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FIDONET – Z POTRZEBY KOMUNIKACJI

FidoNet to sieć amatorskich BBS-ów zapoczątkowana w 1984 roku przez Toma Jenningsa i Johna Madila.

San Francisco, Kalifornia (zachodnie wybrzeże USA) okolice Baltimore, Maryland (wschodnie wybrzeże USA)

Źródło: YouTube „BBS The Documentary”



FIDONET – Z POTRZEBY KOMUNIKACJI

Tom Jennings pracował dla Phoenix Systems, producenta BIOS-ów dla wczesnych PC-tów. Z 
komputerami miał do czynienia od wczesnych lat 70-tych. Obaj panowie często korzystali z BBS-ów.

Jennings był geekiem przez wielkie „G”. Zarabiał na życie programowaniem, a w wolnym czasie 
„wyrzeźbił” program do obsługi BBS-u, który nazwał Fido BBS. Ten program próbował odpalić John 
Madil na Dec Rainbow, pół-kompatybilnym PC z wczesnych lat 80-tych, na którym większość programów 
komunikacyjnych po prostu nie działała. Aby to ruszyło, TJ dopisał oprogramowanie, które 
wprowadzało warstwę abstrakcji w komunikacji z portem szeregowym, które stało się późniejszą 
podstawą technologii FidoNet – tzw. fossil,  pełniący funkcję uniwersalnego sterownika portu 
szeregowego. Jenningsowi przydała się przy tym znajomość architektury I/O maszyn, dla których 
Phoenix Software tworzył BIOS-y.

Tom nazwał swój program Fido BBS biorąc nazwę z jednego z serwerów w pracy.
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Oprogramowanie, które stworzył Tom Jennings, wyróżniało się tym, że pozwalało na wymianę 
wiadomości między BBS-ami. Było to realizowane za pośrednictwem linii telefonicznej i podłączonego 
do niej modemu – system #1 w San Francisco dzwonił do węzła #2 w Baltimore, oddalonym o ponad 
4500 km, wysyłając i otrzymując specjalnie spreparowane paczki wiadomości. Były gromadzone i 
przesyłane wszystkie naraz, w pakiecie, co pozwalało szybko zakończyć połączenie, a to dawało 
konkretne oszczędności, szczególnie w porównaniu z chatem on-line.

Tom stworzył ten system po to, by udowodnić, że „się da”, zupełnie jak miało to miejsce z 
krótkofalarstwem.

Krótko potem dołączyli inni, a lista BBS-ów, które wykorzystywały Fido BBS stale rosła, by pod koniec 
1984 roku obejmować ponad 100 systemów (węzłów) w całym USA.

Odtąd BBS-y przestały być hermetyczne, użytkownicy mogli wymieniać wiadomości między systemami 
w całym kraju. Stworzony został standard wymiany wiadomości, który w drugiej połowie lat 80-tych 
skrystalizował się w amatorską sieć BBS-ów – FidoNet – obejmującą 6 kontynentów.
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Oprogramowanie, które stworzył Tom Jennings, wyróżniało się tym, że pozwalało na wymianę 
wiadomości między BBS-ami. Było to realizowane za pośrednictwem modemu – system #1 w San 
Francisco dzwonił do węzła #2 w Baltimore, oddalonym o ponad 4500 km, wysyłając i otrzymując 
specjalnie spreparowane paczki. Wiadomości były gromadzone i przesyłane wszystkie naraz, w 
pakiecie, co pozwalało szybko zakończyć połączenie, a to dawało duże oszczędności

Tom stworzył ten system po to, by udowodnić, że „się da”, zupełnie jak miało to miejsce z 
krótkofalarstwem.

Krótko potem dołączyli inni, a lista BBS-ów, które wykorzystywały Fido BBS stale rosła, by pod koniec 
1984 roku obejmować ponad 100 systemów (węzłów) w całym USA.

Odtąd BBS-y przestały być hermetyczne, użytkownicy mogli wymieniać wiadomości między systemami 
w całym kraju. Stworzony został standard wymiany wiadomości, który w drugiej połowie lat 80-tych 
skrystalizował się w amatorską sieć BBS-ów – FidoNet – obejmującą 6 kontynentów.
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Oprogramowanie, które stworzył Tom Jennings...

