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INSTALACJA

Pobierz plik Setup_HRD_BRU_0001.zip

Rozpakuj i wyodrębnij zawartość.
Mamy dwukrotnie kliknąć plik Setup_HRD_BRU_0001.exe

Jeśli używamy Windows 7 należy kliknąć na ikonę prawym przyciskiem myszy i określić " Uruchom jako
administrator”.

Wybieramy język i klikamy OK

Następnie kliknij przycisk Dalej

Czytamy warunki umowy użytkowania ( później są takie same w języku włoskim)
Następnie kliknij na " Akceptuję warunki umowy licencyjnej " i kliknij przycisk Dalej

Wybieramy opcję wyboru ikony na pulpicie i pasku szybkie uruchamianie, a następnie klikamy Next

Klikamy na Install

Czekamy na zakończenie procesu

Czytamy o wydaniu i klikamy Next

Na następnym ekranie, a następnie wybierz END.

Tylko dla systemu Windows XP, można również określić, aby uruchomić program zaraz po instalacji. Dla
systemu Windows 7 należy wyłączyć tę flagę i uruchom program z tradycyjnego menu (lub na pulpicie ).

WYKONANIE
Po instalacji możemy teraz kliknąć na ikonę programu. Uwaga: Windows 7 wymaga potwierdzenia, że masz
uprawnienia administratora, aby uruchomić program.

Otworzy się okno podobne do następującego

TEMAT

Możemy szybko dostosować motyw przy użyciu kolorów, które najlepiej pasują do naszych potrzeb,
korzystając z opcji dostępnych i klikając na temat

Wystarczy wybrać nowy temat, panel będzie się zmieniać w zależności co wybraliśmy.

na przykład:

KOPIA
Tworzenie kopii zapasowych, lub zapisz naszą konfigurację HRD.

W pierwszym etapie zamierzamy zapisać ustawienia i dane dla HRD Digital Master 780, Rotator RZL, Hrd
ścieżki Sat, Hrd Logbook i wszystkie własne ustawienia zapisane w naszym komputerze związane z pakietem
Ham Radio Deluxe.

Naciskamy przycisk Backup

Możesz też kliknąć na File, a następnie wybierz Backup

Otworzy się okno, gdzie zostaniesz poproszony, aby określić, gdzie zapisać
tworzoną kopię zapasową i nadać nazwę tej kopii zapasowej.

Nazwa pliku jest automatycznie ustawiona z nazwą " Backup HRD" prefiks i data (rok, miesiąc, dzień) i
aktualny czas ( godziny, minuty, sekundy ).

Możemy przyjąć tę nazwę lub indywidualnie ją zmienić , aby pomogła nam być może lepiej identyfikować
konkretne stan konfiguracji w momencie zapisu (np. " HRD stary backup pc” …)

Ścieżka gdzie chcemy zapisać plik jest według naszego uznania. Może być w folderze Moje dokumenty lub na
Pulpicie.

Jeśli mamy urządzenie zewnętrzne jak pamięć USB lub zewnętrzny dysk twardy , może być przydatne na tym
urządzeniu tak, że jest niezależny od jakiejkolwiek awarii dysku systemowym (to tylko w przypadku
konieczności odzyskania po konfiguracji Wszelkie awarii systemu ).

Po wybraniu nazwy pliku i folderu, kliknij Zapisz.

Rozpoczęcie procesu zapisywania danych w pakiet HRD zobaczymy w polu "monitorowania" postępu na
pasku postępu. Poniżej mamy też nazwę pliku kopiowanego do katalogu i jego pochodzenie,.

Czekając na czas realizacji, tym razem będzie zmienny w zależności od szybkości naszego komputera i ilości
danych, które mamy zapisane w naszym HRD.
Gdy program się zatrzyma będziemy mieli w ustawionym folderze plik kopii zapasowej.

Przykład tworzenia kopii zapasowych plików zapisanych na pulpicie po zakończeniu działań:

Plik kopii jest na swoim miejscu, a my skończyliśmy pracę.

Niektóre informacje techniczne (opcjonalnie)
Plik kopii zapasowej ma rozszerzenie.zip.
Plik ten fakt jest skompresowany i spełnia standard archiwum zip.
Jeżeli jesteś zainteresowany, możesz go otworzyć i sprawdzić pliki z każdego programu zip. Jeśli nie masz
programu, poszukaj w Internecie, są różne, wiele handlowych, shareware, a niektóre inne wolne.
W kategorii darmowych wspomnieć należy na przykład IZArc, który zarządza
różnymi typami skompresowanych archiwów ( w tym format Zip oczywiście) , interfejs także w języku
włoskim. Strona : http://www.izarc.org/
Jeśli zainstalowałeś program do otwarcia pliku ZIP, kliknij dwukrotnie na ikonę naszej kopii zapasowej by
zobaczyć jego zawartość.

