JAK NA TABULKU POSLEDNÍCH PŘIPOJENÝCH
PŘIPOJENÝ CH STANIC NA WEB
Malý popis, jak to celé funguje a k čemu to je dobré.

*Obrázek ilustrativní z webu převaděče OK0BHD*

Princip:
Na PC s Echolinkem se nainstaluje aplikace „Fling“, která má cca 150kb. Pracuje na
pozadí, tedy můžete dát třeba do „tray-icon“
„tray icon“ a bez povšimnuti můžete pracovat dále.
Hlavní výhodou „Fling“ je, že není náročný, tedy je ideální na staré PC, kde jste rádi, že
vůbec echolink jede.
Fling slouží k přenesení souboru
s
„CallLog.txt““ pomocí FTP na server, kde dále je PHP
script, který s příslušného logu vytvoří HTML tabulku, kterou vidíte výše.
Fling je vynikající v tom, že přenáší LOG pouze tehdy, pokud se změní jeho obsah.
Příslušnou vygenerovanou tabulku poté můžete dát už kamkoliv.
A proč?
Užitečná věc pro vaše weby a popř. na web
http://www.prevadece.smoce.net/ kde jsem
http://www.prevadece.smoce.net/,
zabudoval do detailu převaděče přehled
stanic připojených v minulosti. Kde jsou
obohacené
né i vlajky zemí.
Využijete PC s echolinkem i k další prospěšné
zajímavosti v HAM. A bez úprav i starého PC.
Snadná instalace.

K INSTALACI STAČÍ 3 KROKY
1. Stáhnout balíček ZIP obsahující PHP Script
2. Nainstalovat „Fling“
3. Nahrát na váš server PHP script

1. KROK
Stáhnete balíček http://www.prevadece.smoce.net/download/echolink_tabulka.zip

2.KROK
Flsetup.exe je instalace tak ji pustíme…
Doporučuji použít verzi, která je v balíčku!!! Novější verze měla potíže!!!
Kroky, které stojí za povšimnutí…..
První krok:
1. Nic nezvolíme a pokračujeme

2. Zvolíme mód na zálohování souboru pomocí FTP

3. Vyplníme údaje k FTP

*Pokud nemáte FTP , tak mi napište a udělám vám na mém Serveru nějaký FTP, nebo někde
na veřejném hostingu lze udělat*
4. Zvolíme složku, kde se nachází echolink soubor CallLog.txt

*Většinou v dokumentech ve složce EchoLink*

5. Nastavíme automaticky přenos souboru při změně.

*EchoLink zapisuje do CallLog.txt až po ukončení spojení*
6. Poté už je v seznamu úloha a tudíž můžeme minimalizovat to Tray-Icony

3. KROK
Přenést na server echolink.php a přejděte na něj přes prohlížeč a mělo by bejt vše OK!
Jen dodávám, že výchozí nastavení programu při přenosu souboru přemění název
souboru na malé písmena ! takže v PHP skriptu musíte uvést cestu ke souboru.
Cestu jsem tam nastavil, pokud dáte do jiné složky, musíte přednastavit cestu v
echolink.php
Určitě to tam najdete ;-)

ODKAZY
http://prevadece.smoce.net
http://www.nchsoftware.com/ftp/index.html
Doporučuju používat starší verzi, která je spolehlivá ! naleznete v archívu!!
ok2uec@gmail.com

