RufzXP  skvelý CW program
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Existuje ve¾a programov na tréning telegrafie, no len jeden z nich má výsadné postavenie. RufzXP. Je nato¾ko výnimoèný, e sa stal jednou z disciplín na majstrovstvách sveta
v rýchlotelegrafii.
Program RUFZ existuje u od
zaèiatku devädesiatych rokov minulého storoèia. Hneï od zaèiatku, vtedy ete vo verzii pre DOS,
si získal ob¾ubu najmä medzi kontestmanmi, ktorí sa radi porovnávajú a súaia. RUFZ im to umonil. Autorom je Mathias Kolpe,
DL4MM.

klube alebo krúku. Mód Trainer umoòuje
ve¾a rôznych nastavení. Dajú sa nastavi znaky, ktoré má program vysiela, poèet skupín,
ko¾ko znakov má by v jednej skupine, rýchlos atï. Tabu¾ka nastavení sa po zadaní hesla dá zneprístupni. Je to preto, aby lektor mohol nastavi parametre programu a jednotliví
súaiaci nemohli tieto parametre meni. Výsledok kadého sa po skonèení
zápisu vloí do skóre-tabu¾ky.

Mód Contest

Ïalím módom je Contest,
ktorý je totoný s módom Toplist,
akurát dovo¾uje uívate¾ovi nastavi si vlastné parametre  poui
vlastnú databázu znaèiek, zvoli
si poèet vyslaných znaèiek, percento znaèiek so znakom lomeÈo znamená RUFZ?
no (slash) atï. Výsledok dosiahnutý v tomto móde sa vak
RUFZ je skratka od nemeckésamozrejme nedá posla do meho Rufzeichen-Hören, èo v predzinárodného Toplistu. To sa dá
klade znamená príjem znaèiek.
len v móde Toplist, kde sa paraRUFZ je program na tréning príjmetre nedajú meni a kadý tak
mu rádioamatérskych volacích
má rovnaké podmienky. Mimoznakov pomocou CW. Skúsení
chodom, autori mysleli aj na príoperátori ho vyuívajú na prakticHlavné okno programu RufzXP, kde je vidie nesprávne zapísaná znaèka. Program
chybu farebne oznaèí.
padné neèestné úmysly, a ak by
ké cvièenia svojej zruènosti, ale pri
niekto chcel e-mail so svojim výnastavení nízkej poèiatoènej rýchsledkom dodatoène upravova, systém na to
losti je vhodným pomocníkom aj pre zaèiatoèIntalácia
príde.
níkov.
RufzXP je freeware. Intalácia je ve¾mi jednoduchá. Intalaèný súbor sa dá stiahnu na
Mód HST
Ako RUFZ funguje
stránke http://www.rufzxp.net. Skôr, ne ho
spustíte, musíte naintalova Microsoft .NET
Posledným módom je HST. Ten sa pouíNa zaèiatku si treba nastavi poèiatoènú
Framework 2.0/3.0. Na stránke je prísluný
va na súaiach HST (High Speed Telegrarýchlos, od ktorej chcete zaèa. Potom
link. Intalácia je bezproblémová.
phy), kde je RufzXP jednou z disciplín. Tu sú
program vyle zvolenou rýchlosou jednu voPo spustení RufzXP a stlaèení F2 sa objadané pevné pravidlá, preto sa tu iadne nalaciu znaèku a vaou úlohou je správne ju zaví okno nastavení, kde sa zadáva znaèka
stavenia nedajú robi a neobjaví sa ani skórepísa. Ak sa vám to podarí bez chyby, ïaliu
a rýchlos, na ktorej chcete zaèína. WPM sú
tabu¾ka.
znaèku program vyle o nieèo rýchlejie. Ak
slová za minútu, CPM znaky za min. Potom
urobíte chybu, ïalia znaèka bude vyslaná pou staèí len stlaèi START, odentrova vpísamalie. To je hlavný princíp programu. Kým zanú znaèku a rýchlos, a program vyle prvú
pisujete znaèky správne, program rýchlos zvyz 50-tich znaèiek. Hra sa zaèala. Program po
uje, keï robíte chyby, rýchlos sa zniuje.
stlaèení F6 vyle skupinu ete raz. Bodová
V jednej sérii je vyslaných 50 znaèiek. Za kahodnota je vak v tomto prípade len polovièdú zapísanú znaèku program pride¾uje body
ná. Po skonèení sa objaví tabu¾ka, kde sú vypod¾a toho, akou rýchlosou bola vyslaná, ko¾znaèené chyby, body, rýchlos a ïalie údako mala znakov, ko¾ko ste urobili chýb a ako
je. V ïalom okne sa potom otvorí interný
dlho ste ju zapisovali. Súèet bodov na konci
rebríèek, kam sa zapíe vá výsledok. Svoj
dáva výsledok. Ak chcete, tento výsledok môvýkon tak môete postupne zlepova, prípadete posla do medzinárodného Toplistu.
ne súai spolu viacerí.
iroké monosti nastavenia RufzXP v móde Trainer.

