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Πρόταση για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας
και των δυνατοτήτων των δικτύων
Pactor – Packet
σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.
Τάζος Ζαταρίοσ http://www.aprs.gr/

1.0 Ειζαγωγή
Πνιιέο θνξέο κε ηελ πξόνδν ηεο ηερλνινγίαο αιιά θαη
ηελ πιεζώξα λέσλ ζρεηηθά θζελώλ κεζόδσλ επηθνηλσλίαο γηα
ηνλ θάζε έλα (ISDN, ADSL, GSM θιπ), αλαξσηηέηαη θαλείο
πνία είλαη ε ζέζε ησλ Οκάδσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο ζηελ λέα
απηή θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηνλ ρώξν ησλ
επηθνηλσληώλ.
Οη λέεο απηέο δπλαηόηεηεο έρνπλ πξνέιζεη από ηελ
κεγαιύηεξε αλάγθε γηα επηθνηλσλία πνπ έρεη ε θνηλσλία καο
αιιά
καο
δείρλνπλ
θαη
ην
πόζν
κεγάιν
πξόβιεκα
δεκηνπξγείηαη όηαλ γηα θάπνην απξόβιεπην ιόγν απηέο νη
κεγάιεο αλάγθεο δελ κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ.

2.1 Νέες ανάγκες και δσναηόηηηες επικοινωνίας
Οη ξαδηνεξαζηηέρλεο ρξεζηκνπνηνύλ αθόκα ηερλνινγία
θαη ζπζθεπέο πνπ είλαη ζηελ θνξπθή ηεο ηερλνινγίαο θαη
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ όηαλ ρξεηαζηεί. Πνηεο είλαη
όκσο νη λέεο αλάγθεο θαη πσο κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ απηέο
αλ ηα επίζεκα δίθηπα επηθνηλσληώλ πέζνπλ ή ππνιεηηνπξγνύλ.
Παιαηόηεξα κηινύζακε γηα επηθνηλσλία, κε βάζε ηελ
δπλαηόηεηα ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ζε κία πεξηνρή άξα κε
ηελ δηαθνπή ησλ επηθνηλσληώλ ηεο πεξηνρήο, ην λα
κπνξνύζακε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα απιό δίθηπν επηθνηλσλίαο
θσλήο ή έζησ cw κε ηνλ έμσ θόζκν γηα λα πεξάζνπλ θάπνηα
ζηνηρεηώδε κελύκαηα, απηό καο ήηαλ ππεξαξθεηό.
ήκεξα νη επηθνηλσλίεο ζηεξίδνληαη όιν θαη πην πνιύ
ζε γξαπηέο ή άιιεο κνξθέο (SMS, Email, θσλεηηθά κελύκαηα
αιιά θαη εηθόλεο) θαη πνπ όιεο καδί ρξεζηκνπνηνύλ όιν θαη
πεξηζζόηεξν ην Internet ή ην GSM ζαλ κέζσ κεηαθνξάο, θαη
ηνύην ιόγσ επθνιίαο δηαζύλδεζεο εηεξνγελώλ ζπζθεπώλ ή
ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ θαη κεηαθνξάο αξρείσλ νπνπδήπνηε
ζηνλ θόζκν. Γεληθά κπνξνύκε λα πνύκε όηη ππάξρεη κία
έληνλε ηάζε ώζηε ε γλσζηή ζύλδεζε καο κε ην ηειεθσληθό
δίθηπν λα κεηαθέξεη όιν θαη πεξηζζόηεξν ςεθηαθά ζήκαηα
παξά αλαινγηθά. Σαπηόρξνλα αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη θαη
λέεο δπλαηόηεηεο ζύλδεζεο κε δίθηπα GSM ή WiFi.
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Όζν γηα εκάο ηνπο ξαδηνεξαζηηέρλεο ζε αληίζεζε κε ην
παξειζόλ πνπ όιε ζρεδόλ ε ξαδηνεξαζηηερληθή δξαζηεξηόηεηα
θαη
πιεξνθόξεζή
καο,
είρε
λα
θάλεη
κε
ηνλ
ξαδηνεξαζηηερληθό καο αζύξκαην, ζηελ επνρή καο έρεη
αξρίδεη λα ζηεξίδεηαη θαη ζε άιια ζπλήζσο ςεθηαθά κέζα.
Οη ππνινγηζηέο κπήθαλ γξήγνξα ζηελ ρξήζε καο, θαη
αλέιαβαλ πνιιέο δνπιεηέο πνπ θάλακε παιηά αξγά θαη
ρεηξνθίλεηα,
αθνύ
κπνξνύλ
λα
ειέγρνπλ
πιήξσο
ηηο
αζύξκαηεο ζπζθεπέο καο, αιιά θαη λα καο δώζνπλ λέεο
δπλαηόηεηεο επηθνηλσλίαο κε WiFi δίθηπα, κε ην Internet
κε ADSL, ISDN θιπ πνπ δίλνπλ άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηα
ξαδηνεξαζηηερληθά λέα θαη πιεξνθνξίεο ζηαζκώλ DX ή APRS
πνπ εκθαλίδνληαη εθείλε ζηελ ζηηγκή, αιιά θαη θάζε άιιε
ζύγρξνλε ςεθηαθή ή αλαινγηθή επηθνηλσλία (πρ APRN). Άιιε
κία δπλαηόηεηα καο είλαη ε ζύλδεζε κε ξαδηνεξαζηηερληθά
δίθηπα D-star.

