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Σε αυτή την
έκδοση:
(Ανα)µεταδοτική
τρέλλα …..
J49DIA Dxpedition..
Ζωδιακό Φως ...

Μπάτε σκύλοι ….

J45FRE Ψέριµος ...
Εξετάσεις...
Απουσία...

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
• Το «5-9» εκδίδετε µηνιαία και αποστέλλεται
στους συναδέλφους
µέχρι τις 5 κάθε µήνα.
• Αν θέλετε να στείλετε
κείµενο µπορείτε να το
συντάξετε σε WORD ή
απλό κείµενο και να το
στείλετε στο Ε-mail:

sv5byr@qsl.net
τουλάχιστον µια εβδοµάδα πριν το τέλος του
µήνα για να δηµοσιευθεί στην επόµενη
έκδοση.

J45FRE Ψέριµος 2003
Για ακόµα µία φορά το χαρακτηριστικό κλήσης J45FRE έκανε αισθητή
την παρουσία του στους προσκοπικούς και ραδιοερασιτεχνικούς
κύκλους .Αυτή την φορά ταξίδεψε στο πανέµορφο νησί της Ψερίµου ,
ένα µικρό νησί κοντά στη Κω και την Κάλυµνο…
Να πάρουµε τα πράγµατα
από την αρχή . Όταν µου
έγινε
η
πρόταση
να
συµµετάσχω , ως υπεύθυνος
µαγειρείου
,
στην
κατ ασκήνωσ η
πο υ
θα
πραγµατοποιούσαν
οι
Πρόσκοποι
της
Ιαλυσού
Ρόδου
στη
Ψέριµο
,
σκέφθηκα να ενεργοποιήσω
το J45FRE από το µικρό
αυτό νησί και παράλληλα να πάρουµε µέρος και στο Islands on the Air.
Έτσι , η ιδέα άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά όταν η SV5FRB
Παναγιώτα Κρητικού , η οποία είναι και αυτή Πρόσκοπος , συµφώνησε
να πάρει µέρος στην κατασκήνωση. Έτσι αναζήτησα απ’ ευθείας στην
αποθήκη του SV5ADD Μανόλη Κροµµύδα τα ραδιοερασιτεχνικά υλικά
που έχει αποθηκευµένα για τις Προσκοπικές δράσεις . Έτσι , ετοιµάσαµε
τα εφόδια , που αποτελόντουσαν από 2 δίπολα ( ένα για τα 20 και 40
µέτρα και το άλλο για 10,15και 20 µέτρα ) , 25µέτρων καλώδια , ένα
tuner της MFJ µερικά εργαλεία και τέλος η SV5FRB δέχτηκε να φέρει το
καινούργιο µηχάνηµα της , το YAESU FT-100D.
2 εβδοµάδες πριν την κατασκήνωση , άλλος ένας ραδιοερασιτέχνης –
Πρόσκοπος συµφώνησε να συµµετάσχει στην οµάδα του J45FRE . Είναι
ο SV5FRP Παναγιώτης Καλαβρός , ο οποίος και συµµετείχε µε το
τροφοδοτικό του και µε την όρεξη του για ραδιοερασιτεχνική περιπέτεια
…
Όλα µπήκαν σε κούτες και Τετάρτη 23 Ιουλίου 25 Πρόσκοποι σαλπάραµε
για Κάλυµνο όπου και µας υποδέχθηκε ο Γιώργος Καραίσκου SV5DZX ,
ο οποίος είναι και αυτός Πρόσκοπος . Πέµπτη πρωί φθάσαµε στην Ψέριµο
και πρώτο µέληµα µας ήταν η οργάνωση της κατασκήνωσης µε τον
Παναγιώτη να σηκώνει τα αντίσκηνα και την Παναγιώτα και εµένα να
διαµορφώνουµε το µαγειρείο … έτσι η ραδιοερασιτεχνική προετοιµασία
µπήκε σε δεύτερη µοίρα .
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ——>
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Όταν καταφέραµε να βρούµε λίγο χρόνο το απογευµατάκι , αντιµετωπίσαµε το πρώτο µας
πρόβληµα … το ύψος των δέντρων ήταν µικρό και όσα ήταν ψηλά δεν διέθεταν τον απαραίτητο
χώρο γύρω τους για να τεντώσουµε τα δίπολα . έτσι , µετά
από µεγάλη προσπάθεια , φέραµε το δίπολο των 20 µέτρων 1
προς 1 σε στάσιµα ενώ µε το tuner της MFJ κατεβάσαµε και
τα στάσιµα στα 40 µέτρα … Το ύψος του balun : µόλις στα 6
µέτρα . Ο σταθµός στήθηκε κάτω από τα δέντρα και τα
µεσάνυχτα πια εγώ , ο Παναγιώτης και η Παναγιώτα
κάτσαµε µαζί γύρω από το µηχάνηµα και µε όρεξη για
επαφές , βγάλαµε το πλάνο για τους χειριστές και τις ώρες
τους για τις υπόλοιπες ηµέρες … Την Παρασκευή όµως τα
πράγµατα άλλαξαν . Ο καιρός άρχισε να χαλάει αφού το
Η SV5FRB σε στιγµή ανάπαυλας
ελαφρύ νοτιαδάκι της Πέµπτης µεταβλήθηκε σε ένα µόνιµο
την πρώτη µέρα
βοριά εντάσεως 7 µποφόρ . Ως αποτέλεσµα : τα ψηλά σε
πάχος σχοινιά που κρατούσαν τα δίπολα έσπασαν 2 φορές
και ο σταθµός χρειάστηκε να µετακινηθεί 3 φορές ώστε ο
φορητός να µην κλείνει βίαια από τον δυνατό αέρα … Από
επαφές … ελάχιστες , γύρω στις 40 και αυτές µε το ζόρι αφού
οι καθηµερινές δουλειές δεν µας έδιναν την δυνατότητα να
αφοσιωθούµε στον ασύρµατο. Έτσι πιστέψαµε ότι το Σάββατο ,
ηµέρα του contest θα πηγαίναµε καλύτερα. Φρούδες
ελπίδες ,αφού ο καιρός χειροτέρεψε µε τα 7 µποφόρ δεδοµένα
και τα οχτάρια να έρχονται από το πουθενά και να
εξαφανίζονται ως δια µαγείας µαζί µε τους στυλούς και τις
SV5FRB & SV5FRP εν δράση το Σάββατο βράδυ
άσπρες σελίδες σηµειώσεων…
Προσπάθησα να µετακινήσω πάλι τον σταθµό σε κλειστό µέρος αλλά µάταια έτσι επιστράτευσα σε
ελεύθερο χρόνο τέντες από τα αντίσκηνα για να δηµιουργήσω ένα «τοίχο» ανάµεσα σ’ εµάς , τα
µηχανήµατα, το πολύτιµο µπουκάλι µε το νερό και από την άλλη το βοριά που έπνεε…
Σύνολο επαφών κατά την διάρκεια του contest : 65 και αυτές µε το σπαθί µας… Βέβαια , πρέπει να
πω ότι το αποτέλεσµα δεν ήταν ο πρώτος σκοπός µας και από την άλλη αυτό που κερδίσαµε ήταν
το ενδιαφέρον που ανέπτυξαν τα παιδιά γύρω από τον ραδιοερασιτεχνισµό αφού περίπου 15 άτοµα
πέρασαν από το δεύτερο ζευγάρι ακουστικών που είχαµε
Ραντεβού στα 40 µέτρα SSB µε τον
πάνω στο µηχάνηµα .
SV5ADD και τον SV1AMA/8
Έτσι το J45FRE ανανέωσε το ραντεβού του µε τους
Προσκόπους και τους φίλους ραδιοερασιτέχνες από όλο τον
κόσµο για το τρίτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου στην
Κρεµαστή Ρόδου για το γνωστό πλέον JAMBOREE ON THE
AIR . Φέτος θα είναι µία από τις µεγαλύτερες Προσκοπικές
συναντήσεις της Ρόδου αφού θα συγκεντρωθούν για το
event γύρω στους 140 Προσκόπους και 100 Λυκόπουλα σε
ένα διήµερο γεµάτο Ραδιοερασιτεχνικά παιχνίδια και αν τα
καταφέρουµε ένα µικρό FOX HUNTING.
Για την ιστορία : Νησί Ψέριµος : 17 µόνιµοι κάτοικοι µε
ανενεργό ∆ηµοτικό
Σχολείο , εφάλµυρο δίκτυο νερού , µε µία συγκοινωνία
( µικρό ηµερόπλοιο )την ηµέρα την καλοκαιρινή περίοδο και
1 ανά εβδοµάδα τον χειµώνα , χωρίς ιατρική , αστυνοµική ή
κρατική αρχή . J45FRE
J45FRE:: (SV5FRB , SV5FRD , SV5FRP) ,
δίπολα 20m/40m , ποµποδέκτης YAESU FT-100D και
Tuner MFJ –969
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ …
ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΤΟΥΣ , ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΑ ΕΡΗΜΟΝΗΣΙΑ , ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΛΟΙ
ΕΛΛΑ∆Α

