Co najdete na CD Ham Radio 4  sestavil Martin Hrdlièka, OK2IDB
Èlánky
Clanky\Holice

- Sborník HOLICE 2001  úplné vydání v PDF
- Sborník HOLICE 2002  úplné vydání v PDF
- Sborník HOLICE 2003  pouze seznam èlánkù v PDF
Clanky\casopisy\cqzsr
- Roèníky 2001,2002, 2003 (ve formátu PDF)
Clanky\casopisy\radioamater
- Roèníky 2000, 2001, 2002 (ve formátu PDF)
Clanky\cbkladno
- Kopie WWW stránek CB setkání Kladno U Dvoøákù
vè. Zvukového záznamu v MP3 a fotografií. 19.10.2002
Clanky\pr-node\ok0nck
- Obrázky z PR Nódu OK0NCK
Clanky\pr-node\ok0ni
- Obrázky z PR Nódu OK0NI
Clanky\pr-node\ok0nim
- Obrázky z PR Nódu OK0NIM
Clanky\pr-node\ok0nll
- Obrázky z PR Nódu OK0NLL
Clanky\rsys\1999-04-10
Clanky\rsys\1999-08-29
Clanky\rsys\2000-08-27
Clanky\rsys\2002-04-06
Clanky\rsys\2003-04-05
Linux\faq
Linux\gnu
Linux\instalace
Linux\samba
Linux\zadarmo

- Fotografie z jednání RSYS 10.4.1999 - Holeje
- Fotografie z jednání RSYS 29.8.1999 - Holice
- Fotografie z jednání RSYS 27.8.2000 - Holice
- Fotografie z jednání RSYS 6.4.2002 - Podboøany
- Fotografie z jednání RSYS 5.4.2003 - Bratronice
- Velké mnoství textù  odpovìdi na nejèastìjí otázky zaèínajících
i pokroèilejích uivatelù Linuxu.
- Základní popis licence GNU/GPL (èesky-zkrácená verze pro toto CD)
- Popis instalace RedHat linux 6.1 (èesky) s obrázky a popis SuSE Linux 6.4 (èesky)
- Pouití Linuxu jako náhrada serveru MS WinNT a nastavení (èesky) s obrázky.
- Èlánek Linux - zadarmo a legalne v html (èesky)

Offline
Offline \aprs
- mnoství informací, návodù a software pro APRS (anglicky i èesky) - seznam
\images.bravenet.com
\m1.nedstatbasic.net
\members1.chello.nl
\nl.nedstatbasic.net
\www.hamradio.cz\aprs\aprsdigisld
\www.hamradio.cz\aprs\dalsi\tinytrak
\www.hamradio.cz\aprs\digined\diginedPICWX
\www.hamradio.cz\aprs\download
\www.hamradio.cz\aprs\eng\dalsi\tinytrak
\www.hamradio.cz\aprs\eng\digined\diginedwx
\www.hamradio.cz\aprs\eng\thd7\funk, GP, ikony, interval, kenwood_th, souøadnice, th-d7, wx_data
\www.hamradio.cz\aprs\eng\uismt
\www.hamradio.cz\aprs\eng\uiview\mapy
\www.hamradio.cz\aprs\uiview\mapy\evropa, praha, world
\www.hamradio.cz\aprs\uiview\UiGeo
\www.homepages.hetnet.nl
\www.packetradio.org.uk
\www.qsl.net\ok2kli\aprs
\www.tenmax.com\teleport
\www.ui-view.com\uiview\floppies
\www.ui-view.com\uiview\updates
\www.ui-view.com\uiview32\fullinstall
Offline \aradio.cz
- kopie WWW stránek vè. Programù na tìchto stránkách odkazovaných.
Offline \dx.cz
- úplná kopie WWW stránek (setkání, akce, zprávy )
Offline\mmhamsoft
- software pro radioamatérský provoz (nejen PR), vè. Popisu, dokumentace atd.
(DSP, MMANA, MMREMOTE, MMSSTV, MMTTY)
Offline\ok2pya
- kopie www stránek
Offline\packet-radio.azit.cz - OffLine stránky vìnované provozu v pásmu 27MHz (CB) + callbook + software
Offline\rsys.cz
- kopie WWW stránek  mapy nódù, zápisy z jednání, èlánky o PR, fotografie, atd