Zauważymy, że istnieją katalogi różnych form, które wykorzystuje zestaw HRD.

Zazwyczaj te foldery są ukryte i ustawione jako domyślne nasz Windows nie wyświetla. I " możliwość
ustawienia systemu Windows, aby wyświetlił ukryte foldery, a nawet szukać tych folderów na dysku
naszego komputera.

Dane te są zwykle przechowywane, w systemie Windows XP :
C:\Documents and Settings\” Login”\ Dane aplikacji \Simon Brown, HB9DRV

W Windows 7 typowo: C:\Users\AppData\Roaming\Simon Brown, HB9DRV

Ponadto, zauważ obecność pliku o nazwie HRD_All_Registry zawiera wszystkie dane, programu
pakietu są zapisywane w rejestrze systemu Windows.

Każdy, kto jest wystarczająco wykwalifikowany, można bezpiecznie pobrać pojedyncze pliki z tego
archiwum i zastąpić zamiast oryginału lub po prostu "scalić" czyli zastąpić stare pliki nowymi.

Rejestr systemu Windows może być zapisywany, jeśli tylko częściowo importowane będą sub rejestry.

Operacje te jednak przewidzieć pewne zaufanie z systemem operacyjnym i nie są omawiane w
niniejszym przewodniku to hipotezę, że korzystanie z tego instrumentu, który głównie skierowana do
tych, którzy czują się mniej bezpiecznie poruszać się w systemie Windows.

PRZYWRÓĆ
Przywracanie lub odzyskiwanie zapisanej naszej konfiguracji HRD.

Potem musimy przeładować konfigurację naszej kopii.

Może się to zdarzyć na przykład, gdy chcemy zmienić komputery i chcesz przenieść wszystkie ustawienia
programu ze starego do nowego.

Lub może się zdarzyć, że trzeba przeładować ustawienia na naszym komputerze, ponieważ po wykonaniu
eksperymentu konfiguracji HRD, to już nie działa i chcemy, aby przywrócić poprzedni stan (oczywiście musimy
pamiętać, że kopia zostanie wykonana, ponieważ w przeciwnym razie nowa konfiguracja i dane, które mamy
załadowane będą za stare, a może nie bardzo przydatne).

Zobaczmy, jak postępować.

Otwórz narzędzie HRD_BRU (jeśli jesteśmy na nowym komputerze, musimy najpierw zainstalować wersję
HRD, a następnie narzędzie HRD_BRU).

Klikamy na przywracanie

Otworzy się okno, które zapyta nas, aby określić folder i plik zawierający plik kopii zapasowej.

Oczywiście jeśli chcemy wykonać ładowanie tych ustawień na innym komputerze, musimy skopiować plik
kopii zapasowej w jakimś miejscu dostępnym na nowym komputerze (np. na pamięci USB ).

Wybieramy plik, a następnie klikamy Open

Następny ekran pokazuje nam ścieżkę, gdzie zapisać dane odzyskane przez kopie ( folder docelowy będzie "
Simon Brown, HB9DRV "). We wszystkich normalnych przypadkach możemy przyjąć propozycję programu,
klikając na OK.

(tylko dla użytkowników o specjalnych potrzebach, takich jak przywrócenie odzyskiwanie pojedynczych plików
lub poszczególnych modułów, można określić inną lokalizację na komputerze)

Po kliknięciu przycisku OK spowoduje otwarcie nowego okna ostrzeżenia.

Okno mówi nam, że , wszelkie dane zostaną nadpisane innej konfiguracji od tej pobieranej przez kopię. To, raz
dokonane, nie może zostać anulowane.

Jeśli naprawdę chcemy, załadować , klikamy przycisk OK (w przeciwnym razie, wystarczy kliknąć na Anuluj i
nic się nie stanie )

Po kliknięciu OK rozpocznie się proces ładowania, patrz na pierwszy z dwóch pasków postępu . Poczekamy do
końca.

Po zakończeniu zamykamy narzędzia .

LOGBOOK HRD
Dodatkowe informacje o dzienniku HRD.

Dziennik HRD 2009 opiera się na bazie danych. Rzecz to jest nieco bardziej skomplikowana.