2.2 Packet
Η αιήζεηα είλαη όηη απηό πνπ γίλεηαη ζηελ Δύζε είλαη
ν νδεγόο καο γηα ην κέιινλ, κε αξθεηά κεγάιε αθξίβεηα.
Εθεί ινηπόλ ε επηθνηλσλία κε Email είλαη πνιύ ζεκαληηθή
πιένλ ζε πεξίπησζε αλάγθεο, παξά ε επηθνηλσλία θσλήο όπσο
ηελ έρνπκε ζπλεζίζεη1.
Πσο
όκσο
κπνξεί
λα
βνεζήζεη
νπζηαζηηθά
ν
ξαδηνεξαζηηέρλεο όηαλ νη δηάθνξνη δξόκνη επηθνηλσλίαο
θόβνληαη θαη κάιηζηα βνεζώληαο κε θάηη πεξηζζόηεξν από ην
λα κεηαδώζεη κε θσλή έλα απιό κήλπκα θαηαζηξνθήο;
Πσο
κπνξνύλ λα ζηαινύλ ςεθηαθά αξρεία ή πσο κπνξεί λα ππάξρεη
πξόζβαζε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, πνπ ζα βνεζνύλ δξαζηηθά
ζηελ απνθαηάζηαζε κηαο πεξηνρήο πνπ έρεη πιεγεί θαη δελ
έρεη επηθνηλσληαθέο ππνδνκέο;
ην παξειζόλ είραλ δηαηππσζεί ειπίδεο όηη ην Packet
Radio, αθνύ κπνξεί λα κεηαθέξεη αζύξκαηα ςεθηαθά αξρεία
ζα κπνξνύζε λα ιύζεη θάζε
πξόβιεκα ζύλδεζεο θαη
δηθηύσζεο θαη κε βάζε ηελ ειπίδα απηή μεθίλεζε ε
δεκηνπξγία ςεθηαθώλ δηθηύσλ ζε όιν ηνλ θόζκν. Πξαθηηθά ην
Packet δελ δνύιεπε ζσζηά ζε κεγάιεο απνζηάζεηο (ζηα hf)
αιιά θαη ζηηο θνληηλέο (Vhf) κόλν ζε ειάρηζηα hops
επηθνηλσλίαο θαη ζε ρακειέο ζρεηηθά ηαρύηεηεο. Έηζη ηα
δίθηπα Packet ζηα hf πξαθηηθά δηαιύζεθαλ ελώ ζηηο
πςειόηεξεο ζπρλόηεηεο ζπξξηθλώζεθαλ γύξσ από Internet ή
Wifi Gateways.
Σν θαιό από ην Packet παξειζόλ καο είλαη όηη ζε θάζε
ξαδηνεξαζηηέρλε ζρεδόλ, ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα ζύζηεκα
πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζρεηηθά θαη κπνξεί λα
κεηαδώζεη ςεθηαθά δεδνκέλα, έζησ θαη ζε ρακειή ηαρύηεηα,