Tom stworzył ten system po to, by udowodnić, że „się da”, zupełnie jak miało to miejsce z 
krótkofalarstwem.

Krótko potem dołączyli inni, a lista BBS-ów, które wykorzystywały Fido BBS stale rosła, by pod koniec 
1984 roku obejmować ponad 100 systemów (węzłów) w całym USA.

Odtąd BBS-y przestały być hermetyczne, użytkownicy mogli wymieniać wiadomości między systemami 
w całym kraju. Stworzony został standard wymiany wiadomości, który w drugiej połowie lat 80-tych 
skrystalizował się w amatorską sieć BBS-ów – FidoNet – obejmującą 6 kontynentów.

OPROGRAMOWANIE FIDO BBS W WERSJI PIERWSZEJ (V7) 
OBSŁUGIWAŁO TYLKO 255 WĘZŁOW!
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Nowa wersja Fido BBS, 10C, została uruchomiona 10 czerwca 1985 roku. Zaimplementowano w niej 
pojęcie regionów i sieci – Region and Net. Powstała pierwsza hierarchia FidoNet, używana do dzisiaj.

Źródło: http://www.fidonet.ca/regions.html
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Liczba w 1984 roku: ~100 pod koniec roku
węzłów 1985 : ~600

1986 : ~1200
1987 : ~2500
1988 : ~2900
1989 : ~5800
1990 : ~6900
1991 : ~10700
1992 : ~14700
1993 : ~21100
1994 : ~28600
1995 : ~36300
1996 : maks. 39677
1997 : ~33500
1998 : ~27100
1999 : ~21600
2000 : ~18600
… …

Źródło: Wikipedia
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Liczba w 1984 roku: ~100 pod koniec roku
węzłów 1985 : ~600

1986* : ~1200
1987 : ~2500
1988 : ~2900
1989 : ~5800
1990 : ~6900
1991 : ~10700
1992 : ~14700
1993 : ~21100
1994 : ~28600
1995 : ~36300
1996 : maks. 39677

* W roku 1986 dodano pojęcie stref (Zone). Dzięki temu FidoNet zawitał na inne kontynenty.
Zone 1 – Ameryka Północna Zone 4 – Ameryka Łacińska
Zone 2 – Europa Zone 5 – Afryka
Zone 3 – Australia i Nowa Zelandia Zone 6 – Azja (w tym Japonia i Korea)

Jednocześnie wprowadzono też pojęcie „punktu”.
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Liczba w 1984 roku: ~100 pod koniec roku
węzłów 1985 : ~600

1986* : ~1200
1987** : ~2500
1988 : ~2900
1989 : ~5800
1990*** : ~6900
1991 : ~10700
1992 : ~14700
1993 : ~21100
1994 : ~28600
1995 : ~36300
1996 : maks. 39677

** Polska dołącza do FidoNet – strefa 2, region 49.
*** 5 węzłów w Polsce, strefa 2, region 48, sieć 480.

Źródło: www.net282.org
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FidoNet w Polsce:

Pierwszy polski węzeł FidoNet prowadził Tadeusz Wilczek w Holandii, jako część HCC. Szybko dołączyli Tomasz 
Zieliński i Jan Stożek, obaj pracujący w warszawskiej redakcji „Komputera” oraz Jacek Szelożyński z Gdańska – 
inicjator podłączenia Polski do FidoNet – a także Andrzej Bursztyński z Warszawy i Janusz Buchała z Krakowa.

Polski region został dołączony do FidoNet na jesieni 1987 roku (jeszcze jako region 49) RÓWNO 30 LAT TEMU.

http://www.textfiles.com/fidonet-on-the-internet/n1987/nodelist.289

Region,49,Poland,P,Tadeusz_Wilczec,31-20-982502,2400,#02:CT1/2/3/4
;
Host,599,Poland,Warszawa,Tadeusz_Wilczec,31-20-982502,2400,#02:CT1/2/3/4
,1,Comers,Warszawa,Tadeusz_Wilczec,31-20-982502,2400,#02:CT1/2/3/4
,2,Komputer,Warszawa,Tomasz_zielinski,31-20-982502,2400,#02:CT1/2/3/4
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FidoNet w Polsce:

http://www.textfiles.com/fidonet-on-the-internet/n1990/nodelist.026 (26 stycznia 1990 r.)

