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Streszczenie • Abstract

Centrum Komputerowej Wymiany Informacji Instytutu Podstaw
Informatyki PAN (CKWI) w ramach świadczonych usług umożliwia
między innymi korzystanie z poczty elektronicznej, a więc
przesyłanie informacji tekstowych lub binarnych liniami
telekomunikacyjnymi do "elektronicznych skrzynek pocztowych" 

■
użytkowników krajowych i zagranicznych, z których informacja może 
być odbierana w dowolnym czasie.

CKWI zapewnia dostęp do dwóch systemów instytutu VNIIPAS w 
Moskwie: Systemu Poczty Elektronicznej, z którego korzysta wielu 
użytkowników z całego świata oraz wyposażonego w środki poczty 
elektronicznej systemu telekonferencji ADONIS.

Electronic mail 
in the International System for Automated Data Exchange

The Centre for Automated Data Exchange of the Institute of 
Computer Science (CADE) among others offers an access to 
electronic mail facilities i.e. allows text or binary information 
transfer through telecomunication lines to national and foreign 
users "electronic mail boxes", from which information can be 
received at any moment.

The CADE has access to two systems of the Institute for 
Automated Systems in Moscow: Electronic Mail System used by many 
users from all the world and teleconference system ADON'IS provided 
in electronic mail functions.



Wstęp

Centrum Komputerowej Wymiany Informacji Instytutu Podstaw 
Informatyki PAN w ramach świadczonych usług umożliwia między 
innymi korzystanie z poczty elektronicznej, a więc przesyłanie 
informacji tekstowych lub binarnych liniami telekomunikacyjnymi do 
"elektronicznych skrzynek pocztowych" użytkowników krajowych i 
zagranicznych, z których informacja może być odbierana w dowolnym 
czasie.

Systemy poczty elektronicznej umożliwiają wprowadzanie 
informacji do przesłania na bieżąco, udostępniają środki 
umożliwiające przygotowanie korespondencji przed nadaniem, a więc 
edytory tekstowe, pozwalają na przesłanie informacji 
przygotowanych w dowolny sposób w zbiorze dyskowym; informują 
odbiorcę o nadejściu "poczty", pozwalają nadawcy na uzyskanie 
informacji o tym czy korespondencja została odebrana, zawiadamiają 
o niedoręczeniu korespondencji.

CKWI zapewnia dostęp do dwóch systemów: Systemu Poczty
Elektronicznej instytutu VNIIPAS, z którego korzysta wielu 
użytkowników z całego świata oraz wyposażonego w środki poczty 
elektronicznej systemu telekonferencji ADONIS.

1. System Poczty Elektronicznej

Poczta elektroniczna zaprojektowana we Wszechzwiązkowym 
Instytucie Zautomatyzowanych Systemów Stosowanych pełniącym rolę 
Krajowego Centrum Wymiany Informacji ZSRR (NCAO ZSRR) pozwala na 
przesyłanie wiadomości z zapamiętywaniem ich w specjalnej bazie 
danych oraz w trybie bezpośredniego dialogu. System został



t

zrealizowany na przeznaczonym do tego celu mikrokomputerze, 
podłączonym do węzła komunikacyjnego NCAO ZSRR zgodnie z 
rekomendacją CCITT X.29. W sieci komunikacyjnej międzynarodowego 
Systemu Zautomatyzowanej Wymiany Informacji komputer ten posiada 
adres 2040300.

W celu przesyłania dowolnych' zbiorów binarnych oraz 
zwiększenia niezawodności przesyłania zbiorów tekstowych system 
umożliwia transmisję informacji zgodnie z protokołem Kermit.

System poczty elektronicznej jest dostępny dla użytkowników 
przez okrągłą dobę, oprócz niedziel i dni świątecznych.

1.1 Procedura uzyskiwanie dostępu

W celu uzyskania dostępu do systemu poczty elektronicznej 
przez węzeł NCAO ZSRR należy wprowadzić adres poczty zgodnie z 
protokołem. Na przykład, użytkownik pracujący za pośrednictwem 
koncentratora terminalowego TK.X2 VNIIPAS winien wprowadzić 
komendę CON i adres sieciowy 2040300 zakończony powrotem karetki 
"CR”. W poniższych przykładach teksty wysyłane przez system do 
użytkownika są pisane czcionką "wytłuszczoną".

20404>C0N 2040300 "CR"

1 .
Gdy terminal jest podłączony poprzez koncentrator terminali 

MERA 600/X.25 należy wprowadzić

•STR 0,OPER "CR"
•CON AD=2040300,AT='X3’ "CR"

W przypadku uzyskania połączenia jest wyprowadzany komunikat:

C0M

Y0U ARE C0NNECTED TO THE COMMUNICATION NODE 0F 
INSTITUTE FOR AUTOMATED SYSTEMS, MOSCOW, USSR 

M0SC0W TIME: WED N0V 22 13:28:47 1989
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ENTER YUOR ID >IPI "CR" 
ENTER YOUR PSW> "CR"

* USSR NATIONAL CENTRE FOR AUTOMATED DATA EXCHANGE *
• «

* >>>>>> ELECTRONIC MAIL <<<<<< *
« *
* YOU ARE WELCOME ! «

• /

YOU HAVE NO UNREAD MESSAGES

UA>

Po wyprowadzonym tekście

ENTER YOUR ID >
ENTER YOUR PSW>

należy wprowadzić identyfikator użytkownika i hasło.
K sytuacji niepoprawnego wprowadzenia identyfikatora lub 

hasła system przerywa połączenie. Gdy identyfikator i hasło jest 
wprowadzone poprawnie na ekranie terminala pojawia się wyżej 
podany tekst i system przechodzi w stan oczekiwania na 
wprowadzenie jednej z komend systemu poczty elektronicznej.
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1.2 Komendy Systemu Poczty Elektronicznej

Komenda HELP

Komenda HELP pozwala na uzyskanie informacji o komendach 
wykorzystywanych w systemie. Po wprowadzeniu komendy HELP bez 
parametru system wysyła następującą informację:

UA>HELP "CR"

NCADE ELECTRONIC MAIL SYSTEM ALLOWS YOU TO EXCHANGE MESSAGE 
WITH OTHER USERS. THE FOLLOWING COMMANDS ARE AVAILABLE:

BYE DELETE ¡DELETE DESK HELP LIST PSW READ SEND USER WHO WRITE

TO GET MORE INFORMATION ENTER:

HELP <COMMAND)

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o komendach 
'systemu należy po komendzie HELP podać nazwę interesującej nas 
komendy, na przykład:

UA>HELP WHO "CR"

WHO COMMAND LISTS USERS CURRENTLY LOGGED IN AND LOGIN TIME 
FOR EACH OF THEM.

