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   Opracowania związane:

1. „Korzystanie z programu DX-Spider” SP9ADU  W1.02 2013SEP.
2. „DX Spider User Manual” G1TLH 
3. „SX Spider Command Reference.
4. „The DX Spider  User Filterimg Primer” W3BG, N3RD,
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                                    1. W s t ę p.

Przypomnienie – co to jest DX-Cluster oraz ogólne zasady działania,

Krótkofalowcy  od  dawna  starali  się  zorganiazować  system  wspomagania
informacjami o słyszanych stacjach, o warunkach propagacji, itp.

W epoce  „przedkomputerowej”   organizowane  były  systemy „powiadamiania
telefonicznego”  przez  grupy  amatorów-krótkofalowców  o  wspólmych
zainteresowaniach  (np.  dx-mani,  UKF-owcy,  itp.).  Jeśli  taka  grupa  zawierała  się
wewnątrz jednej miejscowości, było to stosunkowo proste i niekosztowne.

Ja  sam  np.  kilkakrotnie  otrzymywałem   (w  latach  60-tych,  gdy  dx-owo
pracowałem na UKF na 2 m) telefoniczne ostrzeżenia „ZORZA” od SP9FG, który
pracował i miał też stację UKF na Kasprowym Wierchu. Znajdując się na wysokości
ok.  2000m  npm,  miał  ma  UKF  zasięg  o  300-400  km  większy,  dlatego  też
wcześniejmógł zaobserwować zorzę i powiadamiał o tym  tych znajdujących się „na
dole”. Czasem taka zorza nyła na tyle „silna”, że obejmowała po pewnym czasie i
Kraków, częściej nie – ale informacja była sluteczma.

Z  chwilą  rozpowszechnienia  się  komputerów  osobistych  PC,  system
powiadamiania   postanowiono  zautomatyzować.  Większe  i  zamożniejsze  kluby
zaczęły organizować  takie  „centra powiadamiania” (DX-Cluster),  gdzie komputer
odbierał  i  zapisywał  informacje  napływające  od  użytkowników  i  na  żądanie
przekazywał zapis zainteresowanemu krótkofalowcowi.

Dla  połączenia  z  takim  węzłem  DX-Cluster  początkowo  wykorzystywano
PACKET-RADIO. Nie było to zbyt wygodne, gdyż wymagało osobnej stacji UKF z
anteną  skierowaną  na  stację  najbliższego  węzła  PACKET oraz  dość  kosztownego
TNC [Terminal Node Controler] o cenie porównywalmej z ceną komputera.

Obecnie  często  stosuje  się  wygodniejsze  połączenie  przez  INTERNET
[TELNET]  –  mając  komputer  stacyjny  połączony  internetowo  z  dowolnym
(niekoniecznie najbliższym) węzłem DX-Cluster.

Aktualnie  spośród   zarejestrowanych  543  węzłów  DX-Ckuster  ,  już  116  ma
połaczenie internetowe (wg DX Cluster Info).

Dla poprawnej  łączności z węzłem DX-Cluster należy stosować właściwą dla
danego węzła procedurę.  W epoce  PACKET była to z  reguły procedura (format)
opracowana przez twórcę systemu, AK1A, ale obecnie nie jest juź ona aktualizowana
przez autora.

Obecnie dla połączenia (szczególnie TELNET)  stosowane są różne „klony” tego
formatu,  z których najbardziej popularny stał się format „SPIDER” (Pająk). Na 543
zarejestrowane węzły już 317 pracuje w formacie „SPIDER”. 
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                                    1. W s t ę p  cd.

Przypomnienie – co to jest DX-Cluster oraz ogólne zasady działania,

Z internetowo dostępnych węzłów DX-Cluster 

2.  101 funkcjonuje w formacie SPIDER,

3.   15 we wszystkich pozostałych formatach (AR Cluster, CLX, DX Net,
              Win-Clister, CC i inne).
Duża  użyteczność  formatu  Spider  spowodowała  ogólmoświatową   akcję

przestrajania  węzłów  na  ten  format  proowadzoną  przez  znany  klub  W4FRC
(Frankford Radio Club). 