Region,48,Poland,PL,Jan_Stozek,48-22-211985,1200,V22,XA,WK:16-10,WE:00-24
;
Host,480,Poland,PL,Jan_Stozek,48-22-211985,1200,V22,XA,WK:16-10,WE:00-24
,1,QuickCat_BBS,Gdansk_Poland,Jacek_Szelozynski,48-58-523319,2400,V22,XA,DA:22-07
,2,Quick_FIDO_BBS,Warsaw_Poland,Jan_Stozek,48-22-211985,1200,V22,XA,WK:16-10,WE:00-24
,3,Drill_BBS,Krakow_Poland,Janusz_Buchala,48-12-210096,1200,V21,XA,WK:18-07,WE:00-24
,4,MONTH_BBS,Warsaw_Poland,Andrzej_Bursztynski,48-22-291578,1200,CM,V21,XA

System Jana Stożka wymieniał codziennie pocztę z systemu ZC. Dzięki technologii FidoNet i kompresji danych
(ARC, ZIP, potem ARJ i RAR), połączenia międzynarodowe były krótkie, a ich koszt był relatywnie niski.

Kapitalnym źródłem informacji o FidoNet jest praca magisterska Pawła Bartuzi z Wydziału
Profilaktyki, Resocjalizacji i Problemów Społecznych UW do dziś dostępna pod adresem:
http://mrc.tychy.pl/fidonet/pracamgr.html
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http://www.textfiles.com/fidonet-on-the-internet/n1994/nodelist.364

Pod koniec 1994 roku w Polsce było 75 węzłów.
Liczba ta stale rosła, aż do roku 1997-1998.
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Strefa 2 – Europe

Region 48 – Poland

Sieć 480 – Mazovia_Net, wcześniej cała Polska

Sieć 481 – North_Net (od 1992 r., pierwsza secesja)

Sieć 482 – West Net (od 1995, nieujęta na mapce)

Sieć 484 – Silesia_Net

Sieć 486 – Galicja_Net (zamknięta przed 1999 r.)

Maksymalnie ponad 100 węzłów i 500 punktów
Dodatkowo, kilka tysięcy użytkowników BBS-ów
uczestniczyło w wymianie wiadomości w polskiej
sieci FidoNet. Po prawej: stan na koniec roku 1999. Źródło: http://mrc.tychy.pl/fidonet/mapka.html
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Jak?

Modem – na szczęście ominęła nas era modemów 300 baud (0,3 Kbit/s) i w większości modemów 1200 baud
(1,2 Kbit/s, tj. 0,12 KB/s…). Modem 2400 (V.22bis) spokojnie wystarczał do uczestnictwa w FidoNet choć 
oczywiście wszyscy marzyli modemie 9600 baud (V.32), który pozwalał na szaleńcze ściąganie z
szybkością prawie 1 KB na sekundę*!
W latach 1993-1998 pojawiły się szybsze urządzenia, 14,4k, 28,8k a nawet 56k** (realnie 48-50k).

Software – głównie dla MS DOS, „żelaznym” standardem w Polsce był mailer Front Door, edytor GoldEd,
tosser FastEcho oraz fossil*** wykorzystujący UART 16650 (np.. BNU, a później X00).
Do prowadzenia BBS-ów najczęściej wykorzystywano Remote Access BBS, który integrował się z 
Echomail.

Hardware – pecet, najczęściej tajwański klon, 286 lub 386, później 486 i Pentium, koniecznie z portami
szeregowymi opartymi o chipset 16650, który zawierał bufor we/wy, co było niezbędne do
bezproblemowej komunikacji z modemem 9600 lub szybszym.

* - na początku lat 90-tych cała gra mieściła się na dyskietce 1,44 MB co oznaczało 25-30 minut ściągania!
** - tylko gdy abonent był podłączony do centrali cyfrowej, V.FAST, V.EVERYTHING, K56FLEX, X2 potem V.90/V.92.
*** -  Fido Opus SEAdog Standard Interface Layer – clou Fidonet
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Dla zainteresowanych – hasła do wyguglania

