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DX Cluster illemtan

David Robbins, K1TTT néhány pontban összefoglalta jó tanácsait a DX-
klaszter, más néven a DX summit használatával kapcsolatban.

1. A "bejelentés" vagy a "dx" parancs segítségével ne tégy sértő 
megjegyzést egyetlen klaszterhasználóra sem. Amennyiben 
kommentálni akarsz, közvetlenül vedd fel a kapcsolatot az illető 
állomással csevegőkapcsolat vagy email segítségével.

2. A "bejelentés" vagy a "dx" parancs használatával ne tégy sértő 
megjegyzést arról, hogy valaki hogyan forgalmaz az éterben. Nem 
tudhatod, hogy az illető állomás éppen ott van-e és látja: az ilyesmit 
sokan durvának és udvariatlannak tartják. Amennyiben az illető 
bizonyosan a hálózaton van, közvetlen csevegőkapcsolat vagy levél 
útján keresd meg.

3. A "bejelentés" vagy a "dx" parancs használatával ne válaszolj 
személyes megtámadtatásra vagy a személyedet érintő  
megjegyzésre. Válaszolj közvetlen csevegőkapcsolat vagy levél 
segítségével - ha úgy érzed, hogy ezt kell tenned. Gyakran a legjobb 
módszer a személyes megtámadtatást figyelmen kívül hagyni, 
ugyanis a sértegető célja általában az, hogy feldühítsen.

4. Verseny alatt ne írd be sem saját hívójeledet, sem az általad 
üzemeltetett állomást a klaszterbe. Akkor sem, ha az aktuális 
versenyszabály ezt megengedné. Az önbeírást sokan nem tartják 
helyesnek.

Amennyiben nem versenyzel, saját magad beírása megengedett, 
noha valószínűsíthető, hogy néhányan mégis megtámadnak, mert 
az gondolják, hogy az ilyesmi nem megengedhető (ez esetben 
kövesd a 3. pontban elmondottakat).

5. Amennyiben egy barátodat szeretnéd egy versenyben sokszor 
beírni, közben írj be néhány más állomást is. Sokak számára nem 
elfogadható, ha egy állomás uralja a klasztert.

6. Csak azokat írd be, akiket valóban veszel a rádión. Ne írd be 
azokat akiket nem hallasz, azzal a megjegyzéssel, hogy nem hallod. 
Az ilyen beírások zavart okozhatnak és téves következtetésekre 
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vezethetnek a terjedéssel, vagy a sávokban valójában jelenlévőkkel 
kapcsolatban.

7. Ne okozzon gondot, hogy a beírásra szánt állomás milyen 
messziről vagy milyen országból dolgozik. Ha valakit valóban 
hallasz, nyugodtan írd be. Néhány felhasználónak nem fog tetszeni a 
gyakran hallható állomások beírása - noha egy verseny során 
mindenkinek szüksége lehet például egy G hívójelű állomásra a 6 
méteres sávon, sőt más üzemmódban is.

Az alacsony napfoltszám ellenére előfordulhat az is, hogy sok 
országból hallani állomásokat a 10 méteres sávban. No meg a160 
méteres sávban is nehéz elérni a máshol gyakran hallható európai 
országokat.

A sok beírás mindenképpen segít.

8. Ne okozzon gondot, ha egy állomást duplán írsz be. A kluszter 
szoftver szűri a duplákat, de a beírásra a használt log program is 
ugyanezt teszi.

9. Amennyiben olyan beírást találsz, amelyben rosszul adták meg a 
hívójelet, ne írd be újra a rossz hívójelet és ne is tedd azt szóvá. Írd 
be a helyes hívójelet: a sávra szűrt log szoftverek mindkét beírást 
mutatni fogják azonos frekvenciával. Minden klaszterfelhasználó 
saját dolga, hogy megtalálja a beírások közül a rosszat.

10. Ne használd a "dx" vagy "bejelentés" parancsokat másokkal 
való fecsegésre. Amennyiben nem tudod őket elérni 
csevegőkapcsolattal vagy levélben, keress más módot a velük való 
megbeszélésre rádión, konferencia üzemű, vagy más, klaszteren 
kívüli módon.

11. Ha gondod van a beírásokkal, a szűrőkkel vagy az egyéb 
teendőkkel, vedd fel a kapcsolatot a rendszeroperátorral, vagy a 
node más felhasználójával. Ne próbálj segítséget kérni a "dx" vagy 
"bejelentés" parancsokkal. Hasonlóan ne ajánlj fel segítséget ilyen 
módon. Nem minden node értelmezi azonosan a parancsokat a "dx" 
vagy "bejelentés" esetében. Lehet, hogy segítségkérésed további 
zavarokat okoz. Ha valaki mégis segítséget kér a nodon, használj 
csevegőkapcsolatot vagy emailt.

(by David Robbins, K1TTT)
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Néhány megjegyzés saját tapasztalatok alapján:

1. Mint alapberendezéssel, alapantennával és nem különleges hívójellel 
dolgozó állomás, a DX klaszter hasznát abban látom, hogy áttekintést 
nyújt egy sáv terjedési állapotáról. Visszanézve az elmúlt fél óra 
bejegyzéseit, általában képet nyerünk arról, hogy egy adott sávon 
milyen terjedési viszonyok uralkodnak, illetőleg várhatóak. A nagyon 
keresett DX állomások elveszettnek tekinthetőek, ha már bejegyezték 
őket a klaszterbe. Kis teljesítménnyel, nagy pileup esetén próbálkozni 
ilyenkor már nem érdemes.

2. A fenti hátrány úgy kompenzálható, ha mi fedezzük fel a DX állomást, s 
az összeköttetés létrehozása után elsőként írjuk be a klaszterbe a 
keresett DX-et. A legnagyobb DX is egy bátortalan QRL? –lel kezdi a 
munkát, ha ilyet hallunk, ne álljunk tovább.

3. A rámenős versenyállomás hívójeleknek fontos, hogy folyamatosan 
beírják őket. Az önbeírás módja ilyenkor egy másik, pl egyéni hívójel 
alkalmazása. Az ilyen típusú trükk viszont nagyon jól kimutatható a 
cheerleader – azaz a vezérszurkoló, de szebben a pompomlány egyéni 
hívójele alapján.

4. Az utóbbi időben a versenyeken növekszik a félrevezető, hamis 
beírások száma. Emiatt nem kell elhinni mindent, amit látunk.

5. Minden klaszternél jobb a saját fülre hagyatkozni. Saját vételi 
készségünk fejlesztése lényegesen nagyobb eredményt hoz, mint a 
beírások alapján való rádiózás.
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