
DDXXSSppiiddeerr ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ� DXSpiderዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

QRZ.COM ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

DXSpider ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

DDXXSSppiiddeerr ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

ዝ�ዝ�ዝ�ዝ� ዝ�ዝ�

DBAVAIL ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ� Database ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

DBSHOW

SHow/Configuration [<nodecall>]
ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�<nodecall>
ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SHow/Configuration [<node>]
ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ� Node ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

ዝ�ዝ�(v1.51 build57.191)

SHow/Configuration/All ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�(v1.51 build 57.191)

SHow/Configuration/Node ዝ�ዝ�ዝ� SH/C ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SHow/Date [<prefix>|<callsign>] ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SHow/DX ዝ�SH/DX ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SHow/DXCC <prefix>
<prefix>ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�sh/dx
ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�?

SHow/DXStats ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ� DX ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SHow/FILES [<filearea>[<string>]] Filearea ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SHow/FILTer 
ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SHow/HFStats ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ� HF ዝ� DX ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SHow/HFTable
ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�HF ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SHow/LOG [<callsign>] ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SHow/MOon 
[ndays][<prefix>|<callsign>] 

ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SHow/MUF <prefix> [<hours>][long] ዝ�ዝ�ዝ�ዝ� Prefix ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SHow/NEWConfiguration [<node>] SH/Configuration ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�



SHow/NEWConfiguration/Node SH/Configuration/Node ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SHow/Prefix <callsign> Prefix-Database ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SHow/QRA <lat> <long> ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SHow/QRA <locator> [<locator>] ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SHow/QRZ <callsign> QRZ.COM ዝ�ዝ�<callsign>ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SHow/ROute <callsign> ... <callsign>ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SHow/SATellite 
<name>[<hours><interval>]

ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SHow/STation [<callsign> ..] <callsign>ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SHow/Sun 
[ndays][<prefix>|<callsign>] 

ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SHow/TIme [<prefix>|<callsign>] ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SHow/VHFSTats ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ� VHF ዝ� DX ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SHow/VHFTAble
ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�VHF ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SHow/WCy ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ� WCY ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

Who ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

ዝ�ዝ�ዝ�ዝ� ዝ�ዝ�

SET/Address <your address> ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�SET/QTH ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SET/ANnounce ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SET/ANNTalk Talk-message ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SET/BEep Beep ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SET/DX DX ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SET/DXGrid DX ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SET/ECho ECHO ዝ� ON ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�Telnet ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SET/EMail <email> ... e-mail ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SET/HEre ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SET/HOMENode <node> ዝ�ዝ�ዝ�ዝ� Homenode ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SET/LAnguage <lang>
ዝ� ዝ� ዝ� ዝ� ዝ� ዝ� ዝ� ዝ� ዝ� ዝ� ዝ� ዝ�

(en=Engilish,nl=Nederland,de=Deutch,it=italiano)



SET/LOcation <lat & long> ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SET/LOGINinfo ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SET/Name <your name> ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SET/NOHEre
ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�Talk-message ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

ዝ�ዝ�

SET/Page <n> ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�n=0 ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SET/PASSword Telnet ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ� Password ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SET/Qra <locator> ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SET/QTH <your qth> QTH ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SET/TALK TALK message ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SET/WCY WCY ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SET/WWV WWV ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

SET/WX WX ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

UNSET/ANnounce ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

UNSET/ANNTalk Talk message ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

UNSET/BEep Beep ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

UNSET/DX ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

UNSET/DXGRID ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

UNSET/ECho ECHO ዝ� OFF ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�Telnet ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�)

UNSET/EMAIL ዝ�ዝ�ዝ�ዝ� e-mail ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

UNSET/HERE
ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�Talk-message ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

ዝ�ዝ� (SET/NOHere ዝ�ዝ�ዝ�)

UNSET/LOGININFO ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

UNSET/PASSWORD Password ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

UNSET/TALK TALK message ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

UNSET/WCY WCY ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

UNSET/WWV WWV ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

UNSET/WX WX ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�



ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

ዝ�ዝ�ዝ�ዝ� ዝ�ዝ�

ACCEPT ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

ACCEPT/ANNOUNCE [0-9] <pattern>

ACCEPT/ANNOUNCE [0-9] <pattern>

ACCEPT/SPOTS [0-9] <pattern>

ACCEPT/WCY [0-9] <pattern>

ACCEPT/WWV [0-9] <pattern>

REJECT ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

REJECT/ANNOUNCE [0-9] <pattern>

REJECT/SPOTS [0-9] <pattern>

REJECT/WCY [0-9] <pattern>

REJECT/WWV [0-9] <pattern>

CLEAR/ANNOUNCE [1|all] ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

CLEAR/ANNOUNCE [input] <callsign> [0-9|all]

CLEAR/ROUTE [1|all] Clear a route filter line

CLEAR/ROUTE [input] <callsign> [0-9|all]

CLEAR/SPOTS [0-9|all]

CLEAR/SPOTS [input] <callsign> [0-9|all]

CLEAR/WCY [1|all]

CLEAR/WCY [input] <callsign> [0-9|all]

CLEAR/WWV [1|all]

CLEAR/WWV [input] <callsign> [0-9|all]



DXSpider での SH/DX の使い方

ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ� SH/DX [option] ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

