Ohjeet miten käytetään WSJT-X ohjelmaa siten, että kaksi eri konetta käyttää samaa lokitiedostoa vuorottain pilvipalvelun avulla
TARKOITUS:
Ajatuksena on käyttää kahta eri PC laitetta WSJT-X ohjelman kanssa siten, että molemmilla koneilla olisi käytössä aina viimeisin wsjtx.log tiedosto siten, että log-tiedosto siirretään automaattisesti komentojonon avulla aina WSJT-X ohjelman suorituksen aluksi  kulloinkin käytössä olevalle koneelle paikallisesti käyttöön.  Vastaavasti kun ohjelman ajo päättyy tiedosto tallennettaan takaisin pilvipalveluun odottamaan seuraavaa käyttökertaa. 
EDELLYTYKSET: 
- Internet yhteys
- Käyttäjältä edellytetään Windows 10 käyttöjärjestelmäm perusosaaminen
- Kaksi tietokonetta, jotka ovat identtisiä asennusohjelmien ja polkujen kohdalta. Jos koneet poikkeavat merkittävästi, on osattava konfiguroida tarvittavat polut komentojonoon oikein erikseen molempiin koneisiin.
- Pilvipalvelu asennettuna molemmille koneille, johon käyttäjällä pääsy tarvittavin oikeuksin     
ASENNUS PERIAATE:
- Aivan aluksi on pilvipalvelu oltava asennettuna molempiin PC koneisiin samalla tavalla
- Kun pilvipalvelu (esim. OneDrive) on asennettu, luodaan sinne oma kansio lokia varten esim. "WSJTlog" tai vastaava. Nimi on huomioitava komentojonon oikein polkumäärittelyissä samaksi jonka olet antanut. 
- Kun pilvipalvelun kansio on luotu niin kopioidaan aluksi  manuaalisesti  viimeisin  lokitiedosto luomaasi kansioon ( tämä tehdään vain kerran). Kannattaa myös kopioida toinenkin kopio log-tiedostosta vanuuskopioksi ennen käyttöönottoa, jotta voi tarvittaessa palata alkutilanteeseen.
- Seuraavaksi muokkaa esimerkin kaikki tiedostopolut vastaamaan oman koneesi vastaavia polkuja. Kaikki koneet ovat yksilöllisiä eli eri asennusympäristöt vaikuttavat sijainteihin.  Jos käytössä on ainoastaan C:\Levy, joka ei ole osioitu niin esim. Onedrive hakemisto löytyy yleensä omana kuvakkeena resurssienhallinnan C:\ juurihakemistossa. Klikkaamalla kuvaketta hiiren oikealla näppäimellä ja valitsemalla  listasta "Ominaisuudet" niin avautuu  ikkuna josta polkutieto näkyy  [esim. C:\Users\Ilkka ]
- Kun polkutiedot on määritelty vastaamaan omaa konetta, niin kopioidaan alapuolella oleva komentojono ja tehdään siitä muistio ohjelman avulla oma tiedosto, jonka nimeksi annetaan WSJTX.CMD ja kopioidaan se kovalevyn  C:\users\käyttäjä hakemistoon [ esim. C:\users\ilkka ]