SV5FRD
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DX νέα από όλο τον κόσµο
ΣΟΜΑΛΙΑ
Στην Σοµαλία άρχισαν οι εκπαιδεύσεις των νέων ραδιοερασιτεχνών. Το διακριτικό είναι το 6O0A και είναι το τοπικό τους club.Όσοι τους δουλέψετε πρέπει
να έχετε αρκετή υποµονή γιατί είναι αρκετά αργοί. Πάντως το µόνο σίγουρο
είναι ότι κάρτα δεν θα πάρετε .
AUSTRAL ISL.
Αυτή την φορά θα είναι εκεί 4 Γερµανοί που είναι οι
DJ4OI,DL3GA,DL1IAN,DF6IC. Και θα έχουν στην κατοχή τους 2 πλήρεις σταθµούς και θα είναι εκεί από της 18 Σεπτεµβρίου ως 3 Οκτωβρίου . Αχ και να
ήµασταν µαζί τους !
VANUATU
Ορισµένοι Αυστραλοί θα βρίσκονται εκεί τον Οκτώβριο για το µεγάλο contest το
CQWW. Το διακριτικό τους θα είναι το YJ0X και qsl info via VK4TI. Πάντως
όποιος θέλει και τον αφήνει η γυναίκα του ας στείλει ένα e-mail στην
trent@sampson.net.au για να δήλωση συµµετοχή.
TAONGI ATOLL ISL.
Από 18/8 και για 4 ηµέρες θα βρίσκονται εκεί ο Buzz (N5UR και ο John
(W5PQ). Θα είναι QRV από τα 40-10m σε CW και SSB αλλά θα δώσουν έµφαση
στα 17-20-30m .QSL info via N6AWD.
MALI
Μια µεγάλη DXpedition είναι σχεδόν έτοιµη. Από της 12 έως της 23 Αυγούστου
θα τους ακούσετε (διάδοσης θέλοντας) σε CW,SSB,RTTY,PSK,SSTV και SAT
AO-40 σε όλες τις µπάντες από το BAMAKO την πρωτεύουσα του MALI.
QSL κάρτες στον EA4URE.
MYANMAR
O DL7DF Sigi θα την κάνουν προς Myanmar. Το ταξίδι θα γίνει µόλις τελειώσετε της διακοπές σας και µαζευτείτε και λίγο στα shack σας δηλαδή από 30 Σεπτεµβρίου έως 17 Οκτωβρίου. Στην κατοχή τους θα έχουν 4 σταθµούς σε δυο
διαφορετικές θέσεις. Θα ακουστούν από τα 6 έως τα 160m σε CW ,SSB, RTTY,
PSK και SSTV. Για τα υπόλοιπα κάντε και µια βόλτα και από εδώ
http://www.qsl.net/dl7df
ANNOBON (3COF)
Αρκετή θα βρίσκονται σε αυτό το νησάκι µε σκοπό να µας δώσουν µια ακόµα
µια χώρα .Θα είναι εκεί από 27/9 έως 10/10 σε όλα τα modes και σε όλες τις
µπάντες.QSL κάρτες στον DJ9ZB.
PUERTO RICO
Ο Carlos WP4U θα το ακούσετε από το νησί MONA IOTA NA-099 µετά της 28
Ιουλίου Θα είναι active από τα 40-10m σε CW και SSB,Και θα είναι εκεί κοντά
στις Iota συχνότητες. Κάρτες στον ίδιο
PITCAIRN ISL. AND CAMBODIA
Εδώ τώρα έχουµε δυο σταθµούς οι οποίοι δεν λένε να ησυχάσουν φυσικά προς
όφελος δικό µας. Ο ένας είναι από το νησί Pitcairn VP6 και είναι ο Lyle. Θα τον
ακούσετε στα 20m περίπου 05΄00 UTC και ο θεός βοηθός. Τώρα ο άλλος σταθµός είναι από την Cambodia XU και είναι ο Hugo LA5YJ και θα είναι QRV ως
XU7ACW. Θα είναι σε όλες τις µπάντες µε πιο πολλή έµφαση στα 30m.QSL κάρτες στον ίδιο.