ECHOMAIL NETMAIL CRASHMAIL ZMH QWK POLECHO SYSOP.POL TAGLINE  „- - (spacja)”
NODELISTA POINTLISTA
FTSC FTS FSC
ZC/ZEC RC/REC NC/NEC SYSOP
FILENET BRAMKA FIDONET-INTERNET
FOSSIL EMSI YOOHOO/2U2
XMODEM YMODEM ZMODEM
4DOS FOSSIL 16650 DESQVIEW
MODEM V.32 V.32BIS MNP5 V.42BIS V.34 V.90 LIMIT SHANNONA DLA PASMA 3 KHZ
US ROBOTICS HST ZYXEL ROCKWELL CHIPSET

BBS...
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Adres FidoNet:

2:480/33.7
strefa

      sieć
   (w regionie)

 węzeł

punkt

Routing poczty:

Netmail z 2:480/33.7 do 2:484/3
2:480/33.7  2:480/33→
2:480/33   2:480/0↔
2:480/0  2:484/0↔
2:484/0  2:484/3↔

… lub wiadomość z flagami Direct i ew. też Crash . 8^)

Netmail do adresata zagranicznego:
2:480/33  2:480/0 – połączenie lokalne (1 impuls  do ok. 1994 r.)↔
2:480/0  2:48/0 – możliwe połączenie międzystrefowe↔
2:48/0  2:2/0 – zazwyczaj połączenie międzynarodowe↔
2:2/0  1:1/0 – połączenie międzykontynentalne↔
1:1/0  1:15/0 – połączenie ponadregionalne↔
1:15/0  1:154/0 – często połączenie między zakresami numeracji↔
1:154/0  1:154/16 – połączenie lokalne↔
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Po co?

Poczta – publiczna, Echomail (wcześniej w Polsce był używany tzw. Groupmail; dostępna publicznie w BBS-ach)
prywatna, Netmail (dostępna praktycznie tylko w technologii FidoNet)

Pliki – tzw. „requestowanie” plików
FILES – FILES.BBS
możliwość uczestniczenia w sieci dystrybucji plików – FileNets

No i ludzie...

Najważniejszym efektem FidoNetu było to, że komputer zaczynał „żyć”, codziennie, nawet kilka razy dziennie, 
pojawiały się nowe wiadomości, wymieniane były poglądy, szalały pierwsze wojny wojowników klawiatury, 
wypączkowali protoplaści trolli internetowych, ludzie zaczęli się spotykać (np. słynne warszawskie spotkania „U 
Boryny” czy opolski „Bilans”), odbyło się kilka zlotów, rodziły się przyjaźnie, związki a nawet dzieci. 8^)

I to w czasach, gdy nie było „internetów”, nie było nawet 0 20 21 22, a „Internet”, przez wielkie „I”, był dostępny 
jedynie na uczelniach, w pracowniach komputerowych… Nie było WWW, był Gopher.
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Po co? Z prezentacji Jana Stożka dla PTI dostępnej pod adresem: 
http://www.pti.org.pl/content/download/4153/35314/file/Prezent-Stozek-Fidonet.pdf

●Przełamanie części ograniczeń nałożonych przez władze wojskowe PRL (lata 80-te).
●Możliwość nawiązania i utrzymywania kontaktów z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach z innych miast 

Polski.
●Nawiązanie względnie swobodnej komunikacji z zagranicą – zarówno z Zachodem, jak i z innymi krajami

socjalistycznymi.
●Popularyzacja informatyki, zwłaszcza wśród młodzieży, która później związała swoją przyszłość z branżą IT.
●Odpryski polskiej sieci w ZSRR (Kremlin BBS – pierwszy w Moskwie) i w Bułgarii (przyłączenie do FidoNet kilku

tamtejszych BBS-ów przed utworzeniem samodzielnego regionu bułgarskiego).
●W początkowym okresie rozwoju Internetu (lata 90-te) – możliwość wymiany poczty z użytkownikami Internetu

i uczestnictwa w wybranych grupach dyskusyjnych usenet*.

