivní pùvodní nastavení. Ani pro provoz bez
DAMA nenastavujeme TXD pøíli dlouhé, TXD=30 (300 ms) v pøípadì ménì kvalitních
transceiverù je jetì pøijatelná hodnota.
MAXFRAME
SCC.INI MAXFRAM 2
CONFIG.GP
TNCINI = O 2
TNCINI.TOP
A=O 2
TFX.INI ^O 2

Komentáø: Parametr urèuje poèet rámcù, vyslaných v jedné relaci. V módu DAMA
jsou dva rámce pøijatelným maximem, které pøíli neprodlouí cyklus. Optimum bez
DAMA jsou ètyøi rámce.
RETRY
SCC.INI RETRY 20
CONFIG.GP
TNCINI = N 10
TNCINI.TOP
A= N 10
TFX.INI ^N 10

Komentáø: Parametr nastavuje poèet volání pøi ádosti o connect. U programu
BayCom platí, e pøi direktním spojení je poèet ádostí roven ètvrtinì zadaného èísla.
Rozsah 1 a 127.
CHECK
SCC.INI LINKTIME 30
CONFIG.GP
TNCINI = @T3 30000
TNCINI.TOP
A= @T3 30000
TFX.INI ^@T3 30000

Komentáø: Je to èas, po jeho uplynutí je automaticky pøezkouen stav existujícího
spojení s jinou stanicí nebo nódem, jestlie nebyla pøenáena ádná data. Je oznaèován jako èasovaè T3. Pro mód DAMA ani pro nódy bez DAMA nemá význam, protoe
pøezkouení provádí nód. Zadává se co nejvyí hodnota. BayCom má krok 10 s,
ostatní programy 10 ms.
IPOLL
CONFIG.GP
TNCINI = @I 60
TNCINI.TOP
A= @I 60
TFX.INI ^@I 60
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Komentáø: Parametr nastavuje délku IPOLL rámcù, tedy maximální délku, kdy se
místo RR+ vyle celý rámec znovu. Rozsah 1 a 256, 0 = vypnuto.
@U
CONFIG.GP
TNCINI = @U 1
TNCINI.TOP
A= @U 1
TFX.INI ^@U 1

Komentáø: Pøíkaz, který povoluje nebo zakazuje POLL u UNPROTO rámcù. Pro
zákaz platí hodnota 0.
STAMP
CONFIG.GP
TNCINI = K 2
TNCINI.TOP
A= K 2
TFX.INI ^K 2

Komentáø: Pøíkaz k zavedení èasového údaje pøi zápisu pøijatých rámcù. Nemusí
být zadán.
1 èasový údaj potlaèen
2 èasový údaj povolen
MYCALL
SCC.INI MYCALL OK1XXX
CONFIG.GP
MYCALL = OK1XXX
TNCINI.TOP
A= I OK1XXX
TFX.INI ^I OK1XXX

Komentáø: Pøíkaz k zavedení vlastní volací znaèky uivatele. Zejména u kopií bez
instalaèního programu musí být zadán, jinak je pouita znaèka pùvodního majitele
programu!
MONITOR
SCC.INI MSELECT 0
CONFIG.GP
TNCINI = M UISC
TNCINI.TOP
A= M UISC
TFX.INI ^M UISC

Komentáø: Pøíkaz k výbìru druhu údajù, zobrazovaných pøi monitorování provozu.
U UI rámce
I I rámce
S supervisory (dohlíecí)
C i bìhem spojení
DIGIPEATER
CONFIG.GP
TNCINI = R 1
TNCINI.TOP
A= R 1
TFX.INI ^R 1
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Komentáø: Pøíkazem je povolen nebo zakázán jednoduchý pøevadìèový (DIGIPEATER) provoz.
0 pøevadìè vypnut
1 pøevadìè zapnut
CALLCHECK
CONFIG.GP
TNCINI = @V 1
TNCINI.TOP
A= @V 1
TFX.INI ^@V 1

Komentáø: Pøíkaz k zapnutí nebo vypnutí kontroly volacího znaku
0 kontrola vypnuta
1 kontrola zapnuta
USERS
SCC.INI TPORTS 8
CONFIG.GP
CHANNELS = 10
TNCINI.TOP
A= Y 10
TFX.INI ^Y 10

Komentáø: Parametr nastavuje poèet aktivních portù, nebo té maximální poèet
soubìných spojení.
C-TEXT
SCC.INI CTEXT C
CONFIG.GP
TNCDEI = U2 TERMINAL NOT ACTIVE
TNCINI.TOP
DOS:
A= U 1 MSDOS PSE QRX
TFX.INI ^U 1 CONNECTED TO OK1XXX

Komentáø: Pøíkaz, kterým je ovládáno vysílání urèeného textu. U vìtiny programù
je nutno souèasnì definovat, kdy má být c-text vyslán (pøíkazy DOS:, DEI:, TNCDOS=, atd).
0 vysílání textu potlaèeno
1 vysílání textu pøi connectu
2 vysílání textu pøi connectu, mono se odpojit pøíkazem //Q

Prùbìh spojení v módu DAMA
Vimnìne si nyní podrobnìji jednotlivých komunikaèních postupù:
Úèastník ádá o connect s nódem
Jestlie nový (dosud nezaøazený) koncový úèastník poaduje spojení s nódem,
zaène vysílat rámce SABM smìrem k nódu za podmínek CSMA stejnì jako dosud,
tedy pøed implementací DAMA. Protoe v této fázi mùe dojít ke kolizím, je vhodné,
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aby byly rámce SABM opakovány tak dlouho, dokud nód neodpoví rámcem UA. Toho
se docílí odpovídajícím nastavením parametru RETRY. Jakmile nód rozezná volací
znak, zaøadí ho do svého poøadníku a stane se øídicí stanicí (MASTER) pro vysílací
cestu volajícího úèastníka. Poté, co úèastník vysílal rámce SABM a nód (MASTER)
odpovìdìl rámcem UA, odpoví úèastník (SLAVE) rámcem RR0 a potvrdí tím správnost pøijetí rámce UA.
Nód volá úèastníka
Nód uskuteèní spojení s koncovým úèastníkem tak, e pøedevím zaøadí jeho volací znak do svého poøadníku a zaène vysílat rámce SABM. Tento postup následuje po
ádosti o propojení, kterou vyslal jiný koncový úèastník, pøièem je lhostejné, zda jde
o volání místní, nebo pøicházející ze sítì Pøi úspìném connectu je dalí postup shodný, jako v pøedelém pøípadì. Kdy ale nód ani po nìkolika následujících pokusech
nepøijme od volané stanice rámec UA, povauje spojení za neuskuteènitelné a vyøadí
volanou znaèku ze svého poøadníku.
Stav IDLE
Pokud neprobíhá výmìna informací mezi nódem a koncovým úèastníkem, (úèastník je IDLE, èekající), vysílá pro nìj nód pouze sekvence RR#. Je-li odpovìdí uivatele
rovnì pouze RR# (kde # je v obou pøípadech poøadové èíslo posledního vyslaného
èíslovaného rámce), mìní se aktuální poøadí uivatele tak, e se jeho èekací doba
prodluuje (v jednotlivých cyklech je vynecháván). Tím se sníí neádoucí zatíení
user portu. Je-li objem pøenáených informací ostatních úèastníkù velký, co se zjistí
podle poètu vyslaných I rámcù, je èekací doba IDLE uivatele delí, ne v pøípadì, kdy
je provoz relativnì malý. V dobì, kdy je kmitoèet v podstatì èistý, je èekací doba
redukována na minimum, take na kanálu nedochází ke zdrení. To je princip autoregulace systému DAMA, který zaruèuje maximální monou prùchodnost kanálu.
Jestlie nód nepøijme od uivatele sekvenci RR (napø. v dùsledku kolize rámcù),
pokraèuje podle poøadí dalích stanic, dokud neuzavøe celý cyklus. Potom volá tohoto
uivatele znovu. Pokud stanice neodpoví ani po urèitém poètu volání, je z poøadníku
vyputìna, co se rovná nucenému disconnectu ze strany nódu.
Pøenos dat od nódu k uivateli
Pøi tomto pøenosu není rozdíl mezi klasickým CSMA a metodou DAMA. Protoe
nód (MASTER) vdy vysílá jako první, mùe vyslat jeden nebo nìkolik I rámcù nebo
poll smìrem k uivateli (SLAVE). Uivatel buï potvrdí I rámce bezprostøednì sekvencí RR#, nebo mùe také vyslat svùj vlastní I rámec s odpovídajícím èíslem (oprava
poètu vyslaných I rámcù má tentý úèel, jako ACK podle protokolu AX.25). Význam
Poll/Final bitu zùstává nezmìnìn.
Pøenos dat od uivatele k nódu
Jak u bylo vysvìtleno, nód vysílá poll (v podstatì pøíkaz k vysílání) postupnì
vem uivatelùm, kteøí byli zaøazeni do poøadníku. Uivatelé nemohou odpovìdìt
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døíve, ne dostanou pøíkaz k vysílání (poll), nebo dokud neobdrí od MASTER nódu
I rámec. Je tøeba zdùraznit, e uivatel, který pøijme poll, musí odpovìdìt, a to i tehdy,
je-li ve stavu RNR# (nemùe pøijímat napø. pro pøeplnìní bufferu). V bìném pøípadì
odele koncový úèastník své I rámce. Jejich poèet je nastaven parametrem MAXFRAME. Jestlie nód nepøijme ádnou odpovìï, pøedpokládá, e dolo k chybì (popøípadì
ke kolizi dat) a pokraèuje voláním dalí stanice podle poøadníku. Neodpovídající koncové úèastníky volá a v dalím cyklu.
DISCONNECT
Chce-li nód (MASTER) ukonèit spojení s uivatelem (SLAVE), vyle obvyklý rámec
DISC. Uivatel ihned odpoví rámcem UA. Jestlie MASTER nepøijme rámec UA a vyle znovu rámec DISC, odpoví uivatel rámcem DM. To je shodné s bìným postupem
v reimu CSMA.
Chce-li uivatel (SLAVE) ukonèit spojení s nódem (MASTER), musí vyèkat, a mu
bude udìleno slovo (poll). Nód pak reaguje bezprostøednì rámcem UA, anebo tak
uèiní a v prùbìhu dalího cyklu. Pøednost má vak okamité UA.
Výhody a nevýhody metody DAMA
Metoda DAMA ji v souèasné podobì øeí vìtinu nedostatkù, spojených s aplikací
CSMA. Pøedevím eliminuje vechny dominantní úèastníky tím, e je zaøadí do systémovì definovaného poøadníku. Øeí problém skrytých stanic tím, e jim dává monost
postupnì se zaøadit do cyklu výmìny informací, i kdy toho nemusí být dosaeno
ihned po prvním zavolání. Souèasnì je také vyøeen problém kolizí v tzv. mrtvém
èasu. Promylené programové vybavení optimalizuje provozní vyuití vstupního portu a tím zabraòuje primárnímu i sekundárnímu kolapsu subsystému. DAMA není
metodou výluènou, protoe umoòuje se stejným software pøístup k nódùm, které mód
DAMA nepodporují. V tom spoèívají její pøednosti a výhody.
Hlavní nevýhodou metody DAMA je zdánlivì pomalejí odbavování úèastníkù, pøedevím ale tìch, kteøí v módu CSMA dominovali. Je to zpùsobeno tím, e se uplatnil
pøístup na kadého se dostane a proto dolo k nárùstu poètu aktivních uivatelù user
portu a ke zkrácení èasu, který je kadému z nich bìhem jednoho cyklu k dispozici.
Délka cyklu pak roste v pøímé závislosti na poètu aktivních úèastníkù. V této souvislosti se hovoøí o silném sociálním aspektu metody DAMA, který (nejen tady) preferuje
prùmìr hodnot. Druhou nevýhodou je vliv neaktivních (IDLE) stanic na èasové vyuití
kanálu. I kdy jsou nódem volány a v intervalu nìkolika cyklù, nelze vznikající èasové zpodìní pominout. Pøitom jde o pomìrnì významnou skupinu uivatelù DX Clusterù,
kteøí jsou IDLE z nutnosti. Vedle toho i jediný úèastník, propojený ke vstupnímu portu,
nutí nód opakovanì vysílat rámce RR# a sám na nì musí odpovídat, i kdy je ve stavu
IDLE. To vede ke zvýení energetické spotøeby obou stanic. Úvahy o tom, e by nód
v takovém pøípadì pøeel do módu CSMA, nejsou zatím uzavøeny.
Vcelku lze hodnotit metodu DAMA jako vynikající organizaèní prostøedek v pøípadech silnì koncentrovaného provozu velkého mnoství stanic, umístìných na relativnì
malém území, avak pouze tehdy, jestlie koncoví úèastníci nehodlají èíst z BBS (download) vìtí mnoství delích souborù v dobì provozních pièek. Tento problém je ale
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spoleèný vem metodám a ani DAMA není zázraèným prostøedkem, který by zkrátil
èas pøístupu. Tím je jen pøechod na vyí pøenosové rychlosti a vyí kmitoètová pásma.

6.3

RMNC/FlexNet 3.3

Systém RMNC/FlexNet patøí dnes mezi nejvìtí provozovaný systém v DL, OE
i OK. V následující kapitole najdete popis verze 3.3f
Kde jsou dosavadní hranice moností?
Verze 3.1 umonila zvýení výkonu celého systému, co následnì umonilo zvýení pøenosové rychlosti na maximálních 115200 Bd pro linky nebo uivatelské
porty.Rychlost záleí na osazení RMNC-karty (dodávané øadièe jsou sice osazeny krystaly 4 MHz, ale vechny obvody v osazení jsou schopny po výmìnì krystalu pracovat
s frq. 8 MHz). Hranicí 4 MHz karty je 38400 Bd, pøi 8 MHz 76800 Bd. S novou 12 MHz
kartou mùeme potom pracovat s maximální pøenosovou rychlostí 115kBd. Rychlosti
vetí ne 38400 Bd musí byt provozovány s externím RX taktem, protoe interní pro
nì není dostateènì rychlý. Koncepce software pøedpokládá, e pro kadé QSO bude
rezervováno asi 100 Byte. Odtud je mnoství QSO simultánnì ohranièeno. To je softwarové omezení, ale je tu jetì jedno, které mùeme nazvat pøírodním - mnoství
spojení toti nemùe pøekroèit pøírodní monosti propustnosti kanálu. Absolutní èíslo
maximálního poètu spojení nelze udat pøesnì, ale leí nìkde kolem 100 na kadou
kartu.
Vznik RMNC/FlexNet software
Zde popsaný software verze 3.3f byl vyvinut Gunterem Jostem, DK7WJ
v Darmstadtu. První základy softwaru byly poloeny v roce 1987. Pro dalí vývoj byl
potom nejdùleitìjí rok 1988, první testy se dìlaly doma, popøípadì na digi DB0ODW,
který je vybaven kompletním Motorola 6809 vývojovým systémem a umoòuje testovat nové verze pøes upload. Software je z 95% napsán v jazyku C, nìkteré èásti jako
napø. low-level I/O byly napsány v 6809 assembleru. Kód, který byl ve verzi 2 dlouhý
jetì 28 kB, je teï dlouhý témìø 32 kB, proto u není místo pro dalí rozíøení. Rozíøení mohou být dìlána pøi pouití SOLO-Masteru, protoe se uetøilo místo v EPROM
odpadnutím HDLC-rutin.
Na tomto místì bychom chtìli podìkovat vem naim pøátelùm, kteøí svou prací
a pozorováním pomohli odstranit chyby. Ná obzvlátní dík patøí vem Sysopùm, kteøí
trpìlivým testováním nového software pøispìli k jeho stabilitì.
Funkce kontroleru
Karty uívají tzv. Master-Slave systém - to znamená, e jedna karta je Master
a ostatní jsou Slave. Spoleèná komunikace probíhá pod kontrolou Masteru, který se
po øadì ptá ostatních karet, jestli mají k dispozici data, která dále zpracovává. Jediný
podstatný rozdíl mezi kartou Master a Slave je v EPROM. Karty Slave dostávají své

Radek Václavík, Pavel Lajner: Packet Radio - BEN technická literatura

141

parametry od Masteru. Pøi aktualizaci parametrù je tøeba vymìnit pouze Master-EPROM,
Slave mají stále stejnou EPROM. Po resetu Master zjistí kolik a které karty (adresy)
jsou v systému. Tìmto se potom nastaví parametry podle EPROM. Pokud dojde k porue karty bìhem provozu, dojde k automatickému vyøazení této karty (WatchdogReset). Tato karta u nebude volána a závada nebude mít vliv na provoz zbytku systému,
pokud nezablokuje sbìrnici. Po resetu jsou vechny karty pøipraveny pøijmout QSO
(jako QSO se bere i spojení pøes digipeater).
DAMA
Nová verze softwaru 3.3 pøinesla implementaci protokolu DAMA, která umoòuje
maximální vyuití kanálu AX.25. Uivatelé jsou postupnì vyzýváni k vysílání a za
pøedpokladu, e pouívají nové verze FirmWare schopné pracovat jako DAMA-Slave,
jsou kolize rámcù v kanále témìø vylouèeny.
Fáze spojení pøes nód
Link Setup
Bìhem výstavby spojení projde rámec SABM sítí, ale nebude okamitì potvrzen
rámcem UA. Tím je dosaeno toho, e spojení bude potvrzeno pouze tehdy, je-li volaná stanice pøítomna na frekvenci. Odpoví-li volaná stanice UA, bude tento rámec
pøenesen zpìt volajícímu. Ve stejném okamiku budou zapsána 2 QSO do tabulky
QSO - jedno ve smìru od volajícího k volanému a druhé v opaèném smìru.
Informaèní transfer
Bìhem pøenosu pøichází ke slovu Hop-to-Hop-Acknowledge. Kadý I-rámec, a od
první nebo druhé stanice bude okamitì nódem potvrzen. Pøijatý rámec nód pøedá na
odpovídající linku. Pøi chybì v pøíjmu, zpùsobené napø. kolizním stavem, se bude
opakování týkat pouze té èásti QSO, na které k chybì dolo. Tento systém se výraznì
projeví u rozsáhlých sítí, kde zásadním zpùsobem zvyuje propustnost.
Link Failure
Bìhem pøenosu mùe dojít k tomu, e se jedna èást spojení zhroutí, potom bude
spojení nódem ukonèeno hláením *** OK0N.. link failure. Tím bude druhá strana
informována, e nìco není v poøádku.
Disconnect
Pokud napøíklad stanice A v prùbìhu spojení vyvolá Disconnect, nód na tuto situaci reaguje okamitì potvrzením UA. Nód se dále jetì snaí zruit spojení ke stanici
B. Jestlie ve spojení pro stanici B nezùstala ádná data, udìlá to okamitì. Pokud
má jetì nìjaká data z tohoto spojení, potom je nejdøíve vyøídí a potom spojení rozpojí. Jestlie v této chvíli stanice A, které byl u potvrzen Disconnect, vysílá dalí data,
potom budou ignorována.
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Metody routingu
Pøi sestavování spojení není nutné zadávat vechny nódy na trase, ale postaèí
zadat vstupní a cílový popø. výstupní nód. Typy routingu jsou:
* routing podle cílové tabulky (Digis),
* routing podle linkové tabulky,
* routing podle Heard-listu,
* routing podle SSID
Routing podle cílové tabulky
První metoda se zakládá na routingu podle informací o volacím znaku. Nód porovnává Digis-tabulku, (kterou získal Autorouter), se znaèkou, kterou pøijal. Pokud je stejná
znaèka nalezena, bude rámec pøedán na pøísluném kanálu sousednímu atd., který
leí ve správném smìru k cíli.
Pøíklad:
DB0ODW má následující linky
1:DB0KT
2:DB0AAC
3:DB0IE
a zná následující destinations (místa urèení)
DB0EQ,DB0AAI,atd.
Rámec:

< fm DG3FBL to DK7WJ via DB0ODW,DB0AAI >

bude rozíøen na:
< fm DG3FBL to DK7WJ via DB0ODW,DB0AAC,DB0AAI >
+> dalí znaèka

DB0AAC je pøipojena jako dalí znaèka do digipeatrového pole, pøitom je pro
DB0ODW známa jako linkový partner na kanálu 2. Proto bude rámec vysílán na portu
2, aèkoli ádný pøímý link k DB0AAI neexistuje.
Routing podle linkové tabulky
Nenalezne-li Autorouter ádný zápis v cílové tabulce, pokusí se o pouití sysopem
zadané linkové tabulky. Pokud zde bude zadaná znaèka nalezena, bude rámec poslán
pøímo na port, na který je pøidìlena.
Pøíklad:
DB0ODW má následující linky
1:DB0KT
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2:DB0AAC
3:DB0IE
4:DB0AIS # skrytá linka
Rámec:

< fm DG3FBL to DK7WJ via DB0ODW,DB0AIS >

Bude vysílán na portu 4, pøestoe o napø. tomto digi není ádný zápis v cílové tabulce.
Routing podle Heard-listu
Nód si uchovává informaci o asi 150 znaèkách v interním seznamu (tzv. Heardlist). Zápis do seznamu je proveden, pokud byla znaèka zaslechnuta na nìkterém
z portù. Nejprve se hledá záznam se znaèky stejným SSID, pak je SSID ignorováno.
Je-li takový záznam nalezen, je rámec zaslán na pøísluný port.
Routing podle SSID
Poslední metoda routingu se orientuje podle SSID, které jsou v nódu zadány. Ve
verzi 3 software je moné jednotlivým portùm pøiøadit SSID. Pøi pouití routingu podle
SSID zadá uivatel SSID, na kterém má být jeho rámec vysílán.
Pøíklad:
DB0ODW má následující linky a SSID:
links:
channel
1:DB0KT 1
2:DB0AAC2
3:DB0IE 3

SSID
4
3
5

DB0KT, DB0AAC a DB0IE jsou tzv. pevné linky, to znamená, e jsou zaneseny
v Digis. Dále jsou kanálùm pøidìlena SSID: port 0 má SSID 0, port 1 SSID 4, port 2
SSID 3 atd. Kdy nyní obdrí nód ádost o spojení od jednoho z uvedených nódù, kde
je uvedeno SSID, bude tento rámec pøedán na port, který toto SSID má.

< fm DG3FBL to DK7WJ via DB0ODW-3 >

Tento rámec bude pøedán na kanál 2, který má SSID 3, pokud není známa ádná
jiná cesta k DK7WJ. Na kanálu 2 se ovem objeví následující rámec
< fm DG3FBL to DK7WJ via DB0ODW-0* >

Tím je umonìna snadná lokalizovatelnost rámce. Pokud nìkdo tento rámec uvidí
na kanálu 2, je mu jasné, odkud tento rámec pochází. Toto je umonìno otoèením
SSID.
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Pokud selou vechny ètyøi metody routingu, uivatel obdrí hláení *** CALL:

cant route.

Uivatelské (Infobox) pøíkazy:
Pod uivatelskými pøíkazy si lze pøedstavit vechny pøíkazy, které mùe pouívat
uivatel. sysop má k dispozici øadu dalích nebo rozíøených pøíkazù (mùe vidìt více
parametrù).
Na vysvìtlenou: <CR> = return (Carriage-Return, $0D), => je systémový prompt oèekává se pøíkaz.
Vechny pøíkazy i jejich parametry je moné psát velkými i malými písmeny. Pokud
bude zadán jiný pøíkaz, ne ty co jsou níe popsány, odpoví nód hláením invalid
command.