使用例 1： SH/DX 20 on 6m <-6m の DX レポートを２０件表示します。

2： SH/DX 9M2 <-9M2 の DX レポートを１０件表示します。

ዝ�ዝ�ዝ�SH/D ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

Option ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

by_xxxx ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

使用方法 - 引数の例または説明 使用例

on <band> - 160m 20m 2m 23cm 6mm SH/DX on 160m <-160m の DX レポートを表示します。

on <region> -  HF VHF UHF SHF 等 (詳しくは SHow/BANDs をご覧ください)

SH/DX on VHF <-VHF 帯の DX レポートを表示します。

<number> - 20 30 40 等, SH/DX 50 <-DX レポートを５０件表示します。

<from>-<to> - <from>番から<to>番 SH/DX 50-60 <-５０から６０件目の DX レポートを表示します。

<prefix> - W3 HC8 9M2 SH/DX 9M2 <-9M2 がプリフィックスの DX レポートを表示します。

*<suffix> -  *<suffix> SH/DX *AOU <-JN3AOU,Wx1AOU 等の DX レポートを表示します。

*<string>* - <string>を含むコールサイン SH/DX *QS* <-JA3QSO,JA1QSL 等の DX レポートを表示します。

day <number>- <number>日のレポートを表示 SH/DX day 2 on 6m ２日前の 6m の DX レポートを表示します。

day <from>-<to>- <from>日から<to>日前を表示,SH/DX day 2-3 HC <-２から３日前の HC の DX レポートを

表示します。

by <call> -  by JN3AOU SH/DX by JN3AOU <-JN3AOU が投稿した DX レポートを表示

します。

<text> - <text> SH/DX weak  <-Remarks に"weak"が含まれる DX レポート

を表示します。

qsl - 上記(text）の応用で QSL-INFO が書いてあるもののみ探し出す。

iota - 同じく応用で IOTA を探す

ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ� SH/DXCC <prefix> [option] 
ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ� SH/DX ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

使用例： SH/DXCC JA <-JA カントリ（日本）のレポートを表示する。JA1QRZ,7K1QRZ,8J1QRZ 等

SH/DXCC by JA <-JA 局がアップしたレポートを表示する。(現在、無効のようですので SH/DX by J

と入力してください。)

Option ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ� SH/DX ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ� ዝ�ዝ�SH/DXCC JA on 6m 



フィルタの設定の仕方

Dxspider ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ� DX ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�,ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�,WWV,WCY ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

DX ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�Acceptዝ�
ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�Reject) 
ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ� Accept/Spots [1-9] <ዝ�ዝ�>
ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ� Reject/Spots [1-9] <ዝ�ዝ�>
[1 ዝ�ዝ� 9]ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

1 の例：Accept/Spots freq 10m  <-10m のレポートを表示します。

2 の例: Reject/Spots call_zone 1,2,3 <-CQZONE1,2,3 のレポートは表示しません。

<ዝ�ዝ�>ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

call ዝ� DX ዝ�ዝ�by ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�origin ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

sh/filter

JN3AOU : spots

filter1 reject call_zone 1,2,3

filter1 accept freq 10m
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Reject ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ� Reject call_zone 1,2,3 ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

ዝ�Zone1,2,3 ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ� Rejectዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�(Zone 1,2,3 ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ� accept freq 10m ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

ዝ�ዝ� 10m ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

 v

ルール１ |

┌───────────|─┤

│reject call_zone 1,2,3| │(Zone1,2,3 のレポートはここで即座にゴミ箱へ(Reject)

├───────────|─┤

│accept freq 10m | ｜(10m のレポートはここで抽出されてユーザーの画面へ）

└───────────|─┘

v（どれにもマッチせずに矢印のように素通りしてきたものは最終的にゴミ箱へ）

ゴミ箱



ዝ�ዝ�ዝ� SH/FILTer ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ� Clear/Spots 1 ዝ�ዝ�ዝ�Clear/Spots all ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

使用できる条件 引数として使える物 条件例 意味

freq <range> 0/30000 hf hf/cw 6m,4m,2m freq 10m,6m <-10m と 6m のレポート。

on <range> freq と同様。詳しくは SH/BAND on 2m  <-2m のレポート。

call <prefixes>  G,W,UA call G,W,UA <-G,W,UA がプリフィックスのレポート。

info <string> iota qsl  info qsl  <-コメントに QSL とあるレポート。

by <prefixes>  G,W,UA by G,W,UA <-G,W,UA から始まるコールの局がアップし

たレポート。

call_dxcc <numbers> 95 (sh/pre JA)ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ� call_dxcc 95 <-DXCC(No.95)ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

call_itu <numbers> 44,45,46 call_itu 44  <-ITU-Zone 44 のレポート。

call_zone <numbers>  25 call_zone 2,3,4 <-Zone2,3,4 のレポート。

by_dxcc <numbers> 95 by_dxcc 95 <-DXCC(No.95)の局がアップしたレポート。

by_itu <numbers>  call_itu 44 <-ITU-Zone 44 の局がアップしたレポート。

by_zone <numbers>

origin <prefixes> J 等  origin J  <-J から始まるコールのノード局に書き込ま

れたレポート。

ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�WWVዝ�WCY ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

ዝ�ዝ�DX ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

Accept/Announce , Accept/WWV , Accept/WCY Clear/Announce ዝ�ዝ�Spots ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�Spot ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ� Freq ዝ� call_xxxx ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�

ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�)
call は DX 局、by は投稿者(レポータ）、origin が書き込まれたノードという定義です。ここは先程と同じです

ね。

origin <prefixes>

origin_dxcc <numbers>

origin_itu <numbers>

origin_zone <numbers>

ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ� E-Mail ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�ዝ�
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