* – każdy członek FidoNet do dziś ma adres imię.nazwisko@f#.n#.z#.fidonet.org lub
imię.nazwisko@p#.f#.n#.z#.fidonet.org
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WAMPIR POWRACA

W lecie 2016 roku uczestnicy panelu (MG, ŁJ, RW, RW) spotkali się w Zielonej Gęsi w Warszawie gdzie 
postanowiono, że wskrzeszamy FidoNet w Polsce. Po ponad pół roku prób udało się uruchomić ponownie Region 
48 zawierający sieci 480 – historyczną – i 4800 – nowożytną. Nodelista ze strony www.filegate.net/nodelist/:
;A FidoNet Nodelist for Friday, September 22, 2017 -- Day number 265 : 44684
;
Region,48,RC_Poland,PL,Lukasz_Jachowicz,-Unpublished-,300,CM,MO,IBN,INA:fido.bajtek.org,U,ENC
;
Host,480,Mazovia_Net,Warsaw_PL,Lukasz_Jachowicz,-Unpublished-,300,CM,MO,IBN,INA:fido.bajtek.org,U,ENC
,25,Top_Secret_BBS,Warszawa,Lukasz_Jachowicz,-Unpublished-,300,CM,MO,IBN,INA:bbs.bajtek.org,U,ENC
Hold,33,HoA/2,Warszawa,rafal_wiosna,-Unpublished-,300,CM,MO,IBN,INA:fido.orfika.net
,66,Go@LAB,Warszawa,Mateusz_Golab,-Unpublished-,300,U,AFS
,70,NEC-REC-i-BUC,Warszawa,maciej_grzeszczuk,-Unpublished-,300,CM,INA:fido.krap.pl,IBN,IFC,U,REC
,78,Endemic_Zone,Warszawa,Tomasz_Andrzej_Nidecki,-Unpublished-,300,U,AFS
Hold,124,uucp.freebsd.lublin.pl,Lublin,Przemyslaw_Frasunek,-Unpublished-,300,CM,MO,IBN,INA:uucp.freebsd.lublin.pl
Hold,138,fido.chmurka.net,Warszawa,Adam_Wysocki,-Unpublished-,1200,CM,MN,V22,IBN,ITN,INA:fido.chmurka.net
;
Host,484,Silesia_Net,Warsaw_PL,Lukasz_Jachowicz,-Unpublished-,300,CM,MO,IBN,INA:fido.bajtek.org,U,ENC
,43,BroneCk_BBS,Opole,Marek_Bronowicki,-Unpublished-,300,CM,MO,IBN,INA:bbs.bookroom.pl
;
Host,4800,Poland_Net,Warsaw_PL,Lukasz_Jachowicz,-Unpublished-,300,CM,MO,IBN,INA:fido.bajtek.org,U,ENC
,1,honey_at_home,Warszawa,Lukasz_Jachowicz,-Unpublished-,300,CM,MO,IBN,INA:fido.bajtek.org,U,ENC
Hold,2,leafnode,Warszawa,Leszek_Krupinski,-Unpublished-,300,CM,MO,IBN,INA:ame.leafnode.pl
Hold,7,wpk,Warszawa,Witold_Krecicki,-Unpublished-,300,CM,MO,IBN,INA:fido.culm.net
Hold,32,MHKI_BBS,Katowice,robert_jakub,-Unpublished-,300,CM,MO,IBN,XA,INA:mhki.project2.pl
,42,q,Warszawa,robert_jakub,-Unpublished-,300,CM,MO,IBN,IFC,XA,INA:fido.project2.pl,U,RPK
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WAMPIR POWRACA

FidoNet w XXI w. opiera się w zasadzie wyłącznie na połączeniach internetowych.

Oprogramowanie jest darmowe, ale trzeba go sobie często samemu skompilować i skonfigurować. Najczęściej 
działa ono pod Linuksem. Stosowne strony można znaleźć w internecie, najlepiej zacząć od:

http://bellman.zcu.cz/~flidr/fido/
http://www.filegate.net/zone1/binkd.html
https://www.stimpyrama.org/blog/17-computer/138-ftnsetup
https://sourceforge.net/projects/mbsebbs/
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Można też odpalić okno DOS, w nim wirtualny fossil, który pozwala połączyć się z systemem przy pomocy telneta... 

https://jachowicz.com/2017/05/top-secret-bbs-reaktywacja/



FidoNet – DOKUMENT FILMOWY
https://www.youtube.com/watch?v=FYineI9Oflk



FidoNet – PANEL DYSKUSYJNY

Wojciech Apel
FidoNet 2:484/3

Łukasz Jachowicz
FidoNet 2:4800/1

Maciej Grzeszczuk
FidoNet 2:480/70

Rafał Wiosna
FidoNet 2:480/33

Robert Woźny
FidoNet 2:4800/42
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