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2. WSTĘP. 
 

 
Co to jest DXSpider Cluster. 
 

 
   DX Spider to specjalny format pracy dx-cluster opracowany przez zespół pod 
kierownictwem G1TLH. Powstał on jako kontynuacja zanikającego już programu AK1A ( 
był to pierwszy DX-Cluster, dostępny poprzez Packet).  Jest on rozwinięciem programu 
AK1A przynosząc operatorowi szereg dodatkowych pożytecznych funkcji: 
 

• DXSpider jest dostępny poprzez Internet, co eliminuje konieczność  
posiadania połączenia Packet z najbliższym węzłem, konieczność 
stosowania zestawu UKF z anteną oraz TNC. 

• DXSpider posiada połączenia między węzłami, zatem logując się do 
dowolnego węzła mamy połączenie z całą siecią  (SPOTY, poczta itp.) 
Komplet informacji otrzymujemy z jednego węzła, nie musimy przełączać 
się na inne węzły dla zbierania spotów, odbioru poczty, itp. 

• DXSpider umożliwia operatorowi – oprócz klasycznego pobierania SPOT-
ów również m.in. pobieranie prognozy propagacji, filtrowanie SPOT-ów 
tj. pobieranie tylko aktualnie potrzebnych  ( „prywatnym filtrem” 
zamieszczonym na węźle), rozpoznawanie skrótów prowincji, 
wyszukiwanie potrzebnych stanów USA, itd. 

•  
Zalety te spowodowały ostatnio powszechne przestrajanie węzłów dx-cluster na format 

DXSpider (ogólnoświatowa akcja znanego klubu FRC / W4FRC . Według ostatniego spisu 
węzłów dx-cluster, na ogólną ilość 543 zarejestrowanych węzłów aż 317 pracuje już  w 
formacie DX Spider. 

Z dostępnych internetowo węzłów mamy aktualnie: 
                      101 węzłów formatu DXSpider, 
                        15 węzłów wszystkich pozostałych formatów (AR Cluster, CLX,    
                                                  DX Net, Win-Cluster, CW-Skimmer, CC i inne.)  
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3. DOSTĘP DO INTERNETOWEGO  DX  Spider Cluster.   
 
3.1. Dostęp do DXSpider w samodzielnej aplikacji.                                               
 
 Dostęp uzyskujemy łącząc się z dowolnym węzłem internetowym DXSpider Cluster. 

Można  dokonać tego na kilka sposobów, opiszę najprostsze. 
 

• Z listy węzłów (np. pkt. 10.2) obieramy któryś z węzłów jako nasz węzeł 
macierzysty 

• Sporządzamy na ekranie (metodą windowsową)  skrót do danego węzła 
korzystając z podanego adresu internetowego (bp w ww. pkt. 10.2) 

Inny sposób, to otworzenie listy węzłów (np. z wyszukiwarki) strony  „DXSpider 
Cluster” a w niej zakładki „Telnet Directory. Odszukujemy węzeł formatu  DX 
Spider (kolumna 5) i równocześnie mający połączenie  internetowe (w kolumnie 3 
WEB). Klikamy 2 x lewym klawiszem myszki na znak takiego węzła.  
 
3.1.1. Procedura łączenia się z węzłem DX Spider.  

• Klikając utworzony w pkt. 3.1. skrót 
łączymy się z naszym węzłem 

          macierzystym, 
• Zostaniemy poproszeni o zalogowanie się, 

wpisujemy zatem nasz znak  
                  i naciskamy ENTER: 
                                     ZNAK własny    <ENTER> 

• Otrzymamy  „stronę informacyjną” węzła DXSpider Cluster z różnymi  
                  Szczegółami oraz z informacją, że na razie mamy status uczestnika  
                   „niezarejestrowanego”, a także otrzymamy pierwszą partię SPOT-ów. 
                   Będąc niezarejestrowanym możemy korzystać z węzła tylko biernie, tj. 
                   Odbierać SPOT-y oraz wymieniać pocztę z SYSOP-em G0VGS.  

• Przy pierwszych połączeniach  system poprosi nas o uzupełnienie  
                  Informacji osobistych. Co opisane jest w okr. 5. 

• Możemy sprawdzić poprawność połączenia  z węzłem (format węzła) 
                  Nadając którąś  z komend np.: 
                       SH / VER  <ENTER>        węzeł  poinformuje, czy rzeczywiście  
                                                                     pracuje w formacie DXSpider,  
                       SH / DX   <ENTER>          otrzymamy ostatnią partię SPOT-ów 
                                                                     (zwykle 10, czasem 5 ) . 

• Wylogowywanie  ( bardzo ważne !) – dokonujemy nadaniem  
                                                                                 komendy: 
                      BYE   <ENTER> 
                  Brak poprawnego wylogowania uniemożliwi ponowne połączenie się  
                   węzłem. W programie „N1MM Logger” mnożna wylogowywać się 
                   naciśnięciem  CLOSE. 
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3. DOSTĘP DO INTERNETOWEGO  DX  Spider Cluster  cd.   
          3.1. Dostęp do DXSpider w samodzielnej aplikacji  cd.                                             
 
                  3.1.1. Procedura łączenia się z węzłem DX Spider.  cd  

• Jeśli chcemy  w pełni korzystać z DXSpider Cluster (nadawanie SPOT-ów, 
            , poczta, itp.) musimy zarejestrować się. Najprościej wykonać to wysyłając  
             pocztę w ramach DXSpider, wpisując kolejno (patrz pkt.12): 
                  send G0VGS                     to jest adres odbiorcy-adresata, 
                  registration                        dotyczy – subject 
      [np.]     can you register me – 73! Andy     treść 
                   /ex                                                     wysłanie poczty  
 
   Potwierdzeniem  rejestracji będzie brak w „komunikacie powitalnym” (podczas 
łączenia się) tekstu informującego o konieczności rejestracji. Zwykle otrzymujemy 
również pocztę od G0VGS informującą o dokonanej rejestracji. Odczytywanie poczty 
– patrz pkt. 12.2 
 
   Dla korzystania w pełni z możliwości DXSpider Cluster należy znać potrzebne ku 
temu komendy. Ich zestawienie i opisanie działania znaleźć można w Internecie 
                           „DXSpider Command Reference”   
  Zalecić mogę pobranie i wydrukowanie powyższej pozycji.  
Niektóre ważniejsze komendy DXSpider podane są w pkt. 14.   
   
          3.2. Dostęp do DXSpider w ramach programu logującego. 
 
            3.2.1. Dostęp w ramach ?N1MM Logger”.                                           
 
•    Zmieniamy format komend na format stosowany w DX-Spider wybierając  

            z menu okna logowania:  
                            Configure > Ports > Telnet Address > Other 
            U dołu otwartego okna, po prawej, zaznaczamy pole: 
                            „Format for DXSpider Cluster” 

•    Otwieramy okno TELNET wybierając z menu okna logowania: 
                             Windows > Packet > zakładka Telnet  
            Okno to działa zamiennie z oknem logowania komendą 
                                         Ctrl > Tab 
            toteż nie trzeba go zamykać. 

•    U góry okna, w linii za polem „Command” znajduje się pole wyboru węzła  
            DX-Cluster. Z rozwijanej w dół listy wpisanych tu węzłów wybieramy  
            żądany węzeł , najlepiej pracujący w formacie „Spider”. (lista węzłów np. 
            w pkt. 10.2). Jeśli na liście nie ma aktualnie węzła DXSpider, należy go tam 

            dopisać co pokazano dalej.  
•     Po wybraniu właściwego węzła DXSpider Cluster łączymy się x nim  

                   nadaniem własnego znaku, np. 
                                      SP9ADU    <Enter>  
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3. DOSTĘP DO INTERNETOWEGO  DX  Spider Cluster  cd.      
          3.2. Dostęp do DXSpider w ramach programu logującego cd. 
            3.2.1. Dostęp w ramach „N1MM Logger” cd.                                  
 

• Połączenie czynne jest przez 3 minuty po  
         ostatnim wpisie (czas ten można  zmienić w ustawieniach). 