Πολλά 73 ∆ρόσος Σκότης SV5CJN

Εξετάσεις
Η επόµενη εξεταστική
περίοδος πλησιάζει και
στις περιοχές µας αρκετοί υποψήφιοι προετοιµάζονται για την µεγάλη στιγµή. ∆υστυχώς
όµως η προετοιµασία
γίνεται µε την παλιά
ύλη και για όσες περιοχές δεν έχουν κάνει εξετάσεις µε το νέο σύστηµα υπάρχουν κενά
ενηµέρωσης και ασάφειες επί της διαδικασίας. Αν κάποιος συνάδελφος γνωρίζει από
που µπορούµε να πάρουµε την ύλη
(ερωτηµατολόγιο) παρακαλούµε να επικοινωνήσει µε το περιοδικό. Καλή επιτυχία σε
όλους..!!!

Απουσία...
Η στήλη του καλού
συνάδελφου και
συνεργάτη του
περιοδικού µας

SV5FRD “The
Dolphin’s Sonar”

θα απουσιάσει για
µερικά τεύχη λόγω
µεγάλου φόρτου της
εργασίας του.
Θα επανέλθει
δριµύτερος και µε
καλύτερες
εγκαταστάσεις µια
και το νέο shack—
QTH είναι υπό
κατασκευή.
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Ε∆Ω J49DIA APO TH ΝΗΣΟ ∆ΙΑ QRZ?…
26/27
26/27--07
07--2003 Ι.Ο.Τ.Α CONTEST.
Με διακριτικό J49DIA και
πολύ κέφι ξεκινήσαµε από το
λιµάνι του Ηρακλείου το Σάββατο το πρωί για το γνωστό
µας νησάκι ∆ΙΑ.
Η οµάδα παντός καιρού αποτελείτο από τους: SV9BMJ,
SV9ANJ, SV9BMC, SV9ZP,
SV9BGE,SV9COL, SV9FBM
KAI SV9GPM.
Μόλις πατήσαµε στο νησί αρχίσαµε άοκνος να στήνουµε
τα εργαλεία.
Χωριστήκαµε σε δυο συνεργία το ένα έστηνε τα κερεοσυστήµατα και το άλλο έκανε
την εσωτερική εγκατάσταση
των κοµπιούτερ και των ποµποδεκτών.
Από κεραίες υπήρχαν µια κατευθυνόµενη τριών στοιχείων µια windom και δυο δίπολα ένα για τα 40
µέτρα και ένα για τα 80 µέτρα , και ένα ροταρι δίπολο για τα 10, 15, 20 µέτρα.
Τα µηχανήµατα ήταν ένα FT 847 ένα FT 897 συνδεµένα σε δίκτυο µε δυο φορητά κοµπιούτερ και
ένα IC706 MKIIG για εφεδρεία, επίσης και ένα δικιλο τραγάκι έτσι για να αισθανόµαστε σιγουριά..hi..hi..

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ——–>
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Ε∆Ω J49DIA APO TH ΝΗΣΟ ∆ΙΑ QRZ?…
Oλα ήταν τέλεια , τι να πω? Για το
τραπέζι που ετοίµασε ο BMJ και ο
BGE προκείµενου να ταΐσουν τους
ταλαιπωρηµένους χειριστές , για τον
BMC τον καλό φίλο Φόντα που µε τις
πλάκες του έβαζε το αλατοπίπερο
στην παρέα.
Επαφές έγιναν αρκετές και φέτος επίσης περισσότεροι πολλαπλασιαστές
από πέρυσι , βέβαια η διάδοση δεν
µας έκανε την χάρη µε αποτέλεσµα
να µας κουράσει κάποιες στιγµές αλλά η καλή παρέα µας έφτιαχνε την
διάθεση αµέσως.
Φυσικά δεν µπορώ να παραβλέψω
την φιλοξενία και την εξυπηρετήσει
του κύριου ΜΙΧΑΛΗ του φύλακα του
νησιού που και φέτος κουβάλησε µε
την τρίκυκλη µηχανή του εξοπλισµό
και οµάδα στο δωµάτιο που µας παραχώρησε.
Τελειώνοντας θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους τους ελληνικούς
σταθµούς από τα νησιά για τους πολλαπλασιαστές που µας έδωσαν και να
ευχηθούµε στην επόµενη DX petition.
Κάτι ετοιµάζει η SV9ERK υποµονή θα
το µάθετε.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
AΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

SV9FBM
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Ζωδιακό Φως
Από τους φίλους Ερασιτέχνες Αστρονόµους λάβαµε
και δηµοσιεύουµε τις φωτο που τράβηξαν την περασµένη άνοιξη από το χωριό Μονόλιθος και φαίνετε το
ζωδιακό φως. Η φωτογράφηση έγινε µε ακολουθία
του τηλεσκοπίου ώστε να βγουν τα αστέρια όπως
πρέπει για αυτό φαίνετε σαν να έχει γίνει στραβά την
φωτογράφηση.
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Τρέλας