Seznam uivatelských pøíkazù:
A - vyvolání aktuálního textu
B - vypsání majákového textu
C - zaèátek convers módu
/W - zobrazí vechny uivatele v convers módu
/W <n> - zobrazí pouze uivatele na kanálu n
/C - zobrazí èíslo kanálu
/C <n> - zmìní èíslo kanálu
/S call txt - pole text stanici
/Q - ukonèení convers módu
C call [Digi] - dalí spojení
D [*] [call] - Digis tabulka (cílová), cesta k cíli
F <call> - FIND vyhledávací pøíkaz
H - vyvolá nápovìdu
I - vyvolá informaèní text
IO - vyvolá obraz stavù na HW nódu
L [*] - zobrazí vechny informace o linkách
LO - vyvolá lokální text
M - spojí s nejblií BBS
MY - zobrazí MYCALL a rozsah SSID
P [n] - zobrazí parametry portù nebo jen portu n
Q - QUIT ukonèení spojeni
S - SETSEARCH zobrazí prohledávané nódy
T call [txt] - pole text stanici nebo zahájí talk
U [*] [n,I,CALL] - USER tabulka uivatelù

Pøíkaz A (Aktuel - aktuality)
syntaxe: A <CR>
Vypíe aktuální text. Je moné ho pouít pro aktuální informace o stavu nódu atd.
Po studeném startu je tento text prázdný.
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Pøíkaz B (Baken - maják)
syntaxe: B <CR>
Pøíkaz vypíe aktuální majákový soubor. Lze z nìj zjistit, jaké majáky jsou na kterých portech a v jakých intervalech vysílány. Po studeném startu bude vysílán základní
maják na kanálu 0 (popø. 1 - SOLOMaster).

Pøíkaz C (Convers-mode)
syntaxe: C <CR>
Tento pøíkaz, pokud je zadán bez parametrù startuje konferenèní mód. Tento mód
dává mnoho moností stanicím, které chtìjí vytvoøit skupinu (krouek). Na jednom
nódu je mono vytvoøit maximálnì 256 rùzných skupin stanic. Po zadání C zobrazí
nód stanice, které jsou na nódu pøítomny a u stanic pracujících v konferenèním módu
je uvedeno èíslo kanálu.

Pøíklad:
=>C
users:
0: DL1AA 0: DL1ZZ : DL2XY 73: DG3FBL 73: DK7WJ
channel ? 0
*** starting convers; exit /q

V tomto pøíkladu pracují DL1AA a DL1ZZ na kanálu 0, DG3FBL a DK7WJ na kanálu 73. DL2XY je spojen s nódem, ale není v convers módu. Zvolením pøísluného
kanálu zaèíná stanice pracovat v convers módu. Stanicím pracujícím na vybraném
kanále je tento stav oznámen hláením

<DL9ABC>: *** Logon.

V convers módu lze pouívat následující pøíkazy:

/W zobrazí vechny stanice pracující v convers módu a stanice
spojené s nódem
/W n zobrazí uivatele, kteøí pracují na kanále n
/C zobrazí aktuální èíslo kanálu
/C n zmìní èíslo kanálu na n
/S CALL
/M CALL zale osobní zprávu jen stanici CALL
/Q odchod z tohoto módu
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Pokud stanice zruí spojení s nódem nebo vystoupí z convers módu, obdrí ostatní
stanice, které s touto stanicí pracovaly na stejném kanálu zprávu
<DL9ABC>: *** Logoff.

>V pøípadì, e nìkterá stanice zmìní kanál, je to ostatním stanicím oznámeno
hláením
<DL9ABC>: switched to channel n.

Jestlie nebude po zadání pøíkazu C následovat èíslo zvoleného kanálu, bude convers mód okamitì ukonèen a nód bude oèekávat zadání dalího pøíkazu.
Pøíkaz C (Connect - spoj)
syntaxe: C CALL [Digi1 Digi2...Digi8] <CR>
Pøíkaz C s parametry slouí k dalímu spojování. Nód vysílá rámec SABM zadané
znaèce pøes zadané digipeatery. Jako potvrzení obdrí uivatel hláení
link setup....

Pokud dojde k sestavení spojení, oznámí to nód stanici hláením

*** connected to CALL.

Jestlie se spojení navázat nepodaøilo, zale nód stanici zprávu

*** failure with CALL.

Jestlie protistanice vyle rámec busy (DM), obdrí adatel zprávu

*** busy from CALL.

Tento pøíkaz lze v prùbìhu jeho provádìní pøeruit zadáním <CR> nebo jiným pøíkazem. Spojení není moné sestavit, jestlie jsou si rovny znaèky vstupního a cílového
nódu nebo pokud jsou si rovny trasy, pøes které je ji uivatel spojen (zpìtný connect,
loop). Jestlie se uivatel o takové spojení pokusí, oznámí mu to nód hláením
*** CALL: cant connect twice
resp. loop detected

a pøíkaz connect bude zruen. Následujícím tvarem pøíkazu bude port zmìnìn na
port s SSID 7: C -7. Nód to potvrdí hláením
*** CALL: SSID ok.

Pøi pouití rozpojení se spojení vrátí k poslednímu spojenému nódu, uivateli to
bude oznámeno hláením
*** reconnect to MYCALL.

Pøíkaz D (Digis)
syntaxe: D [CALL] <CR>
Pøíkaz D zobrazí nódem automaticky sestavenou Digis tabulku (cílovou). V této
tabulce jsou zaneseny vechny znaèky, ke kterým zná Autorouter cestu. Ke kadé
znaèce je uveden rozsah SSID, pod kterým je dosaitelná. Mimoto je jetì uvedena
støední doba odpovìdi ve 100 ms. Jestlie je toto èíslo velké, je moné, e ne pøíjde
rámec UA, vyle se více rámcù SABM. Jako parametr mùe být také zadána znaèka
cíle. Nód zjistí cestu k cíli a oznámí ji (po nìkolika sekundách, podle èasu odezvy)
adateli. Uzly, které jsou v cestì zapsány malými písmeny, nepouívají FlexNet protoRadek Václavík, Pavel Lajner: Packet Radio - BEN technická literatura
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kol. Tato tabulka je pøiblinì u vech nódu stejná. Pouze kdy pøekroèí èas odezvy 300
sekund (T>3000), bude cíl z tabulky vyøazen. Zde je otázkou, zda by takové spojení
bylo realizováno bez zhroucení.
Od verze 3.1 nebude Digis tabulka uivatelùm, kteøí nejsou na prvním nódu v síti
zobrazována kompletní, ale budou z ní vyøazeny nódy, které pocházejí ze smìru, ze
kterého pøiel uivatel. Uivatel má monost si vyvolat kompletní tabulku volbou D *.
Dalím rozíøením je selektivní volba èásti tabulky. Pøi zadání D HB9 budou zobrazeny
pouze cíle, které zaèínají HB9. Oba parametry je také moné kombinovat.
Pøíkaz F (Find - hledej)
syntaxe: F CALL <CR>
Zkratka pøíkazu je odvozena z anglického FIND (hledat). Tímto pøíkazem je moné
najít urèitou stanici, která je standby na stejné nebo jiné frekvenci.
Jestlie je vyslán pøíkaz F se znaèkou, bude na jeden nebo více sousedních nódù
vyslán UNPROTO-rámec, jeho cílovou adresou je hledaná znaèka. Zdrojová adresa
je MYCALL. Uslyí-li hledaná stanice tento rámec, odpoví rámcem DM-. Nód nyní
analyzuje vechny zpìt pøicházející rámce a mùe podle zbývajícího pole rozhodnout,
jestli to byla odpovìï na pøíkaz FIND. Jestlie tento stav nastane, bude o tom dána
zpráva zadávajícímu uivateli, ve které je uveden nód, kde se hledaná stanice nalézá.
Jestlie je hledaná stanice sama spojena s nódem, nebude posílán ádný rámec a okamitì bude vysláno hláení o tom, e hledaná stanice je na nódu QRV.
Pøíklad:
=>F DK7WJ
*** DK7WJ found via DB0ODW.
=>

V hláení je uvedena znaèka nódu, na kterém byla stanice slyena. Ten je také
zpravidla znám Autorouteru. Pokud nebude hledaná znaèka nalezena, nebude vysláno ádné hláení. Ukonèení hledání (neúspìného) se pozná tak, e nód vyle systém
prompt (=>). Protoe je moné, e rámec nebude pøijat (rueni, kolizní stavy, atd.), je
dobré tento pøíkaz zkusit nìkolikrát.
Pøíkaz H (Help)
syntaxe: H <CR>
Pøíkaz zobrazuje nápovìdu. Tento text má uivateli podat krátkou pomoc pøi pouívání nódu. Tento text mùe zadávat pouze sysop. Po studeném startu je prázdný.
Pøíkaz I (Info)
syntaxe: I <CR>
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Pøíkaz I zobrazuje info. Tento text mùe byt pouit pro celkové informace o nódu
(umístìní, zaøízení, antény, atd.). Text mùe definovat pouze sysop. Po studeném
startu je tento text prázdný.
Pøíkaz L (Links - linky)
syntaxe: L <CR>
Pøíkaz L zobrazuje sysopem zadanou linkovou tabulku. K tomu budou zobrazena
èísla kanálu, ke kterým jsou zadané znaèky pøidìleny.
Pøíklad:
=>L
DB0KT
DB0AAC
DB0IE
DB0EQ
DK7WJ
DB0ABA
DB0BBS
=>

0-7
60/68
P1
0-15
()
P2
0-15
83
P3 @
0-8 (355/399)
via DB0IE
0-8
44/67
P0 P4
0-15

P5

V prvním sloupci jsou zapsány vechny stanice, které jsou tomuto nódu dosaitelné. Ve druhém sloupci je rozsah SSID, pod kterým jsou tyto stanice dosaitelné. Rozsah
SSID je platný v rozsahu 0-15. Ve tøetím sloupci je uveden èas odezvy ve 100ms. Kde
tento údaj chybí, není test provádìn. Tøi vodorovné èárky znamenají, e s linkovou
protistanicí není právì moné ádné spojení. Tøi vodorovné èárky v závorkách znamenají, e linka není teï v provozu, ale Autorouter zná jetì jinou cestu k tomuto cíli.
Pokud je ve sloupci pro èas odezvy uvedeno pouze jedno èíslo, znamená to, e tento
partner nepouívá FlexNet-protokol nebo nelze navázat oboustranné spojení. Jestlie
je sysopovi známo, e nìkterý partner nepouívá FlexNet protokol, mùe tomuto linku
pøidìlit atribut @, potom bude testována pouze kvalita linky. Pokud je èíslo v závorkách, je spojení tak nekvalitní, e bude vyøazeno ze sítì. Pokud jsou v tomto sloupci
dvì èísla oddìlená lomítkem, potom jde o FlexNet partnera. V takovém pøípadì jsou
zobrazovány èasy v obou smìrech. Pokud je toto èíslo v závorkách, zná Autorouter
kvalitnìjí trasu, direktní trasa nebude pouívána. Se stanicemi, které mají uvedeno
èíslo portu, existuje direktní spojeni. Stanice, která má na místì portu uvedeno via,
pouívá ke spojení nìkterého dalího nódu. Atribut - za èíslem portu znamená, e
linka nebude zanesena do Digis tabulky a nebude ji moné volat pøes Autorouter. Toto
lze pouít napø. pro pomocné nebo testované linky.
Pøíkaz LO (LOcal)
syntaxe: LO <CR>
Pøíkaz LO zobrazuje lokální info. Tento text mùe byt pouit pro místní informace
a obdrí jej kadý pøímo pøipojený (ne VIA) uivatel na uivatelském portu na zaèátku
spojení. Text mùe definovat pouze sysop. Po studeném startu je tento text prázdný.
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Pøíkaz M (Mailbox)
syntaxe: M <CR>
Pøíkaz spojí do nejblií BBS. Do které, to je moné zjistit pøíkazem M ?
Pøíkaz MY (Mycall)
syntaxe: MY <CR>
Pøíkaz zobrazí znaèku nódu (MYCALL) spolu s pøísluným rozsahem SSID, s kterými nód pracuje.
Pøíklad:
=>MY
mycall: DB0ODW, SSIDs: 0-7
=>

Upozornìní : Od verze 3.3e slouí pøíkaz >M< ke spojení na sysopem zadanou
BBS (vìtinou nejblií) - <M>ailbox. Pro zjitìní znaèky nódu (MYCALL) slouí pøíkaz >MY<.
Pøíkaz P (Parameter)
syntaxe: P <CR>
Pøíkaz Parameter vypíe nastavené parametry portù a malou statistiku. K informaci o portu jsou pøidány i údaje tak, jak je lze získat pøíkazem L.
Pøíklad:
=>P
infobox timeout: 240 minutes
po id
td qso usr tifr
1
0
30 1
1
0
2

20 1
0
0
3
3
30 5
1
98
4

30 8
2
25
15 
5
2
1
64
=>

rifr
0
0
16
107
60

tkby
0
0
17
0
6

rkby
0
0
0
18
5

qty
92
100
98
93
100

mode
1200
9600trz
2400
1200
9600t+

links
OK0NB
OK0PHL
OK0NHC
OK0NRS

0-12
0-15
0-9
0-15

()
51@
139/189
4/5

význam jednotlivých sloupcù:

po
id
td
qso
usr
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èíslo portu
SSID portu, linkové porty  nejsou pøímo pøístupné uivatelùm
nastavený TXDelay v 10 ms
aktuální poèet QSO na tomto portu
poèet slyených stanic za poslední 3 minuty
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tifr
rifr
tkby
rkby
qty

poèet vyslaných I rámcù za posledních 10 minut
poèet pøijatých I rámcù za posledních 10 minut
poèet vyslaných kB za posledních 10 minut
poèet pøijatých kB za posledních 10 minut
kvalita linky %, udává poèet I rámcù, které byly vyslány a bez
opakování potvrzeny
mode
nastavená rychlost a pøídavné informace:
d: plný duplex
t: externí TX hodiny
r: externí RX hodiny
z: NRZ-mód
m: DAMA Master
s: port synchronizován s jiným portem
u: uivatelský vstup, mìøení TXDelay
c: KISS: CRC-mód
y: Autosysop mód
+: 8 MHz CPU takt
!: 12 MHz CPU takt
#: 16 MHz CPU takt
-: port vypnut
links linky jako v pøíkazu L

Pøíkaz Q (Quit)
syntaxe: Q <CR>>
Pouitím pøíkazu Q bude spojení s nódem ukonèeno, pøed tím se nód rozlouèí
zprávou 73!. Kdy je tento rámec potvrzen, následuje rámec DISC. Pokud bylo pøed
tím pouito pøíkazu C (Connect) na nìjakém nódu, dojde k automatickému reconnectu
na tento nód.
Pøíkaz S (Search)
syntaxe: S <CR>>
Pøíkaz S (SEARCH) zobrazí nódy, na kterých bude provádìn pøíkaz FIND.
Pøíklad:
=>S
search digis:
DB0ODW
DB0KT via DB0ODW
DB0AI via DB0ODW
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DB0DA via DB0ODW
DB0IE via DB0ODW

Pøíkaz FIND bude v naem pøíkladì provádìn na nódech DB0ODW, DB0KT, DB0DA, DB0AI, DB0IE. Hledací rámec se pøedává pøes Autorouter.
Pøíkaz U (Users)
syntaxe: U <CR>
Pøíkaz U (USER) zobrazí uivatele, kteøí v daném okamiku pracují s nódem nebo
pøes nód. K tomu je zobrazeno jeté mnoho dalích informací.
Pøíklad:
=>U
1:
6:

S5
S7

35:
2014:

S5
S5

U1

P0 : DB0ODW>DG3FBL
P0 : DB0ODW>DK7WJ
P0 : DL1AA>DB0GV v DB0ODW DB0KT
P8 : DB0GV>DL1AA v DB0KT DB0ODW

Význam:
1.sloupec: èíslo spojení. Uzlem je kadému spojení pøiøazeno interní èíslo.
2.sloupec: Sx (x:0..15) stav spojeni. Èíslo x je stavové èíslo protokolu AX.25. S5
znamená informaèní transfer, který je (snad) nejèastìjí. Význam ostatních je popsán v dodatku.
3.sloupec: Un. Tento parametr se zaøazuje jen v pøípadì potøeby, kde n je poèet
nepotvrzených rámcù ve spojení.
4.sloupec: Px port (èíslo kanálu)
5.sloupec: znaèky a trasy
Nejdøíve jsou vypsána spojení, která jsou spojena s nódem, potom budou zobrazena spojení, která bìí pøes nód. I k tomuto pøíkazu lze zadávat parametry. Jedním
z parametrù mùe být èíslo portu uvedené za pøíkazem. Parametr vypíe spojení bìící pouze pøes tento port. Pouitím parametru = lze pro zmìnu vypsat pouze spojení
s INFOBOXEM.
Od V3.1 jsou k tomuto pøíkazu pøipojeny dalí parametry. S pouitím pøíkazu U* je
moné získat dalí informace o spojeních. Tento nový parametr lze kombinovat se
stávajícími parametry. Parametr U * 4 vypíe detailní informace o spojeních na portu
4. Parametr U OK2ABC vypíe jen spojení stanice OK2ABC s nódem
=>U *
1:
6:
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S5
S7

U1

F100 M3
F87 M7

P0 : DB0ODW>DG3FBL
P0 : DB0ODW>DK7WJ
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35:
2014:

S5
S5

F50
F66

M4
7

P0 : DL1AA>DB0GV v DB0ODW DB0KT
P8 : DB0GV>DL1AA v DB0KT DB0ODW

Pøipojeny budou aktuální FRACK-èas Fxxx a MAXFRAME Mx ke kadému spojení. Tyto hodnoty pomohou zjistit aktuální zatíení kanálu. Pøi DAMA uivatelském
portu se místo FRACK zobrazuje priorita uivatele. ! znamená, e na lince se provádí komprese hlavièek rámcù.
Pøíkaz IO (In/Out)
syntaxe: IO <CR>
Pøíkazem IO se zobrazí stav 16 vstupních a 16 výstupních vodièù na RESET kartì.
Výstupy mohou být nastavovány jen sysopem. Tímto zpùsobem lze dálkovì ovládat
a snímat napø. hardware na nódu. Fantazii sysopù se ádné meze nekladou.
Pøíklad:
=>IO
I:0000 0000 0000 0000 O:0000 0000 0000 0000
=>

0 znamená nízkou úroveò na vstupu (low) nebo výstupu, 1 vysokou úroveò (high).
Význam jednotlivých bitù musí být dokumentován sysopem.

6.4

TELL-SERVER

Vedle mnoha základních funkcí, které poskytují obsluný komfort uivatelùm, disponuje program BBS typu BayCom i øadou programù, které mohou na základì
jednoduchého pøíkazu øídit znaènì sloité èinnosti. Jsou to tak zvané servery, které
vak obvykle nepatøí ke standardnímu vybavení boxu. Nìkteré jsou pøístupné pouze
sysopùm, jiné mají uivatelský charakter. Dva z nich se vyskytují nejèastìji: TELLserver a EL-server. Pøes podobnost názvù vak spolu mají jen málo spoleèného.
V jednom jsou sysopové, a to nejen u nás, zajedno: nemají pøíli v oblibì tzv.
paketovou turistiku a z ní zejména download obsáhlých datových souborù ze vzdálených BBS. Dùvodem je neefektivní vyuití linek souvisící s touto èinností. TELL-server,
jeho název je odvozen od slova tell, øíci, sdìlovati, je jedním z opatøení, která umoòují pøesunout pøenos dat do doby, kdy jsou linky volné. Uivatel si nejprve zjistí bìným
postupem po connectu se vzdálenou BBS, kde jsou ádané soubory uloeny, to znamená rubriku a poøadová èísla zpráv a ovìøí si, zda má tato BBS TELL-server. Potom
v kterékoliv BBS, která je vybavena TELL-serverem, zadá pøísluné pøíkazy a odpojí
se. Pøitom jeho vlastní BBS nemusí TELL-server podporovat. Bìhem nìkolika hodin,
nejpozdìji pøes noc, dojdou poadované soubory do jeho domácí BBS. Podstatné
úspory provozního èasu je dosaeno pøedevím dùsledným vyuitím èasovaného forwardu a dále tím, e operace neprobíhají v reálném èasu. Lze konstatovat, e vedle
Radek Václavík, Pavel Lajner: Packet Radio - BEN technická literatura

153

funkce DAMA mùe i TELL- server výraznì pøispìt ke sníení neádoucí zátìe USER
kmitoètu BBS.
TELL- server tedy umoòuje tzv. zpìtný forward na vyádání. Poèet a druh operací
je rùznì omezen podle volby sysopa kadého boxu. Je tøeba mít na pamìti, e se
monosti jednotlivých BBS, pokud jde o funkci TELL, mohou dost podstatnì liit. Negativní výsledek naí ádosti tedy nemusí být vdy jen dùsledkem nesprávné
manipulace nebo programové chyby.
Vìtina BBS typu DieBox (od verze 1.6) ji pøíkazy TELL podporuje, protoe tuto
funkci obsahuje jejich základní program. U BBS typu BayCom tomu tak není a záleí
jen na vùli sysopù, zda a kdy tuto uiteènou funkci zavedou.
Základní syntaxe pøíkazu je:
TELL <BBS_CALL> <COMMAND>

Jednotlivé èásti pøíkazu musí být oddìleny jednou mezerou.
TELL je klíèové slovo pøíkazu pro TELL-server.
<BBS_CALL> je znak cílové BBS (bez SSID) napø. DB0AGM
<COMMAND> je vlastní poadavek , který mùe být sloen z nìkolika pøíkazových slov, oddìlených mezerníkem napø. R IBM 433-445
To je také vekerá èinnost, kterou musí uivatel vykonat mimo to, e musí být
známa jeho domácí BBS (pøíkaz MYBBS).
TELL- server umí poskytovat mnoho slueb. Musí se ale dodrovat urèitá pravidla
a vìdìt, jak vydávat potøebné pøíkazy. Podobnì, jako vìtina nódù a BBS, zpracovává
TELL- server jak úplné, tak zkrácené sluební pøíkazy. Jejich poèet a druh je vak
omezen rozhodnutím sysopa té které BBS a jsou rozdìleny do nìkolika skupin podle
minimální délky. Napøíklad pro BBS OK0PPR platí tento seznam:
Jednopísmenné pøíkazy: Check, Dir, Help, Info, Kopf, List, Path, Read, Users, Version, X.
Dvoupísmenné pøíkazy : AKtuell, LOg, PS, STatus FOr
Tøípísmenné pøíkazy : HEAder, PAR, QSL
Velkými písmeny je definován zkrácený tvar sluebních pøíkazù.
Pøíklad ádosti o zaslání informací ke znaèce
TELL HB9PD CALL WA8DED

TELL pøíkaz pro server
HB9PD volací znak BBS, odkud je informace vyadována
CALL sluební pøíkaz vydej informace ke znaèce....
WA8DED znaèka, ke které je ádána informace
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Odpovìï boxu HB9PD-8 vypadá takto:
__________________________________________________________________________
HB9PD
Subj:
Path:
Sent:

> OK1HX 13.07.95 04:22 29 Lines 688 Bytes #100 @OK0NF.#BOH.TCH.EU
TELL Response de HB9PD: CALL WA8DED
!OK0NF!OK0PKL!DB0MRW!DB0BOX!DB0KCP!HB9OS!
950713/0409z @HB9OS.CHE.EU [Digital Radio Club Ost-Schweiz, op:HB9CXN]

Unter diesem Rufzeichen sind bei uns folgende Angaben gespeichert:
WA8DED, General (01-30-1947) 05-06-1996
Ronald E Raikes
9211 Pico Vista Rd
Downey, CA 90240
USA
Previous Callsign: Previous Class:
License issued: 05-06-1986 License expires: 05-06-1996
Process date: 05-06-1986 Birth date: 01-30-1947
Last transaction(s):
Latitude: 33.9573 N Longitude: 118.1170 W
Grid Square: DM03WW County: Los Angeles
Hours past GMT: 8 Area Code: 310
Naechstes Update: Oktober 1995
*** PRIG - Ihre Brücke von Board zu Board ***
Elapsed time: 08.6 Seconds
___________________________________________________________________________

Pøíklad ádosti o výpis obsahu rubriky
TELL OK0PPR L DXCCSW 12-15

TELL pøíkaz pro server
OK0PPR volací znak BBS, odkud je informace vyadována
L (LIST) sluební pøíkaz vypi obsah rubriky
DXCCSW název rubriky, jeji obsah má být vypsán
12-15 rozsah výpisu z rubriky DXCCSW
Odpovìï boxu OK0PPR:

_____________________________________________________________________________
OK0PPR > OK1HX 16.04.96 21:16 11 Lines 432 Bytes #100 @OK0PPR.#BOH.TCH.EU
Subj: Tell Response de OK0PPR: L DXCCSW 12-15
Path: !OK0PPR!
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Sent: 960416/2116z @:OK0PPR.#BOH.TCH.EU
Obsah adresare pro AMASW/DXCCSW:
cislo znacka datum cas Bytu Nazev
12 OK1HX 02.03.96 16:19 9841 !DXCC30.EXE 1/13 sfx, 7pl
13 OK1HX 02.03.96 16:20 9841 !DXCC30.EXE 2/13 sfx, 7pl
14 OK1HX 02.03.96 16:20 9841 !DXCC30.EXE 3/13 sfx, 7pl
15 OK1HX 02.03.96 16:20 9841 !DXCC30.EXE 4/13 sfx, 7pl
____________________________________________________________________________

Podobnou funkci, jako pøíkaz CALL ve výcarské BBS má pøíkaz QSL napøíklad
v BBS OK0PPR. Slouí k výpisu informací o QSL manaerech z databáze, uloené
v BBS. Funkce je oznaèena jako sluba (Service), ale v podstatì má charakter jednoduchého serveru. Postup vyádání pøi souèasném vyuití TELL-serveru je následující:
TELL OK0PPR QSL OL5T

TELL pøíkaz pro server
OK0PPR volací znak BBS, odkud je informace vyadována
QSL klíèové slovo pro vstup do databéze QSL manaerù
OL5T volací znaèka hledané stanice

Odpovìï boxu OK0PPR:

____________________________________________________________________________
OK0PPR > OK1HX 16.04.96 21:16 12 Lines 295 Bytes #100 @OK0PPR.#BOH.TCH.EU
Subj: Tell Response de OK0PPR: QSL OL5T
Path: !OK0PPR!
Sent: 960416/2116z @:OK0PPR.#BOH.TCH.EU
QSL-Manager Service v1.0 (BCM) E.Bertha(ON4UAA)
Database P.Delmelle(ON6DP)
Login: 16.04.1996 at 21:16 UTC
OL5T QSL via OK1MUJ
Total QSL-Managers = 33043 CPU-time = 0.44 Sec
** 73' s **
____________________________________________________________________________

Tento postup uetøí mnoho èasu uivateli i systému. Pøíkazy lze zadávat buï v jednotlivých øádcích, nebo i v jednom øádku, oddìlené èárkou (,). Je vak vhodné si
nejprve vyádat HELP v pøísluné BBS, protoe i postupy se mohou liit pøípad od
pøípadu.
Seznam moných serverù na BBS typu F6FBB je uveden v návodu k této BBS.
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6.5

Co je to AX.25?