Komenda WHO

Komenda WHO pozwala na zorientowanie się którzy użytkownicy 
pracują z systemem w danym momencie czasu. Informacja o 
użytkownikach jest wyprowadzana w następujący sposób:
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UA>WHO "CR

USER ID 
IPI PAN 
EWA

LOGIN TIME
FRI SEP 5 12:38:10 1989 
FRI SEP 5 1:01:01 1989

Komenda WRITE

Przy pomocy komendy WRITE można przesłać komunikat 
bezpośrednio na terminale użytkowników pracujących aktualnie w
Bystemie:

UA>WRITE IPI PAN "CR"

WRITE TO 1 USER(S)
TYPE YOUR MES8AGE TERMINATED BY <•> AT THE BEGINNING OF THE LINE
:Pierwsza linia tekstu "CR"
¡Druga linia tekstu "CR"

Po użyciu komendy WRITE system przesyła adresatowi
wprowadzaną informację wierszami aż zostanie wprowadzony wiersz 
zawierający wyłąctnie kropkę. Adresat komunikatu otrzyma
informacje w następującej postaci:

UA>
MESSAGE FROM EWA

PierwBza linia tekstu 
Druga linio tekstu

<E0T>

CR
UA>
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Komenda SEND

Komenda SEND pozwala na wysłanie komunikatu, w sposób 
analogiczny do przesyłek pocztowych, do użytkowników systemu, 
którzy nie muszą być obecni w danym momencie przy terminalach. Tak 
jak przy komendzie WRITE wysyłanie informacji kończy się w 
momencik wprowadzenia wiersza zawierającego tylko znak kropki.

UA>SEND Kowalski "CR" ,l •
TYPE YOUR MESSAGE TERMINATED BY *.’ AT THE BEGINNING OF THE LINE 
•Pierwsza linia tekstu "CR"
•Druga linia tekstu "CR" ,
.."CR"
UA>

System umożliwia przy użyciu jednej komendy przesłanie
komunikatu do wszystkich użytkownilów systemu. W tym celu należy
wprowadzić komendę SEND *. Wówczas komunikat przesyłany jest do
systemowej "tablicy ogłoszeń" i może być przeczytany przy pomocy
komendy DESK. Dialog z systemem wygląda wówczas następująco:

►

UA>SEND * "CR"
TYPE YOUR MESSAGE TERMINATED BY *.' AT THE BEGINNING OF THE LINE
•Pierwsza linia tekstu dla wszystkich użytkowników systemu "CR” 
•Druga linia tekstu "CR"
. itd 
. . "CR"
UA>

Tekst informacji do przesłania przez pocztę elektroniczną 
może być wcześniej przygotowany na komputerze personalnym i 
zapamiętany w zbiorze dyskowym. Zbiór ten może być przesłany do 
systemu poczty elektronicznej zgodnie z protokołem Kermit przy 
wykorzystaniu komendy SEND z parametrem -K dla zbiorów.tekstowych 
lub z parametrem -B w celu przesłania dowolnego zbioru binarnego.
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Aby przesłać zbiór tekstowy do "tablicy ogłoszeń" należy 
wprowadzić:
UA>SEND -K * "CR"

Po otrzymaniu komendy z parametrem -K lub -B system poczty 
elektronicznej wyłącza echo i oczekuje na nawiązanie połączenia 
zgodnie z protokołem Kermit. Wówczas należy uruchomić na 
komputerze personalnym program KERMIT, przejść w lokalny tryb 
pracy i wprowadzić komendę służącą do przesyłania zbiorów. Przed 
przesłaniem zbioru binarnego należy lokalny program Kermit ustawić 
na tryb pracy binarny.

Zbiory przesyłane w trybie tekstowym mogą być czytane przy 
pomocy komend READ i DESK. Przy odbiorze znak "CR" jest 
ignorowany. Komunikaty zawierające informacje binarne .mogą być 
czytane tylko przy pomocy komend DESK i READ z parametrem -K.

* • * J *Komenda LIST

Komenda LIST pozwala przejrzeć "koperty" otrzymanych i 
wysłanych komunikatów. "Koperty" komunikatów zawierają informacje 
o nadawcy komunikatu, adresacie, czasie wysyłki oraz odbioru, 
objętości komunikatu. Postać wyprowadzanych informacji ilustruje 
następujący przykład:

UA>LIST "CR"
MESSAGE 32768 to MARY, SIZE 109,

SUBMITTED FRI SEP 5 17:18:39 1989 
MESSAGE 32769 TO COMMON DESK, SIZE 86,

SUBMITTED FRI SEP 5 17:21:09 1989 
DELIVERED TUE SEP 9 13:10:16 1989

UA>

Aby przejrzeć określone komunikaty należy użyć komendy LIST z 
jednym z następujących parametrów:
-U - pozwala przejrzeć "koperty” komunikatów jeszcze nie 

odebranych przez adresata;
-R - pozwala przejrzeć "koperty" komunikatów odebranych przez
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adresata;
-O - pozwala przejrzeć "koperty” wysłanych komunikatów;
-I - pozwala przejrzeć "koperty" nadesłanych Komunikatów;
USER - pozwala przejrzeć "koperty" komunikatów wysłanych 

użytkownikowi z imieniem USER i otrzymanych od niego;
-A g o d z m i n :dzień¡miesiąc:rok - pozwala przejrzeć "koperty" 

komunikatów wysłanych po wskazanej dacie (podając rok należy 
podać tylko dwie ostatnie cyfry). Dzień, miesiąc i rok można 
opuścić, wówczas będzie przyjęta aktualna data.