• Zmieniamy format komend na format    stosowany w DX-Spider 
         wybierając  z menu okna logowania:  

                            Configure > Ports > Telnet Address > Other 
                     U dołu otwartego okna, po prawej, zaznaczamy pole: 
                            „Format for DXSpider Cluster” 

•    Otwieramy okno TELNET wybierając z menu okna logowania: 
                             Windows > Packet > zakładka Telnet  
                   Okno to działa zamiennie z oknem logowania komendą 
                                         Ctrl > Tab 

                    toteż nie trzeba go zamykać 
• U góry okna, w linii za polem     „Command” znajduje się pole wyboru  

            węzła DX-Cluster. Z rozwijanej w dół listy wpisanych tu węzłów   wybieramy  
            żądany węzeł , najlepiej pracujący w formacie „Spider”. (lista węzłów np. 
            w pkt. 10.2). Jeśli na liście nie ma aktualnie węzła DXSpider, należy go tam 
            dopisać co pokazano dalej.  

• Po wybraniu właściwego węzła DXSpider Cluster łączymy się z nim  
               nadaniem własnego znaku, np. 
                                      SP9ADU    <Enter> 
             Pracując w ramach programu  „N1MM Logger” nadanie własnego znaku  
             można wykonać z okna „Telnet”:  
                 - naciśnięciem klawisza funkcyjnego F12, 
                - naciśnięciem pola „My Call”  (ostatnie po prawej u dołu okna TELNET), 
                - lub wpisaniem znaku w pole komendy „command” i nadaniem go przez 
                   naciśnięcie klawisza <ENTER>. 

•      Potwierdzeniem uzyskania połączenia  będzie otrzymanie „tekstu powitalne- 
              go” danego węzła wraz z pierwszą  partią SPOT-ów. Będziemy powitani po                                                           
ą             imieniu, jeśli podaliśmy je już w danych osobistych. 

•  Zostaniemy poproszeni o podanie  brakujących „danych osobistych”, takich 
   jak imię, QTH, lokator, znak węzła macierzystego,  email i ew. adres. Patrz 
   pkt 5  niniejszego opisu.  

•      W tym „tekście powitalnym” otrzymamy też propozycję zarejestrowania się,  
              co da nam pełny dostęp do węzła. Postępujemy tak, jak to opisane w pkt. 
              3.1.1 niniejszego opisu. 

•       Komendy do DX-cluster wpisujemy w pole „command”  okna Telnet, 
A następnie nadajemy je do ustawionego węzła naciśnięciem <ENTER>. 

•      Otrzymywane SPOT-y są wpisywane na mapę pasma pozostając tam domyślnie       
przez 60 minut (czas ten można zmienić w menu podręcznym  okna – w 
zawodach ustawia się zwykle czas rzędu 15 minut). 

Wylogowywanie  (bardzo ważne!)  dokonujemy w „N1MM Logger”  (kończąc 
Połączenie) przyciskiem „Close Port”  (u góry w prawej części okna TELNET), lub 
przyciskiem „BYE”. 
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3. DOSTĘP DO INTERNETOWEGO  DX  Spider Cluster  cd.     
   
          3.2. Dostęp do DXSpider w ramach programu logującego cd. 
 
            3.2.2. Dostęp w ramach „Win-Test Logger”.      
 
   Procedura konfigurowania programu „Win-Test” a w nim DXSpider Cluster jest 
nieco skomplikowana – szczegółowy jej opis znaleźć można m.in. w: 

• WIKI „Win-Test documentation” Win-Test. Pdf, 
• „Instrukcja stosowania Win-Test V3 (SP9ADU) część A pkt. A4.7 
• „Skrócona instrukcja stosowania Win-Test V4” (SP9ADU) pkt. 8. 

 
   Natomiast samo łączenie się w poprawnie skonfigurowanym programie jest już 
znacznie prostsze, co przypomnę w punktach: 

• Ustawiamy format komend [syntax] odpowiedni dla DXSpider 
                    Options | DX cluster shortcuts < Syntax < DX Spider (zaznaczyc), 

• Startujemy wtDxTelnet (pkt. A4 instrukcji W-T), (skr. instr. A pkt 8.2.2)   
                    Start | Programs | Win-Test | wtDxTelnet 
Z jego menu wybieramy: 
                    Options | DX Cluster properties 
W otwartym oknie “DX Cluster properties” wybieramy żądany DXSpider Cluster w 
polu „Profile”, z  rozwijanej w dół listy (jest tam do wyboru do 10 różnych DX 
Clusters – wcześniej należy umieścić tam preferowany przez nas węzeł DXSpider (str. 
295 i 237 oryginalnej instrukcji WIKI Win-Test lub w „Skróconej instr. W-T” część A 
pkt.8). 
  Klikamy OK. Potwierdzeniem ustanowionego połączenia będzie otrzymanie 
odpowiedzi na komendy wcześniej wpisane w pole „Commands to send when 
connection is established”.  

• Możemy już nadawać do DXSpider potrzebne komendy, z okna Alt-T, 
otrzymując żądane informacje. SPOT-y otrzymujemy w: 

                - w oknie zawiadomień  Alt-A  (mnożniki kolorami), 
                - w oknie monitorowania Alt-O (wszystkie SPOT-y, aż „do tyłu”, 
                - na mapie otwartego pasma (mnożniki kolorami, ew. również ze  
                   spodziewaną wymianą odebraną (przy stałej wymianie) 
                - ewentualnie również i w obszarze logowania, jeśli taką opcję  
                   uruchomiliśmy. 
 
            Automatyczny dostęp do DXSpider cluster w Win-Test.   
 
  Z opisu w instrukcji Win-Test wynika możliwość każdorazowego – przy otwieraniu 
programu – automatycznego nawiązania połączenia z wybranym węzłem DXSpider 
(instr. W-T pkt A4.7.1.2), w 2 etapach: 

• Automatycznie następuje uruchamianie podprogramu wtDxTelnet z chwilą 
uruchomienia Win-Test, 

• Automatycznie następuje nawiązanie połączenia z wybranym węzłem 
DXCluster z chwilą uruchomienia wtDxTelnet. 
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3. DOSTĘP DO INTERNETOWEGO  DX  Spider Cluster  cd.     
   
          3.2. Dostęp do DXSpider w ramach programu logującego cd. 
 
            3.2.2. Dostęp w ramach „Win-Test Logger” cd.      
 
 
            Automatyczny dostęp do DXSpider cluster w Win-Test cd.   
 
 Ustawienie takiego automatycznego dostępu wykonujemy następująco: 
 

• Z menu  wybieramy/zaznaczamy: 
                 Options | DX Cluster > local  wtDxTelnet > start/stop automatically  
      

• Otwieramy okno dialogowe  „DX Cluster Settings”:  
                   Start | Programs | Win-Test | wtDxTelnet 
 
                 Z jego menu wybieramy: 
 
                             Options | DX Cluster properties 
 
   W otwartym oknie dialogowym  zaznaczamy  przy wybranym węźle  pole 
„Autoconnect at startup” oraz „Try to restore connection automatically” 
W tym też oknie możemy zaznaczyć/wybrać żądany dx-cluster „Profile”  jak to 
opisane w „Skróconej instr. W-T” część A pkt 8, teź w Instrukcji W-T pkt. A4.7.1.2., 
lista clusters pkt.4.  
 
   Klikamy OK   
 
 

 
. 
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4. LOGOWANIE I WYLOGOWYWANIE SI Ę Z TELNET            
                                 DX Spider Cluster.     
   
          4.1.  Logowanie. 
 
  Jak już wcześniej wspomniano, logujemy się wprowadzeniem własnego znaku. 
Wpisujemy znak, następnie nadajemy go naciśnięciem <ENTER> 
          Przykład: 
                               SP9ADU   <ENTER> 
 
  W programie „N1MM Logger” zostajemy zalogowani już przy połączeniu się z 
węzłem naciśnięciem w oknie Telnet F12 lub pola „My Call”  (pkt. 3.2.1) W 
programie Win-Test możemy być zalogowani automatycznie pkt. 3.2.2 
 
           4.2.  Wylogowywanie. 
  Wykonujemy  nadaniem komendy BYE  np. 
                                Bye  <ENTER> 
 
  W programie „N1MM Logger” przy połączeniu TELNET możemy wylogować się i 
równocześnie rozłączyć  również naciśnięciem „Close Port”  w oknie Telnet (u góry 
okna  po prawej), a także klawiszem „Bye” w tymże oknie (u dołu okna, pierwszy 
klawisz po lewej. 
 
