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RMS Express poczta elektronicznaHam        NET

Program RMS Express do obsługi poczty elektronicznej można używać:

● poprzez lokalna sieć HamNET

● poprzez fale KF używając karty dźwiękowej jako modemu

● poprzez Internet

Kolejność nie jest przypadkowa i sugerowana jest preferencja dla krótkofalowców używanie poprzez łącza radiowe 

SHF/VHF/HF. Jeśli jednak nie mamy na dana chwile możliwości użycia łącz radiowych możemy skorzystać z Internetu. 

Program RMS Express można pobrać z tej strony:

http://www.winlink.org/RMSExpress

Do instalacji oprogramowania potrzebny jest w MS Windows NET v3.5

Jeśli nie macie w swoim MS Windows można zainstalować pobierając z strony MS:

https://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=21

http://www.winlink.org/RMSExpress
https://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=21


  

RMS Express - ustawieniaHam        NET

Po zainstalowaniu pierwsza rzeczą jako należy

zrobić to konfiguracja RMS Express. Przy pierwszym uruchomieniu

Programu pojawi się nam okno jak pokazano obok. Opcje te są także

Dostępne poprzez menu: Files → RMS Express Setup

Wpisz swój znak w pole „My Callsign“

Wpisz swoje hasło dużymi literami w polu „My Password“  

Wpisz swój adres email aktywny w internet na który możesz

odebrać informacje jeśli chciałbyś odzyskać hasło dostępowe

do systemu Winlink w polu „Password recovery ...“

Wpisz swój QRA-lokator w pole „My Grid Square“

Dopisz do Service Codes słowo EMCOMM po słowie PUBLIC

między PUBLIC i EMCOMM ma być jedna spacja odstępu 

Wpisz minimalne swoje dane w polach „Contact Information”

tak jak np. na załączonym obrazku.

 Na zakończenie należy kliknąć klawisz „Update“. 

Po zniknięciu okienka możemy przystąpić do aktywacji konta



  

RMS Express – aktywacja kontaHam        NET

Jeśli nigdy nie używałeś systemu Winlink z swoim znakiem 

zrób następujące kroki w celu aktywacji konta @Winlink.org:

• wybierz z menu “Message”

• zaznacz “New Message...”

• wpisz swój znak w pole „To”: 

• wpisz temat w pole „Subject“ np. „TEST“

• wpisz treść informacji np. „Testowa wiadomosc“

• kliknij w menu okna do tworzenia listu na “Post to Outbox”

Utworzyłeś wiadomość która należy wysłać w celu aktywacji

konta.
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Wysłanie pierwszej wiadomości:

Kliknij na  “Outbox”  w polu “System Folders” powinna tam 

być Twoja wiadomość która ma być wysłana

Następnie z menu obok  “Open Session”  wybierz 

“Telnet Winlink” kliknij na  “Open Session“ i w nowo

otwartym oknie kliknij na  “Start” w celu wysłania 

wiadomości



  

RMS Express – aktywacja kontaHam        NET

Otwórz w przeglądarce stron Internetowych np. Firefox lub

Internet Explorer i otwórz stronę www:

http://winlink.org/user

i wpisz swój znak w pole  w celu otrzymania hasła do swojego

konta. Hasło wygenerowane przez system będzie wysłane na Twój

adres e-mail który podałeś w konfiguracji RMS Express.  

Hasło które otrzymałeś pozwoli Ci zalogować się na swoje konto

na stronie http://winlink.org/user 

http://winlink.org/user
http://winlink.org/user
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Po zalogowaniu się na stronie http://winlink.org/user

swoim znakiem i hasłem jakie otrzymałeś od systemu

Winlink na swoje konto pocztowe wybierz na stronie swojego konta

opcje „EDIT“ przewiń stronę w  aby poszukać opcji „Secure login“

u ustaw tę opcje jak na załączonym obrazku i sprawdź czy w polu

„PW Recovery e-mail“ jest prawidłowy Twój adres e-mail na który

możesz otrzymać informacje s sytemu Winlink gdybyś zapomniał jakie

masz hasło na koncie. Ustawione opcje należy zatwierdzić klikając

na końcu strony na „Save“

http://winlink.org/user
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Po zalogowaniu się na stronę http://winlink.org/user

swoim znakiem i hasłem jakie otrzymałeś od systemu Winlink

wybierz opcje „Password change“

i zmień hasło na takie jak wpisałeś dużymi literami w konfiguracji

programu RMS Express wpisz swoje hasło (dużymi literami) w pole 

i kliknąć na „Change password“ 

Możesz teraz używać programu RMS Expres do wysyłania i

odbierania poczty. Twoje konto ma adres:

znak@winlink.org

każdy może wysłać z Internetu do Ciebie list na to konto ale ważne aby

w tyle na początku dodał treści tematu następujący wpis  //WL2K

http://winlink.org/user
mailto:znak@winlink.org
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W celu nadania wiadomości   należy z menu wybrać 