-B godz.:min:dzień:miesiąc:rok - pozwala na zapoznanie się z 
"kopertami" komunikatów odebranych przed podanym dniem i 
godziną.

Komenda READ

Komenda READ pozwala na przeczytanie komunikatów odebranych 
lub wysłanych przez użytkownika. Na ekranie pojawia się "koperta" 
(nagłówek) komunikatu a następnie jego tekst, po czym system 
oczekuje na następną komendę użytkownika, na przykŁad:I

UA>READ "CR"
MESSAGE 327768 TO IPI, SIZE 109,

SUBMITTED FRI SEP 5 17:18:39 1989
TEXT'.
Pierwsza linia tekstu 
Druga linia tekstu 

NEXT, PREV, DELETE, COPY, QUIT?

W odpowiedzi na pytanie systemu można nacisnąć klawisz "CR", 
co jest równoznaczne wprowadzeniu komendy NEXT (symbol "N”), 
która powoduje wyprowadzenie kolejnego komunikatu. Jeśli nie ma 
kolejnego komunikatu system wychodzi z trybu czytania.

Aby przeczytać poprzedni komunikat należy wprowadzić komendę 
PREV (symbol "P"). ‘

Jeśli ostatnio przeczytany komunikat już nie jest potrzebny,
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można go z systemu usunąć wprowadzając, komendę DELETE (symbol 
"D").

Jeśli komunikatem mógłby być zainteresowany inny użytkownik, 
można go mu przesłać wykorzystując komendę COPY (symbol "C”). 
System zapyta wówcfcas o identyfikator użytkownika i wyśle mu 
komunikat z nagłówkiem 
"COPY OF THE MESSAGE FROM USER ... TO

Aby przeczytać wybrane komunikaty należy użyć komendy READ z 
parametrami opisanymi przy komendzie LIST.

W celu przeczytania komunikatów z poczty elektronicznej przy 
pomocy protokołu Kermit należy wprowadzić komendę READ z 
parametrem -K. .

Po wprowadzeniu "READ -K" system poczty elektronicznej 
wyłącza "echo" w koncentratorze TK X.25 i przesyła pakiet służący 
do nawiązania połączenia zgodnie z protokołem Kermit. Na 
komputerze personalnym winien być uruchomiony program KERMIT, 
ustawiony na lokalny tryb pracy z danymi binarnymi (binary mode), 
po czym należy wprowadzić komendę RECEIPT. System poczty 
elektronicznej będzie przekazywać wybrane zbiory z nazwami 
zawierającymi numer komunikatu i rozszerzenie ".EM". Po przesłaniu 
wszystkich zbiorów echo w TK zostanie włączone.

Parametr -K może być używany wraz z innymi parametrami.

Komenda DESK

Komenda DESK umożliwia przeczytanie komunikatów z "tablicy 
ogłoszeń” zaadresowanych do wszystkich użytkowników. Komendę DESK 
thk jak komendy LIST i READ można wykorzystywać z parametrami -A, 
-B i USER. Konwersacja z systemem wyglącla wówczas następująco:

UA>DESK "CR"
MESSAGE 32769 FROM KOWALSKI, SIZE 86,

SUBMITTED FRI SEP 5 17:21:09 1989

TEXT:
Tekst komunikatu od Kowalskiego do wszystkich użytkowników systemu
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NEXT, PREV, QUIT?
* • i - f *

Aby przeczytać komunikaty z tablicy ogłoszeń przy pomocy
protokołu Kermit należy użyć komendę DESK z parametrem -K. 
Parametr -K może być użyty wraz z innymi parametrami. Po 
wprowadzeniu komendy "DESK -K" system poczty elektronicznej 
wyłącza "echo" w koncentratorze TK X.25 i przesyła pakiet służący 
do nawiązania połączenia zgodnie z protokołem Kermit. Na 
komputerze personalnym winien być uruchomiony program KERMIT,
ustawiony na lokalny tryb pracy z danymi binarnymi (binary mode), 
po czym należy wprowadzić komendę RECEIPT. System poczty
elektronicznej będzie przekazywać wybrane zbiory z nazwami 
zawierającymi numer komunikatu i ,rozszerzenie ".EM". Po przesłaniu 
wszystkich zbiorów echo w TK zostanie włączone.

Komenda USER

Komenda USER umożliwia zapoznanie się z identyfikatorami 
użytkowników systemu i uzyskanie wprowadzonej do systemu o nich 
informacji, na przykład:

UA>USER "CR"
ADMINISTRATION
JOHN
MARY
MIKE
UA>USER JOHN "CR"

USER JOHN CREATED MON NOV 17 10:33:00 1988 
LAST TIME ENTRY FRI SEP 13 11:01:25 1989

JOHN - Research worker at VINITI

Do każdej grupy użytkowników wchodzi użytkownik o nazwie 
ADMINISTRATION. Różne problemy organizacyjne należące do
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kompetencji administracji poczty elektronicznej można wyjaśnić 
poprzez wymianę komunikatów z tym użytkownikiem. Problemy
techniczne związane z wykorzystaniem poczty e1ektronicznej' można 
wyjaśnić z użytkownikiem o nazwie TECH-SERY.

Komenda PSW

Przy pomocy komendy PSW użytkownik może zmienić swoje hasło w 
systemie poczty elektronicznej. Wprowadzane hasło na ekranie nie 
ukazuje się.

UA>PSW "CR"
ENTER OLD PSW >  "CR"
ENTER NEW PSW >  "CR"
RE_ENTER NEW PSW >  "CR"
UA>

Jeśli użytkownik zapomni swoje hasło musi zwrócić się o pomoc 
do administratora systemu.

Komenda DELETE

Komenda DELETE pozwala użytkownikowi na usunięcie wysłanych 
lub odebranych komunikatów np.