                          P o d s u m o w a n i e.

Zatem DX-Cluster  możemy zdeftniować  jako  system wspomagania  operatora
informacjami  o  aktualnie  pracujących  ciekawych  stacjach,  czyli  SPOT-ami
składającymi się z:

2.  znaku słyszanej lub zrobionej stacji, 
3. x\ęstotliwości na jakiej pracuje,
4. ew. innych dodatkowych informscji.

System  działa  w  postaci  „węzłów”  [node]  –  automatów  z  którymi  możemy
połączyć się i otrzymywać (automatycznie w sposób ciągły lub ba żądanie ) SPOT-y,
jak  również  wptowadzać  własne  SPOT-y   rj.  informacje  o  zrobionych  lub  tylko
słyszanych stacjach. 



                                                                                                                                                                                DXSpider prelekcja
                                                                                                                                                    SP9ADU  2015 OCT

                                                       -  4 -

                                 

                                      DX Spider Cluster.
                            

                                  Prelekcja w OT PZK Kraków

                                    2. Właściwości  formatu   SPIDER.

1. Dostępność przez Internet.
Nie  jest  konieczne  osobne radio  PACKRT z  TNC,  wystarczy podłączenie  do

INTERNET-u komputera (najlepiej stacyjnego, choć może to być osobny komputer).

3. Sieć połączeń międzywęzłowych.
Aby otrzymać  komplet  SPOT-ów  z  całego  źwiata  nie  musimy  łączyć  się   i

pobierać SPOT-y z poszczególnych węzłów na świecie,  a  wystarczy połączenie  z
jednym wybranym węzłem DX-Spider.

1. Możliwość filtracji SPOT-ów.
W razie potrzeby można ustawić na węźle własny „prywatny” filtr, poprzez który

otrzymywać  będziemy tylko  potrzebne  w danej  chwili  SPOT-y,  np.  z  wybranego
lraju/krajów,  strefy/stref,  pasma/pasm,  emisji,  czy  nawet  tylko  SPOT-y  dotyczące
tylko wybranej stacji.

2.4  Informacja o propagacji KF.   
Istnieje możliwość otrzymywania informacji o propsgacji  (bieżącej lub prognozy

przyszłej do 24h ) trasy do wybranego kraju SHORT PATH lub LONG  PATH.

Dostępność do baz QSL managerów.
Można otrzymać potrzebną informację QSL np. z bazy DB0SDX lub z informacji

nadesłanych przez uźytkowników.

2.6 Łączność z innymi ożytkownikami DX-Spider.
    Poprzez  tryb rozmowy  [TALK]
 przez przesyłanie krótkich informacji  [ANNOUNCE]
 poprzez przesyłanie korespondencji typu  „poczta”  [POST].

 2.7 Dostępność do dodatkowych informacji

  wyszukiwanie danych o innym uczestniku, 

 odszukiwanie miejscowości i stanu stacji z |USA.

2.8  Odszukiwanie informacji o trasie łączności.
   Własne  i  korespondentów czasy  wschodu/zachodu  Słońca  i  Księżyca,  ich

elewacji i azymutów, azymutów korespondentów SP i LP, aktualnych wartości SFI, R,
itp. 
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                                    3. DOSTĘP DO DX-CLUSTER SPIDER.

Łączność z węzłem DX-Cluster można utrzymywać w ramach programu 
logującego (N1MM Logger,  Win-Test) lub w samodzielnej aplikacji – co zostanie 
dalej oddzielnie omówione.

 3.1 Połączenie z DX-Cluster w oddzielnej aplikacji.
Dostęp do węzla można uzyskać na kilka sposobów, najprostszy to:

 Z listy węzłów TELNET DX-Cluster SPIDER (np. na str.21 opracowania 
       „Korzystanie z programu DX-Spider”  SP9ADU  W1.02  2013SEP) 
       obieramy  któryś z węzłów jako nasz „węzeł macierzysty”. Dla wygody, ze 
       względu na częste łączenie się z węzłem warto spor\ządzić skrót internetowy
       do tego węzła (metodą windowsową) sytuując go w wygodnym miejscu  na
       ekranie monitora.