Uwaga: Konieczne jest każdorazowe, po zakończeniu pracy, poprawne wylogowanie 
się, gdyż inaczej następnym razem program nas nie załoguje. 
 
 
 
 
 

 
. 
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5. USTAWIENIE DANYCH OSOBISTYCH.     
   
Przy pierwszym zalogowaniu się do DX Spider zostajemy poproszeni o podanie kilku 
danych osobistych, niezbędnych do obliczania kierunków, odległości, czasów Słońca, 
Księżyca, itp. 
   Dla ustalenia położenia naszej stacji wystarczy podać WW QTG Lokator, który 
program przeliczy na wartości długości i szerokości geograficznej.  Warto również 
podać przy QTH skrót województwa/powiatu oraz WW lokator. 
   Można również podać własny adres e-mail. 
Wskazujemy węzeł macierzysty (set homenode), na który będzie kierowana poczta 
nadchodząca do nas w ramach poczty „Spider”.  
  Brakujące pozycje z w/w danych możemy uzupełnić przy następnych łączeniach, 
węzeł sam o to poprosi (przykład poniżej). Można je oczywiście zmienić lub 
skasować w dowolnym momencie. 
Set/name            Andy                                        <ENTER> 
Set/qth                Krakow MKM JO90XC        <ENTER> 
Set/qra                JO90XC                                  <ENTER> 
Set/homenode     GB7MBC                               <ENTER> 
Set/email              sp9adu@op.pl                        <ENTER> 
Set/address          tu wpisujemy adres pocztowy  <ENTER>  
 
6.  WYSYŁANIE SPOTÓW.     
 
  Dla wysyłania SPOT-u (post DX) używana jest komenda DX. Składnia tej komendy 
wygląda następująco: 
 
          DX    (częstotliwość)    (znak)    (uwagi) 
 
Częstotliwość   - podajemy w kHz 
Znak                 - znak stacji spotowanej (zrobionej lub słyszanej) 
Uwagi              - opcjonalnie dodatkowe informacje (np. imię, QSL via, itp.) 
       
DXSpider pozwala na wprowadzanie częstotliwości i znaku w dowolnej kolejności 
          przykład 
                               dx  14004  pa3ezl   OP Aurelio 599 
                               dx  pa3ezl   14004  OP Aurelio 500 
                               dx  pa3ezl   14.004  OP Aurelio 599 
 
   Jak widać, SPOT można nadać na kilka sposobów, każdy jest dobry. Samo nadanie 
SPOT-u następuje naciśnięciem klawisza ENTER. 
 
   Jako potwierdzenie jego przyjęcia przez węzeł, otrzymujemy i my (zwrotnie) ten 
SPOT.                         
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                  7. POBIERANIE SPOT-ów. 
 
   Zwykle pobieranie SPOT-ów jest głównym  (jeśli nie jedynym) celem używania 
DX Cluster – toteż sprawa wymagałaby omówienia. Ograniczone łamy niniejszego 
opracowania zmuszają mnie jednak do omówienia tematu tylko skrótowo celem 
przypomnienia, odsyłając zainteresowanych do dostępnych w Internecie pozycji: 

• DXSpider User Manual G1TLH 
• “Podręcznik użytkownika DXSpider” W1.02 SP9ADU 2013maj 

                       (tłumaczenie poprz. Pozycji – w przygotowaniu). 
   Zasadniczo wystarczy nawiązanie połączenia z dowolnym węzłem DXSpider 
Cluster i zalogowanie się (własnym znakiem), aby automatycznie otrzymywać SPOT-
y. 
    W każdej chwili można otrzymać „najnowsze” (które właśnie napłynęły do węzła)  
SPOT-y, zwykle 10 pozycji, nadaniem komendy:  
 
                                     SH/DX     <ENTER>    
 
   W N1MM Logger, przy otwartym oknie „Telnet” , naciskamy w tym celu klawisz 
F4, lub u dołu okna 4-ty od lewej przycisk SH/DX. 
 
   Jak już wspomniano, bez dodatkowych argumentów komenda ta przyniesie ostatnią 
partię SPOT-ów  (ilość ustawia SYSOP, zwykle jest to 10, czasem 5).  
        Można jednak zażądać dowolnej ilości SPOT-ów dodając ich liczbę do komendy, 
jako argument - przykłady: 
      Sh/dx   
      Sh/dx 5 
      Sh/dx 20          
Dostaniemy odpowiednio ostatnie 5, lub 6, lub 20 SPOT-ów otrzymanych ostatnio 
przez węzeł. 
    Być może chcielibyśmy jednak sprawdzić  - przy pomocy SPOT-ów  - np. czy 
określone pasmo jest już „otwarte”, czy zapowiedziana ekspedycja DX już pracuje i 
na jakim paśmie/na jakiej częstotliwości, czy jest może aktualnie  czynna jakaś stacja 
z brakującej nam strefy WAZ, lun ze stanu USA brakującego nam do dyplomu WAS, 
itp. 
   Możemy zatem zażądać SPOT-ów tylko z wybranego pasma podając je w metrach, 
lub oznaczeniem rodzaju zakresu pasm (np. hf, vhf, uhf, warc, contest hf) 
            Przykłady:  
 
            Sh/dx on 20m  
            Show/dx 14 on warc 
            Show/dx contesthf/cw  
 
   Otrzymamy odpowiednio: 
 - 10 SPOT-ów z pasma 20m, 
 - 15 SPOT-ów z tzw.  pasm WARC, 
 - 10 SPOT-ów z pasm zawodów KF, z[podzakresów CW.  
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7. POBIERANIE SPOT-ów cd. 
 
   Można zażądać SPOT-ów dotyczących konkretnego znaku  lub nawet fragmentu 
znaku, np. 
                    Sh/dx g0vgs 
                    Sh/dx 10 g0vgs 
  Otrzymamy odpowiednio 5 lub 10 SPOT-ów dotyczących znaku G0VGS. Często 
stosuje się ten sposób np. dla ustalenia, czy zapowiedziana ekspedycja DX już pracuje 
i na jakiej częstotliwości (częstotliwościach). : 
Uwaga: przy podawaniu komendy sh/dx bez uściśleń ilości SPOT-ów otrzymamy 
domyślną ilość ustaloną przez SYSOP-a (zwykle 5 lub 10, mogą być różne ilości 
domyślne dla różnych „uściśleń” komendy. 
 
   Można zażądać SPOT-ów „starych”, SPOT-ów zawartych w określonym przedziale 
pasma,  SPOT-ów wg offset lub SPOT-ów zawierających  określony komentarz, itp.:  
                   Sh/dx   day 30                     SPOT-y z przed 30 dni. 
                   Sh/dx    30-40                      SPOT-y z offset 30-40 kHz, 
                   Sh/dx    14000 – 14033        SPOT-y z podzakresu 14000-14033 kHz,  
                   Sh/dx     iota                         SPOT-y  z wpisem IOTA w polu inform. 
Uwaga: 
         Zauważmy, że nie ma różnicy między małymi a dużymi literami. Podobnie 
równoznaczne jest „SHOW” i „SH”. 
 
   Możliwe jest zastosowanie wielokrotnych argumentów, np.: 
              Sh/dx 20 prefiks 9A vhf day 30 
Otrzymamy ostatnie 20 spotów dotyczących stacji Chorwacji 9A na UKF z przed 30 
dni (a ściślej z pasm VHF czyli 6m, 4m, 2m, 220 MHz) 
 
   Jak widać komenda  SH/DX  jest bardzo elastyczna. Gdy nie jesteśmy pewni, czy 
dany układ komendy zadziała – należy spróbować i zobaczyć 
   Jeśli interesują nas SPOT-y  dotyczące określonej stacji lub kraju, można zażądać 
ich komendą: sh/dx dodając znak stacji czy prefiks kraju, np.: 
 
           Sh/dx  JT            -   otrzymamy SPOT-y dotyczące  stacji Mongolii, 
           SH/DX XX0YY – otrzymamy SPOT-y dotyczące stacji XX0YY.  

 
                  Uwaga: Jeśli interesują nas „na dłużej” SPOT-y jakiejś stacji lub kraju, można  
                                 ustawić odpowiedni filtr na węźle DXSpider (pkt 13) powodujący 
                                 otrzymywanie tylko SPOT-ów dotyczących danej stacji czy kraju. 
                 Szczegóły formowania komend znaleźć można w: 

•  „The DX Spider User Filtering Primer” W3BG, N3RD. 
•  „Filtry SPOT-ów DX Spider konfigurowane  użytkownikiem,  

           elementarz” zestawione przez W3BG, tłumaczenie i adaptacja 
           SP9ADU, W 1.01 2013APR. 