Tymczasem konieczne jest określenie, że w niektórych przypadkach, gdy wymagane jest zdolność do obsługi
więcej niż 20.000 qso lub gdzie wydajność jest "musi" lub tam, gdzie więcej użytkowników ma dostęp do
logowania danych, to prawie na pewno w tych przypadkach, jak również gdy Radio Ham Deluxe jest na
naszych komputerach, a także jako serwer bazy danych może być wolne pakiety MySQL ( Oracle) lub
SQLExpress (Microsoft).

Serwery te posiadają instalację bazy danych oraz integrację z systemem operacyjnym, który jest bardziej
skomplikowany niż w przypadku standardowych plików dostępu do bazy danych. Mdb (co jest domyślnym
wyborem z Ham Radio Deluxe ).
W tych przypadkach, kopię zapasową " systemu zarządzania bazą danych " jest działanie, które muszą być
wykonane z odpowiednich umiejętności i zewnętrznie do prostego narzędzia.
W najprostszym przypadku, domyślnie, będziemy mieli tylko dostęp do plików, które ustawiają mój
Logbook.
Również w tym przypadku jednak, HRD napisał Definicje bazy danych nell'ODBC
, lub w systemie zarządzania Database Connectivity ( otwarta connectvity baza danych).
Więc tylko zapasowa pliku. Mdb nie wystarczy sama, aby zakończyć operację odzyskiwania dziennika.

Ogólnie rzecz biorąc, po zapisaniu pliku

. dziennik mdb, jeśli nowy system możemy zainstalować HRD domyślne i zrobimy to co najmniej raz (a więc
otwieramy HRD ) to stworzy niezbędne struktury do okna, aby wskazać domyślną bazą danych plików
dziennika. Więc po tym warunkiem, późniejsze odzyskanie kopii zapasowej doda dane do prawidłowej
struktury będą wykorzystywane tak, jak gdyby nic się nie stało.
W ogólnej praktyce jednak, jest kilka pułapek, które mogą wystąpić, tylko dla danych związanych z
dziennikiem należy wykorzystać również dostępne opcje umieszczone w Logbook HRD i użyć kopii
zapasowej i procedury przywracania.

HRD Logbook dla kopii zapasowych i przywracania danych Logbook

W HRD Logbook jeśli klikniesz na Narzędzia -> Konfiguracja -> Backup posiada panel, w którym można po
prostu określić, sposób wykonania kopii zapasowych dziennika, a przede wszystkiem gdzie umieścić te dane.

To ważne, aby zwrócić uwagę na lokalizację pierwszej opcji, ta w pliku kopii zapasowej.

Pozwoli to zaoszczędzić ścieżkę do pliku XML całkowitej kopii zapasowej bieżącego dziennika.

Teraz, jeśli klikniesz na każdej linii w dzienniku z właściwą drogę wybrać, aby wykonać ręcznie kopie zapasowe
w locie (to samo co po kliknięciu na ikonę Backup na pasku narzędzi)

Następnie przejdź do folderu gdzie mamy zapisany i wskaż plik XML naszej kopii. Ten plik będziesz używać,
aby przeładować wszystkie dane do naszej nowej bazy danych ( nawet gdybyśmy zmienili "silnik" bazy danych

jak Access, a następnie przerzuciliśmy się MySQL z tego pliku będzie program HRD myśląc o tym, jak naprawić
wszystko w nowym dzienniku)

Tak więc mamy zainstalowany HRD, ładowany od ustawień z pliku przywracania XML ,z pewnością możemy
zawsze przywrócić nasze dzienniki korzystając z funkcji przywracania.

Będziemy po prostu wiedzieć, gdzie znaleźć nasz plik XML.

Tak więc po wybraniu pliku Restore czekamy na załadowanie wszystkiego.

Uwaga: Jeżeli plik kopii zapasowej. Katalog xml znajduje się w ustawieniach HRD , automatycznie kopie
zapasowe wykonane z HRD_BRU będą również zawierać ten plik, jesteśmy pewni, tylko że został niedawno
zaktualizowany.

MIGRACJA
Przykład migracji danych z jednego komputera na inny HRD
Często zdarza się, że używaliśmy starego peceta do zastosowań radiowych, a po chwili zdecydowaliśmy się
nowy mocniejszy.

Przykro nam, ale wszystkie ustawienia HRD , które mieliśmy w czasie powinny zostać utracone na komputerze
jeszcze raz i być może trudno zapamiętać wszystkie zmiany dokonane.

