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Użyj menadżera plików krajów
problem:
Podmioty DXCC zmieniają się i wymagają stałej aktualizacji.
Unikalne znaki wywoławcze są kolejnym ciągle zmieniającym się podmiotem np. K5D
jest wykorzystywane do uruchamiania w różnych miejscach, w różnych terminach.
Dokładne wpisy i wyszukiwanie specjalnych stacji ogólnie musi być w 100% dokładne dla
prawidłowego śledzenia dyplomów.
rozwiązanie:
Zapewnić regularnie aktualizowanie krajów i plików niepowtarzalnych znaków wywoławczych do
pobrania. Pliki te są aktualizowane codziennie, jeśli nie częściej, przez K7PT i dostępne na jego stronie
internetowej www.k7pt.com/hrd.htm.
Wejdź : aktualizacje użytkownika Unikalne Call Manager w oknie Menedżera Krajów
oraz ładowanie plików unikatowych stacji.
Upewnij się, kraje wyszukiwania w pliku krajów, w oknie Lookup , oknie ALE i klastra DX wszystkie
odzwierciedlają te same aktualne i dokładne informacje.

Korzystanie z zaktualizowanych plików
Ta baza danych zawiera unikalne znaki wywoławcze stosowane przez różnych operatorów od 1970 roku. W tej bazie
danych każdy sygnał wywoławczy ma pole wyboru, aby włączyć lub wyłączyć stację (patrz poniżej wyjaśnienia).
Aktywne znaki wywoławcze mają w polu wartość 1 dla włączenia. Nieaktywne znaki wywoławcze są ustawione na
0 (zero) lub wyłączone.
Po zainstalowaniu HRD bulid 2493 i późniejsze, trzeba będzie pobrać Unikalne Plik Stacji zapisanie go jako . Plik xml na
pulpicie następnie
1.
Otwórz HRD Logbook
2.
Otwórz okno Country Manager
3.
Wybierz "Unique Calls"
4.
Wybierz "Load"
5.
Odszukaj i wybierz plik Unikalne połączenia na pulpicie
6.
Kliknij "OK"
7.
Kliknij "OK" ponownie
Unikalne bazy danych Znaków wywoławczych zostały przeznaczone do stosowania w dzienniku i
przez wszystkie funkcje HRD. Użytkownik może włączyć lub wyłączyć poszczególne stacje poprzez
ustawienie opcji włączyć i wyłączyć.
Włącz oznacza, że połączenie z krajem będzie wyświetlane / podmiot w oknie klastra i miejscu ups wygląd.
Wyłącz hamuje wykorzystanie tych krajów.

Note:
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Włączanie / wyłączanie nie ma wpływu na wcześniej zarejestrowane łączności.

Następny krok .
Podaj szczegóły jednostki i aktywne terminy we wszystkich możliwych wyszukiwaniach.
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