• „Podręcznik DX Spider Cluster G1TLH” – tłumaczenie i adaptacja 
            SP9ADU  W 1.01 2013APR. 
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8. KIERUNKI I PROPAGACJA.  
 
   W DXSpider jest kilka komend pomagających uzyskać  możliwie najlepsze dx-y.  
Są to: 

• SHOW/SUN        - pokazanie danych powiązanych ze Słońcem, 
• SHOW/MOON   - pokazanie danych związanych z Księżycem, 
• SHOW/MUF    - pokazanie propagacji.  

   Komendy te przyniosą potrzebne informacje tylko pod warunkiem wcześniejszego 
wpisania potrzebnych danych osobistych (pkt.5). które są podstawą dokonania przez 
program potrzebnych obliczeń. Wystarczy wpisać wwQTH Lokator (set/qra), który 
program przeliczy  na długość i szerokość geograficzną naszej stacji.   
 
               8.1. Słońce.  [Sun]. 
 
   Komenda SHOW/SUN może być użyta na 3 sposoby. 
   -  dla pokazania czasów wschodu i zachodu Słońca dla własnej stacji (bez 
        argumentu), 
    -  dla pokazania   jw. dla określonego znaku  (argument = znak)   
    -  dla pokazania   jw.  dla wskazanego kraju (argument = prefiks kraju    
 
Przykłady:                                         
     Show/sun    komenda ta podana przez G0VOS przyniesie: 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
Location                                    Rise          Set          Azim    Elev. 
     G0VGS                                     
Morecambe, Lancashire          07:08Y     17:19Z       205,3    24,1 

                  o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
 
 
                  Podobna komenda  show/sun 5B4  pokaże: 
                  o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
                   Location                                   Rise          Set          Azi,.       Elev. 
                    5B   Cyprus – 5B                   04:23Z      15:40Z     244,0        18,8S 
                  o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
 
 

      Można podać argument wielokrotny, np.:  
              Komenda   SH/SUN GW4VEQ 5B4AB ZS   przyniesie: 
   o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
    Location                                                      Rise       Set    Azim.  Elev. 
   GW4VEQ  Brungwran, Isle of  Anglesey   07:14Z  17:48Z  204,9  24,9 
   5B              Cyprus – 5B                              04:23Z  15:40Z  244,5  18,3 
   ZS              So-Africa  ZS1-  ZS                  03:38Z  16:29Z  276,5  30,0 
   ZS              So-Africa  ZS5 – ZS                  03:44Z  16:34Z  278,5  32,0 
   ZS              So-Africa  ZS6 – ZS                 03:59Z   16:42Z  277,5  35,0 
  o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o        
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8. KIERUNKI I PROPAGACJA cd.  
 
    
 
               8.2. Księżyc .  [Moon]. 
 
   Komenda SHOW/MOON działa podobnie jak SHOW/SUN, jednakże oblicza ona 
czasy wschodu i zachodu Księżyca  dla danego kraju wskazanego znakiem lub tylko 
prefiksem, razem z azymutem i elewacją Księżyca dla wskazanej lokalizacji.     
 
Przykład:   
                                       
     Show/moon ea    komenda ta podana przez G0VOS przyniesie: 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
Location                                    Rise       Set     Azim   Elev.  Rgain dB 
  EA   Spanish-EA                    08:15Z  20:09Z   237,2   9,5        -0,6                                       

                  o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
                    Jak widać, otrzymane informacje są podobne jak przy SHOW/SUN. 
 
 
 

               8.3.   Kierunki .  [Heading]. 
 
 
  Komenda SFOW/HEADING działa podobnie jak poprzednie komendy 
SHOW/SUN czy SHOW/MOON, ale przynosi kierunki anteny dla podanego znakiem 
lub tylko prefiksem kraju. Obliczane i pokazywane są również „zwrotne” kierunki 
anteny (azymut od korespondenta do naszej stacji).  
 
Przykład: 
 

                   show/heading ZL  komenda taka (nadana z Anglii) przyniesie informacje  
                                                  o Nowej Zelandii:: 
 
                  o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
                   sh/heading ZL 
                    ZL   New Zealand  -  ZL1 [ ZL:  7 degs –dis: 11238 mi,  18087 km  
                                                          Reciprocal heading:  355 degs, 
                   ZL   New Zealand  -  ZL2 – ZL:  9 degs –dist: 11540 mi,  18574 km 
                                                         Reciprocal heading:  353 degs. 
                  ZL   New Zealand  -   ZL3 – ZL: 19 degs –dist: 11634 mi,  18724km, 
                                                        Reciprocal heading:  345 degs,   
                 ZL   New Zealand  -  ZL4  - ZL:  34 degs –dist:  11783 mi, 18973 km    
                                                        Reciprocal heading:  332 degs.                   
                  o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
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8. KIERUNKI   I  PROPAGACJA cd.     
 
               8.4. Propagacja. 
 
   W programie DXSpider można otrzymać dość dokładne informacje o propagacji  ( 
słyszalności korespondentów) oraz prognozę na najbliższe godziny (do 24 godzin) do 
kraju wskazanego znakiem lub tylko prefiksem. 
   Do tego celu służy komenda: 
                   Show muf  <prefiks>  [ <hours> ]  [ long]  
      -   <hours>    ilość godzin prognozy domyślnie 2, maksimum 24. 
      -    long          oznacza propagację dłuższą trasą [ long path ]  
  Przy obliczeniach zakładana jest umiarkowana moc 100W i czułość odbiornika 
rzędu   -123 dBm  {około 0,15 µV przy 10 dB SINAD} 
 W wyniku otrzymamy zestawienie przydatnych dla łączności częstotliwości  oraz 
spodziewaną  słyszalność w skali „S” w poszczególnych godzinach na pasmach  od 
1,8 MHz do 50 MHz. Dodane do raportu  „+” {plus} oznacza pół stopnia skali „S”,  
dodana litera „m”  wskazuje znaczne zaniki, natomiast litera „s”  oznacza zaszumienie 
sygnału. 
   Słyszalność obliczana jest na podstawie aktualnych parametrów Słońca {w 
nagłówku podawane są  bieżące wartości  „SFI” oraz „R”},  uwzględniana jest 
.aktualna pora doby bieżącego dnia roku {długość dnia/nocy}.  
   Prognoza jest najbardziej dokładna dla tras z zakresu 250 – 6000 km, choć może 
być wykorzystywana  ze zmniejszoną dokładnością dla tras krótszych i dłuższych. 
  Komenda SHOW/MOON działa podobnie jak SHOW/SUN, jednakże oblicza ona 
czasy wschodu i zachodu Księżyca  dla danego kraju wskazanego znakiem lub tylko 
prefiksem, razem z azymutem i elewacją Księżyca dla wskazanej lokalizacji.     
 

W nagłówku i treści otrzymanej prognozy  podanych jest szereg dodatkowych 
informacji, jak np. 

SFI  Solar Flux Index   - indeks aktywności słonecznej. 
R                                        względna liczba (Wolfa) plam Słońca (= SSN ?) 
Lat/Long                             szerokość i długość geogr, obu stacji, 
Azim                                  azymut (kierunek anteny do środka kraju koresp. 
                                          oraz azymut zwrotny  od stacji korespondenta. 
MUF                                  obliczona maksymalna częstotliwość użyteczna danej 
                                           trasy  [Maximum Usable Frequency]. 
Zen                                     kąt zenitu Słońca  w środku trasy. 

