DQR_Log
Nagłówek pliku Cabrillo
Po zakończeniu zawodów należy wysłać log do organizatorów.
Program DQR_Log umożliwia wygenerowanie pliku w Cabrillo, który jest standardowym
formatem dla wszystkich logów contestowych.
Plik Cabrillo z zawodów Dzień Dziecka należy przesłać tylko poprzez stronę:
http://zawody.pzk.info.pl/RR
Logi wysyłane e-mailem nie będą przyjmowane.
Eksport logu do pliku Cabrillo wybiera się z menu:

Wówczas otworzy się okno 'Nagłówek pliku Cabrillo'.
W tym oknie oknie zaznaczamy 'Zawody krajowe' i wpisujemy kolejno:
w oknie 'Nazwa zawodów' ZAWODY DZIEN DZIECKA 2017
a w oknie 'Kategoria – zawody krajowe' stosownie do swojego udziału literę A,B,C,D, E, F, G, H –
sprawdź dokładny opis w regulaminie i w informacjach ogólnych.
Ramka 'Kategoria- zawody międzynarodowe' nie dotyczy i pozostawiamy bez wpisów.
Poza danymi adresowymi uczestnika zawodów konieczne jest wpisanie:
-adres E-mail
- znak swojego klubu
- Skrót województwa
- w oknie 'Operatorzy' imiona i znaki wywoławcze lub imiona nielicencjonowanych operatorów
stacji klubowych
- w oknie 'Dodatkowe uwagi' należy wpisać wielkimi literami ROCZNIK: a następnie rok
urodzenia operatora. Proszę zwrócić uwagę na dwukropek i spację przed wpisaniem roku.
Poprawne wypełnienie poniższego okna pozwoli na bezproblemowe załadowanie logu
na stronie: http://zawody.pzk.info.pl/RR
Robot zatwierdzi przyjęcie logu i wyśle potwierdzenie e-mailem na adres operatora.

Przykładowy log w formacie Cabrillo:
START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: ZAWODY DZIEN DZIECKA 2017
CALLSIGN: SO5XXX
CATEGORY: A
LOCATOR:
PROVINCE: R
CLUB: SP5PRF
CLAIMED-SCORE:
OPERATORS:
EMAIL: so5xxx@wp.pl
NAME: Janek Kowalski
ADDRESS: ul. Szkolna 4
ADDRESS: 05-000 Piórnik
CREATED-BY: DQR_Log v. 3.2.5 - (c) SP7DQR
SOAPBOX: ROCZNIK: 2005
QSO: 3500 CW 2017-05-18 1518 SO5XXX
599
QSO: 3500 PH 2017-05-18 1638 SO5XXX
59
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W innych programach do zawodów można spotkać się z formatem Cabrillo v.3.0
Nagłówek nowszej wersji zawiera więcej linii opisujących kategorie. Jednak program przyjmujący
automatycznie logi Zawodów Dzień Dziecka wymaga tzw. "common tags" czyli ogólnie przyjętych
dlatego muszą występować w nagłówku Cabrillo naszego logu. Są to CATEGORY: i SOAPBOX:
(Soapbox w logu DQRLog odpowiada oknu 'Dodatkowe uwagi').
Przykładowy nagłówek Cabrillo v.3.0 wystepujący w logu nLogger i posiadający w/w tagi:
START-OF-LOG: 3.0
CONTEST:
CALLSIGN:
CATEGORY:
CATEGORY-ASSISTED:
CATEGORY-BAND:
CATEGORY-MODE:
CATEGORY-OPERATOR:
CATEGORY-POWER:
CATEGORY-STATION:
CATEGORY-TIME:
CATEGORY-TRANSMITTER:
CATEGORY-OVERLAY:
CERTIFICATE:
CLAIMED-SCORE:
CLUB:
EMAIL:
LOCATION:
NAME:
ADDRESS:
ADDRESS-CITY:
ADDRESS-STATE-PROVINCE:
ADDRESS-POSTALCODE:
ADDRESS-COUNTRY:
OPERATORS:
SOAPBOX:
CREATED-BY: nLogger 1.0 (c) SP9NJ
Dobrą praktyką przed wysyłką jest sprawdzenie porawności wypełnionego nagłówka. Jeśli brakuje
to można ręcznie dopisać niezbędne tagi. Format Cabrillo jest zwykłym plikiem tekstowym
możliwym do edytowania.