UA>LIST "CR"
MESSAGE 32768 TO MARY, SIZE 109,

SUBMITTED FRI SEP 3 17:18:39 1989 
MESSAGE 32769 TO COMMON DESK, SIZE 86,

SUBMITTED FRI SEP 5 17:21:09 1989
UA>DELETE 32768 32769 "CR"
UA>LIST "CR"
UA >
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Komenda ¡DELETE

Komenda ¡DELETE pozwala użytkownikowi na uczynienie wysłanych 
przez niego komunikatów niedostępnymi dla adresata i tylko sam
użytkownik ma do nich dostęp. Komenda ¡DELETE dotyczy tylko tych

... •
komunikatów, których adresat nie odebrał. Przy pomocy ¡DELETE 
można usunąć komunikaty z "tablicy ogłoszeń".

Komenda BYE ,i

Komenda BYE jest wykorzystywana do zakończenia pracy z 
systemem: . ,

UA>BYE "CR"
BYE-BYE
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2.Poczta elektroniczna w systemie ADONIS

System ADONIS jest jednym z systemów udostępnianych w ramach 
międzynarodowego Systemu Zautomatyzowanej Wymiany Informacji
(SAWI) opracowywanego w instytucie VNIIPAS w Moskwie przy
współpracy z organizacjami z kra'jów RWPG. Umożliwia on 
użytkownikom krajowym i zagranicznym przesyłanie informacji, za 
pomocą linii telekomunikacyjnych do poszczególnych użytkowników 
SZWI, w postaci komunikatów w ramach poczty elektronicznej, 
nawiązywanie bezpośredniego połączenia pomiędzy poszczególnymi 
użytkownikami oraz na organizowanie te 1ekonferencji w celu wymiany 
poglądów wielu użytkowników na wspólny temat.

Użytkownicy systemu ADONIS mogą korzystać ze zwykłego
terminale Zhakowego lub z terminala w postaci komputera osobistego 
kl PC XT/AT. W przypadku zwykłego terminala wszystkieAl‘' ‘ 'informacje wprowadzane z terminala i wysyłane przez system są 
przesyłane liniami telekomunikacyjnymi. Zastosowanie IBM PC XT/AT, 
wyposażonego w pakiet komunikacyjny FAST, jako terminala pozwala 
na lokalną realizację takich funkcji jak edycja tekstów i wybór 
funkcji systemu ADONIS. Do komunikacji z użytkownikiem program 
FAST używa mechanizmu okien.

Podstawowymi językami komunikacji systemu z użytkownikiem są 
języki rosyjski i angielski. Przewidziano również możliwość 
komunikowania się użytkownika z systemem w języku narodowym 
użytkownika. W ramach współpracy międzynarodowej opracowano 
polską, niemiecką, bułgarską i hiszpańską wersję językową systemu 
ADONIS.

W niniejszym opracowaniu wszystkie komendy i komunikaty 
systemowe podane są w wersji polskiej.

Jednym z ośmiu podsystemów systemu ADONIS jest podsystem 
komunikatów udostępniający funkcje poczty elektronicznej. 
Jednostkę roboczą w tym podsystemie stanowi komunikat - tekst wraz 
z informacją sterującą, traktowany podczas przesyłania jako 
całość. Objętość komunikatu nie jest ograniczona, zwykle jednak 
nie przekracza on jednej - dwóch stron maszynopisu. Zawartością 
komunikatu nie musi być koniecznie tekst w zwykłym znaczeniu tego
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słowa. Tekst może składać się z dowolnego ciągu kodów 8-mio 
bitowych, które abonent może interpretować w określony sposób. 
Każdy komunikat jest opatrzony nagłówkiem, w którym podawany jest 
numer porządkowy danego komunikatu w "skrzynce pocztowej", autor, 
data i godzina jego wysłania, długość tekstu komunikatu w znakach 
i numer komunikatu logicznie z nim związanego.

związku z komunikatami można wykonywać następujące 
dzia^nia:

a) zredagować tekst komunikatu w "notesie" (przy pomocy 
"Podsystemu redagowania tekstów"), wykorzystując w tym celu edytor 
tekstów;

b) wysłać zredagowany komunikat na adres jednego lub 
kilku abonentów;

c) przejrzeć zawartość "skrzynki pocztowej" i odebrać 
wszystkie nowe komunikaty nadesłane na adres abonenta;

d) przeczytać wcześniej odebrane lub wysłane przez danego 
abonenta komunikaty;

e) przeczytać tylko nagłówki uprzednio odebranych lub 
wysłanych komunikatów;

f) skopiować jeden lub więcej komunikatów do notesu abonenta 
w celu późniejszego wykorzystania ich zawartości;

g) wyszukać potrzebne komunikaty zgodnie z wybranym'kryterium 
wyszukiwania; ,

h) uzyskać informację na tem^t daty i godziny odbiorui
przez adresatów wysłanych komunikatów;

i) usunąć wysłane komunikaty ze "skrzynki pocztowej" systemu 
lub zmienić informacje znajdujące się w nagłówkach.

2.1 Procedura uzyskiwania dostępu do systemu ADONIS

Wstępna faza wejścia do systemu ADONIS zależy od sposobu 
podłączenia terminala abonenta do hosta (komputera głównego, 
którego rolę obecnie pełni komputer Nord-100 zainstalowany we 
VNIIPAS) o numerze sieciowym 2040600. Jeśli linia abonenta 
podłączona jest do koncentratora terminali MERA 600/X..25, to aby 
wejść do systemu ADONIS konieczne jest nawiązanie połączenia z
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*STR 0 , OPER
*CON AD=2040600,AT*’X3’

COM
PORT #49 jp

(1) ADONIS
(2) INFOSERWIS
(3) CURRENTIES 
YOUR CHOISE? 1
WAIT A MOMENT, PLEASE

Po nawiązaniu połączenia na ekranie terminala ’abonenta 
pojawia się napis **** WELCOME INTO "ADONIS" , po czym
abonent winien przedstawić się podając swój _ numer i hasło. 
Przykład dialogu abonenta o numerze 2 z systemem podany jest 
poniżej. Oczywiście, symbole hasła wprowadzanego przez abonenta 
nie ukazują się na ekranie terminala.