Γράφει ο SV8FMZ
Ζαΐµης Γεώργιος
Web Site: www.gzaimis.gr
Επειδή η περιοχή µας είναι αποµακρυσµένη από την Υπόλοιπη Ελλάδα λόγο θέσεως του νησιού, αποφασίσαµε
να βρούµε ένα κατάλληλο µέρος για την τοποθέτηση αναµεταδότη που θα µας ΕΝΩΝΕ µε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές. Υπήρχε ένα µέρος που ήταν το καλύτερο για µας. Το ΟΝΕΙΡΟ όπως το ονοµάζαµε. Η κορυφή του υψηλότερου βουνού του Αιγαίου, ο Κερκετέας µε υψόµετρο 1434m. Έτσι λοιπόν πάρθηκε η απόφαση να στηθεί
δοκιµαστικά ένα Link πάνω στην κορυφή. Στην αρχή έγινε µια
διόπτευση σηµάτων του χώρου, δηλαδή ανέβηκε µια οµάδα από
3-4 άτοµα µε φορητά µηχανήµατα vhf-uhf για αναζήτηση όσο
το δυνατόν µακρινότερων επαφών µε άλλους συνάδελφους. Τα
αποτελέσµατα ήταν καταπληκτικά. Πάρθηκε λοιπόν η απόφαση
το συντοµότερο δυνατόν το στήσιµο του δοκιµαστικού Link
πάνω στο βουνό µιας και οι καιρικές συνθήκες το επέτρεπαν
( αρχές Καλοκαιριού). Έγιναν λοιπόν 2 αποστολές από 3 & 6
άτοµα αντίστοιχα για την µεταφορά των πραγµάτων πάνω στην
κορυφή. Αφού ανέβηκαν τα πράγµατα µε πολλή κόπο άρχισε το
στήσιµο της κεραίας στην βάση της, η τοποθέτηση του ηλιακού
πάνελ και του κουτιού που θα φιλοξενούσε στο εσωτερικό του
το µηχάνηµα icom 2710 µαζί µε την τροφοδοσία του
2 µπαταρίες των 75Amper. Έτσι µπήκε σε λειτουργία
το Link. Να αναφέρω σε αυτό το σηµείο ότι το µηχάνηµα ήταν ΚΑΙ σε κατάσταση τηλεχειρισµού (για
να µπορούµε να αλλάζουµε συχνότητες και στις 2
µπάντες για περισσότερες επαφές και δοκιµές).
Ύστερα από µια περίοδο 2 µηνών δοκιµών βγήκαν τα
εξής συµπεράσµατα.
ΥΠΕΡ:
1ον. Έχει την καλύτερη θέση πάνω στο νησί δηλαδή, κάλυψη όλου του Νοµού Σάµου και Ικαρίας µε 1
µηχάνηµα.
2ον. Το µηχάνηµα αν και δούλευε στην µικρότερη
ισχύ δηλαδή στα 5 Watt, ακούγονταν θαυµάσια σε ολόκληρο το Αιγαίο από την Κρήτη µέχρι και Θεσσαλονίκη.
Το σηµαντικότερο ήταν ότι οι σταθµοί που έδιναν αναφορά ήταν και φορητοί οι οποίοι έµπαινα άριστα µέσα στο
Link .
3ον. Επικοινωνία από όλο το νησί µεταξύ των µελών του συλλόγου µε 1 φορητό µηχάνηµα ακόµα και στα
ποιο δύσκολα σηµεία.
ΚΑΤA:
1ον. Η δύσκολη πρόσβαση σε αυτό λόγο αποστάσεως. Το κοντινότερο σηµείο στο οποίο υπάρχει δρόµος είναι 3 ΩΡΕΣ από
την κορυφή. Σε περίπτωση ζηµιάς χρειάζεται 6 ώρες µόνο πεζοπορία για να ανέβεις πάνω στην κορυφή και να κατέβεις. Και καλά να είναι καλοκαίρι. Το Χειµώνα τι γίνεται;
2ον.
Από της 365 µέρες το χρόνο τις περισσότερες επικρατούν
δυσµενείς καιρικές συνθήκες - θυελλώδης άνεµοι και αρκετή οµίχλη.
3ον. Οι πολλές συχνές ζηµιές του µηχανήµατος, δηλαδή λόγο
της υψηλής θερµοκρασίας του περιβάλλοντος το µηχάνηµα λειτουργούσε µόνο από την δύση του ηλίου µέχρι την ανατολή. Κατά την περίοδο της ηµέρας αν και ήταν σε κατάσταση Link δεν
έκανε εκποµπή ούτε και λήψη.
4ον. Λόγο της θέσεως έπρεπε να ανεβούν και να µπούνε γείωσης και αντικεραυνική προστασία. Και η µεταφορά αυτών; Επίσης κουτί µε στεγανότητα 100% για την τοποθέτηση του µηχανήµατος εντός.
5ον. Το θέµα της συντήρησης. Τα έξοδα ήταν αρκετά.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ——>
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Όπως θα καταλάβατε λοιπόν από τα προαναφερόµενα, η θέση µεν ήταν η καλύτερη του νησιού αλλά οι δυσκολίες για την µεταφορά των υλικών και την εγκατάσταση αυτών καθώς και η συντήρηση της όλης κατασκευής
ήταν αρκετά δύσκολη µέχρι και αδύνατη. Και οι πόροι λιγοστοί.
Στις αρχές Σεπτεµβρίου άρχισε η µεταφορά των υλικών από την κορυφή προς την αποθήκη για φύλαξη.
Έτσι λοιπόν η προσπάθεια µας για τοποθέτηση µόνιµου αναµεταδότη vhf-uhf πάνω στην κορυφή του
Κερκετέα απέβη δυστυχώς άκαρπη.
Για την όλη µεταφορά και εγκατάσταση εργάστηκαν
και περπάτησαν ακούραστα οι ακόλουθοι : ραδιοερασιτέχνες:
SV8CYX : Παγωνδιώτης Σταµάτης
SV8FMT : Νταής Αθανάσιος
SV8FMX : Παλάσκας Χρήστος
SV8FMS : ΑΓΙΑΝΙΩΤΑΚΗΣ Ιωάννης
SV8IIF : Χατζηιακόβου Νικόλαος
Τριανταφύλλου Εµµανουήλ
Μαλιούφας Ευαγγελος
Μετά από αρκετή αναζήτηση ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ κορυφής για την εγκατάσταση αναµεταδότη που θα
εξυπηρετούσε τώρα όλη την βόρεια πλευρά του νησιού κατά πρώτον λόγο, και κατά δεύτερον την σύνδεσή
µας µε όσο το δυνατόν περισσοτέρων περιοχών εκτός νοµού Σάµου, καταλήξαµε στην θέση ΓΟΥΡΝΕΣ
η οποία βρίσκεται στα βόρεια του νησιού πάνω στο βουνό
Καρβούνης. Η πρόσβαση στη θέση αυτή γίνεται µε αµάξι
Jip ή 4χ4 µέσο του χωµατόδροµου που υπάρχει από το
χωριό Άµπελος και µετά από ένα µικρό περπάτηµα
7 λεπτών. Το σηµείο αυτό ανακαλύφθηκε από τον
SV8CYX και τον SV8FMS
Οι εργασίες άρχισαν στα µέσα Οκτωβρίου 2002 µε το
στήσιµο της βάσεις του ιστού. Ύστερα χρειάστηκε να
ανεβεί το κουτί στο οποίο θα έµπαιναν µέσα όλα τα
µηχανήµατα. Επακολούθησε ένα χρονικό διάστηµα 1ος
µήνα µε την τοποθέτηση των γειώσεων µιας και η κορυφή
ήταν αρκετά ψηλή στα 930m , και το όλο κεραιοσύστηµα
θα έπρεπε να προστατεύεται όσον το δυνατόν καλύτερα
από τους κεραυνούς. Μετά τοποθετήθηκε το κουτί των
µηχανηµάτων και περί το τέλος Ιανουαρίου επιτέλους
ανέβηκε και ο ιστός των 12m για τα VHF.
Επίσης βάλαµε και µια κεραία για τα UHF την γνωστή πλέον
σε όλους Χ200. Υπήρξαν αρχικά αρκετά προβλήµατα µε την
τροφοδοσία γιατί στο σηµείο αυτό δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύµα (Το κοντινότερο σηµείο έχει απόσταση 2 χιλιόµετρα). Υπήρχε µόνο ένα ηλιακό πάνελ των 75watt µε αποτέλεσµα ο
αναµεταδότης και να µην λειτουργεί 24 ώρες το 24 και να µην
βγαίνει µε την µέγιστη ισχύ. Το πρόβληµα λύθηκε τουλάχιστον οριστικά για
τους καλοκαιρινούς
µήνες µε 4 πάνελ
των 75watt και
µπαταρίες 300
Amper/h. Έγινε επίσης
µια προσπάθεια να
µπει και µια ανεµο
γεννήτρια των 400
Watt αλλά µε αρνη
τικά δυστυχώς από
τελέσµατα.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ

ΕΠΟΜΕΝΗ ——>
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Προοπτική µας είναι να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο η τροφοδοσία του µηχανήµατος ( µε περισσότερες µπαταρίες και ηλιακά πάνελ ) µέχρι την µεταφορά του ηλεκτρικού ρεύµατος στο σηµείο αυτό.
Οι συνθήκες εκποµπής αυτή την στιγµή είναι 50Watt στα VHF και 35Watt στα UHF.
Οι συχνότητες εκποµπής & λήψης είναι :

145.475 88.5 tone < > 430.525 88.5 tone

Να αναφέρω ότι έχουν δοθεί αναφορές ότι ακούγεται από Αθήνα µέχρι και στον Έβρο.
Για την όλη εγκατάσταση εργάστηκαν ακούραστα οι ακόλουθοι ραδιοερασιτέχνες:
SV8CYX : Παγωνδιώτης Σταµάτης
SV8FMZ : Ζαΐµης Γεώργιος
SV8FMT : Νταής Αθανάσιος
SV8FMX : Παλάσκας Χρήστος
SV8FMS : Αγιανιωτάκης Ιωάννης
SV8ECF : Φορόπουλος Γεώργιος
SV8ECK : Μαργαρός Αντώνιος
SV8FMY : Κατσαφάδος Ηλίας
SV8IIF : Χατζηιακόβου Νικόλαος
SV8III : Χατζηδηµητρίου Εµµανουήλ
SV8FMQ : Κυριακού Παναγιώτα
Τριανταφύλλου Εµµανουήλ
Για την Ιστορία να αναφέρω ότι στην
θέση του αναµεταδότη ανέβηκαν και
είδαν της εγκαταστάσεις δυο πολύ καλή
συνάδελφοι, ο παλαίµαχος SV1SE Κος
∆ηµήτρης Βουγιούκας από την Αθήνα
και ο SV7BOW Μόσχος Πρεπούδης
από το όµορφο Σουφλί.

Πολλά 73

SV8FMZ
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Wireless LAN…..
Στα σκαριά βρίσκεται ανεξάρτητο α-

σύρµατο δίκτυο υπολογιστών στη ΡόΤο δίδυµο από την Σλοβακία των OM3PC και OM5RW
δο. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εγκαταστά(γνωστό και από παλιότερη επίσκεψή του στη Ρόδο) τις
σεις των Access Points τα οποία µάλιτελευταίες µέρες του Ιουλίου βρέθηκε στη Γαύδο
στα είναι στα ψηλότερα σηµεία της
ενεργοποιώντας το νησάκι για το ΙΟΤΑ contest.
πόλης µε κάλυψη σχεδόν ολόκληρης
Το διακριτικό που χρησιµοποίησαν ήταν το J49PC και
της βόρειας πλευράς του νησιού. Το
έγιναν πολλές επαφές στα HF. Μέχρι εδώ όλα καλά.
δίκτυο θα χρησιµοποιεί µισθωµένη
γραµµή υψηλής ταχύτητας του ΟΤΕ
Με άνοιγµα της διάδοσης στα 6m στις 27 & 28 του µήνα
και θα µοιράζει στους χρήστες του και
θεώρησαν καλό να καταπατήσουν τον Ελληνικό κανονισµό
Web µε ταχύτητα 10 Mbit.
που αφορά τους σταθµούς της αλλοδαπής που
Προς
το παρόν γίνονται δοκιµές σε
φιλοξενούνται προσωρινά στην Ελληνική επικράτεια και να
επίπεδο Intranet και πεδιοµετρήσεις
κάνουν επαφές στην µαγική µπάντα.
για την αύξηση της αξιοπιστίας των
To Pileup που ακολούθησε βέβαια ήταν αναµενόµενο λόγω
ζεύξεων. Στο project συµµετέχουν
της σπανιότητας του locator αλλά και της «δίψας» κάποιων
φυσικά και ραδιοερασιτέχνες οι οποίοι
για την περιοχή SV9 που δεν είχαν στα logbook τους.
έχουν και τη ευθύνη του στησίµατος
Οφείλουµε να παραδεχθούµε πως µια τέτοια ενέργεια είναι
του δικτύου
στο µεγααπολύτως µέσα στο πνεύµα των ηµερών που διανύουµε µε
λύτερο µέτους χιλιάδες φιλοξενούµενους αλλοδαπούς οι οποίοι
ρος του.
επιδίδονται σε ότι παράνοµο θεωρώντας ότι η Ελλαδίτσα
Περισσότεµας είναι ξέφραγο αµπέλι …(!) Εµείς τι κάνουµε ? Τι δεν
ρα για το
κάναµε και τι πρέπει να κάνουµε ?
δίκτυο και
Αν κάποιος Έλληνας είχε το θράσος να πάει στο µικρό
τις προοπτιΛουξεµβούργο για παράδειγµα και να εκπέµψει χωρίς την
κές του θα
απαιτούµενη άδεια ή έγκριση σε µπάντα που δεν επιτρέπετε
έχουµε σε
φαντάζεστε τι λιντσάρισµα θα έτρωγε ο άµοιρος και τι
πλήρη παρουσίαση
βαριά και σύνθετα επίθετα θα τον κοσµούσαν ?
που θα γίνει
Αν κάποιος Έλληνας δοκιµάσει να αποτρέψει τους κατά
σε επόµενα
άλλα καλά εκπαιδευµένους Ευρωπαίους συναδέλφους µας
τεύχη.
να µην κάνουν επαφές µε το «τσίγκινο» 1Β διακριτικό από
τη Βόρεια Κύπρο µε µήνυµα του στο DX Cluster τότε να
δείτε τι γίνεται…. Η ιστορία µε τη µπάντα των
6m που ως γνωστό µοιραζόµαστε µε τον
Ελληνικό στρατό δεν είναι η πρώτη φορά που
συµβαίνει. Πριν 2 χρόνια ο 2E1EKQ
εγκατεστηµένος στη Κω έκανε και αυτός το
ίδιο. Η novice άδεια του δεν του δίνει το
δικαίωµα της χρήσης της µπάντας στην πατρίδα
του, κατά την γνώµη του όµως δεν είχε κανένα ∆ιαβάστε στο επόµενο τεύχος του «5-9
πρόβληµα να το κάνει στην Ελλάδα (!)
Report» την παρουσίαση του καλού
Οι ίδιοι οι Εγγλέζοι σε forum της RSGB στο
Ίντερνετ τον γιουχάρισαν και µπράβο τους.
συναδέλφου SV1AWE για το καµάρι της
Το παιχνίδι του Ραδιοερασιτεχνισµού (που για
Παγκόσµιας Ραδιοερασιτεχνικής κοινότηπολλούς είναι σοβαρή επιστηµονική
ενασχόληση) έχει τους κανόνες του
τας στο διάστηµα. ∆υστυχώς µόνο 3-4
παγκοσµίως.
Έχει και στην Ελλάδα.
Ελληνικοί σταθµοί είναι active στον δοΚαλός παίκτης είναι πρώτα αυτός που γνωρίζει
ρυφόρο ο οτους κανόνες και τους σέβεται.
∆υστυχώς ο ελληνικός ωχαδερφισµός συντηρεί ποίος προσφέκαι γιγαντώνει πολλά κακά.