 Klikając utworzony skrót łączymy się z naszym węzłem macierzaystym.

 Zostaniemy poproszenio zalogowanie się znakiem, gdyż węzeł „nie widzi”
       kto się z nim łączy.
 Wpisujemy zatem nasz znak i nadajemy go naciśnięciem ENTER

                   ZNAK   własny        <ENTER>
 Otrzymamy „stronę informacyjną” węzła z różnymi szczegółami oraz 
       z informacją, że na razie mamy status „niezarejestrowanego” co upoważnia 
       nas tylko do biernego korzystania tj. możemy otrzymywać SPPOT-y oraz
       wymieniać pocztę z SYSOP-em, ale nie możemy narazie wysyłać SPOT-ów.
       Zostaniemy zaproszeni do zarejestrowania się na węźle (darmowego).

 Równocześnie otrzymamy pierwszą partię SPOT-ów, a dalsze będziemy
       otrzymywać „na bieżąco” tj. w miarę napływania ich do węzła.

 System poprosi nas o podanie kilku informacji osobistych: imienia, QTH, 
       lokatora,  wyboru węzła macierzystego i ew. adresów e-mail i pocztowego
       (opcjonalnie). Dane te można zmienić/uzupełnić  w dowolnym momencie, 
       np. przy następnych łączeniach z węzłem. A oto przykład:
           set/name             Andy  <ENTER>
           set/qth                 KRAKOW  MKM  JO90XC  <ENTER>
           set/qra                 JO90XC    <ENTER>
           set/homenode      GB7MBC  <ENTER>
           set/mail                 sp9adu@op.pl    <ENTER>
           set/address          (tu można wpisać adres pocztowy)  <ENTER>

mailto:sp9adu@op.pl


                                                                                                                                                                                DXSpider prelekcja
                                                                                                                                                    SP9ADU  2015 OCT

                                                       -  6 -

                                 

                                      DX Spider Cluster.
                            

                                  Prelekcja w OT PZK Kraków

                                    3. DOSTĘP DO DX-CLUSTER SPIDER cd.

 3.1 Połączenie z DX-Cluster w oddzielnej aplikacji cd.

4.  Jeśli chcemy w pełni korzystać z DX Spider Cluster (nadawanie SPOT-ów, 
        poczta, itp.) musimy zarejestrować się.Najprościej wykonać to wysyłając 
        pocztę w ramach DX-Spider  wpisując kolejno (węzeł GB7MBC) np.: 
            send G0VGS                   adres odbiorcy, adresata
            registration                      dotyczy  (subject)
            can you register me please Andy SP9ADU      treść poczty
            /ex                                       komenda wysłania poczty

Potwierdzeniem rejestracji będzie brak w „komunikacie powitalnym”  (podczas
łączenia się)  tekstu mówiącego o konieczności rejestrcji. Zwykle otrzymuje się 
również informację o zarejestrowaniu pocztą DXSpider od SYSOP-a (w przykł.
od G0VGS). Odczytywanie poczty opisane jest  w pkt. 12.2   w/w opracowania
„Korzystanie z programu DX-Spider” SP9ADU  W1.02  2013SEP. 
5. Można (a nawet należy) sprswdxić poprawność połączenia z węzłem nadając 
       którąś z komend np.:
          SH/VER   <ENTER>      otrzymamy informację o węźle, m.in. o 
                                                     stosowanym przez węzeł formacie
          SH/DX     <ENTER>       otrzymamy ostatnią partię SPOT-ów, 10 lub 5.
6.  Wylogowanie  (bardzo ważne!)wykonujemy nadaniem komendy:
                BYE    <ENTER> 
        Brak poprawnego wylogowania uniemożliwi ponowne skuteczne połączenie
        się z DX Spider.  
       
