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  Aktualizace databází primární a sekundární administrativy
                                    (pro diplom RDA)

Seznam distrikt  pro diplom RDA se m ní – velké zm ny prob hly v roce 2010, drobn í zm ny je  v roce
2012. Tento manuál má pomoci p ípadným zájemc m s aktualizací diplomových databází v Logger32.

Prvním krokem by m lo být vytvo ení bezpe nostních (zálo ních)  kopií obou databází pomocí diskového
mana era (TotalCommander a pod.) . Mo ná se v echno poda í napoprvé a nebudou pot eba, ale co kdyby??
Jedná se o tyto soubory:

Základní administrativní rozd lení stát  je v Loggeru ulo eno v primární databázi. Zde jsou ulo eny nap íklad
pro eskou republiku okresy, pro USA státy, pro Francii departmenty, pro výcarsko kantony a pro Rusko
oblasti. Pro Rusko jsou ve dvou souborech – asijské a evropské.   K databázím se v Loggeru dostanete p es
tla ítko Nástoje – Údr ba databází – Údr ba databáze primární administrativy. Otev e se následující okno,
po kliknutí na ipku u Country se otev e seznam - vyberte Asiatic Rusia.

Databáze se dají upravovat ru , kliknutím na p íslu nou polo ku se obsah ádku p ekopíruje do edita ní zóny
pod seznamem a po oprav  se tla ítkem Modify oprava ulo í nebo se mohou do edita ního pole vlo it údaje
nové polo ky a tla ítkem Add ji p idat. Tla ítkem Delete se celá polo ka nevratn  zru í.

Pokud  je pot eba upravit jen n kolik polo ek, lze úpravu ud lat vý epopsaným zp sobem ru .  Pro úpravy
ího rozsahu je pohodln í celou databázi vyexportovat ve formátu CSV, zpracovat v  Excelu a pak databázi

znovu do Loggera importovat.

Pokud získáte aktualizovaný soubor ve formátu CSV, m ete jej importovat rovnou.
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Operace Import/Export se spou tí tla ítkem vpravo dole. Otev e se spole né okno, ve kterém vyberete
po adovanou operaci.

Klikn te na Import  from  .CSV file for this country.  Protoze  v
primární databázi ji  údaje pro tuto zemi jsou, je pot eba je nejprve
smazat. Logger to ud lá p ed importem automaticky, ale nejprve se
zeptá. Po OK zru í stará data a importuje nová, po Cancel nebo
Storno import zru í.

Otev e se naviga ní okno, kterým najdete p ipravené databáze a vyberete tu správnou. Po kliknutí na Otev ít
dojde ke spu ní importu a v okénku se zobrazuje pr h.
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Stejná proced ra platí pro import primární databáze Evropské Rusko. Podobn   probíhá i aktualizace sekundární
databáze pro diplom RDA

Sou ástí tohoto balíku jsou  následující soubory

asiaticrussia.csv  primární databáze pro Asijské Rusko
europeanrussia.csv primární databáze pro Evropské  Rusko
RDA.CSV  sekundární databáze pro diplom RDA

rda_orig   poslední aktualizovaný seznam RDA
oblasti.doc  p ehledný seznam oblastí se azený podle ísla a sufix
aktualizace_databaze.pdf tento manuál

Podrobný a vy erpávající popis práce s primárními a sekundárními databázemi je v Helpu, a kapitole ADIF2.

Netroufám si tvrdit, e v echny t i poskytnuté databáze jsou nepr st eln  správné, ale
odpovídají tomu, co jsem dokázal na internetu najít.    73! OK2PAD


