
Το παπακάηω Email εζηάλη ζηοςρ 2 Αθηναϊκούρ Igates (SV1UY, SV1GRC) για 

ηον πεπιοπιζμό ηων hops (και οι 2 είσαν 3 hops) αν όσι ζε ένα όπωρ είσε 

αποθαζιζηεί ζηο 2ο APRS meeting ηοςλάσιζηον ζε 2, από αςηούρ απήνηηζε μόνο 

ο έναρ (SV1UY) εξηγώνηαρ ηελικά όηι ππορ ηο παπόν ςπάπσει ηεσνικό ππόβλημα 

γιαηί ο Igate είναι ζηο ζπίηι ηος και ηα μηνύμαηα από ηο πποζωπικό ηος Uiview 

με 2 hops δεν θα έθθαναν ζε μακπινούρ παπαλήπηερ πος δεν είσαν κονηά ηοςρ 

Igate. Τελικά μόνο έναρ (SV1GRC) πεπιόπιζε ηα hops ζε 2. Ακολοςθεί ηο Email 

 

Από: Zachariou Tasos 

Απνζηνιή: Πέκπηε, 21 Ννεκβξίνπ 2002 7:25 κκ 

Πξνο: SV1AWL Τάθεο Λάϊνο (E-mail) 

Κνηλνπνίεζε: Demetre Valaris SV1UY (E-mail) 

Θέκα: Igates path 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

 

 

Καη νη 2 Igates πνπ ρεηξίδεζηε, ζηέιλνπλ ην Internet traffic πνπ βγάδνπλ ζηνλ αέξα κε 3 hops. 

Απηό δεκηνπξγεί πνιιά πξνβιήκαηα ζην δίθηπν. Με 3 hops έλα παθέην θζάλεη κόληκα ζην Αγξίλην 

(Igate sv1cpν-10) θαη ζηελ Θεζ/θε (άιινη Igates ) 

αξα είλαη ππεξβνιηθό θαη αλ ζέιεηε άρξεζην θαηά ηελ γλώκε κνπ. 

Η πξόηαζή κνπ είλαη νη εθπνκπέο λα πεξηνξηζηνύλ ζε 2 hops (wide,wide) πξνζωξηλά θαη ζην 

κέιινλ ζε 1 hop. 

Με 2 hops απηή ηελ ζηηγκή θηάλνπλ κέρξη Πάηξα Γπηηθά (πνπ θαιύπηεηαη ήδε από ην Αγξίλην, 

Καιακάηα Νόηηα, (όηαλ βειηηωζεί ν Ταύγεηνο κε ηνλ λέν ρξόλν ειπίδω), Αλαηνιηθά Κπθιάδεο (αλ 

αθνύεη ηνλ Υκεηηό ε Σύξνο), Βόξεηα Λακία Φαιθίδα θαη Κύκε.  

Ταπηόρξνλα κε 2 hops αλακεηαδίδνληαη θαη ζηα uhf από ην digi ηεο Πεληέιεο. 

 

Αληίζηνηρε ελεκέξωζε γηα ην path αιιά θαη ην traffic έρεη γίλεη θαη ζε άιινπο Igates εθηόο Αζήλαο. 

 

Διπίδω έηζη λα βνεζήζεηε ζηελ βειηίωζε θαη αμηνπηζηία ηνπ δηθηύνπ καο 

 

Δπραξηζηώ γηα ηελ ζπλεξγαζία ζαο 

Πνιιά 73 Τάζνο 

 

 

 

 

SV1GRC>APD215,SV1ATS-11,J41VAE*,WIDE:}SV4BHA-

7>APU254,TCPIP*,SV1GRC*::SV8FES :KALHSPERA APO LARISSA{09 

SV1GRC>APD215,SV1ATS-11,J41VAE*,WIDE:}SV4BHA-

7>APBILL,TCPIP*,SV1GRC*:=3937.39N/02223.74E-D7 with Laptop from QRL {UIV32} 

SV1GRC>APD215,J41VAE*,WIDE,WIDE:}SV4BHA-7>APU254,TCPIP*,SV1GRC*::SV8FES 

:KALHSPERA APO LARISSA{09 

SV1GRC>APD215,J41VAE*,WIDE,WIDE:}SV4BHA-7>APU254,TCPIP*,SV1GRC*::SV8FES 

:XAIRETISMATA STON APOSTOLH STON SV4CFZ...{12 

SV1GRC>APD215,J41VAE*,WIDE,WIDE:}SV4BHA-7>APU254,TCPIP*,SV1GRC*::SV2BNL 

:ack63 

SV1GRC>APD215,J41VAE*,WIDE,WIDE:}SV4BHA-7>APU254,TCPIP*,SV1GRC*::SV8FES 

:NAI TON KSEREIS??{13 



 

SV1UY-10>APD215,WIDE3-1:}SV1UY-1>APZ115,TCPIP*,SV1UY-10*:>JNOSaprs 1.15b 

Message Server - 44.154.8.1 - sv1uy@sv1uy.ampr.org 

SV1UY-10>APD215,WIDE3-2:}MB7UPC>APZ18,TCPIP*,SV1UY-

10*:!5446.36NU00120.09W#PHG5460/APRS Peterlee Radio Club 

SV1UY-10>APD215,WIDE3-2:}SV1UY>APU254,TCPIP*,SV1UY-10*:=3756.84N\02346.82E-

Demetre - QTH Athens. KM17VW {UIV32} 

SV1UY-10>APD215,WIDE3:}MB7UXX>APU254,TCPIP*,SV1UY-

10*:=5456.60N/00132.26W#North East UK Gateway, sysop G4MSF 

SV1UY-10>APD215,WIDE3-2:}SV1UY-1>APZ115,TCPIP*,SV1UY-10*:!3757.70N/02346.50EB 

SV1UY-1 TCP/IP BBS 144.625 KHZ. <LINE TRUNCATED> 

SV1UY-10>APD215,WIDE3-2:}SV1UY-1>APZ115,TCPIP*,SV1UY-10*:>JNOSaprs 1.15b 

Message Server - 44.154.8.1 - sv1uy@sv1uy.ampr.org 

 