1

Σηο http://www.winlink.org/Emergency.htm και ζηο http://www.winlink.org/News.htm θα βρείηε
πολλά δείγμαηα ποσ πφς γίνεηαι πλέον ηο Emergency management ζηην Βόρειο Αμερική
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ππάξρεη επίζεο αξθεηή ηερλνγλσζία θαη γλώζε ησλ ζρεηηθώλ
ζπζθεπώλ.

2.3 Pactor – Packet - Internet
Απηή ηελ ζηηγκή ην κόλν αμηόπηζην ςεθηαθό ζύζηεκα
επηθνηλσλίαο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θαηαζηάζεηο
αλάγθεο θαη πνπ είλαη πην δηαδεδνκέλν, είλαη ν ζπλδπαζκόο
Pactor ζε καθξηλά HF δίθηπα, Packet ζε θνληηλέο επαθέο
ζηελ αθξαία πεξηνρή (1 ή 2 ην πνιύ hops) θαη Internet ή
άιιν παξόκνην ζύζηεκα, (π.ρ. WiFi), γηα ηνλ δηακνηξαζκό
ηνπ δηθηύνπ, ζηελ κε επεξεαζκέλε από ηελ θαηαζηξνθή ρώξα.
Γηα λα δνζεί ε δπλαηόηεηα εύθνιεο κεηαθνξάο Email κε
νπνηαδήπνηε επηζύλαςε ςεθηαθώλ αξρείσλ, έρεη δεκηνπξγεζεί
κε θέληξν ηηο ΗΠΑ έλα ζύζηεκα πνπ ιέγεηαη Winlink θαη πνπ
απνηειείηαη από ζηαζκνύο πνπ είλαη απισκέλνη ζε όιν ηνλ
θόζκν. Οη ζηαζκνί απηνί δηαζπλδένληαη κέζα από ην
Internet θαη πιένλ έρνπλ ζύλδεζε θαη κε ην APRS. Οη
ζηαζκνί απηνί δέρνληαη επαθέο από ηα HF κε ζύλδεζε Pactor
II – III, δίλνληαο άκεζα ζε όινπο ηνπο ξαδηνεξαζηηέρλεο
κε έλα απιό ζηαζκό HF, Laptop PC θαη Pactor ηελ
δπλαηόηεηα πιήξνπο Ηιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ κε όιν ηνλ
θόζκν, αθνύ ζρεδόλ ζε θάζε κπάληα ππάξρνπλ ζηαζκνί
Winlink, πνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί θάπνηνο θαη λα ηνλ
εμππεξεηήζνπλ.
Σαπηόρξνλα ππάξρνπλ θαη νη Telpac BBS πνπ θάλνπλ
αθξηβώο ηα ίδηα, αιιά απεπζύλνληαη ζε δίθηπα «Packet
Radio» αιιά θαη ρξήζηεο αθόκα κε ζηνηρεηώδε εμνπιηζκό, νη
BBS απηέο δειαδή, έρνπλ κία πόξηα ζην Packet θαη κία ζην
Internet, ζε δίθηπα WiFi ή ζε δίθηπν D-star.