ΑΟ-40 Sat

ρεται για πολ-

Εδώ τι θα κάνουµε όµως ??

λά πράγµατα.
SV5BYR
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Η στήλη αυτή σαν σκοπό έχει να
ενηµερώνει τους συναδέλφους για το τι
καλό και έξυπνο κυκλοφορεί στο Ιντερνετ
σαν χρήσιµη Ραδιοερασιτεχνική
πληροφορία και όχι µόνο. Κάθε µήνα
διάφοροι συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα
αλλά και από το εξωτερικό στέλνουν απλά
τα URL που πρόσφατα έχουν προσθέσει
στα «Αγαπηµένα» τους. Αν λοιπόν έχετε
την ευχαρίστηση να µοιραστείτε τα
καλούδια που ψαρέψατε στο ∆ιαδίκτυο µε
όλους εµάς απλά στείλτε τα στο 5-9
Report για δηµοσίευση τον επόµενο µήνα.

Αυτόν τον µήνα έστειλαν οι: SV5BYR, SV5CJN

http://www.ddxc.net/

Από τις πιο καλοφτιαγµένες Ραδ/χνικές σελίδες

http://www.worldtimeserver.com/ Κατεβάστε και το software
http://users.skynet.be/on1cau/

Ότι χρειάζεται όποιος ασχολείται µε δορυφόρους

http://www.meteorscatter.net/ Ότι χρειάζεται όποιος ασχολείται µε µετεωρίτες
http://www.mdxc.org