 
 

Komenda SHOW/MUF  domyślnie pokaże parametry propagacji dla najbliższych 2 
godzin, dodanie liczby do tej komendy (jako argument) przyniesie propagację dla 
wskazanej ilości godzin (maks. 24). 
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8. KIERUNKI   I  PROPAGACJA cd.     
     8.4. Propagacja cd.     Przykład  informacji z  DXSpider  Cluster : 

 
Hello Andy, this is HA6DX in Balassagyarmat, Hungary 
running DXSpider V1.55 build 0.32 
*************************************************** ************************** 
 telnet dx.hu 9000         http://www.dx.hu       ( need JAVA 2.0 ) 
 DXSpider home page : www.dxcluster.org 
 Can you help: ? sh, ? set, 
 paging off: set/page 0, connected clusters: links 
 If you have any questions, please write mail to sysop: ha6oi@dx.hu '73  Zoli 
===================================================================== 
Cluster: 386 nodes, 71 local / 5672 total users  Max users 7490  Uptime 41 13:31 
SP9ADU de HA6DX  7-Feb-2015 1212Z dxspider > 
sh//muf  W2    24 
RxSens: -128 dBM SFI: 143   R:  95   Month: 2   Day: 7 
Power :   26 dBW    Distance:  7035 km    Delay: 25.5 ms 
Location                       Lat / Long           Azim 
Krakow MKM                     50 6 N 19 58 E        300 
NJ-New-Jersey-K                39 24 N 74 24 W        46 
UT LT  MUF Zen  1.8  3.5  7.0 10.1 14.0 18.1 21.0 24.9 28.0 50.0 
12  8 22.2  14            sS0   S0+  S1+  S2 
13  9 23.6  17                  S0   S1   S1+ 
14 10 23.6  19                 sS0   S1   S1+ 
15 11 23.1  18                 sS0   S1   S1+ 
16 12 22.2  15                  S0   S1+  S2 
17 13 20.8  11            sS0   S0+  S1+ 
18 14 18.5   4            mS0   S1+  S2 
19 15 13.4  -3            mS0+  S2 
20 16 12.2 -11       sS0  mS2   S2+ 
21 17 11.7 -20  sS0  mS1   S2+ 
22 18 11.2 -28   S0   S1+  S3 
23 19 10.8 -36   S0   S1+  S3 
 0 20 10.6 -43   S0   S1+  S3 
 1 21 10.3 -48   S0   S1+  S3 
 2 22 10.1 -50   S0   S1+  S3 
 3 23 10.0 -49   S0   S1+  S3 
 4  0  9.9 -45   S0   S1+  S3 
 5  1  9.8 -39   S0   S1+  S3 
 6  2  9.7 -31   S0   S1+  S3 
 7  3  9.9 -23  sS0  mS1+  S2+ 
 8  4  9.8 -15       mS0  mS2 
 9  5  9.7  -6       sS0  mS1+ 
10  6 15.7   1            mS0+  S2 
11  7 20.0   8            sS0   S1+  S2 
SP9ADU de HA6DX  7-Feb-2015 1212Z dxspider > 
Bye                                                            Połączenie z hostem przerwane. 
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             8. KIERUNKI   I  PROPAGACJA cd.    
 
 
    8.4. Propagacja cd.     Przykład  informacji z  DXSpider  Cluster cd : 
 
 

Jak widać w powyższym przykładzie, propagacja do wschodniego wybrzeża USA 
(pokazane przykładowo W2 New Jersey) jest dość kiepska, przy aktualnej aktywności 
Słońca R95 brak propagacji na wyższych pasmach, a na niskich sygnały są słabe i z 
zanikami. 

   
 
Aby otrzymać prognozę dla „dłuższej trasy” („long path”), należałoby użyć komendy 
rodzaju 
 
                                 SH/MUF W2 24 long 
 
   Trzeba zauważyć, że dane takiej prognozy prawdopodobnie nie będą nazbyt 
dokładne ani bardzo użyteczne – niemniej stanowią punkt odniesienia dla typowania 
łączności. 
 
   Prognoza propagacji pokazywana przez DX Spider (poprzez obliczenie MUF przy 
aktualnej aktywności Słońca,  bieżącej pory roku i dnia dla znanych współrzędnych 
geograficznych obu korespondentów) jest wystarczająco aktualna dla pobieżnej oceny 
możliwości łączności. 
 
   Dokładniejsze prognozy otrzymać można bardziej rozbudowanymi programami, 
takimi jak np. „Ham CAP”  (utworzony początkowo jako VOA CAP).  Opis programu 
„Ham CAP”  ujęty jest w opracowaniach takich jak:  
 

• „Score More in Your Next Contest with Ham CAP” N3TL. 
• Tłumaczenie SP9ADU powyższej pozycji: “Osiągnij lepszy wynik w 

najbliższych zawodach z pomocą Ham CAP N3TL”  
• „Korzystanie z programu Ham CAP” SP9ADU W1.02. 
• „Ham CAP VE3NEA” – prognozowanie propagacji KF” W.102 SP9ADU. 
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             9. ZAWIADOMIENIA.     
 
    9.1. Sporządzanie zawiadomień.      
 
 

Czasem można chcieć przesłać komuś wiadomość, która nie mieści się w ramach 
nadawanych SPOT-ów. Możesz np. chcieć poinformować wszystkich o otwarciu pasma 
10m, czy też zapytać, czy zna ktoś QSL managera dla określonej stacji, itp. 

Można to wykonać komendą ANNOUNCE. 
       Przykład           
                   Announce       10FM  is open  in IO84NB  to Europe    
   Taka informacja dotrze do wszystkich podłączonych do danego (naszego) węzła, ale 

nie będzie przekazana do innych połączonych w sieci węzłów. Aby zawiadomienie 
zostało przekazane do innych węzłów , należy użyć rozszerzenia FULL  

       Przykład:  
                   Announce  full          Anyone seen EA7WA today? 
Bądź jednak rozważny z używaniem „full”. Jest szereg innych metod dla przekazywania 

potrzebnej informacji – rozsądne używanie tej komendy jest mile widziane, gdyż zawsze 
powoduje ona znaczne obciążenie węzła trafikiem. 

 
     9.2. Wykaz  zawiadomień.     
Można pobrać wykaz/spis zawiadomień w standardowym formacie komendą  SHOW. 
    Przykład 
                      Show/announcements 
                      Show/announcements 15    

 
  

             10.  WĘZŁY   I    UŻYTKOWNICY.     
 
    10.1. Informacja ogólna.     
 
   System DXSpider utworzony jest przez sieć wielu węzłów połączonych między 
sobą. 
   Nożna sprawdzić, które węzły są aktualnie przyłączone do sieci, kto jest aktualnie 
lokalnie zalogowany (dostępny) na wszystkich węzłach, lub nawet tylko na jednym 
węźle \(i na którym). 
   Jest to przydatne, gdy chcemy zobaczyć, czy nasz kolega jest zalogowany na 
używanym przez niego węźle. Dla zobaczenia, kto jest podłączony do węzłów 
używamy komendy  SHOW\ CONFIGURATION.    
 
Przykłady komend:  
   show/configuration                                       sh/c 
   show/configuration/nodes                             sh/c/n 
   show/configuration  (node call)                    sh/c  :< znak węzła > 
   show/configuration  (prefiks)                        sh/c   < prefiks kraju > 
   show/users 
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     10. WĘZŁY  I  U ŻYTKOWNICY cd.  
 
                           10.1. Informacje ogólne cd.   
  
Drugi przykład pokaż węzły przyłączone do sieci (połączenia międzywęzłowe) 
     sh/c/n 
 
Node           Callsings 

 
GB7BAA GB7BAA GB7BPQ (GB7CDX) GB7DJK GB7DXA 
  GB7DXC GB7DXE (GB7DXG) GB7DXK GB7DXL 
  GB7DXM GB7DXS  GB7IPT GB7MRS GB7UJS 
  GB7ZDX KL7G   N2TLY (ON0DXK) 
GB7BIG EI5TCR GB7ADX  GB7BIG  GB7UDX 
GB7MBC 
PA4AB-14 PA4AB-14 
PI4TUE-8 PI4TUE-8 
 
Jeśli wprowadzimy node-call pi4tue w trzecim przykładz ie, wówczas 

otrzymamy: 
 

Node       Callsings 
 
PI4TUE-8 9A1CMA-6 DF6PW  DL4FAY DL4KAK DL4WF-2 
  F5NOD-2 F5PAC  IZ0CSR N6CR  OH2BLD 
  ON1LVL-13 ON4CBT ON4CJP ON5DXL-14 ON7NQ 
  A0RCT       PA3DYS      PA3FDO     PA5KW-4    PI4 TUE-9

   YT1XX 

Jak widać, pokazani są tylko użytkownicy wskazanego węzła. 
 

Można użyć prefiksu dla pokazania tylko grupy węzłów. Na przykład można 
chcieć zobaczyć, kto jest podłączony do węzła w W. Brytanii. W tym celu używa się 
po prostu prefiksu, jak np.: 

 
         show/configuration gb7 . 
 