Połączenie z DX-Cluster w ramach programu logującego.
      Dostęp do DX-Cluster SPIDER przy pracy programem logującym  
      „N1MM Logger” opisany jest w instrukcji  tego programu  (na witrynie
      SP3PL w „Uzupełnieniu”) oraz we wspomnianym już opracowaniu 
      „Korzystanie z programu DX-Spider” SP9ADU W1.02 w pkt. 3.2.1 oraz
      w pkt.  4 na str. 5 do 7 i 9.
          Natomiast dostęp przy pracy programem Win-Test opisany jest  w w/w
      opracowaniu  w pkt. 3.2.2  str 7 do 9 i w pkt. 4 , a ponadto w opracowaniu
      „Program logujący zawodów Win-Test V4” w częściach A i B. 
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                                                  4. POBIERANIE  SPOTÓW.

Pobieranie SPOT-ów  jest głównym (jeśli nie  jedynym) celem używania DX-
Cluster. Szczegółowy opis procedury znaleźć można  m.in. we wspomnianym 
uprzednio opracowaniu „Korzystanie z programu DX-Spider” SP9ADU W1.02.

  W skrócie:

5. Bieżące SPOT-y otrzymujemy automatycznie z chwilą nawiązania
        połączenia z dowolnym węzłem DX-Cluster SPIDER i zalogowaniu się
        własnym znakiem. Będą to SPOT-y aktualnie otrzymywane przez węzeł,
         (bez żadnej selekcji, „jak leci”). SPOT-y ukazywać się będą w oknie
         połączenia z węzłem.

6. Przy korzystaniu z DX-Cluster w ramach programu logującego, SPOT-y
        ukażywać się będą w kilku miejscach, w tym także na „mapie pasma” na
        ich aktualnych częstotliwościach.

7. W każdej chwili otrzymać można  „partię” najnowszych SPOT-ów jakie
        właśnie napłynęły do węzła – zwykle ostatnich 10 pozycji – nadaniem
        komendy:
                           SH/DX      <ENTER>

Można jednakże określić ilość pobieranych SPOT-ów dodaniem do komendy
        ich liczby np.:
                                sh/dx 5
                                sh/dx 20              itp.

3. Można zażądać SPOT-ów tylko z wybranego pasma/pasm, tylko z wybranego
        zakresu pasm ( HF, VHF, WARC, contestHF, itp.), z wybranej strefy/stref, 
        z wybranego kraju/krajów,  tylko o wybranej stacji np. dx-pedycji, tylko z
        wyznaczonego ubiegłego okresu czasu, tylko z wyznaczonych zawodów,itp.
           Dokonujemy tego nadaniem odpowiedniej komendy. Ilość możliwych
        kombinacji komend jest ogromna – niektóre przykłady znaleźć można 
        w pkt. 14 i w pkt.7 „Korzystania z DX Spider” W1.02 SP9ADU.  
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                                                  5.  WYSYŁANIE  SPOTÓW.

Należy przesyłać do węzła DX-Cluster informacje o ciekawszych zrobionych czy
tylko  słyszanych  stacjach,  czyli  tzw.  SPOT-y.  Gdyby  bowiem nikt  SPOT-ów  nie
nadsyłał, nie byłoby ich na węźle a w konsekwencji użytkownicy nie otrzymywaliby
żadnych SPOT-ów. 

Dla wysyłania SPOT-ów używana jest prosta komenda DX:

      DX (częstotliwość w kHz)  (znak spotowany)  (ew. uwagi)

Kolejność pozycji częstotliwość/znak jest dowolna.  Po napisaniu wysyłamy 
SPOT komendą klawiszem  <ENTER>

Jako potwierdzenie otrzymania SPOT-u, węzeł nada go „zwrotnie” również i do 
naszej stacji.  

           6.  FILTRACJA OTRZYMYWANYCH  SPOTÓW.

Standardowo  węzeł  DX-Spider  z  którym  jesteśmy  połączeni  przysyła  nam
wszystkie napływające do węzła SPOT-y w sposób ciągły. Można zażądać ostatniej
partii SPOT-ów  (zwykle 10 SPOT-ów) komendą SH/DX

Są jednak sytuacje, gdy zależy nam na pewnym określonym rodzaju SPOT-ów,
np. o poszukiwanym kraju/krajach, strefie/strefach,  lub nawet SPOT-ów dotyczących
określonej stacji (np. dx-pedycji).