2.4 Hardware και Software
Από πιεπξάο ζπζθεπώλ ινηπόλ έρνπκε ηελ αλάγθε
πξνκήζεηαο εμεηδηθεπκέλσλ TNC πνπ ιέγνληαη PTC2. Σν θόζηνο
ηνπο πνηθίιεη θαη εμαξηάηαη από ηηο δπλαηόηεηεο πνπ ζέιεη
θάπνηνο θαη είλαη απηό ην λέν πνπ μεθεύγεη από ηελ γλσζηή
γθάκα ησλ ζπζθεπώλ πνπ έρνπκε ήδε νη πεξηζζόηεξνη πνπ
αζρνινύκαζηε κε ηα ςεθηαθά.
ε
επίπεδν
πξνγξακκάησλ,
απηό
ιύλεηαη
κε
ηα
πξνγξάκκαηα Winlink, AirMail ή
Packlink, ή Telpac θαη
κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζην http://www.winlink.org/.
Ήδε κε κόλε ηελ πξνκήζεηά ηνπ PTC θαη πξνζζήθε ηνπ
ζε έλα θνξεηό ή θηλεηό HF ζηαζκό, δίλεη ηελ δπλαηόηεηα
ζηνλ ρξήζηε ηνπ όπνπ θαη λα βξίζθεηαη Email, (ηεο κνξθήο
call@winlink.org), ζρεδόλ όπνπ θαη λα βξίζθεηαη ζηνλ
θόζκν, κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο AirMail ζην
θνξεηό ππνινγηζηή ηνπ. Απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα ηηο
ΟΕΑ αθνύ αλ έρνπλ ζηαζκνύο Pactor εθεί πνπ ππάξρνπλ θαη
νκάδεο ζηελ επαξρία, όπνηα δηαθνπή επαθήο θαη λα πξνθύςεη,
2

Pactor Terminal Controller
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κπνξεί λα ππάξμεη άκεζε επηθνηλσλία πςειώλ απαηηήζεσλ,
απεπζείαο κε ην ΣΚ ή ηελ ίδηα ηελ ΓΓΠΠ. H ζύλδεζε
επηπιένλ ζην PTC ελόο GPS3, ηνπνζεηεί ηνλ αληαπνθξηηή ζηνλ
ράξηε καο εθεί αθξηβώο πνπ πξέπεη λα βξίζθεηαη, αθνύ
εθπέκπεηαη θαη ε πιεξνθνξία ηεο ζέζεο ηνπ όπσο γίλεηαη
θαη ζην APRS. Αλ θαηαλνεζεί ε αμία ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ,
εκθαλίδεηαη θαη ε ππνρξέσζε λα εγθαηαζηήζνπκε θάπνηα
ζηηγκή ηνπιάρηζηνλ έλα ζηαζκό Winlink ζηελ πεξηνρή καο,
κε ηελ δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ζε απηήλ κε Pactor, ζηηο
ρακειέο κπάληεο ησλ 80 40 θαη 30 κέηξσλ θαη πνπ ζα
εμππεξεηεί όιε ηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην4.