Pøi tvorbì této knihy jsme narazili na téma, které nebylo uspokojivì a jednodue
vysvìtleno v ádné nám dostupné literatuøe. Paradoxnì jsme nikde neobjevili srozumitelný popis protokolu AX.25, kterým dnes a dennì komunikujeme. AX.25 je vlastnì
soubor pravidel a pøedpisù pro komunikaci dvou stanic provozem PR pomocí rádia.
Vychází z protokolu X.25 (ten je urèen pro profesionální poèítaèové sítì). Moná jste si
nìkdy vimli trochu podivných znakù ve smìsi s textem, který posíláte a pøijímáte,
v dolním oknì (monitoru) SP nebo GP a zajímá vás, co to pøesnì znamená. Dovolte
nám tedy dalí pokus o zdolání tohoto úkolu. Nejprve ale trochu ménì záivné teorie
a terminologie.
Bit, oktet, bajt, rámec, paket
Základní jednotkou pøenosu v AX.25 je jeden bit, proto hovoøíme o tzv. bitovì orientovaném protokolu. Pro lepí pøehlednost vak bity seskupujeme po osmi do tzv. oktetù
neboli bajtù (protokol sice hovoøí o oktetech; pojem bajt bývá známìjí a proto jej
budeme dále pouívat). Nìkolik za sebou jdoucích správnì organizovaných bajtù tvoøí tzv. rámec (angl. frame) a nìkolik rámcù za sebou pak tzv. paket. Nìkdy se stejnì
ale nesprávnì jednotlivému rámci øíká rovnì paket.
Návìtí, bit-stuffing
Zaèátek a konec rámce je ohranièen tzv. návìtím, co je binárnì 01111110 (7Eh)
- tedy est za sebou jdoucích jednièek. Aby se uvnitø rámce tato jednoznaèná sekvence nemohla objevit, je pøi vysílání po pìti jednièkách vsunuta nula a pøi pøíjmu je
vyputìna. Tomuto procesu øíkáme anglicky bit-stuffing. Konec jednoho rámce mùe
být souèasnì zaèátkem dalího.
Rámec, pole
Kadý rámec se skládá z nìkolika polí, kadé pole pak z 1 a 256 bajtù (B). Rámcù
je více druhù, ale to si vysvìtlíme za chvíli. V zásadì se rámce dìlí na ty, které nesou
informaci (nazýváme je I-rámce) a ty které informaci nenesou (vechny ostatní, U- a Srámce) a vypadají takto:
návìtí
7Eh

adresa
7..70 B
7Eh

ctrl
1 B

PID
1 B

info
1..256 B

návìtí
adresa
7..70 B
1 B.

ctrl
2 B

FCS
2 B

návìtí
7Eh

FCS
7Eh

návìtí

Na monitoru terminálového programu vypadá rámec takto:
I-rámec:
S-rámec:

fm OK2UCX to OK2XDX ctl I11^ pid F0
Jak se má?
fm OK2XDX to OK2UCX ctl RR2v
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Adresní pole
Jak ji bylo uvedeno, kadý rámec zaèíná a konèí návìtím. Potom následuje pole
adresy, které mùe obsahovat, kromì znaèky odesílatele a pøíjemce, také znaèky nódù
nebo digipeatrù. Jedna znaèka se skládá ze 6 znakù (písmen nebo èíslic) a jednoho
znaku SSID. Dále jsou v tomto poli uloeny dalí øídicí informace (konkrétnì informace, jestli je rámec pøíkaz nebo hláení). Na monitoru je to tato èást záznamu:
napø. fm OK2XDX to OK2UCX via OK0NRS*
OK2XDX je odesílatel, OK2UCX pøíjemce a OK0NRS je nód, pøes který je spojení
uskuteèòováno a je to právì OK0NRS, kdo tento rámec vysílá (* za znaèkou).

Ctrl pole - øídicí pole
Tento bajt oznaèuje druh rámce. Tomuto poli odpovídá dalí èást záznamu z monitoru:
napø. ctl I71^ (toto je I-rámec è. 1 souèasnì oznamující, e se oèekává rámec è. 7
od protistanice, a je to pøíkaz)
nebo ctl RR5- (rámec hlásí, e se oèekává rámec è. 5 od protistanice).
Jak jsme ji døíve øekli, existuje více druhù rámcù:
I rámce (tzv. informaèní)
I rámec ve svém øídicím poli nese svoje vlastní èíslo (to se mìní od 0 do 7 v kadém smìru spojení), èíslo oèekávaného rámce z druhé strany spojení a tzv. poll/final
bit, o nìm bude pojednáno za chvíli.
S rámce (tzv. dohlíecí, angl. supervisory)
RR rámec (receive ready = pøíjem pøipraven) nese èíslo oèekávaného rámce a tím
potvrzuje vechny rámce pøedchozí a také poll/final bit.
RNR rámec (receive not ready = pøíjem není pøipraven) nese rovnì èíslo oèekávaného rámce a poll/final bit, ale souèasnì protistanici øíká, e nemá posílat dalí
data. protoe nemohou být doèasnì zpracována.
REJ rámec (reject = odmítnutí) oznamuje protistanici, e v posloupnosti rámcù
nebyl nìkterý pøijat a má být zopakován.
U rámce (tzv. neèíslované, angl. unnumbered)
SABM rámec (z angl. set asynchronous balanced mode = spus asynchronní vyváený reim) je vyslán na zaèátku spojení jako ádost o navázání spojení.
DISC rámec (z angl. disconnect = rozpoj) je vyslán pøi ukonèení spojení.
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UA rámec (z angl. unnumbered acknowledge = neèíslované potvrzení) potvrzuje
pøíjem rámcù SABM a DISC.
DM rámec (z angl. disconnected mode = stav rozpojeno) je vyslán místo UA rámce, pokud spojení není moné z jakýchkoli dùvodù navázat.
FRMR rámec (z angl. frame reject = odmítnutí rámce) je vysílán jen velmi zøídka
a to tehdy, kdy dojde k chybì pøi pøenosu, která nemùe být odstranìna opakováním.
UI rámec (z angl. unnumbered info) se pouívá pro rùzné informace, napø. majáky.
Rámec není èíslován.
PID pole
Dalím polem je tzv. identifikace protokolu (angl. Protokol IDentifier), vyskytuje se
pouze u rámcù, které nesou informaci a rozliuje spojení uivatel-nód a nód-nód. Na
monitoru je to tato èást:
napø. pid F0
je nejbìnìji vidìným PIDem a znamená to bìné spojení uivatel-uivatel nebo uivatel-nód. Kupøíkladu nódy FlexNet mezi sebou komunikují s pid CF.
Info pole
Obsahuje koneènì vlastní data, tedy ten text, který je urèen k pøenosu a na monitoru je vidìt na dalí øádce.
FCS pole
Je pøedposlední pole v rámci a toto dvoubajtové èíslo je kontrolním souètem vech
pøedchozích bajtù. Kontrolní souèet je pøi pøíjmu znovu vypoèítán a pokud hodnoty
nesouhlasí, v rámci je chyba a TNC jej oznaèí jako patný a nebude pouit. FCS pole
ani návìtí nejsou na monitoru vidìt, protoe jsou vìcí TNC a ne terminálu.
Poll/final versus pøíkaz/hláení
Jak ji bylo øeèeno, kadý rámec (ve verzi 2 protokolu) mùe být pøíkaz nebo hláení. Na pøíkaz následuje jako odpovìï hláení. Jinak øeèeno po vyslání rámce ^ (pøíkaz)
je oèekáváno v (hláení). Pro zrychlení komunikace byl kadý rámec doplnìn jetì
jedním bitem, který se nazývá poll/final bit a znaèí se P/F. Pøíkaz s tímto bitem nastaveným (1) se nazývá poll, hláení je pak final. Není-li tento bit nastaven (je 0), pùvodní
význam pøíkaz/hláení je zachován. Verze 1 protokolu se dnes ji prakticky nevyskytuje. Rozliuje rámce pouze na poll a final.
Jediný rozdíl mezi dvojicemi pøíkaz/hláení a poll/final je v tom, e na rámec poll
MUSÍ následovat OKAMITÁ odpovìï final. Jinak øeèeno, poll je pøíkaz k okamitému hláení, které se nazývá final. Pokud je tedy napø. pøijat I-rámec coby pøíkaz, TNC
jetì chvíli èeká, jestli nepøíjme jetì jeden nebo více I-rámcù, ne jej potvrdí.
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Tedy:
+ znamená poll, t.j. e protistanice musí okamitì odpovìdìt bitem final
- je final, tedy okamitá odpovìï na poll bit
^ rámec je povaován za pøíkaz, na nìj bude odpovìzeno hláením
v je hláení
P/F = 1
P/F = 0

pøíkaz
+ (poll)
^ (pøíkaz)

hláení
- (final)
v (hláení)

Opusme teorii a bude nejlepí ukázat bìné spojení a komentovat reálné situace:
<OK2UCX chce navázat spojení s OK2XDX>
<Zadá povel C OK2XDX, èím vyle SABM rámec>
<OK2XDX slyí a je-li moné spojení navázat, vyle rámec UA>
<V opaèném pøípadì by vyslal DM rámec a u OK2UCX by se objevilo>
<OK2XDX BUSY>
<kdy tedy OK2UCX UA rámec zachytí, spojení je navázáno a OK2UCX i OK2XDX>
<obdrí CONNECTED TO OK2...>
<Pokud OK2UCX nezachytí UA, vyslání SABM se opakuje po urèitém èase>
<nìkolikrát (obvykle 4-16x) a pak je uivateli vydáno hláení LINK FAILURE>
<o tom, e spojení není moné navázat.>
<Stejné opakování rámce nastane i bìhem spojení, pokud dojde k ruení>
<nebo z jiných dùvodù jedna ze stanic nemùe dekódovat signály protistanice>
(Pozn. Rámce, které vysílá OK2UCX, jsou pro pøehlednost uvedeny v levém sloupci,
rámce od OK2XDX jsou v pravém sloupci.)
fm OK2UCX to OK2XDX ctl SABM+
fm OK2XDX to OK2UCX ctl UA<OK2XDX ihned posílá úvodní text tzv. CText>
<Rámec má èíslo 0, to je ta druhá èíslice v poli ctl>
fm OK2XDX to OK2UCX ctl I00^ pid F0
Tady Radek, QTH umperk
<OK2UCX akceptuje a rámcem RR oznamuje, e oèekává rámec èíslo 1>
<èím potrvzuje pøíjem rámce èíslo 0>
fm OK2UCX to OK2XDX ctl RR1v
<OK2UCX by také rád nìco poslal a tak vyle dva rámce za sebou - èíslo 0 a 1>
<První èíslice v dvojèíslí v I-rámci má stejný význam jako u rámce RR>
<Oznamuje, e stále je oèekáván rámec èíslo 1 od OK2XDX >
<Èíslování probíhá v obou smìrech spojení nezávisle na sobì,>
<ale vdy po navázání spojení se zaèíná od 0>
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fm OK2UCX to OK2XDX ctl I10^ pid F0
Ahoj Radku!
fm OK2UCX to OK2XDX ctl I11^ pid F0
Jak se má?

fm OK2XDX to OK2UCX ctl RR2v
<A takto probíhá komunikace v ideálním pøípadì, e nedojde>
<k ádné chybì pøi pøenosu>
fm OK2XDX to OK2UCX ctl I21^ pid F0
Nic moc
fm OK2UCX to OK2XDX ctl I22^ pid F0
Kdy zítra pøijde?
fm OK2UCX to OK2XDX ctl I23^ pid F0
Veèer?
fm OK2XDX to OK2UCX ctl RR4v
<toto byl pøípad, e OK2UCX svými I-rámci potvrdil pøíjem>
<rámce è. 1 od OK2XDX>
<OK2UCX posílá dalí text>
<rámec è. 4 OK2XDX nepøijal, asi kolize rámcù nebo ruení - oznaèeno ** >
fm OK2UCX to OK2XDX ctl I24^ pid F0 **
Nebudu od 20.00 doma
**
<a tak jej OK2UCX za nìkolik sekund zopakoval znovu, tentokrát vak>
<s poll bitem proto, aby OK2XDX okamitì odpovìdìl>
fm OK2UCX to OK2XDX ctl I24+ pid F0
Nebudu od 20.00 doma
fm OK2XDX to OK2UCX ctl RR5<Nyní byl rámec èíslo 4 pøijat správnì a OK2XDX potvrzuje>
<s nastaveným final bitem jako okamitou odpovìï na poll>
fm OK2UCX to OK2XDX ctl I25^ pid F0
Asi.
fm OK2XDX to OK2UCX ctl RR6v
<Rámec è. 5 byl potvrzen a za chvíli se na pásmu objevilo>
<nìkolik desítek sekund trvající ruení, kdy OK2UCX neslyel OK2XDX,>
<jak vysílá odpovìï na jeho otázku>
** fm OK2XDX to OK2UCX ctl I62^ pid F0
** Kam jde?
** fm OK2XDX to OK2UCX ctl I62+ pid F0
** Kam jde?
** fm OK2XDX to OK2UCX ctl I62+ pid F0
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** Kam jde?
** fm OK2XDX to OK2UCX ctl I62+ pid F0
** Kam jde?
** fm OK2XDX to OK2UCX ctl RR6+
** fm OK2XDX to OK2UCX ctl RR6+
fm OK2XDX to OK2UCX ctl RR6+

fm OK2UCX to OK2XDX ctl RR2<a po sedmém zopakování ruení zmizelo a OK2UCX pøijal RR rámec s poll>
<a okamitì na nìj odpovìdìl. OK2XDX zjistil, e rámec è. 2 nebyl pøijat>
<a proto jej odvysílal znovu>
<Na tomto pøípadì je vidìt, e pokud nebyl rámec pøijat napoprvé>
<mùe být vyslán znovu jetì nìkolikrát, ne se OK2XDX zaène dotazovat
<pomocí RR s poll bitem, zda-li OK2UCX je stále QRV. Obvykle záleí jetì>
<na velikosti info pole a pokud je toto dlouhé, stanice se dotazuje ihned>
<po prvním opakování pomocí RR+>
fm OK2XDX to OK2UCX ctl I62^ pid F0
Kam jde?
fm OK2UCX to OK2XDX ctl RR3v
<tentokrát ji bez problémù>
<nyní OK2UCX opìt poslal dva rámce za sebou (è. 6 a 7)>
<ale OK2XDX rámec è. 6 nepøijal, è. 7 ano>
fm OK2UCX to OK2XDX ctl I36^ pid F0 **
Jdu do kina.
**
fm OK2UCX to OK2XDX ctl I37^ pid F0
Na dobrý film
fm OK2XDX to OK2UCX ctl REJ6v
<Rámcem REJ6 øíká OK2XDX, e v posloupnosti rámcù nepøijal è.6>
<ale pøijal nìkterý následující>
fm OK2UCX to OK2XDX ctl I36^ pid F0
Jdu do kina.
fm OK2XDX to OK2UCX ctl RR0v
<Rámec è. 7 si OK2XDX zapamatoval a po pøíjmu è. 6 oba (6 i 7 ) dal>
<k pøeètení a potvrdil oba dva tím, e oèekává è. 0>
<Jak ji bylo øeèeno èíslování jde cyklicky od 0 do 7>
<OK2UCX nyní pole nìjaký binární soubor
<a budeme sledovat, co se bude dít>
fm OK2UCX to OK2XDX ctl I30^ pid F0
[BIN 256 bytes]
fm OK2UCX to OK2XDX ctl I31^ pid F0
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[BIN 256 bytes]
fm OK2UCX to OK2XDX ctl I32^ pid F0
[BIN 256 bytes]
fm OK2UCX to OK2XDX ctl I33^ pid F0
[BIN 256 bytes]
<Vechno je O.K.>
fm OK2UCX to OK2XDX
[BIN 256 bytes]
fm OK2UCX to OK2XDX
[BIN 256 bytes]
fm OK2UCX to OK2XDX
[BIN 256 bytes]
fm OK2UCX to OK2XDX
[BIN 256 bytes]

fm OK2XDX to OK2UCX ctl RR4v

ctl I34^ pid F0
ctl I35^ pid F0
ctl I36^ pid F0
ctl I37^ pid F0
fm OK2XDX to OK2UCX ctl RNR0v

<OK2XDX vyslal RNR rámec, zøejmì nestaèil z TNC vechna pøijatá>
<data odebrat a tak se OK2XDX brání pøeplnìní vyrovnávacích pamìtí>
<chvíli bylo ticho a jakmile OK2XDX vyprázdnil vyrovnávací pamìti>
<oznámil to pomocí:>
fm OK2XDX to OK2UCX ctl RR0+
fm OK2UCX to OK2XDX ctl RR3<na poll musí následovat final>
<a OK2UCX dál posílal zbytek binárního souboru>
fm OK2UCX to OK2XDX ctl I30^ pid F0
[BIN 256 bytes]
fm OK2XDX to OK2UCX ctl RR1v
<OK2XDX potvrdil jeden rámec>
fm OK2UCX to OK2XDX ctl I31^ pid F0
[BIN 256 bytes]
fm OK2UCX to OK2XDX ctl I32^ pid F0 **
[BIN 256 bytes]
**

fm OK2XDX to OK2UCX ctl RR2v
<rámec è. 2 nebyl pøijat, ale OK2XDX se ani nemohl dozvìdìt, e byl vyslán>
<a proto nemohl vyslat REJ. Proto pouze potvrdil, e pøijal è. 1>
<OK2UCX jetì chvíli èekal na potvrzení rámce è. 2, ale pak se musel>
<dotázat, co OK2XDX opravdu slyel, pøípadnì jestli se neztratilo>
<potvrzení rámce è. 2. Byl nastaven poll bit a OK2XDX odpovìdìl final bitem>
fm OK2UCX to OK2XDX ctl RR3+
fm OK2XDX to OK2UCX ctl RR2-
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<tak se OK2UCX ujistil, e OK2XDX opravdu nepøijal rámec è. 2>
<a proto ho mùe vyslat znovu spolu s dalími (pokud existují)>
fm OK2UCX to OK2XDX ctl I32^ pid F0
[BIN] 256 bytes
fm OK2UCX to OK2XDX ctl I33^ pid F0
[BIN] 128 bytes
fm OK2XDX to OK2UCX ctl RR4v
<U dalí binární data k pøenosu nejsou>
<a proto OK2XDX potvrdí ve, co pøijal (rámce è. 2 a 3)>
<No a protoe u bylo pozdì veèer, rozlouèili se ...>
fm OK2XDX to OK2UCX ctl I43^

pid F0
fm OK2UCX to OK2XDX ctl RR4v
fm OK2UCX to OK2XDX ctl I44^ pid F0
Taky 73! a mìj se pìknì!
fm OK2UCX to OK2XDX ctl I45^ pid F0
Pavel OK2UCX@OK0PHL

Tak ahoj a 73!

fm OK2XDX to OK2UCX ctl RR6v

<OK2XDX zadal povel D (DISCONNECT) na svém TNC, vyslal DISC rámec>
<a OK2UCX jej potvrdil UA rámcem>
fm OK2XDX to OK2UCX ctl DISC+
fm OK2UCX to OK2XDX ctl UA<A tím je spojení ukonèeno>
Takto vypadají modelovì typické situace pøi pøenosu AX.25. Projdìte si nìkolikrát
podrobnì celé spojení s dùrazem na to, co je pøíèinou kolizních situací a jak si s nimi
protokol AX.25 poradí. Nejlepí kolou je potom sledování reálného provozu na monitoru terminálového programu. V ukázce není uvedeno pouití rámce FRMR, ale zde si
staèí pamatovat, e dolo k chybì, kterou nelze napravit opakováním rámce. Natìstí
taková situace nastává velmi zøídka (napø. kdy pracují dvì TNC se stejnou znaèkou
na jedné frekvenci s jinou protistanicí). TNC vìtinou øeí tuto situaci vysláním SABM
nebo DISC rámce.
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6.6