Chcielibyśmy mieć na nowym komputerze już ustawione limity pasm HRD, układ klawiszy, które cierpliwie
ustawialiśmy, makra utworzone lub zmodyfikowane w Digital Master 780, preferowane częstotliwości dla
różnych trybów, kolory okien, układ paneli, ustawienia klastra, informacje o naszej stacji, QTH lokatora,
nazwę należy ustawić w kilku miejscach, i tego typu rzeczy.
Zobaczmy więc, co może być strategią do tego.

1 Na komputerze, czy zapisać konfigurację HRD_BRU (backup).
Zróbmy kopię zapasową dziennika, korzystając z wbudowanego modułu .
Mamy skopiować dane z pliku kopii zapasowej na dysku USB.
Skopiuj pliki zapasowej do drążka w dzienniku (chyba że kopia zapasowa LOH wykonana przez HRD nie
było już ustawiona w HRD)

Zwracamy się na komputerze 2.
Zainstalujemy HRD.
Zainstalujemy HRD_BRU
Mamy włożyć dysk USB, gdzie zapisane są dane kopii zapasowej
Wykonujemy HRD_BRU
Wybieramy PRZYWRÓĆ
Miejmy wskazać plik i wybierz otwarte pliki na USB.
Zatwierdź komunikat żądania miejsca przeznaczenia.
Potwierdzamy, że chcemy kontynuować.
Oczekujemy.
Zamykamy program narzędziowy.
Możemy otworzyć HRD.

W tym momencie tylko działanie, które widzimy, jest marżą dziennika,
to zrobić ręcznie po.

CZYSZCZENIE HRD
Czyszczenie HRD, techniczne narzędzie pomocne - szczegóły techniczne

Czasami najróżniejsze powody, musimy zacząć od nowa z nową instalacją HRD na komputerze i nie chcą
żadnych problemów być może z powodu jakiegoś błędnego ustawienia .

To, co zwykle się dzieje, że musimy szukać funkcji odinstalowania HRD, aby to wykonać, pobierasz wersję,
którą chcesz zainstalować i po instalacji pozostaje nam nasz stary obecny setup.

To jest dobrze , ponieważ proces instalowania nowych wersji przechowywuje ustawienia programu, które są
przechowywane w specjalnych rejestrach i katalogach specjalnych.

Dane te nie są dotknięte, jest to uproszczenie instalacji nowej wersji ( nie trzeba ustawiać wszystko od nowa ),
ponieważ nadal zajmują bardzo mało miejsca i zawsze mogą się przydać.
Jeżeli jednak dane te mogły by być uszkodzone i jesteś zdecydowany usunąć je chcąc zacząć od zera, bez
konieczności formatowania całego pc !
W tym przypadku, w HRD_BRU jest funkcja, która nie może być pomocna. Mamy wybierz Widok, a następnie
kliknij Czyszczenie HRD.

Prezentujemy dwa dodatkowe przyciski:

Odinstaluj Ham Radio Deluxe
Czyścić Katalogi Rejestru

Przed przystąpieniem do tej operacji, aby uniknąć problemu polecałbym robić backup pierwszego ( jak
opisano powyżej) tak, że istnieje jeszcze obraz z ustawieniami który miał system ( nigdy nie wiadomo co może
być przydatne później i nie kosztuje nic ekstra, aby zrobić kopię ).

Jeśli jeszcze nie odinstalowane HRD, nie patrząc w Panelu sterowania lub menu Programy, możesz kliknąć na "
unistall Ham Radio Deluxe" i po kilku sekundach rozpocznie się usuwanie poprzez kreatora HRD ( wystarczy
wykonać procedurę kliknięcia przycisku Dalej kilka razy do końca ).
Po odinstalowaniu HRD ( nie przed, bardzo polecam ), możemy zdecydować się na usunięcie wszystkich
ustawień (zostanie włączone po zainstalowaniu wszystkiego od podstaw, jak to było po raz pierwszy).

Aby usunąć ustawienia klikamy "Wyczyść ustawienia i katalog”

Jeśli naprawdę chcemy, aby kontynuować kliknij OK

Jeśli dalej klikamy OK, rozpoczniemy procedurę całkowitego usunięcia wszystkiego, co pozostało z Ham Radio
Deluxe i jego modułów.

Jeśli nie będzie już odinstalowany z systemu HRD, jednak narzędzie zauważy i zatrzyma swoją działalność.

Na koniec zaleca się przed ponowną instalacją zrobić ponowne uruchomienia komputera.