WELCOME INTO "ADONIS"
YOUR NUMBER72 
ENTER YOUR PASSWORD

W przypadku pozytywnego przyjęcia numeru i hasła, ADONIS 
wyprowadzi parametry zgłaszającego się abonenta i poinformuje go o 
wpłynięciu dla niego nowych informacji. Na przykład, przy wejściu
do- systemu z numerem 2, reakcja systemu może być następująca

PRACUJESZ W SYSTEMIE "ADONIS" JAKO IPI 15/5/88 
14.40.33

OSTATNI SEANS PRACY Z SYSTEMEM "ADONIS" 13/5/88 17.07.40

OCZEKUJE:
(1) ZAWIADOMIEŃ 5
(2) KOMUNIKATÓW 3

hostem i wywołanie systemu ADONIS w następujący sposób:
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WYPROWADZIĆ (Y-TAK/N-NIE/#) ?

Po wejściu abonenta do systemu wyprowadzany jest jego pełny 
identyfikator (nazwisko lub nazwa) a ponadto w nawiasie skrót 
nazwy (nazwę umowną) oraz numer w rejestrze. Oprócz tego podawana 
jest data i godzina rozpoczęcia seansu pracy z systemem oraz data 
i godzina ostatniego wejścia do systemu ADONIS.

Abonent może zostać zawiadomiony o odbiorze przez adresatów 
wysłanych komunikatów, o komunikatach i innej informacji, która 
została nadesłana. Je6t podawana również liczba przysłanych 
komunikatów i zawiadomień. Jeśli abonent chce zapoznać się ze 
wszystkimi nadesłanymi informacjami lub w ogóle nie chce ich 
czytać to powinien odpowiedzieć pisząc odpowiednio literę Y lub. N. 
Jeśli chce przeczytać wyłącznie zawiadomienia lub komunikaty 
winien podać podany w nawiasach numer (1 lub 2). Należy zauważyć, 
że prawie wszystkim zapytaniom systemu ADONIS towarzyszą 
umieszczone w nawiasach propozycje oczekiwanych odpowiedzi. Znak 
"#" oznacza, że w odpowiedzi można podać liczbę. Zamiast podania 
proponowanej pierwszej odpowiedzi w większości przypadków można po 
prostu nacisnąć klawisz CR (POWRÓT KARETKI lub ENTER).I

Po przedstawieniu nadesłanych do systemu komunikatów ADONIS 
sprawdza stan konferencji tematycznych, w których dany abonent 
bierze udział. W wyniku tego sprawdzania jest formowana informacja 
w następującej postaci

WPŁYNĘŁY NOWE INFORMACJE W RAMACH NASTĘPUJĄCYCH KONFERENCJI:
KONF. ROZDZ. NOW. NAZWA

7 21 15 Nazwa konferencji # 7
23 8 5 Nazwa konferencji # 23

WYPROWADZIĆ (Y-TAK/N-NIE/#, ... ,#) ?

W tej tabeli zostały wymienione wszystkie konferencje zawierające 
nową dla danego abonenta informację. Dla każdej konferencji 
podawany jest numer konferencji (KONF.), liczba wszystkich 
rozdziałów (ROZDZ.), liczba nowych dla danego abonenta rozdziałów
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(NOW.) oraz nazwa konferencji. Odpowiadając na postawione przez 
system pytanie abonent może przeczytać wszystkie nowe informacje w 
podanych konferencjach, zrezygnować z czytania lub przejrzeć 
wybrane konferencje podając w odpowiedzi listę ich numerów.

Po wyprowadzeniu nowej informacji dla użytkownika system 
wyprowadza główne menu i rozpoczyna z nim pracę.

Główne , menu proponuje abonentowi wybór jednego z 
podstawowych podsystemów ADONISa.

"ADONIS". PODSYSTEMY:
KOMUNIKATÓW (1)
KONFERENCJI (2)
PRZESYŁANIA PLIKÓW (3)
REDAGOWAŃIA TEKSTÓW (U )
INFORMACYJNY (5)
POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIEGO (6) 
USŁUG (7)
OPIS SYSTEMU "ADONIS" (0)

WYBIERZ PODSYSTEM :

Praca z każdym z podsystemów odbywa się przy pomocy prezentacji 
menu i prośby o dokonanie wyboru odpowiedniej funkcji.

Praca z podsystemem komunikatów rozpoczyna się po wyborze 
pozycji (1) w głównym menu, po czym na ekranie terminala abonenta 
pojawia się menu podsystemu komunikatów.

FUNKCJE DOTYCZĄCE KOMUNIKATÓW:
WYPROWADZANIE (1)
WYPROWADZANIE NAGŁÓWKÓW (2)
WYSZUKIWANIE (3)
REDAGOWANIE I WYSŁANIE (4)
KOPIOWANIE (5)
INFORMOWANIE 0 STANIE (6)
ZMIANA NAGŁÓWKÓW (7)
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USUWANIE (8)

WYBIERZ FUNKCJĘ DOTYCZĄCĄ KOMUNIKATÓW :

Abonent może wybrać jedną z propozycji aby wykonać dowolną z 
wymienionych czynności.

2.2 Uzyskiwanie dostępu do wcześniej przeczytanych lub osobiście 
wysłanych komunikatów i ich nagłówków

Abonent jest informowany o nadesłaniu nowej informacji na 
jego adres przy każdorazowym wejściu do' systemu lub po każdym 
wprowadzeniu komendy "++" (powrót do głównego menu). Jak tylko 
nowy komunikat jest w całości przeczytany przez abonenta, . to 
zaliczany on jest w poczet "przeczytanych" i ponowny dostęp do 
niego jest możliwy jedynie drogą wyboru propozycji (1) lub (2) w 
menu podsystemu komunikatów. Po wyborze (1) można powtórnie 
przeczytać dowolny z wcześniej otrzymanych lub osobiście wysłanych 
komunikatów. Po wyborze (2) można obejrzeć tylko nagłówki wyżej 
wymienionych komunikatów.

Po wyborze pozycji (1) lub (2) ADONIS zadaje pytanie

KOMUNIKAT (#/#-#/K#) ?

W odpowiedzi abonent może podać numer żądanego komunikatu, 
przedział numerów lub zażądać pewnej liczby ostatnio otrzymanych 
komunikatów.

Po wyprowadzeniu wszystkich żądanych komunikatów lub ich 
nagłówków ADONIS ponownie zadaje pytanie KOMUNIKAT (#/#-#/K#) ?.