2.5 Πρόηαζη
Οη δπλαηόηεηεο ινηπόλ γηα δηαζύλδεζε ησλ δηαθόξσλ
δηθηύσλ θαη ην ηη ζεκαίλεη απηό γηα ηελ επηθνηλσλία κίαο
καθξηλήο πεξηνρήο κε ην ΣΚ θαζώο θαη ε πιεζώξα ησλ εηδώλ
ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο πνπ κπνξνύλ λα δηνρεηεπζνύλ, δίλεη
ζηνπο ξαδηνεξαζηηέρλεο έλα θαληαζηηθό πιενλέθηεκα γηα ηελ
ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή ηνπο δξάζε θάησ από ηηο
ζύγρξνλεο κνξθέο
αλαγθώλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε κεγάιεο
θαηαζηξνθέο.
Η λέα πξνζζήθε ηνπ APRSLink δίλεη ηελ δπλαηόηεηα
δηαζύλδεζεο SMS κεηαμύ ζηαζκώλ APRS θαη Winlink, ελώ όπσο
είπακε θαη λσξίηεξα, νη ζηαζκνί Winlink έρνπλ δπλαηόηεηα
απνζηνιήο ζηνηρείσλ ζέζεο όπσο θαη ζην APRS. Ννκίδσ όηη
κε ζηνηρεηώδε γλώζε ηεο ηάζεο ησλ επηθνηλσληώλ ζην κέιινλ
θαη ηνπ ηξόπνπ πνπ ηα δίθηπα Pactor ή Winlink δνπιεύνπλ,
θαηαιαβαίλεη θαλείο ηελ κεγάιε ζεκαζία πνπ ζα καο
πξνζθέξεη ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί, αιιά θαη ηελ
αλαβάζκηζε ηεο ζέζεο καο ζην ζέκα ησλ επηθνηλσληώλ
αλάγθεο.
Η πρόηαζη λοιπόν είναι καηαρτήν οι ζσνάδελθοι ποσ ενδιαθέρονηαι
για ηα υηθιακά modes να αζτοληθούν και να αποκηήζοσν ηην εμπειρία και
ηην ηετνογνφζία ηοσ Pactor 5 . Να αναδσθούν Pactor Gates ζε
ραδιοεραζιηετνικά Packet ή WiFi δίκησα ζε όλη ηην τώρα, νέες Telpac BBS
ζε κάθε πόλη και ηοσλάτιζηον 1 Winlink BBS ζηην περιοτή μας. Οι Ομάδες
Έκηακηης Ανάγκης, οι Τοπικοί Σύνδεζμοι κάθε περιοτής και η ΕΚΕΑΝ, να
λάβοσν ζοβαρά σπόυη ηοσς ηο mode ασηό (ηο Pactor), και να βάλοσν
ζηοσς ζτεδιαζμούς ηοσς ηις δσναηόηηηες ποσ προζθέρονηαι από ασηή ηην
επικοινφνία ποσ και ζύγτρονη είναι και πρακηική. Να γίνοσν ηέλος δοκιμές
και ζτεηικές αζκήζεις.

2.6 Τετνικές λεπηομέρειες
Οη ζπζθεπέο PTC είλαη ηεο κνξθήο
3

Με ένα «Υ» ζειριακό καλώδιο ποσ θηιάτνεηαι εύκολα.
Ασηό μπορεί να γίνει και ζε ζσνεργαζία με ηοσς Κύπριοσς ζσναδέλθοσς μας. Ένα Winlink ζηην
Κύπρο θα μας δώζει εσκολόηερη πρόζβαζη αν τρειαζηεί ζηοσς 10 ή 14 MHz.
5
Ήδη κσκλοθορούν προγράμμαηα λήυης μόνο Pactor Ι από ηην κάρηα ήτοσ (πτ ηο MultiPSK). Επίζης
Pactor Ι έτει και ηο KAM. Το θεηικό με ηο Pactor I είναι όηι οι περιζζόηερες Winlink απανηούν ζε ασηό
ηο αρνηηικό είναι όηι είναι πολύ αργό.
4
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PTC-IIe Γηα ρξήζε από ζηαζκό HF
PTC-II & II Pro γηα gateway Pactor –Packet
PTC-IInet Γηα Gateway Pactor κε ςεθηαθά δίθηπα
Internet – WiFi θιπ
PTC-IIusb. Γηα λα δώζεη Pactor ζε ζύγρξνλα Laptop πνπ
δελ έρνπλ ζεηξηαθή πόξηα.
Να ζεκεησζεί επίζεο όηη
Σν Pactor 3
δίλεη ηαρύηεηεο κέρξη 2800 bits/s (ε
αληίζεζε κε ην Pactor 2 πνπ είλαη κέρξη 800 bits/s) αιιά
πξέπεη λα πξνζηεζεί, θαη είλαη πξναηξεηηθό, γηα ηα
πεξηζζόηεξα PTC. Σν Pactor 1 (ΚΑΜ, PK-232) δίλεη 100 ή
200 Bauds
Γηα ηελ ζύλδεζε κε Packet δίθηπα ησλ PTC απηώλ πνπ
έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα ηνπ gateway, ρξεηάδεηαη ην επίζεο
πξναηξεηηθό DSP module 2.