AUTOMATYCZNE kopia zapasowa KATALOG
Techniczne narzędzie umożliwia zarządzanie kopiami zapasowymi

Możemy wykorzystać okazję by HRD_BRU bez pytania się nas czegokolwiek, to pojawia się bez graficznego
interfejsu użytkownika, bardzo łatwo.

Ponadto, jeśli mamy zdolność do samo- zarządzających prostych skryptów, możemy również zintegrować z
innymi programami funkcje tworzenia kopii zapasowych (np. przed rozpoczęciem HRD ).
Najłatwiej w międzyczasie jest korzystanie z menu, które pozwala nam zrobić kopię zapasową natychmiast bez
dalszych pytań. Przed skorzystaniem z tych funkcji po prostu upewnij się, że określono gdzie chcemy by nasze
kopie zapasowe były zapisywane.

Wybierz Widok, a następnie kliknij
Auto Backup Dir

Otworzy się nowa strona z przyciskiem
“Select Auto Backup Directory”
Wybierz katalog Auto Backup

Klikamy przycisk i przekonamy się, że otworzy się nowe okno wyboru ścieżki gdzie chcemy zapisać utworzone
kopie zapasowe.
Domyślnie system proponuje folder Moje dokumenty.

Możemy wybrać folder , lub utworzyć nowy folder. Po wybraniu folderu kliknij OK

Na ekranie z tyłu, zauważymy, że wybrana ścieżka była przechowywana w etykiecie pod przyciskiem.

Cóż, wybór folderu zrobiliśmy i nie mamy wyboru, ale aby zamknąć narzędzie, kliknij przycisk Zakończ
W tym momencie, kiedy chcemy, możemy spojrzeć w HRD programów Backup pozycja Auto. Zazwyczaj ten
wpis można znaleźć klikając na Start - > Wszystkie Programy -> HRD_BRU.

Po kliknięciu Auto Backup HRD nie jest coś, w szczególności można zauważyć na ekranie, gdy dioda naszego
dysku twardego, która miga. Czekamy kilkadziesiąt sekund w zależności od ilości danych i szybkości
komputera ), a następnie sprawdzamy folder docelowy, ustawiony wcześniej.
Jeśli wybrałem folder docelowy na pulpicie, mój plik ZIP kopii zapasowej pojawi się na pulpicie.
Za każdym razem, klikając na tę ikonę, nowy backup zostanie dodany do naszego pulpitu, każdy z nazwą
pliku z datą i czasem wykonania.

Ostrzeżenie: Windows 7, nawet za każdym razem po uruchomieniu programu AutoBackuop HRD jesteśmy
proszeni o zgodę na uruchomienie, aby program uruchomić, żądanie, na które jesteśmy zmuszeni do
reagowania poprzez kliknięcie na TAK chyba że w Panelu sterowania Windows 7 zmienisz ustawienia user
Account Control ( UAC kontrola konta użytkownika ) settandole nie nigdy " powiadamiaj”.

Jak użyć skryptu Auto Backuplub w naszych różnych ustawień?

Bardzo proste, gdziekolwiek w skrypcie lub procesu realizacji jest konieczne, aby zadzwonić do tworzenia kopii
zapasowej dysku tak, że uruchamia z powrotem i działa szybko, bez konieczności klikania na interfejsie
użytkownika, wystarczy, że narzędzie jest wywoływane przez przekazanie opcjonalnego parametru.

Składnią wywołaniu tej funkcji jest: Hrd_Bru.exe -up
-Up informuje narzędzie, które zostanie zminimalizowane i szybko zrobi backup HRD aktualnego czasu i daty
ustalania i przechowywania kopii zapasowych w położeniu pokazanym w folderze zip wybranego w Auto
Backup Dir
Na przykład, jeśli w windows xp chcesz uruchomić tę funkcję, należy bezpośrednio po prostu do
wykonywania: C:\Programmi\HRD_BRU\Hrd_Bru.exe -backup

AUTO BACKUP SCHED
Narzędzie do wdrożenia zautomatyzowanego czas podtrzymania
Funkcja ta jest wciąż w fazie eksperymentalnej i może nie być łatwa.

Celem jest wykorzystanie wewnętrznego harmonogramu windowsa ( Harmonogram zadań)
do uruchomienia w predefiniowanych odstępach czasu i automatyczne tworzenie kopii zapasowych HRD.