Aby przerwać wyprowadzanie komunikatów można nacisnąć klawisz 
CR (ENTER) lub wprowadzić dowolną z komend do poruszania się po 
systemie menu (”+" - przejście do nadrzędnego menu,
przejście na niższy poziom w hierarchii menu, "++" - przejście do 
głównego menu, "— " - wyjście z systemu ADONIS).
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2.3 Wyszukiwanie komunikatów

W celu szybkiego zorientowania się w ciągu przyjmowanych i 
wysyłanych komunikatów abonent systemu ADONIS może wykorzystać 
funkcję wyszukiwania, wybierając pozycję (3) menu podsystemu 
komunikatów. Przy wyszukiwaniu komunikatów przeglądana jest 
zawartość prywatnej skrzynki pocztowej, przy czym abonent winien 
podać, odpowiadając na pytanie systemu, które komunikaty mają być 
przegl«dane.

DO PRZEGLĄDU MO^NA WYBRAĆ;

KTÓRE KOMUNIKATY WYBRAĆ DO PRZEGLĄDU ?

Po wyjaśnieniu zakresu przeszukiwania system proponuje 
abonentowi wybór kryterium wyszukiwania.

KRYTERIA WYSZUKIWANIA KOMUNIKATÓW :
IDENTYFIKATORY AUTORÓW (1)'
IDENTYFIKATORY ADRESATÓW (2)
DATA WYSŁANIA/ODBIORU (3)
SŁOWA KLUCZOWE NAGŁÓWKA (A)
SKOJARZENIA (3)

PODAJ KRYTERIUM WYSZUKIWANIA KOMUNIKATÓW :

Z każda, pozycja menu związane jest dodatkowe pytanie, pozwalające 
na sprecyzowanie kryterium.

AUTORZY KOMUNIKATÓW (NUMERY/NAZWISKA) ?

- odpowiedź winna zawierać listę nazwisk (nazw) lub numerów 
autorów komunikatów; wyszukiwane będą komunikaty zredagowane przez

TYLKO WYSŁANE KOMUNIKATY 
TYLKO ODEBRANE KOMUNIKATY 
WSZYSTKIE

( 1)

( 2)

(3)
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wymienionych autorów.

ADRESACI KOMUNIKATÓW (NUMERY/NAZWISKA) ?

- odpowiedź winna zawierać listą nazwisk (nazw) lub numerów 
adresatów komunikatów; wyszukiwane będą komunikaty wysłane do 
wymienionych abonentów.

OKRES (DD/MM/RR,DD/MM/RR) ?

- odpowiedź określa przedział czasu, w którym zostały wysłane 
lub odebrane komunikaty; każdą datę należy podać w formie 
dzień/miesiąc/rok.

SŁOWA/FRAZY (TEKST/TEKST/...) ?

- odpowiedź może zawierać kilka słów kluczowych lub fraz, 
które mają być poszukiwane w nagłówkach komunikatów; słowa lub 
frazy oddzielane są znakiem wyszukiwane będą komunikaty 
zawierające w nagłówku podane słowo lub frazy.

NUMERY KOMUNIKATÓW Z NIM POWIĄZANYCH (#...... #) ?
'

- odpowiedź może zawierać listę numerów komunikatów, z którymi 
maj* być związane wyszukiwane komunikaty

W celu przeprowadzenia jednego etapu wyszukiwania abonent 
może wybrać tylko jedno z kryteriów, możliwe jest również 
wyszukiwanie złożone, w którym wybrane komunikaty stanowią bazę 
dla następnego etapu wyszukiwania.

Po zakończeniu każdego z etapów abonent otrzymuje listę 
numerów wszystkich komunikatów spełniających podane kryterium i 
propozycje przejrzenia nagłówków wybranych komunikatów. Abonent 
może zrezygnować z przeglądania, przejrzeć wszystkie nagłówki lub 
wybrane.

Poniżej podany jest przykład złożonego wyszukiwania 
komunikatów., według kilku kryteriów.



DO PRZEGLĄDU MOZna WYBRAĆ;
TYLKO WYSŁANE KOMUNIKATY (1)
TYLKO ODEBRANE KOMUNIKATY (2)
WSZYSTKIE ' (3)

KTÓRE KOMUNIKATY WYBRAĆ DO PRZEGLĄDU ? 2

KRYTERIA WYSZUKIWANIA KOMUNIKATÓW :
IDENTYFIKATORY AUTORÓW (1)
IDENTYFIKATORY ADRESATÓW (2)
DATA WYSŁANIA/ODBIORU (3)
SŁOWA KLUCZOWE NAGŁÓWKA (4)
SKOJARZENIA (5)

■ f
PODAJ KRYTERIUM WYSZUKIWANIA KOMUNIKATÓW : 1

AUTORZY KOMUNIKATÓW (NUMERY/NAZWISKA) ? Kowalski,2

DO PRZEGLĄDU WYBRANO NASTĘPUJĄCE KOMUNIKATY:

15 16 17 16 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40 41 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14

ZADANE KRYTERIUM SPEŁNIAJĄ 1KOMUNIKATY’ ■

31 33 35 37 38 39 40 41 1 2
3 5 7 8 9 10 11 12 13 14

POKAZAĆ NAGŁÓWKI (N-NIE/Y-TAK/NUMERY) ? N ' 

KONTYNUOWAĆ WYSZUKIWANIE (Y-TAK/N-NIE) ? Y
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KRYTERIA WYSZUKIWANIA KOMUNIKATÓW :
IDENTYFIKATORY AUTORÓW (1)
IDENTYFIKATORY ADRESATÓW (2)
DATA WYSŁANIA/ODBIORU (3)
8Ł0WA KLUCZOWE NAGŁÓWKA (4)
SKOJARZENIA (5)

✓
PODAJ KRYTERIUM WYSZUKIWANIA KOMUNIKATÓW : 3

OKRES (DD/MM/RR.DD/MM/RR) ? 20/10/89,30/10/^9

DO PRZEGLĄDU WYBRANO NASTĘPUJĄCE KOMUNIKATY:

31 33 35 37 38 39 40 Al 1 2
3 5 7 8 9 10 11 12 13 14

ZADANE KRYTERIUM SPEŁNIAJA KOMUNIKATY:

*►0 41 1 2 3 4 5 6 7  8
11 12 13 14

• •
POKAZAĆ NAGŁÓWKI (N-NIE/Y-TAK/NUMERY) ? N

KONTYNUOWAĆ WYSZUKIWANIE (Y-TAK/N-NIE) ? Y

KRYTERIA WYSZUKIWANIA KOMUNIKATÓW :
IDENTYFIKATORY AUTORÓW (1)
IDENTYFIKATORY ADRESATÓW (2)
DATA WYSŁANIA/ODBIORU (3)
SŁOWA KLUCZOWE NAGŁÓWKA (4)
SKOJARZENIA (5)

PODAJ KRYTERIUM WYSZUKIWANIA KOMUNIKATÓW : 4

SŁOWA/FRAZY (TEKST/TEKST/...) ? IBM PC/TEMAT 1234/SYSTEM

DO PRZEGLĄDU WYBRANO NASTĘPUJĄCE KOMUNIKATY:
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40 41 1 2 3 4 5 6 7 8
11 12 13 14

ZADANE KRYTERIUM SPEŁNIAJĄ KOMUNIKATY:

10 12 1 13 14

POKAZAĆ NAGŁÓWKI (N-NIE/Y-TAK/NUMERY) ? N

KONTYNUOWAĆ WYSZUKIWANIE (Y-TAK/N-NIE) ? Y

KRYTERIA WYSZUKIWANIA KOMUNIKATÓW :
IDENTYFIKATORY AUTORÓW (1)
IDENTYFIKATORY ADRESATÓW (2)
DATA WYSŁANIA/ODBIORU (3)
SŁOWA KLUCZOWE NAGŁÓWKA (4)
SKOJARZENIA (5)

PODAJ KRYTERIUM WYSZUKIWANIA KOMUNIKATÓW : 5

NUMERY KOMUNIKATÓW Z NIM POWIAZANYCH (#.......#) ? 4,5,8

DO PRZEGLĄDU WYBRANO NASTEPUJACE KOMUNIKATY:

10 12 13 14

ŻADEN KOMUNIKAT NIE SPEŁNIA PODANEGO KRYTERIUM

2.4 Redagowanie i wysyłanie komunikatów

Proces redagowania komunikatu przeznaczonego do wysłania 
rozpoczyna się po wyborze pozycji (4) w 'menu podsystemu 
komunikatów. ADONIS pokazuje wówczas abonentowi zawartość ostatnio 
zredagowanej linii w notesie i przechodzi w tryb redagowania jej. 
Praca i notesem przebiega przy pomocy edytora tekstów ADONISa.
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Zwykle edytor wyprowadza na ekran numer kolejnej, redagowanej 
linii ze znakiem zapytania i czeka na wprowadzenie z klawiatury 
tekstu zakończonego znakiem CR (ENTER), po czym przechodzi do 
redagowania następnej linii. Aby zakończyć pracę z notesem należy 
wprowadzić znak "+" w pierwszej pozycji kolejnej linii i nacisnąć 
klawisz CR (ENTER). Edytor oprócz zwykłych funkcji redakcyjnych 
jak usuwanie, wstawianie, kopiowanie i przenoszenie linii oraz 
wyszukiwanie linii z określonym tekstem pozwala na dołączanie do 
zawartości notesu pliku zapamiętanego w komputerze, na którym 
implementowany jest system ADONIS, wywołanie programu Kermit i 
przesłanie do notesu zbioru z terminala inteligentnego 
użytkownika. Przykład pracy z edytorem tekstu podany jest poniżej.

l?Pierwszy wiersz tekstu komunikatu 
2?Drugi wiersz tekstu komunikatu 
3?...
4?0statni wiersz komunikatu 
5?+

Po zakończeniu redagowania tekstu w notesie ADONIS prosi 
abonenta o podanie adresatów komunikatu i informacji niezbędnych 
do utworzenia nagłówka komunikatu.

DO KOGO (#,#,... / NAZWA,NAZWA,... / / «)? Kowalski,3
i

Kowalski (IPI,5)
Malinowski (,3)

POWIĄZAĆ Z KOMUNIKATEM NR (*) ? 46

TEMAT ? Koordynacja współpracy,1aboratorium

WYSŁAĆ (Y-TAK/N-NIE) ? Y

KOMUNIKAT PRZESŁANO Z NAGŁÓWKIEM

M 647 Iwanow(Autor,2) 16/9/86 12.33.00 L-79 A-46
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TEMAT: Koordynacja wsp6*pracy,laboratorium

CZY USUNĄĆ ZAWARTOŚĆ NOTESU (Y-TAK/N-NIE) ? N

Odpowiedź abonenta na pytanie 
DO KOGO / NAZWA,NAZWA,... / / *) ?
winna zawierać listę adresatów, do, których wysyłany jest 
przygotowany komunikat. W nawiasach podany jest sposób określania 
abonentów; oznacza numer abonenta, nazwa - pełne nazwisko, nazwę 
lub kod abonenta, :# - numer grupy abonentów, do której adresowany 
jest komunikat (przed numerem stoi znak ":") , znak ”*" należy 
podać gdy komunikat ma być zaadresowany do wszystkich abonentów.

Na pytanie POWIĄZAĆ Z KOMUNIKATEM NUMER (#) ? abonent może 
podać numer komunikatu, z którym będzie logicznie związany 
wysyłany komunikat. Jeśli powiązanie logiczne nie jest potrzebne, 
to w odpowiedzi można tylko nacisnąć klawisz CR (ENTER).

Na zapytanie TEMAT ? abonent może wprowadzić jeden wiersz 
informacji, która będzie umieszczona w nagłówku komunikatu. Ta 
informacja może być użyteczna przy pobieżnym przeglądaniu 
nadesłanych komunikatów oraz przy wyszukiwaniu komunikatów na 
podstawie podanych słów kluczowych. Jeśli informacja kluczowa nie 
jest potrzebna, można w odpowiedzi nacisnąć klawisz CR (ENTER).