To DX bullentin της Μεσογείου

http://ham.gr/~sv1rd/

Η σελίδα του Τάσου πάντα χρήσιµη και ενηµερωµένη

http://www.qsl.net/dk7zb/

Πολύ ενδιαφέρουσες κατασκευές κεραιών και όχι µόνο

http://home.datacomm.ch/hb9abx/antmob-e.htm
http://www.athnet.ampr.org/~sv1uy/

Mobile προτάσεις

Η σελίδα του ∆ηµήτρη µε πολύ υλικό

http://swap.qth.com/ Αναζητήστε ότι Ραδιοερασιτεχνικό εργαλείο σας λείπει
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APRS, PC, Soundcard TNC και Φορητό….
Το APRS το γνωρίζετε οι περισσότεροι από εσάς, καλύτερα
από εµένα τον άσχετο… Καθώς όµως η στήλη αυτή απευθύνεται
κυρίως στους νέους του χώρου, γραµµένο από επίσης έναν νέο
που πειραµατίζεται και ενθουσιάζεται µε πράγµατα που σε άλλους
φαίνονται αστεία, έρχοµαι αυτό τον µήνα να καταθέσω αυτόν τον
πειραµατισµό.
Το APRS είναι "ένα τακτικό δίκτυο µετάδοσης ζωντανών
πληροφοριών και τηλεµετρικών δεδοµένων, που χρησιµοποιεί τεχνικές broadcast του Packet Radio".
(βλ. "5-9 Report" Τευχ.6, σελ. 9-10).
Σε απλά ελληνικά σηµαίνει ότι πρόκειται για µια εφαρµογή βασισµένη σε ένα ψηφιακό mode, η
οποία επιτρέπει την ζωντανή µετάδοση πληροφοριών για την ύπαρξη σταθµών, δεδοµένα για την κίνηση
κινητών σταθµών συνδεδεµένα µε GPS, µετεωρολογικά δεδοµένα από Wx stations, µετάδοση σύντοµων
µηνυµάτων κ.α. Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός δικτύου ψηφιακών αναµεταδοτών και την
κατοχή του απαραίτητου εξοπλισµού.
Το κυρίως εργαλείο του Packet Radio είναι το TNC (Terminal Node Controller). Πρόκειται για το
interface το οποίο αναλαµβάνει να "µεταγλωττίσει" τα ψηφιακά δεδοµένα που έρχονται από τον υπολογιστή
σας σε ήχο, ώστε να µεταδοθούν από τον ποµποδέκτη σας και το αντίστροφο. Τα τελευταία χρόνια, και µε την
αύξηση της υπολογιστικής ισχύος των PC, έχουν κάνει την εµφάνισή τους προγράµµατα που προσοµοιώνουν
τη λειτουργία του TNC µέσα από την κάρτα ήχου του υπολογιστή.
Η ευχάριστη έκπληξη είναι ότι ίσως το διασηµότερο από αυτά είναι γραµµένο από ελληνικά χέρια, από
τον συνάδελφο SV2AGW και ονοµάζεται AGWPE (http://www.raag.org/sv2agw/). Οι απαιτήσεις του είναι
ελάχιστες µε τα σηµερινά δεδοµένα, καθώς θα δουλέψει ακόµα και µε έναν Pentium 166, µια απλή κάρτα ήχου
και µε λειτουργικό Windows 95 και νεότερο.
Για να µπείτε λοιπόν στο χώρο του
APRS και να µπορείτε να βλέπετε σε πραγµατικό χρόνο τους σταθµούς, και χωρίς να είστε
συνδεδεµένοι στο internet, χρειάζεστε ακόµα
ένα πρόγραµµα το οποίο λαµβάνοντας τα δεδοµένα από τον δέκτη σας θα σας το απεικονίζει στην οθόνη του PC σας. Αυτό που χρησιµοποιώ εγώ είναι το UI-View (http://
www.ui-view.com/), αν και το WinAPRS είναι επίσης πολύ διαδεδοµένο.
Το στήσιµο του AGWPE είναι αρκετά
εύκολη υπόθεση, και αναλυτικές οδηγίες, όχι
µόνο για αυτό, αλλά για την όλη υπόθεση του
Soundcard Packet θα βρέιτε στο site :
http://www.qsl.net/soundcardpacket/.
Εγκαθιστώντας λοιπόν το AGWPE και
το UI-VIEW και απλώς συνδέοντας την έξοδο
του δέκτη σας µε την είσοδο της κάρτας
ήχου, θα πρέπει να είστε σε θέση να λαµβάνετε τις θέσεις των σταθµών καθώς και τις πρόσθετες πληροφορίες.
Χρήσιµο είναι βέβαια να κατεβάσετε λεπτοµερέστερους χάρτες από διάφορα sites (http://www.qsl.net/
sv2bzq/map_aprs.htm , http://www.qsl.net/sv3eao/aprs.html.
Αυτό που πραγµατικά όµως έχει σηµασία είναι να µπορείτε να εκπέµψετε και εσείς. Οι λύσεις είναι πολλές, ξεκινώντας από έτοιµα εµπορικά interfaces που θα συνδέσουν το PC µε τον ποµποδέκτη σας, µέχρι απλά
κυκλωµατάκια των λίγων Ευρώ τα οποία µπορείτε να φτιάξετε αν έχετε πιάσει έστω και 1-2 φορές κολλητήρι
στα χέρια σας. Και αν όχι, όλο και κάποιος φίλος θα µπορεί.
Στην επαρχία είναι ένα πολύ καλό µέσο να δηλώσετε την ύπαρξή σας ιδιαίτερα σε "δύσκολες" περιοχές.
Μπορείτε για παράδειγµα να δίνετε ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ότι κάνετε ακρόαση σε κάποια συγκεκριµένη
συχνότητα ή σε κάποιον αναµεταδότη ώστε να µπορούν να σας δουν και να επικοινωνήσουν µαζί σας άλλοι.
Τον επόµενο µήνα θα σας δείξω τη δική µου πρόταση, ένα απλό κύκλωµα βασισµένο βέβαια σε όσα
κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Με αυτό έχω συνδέσει ένα φορητό ICOM W32 µε το PC, και έχω τη δυνατότητα
να λαµβάνω και να εκπέµπω στο APRS, αλλά και να µπορώ να µιλήσω από ένα απλό µικρόφωνο και να εκπέµψω οποιονδήποτε ήχο µέσω της κάρτας ήχου του υπολογιστή.
Εύχοµαι καλές διακοπές σε όσους δεν έχουν πάει ακόµα, και κουράγιο σε όσους επέστρεψαν (ή ακόµα χειρότερα δεν θα πάνε πουθενά όπως εγώ…)

Πολλά 73,
Γιώργος SV3GLW
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Οι "ιδιότητες" των αρχείων

∆ίνοντας την εντολή LS -col σε κάποιο φάκελο, έστω ότι εµφανίζονται τα παρακάτω δεδοµένα
-r-------drwxrwxr-x
-rw-r-----rw-rw-rw-

shodan
admin 123
leon group1
1748
leon group1
255
pit
group1
1024

29 Feb 2000 AI.bin
1 Nov 2001 Docs
22 Dec 2001 Economy.dbf
17 Aug 2000 pic1.gif

Στο Linux κάθε αρχείο ή κατάλογος χαρακτηρίζεται από 10 συνολικά ιδιότητες "χαρακτήρες"
που αντιστοιχούν σε συγκεκριµένες ιδιότητες.
Όπως βλέπουµε και στον παραπάνω πίνακα, ο πρώτος χαρακτήρας µας λέει αν το αρχείο είναι
κατάλογος ή όχι . Έτσι όπου βλέπουµε στην αρχή το γράµµα "d" (directrory) µιλάµε για κατάλογο.
Αντίθετα αν στη θέση του υπάρχει ένα "-" σηµαίνει ότι η ιδιότητα δεν υπάρχει, δηλαδή το στοιχείο
δεν είναι κατάλογος.
Οι υπόλοιποι χαρακτήρες "ιδιότητες" χωρίζονται σε τρεις τριάδες, που αναφέρονται στους
περιορισµούς πρόσβασης του συγκεκριµένου στοιχείου.
Η πρώτη τριάδα αναφέρεται στο είδος της πρόσβασης που έχει ο ιδιοκτήτης του αρχείου (το όνοµα
του ιδιοκτήτη του εµφανίζεται αµέσως µετά τις ιδιότητες του αρχείου), η δεύτερη για τα δικαιώµατα
που έχουν τα µέλη της οµάδας που ανήκει ο ιδιοκτήτης του (το όνοµα της οµάδας εµφανίζεται
αµέσως µετά το όνοµα του ιδιοκτήτη) και η τρίτη τριάδα στην πρόσβαση που επιτρέπεται σε όλους
τους άλλους χρήστες.
Οι τρεις χαρακτήρες -"ιδιότητες" κάθε τριάδας µπορεί να είναι:
·
·
·

r (Read - το αρχείο µπορεί να διαβαστεί)
w (Write - το αρχείο µπορεί να τροποποιηθεί)
x (eXecute - το αρχείο µπορεί να εκτελεστεί)

