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Jak posílat elektronický deník ze závodu VKV
Zdenìk Mike, OK1XHI
Od 1. 1. 2000 platí nové Veobecné podmínky závodù na VKV. Podle bodu 14 tìchto podmínek je mono
posílat deník ze závodu také v elektronické podobì.
Jak v takovém pøípadì postupovat a èeho se vyvarovat, popisují následující øádky.
Formát dat je jednoznaènì urèen doporuèením IARU.
Jedná se o formát EDI. Jiné formáty nemohou být akceptovány a stanice, která zale data v jiném formátu nebude
hodnocena. Toto je vìc zásadního významu, protoe vyhodnocovatel nemá povinnost a vìtinou ani prostøedky
pro konverzi dat z jiných formátù. Dnes ji existuje øada
závodních deníkù nebo pomocných programù, které dokáí vygenerovat deník ze závodu ve formátu EDI.
Pøi posílání deníku ze závodu máme v podstatì tøi
monosti jak dopravit data k vyhodnocovateli:
1. pouít elektronickou potu e-mail,
2. poslat vyhodnocovateli disketu,
3. poslat data sítí packet radia.
Ad 1. Pøi pouití e-mailu nebývají vìtinou ádné potíe  lze jen doporuèit. Deník polete jako pøílohu.
Ad 2. Pokud se rozhodnete poslat svá data vyhodnocovateli na disketì, umístìte soubor na disketu alespoò
tøikrát (do rùzných adresáøù). Disketa je relativnì nespolehlivé médium a pøi pokození jednoho souboru lze èasto
bez problémù pouít druhý  záloní. Pøi posílání je nejvhodnìjí pouít speciální obálku na posílání disket. Je
uvnitø polstrována bublinkami. Disketu pøed pouitím
øádnì zformátujte (pouijte úplný formát).
Ad 3. Pøi posílání dat sítí PR pouívejte pouze pøenos
BIN nebo 7plus. Posílání deníku textovou formou je velmi
nevhodné jak pro bezpeènost (ztrátu) pøenáených dat,
tak pro pozdìjí zpracování vyhodnocovatelem. S výhodou lze pouít dávkový soubor M7BS.BAT, který vytvoøení
souboru pro pøenos BIN nebo 7plus znaènì zjednoduuje. Je ke staení na PR, napsal jej DH1PN a do èetiny
pøeloili OK2BSP a OK2JPW. Program obsahuje i podrobný návod jak jej pouívat. Vøele doporuèuji!
Pøi poslání dat e-mailem a po síti PR vám vyhodnocovatel potvrdí pøíjem deníku. Titulní strana se pøi posílání
jen elektronického deníku v papírové formì neposílá. Takté samotné èestné prohláení se zvlá neposílá. Formát
EDI sice èestné prohláení neobsahuje, ale program, ze
kterého se pak deníky tisknou, toto prohláení a titulní
stranu generuje na základì údajù v EDI souboru.
Soubor pojmenujte takto:
YYXXXXXX.EDI
YY  soutìní kategorie dle Veobecných podmínek
pro závody na VKV (arabské èíslice).
XXXXXX  znaèka stanice pouitá v závodì (bez portable).
Napøíklad:
01OK1XHI.EDI
Pokud pouijete takové oznaèení souboru, výraznì tím
zrychlíte vyhodnocení závodu.
Samotnou kapitolou jsou papírové deníky, které jsou
vytitìné pomocí tiskárny PC. Pokud u data ze závodu
máte v PC, je nesmyslné je vytisknout a poslat je jako
papírový deník. Jestlie data opisujete z papírového deSborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002

níku po závodì do PC pomocí nìjakého TXT editoru, pouijte radìji nìjaký závodní program (napø. Locator, Vusc
nebo jiný, který dokáe vygenerovat EDI soubor). Má to
nìkolik výhod. Jednak vám program spoèítá vzdálenosti,
kontroluje tupláky a v neposlední øadì mùete deník poslat elektronicky. Uetøíte peníze a práci nejen sobì.

Formát dat souboru EDI
Formát EDI je urèen pro pásma vyí ne 30 MHz.
EDI je textový formát vhodný k elektronickému pøenosu.
Soubor EDI je rozdìlen na tøi èásti, které jsou uvozeny
identifikátory v hranatých závorkách.
První èástí jsou základní informace uvozené
[REG1TEST;1]. Druhou èástí je pole moných poznámek
[Remarks] a tøetí èástí je pole spojení [QSORecords;Nr].
Záznamy, které nejsou ve volném formátu, mohou
obsahovat jen velká písmena a celoèíselné hodnoty. Struktura záznamu je uvedena dále, záznamy ve volném
formátu jsou oznaèeny hvìzdièkou.
[REG1TEST;1] Identifikace souboru;verze souboru
*TName=Jméno závodu
TDate=Poèáteèní;koneèné datum závodu RRRRMMDD
PCall=Znaèka pouitá v závodì
PWWLo=Pouitý lokátor
PExch=Výmìnný kód
*PAdr1=Adresa soutìního stanovitì - 1 øádek
*PAdr2=Adresa soutìního stanovitì - 2 øádek
*PSect=Soutìní kategorie (pouívat arabské èíslice)
PBand=Pouité pásmo
PClub=Èlenský radioklub
*RName=Jméno a pøíjmení odpovìdného operátora
RCall=Znaèka odpovìdného operátora
*RAdr1=Adresa odpovìdného operátora - 1 øádek
*RAdr2=Adresa odpovìdného operátora - 2 øádek
*RPoCo=PSÈ odpovìdného operátora
*RCity=Mìsto odpovìdného operátora
*RCoun=Stát odpovìdného operátora
*RPhon=Telefonní èíslo odpovìdného operátora
*RHBBS=Domácí BBS odpovìdného operátora
*MOpe1=Ostatní operátoøi - 1 øádek, oddìlení støedníkem
*MOpe2=Ostatní operátoøi - 2 øádek, oddìlení støedníkem
*STXEq=Popis zaøízení TX
*SPowe=Pouitý výkon vysílaèe [W]
*SRXEq=Popis zaøízení RX
*SAnte=Pouitá anténa
*SAntH=Výka antény nad zemí [m];výka antény nad moøem [m]
CQSOs=Poèet platných spojení;násobiè
CQSOP=Poèet bodù za spojení
CWWLs=Poèet lokátorù;bonus za nový lokátor;násobiè
CWWLB=Poèet bodù za velké ètverce
CExcs=Poèet výmìnných kódù;bonus za nový kód;násobiè
CExcB=Poèet bodù za výmìnné kódy
CDXCs=Poèet zemí DXCC;bonus za novou zemi;násobiè
CDXCB=Poèet bodù za nové zemì
CToSc=Celkový poèet bodù
CODXC=Znaèka;lokátor;vzdálenost - ODX
[Remarks] Poznámka
* Øádky pro poznámky (neomezeno)
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