Verzia pre Windows

Obmedzením DOS verzie bola max. rýchlos 147 wpm (slov za min.). Táto rýchlos
niektorým pièkovým pretekárom u nestaèila. Rovnako bol problém spusti DOS-ovský
program na dnených poèítaèoch. DL4MM sa
preto spojil s Alessandrom IV3XYM a spolu
napísali RUFZ pre Windows  RufzXP. Verzia 1.0 bola vydaná v apríli 2006 a dnes je
k dispozícii u verzia 1.1.2.
Program RufzXP pracuje pod Windows XP,
2000, NT, ME, 98 a tie Vista. Aké zmeny priniesla nová verzia? Prirodzene, úplne nové je
uívate¾ské rozhranie. Skonèili problémy so
zvukovými kartami a max. rýchlos je 833 wpm!
Zjednoduila sa administrácia so skóre, ktoré
sa dá teraz posiela cez integrovanú mailovú
funkciu priamo do Toplistu. RufzXP má novú
databázu, ktorá obsahuje cca 54 tisíc reálnych
znaèiek.
Uitoènou novinkou je nový mód Trainer,
ktorý robí z RufzXP ve¾mi dobrý nástroj na
výuèbu morze.

Prekonaná hranica
1000 zn./min.

Tabu¾ka základných nastavení RufzXP v móde Toplist.

Mód Trainer

Okrem vyie popísaného módu Toplist,
má RufzXP ïalie tri módy. Jedným z nich je
nový mód Trainer, ktorý umoòuje nácvik morze znakov. Autori aj v tomto móde vytvorili
priestor pre súaenie. Odchytané texty
program boduje podobne ako v móde Toplist
a výsledky zapisuje do skóre-tabu¾ky. Dá sa
tak ve¾mi ¾ahko zorganizova súa vo vaom

Na IARU HST ampionáte, ktorý sa konal
v septembri 2007 v Srbsku, dolo k zaujímavému súboju. Goran YT7AW a Fabian
DJ1YFK súaili o primát, kto správne zapíe
aspoò jednu znaèku vyslanú programom
RufzXP rýchlosou 1000 zn./min (!). Obaja dostali skupinu 50 znaèiek a obom sa aj podarilo zapísa jednu správnu znaèku. Víazom sa
vak stal YT7AW, ktorému sa to podarilo u
na 6. pokus, kým DJ1YFK potreboval a 22
pokusov. Od autora programu DL4MM dostal
YT7AW za tento výkon pastièku Schurr Profi
II.
Na stránke http://www.rufzxp.net je vedený medzinárodný Toplist. V tabu¾ke Top Speed
dnes figuruje u 8 staníc, ktoré prekonali magickú hranicu 1000 zn./min. a tri stanice dria
súèasný rekord 1231 zn./min.!

