
Uživatelské příkazy pro konferenci běžící na SW theBridge (*OKTALK*) 
 

Všechny příkazy se zadávají do tzv. chat okna a musí začínat tečkou, např. .help 
 

.help nebo  .? Vypíše seznam dostupných příkazů 

.about <callsign> Vypíše info pro zadanou stanici do okna vpravo nahoře 

.delurk Zruší monitoring kanálu, viz. příkaz .lurk 

.list Vypíše seznam bulletinů nebo nahraných zpráv, které lze přehrát 
(není nebo nemusí být dostupné na všech konferencích) 

.lookup <callsign> Vypíše informace o zadané stanici: 
Callsign: OK0BS-R 
NodeID: 618370 
Qth: Pardubice,438.750,118.8 
Not busy 

.lurk Echolink systém je velmi rozdílný oproti reálnému rádiu v jedné 
podstatné věci…každý ví kdo poslouchá. Někdy chcete jen 
monitorovat kanál, ale nechcete se zúčastňovat konverzace. To je 
užitečné hlavně v případě sítí nebo větších konferencí, kdy chcete 
jen poslouchat a nemáte co říci. Tento příkaz potlačí zobrazení vaší 
značky jako aktivního účastníka konference, ale zůstane vám 
možnost poslouchat. Změnit tento stav na aktivní a připojit se zpět 
lze příkazem .delurk nebo jednoduše začněte vysílat. 

.play <bulletin #> Tímto příkazem začne přehrávání bulletinu nebo nahrávky. Pokud 
byly během nahrávání posílany i textové informace, budou tyto též 
přehrány. 
Pokud jste v režimu přehrávání, nebudete zobrazeni v seznamu 
stanic na konferenci a nebudete přijímat žádný živý přenos, hlas 
nebo text. K ukončení přehrávání zadejte příkaz .stop nebo se 
jednoduše odpojte. 

.stats Zobrazí statistiku konference (délku běhu, síťový provoz atd.): 
Uptime: 4 days, 22 hours and 9 minutes 
TX packets: 67075, 11.16 Mbytes 
RX packets: 81705, 13.12 Mbytes 
Connections: 40 
Users: 1 of 100 Max 
Bandwidth Tx: 0 Kbps, Rx: 0 Kbps 
Peak users: 3, 5/28 0:18 
Peak Tx bandwidth: 39 kbps @ 5/28 0:19 
Peak Rx bandwidth: 18 kbps @ 5/28 0:19 

.stop Přeruší prehrávání nahrávky, viz. příkaz .play 

.test Tento příkaz umožní pořídit dočasnou nahrávku následující relace a 
přehrát ji po jejím ukončení zpět. To je dobré pro odzkoušení vašeho 
systému bez další asistence a nastavení úrovní audia. Kvalita audia 
je vždy subjektivní věc a proto je dobré slyšet sám sebe. Po zadání 
příkazu se objeví výzva „Your next transmission will be 
recorded and played back“. Nedělejte dlouhé relace, protože 
vše se přenáší v reálném čase přes konferenci. 

.uptime Zobrazí jak dlouho je spuštěna konference 
Uptime: 4 days, 22 hours and 9 minutes 

.version Zobrazí verzi použitého software 
thebridge V 1.06 on i686-pc-linux-gnu 

 