Popis pøíkazù TheFirmware TF2.7b

Tato kapitola obsahuje seznam pøíkazù terminálového reimu TheFirmware TF2.7b.
Pøíkazy se pouívají ve spojení TNC s obyèejným terminálem, inteligentním diáøem
nebo PC s terminálovým programem (napø. pro telefonní modemy, nikoli vak speciální programy typu SP, GP, WinGT - ty pro komunikaci s TNC pouívají HOST mód
a vlastní sadu pøíkazù). Oznaèení ESC znamená stisk klávesy Esc, na obrazovce se
objeví znak *. Vìtina parametrù je implicitnì nastavena tak, e není potøeba je mìnit.
Zásadnì je ale nutné zadat vlastní znaèku pomocí pøíkazu ESC I a nastavit konstantu
TXDelay pomocí ESC T. Pak jen zvolit kanál pøíkazem ESC S a zahájit spojení ESC C.
Poznámka: aktuální TheFirmware je dnes (srpen 1996) ve verzi 2.7b. Pro zjitìní
verze software TF ve vlastním TNC pouijte pøíkaz ESC V. TF2.7b je jediná správnì
optimalizovaná pro provoz DAMA, ale mnoho výhod pøináí i v provozu v reimu bez
DAMA (viz také kapitolu o DAMA). Zásadnì se doporuèuje pøi spojení s DAMA nódy
instalovat do svého TNC tento software, protoe jen tak lze dosáhnout maximální
prùchodnosti dat na kanále! Jiné verze EPROM (napø. TINY apod.), které nejsou pro
DAMA upraveny, zpùsobují kolize a pokud nód tento software rozezná, je uivatel
odpojen.
Seznam pøíkazù:
ESC A [0|1] Automatické vsunutí znaku LF po znaku CR do terminálu (1=ano, 0=ne)
Default 1.
ESC B Poèet probíhajících hlavních smyèek v RPS. Toto èíslo dovoluje zpìtnì posoudit
na interní rychlost zpracování TNC software.
ESC C [Call] Pøíkaz C se pouívá pro vytvoøení spojení (connect). Je tøeba sledovat,
aby mezi adresu pøíjemce a digipeater nepøiel ádný znak v nebo via. Pøíkaz C,
který byl proveden na kanále 0 stanoví cestu pro UI pakety.
ESC D Stávající spojení se rozpojí. Nejsou-li pøi vloení povelu D jetì vechny
informace odvysílány pøípadnì potvrzeny, pak se Disconnect provede teprve po vstupu
potvrzení pro poslední informaèní paket. Opakováním povelu D mùe být tento proces
pøeruen. Vloí-li se povel D bìhem vytváøení spojení (link setup) nebo pøi ukonèení
(disconnect), potom se TNC vrací okamitì do stavu disconnect a vysílá automaticky
DISC, aby se zabránilo zbyteènému vysílání pokud TNC neslyel odpovìdi protìjí
stanice. Vloí-li se povel D ve stavu disconnect, potom budou vechny parametry
právì zvoleného kanálu inicializovány.
ESC E [0|1] Echo vkládaných znakù zpìt na terminál. 1=zapnuto, 0=vypnuto. Default 1.
ESC F [<n>] FRACK je doba èekání mezi vysláním paketu a jeho potvrzením protìjí
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stanicí. Doba mùe být udána pøímo v sekundách. Pøi hodnotách meních ne 16 se
hodnota násobí 100 a dìlí 2. Pøi údajích > 15 jsou vkládané údaje pøímo v milisekundách.
FRACK je realizován u TF jako dynamický RoudTrip - timer, který se pøizpùsobí
aktuálnímu provozu na kanálu. Default 500.
ESC G [0|1] Dotazy virtuálních TNC kanálù v Host módu. V módu terminál je tento
pøíkaz nepøípustný a proto se zobrazí chybové hláení.
ESC I [Call] Vloení vlastního volacího znaku (MYCALL). Po zapnutí je vyplnìno
mezerami. Pro kadý kanál je mono vloit volací znak. Po disconnect je volací znak
pøevzat z kanálu 0. Pozor ! S TNC lze vysílat pouze s vloeným volacím znakem.
ESC JHOST[0|1] Pøepíná mezi terminál módem a Host módem. Host mód je
kompatibilní s WA8DED a je podporován rùznými programy.
ESC K [<n>] Aktivování STAMP funkcí a ovládání vnitøních hodin s kalendáøem.
Pøíklady:
K
K0
K1
K2
K 20.02.88
K 02/20/88
K 17:36:00

STAMP a zobrazení data/èasu
vypnutí STAMP
zapnutí STAMP
zapnutí STAMP a hláení monitorování
nastavení data, evropský tvar
nastavení data, americký tvar
nastavení èasu
Default 0

ESC L [0..10] Pøíkazem L se zobrazí Link-status jednoho nebo vech kanálù (bez
parametru). Zobrazí se informace o cestì spojení, poèet pøijatých rámcù, poèet dosud
neodeslaných rámcù, poèet jetì nepotvrzených rámcù a stav èítaèe Retry. Právì
pouívaný kanál je oznaèen znakem +.
ESC M [IUSCN+-] Aktivace a parametry módu monitor. Pomocí parametrù se uvádí,
které rámce mají být zobrazovány.
Pøíklady:
N ádné
I informace
U neprotokolované vysílání
S kontrolní pakety
C monitor i kdy existuje spojení
+ <seznam a 8 volaèek>: jen pakety tìchto stanic
- <seznam a 8 volaèek>: kromì paketù tìchto stanic
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Kombinace parametrù + a - není moná. Tyto parametry musí být vloeny jako
poslední parametr pøed volacím znakem. Vloení + nebo - bez volacího znaku mae
aktuální seznam. Nenásleduje ádné vyhodnocení SSID ! Default N.
ESC N [0..127] Parametr èítaèe Retry. Udává, jak èasto se má zkouet vysílání paketu
(0=nekoneènì). Pro kadý kanál mùe být vloena vlastní hodnota. Po RESET nebo
Disconnect je pøevzata hodnota z kanálu 0. Pøi nesledovaném provozu nikdy nedávejte
hodnotu 0 ! Default 10.
ESC O [1..7] Maximální poèet nedolých a nezodpovìzených I-rámcù (MAXFRAME).
Pro kadý kanál lze zadat vlastní hodnotu. Po kadém Reset nebo Disconnect je pøejata
hodnota z kanálu 0. Default 2
ESC P [0..255] Nastavení P-persistence. Bez parametrù zobrazí aktuální nastavení.
Pøi provozu DAMA je tento parametr ignorován. Default 32.
ESC QRES Nový start (studený start) z EPROM
ESC R [0|1] Zapnutí a vypnutí funkce Digipeater. 1=ano, 0=ne Default 1.
ESC S [0..10] Pøepínání mezi kanály (0=monitorový kanál) Default 0.
ESC T [0..127] Zpodìní mezi sepnutím PTT a zahájením vysílání dat (TXDELAY).
Nastavení se udává v 10ms krocích. Nastavte zkusmo pokud mono nejkratí hodnotu.
Default 25.
ESC U [0|1|2] Pomocí pøíkazu U je moné vysílat protistanicím hláení (CTEXT).
Tento text je zachován i poté, kdy je tento mód vypnut. S U2 lze TNC (pouze
v terminálovém módu) umonit pøíjmem øetìzce //Q provést disconnect probíhajícího
spojení. Øetezec //Q musí být pøitom na zaèátku jednotlivých paketù. V Host módu je
tato funkce blokovaná.
Pøíklady:
U 1 Text zadání CTEXT
U 1 CTEXT se bude vysílat
U 2 (text) CTEXT a funkce //Quit
U 0 CTEXT se nebude vysílat
U
zobrazení CTEXT
Default 0
ESC V Výstup informace o aktuální verzi software.
ESC W [0..127] Parametr Slot-time v milisekundách. Bez parametru zobrazí aktuální
hodnotu. Pøi DAMA je tato hodnota ignorována. TNC jde vdy ihned na vysílání.
Default 10.
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ESC X [0|1] Øízení linky PTT. Je-li potøeba, lze tímto pøíkazem potlaèit zapnutí vysílaèe,
kdy chceme napøíklad pozorovat frekvenci a nechceme, aby TNC pøi dotazu Connect
vysílal zpìt pakety Busy. Default 1.
ESC Y [0..10] Vloení maximálního poètu kanálù, po kterém dostane volající stanice
Busy. Zadání následuje ve tvaru maximální poèet kanálù (obsazené kanály) (funguje
pouze pokud jsou vude pouívány stejné SSID jako v monitorovém kanále S0). Pøíklad:
4 (0) Default 10.
ESC Z [0..3] Zapnutí nebo vypnutí øízení FLOW a XON/XOFF protokolu k terminálu.
Je-li zapnuto øízení FLOW, potom TNC nevysílá k terminálu ádné znaky pokud jsou
vkládána data nebo povely. Pøi FLOW vypnutém vysílá TNC k terminálu data ihned
bez ohledu na zadávaná data. Je-li zapnuto XON/XOFF, je moné výstup z TNC do
terminálu pøeruit pomocí CONTROL-S a opìt obnovit pomocí CONTROL-Q.
Pøíklady:
0 FLOW vypnuto,
1 FLOW zapnuto,
2 FLOW vypnuto,
3 FLOW zapnuto,
Default 3

XON/XOFF
XON/XOFF
XON/XOFF
XON/XOFF

vypnuto
vypnuto
zapnuto
zapnuto

S prefixem @ jsou k dispozici dalí pøíkazy s parametry:
ESC @B Zobrazí poèet volných bufferù TNC
ESC @D [0|1] Zapnutí a vypnutí plného duplexního provozu. Default 0.
ESC @F [0|1] V pøestávkách vysílá Flagy (0=ne, 1=ano) Default 0.
ESC @I [<n>] Hodnota pro max. délku rámce IPOLL, pøípadnì její zobrazení (neplatí
pro DAMA). Default 60.
ESC @K Pøepnutí do módu KISS/SMACK
ESC @T2 [<n>] Èasový úsek a k potvrzení pøijatého paketu. Default 150
ESC @T3 [<n>] Èasový úsek, po který TNC èeká pøi spojení na znak oivení protìjí
strany. Jakmile T3 ubìhl, je protìjek dotázán, je-li jetì pøipraven pøijímat. Default
18000.
ESC @U [0|1] Aktivování UIPOLL. (0=UI, 1=UI+) Default 0
ESC @V [0|1] Zapnutí nebo vypnutí kontroly volacího znaku.
(0=ne, 1=ano) Default 0
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7.
7.1

PØÍKAZY NA NÓDECH A BBS
RMNC FlexNet

Podrobný popis pøíkazù systému RMNC FlexNet najdete v kapitole 6.

7.2

BAYCOM nód

Výpis pøíkazù na BAYCOM nódu.
Aktuell
Aktuální informace z provozu nódu
Connect
<call>ádost o spojení s <call>
CStatus
Seznam uivatelù ve stejném tvaru jako u RMNC/Flexnet
CONVers
Pøechod do Konverzaèního provozu (krouek stanic)
Destinat
Vyle výpis známých pøevadìèù (podrobnìji HELP DESTINAT)
D*
Vyle výpis vech pøevadìèù i ve zpìtném smìru, ze kterého jsme
do nódu pøíli
D L(okal)
Vyle výpis pøevadìèù, na které má v daném okamiku bìhem 60
sec spojení
D <kanal> Vyle výpis pøevadìèù dostupných pøes daný kanal = port
D <call>
Vypíe èas a cestu k nódu <call>
D <subst> Vypíe jen vybrané pøevadìèe dle Call nebo Ident <subst> jako
napøíklad :
D OK0 - jen pøevadìèe v Èeské republice
D DB0 - jen pøevadìèe v DL
D BBS - jen Mailboxy - BBSky
D DXC - jen DX-Cluster
D TCP - jen TCPIP-Server
Find <call>
Hledá v seznamu uivatelù stanici <call>
Help
Vyle tento text.
HArdware
Popis zaøízení BayCom-Node-Systemu
Info
Vyle informaèní text o tomto nódu
Links
Vyle výpis linkových spojù
MAP
Výpis jednoduché mapky linek v okolí nódu
MHeard
Vyle výpis slyených stanic
MSg
<call> <Text> Vyle <Text> na stanici <call>
Nodes
Vyle výpis známých pøevadìèù (viz. D)
Path
<call>Ukáe cestu ke <call>
PARms
Vypíe nastavení parametrù pøevadìèe
Quit
Pøíkaz pro ukonèení spojení
SOftware
Popis software
STatus
Statistická zpráva pøevadìèe
Talk
<call> <Text> Vyle <Text> pro stanici <call>
Users
Vyle výpis vech momentálních uivatelù
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HELP
HELP INDEX

<pøíkaz>
Podrobnìjí popis
Malý lexikon PR - vysvìtlivky jednotlivých pøíkazù a pojmù,
uívaných v PR provozu.

Pøíkazem HELP <PØÍKAZ nebo HESLO> vypíe struèný význam zadaného pøíkazu nebo hesla.

7.3

BayCom BBS

Podrobný popis pøíkazù na BBS typu BAYCOM.
ALTER
Tímto pøíkazem je mono nastavovat parametry pro vlastní potøebu, pøíkazy se
píí do jedné øádky
pøíkaz
Vysvìtlivka
++
ALTER
ukáe vlastní nastavení

A

ALTER <call>

ukáe nastavení <call>

A OK1XYZ

ALTER DEFAULT

pøepíe vechny nastavené parametry na systémové pøednastavení. Vechna vlastní nastavení se tím zruí.

A DEF

ALTER LINES <#>
nastavení poètu øádkù,které jsou nastaveny na
RX-monitoru uivatele. Má-li text více øádek,
ne je udaný poèet, objeví se na konci poslední øádky výzva k pokraèování.
Viz té HELP STOP.
ALTER LF <#>

pøidání prázdných øádkù mezi jednotlivými
oznámeními boxu, napøíklad pøed promptem.
Zabírá vak víc místa na obrazovce.

ALTER HELP <#> nastaví stupeò podrobnosti HELPu. Noví uivatelé mají automaticky nastaven stupeò 2,
se vemi pomocnými texty. Experti nastavují 0,
menu se tím vypne. Pøi nastavení = 1 zùstane
jen menu, vechny dalí pomocné texty vypnuty.
ALTER COMMAND
<pøíkaz>

170

pøikazuje systému, aby pøi dalím spojení do
boxu provedl zadaný pøíkaz.Mono zadat i více
pøíkazù, oddìlených èárkou. Default je A C D
(obsah vlastního boxu).

Pøíklad

A L 20

A LF 0

A H 0

A C D,D N
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ALTER FORWARD
<adresa>

posílá obsah vlastního boxu na zadanou adresu
Aktuální adresa viz DIR PATH, podrobnìjí info
pomocí HELP FORWARD. Pøíkaz podobný jako MYBBS.

OK0PPL.TCH.EU

A F

ALTER NAME
<jméno>

oznámí boxu jméno

A N Vlada

ALTER PROMPT
<øetìzec>

nastaví prompt boxu. mono zadávat i MAKRA

A P (%b)>

ALTER REJECT
<adresáø>

mono zadat seznam bulletinù, které se neobjeví po zadání DIR NEWS a CHECK. Tím se odstraní
rubriky, o které nemáme zájem. Pokud se zadá
hlavní adresáø, pak se neobjeví po DIR NEWS ani
podadresáøe. Pøi CHECK se neobjeví explicitnì
vylouèené adresáøe, ale jejich podadresáøe ano.
Pøidáním -R na zaèátku se nechá tato selekce
obejít, takze se vypíí JEN zadané adresáøe
(napø. A R -R DXNEWS SATELLIT
A R IBM C64

ALTER SPEECH
<prefix>

Nastavuje jazyk, kterým hovoøí systém s uivatelem. Seznam moností pomocí A S. Pøi prvním vstupu do boxu se automaticky nastaví jazyk podle
prefixu uivatele.Aktuálnì lze nastavit OK
A S OK
neboli cestinu bez hacku a carek,CES jako
èetinu Kamenických a CL2 jako LATIN2.

ALTER IDIR
<opt>
ALTER UDIR
<opt>
ALTER ILIST
<opt>
ALTER ULIST
<opt>
ALTER IREAD
<opt>
ALTER UREAD
<opt>
ALTER CHECK
<opt>

nastavuje options pro DIR u INFO adresáøù
nastavuje options pro DIR u USER zpráv
nastavuje options pro LIST u INFO adresáøù
nastavuje options pro LIST u USER zpráv
nastavuje options pro READ u INFO adresáøù
nastavuje options pro READ u USER zpráv
nastavuje options pro pøíkaz CHECK

A ID
A UD
A IL
A UL
A IR
A UR
A CH

Kadá option se zadává jedním písmenem. Pokud je zadáno, option se nastaví,
pokud chybí, option není nastavena. Options mohou být nastaveny nebo smazány
zadáním + nebo -, napø. A ID G+.
Viz té HELP OPTION.
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Vechny tyto options mono zadat v aktuální øádce. Pak je tento pøíkaz nadøazen
pøedchozímu nastavení pomocí ALTER. Nezáleí na tom, píeme-li malými nebo velkými písmeny.
AKTUELL
Tímto pøíkazem mohou být vyvolány aktuální informace zadané sysopem. Pokud
se obsah AKTUELL zmìnil od pøedchozího vstupu do boxu, automaticky se objeví pøi
novém vstupu do boxu.
BOARD
V helpu pouíváme slovo adresáø.
Zpravidla je v adresáøi více zpráv, které se týkají urèitého tématu.
Rozliujeme:
User adresáøe: soukromá potovní schránka uivatele, zde uloené zprávy smìjí
být smazány pouze odesílatelem nebo adresátem (tzv. privátní zprávy).
Bulletin adr.: veøejná potovní schránka se zprávami, které mohou být èteny kýmkoliv, ale mazány jen odesílatelem. Zprávy v tomto adresáøi se jmenují bulletiny.
Kadý adresáø má své jméno, které je nutno zadat pro komunikaci s ním. U USER
adresáøe je to volací znaèka uivatele, u BULLETIN adresáøe je to nìjaké typické
oznaèení, které se vztahuje k tématu obsahu adresáøe (napø. DX, Satelit, C64...) Zprávy v kadém adresáøi jsou èíslovány. Nejstarí zpráva má èíslo 1. pøíkazem DIR, popø.
LIST se prohlíí obsah adresáøe. Adresáø mùe mít dalí podadresáøe. Tedy je moné,
aby adresáø C64 byl zároveò podadresáøem rubriky COMPUTER. Kadému adresáøi
zadává mailbox-sysop urèitou dobu ivotnosti, která urèuje, po jakou dobu zpráva v
adresáøi zùstane, ne je automaticky smazána. Jméno adresáøe je souèástí mnoha
pøíkazù, napø. DIR, LIST, READ, ERASE, CHECK. BayComBox se hlásí vdy jménem
adressáøe, který uivatel vyvolal naposled. To je umonìno zadáním názvu adresáøe
pøímo s pøíkazem, nebo pomocí CD.
BULLETIN
Bulletin je zpráva, kterou mohou èíst vichni uivatelé boxu (veøejná zpráva). Mazat ji vak mùe jen ten, kdo ji do boxu zadal a sysop. Podle tématu, ke kterému
bulletin patøí, se zaøazuje do jednotlivých tématických rubrik. Odtamtud se po uplynutí
doby ivotnosti automaticky vymae. Pøi odesílání bulletinù by mìly být pouity pøísluné adresy (názvy rubrik, oblast, kam má být zpráva zaslána, viz té ROZDÌLENÍ.
Vedle bulletinù existují i zprávy pro urèité uivatele (osobní zprávy). Mohou být mazány odesílatelem i adresátem a také mají urèitou dobu ivotnosti.
CHECK
Check <rozsah> <oznaèení>
pøíkaz CHECK listuje vemi zprávami bulletinù, v poøadí jejich pøíchodu do boxu. Zprávy
jsou tøídìny dle datumu, nejmladím poèínaje. Pøi zadání rozsahu se objeví jen zprá-
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vy, které tomuto rozsahu odpovídají. Napø. CHECK 5 ukáe jen 5 nejnovìjích zpráv.
Pokud se pouije CHECK bez jakékoli dalí specifikace, jsou prohledány jen ty bulletiny, které byly specifikovány pøi posledním zadání pøíkazu CHECK. Pokud se zadá <,
po dalím prázdném znaku je mono zadat øetìzec, podle kterého jsou prohledávány
øádky, které tento øetìzec obsahují, tedy napø. volací znaèku nebo jakýkoliv jiný text.
Znak < je mono vypustit. Nezáleí na tom, zda pouijeme velká nebo malá písmena. Místo CHECK je moné pouít té pøíkaz DIR NEWS nebo DIR MESSAGES.
Pøíklady pouití pøíkazu:
C
C
C
C
C

10 nebo C 1-10
1- OK1XYZ
2-30 OK1XYZ
TS140S

ukáe
ukáe
ukáe
ukáe
ukáe

nové zprávy od posledního vstupu do boxu
10 nejnovìjích zpráv
vechny zprávy, které pocházejí od OK1XYZ
2. - 30. zprávu od OK1XYZ
vechny zprávy, které mají v názvu slovo TS140S

CD
CD <adresáø>
Mìní aktuální adresáø (objevuje se v promptu).
CONVERS
Jako TALK, viz HELP TALK
DIR
Ukáe obsah adresáøe. monosti pouití:

DIR

DIR <adresáø>

DIR

DIR
DIR
DIR

listuje aktuálním adresáøem, mono
pouít i LIST.

listuje v zadaném adresáøi. Adresáø mùe
být uivatelský, pak je jménem adresáøe volací
znak uivatele, nebo bulletin.
Viz té BULLETIN a BOARD.
<adresáø> <rozsah>
listuje adresáøem v zadaném rozsahu.
Viz té HELP ROZSAH.
Pozor:
D SOFTWARE -12 vyhledá 12 nejnovìjích zpráv.
<adresáø> <øetìzec>
listuje názvy zpráv, ve kterých je obsazen
zadaný øetìzec
MESSAGES
listuje vemi zprávami vech bulletinù
(je jich mnoho!)
MESSAGES <text>
listuje zprávami vech bulletinù, které obsahují zadaný text. Nerozhoduje, je-li psán
velkými nebo malými písmeny.
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DIR

D BAYCOM

D BAYCOM 1-5
D IBM 7plus
D M

D M TS140S
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DIR SENT

Vypíe zprávy, ve kterých se vyskytuje vlastní
volací znak, tedy i ty, které jsme sami napsali
D S
DIR AFTER <datum>
jako DIR MESSAGES, ale jsou listovány pouze
zprávy, které do boxu pøily od zadaného data.
zadání mìsíce a roku se mùe vynechat, pak je
akceptován momentální mìsíc.
D A 21.10.
DIR NEWS
jako DIR MESSAGES, s tím rozdílem, e jsou
vylistovány vechny zprávy, které pøily do boxu
od posledního zadání DIR NEWS
D N
DIR BOARDS
vypíe vechny adresáøe, které jsou momentálnì
v boxu zavedeny. Rozliuje se mezi hlavními
adresáøi a podadresáøi. Tøídí se podle hlavních
adresáøù (hierarchický systém)
D B
DIR BOARDS <jméno>
vypíe vechny adresáøe, ve kterých se vyskytuje
zadané jméno. Lze zadat také jen èást jména
adresáøe. V tomto módu jsou uvedeny i poèty zpráv
v daných adresáøích a doba jejich ivotnosti.
Takový seznam pro vechny adresáøe
se zadá: D B *.
D B SOFTWARE
DIR USERS
vypíe vechny uivatelské adresáøe, které obsahují
zprávy, vèetnì zpráv vymazaných toho dne.
D U
DIR USERS ALL [<znaèka>]
listuje seznamem vech známych uivatelù
(mùe jich být velmi mnoho!). Mùe být zadána
i jen èást volací znaèky, pak se objeví jen ty
záznamy, které tuto èást obsahují.
D U A OK2
DIR USERS LOCAL [<znaèka>]
vypíe vechny uivatele, kteøí alespoò jednou
v boxu byli. Jinak stejné jako u D U A.
D U L
DIR USERS MSG [<text>]
listuje vemi uivatelskými adresáøi, které
obsahují zadaný text
D U M
DIR PATHS
vypíe momentálnì nastavené cesty pro forward
a oblasti.
D P <znaèka> ukáe jen ten urèitý záznam.
D P
Options lze nastavit i pøedbìnì, stejnì jako je mono je zadávat zároveò s
pøíkazem. Viz té HELP ALTER a HELP OPTION. zadání option pomocí -, vypnuti
dalím - na konci pøíkazu. Napø.:
D -G
vypíe zprávy, které jetì nebyly èteny
D -Lnevypisuje dobu ivotnosti
Velká / malá písmena nerozhodují.