„Message” → „New message” lub kliknąć na ikonkę

Otworzy się okno edytora wiadomości.  W oknie tym  należy 

podać adres głównego adresata w polu „To” . Jeśli wysyłamy

do osób które mają konto na winlink wystarczy tylko podać 

sam znak np. SP2ABC lub do innych np. sq2xyx@wp.pl 

Możemy ewentualne podać adresy osób otrzymujących kopię 

wiadomości (w polu „Cc”). Należy wpisać tytuł  listu w polu

„Subject”. Kiedy wysyłamy pierwszy list na swoje konto w celu 

aktywacji konta na @winlink.org w tytule i treści możemy wpisać 

dowolna treść np. TEST. Pole „Attach” służy do dodania 

ewentualnych załączników. Mogą to być pliki w dowolnym 

formacie, w tym równiez pliki graficzne ale zaleca się 

aby ich objętość nie przekraczała 50 kB.  Aby wysłać do kolejki

listów do wysłania należy kliknąć na „Post to Outbox“
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W polu z lewej strony RMSE mamy „System Folders“ 

katalogi systemowe, które zawierają naszą poczty oczekującą

do wysłania w „Outbox“, odebraną „Inbox“,  wysłaną

„Sent Items“, przeczytane „Read Items“, usunięte „Deleted

Items“.

Po wybraniu folderu „Outbox“ będziemy mieli wykaz

naszych listów oczekujących do wysłania. W celu wysłania

poczty do serwera możemy skorzystać z różnych form

w zależności jakie mamy możliwości czy to droga radiowa 

lub przez internet.
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Jeśli chcemy wysłać nasz pocztę z folderu Outbox via

Internet musimy wybrać z menu obok napisu „Open Session“

opcje „Telnet Winlink“. Po wybraniu tej opcji klikamy na

„Open Session“. W nowo otwartym oknie „Telnet Winlink

Session“ wybieramy z menu „Start“ który uruchomi proces

połączenia z serwerem CMS i przekaże do niego naszą 

pocztę. W oknie „Telnet Winlink Session“ będziemy 

widzieli przebieg całego procesu połączania i przekazania

poczty. Kiedy poczta zostanie przekazana i nastąpi

zakończenie sesji pojawi się komunikat „Disconnected ...“, 

możemy zamknąć okno klikając w menu na „Exit“

Podczas połączenia z CMS serwerem RMS Express

sprawdza naszą skrzynkę odbiorczą na koncie

@winlink.org i jeśli jest poczta do nas zostanie pobrana

i pojawi się w katalogu systemowym „Inbox“

Opisany powyżej proces pokazuje jak ręcznie można wysyłać

oraz pobrać pocztę z konta @winlink.org.
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Jeśli chcemy wysłać i pobierać nasz pocztę automatycznie via 

Internet musimy wybrać z menu obok napisu „Open Session“ 

opcje „Telnet Winlink“ Po wybraniu tej opcji klikamy na 

„Open Session“. W nowo otwartym oknie „Telnet Winlink 

Session“ wybieramy z menu setup. Pojawi się nam nowe okno 

w którym możemy ustawić co jaki interwał czasowy 

„Telnet Session Autoconnect Time“ ma być automatyczne 

połączenie z serwerem CMS (kiedy będziemy mieli cały czas 

otwarte okno „Telnet Winlink Session“)

Możemy też ustawić żeby RMS Express automatycznie pobierał 

i wysyłał naszą pocztę kiedy nie mamy otwartego okna 

„Telnet Winlink Session“. Ustawiamy co jaki interwał czasowy 

będzie inicjowane połączanie „Automatic Background Monitoring“ 

np. co godzinę „Hour“. Aby wprowadzić ustawienia należy kliknąć 

klawisz „Update“ i zamknąć okno „Telnet Winlink Session“ i od 

tego momentu jeśli będziemy mieli włączony program RMSE co 

godzinę automatycznie będzie łączył się z CMS serwerem w celu wysłania poczty z Outbox RMSE oraz pobranie poczty z CMS serwera.  
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Jak wysyłać pocztę na falach krótkich znajdziecie obszerny opis w opracowaniu

OE1KDA:

„Poczta elektroniczna na falach krótkich Tom 2“:

http://www.swiatradio.com.pl/virtual/download/poczta_elektroniczna_2.pdf

W tomie 2 znajdziecie opis na stronie 22 jak skonfigurować

programie RMS Express do wysyłania poczty poprzez fale krótkie z użyciem

karty dźwiękowej jako modemu i trybu WINMOR

http://www.swiatradio.com.pl/virtual/download/poczta_elektroniczna_2.pdf