Celem pokazania lokalnie podłączonych użytkowników użynana jest komenda 
 
               show/users 
 
 
Przykład:                                 odpowiedź na komendę show/users 
 
Callsigns connected to GB7MBC 
 
G9JHC   G0NEI   G0VGS   G0VGS+2   G0ZCM 
G3JAG   G3OWO   G3UEU     
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             10.  WĘZŁY   I    UŻYTKOWNICY cd.     
 
    10.2. Niektóre węzły internetowe TELNET DXSpider.  
Krajami, wg”DX Cluster Info”, tam też znaleźć można dalsze węzły z adresami. 
 

  
Lp.   Znak             QTH i lokator         Adres w ęzła      SYSOP PROGRAM
  1. BG2RVL-9 Dalian, Lieoning               PM08su  telnet://dx.5iyou.cn:7300  Yang      BG2RVL DXS 1.55 
  2. DB0SUE-7 Flensburg                       JO04LQ  telnet://db0sue.de: 8000  Karl       DX2ZZ   -,,- 
  3.  EI7WDX Bray, co. Wicklow           IO63we  telnet://dxc.ei7wdx.net: 7300 Hugh      EI6CPB   -,,- 
  4. GB7MBC Morecambe, Lancashire   IO84nb  telnet://www. Gb7mbc.net: 8000   Ian         G0VGS   -,,- 
  5. HA6DX Balasagyarmat                JN98pb  telnet://dx.hu: 9000 Figura     HA6DX   -,,- 
  6. HG8PRC Csongrad                     KN06br  telnet://hg8lxl ham.hu: 8000 Laci      HG8LXL   -,,- 
  7. HB9ON-9 Lugano                        JN46la  telnet://www.hb9on.org: 8000 Fulvio    HB9DVG   -,,- 
  8. OE1XHQ Vienna                         JN88de telnet://dxcluster.oevsv.at: 41112   Robert  OE6RKE   -,,- 
  9. ON0NOL-9 Noord-Oost Limburg      JO21rd tel://nolcluster.dyndns.orgL 9000   Eddy    ON7KEI   -,,- 
 10. OZ5BBS-7 Odense                        JO55fj telnet://oz5bbs.no-ip.org: 8000  Rene    OZ1LQH   -,,- 
 11. PI4CC Vlaardingen                  JO21ev telnet://dxc.pi4cc.nl: 8000  Peter    PC2A   -,,- 
 12. S50DXS Nurska Sob. Prekmurje JN86cq telnet://s50dxs.ods.org: 8000  Simon   S53ZO   -,,- 
 13. SK0BU-5 Stockholm                    JO99ci        telnet://thr-1 math.kth.se: 8000  Anders  SM0HPL DXSp. 1.54 
 14. SR4DXC-1 Olsztyn                        KO03fs telnet://dxcluster.pl: 7300  Tom      SQ4BJA DXSp. 1.55 
 15. RW3XA-8 Obninsk, Kaluzskaya     KO85gc telnet://dx.feerc.ru: 8000  Serge     RW3XA   -,,- 
 16. UU1DX-1 Simferopol, Crimea        KN74bw telnet://uu1dx.com  Oleg      UU1DX   -,,- 
 17. YL7DXC Jelgava                         KO16uo telnet://dxc.ardi.lv: 8000  Karl       YL2MD   -..- 
  8. YO5OAG-5 Oradea                         KN07xb telnet://yo5oag.ro: 8000  Sanyi   YO5OAG   -,,- 
 19. YU1EXY-7 Belgrade                       KN04ft telnet://www.yu1exy.org; 8000 Alex        YT1TX DXSp. 1.54 
 20. ZS6RO-1 Johannesburg               KG33xr     telnet://www.zs6ro.co.za: 8000  Dock      ZS6RO DXSp. 1.54 

   
 
 
    / 
 

 

 
         

 
 

/ 
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             11.  TRYB  ROZMOWY.    
 
   Istnieje możliwość nadania do innego użytkownika sieci  komentarza, lub 
rozpoczęcia „dedykowanej” sesji rozmowy użyciem komendy  TALK. 
    
   Tryb „rozmowy” [talk mode] używany jest dla wysłania jednowierszowego 
komentarza lub krótkich życzeń dla konkretnego użytkownika będącego bądź na 
twoim jak  i na innym węźle sieci.  Można również włączyć się w „dedykowaną” sesję 
rozmowy z innym użytkownikiem. Informacja „talk” będzie automatycznie 
przekazana do innych węzłów, jeśli stacja adresata nie jest przyłączona „lokalnie” (to 
jest do twojego węzła). 
 
   Można sprawdzić, kto jest połączony – użyciem poprzednio opisanej komendy 
SHOW/CONFUGURATION.  
 
             Przykład  
 
        Talk g0rdi   Having a good day Ian? 
 
  W tym przykładzie nadany zostanie wiersz “Having a good day Ian?” do 
użytkownika G0RDI, ale pozostaniesz w normalnym trybie. 
 
             Przykład 
 
Talk g0rdi 
Entering Talk mode,               /EX to send,  /<cmd> dla nadania tej komendy 
Talk  (g0rdi)>  itf. 

 
   Jak widać, można nadal nadawać komendy pozostając w trybie  „rozmowy” [Talk 
mode]. Po prostu wstaw „prefiks komendy”  jak np.  / sh/dx  a otrzymasz wskazaną 
informację (w w/w przykładzie ostatnią partię spot-ów.). 
 
   Jeśli użytkownik/adresat jest podłączony do innego węzła, musisz użyć nieco 
rozszerzonej komendy TALK: 
 
                           Talk g0rdi > gb7djk  
 
   Dla wyjścia z trybu „rozmowy” należy nadać komendę  /ex 
 
Pozostając w trybie „rozmowy” będziesz nadal otrzymywał SPOTY-y. Oznacza to, że 
możesz gawędzić z przyjacielem robiąc dx-y. 
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             11.  TRYB  ROZMOWY.    
 
   Istnieje możliwość nadania do innego użytkownika sieci  komentarza, lub 
rozpoczęcia „dedykowanej” sesji rozmowy użyciem komendy  TALK. 
    
   Tryb „rozmowy” [talk mode] używany jest dla wysłania jednowierszowego 
komentarza lub krótkich życzeń dla konkretnego użytkownika będącego bądź na 
twoim jak  i na innym węźle sieci.  Można również włączyć się w „dedykowaną” sesję 
rozmowy z innym użytkownikiem. Informacja „talk” będzie automatycznie 
przekazana do innych węzłów, jeśli stacja adresata nie jest przyłączona „lokalnie” (to 
jest do twojego węzła). 
 
   Można sprawdzić, kto jest połączony – użyciem poprzednio opisanej komendy 
SHOW/CONFUGURATION.  
 
             Przykład  
 
        Talk g0rdi   Having a good day Ian? 
 
  W tym przykładzie nadany zostanie wiersz “Having a good day Ian?” do 
użytkownika G0RDI, ale pozostaniesz w normalnym trybie. 
 
             Przykład 
 
Talk g0rdi 
Entering Talk mode,            /EX to send,  /<cmd> dla nadania tej komendy 
Talk  (g0rdi)>  itd., 

 
   Jak widać, można nadal nadawać komendy pozostając w trybie  „rozmowy” [Talk 
mode]. Po prostu wstaw „prefiks komendy”  jak np.  / sh/dx  a otrzymasz wskazaną 
informację (w w/w przykładzie ostatnią partię spot-ów.). 
 
   Jeśli użytkownik/adresat jest podłączony do innego węzła, musisz użyć nieco 
rozszerzonej komendy TALK: 
 
                           Talk g0rdi > gb7djk  
 
   Dla wyjścia z trybu „rozmowy” należy nadać komendę  /ex 
 
Pozostając w trybie „rozmowy” będziesz nadal otrzymywał SPOTY-y. Oznacza to, że 
możesz gawędzić z przyjacielem robiąc dx-y. 
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             12.  POCZTA.    
 
   Za pomocą DXSpider można łatwo nadawać i odbierać pocztę  osobistą oraz 
również biuletyny. 
 
    12.1. Komenda „katalog  [directory” command].  
 
  D la pokazania wykazu/listy poczty należy użyć komendy DIRECTORY.  Sama taka 
komenda pokaże ostatnie 10 wiadomości otrzymanych zarówno do i od Ciebie, jak też 
i biuletyny typu „DX” i „ALL”. 
 