ERASE
ERASE <adresáø> <rozsah>
vymae rozsahem vymezené zprávy v adresáøi. Pøíklady:
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E OK1XYZ 3-4
E1
Dovoleno je mazat pouze zprávy, které napsal uivatel nebo jejich pøíjemce.
FORWARD
FORWARD <adresáø> <rozsah> [@] <cíl>
Posílá rozsahem vymezené zprávy do jiného boxu nebo do jiné rubriky. Uivatel
musí mít povolený pøístup ke zprávì, tedy zpráva musí být od nìj nebo pro nìj.
Pøíklady:
F info 5 ok
F ok1xyz
Veobecné poznámky k forwardování:
Zprávy mohou být posílány do ostatních boxù podle obsahu, smyslu, úèelu, atd.
Osobní zprávy jsou po odeslání do jiného boxu vymazány, bulletiny zùstávájí v boxu
a je moné s nimi dále pracovat. U osobních zpráv musí být zadána adresa jediného
boxu, kam má urèená zpráva dojít. Tento box musí být jednoznaènì rozpoznatelný,
tedy èím vzdálenìjí box, tím pøesnìjí musí být oznaèení cílového boxu. Veobecnì
platí, e zprávy do ciziny musí obsahovat PLNOHODNOTNOU hierarchickou adresu.
Zadání takové adresy mùe být:
DB0AAB.BAY.DEU.EU
^ kontinent (zde Evropa)
^ stát, zde Nemecko
^ eventuálni blií oznaèení, zde Bavorsko
^ volací znaèka boxu
Oznaèení kontinentù:
AF
- Afrika
AS - Asie
AU - Austrálie
EU - Evropa
MDLE - MiddleEast
NA - Sev. Amerika SA - Jiní Amerika
Oznaèeni zemí jsou napø.:
AUT = Rakousko
CHE = výcarsko
BEL = Belgie
DEU = Nìmecko
DNK = Dánsko
FIN = Finsko
FRA = Francie
HUN = Maïarsko
ITA = Itálie
NLD = Holandsko
SWE = védsko
SLO = Slovinsko
TCH = Èeská republika

U bulletinù musí být zadána zemìpisná oblast, do které má být zpráva odeslána.
POZOR: zprávy urèene k odeslání do ciziny musí být napsány v angliètinì, nebo v jazyce zemì, kde se nalézá cílový box.
Zemìpisné oblasti jsou napøíklad:
BAY = Bavorsko DL = Nìmecko
OEDL/DLOE = Nìmecko + Rakousko
EU = Evropa
WW/ALL = do celého svìta
Adresování osobních zpráv a bulletinù je rozdílné, nemá být zamìòováno.
HELP
pøíkazPopisPøíklad
ALTER <parametr>

parametr ukázat/nastavit
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DIR <adresáø>
DIR ...
CHECK <rozsah>
ERASE <adresáø>
<rozsah>
FORWARD <msg> <box>
HEADER <msg>
LIST ...
LOG <znaèka>
PATH <adresa>
PARAMETER <adresa>
PURGE
QUIT
READ <msg>
REPLY
SEND <znaèka>
<název zprávy>
SETLIFE <msg>
<poèet dnù>
TALK <znaèka>
<sdìlení>
TRANSFER <msg>
<adresáø>
UNERASE <msg>
USERS
VERSION
Pøesnìjí informace
Pøehled vech helpù

obsah boxu
D OK1XYZ 1-5
má mnoho moností, viz HELP DIR
listuje zprávami, které pøibyly od posledního zadání tohoto pøíkazu
C 1-20
zruí zprávy
E OK1XYZ 5
pole zprávu do zadaného boxu
vypíe údaje o zprávì
podobné jako DIR
výtah z logu
ukáe cestu k adrese forwardu
ukáe sytémové nastavení boxu
nevratnì smae zprávu
odchod ze systému
ètení zpráv
odpovìï na pøeètenou zprávu
zaslání zprávy
zmìna doby ivotnosti zprávy
zpráva stanici pøítomné v boxu
kopírování zprávy

F OK1FYL 5 DB0RGB
K OK1XYZ 1L OK1XYZ 5-10
LOG OK1XYZ
LOG 24.03.1993
P DB0RGB
PAR
PU
Q nebo disconn.
R OK1XYZ 2-4
REP
S OK1XYZ ahoj
SETL OK1XYZ 1 365
T OK1XYZ zdravim te

TR OK1XYZ 5 OK1FYL
vymazaná zpráva jde pøeèíst
UN OK1XYZ 2
vypíe právì napojené stanice
U
vypíe verzi programu
V
pomocí HELP <pøíkaz>, napø. HELP DIR....
pomocí HELP INDEX, celý help - HELP ALL

HEADER
Header <adresáø> <rozsah>
Vypíe vechna dostupná data týkající se adresáøe. Syntaxe je shodná s pøíkazem
READ, ale jsou vypsány vechny názvy adresáøù nezávisle na nastavených parametrech pøi READ. S option -h se vypíe i celá cesta pøes vechny mailboxy.
HESLO
viz PASSWORD
INFO
Vypíe informaèní text o mailboxu.
KOPF
Viz HEADER.
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LIST
LIST <adresáø> <rozsah>
Vypíe obsah rubriky nebo obsah soukromého adresáøe (nikoliv obsah zpráv). Rozdíl mezi DIR a LIST je v tom, e platí jiné standardní nastavení pøíkazu (viz té HELP
OPTION). Pøíkaz je podobný pøíkazu LIST v DieBox software. Jsou vypsány pouze
zprávy od posledního vstupu (a výstupu pomocí Q). Nastavení je mono mìnit pomocí
pøíkazu ALTER (viz HELP ALTER).
Pøíklad:
L OK1XYZ 1- listuje vechny zprávy pro OK1XYZ
l baycom -10 listuje 10 nejnovìjích zpráv v rubrice BayCom
LIFETIME
Délka ivotnosti zprávy v boxu. Je to èasový údaj uvedený ve dnech po vloení, po
kterém se zprávy nacházející se v pøísluném adresáøi automaticky vymaou. Pro
bulletin zadává mailbox-Sysop, pro user adresáøe existuje standardní nastavení, které
si mùe uivatel mìnit sám.
LOG
LOG [-options] [<datum>] [<znaèka>]
Vypisuje se jen 20 nejnovìjích spojení, zadá-li se jen LOG.
Je mono pouít následující options:
-f
-s
-w
-m
-q
-y
-c
-a

vypíe té vstupy forwardových spojení (standard je OFF)
vypíe JEN vstupy SysOpa
prohledává o týden pozpátku (7 dní)
prohledává o mìsíc pozpátku (30 dní)
prohledává o ètvrtletí pozpátku (90 dní)
prohledává o rok nazpìt
Pozor! m, q, y trvají vìènost!
vypíe jen poèet spojení v zadaném èasovém období
vypíe VECHNY nalezené vstupy

Kombinace options je moná. Pøíklady:
LOG
LOG
LOG
LOG
LOG
LOG

<znaèka>
<datum> <znaèka>
<datum>
-Y OK1XYZ
-WS 1.10
-CMF

Výstupní formát:
Logauszug (max.
Call
Datum
OK1IVJ 24.03.93
OK1FYL 24.03.93
OK1DDR 24.03.93
OK0PRG 24.03.93

vypíe dnení LOG pro zadanou znaèku
LOG OK1XYZ
vypíe LOG dle zadaného data a znaèky
LOG 27. OK1XYZ
vypíe LOG pro zadaný den
LOG 24.03.93
prohledá posledních 20 zalogování v posledním roce
prohledá vstupy SysOpa v týdnu pøed 1. 10.
vypíe poèet napojeni za poslední mìsíc

20) 24. 3. 93
Start Ende TxBytes Rxbytes CPUsec F TXFi RXFi
08:24-08:27
1059
6
0.49
0
0 via
08:33-08:49
3936
36
2.47 Q
1
0 via
09:13-09:14
888
24
0.16 S
0
0 via
08:25-08:31 28647
3240
1.41 F
4
2 via
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46 Eintraege gefunden
TxBytes:
RxBytes:
CPUsec:
F:
TXFi:
RXFi:

poèet vyslaných Bytes na box nebo uivatele
uivatelem pøijaté Byty
spotøebovaný strojový èas
návìtí (S = SysOp, Q = výstup pomocí QUIT,
F = forwardové spojení)
poèet zpráv pøeètených v boxu (box vysílal)
poèet zpráv zapsaných do boxu (box pøijímal)

MSG
MSG <znaèka> <zpráva>
posílá zprávu k jinému napojenému uivateli. Viz té HELP TALK.
MAKRO
Makro je zkratka, kterou je mono vestavìt do promptu a která se objeví po kadém promptu odeslaném z boxu. Dá se jím nastavit nìjaká informace. Následující
makra mono vestavìt do promptu (a CTEXT/CNEW/INFO):
%v èíslo verze software
%t momentální èas
%d momentální datum
%i èas napojení do boxu
%c znaèka napojeného uivatele
%m znaèka mailboxu
%n jméno uivatele
%o poèet napojených stanic
%l datum a èas posledního napojení
%h úroveò nastavení helpu uivatele
%b momentálnì aktivní adresáø
%r pøeruení na konci øádku (return)
%p spotøebovaný strojový èas od napojení
Pøíklad: a pr (%b) %c de %m
(BAYCOM) OK1XYZ de OK0PPL
MEM
(debugging pøíkaz, v praxi bez významu)
Ukazuje momentální zaplnìní pamìti. Pøitom se vypíe:
- bìné èíslo pamìového bloku
- velikost v Bytech (mono max. 64k)
- adresa (segment paragraf)
- pøísluné èíslo tasku (viz PS), nebo -1, pokud se vyvolání neuskuteènilo v rámci
tasku
- úèel vyuití
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MYBBS
nastavuje mateøský mailbox. Tento pøíkaz je identický k ALTER FORWARD <box>.
Blií informace k forwardingu viz HELP FORWARD.
OPTION
Jsou moné následující options u pøíkazù READ, LIST a DIR (viz HELP ALTER):
A vypsat odesílatele
B vypsat poèet bytù
C pokraèování bez pøeruení
D vypsat datum
E vypsat pøíjemce (resp. adresáø)
F vypsat výchozí box
G nevypisovat pøeètené zprávy
H READ: vypsat R:-haeader (vyluèuje P)
LIST/DIR: NEvypsat název adresáøe
I vypsat BID
J nadpisy podobné DieBoxu
K závorka, resp. R za èíslem zprávy
L vypsat dobu ivotnosti
M vypsat cílovou adresu (hierarchicky)
N otázka Vymazat zprávu? po ètení (jen READ)
O vypsat cílovou adresu (jen základní èásti adresy)
P vypsat boxy, jimi zpráva cestou prola (jen READ)
Q vypsat zprávy (bez zadání rozsahu) jen od posledního QUITu
(LIST/DIR)
R vypsat znaèky, které èetly zprávu (jen READ)
S vypsat podadresáøe (LIST/DIR)
T vypsat èas
U vypsat øádku uplink (jen READ)
V vypsat vymazané zprávy (viz UNERASE)
W vypsat nadpis zprávy
X poslat prázdnou øádku pøed nadpisem (LIST)
Y vypsat v datumu i rok
Z vypsat poèet øádek
PATH
PATH <adresa>
udává smìr odesílání pøi forwardingu. Obvykle jsou to sousední boxy, ke kterým se
adresa zadává. Platí to vak i pro konkrétní adresy boxu (pro user zprávy i pro bulletiny)
Pøíklady:
P OK0PHL
P all
p dl3rdv.bay.deu.eu
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PARAMETER
PARAMETER <øetìzec>
Vypíe momentální nastavení boxu. Bez parametru se objeví celý konfiguraèní
soubor. Blií informace v sysopské dokumentaci k boxu. Pomocí <øetìzce> mùe být
vyhledán specifický parametr konfiguraèního souboru. Pøístup mùe být jakkoliv zkrácen, pøi nejednoznaènosti se objeví vechny tomu odpovídající monosti.
Pøíklad:
par run

vypíe vechny externí programy, vyuitelné uivatelem boxu

PASSWORD
Pomocí A PW <øetìzec>
je moné si zadat vlastní password (heslo), aby nebylo moné zneuít znaèku. Maximální délka je 39 znakù. Po zalogování pøijde místo CTEXTu znak boxu a 5 èíslic,
oznaèujících poøadí písmen hesla - napø. :
OK0PPL> 2 4 34 22 1
Místo èísla je dosazeno pøísluné písmeno z password øetìzce. Správnou odpovìï
lze zaøadit na jakékoliv místo do øady max. dalích 45 znakù. Pokud je tedy správná
odpovìï abcde, pak je mono odpovìdìt tøeba i takto: odneufgiedooabcdeookoprekf
a odpovìï je akceptována jako správná. Vypnutí pomocí A PW (bez parametru). Znovu aktivovat heslo vak mùe jen sysop.
HESLO
viz PASSWORD
PURGE
Pokud je zruena zpráva pomocí ERASE, pak je jako zruená oznaèena, ale není
tomu tak skuteènì. Pøíkaz PURGE odstraní tyto zprávy fyzicky z disku. Vzhledem
k tomu se mìní èísla zpráv a po provedení tohoto pøíkazu. Po zadání PURGE ji není
moný pøíkaz UNERASE.
QUIT
Zruení spojení k mailboxu
READ
READ [<options>] [<adresáø>] [<rozsah>]
Ète vlastní zprávy nebo zprávy z bulletinù. Pokud nezadáme adresáø, je pouit ten
právì aktuální. Pøitom mohou být zadány následující options:
-A vypsat odesílatele
-E vypsat pøíjemce (nebo adresáø)
-D vypsat datum
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-Y
-T
-B
-Z
-L
-F
-M
-P
-H
-R
-U
-I
-W
-N
-C

vypsat datum + rok
vypsat èas
vypsat poèet bytù
vypsat poèet øádek
vypsat èas ivotnosti
vypsat výchozí box
vypsat celou adresu
vypsat zkrácenì celou cestu, kudy zpráva prola
vypsat R:- vypsat hlavièku (header) v celé délce
vypsat znaèky, které èetly zprávu
vypsat uplink øádku
vypsat BID
vypsat téma, èeho se zpráva týká
zeptat se po pøeèteni zprávy, zda ji zruit (Nachricht loeschen?)
výpis bez pøeruení na konci obrazovky (viz ALTER LINES)

Velká / malá písmena nerozhodují.
pøíkaz ALTER UREAD <options> u user souborù
ALTER IREAD <options> u bulletin souborù
Pøednastavuje vechny options (viz té HELP ALTER). Pøednastavení funguje s pøíkazem READ. Zadání rozsahu znaèí, která èísla zpráv mají být vypsána. Pokud rozsah
nezadáme, pak se vypíe poslední (tedy nejnovìjí) zpráva.
Pøíklady:
r -h ok1xyz 1-5
r -p- -f alle 200

- dává prvních 5 zpráv pro ok1xyz a listuje vemi header øádky
vech boxù, jimi zpráva prola.
- vydá zprávu èíslo 200 z rubriky ALLE, NEvypisuje cestu, kudy
prola, ale vypíe výchozí box.

REPLY
Po pøeètení zprávy, která byla urèena danému uivateli se dá pomocí tohoto pøíkazu
lehce na tuto zprávu odpovìdìt. Pøitom se pøevezmou vechna nezbytná data do zasílaného souboru. Pak se v názvu zprávy objeví RE: + název, jaký zadal uivatel.
ROZSAH
Zadání rozsahu je moné tam, kde mùe být zvolen poèet zpráv, napø. u DIR, LIST,
READ a ERASE. Zadání adresáøe musí pøedcházet zadání rozsahu. Pokud chybí, pouije se poslední aktuální adresáø. Rozsah vymezuje v adresáøi ty zprávy, které odpovídají
zadanému rozsahu. Zadaný adresáø mùe být udán v promptu (viz té HELP MAKRO).
Výbìr zpráv je urèen èíslem zpráv, které jsou uvedeny u pøíkazu DIR nebo LIST. Èíslo
je o to vyí, oè je zpráva novìjí, nejstarí zpráva má tedy èíslo 1. Rozsah mùe být
zadán následovnì:
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Zadání rozsahu
|
Vybrané zprávy
<ádné>
|
vechny v aktuálním adresáøi
5
|
jen zpráva è. 5
-7
|
posledních 7 zpráv (nejnovìjích 7)
1-7
|
prvních 7 zpráv v adresáøi
3|
vechny zprávy od tøetí výe
2-5
|
zprávy 2, 3, 4, 5

Pøíklady:
R satelit 1-4
L info -10
E dx 4

ète zprávy 1-4 adresáøe satelit
ukáe posledních 10, tedy nejnovìjích zpráv v adresáøi
info
vymae 4. zprávu adresáøe dx

SEND
SEND <adresáø> [@<adresa>] [#<doba ivotnosti>] <název>
zadání zprávy do mailboxu.
<adresáø>
Volací znaèka, které je zpráva urèena, nebo jméno adresáøe,
ve kterém má být zpráva uchována. Pøehled moných jmen
adresáøù pomocí pøíkazu DIR BOARDS.
<adresa>
Forwardovací adresa pro zprávu. Pokud nemá být odesílána pryè
nebo pokud je cílová adresa dotyèné znaèky známa, mùe
odpadnout.
U osobních zpráv se zde zadává volací znaèka boxu, ve kterém
je adresát dosaitelný. Zejména u zpráv adresovaných do
zahranièí by mìla být uvedena kompletní hierarchická adresa
(DB0AAB.DEU.EU nebo OE5XBL.AUT.EU). U bulletinù by místo toho
mìl být uveden rozdìlovník, podle kterého se zpráva odesílá
pryè, napøíklad DL nebo EU. Viz té HELP FORWARD.
<doba
Èas ve dnech, jak dlouho má být zpráva uchována. Tato doba je
ivotnosti> sdìlena také dalím boxùm, take po této dobì je zpráva vude
skuteènì zruena. U zpráv, které jsou i bez toho zajímavé jen
doèasnì, by se tato doba mìla zásadnì uvádìt (napø. termíny
setkáni, atd.).
<název>
Zde pouít krátké, ale výstiné upozornìní, o co se ve zprávì
jedná. Pouijeme-li jen
povechné názvy, napø. prosím
ètìte, pak je skoro jisté, e zprávu skoro nikdo nebude èíst.

Pøíklady:
s ok1xyz pøijde dneska?
s baycom @ vem #10 Nová verze hotova
s dl3rdv @ db0rgb.bay.deu.eu Hallo
STATUS

Zkratka ST F. Data o budoucím forwardingu. Vypíí se pøitom tyto informace:
-znaèka sousedního boxu
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-Ok: 0 partner nezastien pøi posledním pokusu
1 partner zastien
2 právì je pøijímán forward
3 právì se sestavuje spojení k partnerskému boxu
4 právì je vysílán forward
-Login: èasové období, kdy byl naposled partner konektován
-ConOk: èasové období, kdy byl naposledy úspìný pokus o spojení
(pokud u tìchto hodnot není nic napsáno, pak nebylo ádné spojení)
-User: poèet uivatelských zpráv, které zbývá odeslat
-Info: poèet zbylých bulletinù
-E/M: poèet ERASE/MYBBS informací, které jetì zbývají
SEITENSTOP
Aby zpráva pøes obrazovku jen neprobìhla, lze nastavit poèet øádek, po kterých se
má vysílání z boxu doèasnì zastavit. Nastavení pomocí ALTER LINES, zkratka A L
<poèet>. Pokud tuto funkci nezadáme, pak se A L nastaví na 0. Pokud je nastaveno A
L <> 0, pak se na konci posledního øádku objeví symbol +?>. Pak mùeme udìlat
následující:
RETURN:
zpráva pokraèuje dále
C:
zpráva pokraèuje, ale ji bez pauzy.
S:
pøeruení ètení, dalí ètení po zadání pøíkazu READ
Q nebo B: ukonèení spojení s mailboxem
U pøíkazù DIR, LIST, READ, CHECK se dá pomocí option -C projít zprávou bez
zastavení. Pokud je ALTER LINES nastaven na 0 nebo zastavení po kadé stranì
vypnuto pomocí -C, pak je moné pøeruit èinnost i pomocí stisknutí RETURN, pøed
ním nesmí být zadán ádný jiný pøíkaz. Lepí je vlastnì disconnect, protoe spojení
je zrueno ihned a box mùe být uvolnìn pro dalí spojení.
SETLIFE
SETLIFE <adresáø> <rozsah> [#] <dny>
Nastavuje momentální ivotnost jedné nebo více zpráv. Pøitom se zadává poèet dní
poèínaje dnem dnením. Tato doba mùe být mìnìna jen odesílatelem nebo adresátem zprávy (stejnì jako ERASE). Znak # mùe, ale nemusí být zadán (kvùli kompatibilitì
s boxem DF3AV).
Pøíklady:
setl baycom 5-10 30
setl ok1xyz 1- # 100
TALK
TALK <znaèka> <zpráva>
Posílá jednoøádkovou zprávu na jiného uivatele, který musí být momentálnì v boxu
napojen.
T <znaèka>
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Posílá ve, co následuje, urèenému uivateli. Vystoupení z tohoto módu pomocí /q.
T ALL <zpráva>
Posílá zprávu vem napojeným stanicím. Místo TALK mono dle libosti pouít pøíkazy
MSG, WRITE, CONVERS.
Poznámka:
Pro pøenáené zprávy je k dispozici jednoøádkový buffer. Pøi pøíli mnoha øádcích
najednou mùe tento buffer pøetéci a následuje odpovídající hláení. V dalích pøepracováních software dojde ke zmìnì.
Pøíklady:
t ok1xyz Ahoj Pepiku
w all Box bude bìhem 5 minut vypnut!
m ok1ivj
TIME
TIME nebo TI vypíe lokální èas.
TRANSFER
TRANSFER <adresáø> <rozsah> [>] <cílový adresáø> [@<bbs>] [#<life>] [název]
Pøesune zprávu do jiné rubriky, popø. k jinému uivateli. Mono pøitom zadat odpovídající údaje (jako u pøíkazu SEND), také novou dobu ivotnosti a/nebo novou
forwardovací adresu. U bulletinù se stará zpráva smae, u uivatelských zpráv zùstává
stará zpráva zachována, novì vytvoøená zpráva dostane dodatek Transfer .... Zpráva
mùe být pøesunuta jen pøíjemcem nebo adresátem (jako u ERASE). Znak > mùe,
ale nemusí být uveden. Pozor: není moné, dìlat TRANSFER v rámci jednoho adresáøe. Ke zmìnì forwardovací adresy nutno pouít pøíkaz FORWARD, ke zmìnì doby
ivotnosti pøíkaz SETLIFETIME.
Pøíklady:
TR baycom 5-6 software
tr ok1xyz 1- > ok1fyl @ db0rgb
USERS
USERS nebo U ukáe, kdo je napojen do systému. Pøitom je naznaèeno, co právì
dìlá:
Idle
uivatel nedìlá nic, jen zírá na obrazovku
Read
je ètena zpráva z boxu
Send
je posílána zpráva do boxu
Search
delí hledání, tedy DIR, LIST nebo CHECK
FwdTX
posílán forward do jiného boxu
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FwdRX
pøijímán forward z jiného boxu
You
ty sám
Uivatelé, kteøí jsou Idle, mohou být osloveni pomocí TALK
U <znaèka> ukáe nastavené parametry odpovídajícího uivatele ve
zkrácené formì
UNERASE
UNERASE <adresáø> <rozsah>
Zviditelòuje vymazané zprávy. Jen 1x dennì ve 4 hod ráno se zprávy z boxu
skuteènì maou. Jinak zùstanou i po vymazání pomocí ERASE v boxu, a mohou být
i èteny. Pomoci LIST -V nebo DIR -V je mono vymazanými zprávami i listovat. Pøitom
je za èíslem zprávy uveden dùvod vymazání zprávy:
E - zrueno pomocí ERASE nebo po otázce Vymazat zprávu?
K - zrueno SysOpem
F - zpráva byla forwardována a proto smazána
L - zpráva byla zruena dálkovì (ERASE-FORWARDING)
T - zpráva byla transferována na jiný adresáø
Aby bylo takové zprávy mono èíst pomocí DIR/LIST, je tøeba pouít pøíkaz UNERASE. Zadání rozsahu stejnì jako u DIR, READ, atd.
Pøíklad:
un ok1xyz 1- zviditelní opìt vechny zprávy pro ok1xyz
VERSION
Vypíe èíslo verze, datum, a velikost volné pamìti v poèítaèi a na disku. Zadání
Runtime dá èas ve formátu: den.hodina:minuta, jak dlouho ji software bìí bez
pøeruení. Zadání CPUindex zadá pøiblinou srovnávací hodnotu, jak rychlý je procesor poèítaèe provozujícího box. Mìøení je ale velmi nepøesné a výsledek by proto
nemìl být pøeceòován.
WRITE
jako TALK, viz HELP TALK.