Για παράδειγµα το πρώτο στοιχείο του πίνακα έχει τις εξής ιδιότητες:
-r-------Εµείς λοιπόν συµπεραίνουµε ότι το στοιχείο είναι αρχείο (δεν είναι
κατάλογος αφού λείπει το d) και ο ιδιοκτήτης του, εν ονόµατι
shodan µπορεί µόνο τα το διαβάσει. Τα µέλη της οµάδας
(admin) που ανήκει ο shodan, καθώς και οι άλλοι χρήστες δεν
έχουν κανένα δικαίωµα πρόσβασης πάνω στο αρχείο!
To δεύτερο στοιχείο έχει ιδιότητες: drwxrwxr-x
Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι πρόκειται για έναν κατάλογο (έχει
την ιδιότητα d), στον οποίο ο leon έχει το δικαίωµα να
διαβάσει τα περιεχόµενά του και να τα τροποποιήσει. Τα µέλη
της οµάδας group1, που ανήκει ο χρήστης µπορούν να κι εκείνα να διαβάσουν και να
τροποποιήσουν τα περιεχόµενά του ενώ όλοι οι άλλοι χρήστες µπορούν απλώς να διαβάσουν τα
περιεχόµενά του.
Το τρίτο στοιχείο µε ιδιότητες: -rw-r----Βλέπουµε ότι είναι ένα αρχείο µε όνοµα Economy.dbf, το οποίο ιδιοκτήτης του µπορεί να διαβάσει
και να επεξεργαστεί. Τα µέλη της οµάδας του χρήστη µπορούν απλώς να το διαβάσουν, ενώ οι
άλλοι χρήστες δεν έχουν κανένα δικαίωµα προσπέλασης.
Το τέταρτο στοιχείο του πίνακα χαρακτηρίζεται ως: -rw-rw-rwΕίναι λοιπόν µια εικόνα µε όνοµα pic1.gif, την οποία όλοι οι χρήστες µπορούν να δουν και να
επεξεργαστούν.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ——>
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Για να αλλάξουµε τις ιδιότητες κάποιου αρχείου ή καταλόγου χρησηµοποιούµε την ετνολή chmod.
Η σύνταξή της είναι: chmod παράµετροι αρχείο .
Οι παράµετροι µπορεί να είναι είτε χαρακτήρες είτε αριθµητικές τιµές. Οι χαρατκήρες που µπορούµε
να χρησιµοποιήσουµε είναι ίδιοι µε τους παραπάνω και απλώς από µπροστά τους θα πρέπει να
βάλουµε το χαρακτήρα + , - ή = ανάλογα µε το αν θέλουµε να αλλάξουµε ή να ορίσουµε τις
άδειες.
π.χ.: µε το chmod o-w my_file , αυτό ορίζει ότι το αρχείο my_file δεν θα µπορεί να αλάξει από τους
άλλους (ο) χρήστες .
ενώ µε το chmod u=rwx, o=r a_file ορίζουµε ότι στο αρχείο a_file εµείες (u) έχουµε πλήρη
πρόσβαση ενώ οι άλλοι χρήστες (ο) µόνο ανάγνωση.
Από την άλλη πάλι οι αριθµητικές τιµές είναι πολύ πιο ευέλικτες. Για να ορίσουµε την άδεια
χρησιµοποιούµε 4 ψηφία µε αριθµούς από το 0 έως το7.
Το πρώτο ψηφίο ορίζει την άδεια για τιν κάτοχο, το δεύτερο για το Group του κατόχου & το
τρίτο για όλους τους άλλους χρ/ηστες. Η σηµασία του κάθε ψηφίου φένεται στον παρακάτω
πίνακα.
Τιµή
0
1
2
3
4
5
6
7

Άδεια
Καθόλου πρόσβαση
x - µόνο εκτέλεση
w - µόνο επεξεργασία
wx - επεξεργασία & εκτέλεση
r - µόνο ανάγνωση
rx - ανάγνωση & εκτέλεση
rw - ανάγνωση & επεξεργασία
rwx - απεριόριστη πρόσβαση

Τέλος µε το τέταρτο ψηφίο ορίζεται κάποια
άλλη πληροφορία, όπως το UserID, το GroupID &
το Sticky bit που δεν επιτρέπει την διαγραφή του
αρχείου. Ο παρακάτω πίνακας ίσως ξεκαθαρίσει
λίγο το τοπίο.
Τιµή
0
1
2
3
4
5
6
7

Πληροφορία
Καµία πληροφορία
Sticky bit
GroupID
Sticky bit & GroupID
UserID
Sticky bit & UserID
UserID & GroupID
Sticky bit, UserID & GroupID

π.χ.: το chmod 644 a_database ορίζει πως το αρχείο a_database θα έχει απεριόριστη πρόσβαση
από τον ιδιοκτήτη του, ενώ τα µέλη του group του και οι άλλοι χρήστες θα µπορούν απλώς να το
διαβάσουν. Όπως βλέπετε το τέταρτο ψηφίο είναι προερετικό.
Αν τώρα δώσουµε chmod 6661 reports.txt επιτρέπουµε στους πάντες απεριόριστη πρόσβαση στο
αρχείο αλλά δεν τους επιτρέπουµε να το διαγράψουν (διότι το τέταρτο ψηφίο [1] ορίζει sticky bit)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ
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Αν έχετε στην περιοχή σας
συναδέλφους χωρίς κάποιο Εmail ή πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο
τυπώστε το "5-9 report" και
δώστε τους.

Το 5-9 report και στο Internet
http://www.5
http://www.5--9report.gr
Η σελίδα του "5-9 Report" στο διαδίκτυο αποκλειστικό σκοπό θα έχει την
ύπαρξη αρχείου των περιοδικών εκδόσεων οι οποίες φυσικά θα προορίζονται σε
όλους τους Έλληνες στην επικράτεια αλλά και το εξωτερικό. Όραµα µας είναι η
αύξηση της ύλης του περιοδικού µε την συµβολή όλων µας. Όπως θα έχετε παρατηρήσει υπάρχει χώρος για οτιδήποτε είτε είναι µεγάλο ή πολύ µικρό και η
πρόκληση να λειτουργούµε σαν συγκοινωνούντα δοχεία σε ότι αφορά το χόµπι
µας είναι µεγάλη. Αρκεί να υιοθετήσουµε την ιδέα και να την προχωρήσουµε ακόµη πιο µπροστά…..

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Από τον συνάδελφο

SV9BGE (Νίκο) διατίθεται:

YAESU FT4700RH ΜΕ CTCSS ΚΑΙ ΣΤΑ VHF ΚΑΙ ΣΤΑ UHF ENC-DEC ΚΑΙ ∆ΩΡΟ Η ΑΠΟΣΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΟΨΗ. 450 ΕΥΡΩ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ. 6944859655 EMAIL: SV9BGE@MAIL.GR

Πωλούνται σαν ολόκληρο σετ 1000 Eυρω τα εξής:
1/ Πύργος αλουµινίου 10 µέτρα µε µεντεσε.
2/ Κεραία GEM Spider Quad,2 ele,5 bands.
3/ Rotor YAESU G400
4/ Remote Coaxial Switch Ameritron
5/ Quick charger YAESU NC-29
τηλ.22420-25451

Από τον συνάδελφο

Τινο/SV5AZR

SV5AZP πωλείται:

Kenwood TS-450S σε καλή κατάσταση
Kenwood TM-D700 VHF-UHF σε καλή κατάσταση
Πληροφορίες: 2241038260