- Kun komentojono on asennettuna tarvittavassa sijainnissa, avataan resurssienhallinta ja klikataan  luotua WSJTX.CMD tiedostoa hiiren OIKEALLA näppäimellä ja avautuvasta listasta valitaan "Lähetä kohteeseen" ja edelleen kohta "Työpöytä (luo pikakuvake)". Tämä tekee työpöydälle  komentojonon käynnistys kuvakkeen, jolla WSJT-X ohjelma nyt tästä eteenpäin aina käynnistetään.  Jos käytetään alkuperäistä WSJT-X käynnistyskuvaketta ,niin ohjelma kyllä  käynnistyy, mutta kopiointia ei tapahdu. On huomattava, että WSJT-X ohjelma käynnistetään aina komentojonon avulla ja näin menetellään  molemmissa koneissa,  joissa on tarkoituksena käyttää aina yhteistä  lokitiedostoa.
Kun tarvittavat polku muutokset komentojonoon on tehty,  niin kannattaa ennen käyttöönottoa testata komentojonon oikea toiminta molemmissa koneissa, eli tarkistaa että komentojono (=  WSJTX.CMD ) toimii siten että kun komentojono käynnistetään eli:
1. Pilvihakemistosta haetaan   WSJT.log tiedosto käytössä olevaan paikalliseen koneeseen WSJT-X:n lokihakemistoon
2.  WSJT-X lokihakemistossa sijaitseva WSJT.log tiedosto kopioituu samaan hakemistoon WSJT.OLD nimiseksi  tiedostoksi.
3. WSJTX-N lokihakemistoon on kopioitunut pilvipalvelussa oleva WSJT.log tiedosto (eli se jota ruvetaan kyseisessä koneessa käyttämään)
4. Kun WSJT-X:n käyttö lopetetaan, niin nyt käytössä oleva  WSJT.log tiedosto kopioidaan takaisin pilvipalveluun
HUOM !!! KUN KOMENTOJONO AJETAAN, NIIN JOS NÄYTTÖÖN ILMESTYY MUSTA KOMENTOJONON SUORITUSTA ESITTÄVÄ MUSTA IKKUNA, NIIN SITÄ EI SAA SULKEA KESKEN, SILLÄ MUUTEN KÄSKYJEN SUORITUS LOPPUU ENNENAIKAISESTI JA VIIMEISTÄ KOPIOINTIA TAKAISIN PILVEEN EI TAPAHDU. IKKUNAN VOI VAIKKA PIENENTÄÄ ALAPALKKIIN JOS SE VIE TURHAA TILAA NÄYTÖLTÄ . 
ALLA ESIMERKKI KOMENTOJONOSTA JA SELITYS  REM-LAUSEKKEINA KOMENTOJEN MERKITYKSESTÄ
===========================

REM ****WSJT-X lokitiedosto yhteiseksi kahdelle koneelle V 1.0 OH1KT****
REM siirrytään aluksi paikallisen koneen WSJT-X:n lokihakemistoon  
CD C:\Users\Ilkka\AppData\Local\WSJT-X 
REM Nimetään siellä oleva lokitieosto uudelleen wsjtx.old nimiseksi varatiedostoksi jos jotain menee pieleen
REM niin nimeämällä tuon OLD tiedoston  LOG päätteiseksi on viimeisin omalla koneella ollut versio myös käytettävissä
COPY/Y wsjtx.log *.OLD
REM Siirrytään juurihakemistoon
CD C:\\
REM Seuraavaksi siirrytään pilvipalveluun (HUOM! Pilvipalvelu sanan kohdalle oma polkusi ko palveluun)
REM usein OneDrive hakemisto on muotoa esim. C:\users\Ilkka (users \käyttäjän nimi tai vastaava)
CD C:\pilvipalvelu\
REM Kopioidaan lokitiedosto omalle koneelle
COPY/Y wsjtx.log C:\Users\Ilkka\AppData\Local\WSJT-X\*.log
REM Siirrytään WSJTx ohjelmahakemistoon ja käynnistetään WSJT-X ohjelma
C:\Program files\WSJT-X\bin\WSJTX.exe 
REM siirrytään takaisin C-levylle juureen
CD C:\\
REM Siirrytään paikallisen koneen WSJT-X:n lokihakemistoon  
CD C:\Users\Ilkka\AppData\Local\WSJT-X 
REM kopioidaan viimeisin lokitiedeosto takaisin pilveen
COPY/Y wsjtx.log C:\pilvipalvelu\*.log

=====================================
Kopioi alla oleva komentojono omaksi WSJTX.CMD nimiseksi tiedostoksi sopivalla tekstieditorilla esim. Windowsin omalla apuohjelmalla Notepad ( eli "Muistio" FIN versiossa) ja muokkaa polut oman koneesi polkumäärittelyjä käyttäen ja tallenna molemmille koneille. 
 
CD C:\Users\Ilkka\AppData\Local\WSJT-X 
COPY/Y wsjtx.log *.OLD
CD C:\\
CD C:\pilvipalvelu\
COPY/Y wsjtx.log C:\Users\Ilkka\AppData\Local\WSJT-X\*.log
C:\Program files\WSJT-X\bin\WSJTX.exe 
CD C:\\
CD C:\Users\Ilkka\AppData\Local\WSJT-X 
COPY/Y wsjtx.log C:\pilvipalvelu\*.log




