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Logování p ímo z okna zvukové karty
Jim Hargrave, W5IFP
Logger 32 roz il logovací postupy pro PSK a RTTY módy. Vym ná data z mnoha b ných QSO
mohou být ulo ena do deníku p ímo z p ijímacího okna.
Mohou být automaticky p esunuta do vstupního okna deníku kliknutím na p íslu né slovo nebo íslo
v p ijímacím textovém okn .

Poznámka: Aby v echny tyto polo ky pracovaly, musíte nakonfigurováním vstupního okna deníku
izp sobit po adované polo ky p azením datových polí  "u ivatelsky definovaným polím." Toho

dosáhnete tím, e klepnete pravým tla ítkem my i ve vstupním okn  deníku a zvolíte Nastavení. Poté
vyberte jednotlivá pole která chcete zobrazit za krtnutím v Zobrazení u ivatelských polí. Potom
definujte u ivatelské pole výb rem vhodného titulku a ADIF pole. Podrobnosti o nastavení

ivatelských polí jsou uvedeny v souboru Vstupní okno deníku na jiném míst  souboru Help.

Následující text ukazuje data, která mohou být automaticky p evedena do vstupního okna deníku
kliknutím my í.
de W5ifp Jim Bulverde TX  Grid EL09ss  RST 599 10-10# 10530  IOTA  NA-067 SRX# 219 QSL
via WD5FCA

Stejn  jako v následujících p íkladech, Logger32 nezobrazuje v dy úplný seznam mo ností.  Které
volby mají být zobrazeny, je ur eno v závislosti na slovu / íslu, které je zvýrazn no pravým tla ítkem
my i. Zásadn  bude Logger nabízet pouze pole, která jsou definovaná ve vstupním okn  deníku

VOLACÍ ZNA KA: Klepn te levým nebo pravým tla ítkem my i na
volací zna ku stanice se kterou jste nebo kterou chcete kontaktovat.
Jedná se o pevné pole a nevy aduje nastavení u ivatelem.

Pro usnadn ní identifikace
volací zna ky, m e u ivatel
zvolit zobrazení volací zna ky
v p ijatém textu tu ným písmem.
Chcete-li tuto mo nost nastavit,

ejd te na Zobrazení, pak dol
na Volby RX okna a za krtn te
polí ko v prvním ádku Zobrazit
zna ku tu .
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NAME: Klikn te pravým na jméno a otev e se následující okno.
Vyberte Name a klikn te levým. Toto je pevn  definované pole.

QTH: Klikn te pravým na QTH a vyberte QTH, pak klikn te levým.
 Toto je pevn  definované pole.

GRID SQUARE: Klikn te pravým na Gridsquare a vyberte Gridsquare,
pak klikn te levým. Toto pole vy aduje nastaveni u ivatelem p azením
ADIF pole GRIDSQUARE.

Vá  RST signal report: Klikn te pravým na íselný signal report, vyberte RST
a klikn te levým. Toto je pevn  definované pole.

TEN_TEN number: Klikn te pravým na Ten_Ten #, vyberte 10X#, pak
klikn te levým. Toto pole vy aduje nastavení u ivatelem p azením ADIF
pole TEN_TEN

Ozna ení IOTA island: Klikn te pravým na IOTA íslo, vyberte IOTA
a klikn te levým. Toto pole vy aduje nastavení u ivatelem p azením
ADIF pole IOTA.

Contest QSO number: Klikn te pravým na seriovém contest QSO ísle,
vyberte Ser #, pak klikn te levým. Toto pole vy aduje nastavení u ivatelem

azením ADIF pole SRX
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QSL manager: Klikn te pravým na zna ku QSL managera , vyberte
QSL Via a klikn te levým. Toto pole vy aduje nastavení u ivatelem

azením ADIF pole QSL_VIA

Krom  vý e uvedených b ných polí, je zde také mo nost nastavení pro p enos dat do polí: USER_1,
USER_2 a USER_3. Ty se objeví v rolovacím seznamu pou ívající svá p azená u ivatelská jména.

Nap íklad, jestli je USER_1 p azena v okn  Logbook polo ka "DOK", klikn te pravým tla ítkem na
údaje v okn  Zvukové karty Data budou mít DOK uveden jako jednu z mo ností, jak p enést data do
pole  DOK  ve vstupním okn  deníku. Pro p enos t chto dat musíte mít pole USER_x nastaveno ve
vstupním okn  deníku.
Vzhledem k flexibilit  a víceú elovém vyu ití t chto t i polí, není uveden ádný p íklad.

Poka dé, kdy  kliknete na vý e uvedené prvky, ty se automaticky zobrazí v okn  Logbook Entry. Zde
je ukázka logu zobrazující v echny vý e uvedené polo ky:

Do polí P.Admin a S.Admin (jsou d le itá
pro snadné vkládání US-County, URDA,
DOK , RDA a dal ích údaj  pro sledování
diplom , ale na tomto obrázku chybí) jdou
údaje automaticky vkládat jen obtí ,
proto e jsou to obvykle písmena a íslo,
ili dva r zné údaje, spojené poml kou.

Data  se tam dají velmi pohodln  vepisovat
z klávesnice.
Poli Prim.Admin musí být p azena ADIF
polo ka STATE a poli Sec.Admin polo ka
CNTY.  Ostatním u ivatelským polím jsou

azena stejnojmenná ADIF pole.

V nastavení u ivatelských polí lze k n kterým polím p adit otazník.  Po vypln ní pole se po kliknutí levým na
otazník zobrazí v echny  lokality p íslu né skupiny a po kliknutí pravým se zobrazí seznam v ech ud laných
stanic z p íslu né lokality. Toto okno má svoje vlastní Rozvr ení m ky a jeho vzhled je pln  definovatelný.

Sérií pokus /omyl  a infarktových stav  po „Runtime error 13“  jsem zjistil, e funkce „Otazník pravým“
ve verzi  3.41 funguje pouze s vypnutou funkcí „Vyhodnocení DXCC pouze pro rok 2012.