   Tak jak i przy innych komendach, można zażądać pokazania większej ilości 
wiadomości wskazując ich ilość liczbą w komendzie. Bądźmy świadomi, że Spider 
akceptuje takie komendy przez rozdzielanie zarówno znakiem łamania jak i spacją, 
toteż np. komendy dir new  jak i dir/new będą działać w ten sam sposób. 

 
    Przykład.  
 
           directory 
           directory/20 
           directory 20 
 
   Oczywiście najczęściej będziemy chcieli zobaczyć listę nowej poczty przesłanej 

do nas od czasu ostatniego logowania [directory new[. Jednakże można chcieć 
również sprawdzić „ogólną [pocztę” [general maił] odebraną przez węzeł.   

 
  W rzeczywistości,  jeśli jest dla nas jakaś nowa poczta, system Spider poinformuje 

nas o tym podczas logowania na węźle.  
 
   Poczta jest nie tylko wysyłana „do znaków”. Może również być rozsyłana jako 

dotycząca wszystkich [„all”], tylko pracujących na danym węźle [„local”] bądź 
zainteresowanych dx [„DX”] – jako rodzaj biuletynu, itp. Można traktować takie 
biuletyny podobnie jak pocztę osobistą komendą „directory”. 

 
      Przykłady.  
 
              directory/new 
               directory/own 
               directory/own/10 
               directory/all 
               directory/from <call>                       
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             12.  POCZTA cd.    
 
 
    12.2. Odczytywanie poczty.  
 
  Po nadaniu komendy DIRECTORY otrzymamy coś w rodzaju: 
 
20735     2   ALL   GW7SMV   21-FEB   1240Z   REC QSL TDY 50MHz,,,, 
20823   308  UK     G0RDB      22-FEB   2334Z   Help – which distrric code? 
20824   105  ALL 
20825      2   UK 
20858      2   ALL 
20921   200   ALL 
20949   375   ALL  
20950       2   UK 
20987   569   ALL     GD0TEP    1-MAR   1733Z   Portable contest 
21076       2   ALL        G4AFJ    3-MAR   1743Z   kh6nd/kh5 qsl received 
21194-p 599  GE4HAT G0VGS  4-MAR   1518Z   Re: Time 
 
Kolejne rubryki to:  
     nr poczty,  rozmiar pliku,   adres,   nadawca,  data,   czas,  temat.  
 
   Odczytywania poczty dokonujemy poprzez wpisanie komendy „read” i numeru 
danej informacji. 
 
               Przykład  
                                   Read 25 
 
   Odczytana zostanie wiadomość/poczta nr 25. 
 
Wiadomość będzie pokazana w całości – chyba, że ustalimy wielkość strony. Można 
ustawić dowolną długość strony, a gdy tekst osiągnie tę długość, zostaniemy zapytani 
z podaniem opcji. 
 
               Przykład   
 
                                  Set/page 20 
 
    / 
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             12.  POCZTA cd.    
 
    12.3. Nadawanie poczty.  
 

• Najpierw wpisujemy odbiorcę wiadomości/adresata [send <call>] – patrz 
przykład poniżej. Zostaniemy poproszeni o wpisanie tematu wiadomości  
[subject] (maksymalnie 30 czcionek).  

• Dalej należy wpisać tekst wiadomości. Należy pamiętać, że nie ma tu 
automatycznego „zawijania tekstu”, zatem należy na końcu każdej linii 
nacisnąć „return”. 

                         Przykład 
        Send   m0azm 
       Enter Subject (30 characters) 
           See zou Thursday 
         Enter Message /EX to send,  /ABORT to exit. 
            Hi Ian, 
            Just a quick note to say that I can make  Thursday after all. The  
            Appointment I had has cancelled so we are go! 
             Cheers 
             Ian 

• W rym miejscu można zarówno nacisnąć „return” i wprowadzić  /EX  
                  dla wysłania wiadomości, lub też (w dowolnym momencie) użyć 
                 /ABORT dla skasowania/usunięcia wiadomości. 

•   Jest szereg opcji nadawania , są one wyszczególnione w „DXSpider  
               Command Reference”, jest m.in. komenda dla wysyłania informacji  
                Do szeregu ud biorców, komenda dla zażądania potwierdzenia odbioru 
                Informacji, itp. 
 

                        12.4. Odpowiedź na otrzymaną pocztę.  
 
   Jeśli poczta jest adresowana do Ciebie lub na „adres biuletynowyS”, można użyć 
komendy  REPLY  dla wysłania na nią odpowiedzi. Użycie tej komendy 
automatycznie wstawi odpowiedni „temat” [Subject], jako „Re-subject”, cokolwiek by 
było w temacie [subject[ otrzymanej wiadomości. 
               Przykład 
                                  reply  2500 
 
                              12.5. Usuwanie poczty.  
 
   Aby usunąć wiadomość, użyć należy komendy „delete”. Można kasować jedynie 
wiadomości wysyłane oraz adresowane do nas osobiście. Biuletyny są „traktowane” 
przez SYSOP-a  lub automatycznie. 
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             13.  FILTRACJA  SPOT-ów.    
    13.1. Ogólne zasady filtrowania..  
Z pośród filtrów dla różnych rodzajów informacji (spoty, WWV, WCY, 
zawiadomienia, itd.)  najbardziej przydatną i najczęściej stosowaną funkcją jest 
filtrowanie SPOT-ów.  

Przykładowo: 
W zawodach ARRL Int. DXC interesują nas tylko SPOT-y stacji z USA 

(kontynentalnych) oraz stacji z Kanady, w zawodach PACC tylko SPOT-y stacji 
holenderskich, w zawodach |Oceania DXC stacji z Oceanii, itp.  

Jeśli  pracuje ekspedycja DX, chcemy cały czas śledzić jej pracę, szczególnie  jej 
zmiany częstotliwości pracy, itp. 

Czasem interesują nas tylko SPOT-y stacji słyszanych w naszej części świata, np. 
na niskich pasmach (160m i 80m)  zwykle nie interesują nas SPOT-y stacji z Oceanii 
słyszanych  w Japonii czy w Kalifornii, ale przydatne są SPOT-y  stacji z Oceanii 
słyszanych w Europie. 

 Temu celowi służy opcja filtracji SPOT-ów. 
Na węźle DXSpider do którego jesteśmy podłączeni ustawiamy nasz własny 

przydatny w danej chwili „prywatny filtr”. Którym możemy filtrować: 
� Znaki stacji spotowanych              call _ ........ 
� Znaki stacji spotujących                by _ ...... 

Filtr taki można w każdej chwili zmienić lub całkiem skasowaać. 
Ponieważ problematyka filtrowania w DXSpider jest bardzo obszerna (istnieje 
ogromna ilość kombinacji  filtrów, którymi możemy filtrować dosłownie  
wszystko aż do poziomu pojedynczej stacji np. dx-pedycji, podam tylko 
podstawowe zasady  w skrócie, odsyłając do dostępnych w Internecie m.in. 

• „User Configurable Spot Filters in DXSpider – A Primer” W3BG 
• w przygotowaniu tłumaczenie powyższej pozycji „Filtry spotów 

DXSpider konfigurowane użytkownikiem – elementarz” SP9ADU, 
• „Podręcznik DXSpider Cluster – praca DX i w zawodach” SP9ADU. 

W punktach 13.2  i  1.3.3 znaleźć można konkretne przykłady filtrów dla różnych 
sytuacji , co pozwoli na korzystanie z nich bez wgłębiania się w szczegóły. 
   o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
   Są 3 podstawowe rodzaje komend związanych z ustawianiem i korygowaniem 
filtrowania SPOT-ów: 
ACCEPT  - zaakceptowanie/przepuszczanie SPOT-ów wg, wzoru,. 
REJECT   - odrzucenie/zablokowanie  SPOT-ów wg podanego wzoru, 

                     CLEAR     -  usunięcie części lub całości  danego filtru. 
Każdy filtr ma do 10 linii z różnymi „przepisami filtrowania”, SPOT-y kolejno 

przechodzą przez poszczególne linie. Spoty przepuszczone przez  ACCEPT węzeł 
przekazuje do użytkownika, czyli zostaną one pokazane na ekranie monitora 
stacyjnego w oknie połączenia z DXSpider Cluster (ew. również i w innych 
oknach programu logującego np., na „mapie pasma”.). 