2.7 Περιοριζμοί
Κάηη ηόζν θαιό είλαη
θάπνηνπο πεξηνξηζκνύο.

πξνθαλέο

όηη

ζα

έρεη

θαη

2.7.1 Κόζηος
Σν θόζηνο ησλ ζπζθεπώλ PTC δελ είλαη ακειεηέν αιιά
γηα απηνύο πνπ ην ρξεηάδνληαη είλαη θάηη πνπ ζα ην
ππνζηνύλ. Μειεηώληαο ηα links ηεο εηαηξείαο SCC ζα
δηαπηζηώζεηε όηη όιν ην ζηνηρεηώδεο Internet θαη Email
ηεο Αθξηθαληθήο Ηπείξνπ ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν πνζνζηό ζην
Pactor III πνπ ππνζηεξίδεηαη από επαγγεικαηηθά δίθηπα. Σν
ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο θαηόρνπο ηζηηνπιντθώλ ζθαθώλ ή
γεληθά κηθξώλ ζθαθώλ ζαιάζζεο, πνπ δελ ηνπο θαιύπηεη ην
Marine VHF θαη δελ έρνπλ θαη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα
γηα έλα δνξπθνξηθό Maritime Mobile ζύζηεκα. ην θόζηνο
όπσο είδακε ιίγν παξαπάλσ αλεβαίλεη γηα ην Pactor III θαη
ην Packet module.
2.7.2 Έλεγτος
Σν ζύζηεκα Winlink, γηα λα μέξεη πνπ βξίζθεηαη
ν
θάζε ρξήζηεο ηνπ Pactor θαη από πνηόλ ζηαζκό HF
εμππεξεηείηαη, δεκηνπξγεί θαηαζηάζεηο κε ηνπο ρξήζηεο
αιιά θαη κε ηα εθθξεκή Emails. Η βάζε απηνύ ηνπ
ζπζηήκαηνο, είλαη ζηελ Ακεξηθή (δειαδή πνιύ καθξηά από
ηελ ρώξα καο) κε όηη θαιό ή θαθό κπνξεί λα ζεκαίλεη απηό
ζε θάπνην Emergency ζην κέιινλ.
2.7.3 Τατύηηηα
Οη ηαρύηεηεο ηνπ Pactor αλ θαη άξηζηεο γηα HF, είλαη
αξγέο ζε ζρέζε κε απηέο πνπ έρνπκε ήδε ζπλεζίζεη, απηό
ζεκαίλεη όηη ηα κελύκαηα πνπ πξέπεη λα δηαθηλνύληαη ζην
δίθηπν απηό, θαζώο θαη ηα επηζπλαπηόκελα ηνπο αξρεία, ζα
πξέπεη λα είλαη ην δπλαηόλ ζε ινγηθά πιαίζηα κεγέζνπο.
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Έλαο ζηνηρεηώδεο επεμεξγαζηήο εηθόλαο πνπ ζα κπνξεί λα
κηθξύλεη θαη λα ζώζεη ζε κνξθή κεγαιύηεξεο ζπκπίεζεο (png
ή jpeg) είλαη απαξαίηεηνο θαζώο θαη έλα πξόγξακκα
ζπκπίεζεο (πρ Winzip). Έλα επίζεο πξόγξακκα επεμεξγαζίαο
ήρνπ, είλαη πνιύ ρξήζηκν γηα λα κηθξύλεη κεγάια αξρεία
ήρνπ πνπ ζέινπκε λα ζηείινπκε, αθαηξώληαο ηνπο γηα
παξάδεηγκα
θαλάιηα
(δειαδή
από
ζηεξενθσληθό
ην
κεηαηξέπνπκε ζε κνλνθσληθό) ή αθαηξώληαο άρξεζηα θελά.