7.3

DX Cluster

Seznam pøíkazù na DX Clusteru vyuívajícím Pavillion Software (OK0DXC,
OK0DXP).
Pøíkaz Zkratka Význam <Zkrácený pøíkaz>
Announce A msg Oznámení vem <A>
Bye B Odpojení od Packet Clusteru <BYE>
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CONFERence Pøechod do konferenèního módu <CONFER>
DELete DE Vymae zprávu è.# <DE MSG #>
DIrectory DI Zobrazí aktivní zprávy <DI>
DIrectory DI/All Zobrazí VECHNY aktivní zprávy <DI/A>
DIrectory DI/Own Ukáe zprávy pro tebe nebo od tebe <DI/O>
DIrectory DI/nn Ukáe nn aktivních zpráv <DI/nn>
DX DX Zadání DX stanice (frekv. udaná v kHz!) <DX FREQ CALL>
List L Toté co DIRECTORY <L>
Show DX SH/DX Zobrazí 5 posledních DX hláení <SH/DX>
Help nebo ? H Zobrazí nápovìdu <H>
Help pøíkaz Zobrazí nápovìdu pro urèitý pøíkaz <HELP SHOW>
Quit Q Toté co BYE <Q>
Read R Ète msg è.# <R MSG #>
REPly REP Odpoví na poslední ètenou zprávu <REP MSG #>
REPly REP/D Odpovìï na poslední ètenou zprávu s výmazem <REP/D>
Send S S/P Odele soukromou zprávu <S CALL> nebo <S/P call, SP call>
SEt SE Zapne uivatelské parametry Pøíklad: <SET/Name Tim>
SE/BEEP Vypne/zapne zvonek <SET/NOBEEP>
SE/DX Zapne reim oznamovaní DX <Výchozí ON> OFF=<SET/NODX>
SE/WWV * Zapne reim oznamovaní WWV * <Výchozí ON> OFF=<SET/NOWWV>
SE/ANN Zapne reim oznamovaní zpráv vem <Výchozí ON> OFF=<SET/NOANN>
SE/MAIL Zapne reim oznamovaní vzkazu <Výchozí ON> OFF=<SET/NOMAIL>
SE/TALK Zapne konverzaèní reim <Výchozí ON> OFF=<SET/NOTALK>
SE/LOGIN Zapne oznamení Login <Výchozí OFF> ON=<SET/LOGIN>
SE/LOGOUT Zapne oznamení Logout <Výchozí OFF> ON=<SET/LOGOUT>
SE/Name Zadání jména operátora <Karel>
SE/HOMe Zadání domácího clusteru <OK0DXC>
SE/QTH Zadání vlastního stanovitì <Trebic>
SE/LOCATion Zadání souøadnic pro výpoèet MUF <49 13 N 15 53 E>
SE/FILTER Filtruje DXCC prefix <SET/FILTER/CW/BANDS=40,20 JA>
Filtruje DXCC prefix <SET/FILTER/SSB/BANDS=15,10 JA>
SE/NOFILTER Vymae nastavení filtru <SET/NOFILTER/CW/BANDS=40,20 JA>
SE/Page poèet Nastaví poèet øádkù k pøeruení <SH/P 20>
SH/COMmands # Zobrazí rùzné databáze PacketClusteru <SH/COM>
SH/Users Zobrazí znaèky uivatelù <SH/U/FULL>
SH/CAL call Zobrazí adresu (OK,OM,SP) <SH/CAL OK2FD>
SH/Configuration Zobrazí konfiguraci clusterové sítì <SH/C>
SH/TIme Zobrazí èas a datum <SH/TI>
SH/TIme pfx Zobrazí mistní èas pro libovolný prefix <SH/TI KH6>
SH/DX freq1-freq2 Zobrazí DX aktivitu v rozsahu freq1-freq2 <SH/DX 14150-14200>
SH/DX komentar Zobrazí DX aktivitu s komentáøem <SH/DX up2>
SH/DX band Zobrazí standardní poèet DX ve zvol. pásmu <SH/DX 80>
SH/DX/n band Zobrazí n záznamù ve zvoleném pásmu <SH/DX/n 80>
SH/DX fragment Zobrazí DX dle zadaného fragmentu volaèky <SH/DX 5bda>
SH/DX/n Zobrazí n záznamù, standardnì je 5 <SH/DX/30>
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SH/DX pfx Zobrazí DX dle vybraného prefixu <SH/DX KH6>
SH/Heading pfx Vypoète smìr natoèení ant. na pøísl prefix <SH/H KH6>
SH/SUn pfx Vypoète východ a západ slunce dle pfx <SH/SU KH6>
SH/MUf pfx Vypoète MUF hodnoty dle zadaných pfx <SH/MUF KH6>
SH/MGr call Zobrazí jednotlivé QSL-managery <SH/MG 3A2MD>
SH/LOG call Hledaní jednotlivých uivatelù v logu DXC <SH/LOG OK2FD>
SH/LOG/n Zobrazí n záznamù v logu DXC <SH/LOG/30>
SH/NEed pfx Hledá volaèky ve zvoleném prefixu <SH/NE KH6>
SH/NEed call Hledá volaèku <SH/NE KH6FW>
SH/OBlast èíslo Zobrazí danné pfx ve zvolené oblasti <SH/OB 12>
SH/OBlast blok call Zobrazí èíslo oblasti dle zvoleného bloku call <SH/OB 12 UZ1AA>
SH/QSl call Zobrazí dotaz na QSL-info pro call <SH/QS ZL8RI>
SH/STation call Zobrazí zadaná data u zvolené volaèky <SH/ST OK2FD>
SH/Version Zobrazí instalovanou verzi DXC <SH/V>
Send call Odele zprávu urèité stanici <SEND N6IXX>
Send call call Odele zprávu nìkolika urèeným stanicím <SEND N6IX,W6GO,K6LLK>
Talk T Oslovení urèité stanice <T OK2FD text..>
TYpe TY Ète zvolený soubor <TY/BULLetin User.cmd>
UPDate UPD Aktualizuje databázi <UPD/Data>
UPLoad/FILE Zapíe veobecnou zprávu <UPL/File>
UPLoad/BULLETIN Zapíe bulletin <UPL/Bull>
WWV <WWV> * Zadání údajù WWV * <WWV SF=xxx,A=yy,K=zz, kratká pøedpovìï>
WWV <SH/WWV> * Zobrazí údaje WWV * <SH/WWV>
WX <WX> Zadání údajù o poèasí <WX situace>
SHow/WX <SH/WX> Zobrazí údaje o poèasí <SH/WX>
Seznam pøíkazù na DX Clusteru vyuívající systém CLUSSE (OK0DXI).
Announce
Odeslání oznámení uivatelùm v clusteru. Musí specifikovat oblast pro odeslání
zprávy: Full nebo f pro vechny uivatele, local nebo l pro místní uivatele.
AWay (text)
Jestlie opustí poèítaè na delí dobu (více jak 15 minut), je zdvoøilé informovat
o tom ostatní, e je zbyteèné se pokouet o spojení s tebou, v dobì kdy nejsi pøítomen.
Toto mùe splnit pøíkazem AWay. Stanice, které nejsou pøítomny u poèítaèe se zobrazí v pøehledu kulatými závorkami (OK1IVU). Pro zruení tohoto pøíkazu se zadá pøíkaz
HERe.
Area
Musí specifikovat oblast pro Announce a Wx pøíkazy. Pouij full nebo f pro
oznámení vem uivatelùm clusteru ,local nebo l pak pro místní zprávu. Také mùe
specifikovat jiný DX Cluster a odeslat zprávu pro uivatele tohoto jiného clusteru.
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Bye
Pøíkaz pro zruení spojení s DX Clusterem.
BEeps
Volby, pøi kterých zprávy z clusteru budou oznámeny s pípnutím(CTRL-G). Typy
moných zpráv: Announce(pøíkaz SHOUT a Say),Dx,Wwv,wEather,User login/ logout,
Node login/logout, Local user login/logout.
Beeps off
vypne vechna pípnutí
Beeps on
zapne vechna pípnutí
beeps - dx
DX vypnuto pípnutí
beeps dx - e w DX zapnuto pípnutí, poèasí a WWV vypnuto
Conference
Vstup do konferenèního módu, který je podobný jako na Internetu. V konferenèním
módu vechny pøíkazy zaèínají /. Po napsání pøíkazu /H získá HELP vech pøíkazù v tomto módu. Pøíkazem /Q opustí konferenèní mód a pøechází do módu clusteru.
CHarset (èíslo)
V nìkterých zemích (severní státy, Nìmecko a pod.) mají problémy se speciálními
znaky své abecedy. Systém Clusse má vnitøní konversní tabulku pro rùzné národní
tabulky a tak si kadý mùe vybrat, jaký systém pouít. Tento pøíkaz se pouívá s pøehledem moných konversních tabulek a výbìrem z nich.
ch 0
vypne pøeklad
char 1 vybere tabulku èíslo 1
ch
pøehled moných konversních tabulek
Dx info o frekvenci dx stanice
Zaslání DX hláení. Frekvence se udává v kHz, napø. 21004.3 nebo 144380. Mùe také pøidat rùzné info o dx stanici, napø. QSL manager, jméno operátora a pod.
Pouij také LIST pøíkaz k seznamu dx hláení.
Find (databáze) (klíèové slovo)
Hledá databázi pro specifikované klíèové slovo. Bez parametru ukáe seznam instalovaných databází. Bez klíèového slova ukáe info soubor o specifikovaných
databázích.
find
find qsl
f qsl za1a
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HERe
Jestlie opustí svùj poèítaè na delí dobu (více jak 15 minut), je zdvoøilé toto
oznámit ostatním, aby se nepokoueli o spojení s tebou, zatím co jsi pryè. Toto je
moné splnit pomocí pøíkazu AWay. Stanice, které nejsou pøítomny, jsou ukázány v pøehledu uivatelù v závorkách (OK1IVU). Kdy se vrátí zpìt, je dobré zadat pøíkaz
HERe k obnovení pùvodního stavu.
L lprefix lband lsuffix linfo
Seznam specifikovaného mnoství posledních DX hláení, max 100, standartní poèet
je 10.
LPrefix

hledá specifikované prefixy nebo znaèky

LSuffix

hledá sufixy

LBand
ství

vydá seznam hláení na specifikovaném pásmu ve specifikovaném mno-

LInfo

hledá slovo v info poli

Nastavením LOgin Dx obdrí seznam poslednich 10 dx hláení po pøihláení.
LAnn (seznam)specifikuje mnoství posledních hláení
LAFrom

je seznam hláení, které byly odeslány specifikovaným uivatelùm

LAString

je hledání øetìzce v textu hláení.

Nastavením LOgin Ann obdrí seznam posledních hláení po pøihláení.
LConnections (mnoství)
Seznam posledních pøihláení do clusteru.
LErrors (linky)
Seznam specifikovaného mnoství linek od konce error logu Clusse.
LOgin
Nastavení seznamu, který chce vidìt pøi pøihláení k systému. Moná hláení jsou
:Users, Dx, Announces, Fortune. Fortune je nahodilý výbìr z databáze.
LWwv (amount)
Seznam specifikovaného mnoství posledních WWW hláení, standartnì je 1.
Messages
Výbìr, která hláení DX Clusteru je moné ti zaslat. Moné typy hláení jsou: Announce, Dx, Wwv, wEather, User login/logout, Node login/logout, Local user login/logout.
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Nodes (znaèka)
Seznam vech DX Clusterù v síti nebo více informací ze specifikovaného nódu.
NList
Ukazuje znaèky v souboru nódu.
NAme (name)
Pouij, kdy chce sdìlit systému své jméno. Ostatní se mohou zeptat pouitím
pøíkazu Users.
NEws (mnoství)
Ukazuje oznámení z konfigurace cluster systému sysopem. Nové zprávy jsou automaticky ukázány pøi tvém pøihláení.
NRoutes
Seznam DX Clusterù, se kterými je cluster pøímo spojen.
Prefix (prefix/znaèka)
Sdìlí, které zemi náleí prefix nebo znaèka. Také ukáe kontinent, èíslo CQ a ITU
zony, místní èas a souøadnice zemì.
PIng node
Uitím tohoto pøíkazu vyzkouí, jak rychle linka pracuje. Clusse vyle packet na
nód, který okamitì odpoví a kdy se zpráva dostane zpìt, bude informován, jak
dlouho to potrvá.
Qth (mìsto, okres, lokátor atd.)
Uitím tohoto pøíkazu sdìlí systému své QTH. Ostatní se mohou zeptat pouitím
pøíkazu Users.
Say øetìzec
Vyle oznámení uivatelùm na místním cluster nódu. Je to zkrácený pøíkaz Announce local.
SHOUT øetìzec
Vyle oznámení vem uivatelùm cluster sítì. Je to zkrácený pøíkaz Announce
full. Pøíkaz neakceptuje zkrácení (musí to být celý pøíkaz), protoe nìkteøí uivatelé
vysílají clusteru zkratky, zvlátì ti, kteøí pouívají PacketCluster (TM), kde se pouívá
pøíkaz SHOW/cokoliv. (Software Pavillion).
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STatus
Seznam vech aktivních BPQ spojení a info o nich: Znaèky, St(BPQ stream), Mode,
User/Link v daném èase, Data TX/RX, NA (mnoství packetu pro pøenos), Mf (MAX
rámcù), Pln(paclen), P(radio port) typ spojení.
SHOW/whatever
Clusse neobsahuje pøíkazy typu SHOW jako PacketCluster(TM)(napø. typ OK0DXP).
Dx hláení jsou ukázány pomocí pøíkazu LIST, (k vyslání se pouijí
Shout,Say pøíkazy) uitím LAnnoucements a WWv, seznam uitím LWwv.
Talk callsign message
TTime, TReply
Vyle osobní zprávu uivateli clusteru. Uivatel musí být na seznamu uivatelù.
V pøípadì, e není a ty ví, jaký pouívá nód, mùe mu poslat zprávu pøidáním znaèky nódu po uivatelovì znaèce, oddìlené znakem @. Jestlie nespecifikuje øetìzec,
který má být odeslán, vstoupí do Talk módu, kde se vyle ve pro jednoho uivatele.
TIme
Ukáe èas a datum ze systému.
TIMEStamp (yes/no)
Pøipojí èas k nejznámìjím cluster zprávám (talk,announce,www atd.)
Users (znaèka)
UList
Seznam nódù v síti DX Clusterù a uivatelù na kadém nódu, jestlie jsou známy.
Uivatelé se znakem ! po znaèce jsou známy systému a jsou pøihláeni.
UPtime
Øekne ti, jak dlouho je software clusteru sputìn nepøetritì.
Wx text
Jako oznámení, ale vyuívá zmìny info o poèasí.
Who
Ukáe uivatelský seznam pro konferenci. Pouívá stejné parametry jako konference.
WWv (sfi) (a) (k) (pøedpovìï)
Zapíe WWW podmínky íøení pro DX cluster. WWW report mùe být slyet na
1.5,5,10,15 a 20 MHz v 18 minutì po zaèátku kadé hodiny. V jiném pøípadì mùe
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WWW pøenáet pøesnou frekvenci a standard èas. Podmínky íøení jsou zapisovány
kadé tøi hodiny a DX cluster nepøijímá ádné WWW pøíkazy, jestlie je právì informován v tøíhodinové periodì.
Pøíkazy v convers módu :
/Announce area text
Tento pøíkaz se pouívá k vyslání oznámení bez vystoupení z konvers módu.
/Bye
Disconnect ze systému.
/Channel n
Pøepínaè ke zmìnì èísla kanálu. Jen uivatelé na stejném kanálu se mohou slyet.
/Dx frekvence znaèka info
Toto se vyuívá k vyslání DX hláení bez vystoupení z konferenèního módu.
/Invite znaèka
Zale uivatelùm pozvání na tvùj kanál.
/Message znaèka text
Zale osobní zprávu ke specifikovanému uivateli v konferenèním módu.
/Personal text
Nastaví tvùj osobní popis, který mùe vidìt v seznamu pøíkazem /wl, vèetnì
tvého jména a QTH.
/Quit
Pouívá se k oputìní konference a návratu zpìt do módu cluster.
/Talk text
Zale zprávu uivatelùm Dx clusteru
/Users
Seznam uivatelù v cluster síti.
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/Who (l/u/*)
Seznam kanálù, které jsou pouity v konferenèním módu a uivatelù na kadém
kanálu. Pouij L parametr a obdrí LONG verzi ze seznamu, vèetnì osobních textù
od kadého uivatele.

7.4

BBS typu F6FBB v.5.15c

V prostøedí BBS typu F6FBB existují dva nezávislé podsystémy - BBS a SERVER.
Pøechod mezi nimi se øídí pøíkazem F.
Uvedené podsystémy nabízejí uivateli BBS øadu funkcí, slueb a informací soustøedìných do nìkolika ucelených blokù:
BBS
MAILBOX
potovní schránka, výmìna zpráv a bulletinù
FBBDOS
operaèní systém na principu MS-DOSu
GATEWAY vyuití jiných kmitoètù, které BBS nabízí komunikaèní sluby typu REQDIR,
REQFIL, REQCFG, NEWDOC, WP, AUTO7P, MULTI, REQKEP umoòují napø. zaslání
textového souboru adresátovi na objednávku do jeho BBS apod. (seznam
instalovaných komunikaèních serverù lze zjistit pøíkazem PS)
SERVER
STATISTIKA údaje o provozu BBS a jejích uivatelích
DOKUMENTACE banka textových dokumentù
CALLBOOK
adresáø stanic vyuívajících BBS
LOKÁTORY
rùzné výpoèty s QTH-lokátory
SATELITY
výpoèet parametrù drah, údaje o satelitech
Ke kadému pøíkazu existuje vlastní nápovìda, kterou lze vyvolat zápisem
otazníku ?, za ním následuje mezera a poadovaný pøíkaz, napø.:
?H
vypíe abecednì seøazený pøehled vech dostupných pøíkazù
?L
vypíe nápovìdu ke vem variantám pøíkazu L (výpis zpráv)
?S
vypíe vechny varianty pøíkazu S pro zápis nové zprávy.
? REQDIR
zobrazí nápovìdu k serveru REQDIR (obdobnì lze pouít i pro
komunikaèní servery REQFIL, REQCFG, NEWDOC a WP).
Dostupné pøíkazy v módu BBS - mailbox
A (Abort)
B (Bye)

- pøeruení výpisu
- rozpojení s BBS
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C (Conference) - vstup do konference
D (DOS)
- pøechod do FBBDOSu nebo pøeètení souboru z FBBDOSu
(download)
F (FBB)
- pøepnutí do módu SERVER
G (Gateway)
- pøístup na jiné kmitoèty metodou GATEWAY
H (Help)
- nápovìda
I (Info)
- informace o systému
J (Jheard)
- seznam nìkolika posledních spojených stanic
K (Kill)
- smazání zprávy
L (List)
- výpis seznamu zpráv
M (Make)
- zkopírování zprávy do souboru
N (Name)
- zmìna Tvého jména pro komunikaci s BBS
NZ(Zip)
- zadání Tvého potovního smìrovacího èísla
NH(HomeBBS)
- zadání Tvojí domácí BBS
O (Option)
- výbìr rùzných parametrù (napø. stránkování a jazyková
verze)
PS(Servers)
- zobrazení dostupných komunikaèních serverù v této BBS
PG(Program)
- sputìní (výpis) instalovaných DOSových programù
R (Read)
- ètení zprávy
S (Send)
- zápis nové zprávy
T (Talk)
- pøivolání sysopa ke klávesnici
U (Upload)
- zápis souboru do FBBDOsu
V (Verbose)
- ètení zprávy (jako R , ale s uvedením vech BBS)
W (What)
- seznam dostupných souborù v FBBDOSu
X (Expert)
- pøepínání mezi módem NORMAL a EXPERT
Y (Yapp)
- pøenos binárních souborù protokolem YAPP
Z (Zap)
- smazání souboru v FBBDOSu
> (Send text) - vyslání krátkého textu jiné stanici spojené s BBS
(break)
= (Connect)
- spojení s jinou stanicí, která také pracuje s BBS
! (Info)
- zkrácená verze pøíkazu I (informace o systému)
* (Wildcard)
- nahrazovací znak, jako @,?,#,=,*,& - nápovìda viz ?
*
Poznámka: na poslední pouité èíslo zprávy se lze odkázat znakem #
(napøíklad po pøeètení zprávy è. 1235 pøíkazem R 1235 lze tuto zprávu smazat
pøíkazem K # ).
A (ABORT)
Bìhem dlouhého výpisu z BBS mùe vyslat pøíkaz A (ABORT) pro jeho ukonèení.
Výpis se zastaví a po urèité krátké dobì a BBS se zeptá, zda si chce pøeèíst nìkteré
z uvedených zpráv (výpis pak dále pokraèuje po jejich pøeètení), nebo zda chce pokraèovat ve výpisu zpráv, a nebo zda si pøeje ukonèit celý výpis. V tom pøípadì se
znovu objeví normální pøíkazová øádka BBS. Pøíkaz A lze rovnì pouít i na mnoha
jiných místech, napø. pri ètení dlouhého textového souboru.
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ACK
Zápisem textu /ACK od prvního znaku na øádce v zadávané zprávì obdrí potvrzovací zprávu z cílové BBS, a tam Tvoje zpráva dojde. Cílová BBS vak MUSÍ být
typu FBB.
B
Pøíkaz B zajistí rozpojení s BBS. S BBS se lze rozpojit i pomocí pøíkazu Tvého TNC,
ale pak se neaktualizují nìkteré údaje v BBS - BBS toti pøedpokládá, e dolo k porue
na pøenosové trase a nezmìní napø. èíslo poslední nabídnuté zpraávy (pro pøíkaz L).
C, CW
Pøíkaz CW vypíe vechny stanice, které jsou v konferenci. Do konference pak lze
vstoupit pøíkazem C.
V konferenci musí vechny pøíkazy zaèínat teèkou od prvního znaku na øádce.
Dostupné jsou tyto pøíkazy:
.C[port] [znaèka] [V digipeater...] spojí stanici na pøísluném portu
.D rozpojení uivatele z konference
.H zobrazí tuto nápovìdu
.W vypíe volací znaèky stanic v konferenci
.Q umoní uivateli opustit konferenci
D
Pøíkaz D má dvì rozdílné funkce:
1) Ètení textového souboru z FBBDOSu. Pøi zápisu D [jméno_souboru] vyle BBS
obsah textového souboru daného jména. Soubor musí být v hlavním (koøenovém)
adresáøi. Je-li soubor v podadresáøi, je nutno zadat celou cestu k souboru, napø. D
VHF\VHF.DX Viz té nápovìdu k pøíkazùm W a Z (? W resp. ? Z).
2) Samotný pøíkaz D spustí FBBDOS. Pøíkazy FBBDOSu jsou velmi podobné pøíkazùm
operaèního systému MS-DOS. Uivatelé mají pøístup k èásti pevného disku BBS.
Seznam vech pøíkazù v FBBDOSu zjistí pomocí ? po pøepnutí do FBBDOSu.
F
Pøíkaz F slouí k pøechodu z módu BBS do módu SERVER (a pak i pro pøechod
zpìt z módu SERVER do módu BBS).
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V módu SERVER existuje zvlátní menu, podle kterého lze napø.:
- získat statistické údaje o vyuití BBS
- èíst dokumentace rùzného druhu uloené v bance dat
- zjistit informace o ostatních uivatelích této BBS
- vypoèítat vzdálenosti mezi QTH-lokátory, pøepoèítat zemìpisné souøadnice na
lokátory a naopak
- zjistit parametry a vypoèítat dráhy rùzných satelitù
Pro dalí nápovìdu zapi ? po vstupu do módu SERVER. Podrobnou nápovìdu
k jednotlivým pøíkazùm získá zápisem ? [pøíkaz], tedy napø. ? N .
G (GATEWAY)
Pøíkazem G lze vstoupit do reimu GATEWAY (pokud ji BBS umoòuje a je-li na
portu gateway dostupný kanál) a pracovat tak na rùzných kmitoètech, které BBS nabízí.
V reimu GATEWAY se pouívají tyto pøíkazy:
C : spojení (connect)
D : rozpojení (disconnect)
H : nápovìda
J : seznam posledních 20 monitorovaných stanic
K : konverzaèní mód
M : zapnutí nebo vypnutí monitoru (pracuje jako pøepínaè)
P : pøímý pøechod z jednoho portu na jiný (napø. P1 pro pøechod ze
stávajícího portu na port 1)
B : návrat do módu BBS
> : návrat zpìt do pøíkazového módu
Nejprve je Ti pøiøazen dostupný port. Pokud ji není obsazen, ponese Tvoji znaèku.
Po spojení s protistanicí se automaticky nastaví konverzaèní mód. Pøíkazem K lze
rovnì zapnout konverzaèní mód. Po rozpojení s protistanicí se znovu nastaví pøíkazovy mód (bìhem spojení je mono tento mód vyvolat stisknutím ESC nebo zápisem
znaku > a <return> ). Za pøíkazem C musí následovat znaèka protistanice (pøípadnì
doplnìná písmenem V a seznamem digipeaterù, jak je obvyklé), napø.:
C OK1XYZ V OK1ABC OK1DEF
I (INFO)
I
I znaèka
ID
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- získání informace o této BBS.
- informace o znaèce z databáze White Pages (viz
- poèet záznamù v databázi White Pages