W ten sposób, nawet jeśli zapomnisz, możesz mieć historię różnych zmian dokonanych w HRD i cofnąć się w
czasie do różnych stanów ustawień, swoisty wehikuł czasu...
Miejsce, w którym zapisany folder kopii zapasowej, która jest ustawiona w panelu zostanie aktywowany od
Widok -> Auto backup dir ( patrz wyżej).

Funkcja ta jest dostępna przez wybranie View i klikając przycisk Auto Backup SCHED.

Po wybraniu będziemy mieli nowe przyciski w oknie.

Możliwości automatyzacji są tylko 4.
Każdy Dzień: backup HRD uruchamia się automatycznie codziennie od nastawy wstępnej godzin (jeśli
komputer jest włączony przez cały dzień, będziemy mieli 30 różnych kopii miesięcznie).
Tygodniowo: backup HRD przebiega automatycznie jeden dzień w tygodniu Wstępnie nastawny godzin ( jeśli
komputer jest włączony w tym dniu tygodnia, będziemy mieć 4 kopie miesięcznie ).
Każdy 1wszy/ miesiąca: backup HRD przebiega automatycznie w pierwszy dzień każdego miesiąca w wstępnie
nastawy godzin ( jeśli komputer jest włączony w tym dniu, otrzymamy do 12 kopii rocznie).
Po zalogowaniu : backup HRD uruchamia się automatycznie przy każdym włączeniu komputera po nawiązaniu
połączenia ( na przykład, jeśli codziennie mogę włączać / wyłączać komputera i używać go dwa razy, będziemy
z powrotem do 14 tygodni ).
Oczywiście to jedyne ustawienia, które pozwalają na większe bezpieczeństwo i możliwości to " afetr usr
Login".

Jak postępować.

Zdecydujemy, który z czterech wariantów, które chcemy użyć ( zawsze możesz to zmienić później). Na
przykład, możemy zdecydować, że jesteśmy świadomi, że kopia zapasowa może być każdy dzień, że komputer
jest włączony o godzinie 20:30.
Chodź w małych okienkach poniżej przycisku Every Day.
Używamy strzałek, aby ustawić numer lub zapisać wartość w polu po lewej stronie
20, a druga wartość 30 (patrz 1).
Następnie należy napisać hasło w pole Hasło dostępu ( patrz punkt 2 ) do naszego komputera (nazwa
użytkownika została już ustawiona automatycznie. To składa się z nazwy członkostwa domeny lub nazwy
komputera po ukośnikiem i naszego nazwa użytkownika).
Jako krok trzeci i ostatni, kliknij na przycisk "Każdego dnia " ( patrz pkt 3)

W końcu, po kilku sekundach, jeśli wszystko pójdzie dobrze będziemy mieć następujący ekran, z którego
możemy zdecydować, czy usunąć nowo zaprogramowane czynności (jeśli kliknij na Usuń).

Dla bardziej doświadczonych. Klikając na REV / EDT (Przegląd / Eedit ), możemy otworzyć inny formularz, w
którym możemy przejść do przeglądu lub zmienić niektóre opcje (uwaga: nie wszystkie opcje są dostępne na
XP, istnieje kilka możliwości systemu Windows 7 to nie zadziała z XP ).

Wszystkie te opcje są jeszcze prosty zestaw ustawień paneli dostępnych w systemie operacyjnym. Na
przykład, działania zaplanowaliśmy tuż powyżej, w Windows XP znaleźć otwierając panel sterowania i
wybierając " Zaplanowane zadania ". Oto jeden fakt codziennie o godzinie 20:30

20:30 godzin automatycznie na naszej kopii zapasowej zapisuje pliki w folderze określonym (Auto backup Dir ).
Więcej odwagi może przystąpić do tworzenia wielu zaplanowanych zadań bezpośrednio za pomocą panelu
Windows.

Uwaga:
Jeśli lubisz Ham Radio Deluxe, uważasz, że projekt wymaga wszystkich na pomoc iść do przodu i uzyskać
darmowy program dostępny dla całej społeczności amatorskiej.

Jeśli jest w zasięgu ręki, może wziąć pod uwagę do udziału w kosztach utrzymania projektu z darowizny.
Cokolwiek postać wciąż będzie wkład do Szymona HB9DRV dla rozwoju tego fantastycznego pakietu.

Wizyta na stronie darowizn:
http://www.ham-radio-deluxe.com/Support/Donations/Italiano.aspx

Jeśli potrzebujesz forum pomocy technicznej Radio Ham Deluxe jest na:
http://forums.ham-radio.ch/

Włoski część forum jest:
http://forums.ham-radio.ch/forumdisplay.php?f=35
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