3.0 Παραδείγμαηα για τρήζη ζε Emergency
Αο δνύκε κεξηθέο από ηηο δπλαηόηεηεο πνπ καο δίλεη ε
ρξήζε ηνπ Pactor II – III ζε ζπλεξγαζία κε ην Packet
Radio.

3.1 1η περίπηωζη
ύλδεζε ελόο ΣΣΚ κε ην ΣΚ κε Packet - Pactor Gateway
ζηελ Αζήλα θαη κε Packet-Pactor Gateway (παξάδεηγκα PTCII) ζηελ πεξηνρή ηνπ ζπκβάληνο. Ο καθξηλόο ρξήζηεο κπνξεί
λα έρεη πξόζβαζε ζε εθαξκνγέο, όπσο AresData, ή ζε θνηλή
BBS, πνπ δνπιεύνπλ ζηελ Αζήλα ή ζε άιιε πόιε πνπ έρεη
Internet.

εηθόλα 1
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3.2

2η περίπηωζη

Δηαζύλδεζε δύν καθξηλώλ Packet δηθηύσλ κέζα από
Pactor θαη Winlink, κε έλαλ απιό Gateway ζηελ πεξηνρή ηνπ
ζπκβάληνο, κε δπλαηόηεηα απνζηνιήο πιήξνπο Email κε
επηζπλαπηόκελν νηηδήπνηε (ινγηθό) αξρείν. Σν ΣΚ κπνξεί λα
ζπλδέεηαη κέζα από ην Internet ή από δίθηπν WiFI ή κέζσ
D-star. Οη ππνινγηζηέο πξέπεη λα ηξέρνπλ Airmail (εάλ δελ
είλαη απεπζείαο ζην Internet).

εηθόλα 2

3.3 3η περίπηωζη
ύλδεζε κε πνιιαπιέο ζπλδέζεηο θαη πνιινύο απνδέθηεο,
ρξεζηκνπνηώληαο ηνπηθή Telpac bbs ζηελ πεξηνρή ηεο
θαηαζηξνθήο, δίλνληαο δπλαηόηεηα ζε ρξήζηεο laptop,
πιήξνπο Ηι Σαρπδξνκείνπ αιιά θαη ζε ρξήζηεο κε απιά
ηεξκαηηθά (Palmtop ή παιαηά Dos laptop & D7), λα
ζπλδεζνύλ ζηελ ηνπηθή BBS θαη λα πάξνπλ ή λα ζηέιλνπλ
κελύκαηα ζηελ Αζήλα ή ζε άιιε πόιε, κε ηελ ρξήζε κίαο
ηνπιάρηζηνλ άιιεο Telpac bbs, ζηελ νπνία κπνξνύλ λα έρνπλ
αζύξκαηε πξόζβαζε, όζεο Τπεξεζίεο δελ έρνπλ ή δελ ζέινπκε
λα έρνπλ πξόζβαζε από ην Internet.
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εηθόλα 3

Σσμπεράζμαηα
Μόλν ε δνθηκή ζα καο πείζεη γηα ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ
Pactor θαη όισλ όζσλ αλαθέξζεζαλ παξαπάλσ. Άιισζηε κία
από
ηηο
ηδηόηεηεο
ηνπ
ξαδηνεξαζηηέρλε
είλαη
ν
πεηξακαηηζκόο θαη ε πηνζέηεζε λέσλ κεζόδσλ επηθνηλσλίαο.
Αλ απηέο είλαη θαιέο θαη κπνξνύκε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε
θαη γηα λα απνιαύζνπκε ην ρόκπη καο αιιά θαη γηα λα
πξνζθέξνπκε ζην θνηλσληθό ζύλνιν, ηόηε όια είλαη θαιά θαη
όινο ν ξαδηνεξαζηηερληζκόο ζα σθειεζεί από απηή ηελ
δξαζηεξηόηεηα.
Τ.Γ. Όηαλ γξάθνληαη ηα παξαπάλσ δελ έρσ δπζηπρώο αθόκα
πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ ζπζηήκαηνο Pactor II - III, ππάξρνπλ
όκσο ζπλάδειθνη πνπ ην έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θαη είλαη
θαηελζνπζηαζκέλνη από ηελ δπλαηόηεηα ηνπ λα δηαζπλδέεη δίθηπα
από ηα hf θαη κάιηζηα κε πνιύ δύζθνιεο ζπλζήθεο δηάδνζεο θαη
παξεκβνιώλ.