? WP)
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IH zóna
IZ psè

- informace o stanicích z dané zóny (napø. EU) z White Pages
- informace o stanicích s daným potovním smìrovacím èíslem
(z WP)
I@ znaèka - informace o stanicích s danou domácí BBS (z WP)
Ve vìtinì pøíkazù týkajících se databáze WP jsou povoleny i nahrazovací znaky
(napø. *).
J
Pøíkaz J zobrazí nìkolik posledních spojených nebo slyených stanic.
JK
JA
JB
J1
J2

vypíe
vypíe
vypíe
vypíe
vypíe

seznam posledních spojených stanic
seznam posledních spojených stanic na portu A (TNC-A)
seznam posledních spojených stanic na portu B (TNC-B)
seznam posledních monitorovaných stanic na portu A (TNC-A)
seznam posledních monitorovaných stanic na portu B (TNC-B)

K (KILL)
Pøíkaz K slouí pro smazání zpráv urèených Tobì nebo Tebou napsaných.
K [èíslo] smae jednu zprávu, napø. K 4500
KM
smae vechny Tobì urèené zprávy, které jsi ji èetl(tento
pøíkaz nesmae dosud nepøeètené zprávy).
Zprávy, které nejsou pro Tebe ani od Tebe, mùe smazat pouze sysop.
L (LIST)
Pøíkaz L vypíe seznam zpráv v MAILBOXu.
L
vypíe vechny nové zprávy od posledního pøíkazu
L
v nastavené rubrice
LB
vypíe pouze bulletiny
LC
slouí pro výpis s výbìrem tématu (rubriky) - viz dále
LM
vypíe vechny zprávy pro Tebe (List Mine)
LN
vypíe vechny zprávy pro Tebe, které jsi dosud neèetl
(List New)
LL [èíslo] vypíe nìkolik posledních zpráv v nastavené rubrice (List
Last), napø. LL 10
LS [text]
vypíe zprávy s výskytem daného textu v krátkém popisu
zprávy v nastavené rubrice (nezávisí na velkých a malých
písmenech)
L< [znaèka] vypíe zprávy od stanice s danou znaèkou, napø. L< OK1XYZ
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L> [znaèka]
L@
L@ [znaèka]
L [èíslo]L [èíslo]-[èíslo]
LU
LR

vypíe zprávy pro stanici s danou znaèkou
vypíe místní bulletiny bez definovaného pole @BBS
vypíe zprávy s polem @[znaèka]
vypíe zprávy s vyím èíslem, ne je zadané
vypíe vechny zprávy mezi uvedenými èísly
vypíe vechny dosud neètené zprávy pro Tebe nebo od
Tebe
vypíe zprávy v obráceném poøadí, tj. poèínaje tou
nejstarí (tento pøíkaz mùe ve vìtinì pøípadù
nahradit pøíkaz L , napø. LR 1-100)

Poznámka: pøíkazem ON èíslo lze nastavit daný základ (v tisících) a dále pøi
manipulaci s èísly zpráv ji pouívat èísla 0-999.
Zvlátnosti pøíkazu LC:
- Tímto pøíkazem lze zvolit výpis s výbìrem tématu (rubriky). Jestlie napø. zapíe
pøíkaz LC OKINFO , pak vìtina pøíkazù pro výpis bude pracovat pouze v rámci
daného tématu, v tomto pøípadì v rubrice OKINFO. Lze pouít i nahrazovací
znak *, napø. LC *DX* nastaví rubriky jako DX, VHFDX a DXHF najednou.
- Pøíkazem LC * je mono se navrátit do normálního stavu (zobrazování vech
zpráv).
- Pøíkazem LC ? zjistí seznam vech dostupných rubrik.
M, MH, MV
M [èíslo] [jméno] : zkopíruje pouze samotný text dané zprávy do souboru se zvoleným
jménem
MH [èíslo] [jméno] : obdobné, ale ve stejném formátu jako R (èíslo)
MV [èíslo] [jméno] : obdobné, ale ve stejném formátu jako V (èíslo)
Tyto pøíkazy pøepíí staré zprávy.
MA [èíslo] [jméno]
: zkopíruje pouze samotný text dané zprávy do
souboru se zvoleným jménem
MHA [èíslo] [jméno] : obdobné, ale ve stejném formátu jako R (èíslo)
MVA [èíslo] [jméno] : obdobné, ale ve stejném formátu jako V (èíslo)
Tyto pøíkazy nepøepíí ji existující soubor, ale pøipojí dalí text na jeho konec.
N (NAME)
Pøíkazem N mùe zadat nebo zmìnit Tvé køestní jméno pro komunikaci s BBS.
Syntaxe pøíkazu je N [jméno] .
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NH (HOMEBBS)
Pøíkaz NH slouí pro zadání Tvé domácí BBS, napø.:
Pøíklad: NH OK0PHL
NP
Tento pøíkaz slouí pro zmìnu hesla pro pøístup na BBS po modemovém portu
(pøes telefonní linku).
NL
Tento pøíkaz slouí pro zadání nebo zmìnu Tvého QTH-lokátoru.
NQ
Tento pøíkaz slouí pro zadání nebo zmìnu Tvého mìsta.
NZ (ZIP)
Tento pøíkaz slouí pro zadání nebo zmìnu Tvého potovního smìrovacího èísla.
Èíslo je lepí zadávat bez mezer nebo pomlèek.
O (OPTION)
Pøíkazem O lze nastavit rùzné parametry pøi komunikaci mezi BBS a uivatelem.
Samotný pøíkaz O zobrazí pouitou jazykovou verzi, stránkování a èíslo základu pro
odkazy na zprávy.
- pøíkaz OP zapne nebo vypne stránkování zpráv (pracuje jako
pøepínaè)
- pøíkaz OP [poèet_øádek] zapne stránkování se zvoleným poètem
øádek na stránce
- pøíkazem OL zjistí dostupné jazykové verze pro komunikaci
BBS s uivatelem
- pøíkazem OL [èíslo_verze] si mùe zvolit pøíslunou jazykovou
verzi
- pøíkaz ON zobrazí èíslo základu pro odkazy na zprávy
- pøíkazem ON [èíslo] si lze zvolit nové èíslo základu pro
odkazy na zprávy.
Zadané èíslo se vynásobí 1000 a slouí jako nový základ, napø.: ON 6 nastaví
základ pro manipulaci se zprávami na 6000; po pøíkazu R 25 se zobrazí zpráva
6025; je-li potøeba pøeèíst napø. zprávu è. 5230, zapíe se èíslo celé: R 5230
Poznámka:

je povolen i tvar pøíkazu ON 6000 (èíslo se ji nenásobí).
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- pøíkazem OR si mùe zvolit, zda chce vypisovat nebo èíst i
privátní zprávy,které nejsou od Tebe nebo pro Tebe (pokud má
k tomu oprávnìní - nemusí to být jen sysop); tento pøíkaz
pracuje jako pøepínaè
- pøíkazem OM si mùe zapnout nebo vypnout zobrazení seznamu
nových zpráv
pro Tebe pøi kadém novém spojení
PS
Pøíkazem PS mùe zjistit, jaké servery jsou dostupné v této BBS. Standardnì
bývají servery NEWDOC, REQDIR, REQFIL, REQCFG a WP (White Pages).
PG (PROGRAM)
Pøíkaz PG samotný slouí k výpisu dostupných DOSových programù, které lze
pøímo spoutìt. Výstup programu odele BBS ihned uivateli. Uvedené programy lze
spustit pøíkazem:
PG [jméno_programu] [parametry]
Poznámka: obvykle vak lze PG vypustit a programy spoutìt jen jejich jménem (pokud nekoliduje s jiným pøíkazem).
R (READ)
Pøíkaz R slouí pro ètení zpráv z MAILBOXu (ne pro ètení souborù z FBBDOSu).
- Pøíkaz R [èíslo] pøeète jednu zprávu s daným èíslem (mezi R
a èíslem je mezera); lze zapsat více èísel oddìlených mezerou.
- Pøíkaz RM slouí ke ètení vech zpráv, které jsou pro Tebe
(Read Mine).
- Pøíkaz RN slouí ke ètení vech nových zpráv pro Tebe (Read
New).
- Pøíkaz RU slouí ke ètení vech dosud nepøeètených zpráv
(status N), které jsou pro Tebe nebo od Tebe.
- Pøíkaz R< [znaèka] slouí ke ètení zpráv od urèené stanice,
napø.:
- Pøíkaz R> [znaèka] slouí ke ètení zpráv adresovaných dané
stanici.
S (SEND)
Pøíkaz S slouí pro zápis zpráv do MAILBOXu.
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S[typ] [znaèka]
- slouí k vyslání zprávy dané stanici. Typ
mùe být P pro privátní zprávu nebo B pro bulletin. Mezi typem
zprávy a znaèkou musí být mezera: SP OK1XYZ
S[typ] [znaèka] @ [znaèka_BBS] - slouí k vyslání zprávy dané
stanici do jiné BBS, napø.: SP OK1XYZ @ OK0PPL
SB VSEM - slouí pro vyslání bulletinu do místní rubriky VSEM
(nebude se pøedávat dalím BBS)
SR [èíslo] - slouí pro vyslání odpovìdi na urèitou zprávu danou
èíslem (Send Reply), napø.: SR 4526
SC [èíslo] [znaèka] - slouí k vytvoøení kopie zprávy (dané
èíslem) jiné stanici (Send Copy). V tomto pøípadì mùe psát
zprávu jako obvykle, a po ukonèení (CTRL-Z) se kopie pøidá za
Tvùj text. Nechce-li nic pøipsat, staèí zadat pouze CTRL-Z pro
konec.
T (TALK)
Pøíkazem T lze pøivolat systémového operátora BBS (sysopa) ke klávesnici. Je-li
pøítomen, bìhem jedné minuty se Ti ozve. V opaèném pøípadì BBS oznámí jeho nedostupnost, navrátí Tì zpìt a mùe normálnì pokraèovat. Sysop Ti napø. nemùe
odpovìdìt, pokud je právì spojen s jinou stanicí. Jiným dùvodem mùe být právì
provádìná údrba BBS.
U (UPLOAD)
Pøíkaz U slouí pro zápis textového souboru do hlavního adresáøe FBBDOSu. Syntaxe pøíkazu je: U [soubor] . Pokud se jméno souboru zadá vèetnì cesty, zapíe se do
pøísluného adresáøe (místo do hlavního).
V (VERSION nebo VERBOSE), VM, VN
Pøíkaz V zobrazí stávající verzi této BBS, datum uvolnìní software a poznámku
copyright. Zobrazí se také poèet aktivních zpráv a pøítí èíslo zprávy. Pro tento úèel
se pøíkaz V pouije bez argumentu. Pøíkazem V vak lze také èíst zprávy z MAILBOXu
(obdobnì jako pøíkazem R, ale vèetnì pøenosové cesty, tj. cesty, kudy zpráva dola do
této BBS). Pouívá se stejnì jako pøíkaz R, viz pøíklady:
V 4237 zobrazí obsah zprávy s èíslem 4237. Lze zapsat i více
èísel za sebou a oddìlit je navzájem mezerami.
VM
pøeète si vechny zprávy adresované Tobì
VN
pøeète si vechny nové zprávy adresované Tobì
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W (WHAT)
Pøíkaz W slouí k výpisu obsahu daného adresáøe FBBDOSu. Samotný pøíkaz W
bez argumentu vypíe obsah hlavního adresáøe.
Pøíklad: W VHF

vypíe obsah adresáøe VHF.

WILDCARDS (@, ?, #, =, *, &)
K dispozici jsou následující nahrazovací znaky (wildcards):
@
?
#
=
*
&

nahradí jedno písmeno
nahradí jeden alfanumerický znak (A-Z, a-z, 0-9)
nahradí jednu èíslici
nahradí jakýkoliv znak mimo mezery
nahradí jakýkoliv øetìzec znakù
hledá teèku (.) nebo konec øetìzce, napø.:

X (EXPERT)
Pøíkaz X pøepíná reim práce uivatele mezi NORMAL a EXPERT. V reimu NORMAL se vypisuje kompletní pøíkazová øádka a standardní zprávy. Reim EXPERT dává
velmi krátkou pøíkazovou øádku a nic více.
Y (YAPP)
Pøíkaz Y vyvolá protokol YAPP pro pøenos binárních souborù. Tvùj software musí
rovnì podporovat tento protokol. Tento pøíkaz i pøíkazy od nìho odvozené se pouívají pouze v módu MAILBOX (v FBBDOSu lze pøenos souborù protokolem YAPP vyvolat
pomocí pøíkazù YPUT a YGET).
YW
vypíe seznam binárních souborù
YI
vypíe seznam binárních souborù s jejich popisy
YN
vypíe nové binární soubory od Tvého posledního
spojení
YU [soubor] slouí pro zápis nového binárního souboru do FBBDOSu.
Nelze pøitom pøepsat existující soubor stejného jména.
YD [soubor]
slouí k pøíjmu binárního souboru z FBBDOSu
YZ [soubor]
vymae urèený binární soubor v FBBDOSu
Z (ZAP)
Pøíkaz Z slouí pro vymazání souboru z FBBDOSu, pokud se právì nachází v módu BBS. Nemusí proto pøecházet do FBBDOSu a pak zase zpìt. Lze zadat i cestu
k danému souboru, pokud se nenachází v hlavním adresáøi.
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>
Pøíkaz > [znaèka] [text] vyle krátký text jiné stanici, která je rovnì spojena s BBS.
Text se vyle zpùsobem pøipomínajícím provoz BREAK.
=
Pøíkazem = [znaèka] se lze propojit s jinou stanicí, která je rovnì spojena s BBS.
Zápisem CTRL-Z se obì stanice rozpojí a navrátí k samostatné práci v BBS.
!
Tímto pøíkazem mùe zjistit mimo jiné seznam vech spojených stanic, celkový
poèet zpráv v BBS a poslední Tobì nabídnutou zprávu (pøíkazem L ).
%
Tímto pøíkazem se zobrazí stav vech kanálù BBS a obsazení pamìti.
Práce v módu GATEWAY
Pøíkazy pro GATEWAY
C : spojení (connect)
D : rozpojení (disconnect)
H : nápovìda (tento text)
J : seznam posledních 20 monitorovaných stanic
K : konverzaèní mód
M : zapnutí nebo vypnutí monitoru (pracuje jako pøepínaè)
P : pøímý pøechod z jednoho portu na jiný (napø. P1 pro pøechod
ze stávajícího portu na port 1)
Q : návrat do módu BBS
> : návrat zpìt do pøíkazoveho módu
Nejprve je Ti pøiøazen dostupný port. Pokud ji není obsazen, ponese Tvoji znaèku.
Po spojení s protistanicí se automaticky nastaví konverzaèní mód. Pøíkazem K lze
konverzaèní mód zapnout rovnì. Po rozpojení s protistanicí se znovu nastaví pøíkazovy mód (bìhem spojení je mono tento mód vyvolat stisknutím ESC nebo zápisem
znaku > a <return> ). Za pøíkazem C musí následovat znaèka protistanice (pøípadnì
doplnìná písmenem V a seznamem digipeaterù, jak je obvyklé). Pøíklad: C OK1XYZ
V OK1ABC OK1DEF
Vechny pøíkazy v módu GATEWAY musí zadávat v pøíkazovém módu. Do tohoto
módu se dostane zápisem znaku >.
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C
D
J
K
M
P

Pøíkaz C [znaèka] slouí ke spojení s protistanicí pøes gateway.
Pøíkaz D slouí k rozpojení protistanice spojené pøes gateway.
Pøíkazem J lze vypsat posledních 20 monitorovaných stanic.
Pøíkaz K slouí k zahájení konverzaèního módu.
Pøíkazem M se zapíná a vypíná monitorování portu gateway (pracuje jako pøepínaè.).
Pøíkaz P [èíslo_portu] slouí k pøímému pøestupu z jednoho portu na jiný.

Q

Pøíkaz Q slouí k návratu do módu BBS. Jsi-li spojen s protistanicí pøes gateway,
bude tato stanice rozpojena.
>

Vysláním > (nebo stisknutím ESC) a klávesou <return> se aktivuje pøíkazový mód.

Komunikaèní servery
Tyto servery komunikují s uivatelem ve formì osobních textových zpráv. Základní
princip jejich èinnosti je jednoduchý: po obdrení privátní zprávy (adresátem je komunikaèní server na cílové BBS) se vykoná daná akce. Jaká, to záleí na pøísluném
serveru a na pøíkazech, které uivatel tomuto serveru odeslal. Pøípadný výstup ze
serveru se pole nazpìt uivateli.
Komunikaèních serverù mùe být v BBS instalována celá øada. Záleí jen na programátorech, jak kvalitní doplòky vytvoøí. Seznam serverù lze získat pøíkazem PS.
NEWDOC
NEWDOC je komunikaèní server, který slouí k zadávání nových informací do
DOKUMENTACE. Abys tam mohl zapsat soubor, poli privátní zprávu podle tohoto
vzoru:
SP NEWDOC @ (bbs)
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Pole pro krátký popis zprávy musí obsahovat dvì poloky: první z nich je jméno
souboru (vèetnì cesty v FBBDOSu, je-li zapotøebí - pokud daný adresáø neexistuje,
sám se vytvoøí), do nìho se vloí vlastní text, a druhou polokou je vlastní krátký
popis zasílaného dokumentu. Obì pole jsou navzájem oddìleny mezerou, napø.:
BBS.DOC Navod k pouziti teto BBS.
Pak následuje vlastní text zprávy, která se zkopíruje do pøedepsaného souboru
(zde BBS.DOC). Cílová BBS Ti pak pole potvrzovací zprávu, e byl dokumentaèní
soubor úspìnì vytvoøen.
Poznámka: pøíkazem L (LABEL) lze popis k dokumentu zmìnit (na nìkterých
BBS je vak takováto zmìna povolena jen sysopovi).
REQDIR
Komunikaèní server REQDIR dovoluje zaslat seznam dostupných souborù z cílové
BBS na objednávku. Pozdìji si lze rovnì na objednávku nechat poslat vybraný
soubor serverem REQFIL (nápovìdu k tomuto serveru získá pøíkazem ? REQFIL).
Chce-li napø. zjistit, jaké soubory jsou v hlavním adresáøi BBS OK0PRG, a Tvoje
domácí BBS je OK0PHL, poli privátní zprávu podle tohoto pøíkladu:
SP REQDIR @ OK0PRG
Pole pro krátký popis zprávy (subject) bude obsahovat toto:
*.* @ OK0PHL
Vlastní text zprávy se v tomto pøípadì nezadává, staèí tedy zapsat CTRL-Z nebo /
EX, jak je bìné.
Po nìjakém èase, kdy byla zpráva pøedána forwardem do cílové BBS (zde
OK0PRG), obdrí do své domácí BBS (zde OK0PHL) zprávu, která obsahuje seznam vech souborù v hlavním adresáøi cílové BBS.
Chce-li napø. zjistit vechny soubory *.ZIP v adresáøi YAPP, zmìní se oproti døívìjímu pøíkladu pouze první èást pole subject:
YAPP/*.ZIP @ OK0PHL
REQFIL
Komunikaèní server REQFIL dovoluje zaslat zvolený textový soubor z cílové BBS na
objednávku. Binární soubory vak takto nelze pøenáet. Seznam dostupných souborù
si lze vyádat pouitím serveru REQDIR (nápovìdu k tomuto serveru získá pøíkazem
? REQDIR ).
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Chce-li si napø. nechat poslat soubor NAVOD.TXT z hlavního adresáøe BBS
OK0PRG a Tvoje domácí BBS je OK0PHL, poli privátní zprávu podle pøíkladu:
SP REQFIL @ OK0PRG
Pole pro krátký popis zprávy (subject) bude obsahovat toto:
NAVOD.TXT @ OK0PHL
Vlastní text zprávy se v tomto pøípadì nezadává, staèí tedy zapsat CTRL-Z nebo
/EX, jak je bìné.
Po nìjakém èase, kdy byla zpráva pøedána forwardem do cílové BBS (zde
OK0PRG), obdrí do své domácí BBS (zde OK0PHL) zprávu, která obsahuje poadovaný textový soubor.
Pokud by byl napø. poadovaný soubor NAVOD.TXT v adresáøi MANUALY, bude
pole subject zprávy vypadat takto:
MANUALY/NAVOD.TXT @ OK0PHL
REQCFG
Komunikaèní server REQCFG dovoluje zaslat konfiguraci cílové BBS typu F6FBB
na objednávku do Tvé domácí BBS.
Chce-li si napø. nechat poslat soubor konfiguraci BBS OK0PRG a Tvoje domácí
BBS je OK0PHL, poli privátní zprávu podle pøíkladu:
SP REQCFG @ OK0PRG
Pole pro krátký popis zprávy (subject) bude obsahovat toto:
@ OK0PHL
Vlastní text zprávy se v tomto pøípadì nezadává, staèí tedy zapsat CTRL-Z nebo
/EX, jak je bìné.
Po nìjakém èase, kdy byla zpráva pøedána forwardem do cílové BBS (zde
OK0PRG), obdrí do své domácí BBS (zde OK0PHL) zprávu, která obsahuje poadovanou konfiguraci.
Databáze a server White Pages v BBS typu F6FBB
Mylenka této databáze pochází z BBS typu W0RLI. V BBS F6FBB se objevuje od
verze 5.15. Ke své èinnosti potøebuje pøídavnou pamì EMS nebo XMS, jinak ji nelze
spustit (pak nejsou dostupné ani pøíkazy pro zjitìní údajù z této databáze).
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Hlavní rysy bílých stránek
- dynamická databáze stanic PR obsahující znaèku, jméno, potovní smìrovací
èíslo, domovskou BBS a QTH stanice
- automatické adresování/smìrování poty do domovské BBS
- dálkové ovládání serveru (s pouitím forwardu)
- monost automatické aktualizace databáze s ostatními BBS F6FBB
Pøíklady pouití databáze
I OK1XYZ - zobrazí dostupné informace o zadané stanici (neznámé
poloky jsou nahrazeny otazníkem)
I SP*
- zobrazí informace o vech známých stanicích SP
I@ OK0PRG - zobrazí seznam stanic, které mají danou domovskou BBS
OK0PRG
IH TCH
- zobrazí vechny stanice s danou hierarchickou adresou
(TCH) nebo její èástí
IZ 272* - zobrazí stanice s potovním smìrovacím èíslem
zaèínajícím 272
ID
- zobrazí poèet poloek v databázi a pomìrné zastoupení
normálních stanic a BBS
Pouití serveru
ádané informace si lze také nechat poslat na dálku do své domácí BBS. Staèí,
kdy uivatel pole privátní zprávu serveru WP do cílové BBS, na názvu zprávy nezáleí, a jako vlastní text zprávy uvede seznam svých poadavkù (kadý poadavek na
zvlátní øádce).
Pøíklad:
SP WP @ OK0PRG
Dotaz pro WP
OK2* ?
OK1XYZ ?
Ctrl-Z