Przykładem może być praca w zawodach typu „z jednym krajem” czy „z jednym
regionem/kontynentem”.  Np.  w zawodach „PACC” potrzebujemy tylko  SPOT-y z
Holandii,  w zawodach „ARRL INT. DXC” tylko SPOT-y stacji z kontynentalnych
USA i Kanady, przy ekspedycji DX tylko SPOT-y o tej ekspedycji, itp. 

W takich  sytuacjach  wygodnym  jest  ustawienie  na  węźle  DX-Cluster  Spider
odpowiedniego filtru, aby otrzymywać tylko pożądany rodzaj SPOT-ów.

Możliwości  filtracji  są  dosłownie  setki.  Szczegóły  procedury  filtrowania  i
układania potrzebnych komend zawarte są m.in. w:

6.  „The DX Spider User Filtering Primer” W3BG, N3RD.    

7. „Filtry SPOT-ów  DX Spider konfigurowane użytkownikiem – elementarz” 
         konfigurowane użytkownikiem – elementary”  zestawione przez W3BG 
         oraz N3RD – tłumaczenie i adaptacja SP9ADU W1.01 2013APR.
7. „Podręcznik DX Spider Cluster G1TLH” tłumaczenie i adaptacja SP9ADU 
         W1.01  2013APR.
   Skrótowo filtracja i przykłady filtrów podane są w opracowaniu    „Korzystanie

z programu DX-Spider” SP9ADU  W1.02  2013SEP  pkt 13 str.26 do 28.
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                           7.  INNE  OPCJE  DX-CLUSTER  SPIDER.

                7.1 Propagacja i kierunki.   [16-17]

W ramach DX-Cluster SPIDER można otrzymywać informacje o propagacji do
wybranego kraju – bieżącej oraz prognozy przyszłej na najbliższe do 24 godzin, na
poszczególnych  pssmach  KF oraz  w paśmie  6m trasami  SP lub  LP,  jak  również
„parametry słoneczne” takie jak wartości SFI, R, MUF, itp. 

Można również zażądać   informacji o kierunkach do poszczególnych krajów lub
nawet okręgów krajów oraz o odległościach do korespondentów. 

Ponadto  można  otrzymać  informacje  o  czasach  wschodu/zachodu  Słońca  i
Księżyca również i u korespondentów oraz o kątach elewacji i azymutów tych ciał
słonecznych.  [13-14].

                           7.2  Węzły i użytkownicy..

    Można zażądać pokazania listy aktualnie czynnych w sieci węzłów oraz listy
znaków  użytkowników  na  poszczególnych  węzłach.  Pełna  lista  zarejestrowanych
węzłów DX-Clusterwraz z ich adresami IP znajduje się w Internecie na stronie „DX
Cluster Info”. 

 Wyciąg  bardziej  popularnych  węzłów DX-Cluster  SPIDER znaleźć  można  w
pkt.8 na str, 21 opracowania „Korzystanie z programu DX Spider” SP9ADU W 1.02
2013SEP.:

                           7.3  Tryb rozmowy.

      Podczas  pobierania SPOT-ów można równolegle prowadzić dialog/rozmowę
z  innymi  uczestnikami  sieci,  również  w  postaci  „kółek  temarycznych”  Można
również wysyłać krótkie zawiadomienia do czynnych w sieci stacji.       

           
                                 7.4  Poczta.

W razie chwilowej nieobecności w sieci naszego znajomego {ale jeśli wiemy, że
korzysta  on  z  sieci)  można  posłać  mu  korespondencję  w  formie  „poczty”.  Taka
nadana poczta spoczywać będzie na jego węźle macierzystym, może być przez niego
pobrana i odczytana w dowolnym momencie. 

Poczta  może  być  nadana  nie  tylko  do  określonej  stacji,  ale  również  i  do
wszystkich [ALL], bądź do zainteresowanych dx-ami jako rodzaj „biuletynu DX”.

                                                                                                                                                                            


