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1. El®szó

Ez a dokumentum a SMOG-P, ATL-1 és SMOG-1 m¶holdak automatikus spektrum fájl-
jainak megjelenítését írja le gndapp-pal.

2. Leírás

A gndapp vétel közben automatikusan kirajzolja a vett automata spektrum képeket. Van
lehet®ség a programba betölteni elmentett csomagokat. A forrás lehet a gndapp packets
log fájlok (logs mappa smogp_packets.txt, atl1_packets.txt vagy smog1_packets.txt),
de lehet más program által vett csomagok. Mindkét esetben ugyanazokat a lépéseket
kell végrehajtani, azzal a különbséggel, hogy a gndapp packets logokat egyszer¶en be
kell másolni, míg más forrásból származó csomagoknál a lényeg, hogy a csomag hexade-
cimális tartalma legyen bemásolva úgy hogy a csomagok között soremelés van (enter).
A 1 ábra alapján meg kell nyitni a "manual packet input" ablakot. Ezt a bal fels® sa-
rokban lév® "Options" legördül® menüben a "load packets" menüpont megnyomásával
lehet megtenni vagy a ctrl+o billenty¶ kombinációval. A felugró ablakba kell bemásolni
a gndapp smogp_packets.txt vagy atl1_packets.txt vagy smog1_packets.txt tartalmát.
Ha más forrásból származik a csomag, akkor a csomag hexadecimális formában egymástól
enterrel elválasztva kell beilleszteni. Ez a tartalom programtól függ®en a pkts vagy json
fájlokban van.

1. ábra. Csomagok betöltése ablak el®hívása
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A 2 ábrán látható, amikor küls® forrásból származnak a csomagok (gndsw packets
mappa tartalma). Az egyes sorok hosszabbak, csak nem fér ki az ablakba a sorok további
része.

2. ábra. Csomagok hexadecimális tartalma
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Ha mindent jól csináltunk és a betöltött csomagok tartalmaznak automata spektrum
csomagokat akkor a 3 ábrához hasonló gra�kon jelenik meg. Ezzel párhuzamosan a spekt-
rum adat elment®dik a downloads mappába png és csv kiterjesztéssel.

3. ábra. Spektrum megjelenítés

3. SMOGCLI2 pkts forrás

Nyisd meg a pkts fájlt excel-lel vagy openO�ce calc-al (vagy hasonló táblázat kezel®
programmal) a 4 ábrán látható paraméterekkel. Ezután a data oszlop tartalmát másold
be a gndapp "manual packet input" ablakba ahogy a 5 ábrán látható.
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4. ábra. libreO�ce pkts fájl betöltése
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5. ábra. pkts data oszlop
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