Βιβλιογραφία
ειίδα ηνπ Winlink http://www.winlink.org/
SCC ε θαηαζθεπάζηξηα ηνπ PTC http://www.scs-ptc.com/
OEA Οκάδεο Έθηαθηεο Αλάγθεο ηεο ΕΕΡ http://www.hares.gr
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Γλωζζάριο όρων
ADSL Σξόπνο κόληκεο ζύλδεζεο ζην Internet ζπλήζσο από ηελ
ππάξρνπζα ηειεθσληθή γξακκή ISDN ή PSTN.
APRN ύζηεκα κε εθπνκπή θαη ιήςε SSTV από ζπρλόηεηεο ή
επαλαιήπηεο VHF-FM http://www.aprs.gr/aprn.php
APRS «Εθαξκνγή» ηνπ Packet Radio γηα απνζηνιή ηεο ζέζεο
θηλεηνύ ζηαζκνύ, κελπκάησλ SMS θαη ζηνηρείσλ ηνπ θαηξνύ
http://www.aprs.gr/

D-star ύζηεκα ρακειήο (144/430 MHz) ή γξήγνξεο (1,2 GHz)
ςεθηαθήο ξαδηνεξαζηηερληθήο δηθηύσζεο, πνπ ππνζηεξίδεη ε
Icom κε έηνηκεο ζπζθεπέο θαη κε δπλαηόηεηεο θσλήο θαη
δεδνκέλσλ θαη δηαζύλδεζεο κε άιια δίθηπα (Internet, Wifi).
http://www.icomamerica.com/amateur/dstar/

Email Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν.
GSM δίθηπα θαη πξσηόθνιια θηλεηήο ηειεθσλίαο.
ISDN Σν ζύγρξνλν ςεθηαθό ηειεθσληθό δίθηπν πνπ δίλεη θαη
γξεγνξόηεξε πξόζβαζε ζην Internet.
Laptop Φνξεηόο πξνζσπηθόο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο.
Pactor ύζηεκα ςεθηαθήο ξαδηνεξαζηηερληθήο επηθνηλσλίαο
ζηα βξαρέα.
Packet Radio ύζηεκα ςεθηαθήο ξαδηνεξαζηηερληθήο
επηθνηλσλίαο ρακειήο ηαρύηεηαο θπξίσο ζηα VHF-UHF.
PC Πξνζσπηθόο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο – Κνκπηνύηεξ.
PSTN Σν παιαηάο ινγηθήο αλαινγηθό ηειεθσληθό δίθηπν.
SMS ύζηεκα ζηνηρεηώδνπο γξαπηήο επηθνηλσλίαο από απιέο
ζπζθεπέο (πρ θηλεηά ηειέθσλα).
SSTV ύζηεκα κεηάδνζεο εηθόλαο ρακειήο αλάιπζεο θπξίσο
ζηα βξαρέα.
WiFi Σερλνινγία αζύξκαηεο δηθηύσζεο ζπλήζσο ειεύζεξεο
πξόζβαζεο, πνπ ζπκκεηέρνπλ πνιινί ξαδηνεξαζηηέρλεο ζηνπο
2,4 GHz http://www.awmn.gr/
Επίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε νξνινγία ησλ ΟΕΑ, όπσο
αλαθέξεηαη ζην «ρέδην Δξάζεο» ησλ «Οκάδσλ Έθηαθηεο
Αλάγθεο», πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζειίδα http://www.hares.gr
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