Packet
Packet\bbs\openbcm
- software BBS pro DOS/WIN/Linux, dokumentace, návody, obrázky
Packet\client
- GraphicPacket 1.61, update 1.63, GP85, ovladaè TFPCX273 (DAMA)
Packet\client\manchester - fotografie k modemu Manchester 2k4 (DPS, Osazení )
Packet\node\pcflexnet\aplikace  BCT, Convers, Flex32, Flex95, Flex95IP, Flexdigi, pcf, pcflog, serv, tfemu
Packet\node\pcflexnet\moduly  6pack, axpddrvr, dg1scr, dskc26, dskc50, dummy, epp, eppflex, eppfsk,
ther32, theremu, ethernet, ezkit, fevm56k, ippd, kiss, lpbck, par96, pciscc,
pif, psadrv, s5scc, ser12, sm, usb, uscc, xscc, yamser
Packet\node\pcflexnet\utility\flexinfo  program pro SysOpy  zjistí info o PC Flexnetu (autor OK2JBU)
Packet\node\xnet\1.32
- manual, verze pro PC, verze RMNC, verze TNC
Packet\TNC5
- PR modem TNC5 - popis + obrázky + Firmware tf56.bin
Provoz\bandplan
- obrázky s rozdìlením jednotlivých HAM pásem.
Provoz\calc
- jednoduchý kalkulátor vech moných HAM výpoètù (odpory, cívky )
Provoz\cw
- Software pro CW provoz a výuku (Starí i nové verze)
(cwget, cwmoni, cwplayer, cwtype, morse, morsecat, mrp373, pileup, rufz1, sm415, tremors, vped105)

Provoz\dx
(azimuth3, beaconwiz, df6ex, dxatlas, dxer, dxtelnet, dxview115archive.exe, voacap, winglobe)
Provoz\Echolink\
EchoLinkSetup_1_6_848.exe
Provoz\hamscope\hamscopev151.exe a HamHelpv151.zip
Provoz\log
- výbìr nìkolika nových i starích LOGù pro DOS i Win (Freeware nebo Shareware,
Trial verze jsme nezaøazovali)
(Cqrlog, easylog, hamlc601, hamlog, locator, logger, netlog, qth, tisicovky, Vusc, WIN_LOG, WriteLog)

Provoz\mt63\mt63setup.exe
(chropampix, hdsstv, JvCom32, JVFAX, mmsstv, Palette, roy1_sstv, sstvswl, sstv_pal, wxsat)
Provoz\sstv
Provoz\technika\anteny
(dj9bv23.pdf, dj9bv70.pdf, dl6wu13.pdf, hybrid.pdf)
Provoz\technika\kenwood (th-22, th-d7e, th-f7e, th-g71e, tm-241, tm-d700e, tm-g707e, tm-v7e, ts-2000, ts-50, ts-570s, ts-870s)
Provoz\technika\pa144mhz - návod a obrázky (z internetu)
Provoz\technika\transvertor - 23cm-xvert-dd9du.pdf a mikvlnpom.pdf
Provoz\TrueTTy
- popis, licence, instalace SW
Provoz\winlex2
- WinLexikon v2  popis + instalace SW
Provoz\zakanaka
- instalace SW

Utility
arce505cze.exe
konvertor
TimeRC.exe
vbrun60sp4.exe
xosl115.zip
Utility\bios
bios320.exe
killcmos.com
Utility\Irfan

Adobe Acrobat Reader 5.05 CZ - prohlíeè pro PDF soubory (èesky)
Rùzné konverzní prográmky pro konverze èetiny (WIN/KAM/LAT )
Tento prográmek Vám umoní seøídit èas podle serveru na internetu.
Knihovny Visual Basic 6.0 vè Service Pack 4
Instalátor + popis Boot Manaera XOSL v1.15
- umoní nastavit skryté volby v BIOSu (není urèeno pro zaèáteèníky !!!)
- pokud jste na burze koupili Základní desku a BIOS je zaheslovaný a Vy heslo neznáte,
pak tento prográmek Vám pomùe. Pozor!
BIOS bude nastaven na tovární hodnoty  není urèeno pro zaèáteèníky !
- instalace Freewarového prohlíeèe obrázkù, zvukù a videa verze 3.80 + pøídavné moduly
roziøující o dalí formáty + èetina a sloventina

Dále na CD
-

Offline stránky vydavatelství BEN  technická literatura,
Seznam Software a èlánkù na HamCD1, HamCD2, HamCD3, HamCD2000, HamCD2003

Toto HAMCD4 vydává Rada Sysopù ÈR a výtìek je stejnì, jako v letech pøedchozích, urèen na
rozvoj sítì PR v Èesku. Obsahovì CD pøipravili Martin OK2IDB a Janusz OK2JBU a to bez nároku
na jakýkoliv honoráø.
Koupí tohoto CD pøispìjete na provoz celé sítì a moná e právì Vá nód získá rychlejí linku,
poèítaè