Po uzyskaniu od abonenta wyżej wymienionych informacji,- 
ADONIS prosi o zgodę na wysłanie. Odpowiedź Y lub CR (ENTER) 
inicjuje procedurę wysyłania, i w przypadku pozytywnego 
zakończenia przesyłania wyprowadzany jest nagłówek wysłanego 
komunikatu. Odpowiedź N powoduje ponowne pytanie o związane z 
komunikatem informacje.

Na zakończenie ADONIS prosi o zgodę na oczyszczenie notesu 
pytaniem CZY USUNĄĆ ZAWARTOŚĆ NOTESU (Y-TAK/N-NIE) ? i ponownie 
wyprowadza menu podsystemu komunikatów.

2.5 Kopiowanie komunikatów do notesu ,

Dowolny abonent ADONISa może wykorzystywać teksty otrzymanych 
lub wys-łanych komunikatów przy formowaniu nowej korespondencji. W
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tym celu może on skopiować potrzebne komunikaty do notesu, a.potem 
wprowadzić konieczne poprawki przy pomocy edytora tekstów.

Funkcję kopiowania inicjuje się poprzez wybór pozycji (5) 
menu podsystemu komunikatów, po czym ADONIS wyprowadza następujące 
pytanie

KOMUNIKAT (#/#-#/K#) ?

W odpowiedzi abonent może podać numer żądanego komunikatu, 
przedział numerów lub zażądać kilku ostatnich komunikatów.

Po skopiowaniu wszystkich żądanych komunikatów ADONIS 
ponownie pyta KOMUNIKAT (#/#-#/K#) ?. Aby przerwać kopiowanie
komunikatów, można nacisnąć klawisz CR (ENTER) lub wprowadzić 
dowolną z komend "++", "— " .

2.6 Uzyskiwanie informacji o wysłanych komunikatach

W systemie ADONIS wszystkie komunikaty przesyłane są z 
potwierdzeniem ich odbioru. Bezpośrednio po tym, jak adresat w 
całości odbierze komunikat system automatycznie wysyła nadawcy 
zawiadomienie. Zawiadomienie to zawiera nagłówek komunikatu i 
listę adresatów z podaniem dalty i godziny odbioru komunikatu lub 
informacją, że adresat komunikatu nie przyjął. Wszystkie 
zawiadomienia przekazywane są abonentowi przy wejściu do systemu 
wraz z nowymi komunikatami.

Ponadto, w dowolnym momencie abonent może sprawdzić czy dany 
komunikat został odebrany. W tym celu należy wybrać pozycję (6) 
menu podsystemu komunikatów. ADONIS wyprowadza wówczas pytanie

KOMUNIKAT (#/#-»/K#) ?

na które należy . odpowiedzieć podając numery interesujących 
komunikatów. Forma odpowiedzi jest taka sama jak przy odbiorze i 
kopiowaniu komunikatów. Dla każdego z żądanych komunikatów ADONIS 
wyprowadza informację analogiczną do zawiadomienia.
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2.7 Zmiana informacji w nagłówkach komunikatów

Po wysłaniu komunikatu wprowadzenie zmian do jego tekstu jest 
niemożliwe, jednakże ADONIS pozwala abonentowi na -zmianę 
informacji w nagłówku komunikatu. Ta operacja wykonywana jest' po 
wyborze pozycji (7) w menu podsystemu komunikatów. System 
wyprowadza wówczas pytanie

NUMER KOMUNIKATU ?

Po sprawdzeniu czy w komunikacie o podanym numerze można 
wprowadzać zmiany, ADONIS, wyprowadza nagłówek komunikatu i 
proponuje menu^moż1iwych zmian.

M 135 Kowalski(Autor,2) 16/9/B9 12.33.00 L-79 A-5
TEMAT: Informacja kluczowa komunikatu

ZMIENIĆ:
SŁOWA KLUCZOWE (1)
ADRESY ODBIORCÓW (2)
WSKAŹNIK POWIĄZANIA (3)

CO ZMIENIĆ ?

Przy wyborze pozycji (1) jest wyprowadzane pytanie TEMAT ?. W 
odpowiedzi abonent może wprowadzić nową informację kluczową 
komunikatu.

Po wyborze pozycji (2) będzie wyprowadzona informacja o 
odbiorze komunikatu przez dotychczasowych adresatów oraz pytanie

SPIS ADRESÓW (NUMERY/NAZWY/-NUMERY) ?

W odpowiedzi można podać listę numerów lub nazwisk (nazw) 
abonentów, którym również należy wysłać dany komunikat. Liczba 
dotychczasowych i dodatkowych adresatów nie powinna przewyższać 
10. Wraz z dodatkową wysyłką można wykluczyć tych abonentów, 
którzy .jeszcze nie zdążyli go przeczytać. W tym celu można podać
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na liście numery opatrzone znakiem
Poprzez wybór trzeciej pozycji można zmienić powiązanie 

logiczne danego Komunikatu, odpowiadając na pytanie

Z KTÓRYM KOMUNIKATEM POWIĄZAĆ ».#) ?

2.8 Usuwanie wysłanych komunikatów

Poprzez wybór pozycji (8) menu podsystemu komunikatów każdy 
abonent ADONISa może usunąć dowolny wysłany przez niego komunikat. 
Dialog z ADONISem wygląda wówczas następująco

NUMER KOMUNIKATU ? 134

M 134 Iwanow I.I.(Autor,2) 15/9/86 15.27.10 L-458 A*0
TEMAT: Informacja kluczowa usuwanego komunikatu

USUNĄĆ (N-NIE/Y-TAK) ? Y

Po udzieleniu odpowiedzi Y (tak) nastąpi usunięcie tego« łkomunikatu.

3. Zakończenie

Prace nad międzynarodowym Systemem Zautomatyzowanej Wymiany 
Informacji przy współpracy z Centrami Zautomatyzowanej Wymiany 
Informacji krajów członków RWPG trwają. Celem ich jest 
rozszerzenie zakresu i udoskonalenie usług udostępnianych 
użytkownikom systemu.

Informacje na temat systemu i oferowanych usług można uzyskać 
w Centrum Komputerowej Wymiany Informacji IPI PAN - tel. 200023.
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