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Aktualizace databáze mimo ádných zna ek v Logger32
                    z databáze na serveru Club Log

Na Club Logu je k dispozici denn  aktualizovaná databáze mimo ádných (expedi ních)
zna ek. Nová funkce v Logger32 umo ní pomocí této databáze aktualizovat databázi Country
Prefix a ALIAS32. Po skon ení expedice se do databází vrátí p vodní lokalizace zna ky.
Nap . K9W  je po dobu expedice ozna ena jako Wake Isl a po skon ení expedice je vrácena
do USA. Tato úprava p sobí pouze na nov  vkládané zna ky. Nep sobí na d íve vlo ené
zna ky, by  by odpovídaly nové lokalit .
V adresá i Logger32 musí být ulo ený soubor GZIP.EXE proto e databáze se stáhne
s p íponou GZ. Soubor byl p ipojen k balíku Update 3.48.61

V Logger32 byla upravena polo ka menu Update programu na Updates viz následující
obrázek.

ibli ný p eklad varovného textu v okn
Po kliknutí na Look for updates now
se otev e  varovné okno které oznámí,
e bude aktualizovat databázi Country

Prefix a synchronizuje ji s databází na
ClubLogu a v echny ru  vlo ené
výjimky ve stávající  databázi Country
Prefix budou smazány a nahrány nové.

A dokud si nep tete a neporozumíte dokumentaci, máte kliknout na NO.

Pak se celý proces rozb hne tak, e
prvn  stáhne z ClubLog komprimovaný
soubor ve formátu .GZ, dekomprimuje
ho, ud lá zálohu  databáze CountryPrefix
sma e staré výjimky a pak spustí import
nových. Pr h zaznamenává v okn .
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Zna ek je asi 11 tisíc, ale jen asi 4800 je
aktivních. A na mém PC 4-core 3,6 GHz to
trvalo 36  vte in.

Kliknutím na Close se celý proces ukon í.

Databáze na ClubLogu  je aktualizována jednou za den v 8:30 UTC a p i pokusu o dal í
aktualizaci ve stejný den vás taktn  upozorní.

                                                   Dokumentovaný zp sob  u mne spolehliv  funguje…hi PAD

Poznámka  N5KD     Sta ený seznam výjimek platí  jen pro spojení, která teprve ulo íte
(samoz ejm  v závislosti na budoucích zm nách). Nemá to ádný vliv na ji  ulo ená spojení.
Jediný zp sob, jak se m ete dozv t o nesrovnalostech ve svém deníku je,  nahrát deník na
clublog, po zapnutí jeho mo nosti získat od nich e-mail svými výsledky. To je v "Nastavení",
nazvaném "Má Vám Club Log poslat e-mailem shrnutí po ka dém uploadu?"
Should Club Log email you a summary after each upload?"
Clublog má také "CALL TESTER", ale ten funguje v dycky pouze pro jednu zna ku.

That exceptions list you downloaded is only for contacts you make from now on (subject to future
changes of course). It has no effect on contacts already logged.
The only way you can find out about discrepancies already in your log is to upload your log to clublog,
after turning on their option to receive an email from them with your results. This is under "settings",
called "Should Club Log email you a summary after each upload?"
Clublog also has a "CALL TESTER"but that only works for one call at a time.
Hope that helps. 73' Pete, N5KD