Filtrujemy wg różnych sporządzonych „wzorów” [ pattern ], w oparciu o szereg 
możliwych wskaźników, np.: 

  Kraje DXCC                  Pasma 
  Srefy CQ,   ITU             Emisje 
  Znaki stacji           itp. 
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             13.  FILTRACJA  SPOT-ów.    
               13.2. Przykłady filtrów SPOT-ów. 
  

• Chcemy otrzymywać tylko SPOT-y stacji z Oceanii pracujących CW na 
KF. 

                                          reject/spot0   not on hf 
                  accept/spot0   hf/cw and call_zone 27, 28, 29, 30, 32, 32 

• Poszukujemy stacji na KF CW i SSB ze stanów Utah i Kalifornii: 
                 reject/spot0     not in hf 
       reject/spot1    (on hf/rtty or hf/data) 
                  accept/spot0    call_state UT, CA  

• Chcemy zobaczyć, jakie stacje są słyszane w Europie w paśmie 160 m: 
                   reject/spot0    not on hf 

                  accept/spoy0   on 160m and by_zone 14,15,16,20 
• Poszukujemy strefy 23 do WAZ – filtr można ustawić na 2 sposoby: 

            a/ filtrujemy SPOTY stacji z 23 strefy WAZ: 
                 reject/spot0   not on hf 
                  accept/spot0  call_zone 23  
            b/ filtrujemy SPOT-y  o stacjach z Mongolii   

                   rejecr/spot0    not on hf 
                  accept/spot-    call_dxcc JT   

•  Poszukujemy dx-pedycji   K1N: 
                  reject/spot     not on hf 
                   accept/spot   call_k1n  
 
  Szukanie takiej dx[pedycji  czasem może być wygodniejsze nie poprzez filtrację 
SPOT-ów,  lecz komendą żądającą podania ostatniej partii SPOT-ów o 
poszukiwanej stacji, np.: 

• kasujemy filtr komendą   clear/spots all 
• nadajemy komendę          show/dx  k1n   lub odpowiednio sh/dx 20 k1n 

 
Taka procedura jest wygodniejsza, jeśli potrzebujemy tylko „jednorazowej” 
informacji o SPOT-ach danej stacji, a nadal chcemy otrzymywać wszystkie 
bieżące SPOT-y.    

 
    13.3. Przykłady filtrów SPOT-ów dla zawodów. 

� Zawody typu CQWWDXC, SPDXC, RusDXC, itp.: 
                              reject/spot0 not on contest hf 
                 lub       accept/spot0 on contest hf  

• Zawody CQWW 150m: 
                             reject/spot0   not on hf 
                             accept/spot0  on 160m and by_zone 14,15,16,20 

• Zawody WAE-DX-Contest: 
                             reject/spot0   not on contest hf      
                             reject/spot1   call_zone 14, 15, 16 
                 lub       accept/spot0   not call_zone  14, 15, 16   
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             13.  FILTRACJA  SPOT-ów cd.    
 

 
    13.3. Przykłady filtrów SPOT-ów dla zawodów cd. 
 

� Zawody typu „z jednym krajem/regionem”: 
 

• Zawody ARRL INT DX Contest.: 
                             reject/spot0   not on hf 
                             accept/spot0  call_dxcc VE, W 
              lub          accept/spot0 call_dxcc 226, 227 
 

• Zawody Oceania -DX-Contest: 
                             reject/spot0   not on contest hf      
                             accept/spot0  call_zone  27, 28, 29, 30, 31, 32.  
 
            lub         accept/spot0  hf/cw and call_zone 27.28.29.30.31.32   
 

• Zawody All Asia DX Contest: 
                              reject/spot0    not on contest hf       
                              accept/spot0   call_zone 17,18,19,20,21,22,23,24,25. 
 

• Zawody OK-OM DXContest. 
                             reject/spot0     not on contest hf 
                             accept/spot0    call_dxcc  OK, OM 
 

• Zawody WAG: 
                             reject/spot0   not on contest hf 
                             accept/spot0   call_dxcc  DL     
 

• Zawody PACC: 
                             Reject/spot0   not on contest hf 
                             Accept/spot0   call_dxcc PA               
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 14.  NIEKTÓRE WAŻNIEJSZE KOMENDY DXSpider.     
  W DX-Spider możliwych jest znacznie ponad 100 różnych komend, znaleźć je 
można m.in. w: 
       „DXSpider Command Reference” 
                      (polskie tłumaczenie w toku – SP9ADU) 
    14.1. Komendy dotyczące ustawień   [ SET ] . 
  set/here                                    informujemy system o naszej obecności 
      set/homenode <znak macierzystego węzła>  ustawiamy znak naszego 
                                                                                 „macierzystego” węzła. 
     Set/name   <twoje imię>        informujemy system o naszym imieniu. 
 set/qth  <twoje QTH>           informujemy system o naszym QTJ.  
      Set/qra    <twój WW Locator>     -,,-            -,,-     -..-  lokatorze     
   
    14.2. Komendy dotyczące pokazywania informacji   [ SHOW ] . 
      sh/c                         pokazuje listę użytkowników i węzłów do których 
                                                     są przyłączeni (może być ograniczone do węzłów 
                                                     naszego kraju wzgl. do  kraju macierzystego  
                                                     danego węzła.}. 
     show/configuration/node      pokazuje węzły połączone z naszym węzłem.  
     Show/contest <rok i m-c>     pokazuje znane zawody wg SK3BG dla b. m-ca             
     show/db0sdx  <znak stacji>  pokazuje informację QSL z serwera DB0SDX 
     show/dx                                   pokazuje ostatnią partię SPOT-ów (zwykle 10) 
     show/dx  K1N                           -,,-            -,,-        -,,-        -,,- o podanej stacji. 
     show/dxcc  <prefiks>               -,,-           -,,-        -,,-        -,,-  o podanym kraju. 
     show/dxqsl  <znak>              pokazuje QSLinfo zapisane na węźle o stacji. 
     show/filter                             pokazuje zawartość ustawionego filtru  
     show/muf <prefiks> [<godziny>] [long]  pokazuje propagację do wskazanego 
                                                     prefiksem kraju dla najbliższych wskazanych 
                                                     liczbą godzin  ew. „long path”. 
    show/mydx                              pokazanie SPOT-ów wg filtru użytkownika   
    show/prefiks  <znak>           pokazanie prefiksów danego kraju, stref, n-ru kraju. 
    show/qra <szer.> <dł.geogr>  przeliczenie współrzędnych na lokator   
    show/qra  <lokator>  <lokator> pokazuje odległość i azymut, przelicza lokator 
                                                       na współrzędne geograficzne. 
    show/qrz  <znak>                    pokazuje QSLinfo z serwera QRZ Callbook. 
    show/station  <znak>              pokazuje info o podanym znaku i czy jest obecny    
    show/usdb  <znak stacji z USA>  pokazuje miasto i stan USA z bazy FCC        
    show/wm7d   <znak stacji z USA>    -..-  info z callbooka WM7D 
    show/wcy                                pokazuje ostatnie 10 info o propagacji z DK0WCY 
    show/wwv                                -..-            -..-      10   -,,-      -,,-           z WWV.    
                   14.3. Komendy dotyczące filtrowania. 
    Show/filter                             pokazuje zawartość  ustawionego filtru. 
    Accept/spots [0-9] <wzór>    akceptuje SPOT-y zgodne ze wzorem we 
                                                                wskazanym numerem gnieździe. 
    Rejest/spots [0-9]  <wzór>    blokuje SPOT-y zgodne  j.w. 
    Clear/spots  [0-9]  lub [all[    usuwa zapis filtru we wskazanym numerem  
                                                     gnieździe lub we wszystkich gniazdach . 
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 14.  NIEKTÓRE WAŻNIEJSZE KOMENDY DXSpider.     
 
   
 
    14.4. Różne inne komendy. 
   bye                                         rozłączenie z węzłem cluster. 
      close                                              -,,-            -,,-          -,,-  tylko TELNET  
      dbavail                                  lista wszystkich baz w systemie.. 
 directory all                          pokazuje listę wszystkich wiadomości..  
      dx <znak> <częst.>  <uwagi>      nadanie SPOT-u.     
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