- privátní zpráva serveru WP BBS OK0PRG
- na názvu zprávy nezáleí, lze zapsat cokoli
- jako text zprávy jsou poadavky na øádkách
- bìné ukonèení textu zprávy

Obsah databáze
Pro kadou znaèku v databázi je vedeno jméno a dvì sady obsahovì stejných údajù:
datum aktualizace informace, domovská BBS, hierarchická adresa, potovní smìrovací
èíslo a QTH (jedno nebo více slov). První sada údajù je hlavní a pouívá se pro smìrování zpráv i pro zobrazení informací o dané stanici, druhá sada je pouze pomocná.
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Zpùsoby aktualizace databáze
Aktualizace databáze je moná ze tøech zdrojù, které jsou seøazeny podle jejich
priority:
1) Údaj zapsaný uivatelem, který je vdy pokládán za správný. Informace pochází
z odpovìdí na pøíkazy N (jméno), NH (domovská BBS), NQ (mìsto) a NZ (smìrovací èíslo). Souèasnì se aktualizuje datum tìchto informací podle data rozpojení stanice s BBS. V tomto pøípadì se aktualizují údaje v obou sadách (hlavní
i pomocné).
2) Domácí BBS lze aktualizovat i z hlavièek procházejících zpráv. Tento zpùsob
nemusí být vdy pøesný a proto pøímo neovlivní hlavní sadu údajù databáze.
Datum se nastaví na údaj podle vzniku zprávy.
3) V hlavièkách zpráv jsou uvedeny také informace o jednotlivých BBS, kterými
zprávy proly (hierarchická adresa, QTH v hranatých závorkách, potovní smìrovací èíslo za textem Z:). Datum je nastaveno podle èasového údaje uvedeného u pøísluné BBS. Aktualizuje se opìt pouze pomocná sada údajù.
UPOZORNÌNÍ: Pøi první spojením s FBB BBS se obvykle BBS dotazuje na HOMEBBS uivatele. Pøi odpovìdi pouze <ENTER> se zapíe jako HOMEBBS ta, ve
které je uivatel právì spojen.
Údrba databáze
Údrba databáze probíhá jednou dennì spolu s údrbou celé BBS, obvykle v noci.
Kontrolují se vechny poloky a nesprávné záznamy (napø. znaèka) se smaou. Zároveò se testuje datum aktualizace pomocné sady údajù. Je-li toto datum starí ne
zvolený poèet dní (standardnì 40), pak se údaje povaují za stabilní a vechny známé
poloky pomocné sady se pøesunou do odpovídajících poloek hlavní sady. Tento postup je tedy tolerantní ke zprávám, které odesílatel poslal z jiných BBS ne ze své
vlastní. Jinými slovy, ke zmìnì hlavních údajù dochází pouze po jejich pøímém zadání
uivatelem nebo tehdy, nemìní-li se údaje pomocné sady 40 dní.
FBB DOS
FBB DOS slouí jako banka nejrùznìjích textových i binárních souborù. Stejnì
jako v operaèním systému MS-DOS lze i zde jednodue vytváøet stromovou strukturu
adresáøù a zahrnout tak pøíbuzné soubory do jednoho adresáøe.
V FBBDOSu jsou dostupné tyto pøíkazy:
?
O
DIR
DU
EDIT
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nápovìda
parametry (stránkování, èíslo základu pro zprávy apod.)
výpis obsahu adresáøe
zobrazí vyuití disku
editace souboru øádkovì orientovaným textovým editorem
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GET
PUT
CD
MD, MKDIR
COPY
DEL
RD, RMDIR
TYPE

-

BGET
BPUT
YGET
YPUT
XGET

-

XPUT

-

X1GET

-

YGET

-

ZGET

-

LIST
LABEL
PRIV

-

VIEW

-

NEW

-

EXIT,F,QUIT B
-

pøeètení textového souboru z FBBDOSu (download)
zápis textového souboru do FBBDOSu (upload)
zmìna adresáøe
vytvoøení nového adresáøe ve stávajícím
vytvoøení kopie souboru pod novým jménem
smazání souboru
zruení adresáøe, je-li prázdný
pøeètení textového souboru se stránkováním (je-li
zapnuto)
pøeètení binárního souboru protokolem AUTOBIN
zápis binárního souboru protokolem AUTOBIN
pøeètení binárního souboru protokolem YAPP
zápis binárního souboru protokolem YAPP
pøeètení binárního souboru protokolem XMODEM (po
telefonu)
zápis binárního souboru protokolem XMODEM (po
telefonu)
pøeètení binárního souboru protokolem 1k-XMODEM
(po telefonu)
pøeètení binárního souboru protokolem YMODEM (po
telefonu)
pøeètení binárního souboru protokolem ZMODEM (po
telefonu)
výpis obsahu adresáøe s popisy (jsou-li vytvoøeny)
zmìna popisu daného souboru v FBBDOSu
pøechod na zvlátní adresáø (privátní), má-li jej
uivatel
zobrazení obsahu komprimovaných souborù (.ZIP, .ARJ,
.LZH)
zobrazení vech nových souborù od posledního pøíkazu
NEW
návrat do módu BBS
rozpojení

Pokud je v FBBDOSu instalováno více diskù, lze mezi nimi pøepínat podobnì jako
v MS-DOSu pøíkazy C: nebo D: atd.
Pro podrobnìjí nápovìdu k ádanému pøíkazu zapi ? (pøíkaz) .
B
Slouí k okamitému rozpojení s BBS.
CD
Je obdobou pøíkazu CD v MS-DOSu, slouí ke zmìnì adresáøe. Místo obráceného
lomítka (\) pøi zadání cesty lze pouít i lomítko obyèejné (/).
Radek Václavík, Pavel Lajner: Packet Radio - BEN technická literatura
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CD \YAPP
CD ..

nastaví adresáø YAPP dostupný z hlavního adresáøe
nastaví adresáø o 1 úroveò výe (zpìt), pokud lze

COPY
Vytvoøí kopii souboru pod novým jménem. Pøípadný existující soubor, který má
shodné jméno jako novì vytvoøená kopie, se touto kopií pøepíe.
DEL
Tento pøíkaz slouí pro smazání souboru. Mùe smazat pouze soubory, které jsi
sám zapsal. Soubory ostatních uivatelù mùe smazat jen sysop.
DIR
Tento pøíkaz vypíe obsah zvoleného adresáøe. Místo obráceného lomítka (\) pøi
stanovení cesty lze pouít i lomítko obyèejné (/).
DU
Tímto pøíkazem lze zjistit velikost zaplnìného a volného prostoru na disku.
EDIT
Tímto pøíkazem lze editovat textové soubory pøímo v FBBDOSu. Textový editor je
øádkovì orientovaný. Pro editaci lze vyuít následujících pøíkazù:
? : zobrazí vechny pøíkazy, které jsou k dispozici.
A : pøidá øádku za stávající øádku. Text nové øádky mùe následovat
za písmenem A. Mají-li za textem následovat dalí pøíkazy, text
musí být zakonèen znakem / (pøed dalím pøíkazem). Obsahujeli vlastní text znak /, pak se pøed toto lomítko musí vloit
znak \. Obsahuje-li vlastní text znak \, musí se zapsat
dvakrát za sebou (\\).
Ukazatel bude nastaven na zaèátek nové øádky.
B : nastaví ukazatel na zaèátek souboru.
E : nastaví ukazatel na konec souboru.
F : hledá první výskyt znaku (nebo øetìzce znakù) v souboru. Hledání
zaèíná od stávající øádky. Jde-li za sebou více pøíkazù, musí
být øetìzec znakù zakonèen znakem / (jako v pøíkazu A).
I : vloí øádku pøed stávající øádku. Jinak platí obdoba pøíkazu A.
K : vymae daný poèet øádek, který se zapíe tìsnì pøed písmeno K.
Pøíklad: 3K
vymae 3 øádky
Není-li zadáno ádné èíslo, vymae se 1 øádka.
L : pøesune ukazatel ze stávající øádky o daný poèet øádek dopøedu
(kladné èíslo) nebo zpìt (záporné èíslo).
Pøíklady: 5L
-10L
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N : zapíná a vypíná èíslování øádek (slouí jako pøepínaè).
P : zobrazí daný poèet øádek od stávající øádky.
Pøíklad: 8P
vypíe 8 øádek, poèínaje stávající øádkou.
R : vyhledá urèený øetìzec znakù a nahradí ho novým øetìzcem.
Pøíklad: ROK1/OK2 nahradívechny øetìzce OK1 øetìzci OK2
od stávající øádky a do konce souboru.
S : zapíe editovaný soubor na disk.
Q : opustí editor bez pøedchozího zápisu souboru.
EXIT, QUIT, F
Tyto pøíkazy slouí pro oputìní FBBDOSu a pro návrat do módu BBS.
GET
Tento pøíkaz slouí pro pøeètení textového souboru z FBBDOSu (download). Není
pouito stránkování textu, ani kdy je zapnuto.
LABEL
Tímto pøíkazem lze zadávat nové a opravovat existující popisy k souborùm v FBB
DOSu. Na nìkterých BBS je vak pøíkaz LABEL vyhrazen pouze sysopovi. Dùsledné
vyuívání moností tohoto pøíkazu podstatnì zvyuje pøehlednost v FBB DOSu !
LIST
Pøíkaz slouí k výpisu seznamu souborù ve stávajícím adresáøi spoleènì s jejich
struèným popisem. Adresáø lze rovnì urèit cestou. Místo obráceného lomítka (\) pøi
stanovení cesty lze pouít i lomítko obyèejné (/).
MD nebo MKDIR
Tìmito pøíkazy se ve stávajícím adresáøi vytvoøí nový podadresáø.
NEW
Tento pøíkaz vypíe seznam nových souborù ze vech dostupných adresáøù, které
pøibyly od Tvého posledního pøíkazu NEW.
O (OPTION)
Pøíkazem O lze nastavit rùzné parametry pøi komunikaci mezi BBS a uivatelem.
Samotný pøíkaz O zobrazí pouitou jazykovou verzi, stránkování a èíslo základu pro
odkazy na zprávy.
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- pøíkaz OP zapne nebo vypne stránkování zpráv (pracuje jako
pøepínaè)
- pøíkaz OP [poèet_øádek] zapne stránkování se zvoleným poètem
øádek na stránce
- pøíkazem OL zjistí dostupné jazykové verze pro komunikaci
BBS s uivatelem
- pøíkazem OL [èíslo_verze] si mùe zvolit pøíslunou jazykovou
verzi
- pøíkaz ON zobrazí èíslo základu pro odkazy na zprávy
- pøíkazem ON [èíslo] si lze zvolit nové èíslo základu pro
odkazy na zprávy.
- pøíkazem OR si mùe zvolit, zda chce vypisovat nebo èíst i
privátní zprávy,které nejsou od Tebe nebo pro Tebe (pokud má
k tomu oprávnìní - nemusí to být jen sysop); tento pøíkaz
pracuje jako pøepínaè
- pøíkazem OM si mùe zapnout nebo vypnout zobrazení seznamu
nových zpráv
pro Tebe pøi kadém novém spojení
PUT
Tento pøíkaz slouí pro zápis textového souboru do FBBDOSu (upload). Existujeli ji soubor pod stejným jménem, nelze jej pøepsat novým souborem, musí se nejprve
vymazat. Nelze vak smazat soubory vytvoøené jinými uivateli.
PRIV
Toto je zvlátní pøíkaz FBBDOSu. Dává oprávnìnému uivateli pøístup ke zvlátnímu adresáøi. Kadý uivatel mùe (ale nemusí) být oprávnìný, nejen sysop. Nìkolik
uivatelù mùe po dohodì sdílet stejný privátní adresáø.
RD nebo RMDIR
Tìmito pøíkazy lze zruit adresáø. Pøísluný adresáø se vak zruí jen tehdy, neobsahuje-li ádné soubory a také za pøedpokladu, e nebyl vytvoøen jiným uivatelem.
TYPE
Tento pøíkaz slouí pro pøeètení textového souboru z FBBDOSu (download). Pokud je zapnuto stránkování (pøíkazem OP), výpis textu se pozastaví po kadé stránce
a po pøeètení je mono pokraèovat stisknutím <return> nebo výpis pøedèasnì ukonèit
pøíkazem A (Abort).
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VIEW
Tento pøíkaz slouí k prohlédnutí seznamu zkomprimovaného souboru typu *.ZIP,
*.LZH, *.ARJ atd.
BGET
Tento pøíkaz slouí pro pøeètení binárních souborù z FBBDOSu (download) protokolem AUTOBIN (po rádiu), kterým je vybavena øada komunikaèních programù (SP,
GP, DP apod.).
BPUT
Tento pøíkaz slouí pro zápis binárních souborù do FBBDOSu (upload) protokolem AUTOBIN (po rádiu), kterým je vybavena øada komunikaèních programù (SP, GP,
DP apod.).
XGET, X1GET
Tyto pøíkazy slouí pro pøeètení binárních souborù z FBBDOSu (download) protokolem XMODEM resp. 1k-XMODEM. Pøíkazy lze pouít pouze pro port s telefonním
modemem.
XPUT
Tento pøíkaz slouí pro zápis binárních souborù do FBBDOSu (upload) protokolem XMODEM. Pøíkaz lze pouít pouze pro port s telefonním modemem.
YGET
Tento pøíkaz slouí pro pøeètení binárních souborù z FBBDOSu (download) protokolem YAPP (po rádiu) nebo YMODEM (pøes telefonní modem). V pøípadì telefonního
modemu lze zvolit protokol YMODEM, YMODEM-BATCH nebo YMODEM-G.
YPUT
Tento pøíkaz slouí pro zápis binárních souborù do FBBDOSu (upload) protokolem YAPP (po rádiu).
ZGET
Tento pøíkaz slouí pro pøeètení binárních souborù z FBBDOSu (download) protokolem ZMODEM (pøes telefonní modem).

Radek Václavík, Pavel Lajner: Packet Radio - BEN technická literatura

213

SERVER - hlavní menu
Dostupné pøíkazy jsou :
C : statistiky o spojení
D : dokumentace
N : call-book (adresáø)
Q : QTH-lokátory (výpoèty apod.)
T : satelity, obìné dráhy
F : návrat do módu BBS
B : rozpojení
Zapi ? [písmeno] pro podrobnìjí nápovìdu k ádanému pøíkazu.
SERVER - statistiky o spojení
Zde mùe získat statistické informace o vyuití BBS.
Dostupné pøíkazy jsou :
G
H
I
J
L
O
F
B

:
:
:
:
:
:
:
:

základní statistika
grafické zobrazení vyuití BBS v prùbìhu dne (po hodinách)
seznam vech stanic, které nìkdy vyuívaly tuto BBS
grafické zobrazení vyuití BBS v prùbìhu týdne (po dnech)
podrobný výpis spojených stanic (lze pøeruit pøíkazem A)
vyuití módu BBS a módu SERVER (v procentech)
návrat do menu serveru
rozpojení

Zapi ? [písmeno] pro podrobnìjí nápovìdu k ádanému pøíkazu.
SERVER - dokumentace
Zde mùe získat informace a dokumentaci nejrùznìjího druhu. Pøíkazy se zadávají
v èíselné podobì. Aby sis mohl pøeèíst soubor z nabízeného seznamu, staèí pouze
zapsat jeho èíslo. Nové soubory lze zapsat komunikaèním serverem NEWDOC z módu
BBS (dalí nápovìdu k tomu mùe získat v módu BBS pøíkazem ? NEWDOC).
Pøíkazem L si zobrazí seznam dostupných souborù. Pokud je povolena zmìna popisu
i bìným uivatelùm, lze ji provést pøíkazem napø.: D BBS.DOC Popis prikazu BBS
F
B
D
L
R
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:
:
:
:
:

návrat do hlavního menu módu SERVER
slouí k okamitému rozpojení s BBS
slouí ke zmìnì popisu daného souboru
zobrazí se seznam dostupných souborù
návrat o jednu úroveò podadresáøù v dokumentaci výe
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SERVER - call-book (adresáø)
V tomto modulu nalezne vechny informace, které chtìjí uivatelé zveøejnit: jméno
a pøíjmení, adresu, telefon atd. Mùe zde stejným zpùsobem zanechat i informace o Tobì.
Dostupné pøíkazy jsou :
I : seznam vech stanic, které se nìkdy spojily s touto BBS
N : slouí pro zadání èi zmìnu Tvého jména, adresy, telefonu
a QTH-lokátoru
R : hledání informací o uivateli BBS
F : návrat do menu serveru
B : rozpojení
SERVER - lokátory
QTH-lokátor urèuje místo na zemìkouli. Je sloen ze dvou písmen, dvou èíslic a opìt
dvou písmen, napø. JO70BD. Mùe pøepoèítat lokátor do zemìpisných souøadnic
a opaènì, zjistit vzdálenost a úhel smìrování antény pro dva lokátory nebo spoèítat
výsledky ze závodu (souèet vzdáleností).
Dostupné pøíkazy jsou :
C
D
L
Q
F
B

: souèet vzdáleností mezi výchozím bodem a jinými QTH-lokátory
: výpoèet vzdálenosti a úhlu smìrování antény pro dva lokátory
: pøepoèet zemìpisných souøadnic na QTH-lokátor
: pøepoèet QTH-lokátoru na zemìpisné souøadnice
: návrat do menu serveru
: rozpojení

Zapi ? [písmeno] pro podrobnìjí nápovìdu k ádanému pøíkazu.
SERVER - satelity
Je mono spoèítat parametry obìné dráhy a zjistit charakteristiky amatérských
i profesionálních satelitù. Aktualizace dat probíhá obvykle zcela automaticky s pøíchozím
forwardem.
Dostupné pøíkazy jsou :
C
P
T
F
B

:
:
:
:
:

charakteristiky satelitù
získání orbitálních parametrù
výpoèet dráhy satelitu
návrat do menu serveru
rozpojení

Zapi ? [písmeno] pro podrobnìjí nápovìdu k ádanému pøíkazu.
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Dodatek k dotisku 1. vydání
Dlouho se volalo po nìjaké pøíruèce o Paket Radiu. Autoøi kníky tento zámìr
pojali velkoryse. Za spolupráce dalích dvou desítek zkuených uivatelù Packet Radia se jim podaøilo velmi objemné dílo.
e je to publikace ádaná, se ukázalo hned na setkání v Holicích, kde byla jako
havá novinka uvedena do prodeje. Témìø celé vydání o 1000 kusech bylo témìø
rozprodáno, zbytek zmizel z pultù do mìsíce.
Vydavatel se proto po dohodì s autory rozhodl o dotisk témìø beze zmìn. Autoøi i
spolupracovníci jsou vak spolu s vydavatelem ochotni pøipravit pro pøítí holické setkání druhé upravené vydání.
Kníka sama o sobì jistì pøinese mnoho zajímavých poznatkù, rad a návodù, jak
se v novém druhu radioamatérského provozu PACKET RADIO pohybovat. Není to
vak vechno. Jako u kadé jiné èinnosti pak mnoho znamená praxe. Ale pøi té se
SysOpové nódù a BBSek setkávají s mnohými nevary.
Pøedevím je tøeba si uvìdomit, e Packet Radio je radioamatérský provoz. Jako
takový má stejné regule, jako jiné radioamatérské pokusné vysílání, stanovené Povolovacími podmínkami a nepsaným, by ji mnohokrát publikovaným HAMSPRITem. A
Povolovací podmínky zase vycházejí z ustanovení Mezinárodního radiokomunikaèního øádu.
Zopakuji zde jen pár zásad z povolovacích podmínek:
- Amatérské stanice slouí k sebevzdìlávání, technickému studiu a sportovní èinnosti rádioamatérù.
- Zprostøedkování zpráv amatérskou stanicí nesmí být zdrojem majetkového propspìchu.
-Amatérské stanice je dovoleno pouívat jen na vysílání zpráv, je se vzhledem k
jejich významu zpravidla nedopravují po jednotné telekomunikaèní síti a týkají se radioamatérské èinnosti rádioamatérù.
- Je zakázáno vysílat (mimo jiné) zprávy a programy mající povahu reklamního
nebo rozhlasového vysílání.
Tìmito pøíkázáními se vak èasto takyamatéøi neøídí.
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Jsou vak jetì jiné nevary. Vycházejí vak spíe z neznalosti. Kadý uivatel
provozu PACKET RADIO vyuívá BBSky. Je vak jetì mnoho takových, kteøí princip
sítì BBSek nepochopili. BBSky si pøedávají automaticky nejen bulletiny, ale i osobní
potu. Pøedávají si také mezi sebou uivatelské adresy ve tvaru OK1xxx @
OK0Pxx.TCH.EU. Vùbec je nemùe zajímat jestli máte doma svoji PR BBS OK1xxx8 (nìkteré programy umoòují simulovat malou BBS). Proto také nemùete nikdy
udávat takto svou (malou) BBSku do své adresy. Jako domácí BBS si tedy musíte
zvolit nìkterou z ji existujících BBS v síti, viz. seznam nódù a BBS v knize. Na OK0PHL bìnì zùstává alespoò 5 neodeslaných zpráv, které mají adresu ve tvaru OK1xxx
@ OK1xxx! Desetkrát více je vak tìch, kteøí z nejakých dùvodù do sítì BBSek svou
domovskou BBSku nesdìlí. Na OK0PHL je takových zpráv na padesát. A to OK0PHL
je relativnì málo frekventovaná BBSka. V celé síti jich je pak nìkolik stovek. Je to
stejné, jako kdybyste oèekávali dopis od známého, ale neøekli mu svoji adresu.
Pokud jste nìco nepochopili z HELPù, pokud vám to nenapoví tato kníka, pak
jsou tu jetì dvì monosti. Najdete si ve svém okolí zkuenìjího uivatele PR, kterému se se svými problémy svìøíte a on vám jistì poradí.
A je tu snad u poslední, ale dosti praktická monost. KAdoroènì se v Holicích
koncem prázdnin setkávají tisíce rádioamatérù nejen proto, aby se setkali se svými
známými nebo výhodnì nakoupili zaøízení nebo alespoò pøísluenství. MAjí zde jedineènou monost si vymìnit zkuenosti s provozem. A pro zájemce o PACKET RADIO
je tu kadoroènì pøipraveno demonstraèní pracovitì, ale i technici a operátoøi jsou
ochotni vám ve prakticky pøedvést a poradit. Je to jedineèná monost, kde máte
pøíleitost si ve ovìøit, zjistit jak se jednotlivé uivatelské programy od sebe lií a
rozhodnout se, který bude pro vás nejoptimálnìjí. Zaèáteèníci si mohou zde prakticky zkusit jak spojení s nódem, tak BBSkou. Zkuení uivatelé vám zodpovìdnì poradí.
Pøijeïte se poradit tam.
Závìrem tedy dobrá rada:
Radioamatérská èinnost je sice ve své podstatì pokusnická. Nechtìjte vak zkouet zmìnit zabìhnuté zásady provozu PR, ale nauète se je.
Sveta Majce OK1VEY.
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Nakladatelství BEN - technická literatura se zabývá vydáváním pøevánì poèítaèové
a elektrotechnické literatury.
Firma BEN - technická literatura, pod kterou nakladatelství spadá, se zabývá prodejem a distribucí vekeré technické a poèítaèové literatury, která kdy v poslední
dobì vyla. Pøehledy dostupné literatury - edièní plány, které jsou vydávány nìkolikrát roènì jsou zdarma. Celková nabídka je soustøedìna do nìkolika specializovaných
prodejen po celé Èeské republice.
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