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2.6.11 Správa povrchů, barvy a písma 
Nastavení konfigurace pro N1MM Logger Plus umožňuje přizpůsobení většiny písem a barev 
použitých v programu. Pro přístup Spravovat vzhledy, barvy a dialogového okna písma, 
vyberte Manage Skins, Colors and Fonts v menu Config vstupního okna. 

 

1. Záložka Colors 
Karta Barvy zobrazuje aktuální nastavení pro 24 programových barev. Kliknutím na tlačítko 
Change v levém sloupci můžete vybrat jinou barvu. Pokud zvolíte barvu jinou, než výchozí 
barvu (přečtěte si o výchozí barvě níže),  tlačítka Reset se zobrazí na pravé straně. Kliknutím 
na Reset se barva vrátí  na výchozí hodnotu programu, bez ohledu na povrch, který právě 
používáte.  Nastavení barev lze rozdělit do tří kategorií: globální, sdílené a samostatné. 
 
Globální nastavení barev ovlivňuje všechna okna v programu. Příklady globálních barev jsou: 
    - Barva pozadí pro všechna programová okna 
    - Barva pozadí pro tlačítka programu 
    - Barva pozadí pro textové oblasti většiny oken 
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Nastavení sdílených  barev ovlivní několik oken v programu. Příklady sdílených barev jsou: 
    - Barvy značky (Dupes, normální QSQ mults, dvojitý mults): ovlivňue barvy značek v 
       bandmapě, digitál Interface, příjímacím okně a v poli volací značky ve vstupním okně. 
 
V příkladu rozšířeného sdílení, v Editoru funkčních kláves, jsou komentářové řádky označeny 
barvou volacího znaku Dupe, Linky Run zprávy jsou barvou normálního QSO a linky S&P 
zpráv jsou v barv2 Double Mult. 
 
Barvy pozadí volací značky (Dupe, normal QS, mults, dvojitý mults):   ovládá barvy pozadí v 
okně Check a tlačítka Band panelu ve vstupním okně. 
 
Speciální barvy ovlivňují pouze jedno okno. Příklady samostatnýcho barev jsou: 
-  Frekvence a barvy linek ovlivňují pouze bandmapu(y) 
-  Barva pozadí, barva normálního textu a barva mé značky platí pouze pro přijímací okno DI 
-  Barva indikační tečky TX ve vstupním okně - barva je normálně červená a při TX se změní 

 
2. Záložka Fonts 
Karta Písma zobrazuje aktuální nastavení pěti programových písem. Kliknutím na popis  
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písem umožňuje zvolit font a výchozí velikost písma. Pokud jsou vybraný font a  velikost 
písma jiné, než je výchozí písmo v programu (přečtěte si o výchozím písmu níže), tlačítko 
Reset se objeví napravo od popisu písma. Stisknutím tlačítka Reset se font vrátí na výchozí 
hodnotu, bez ohledu na povrch, který právě používáte. 
Při velké změně velikosti písma se některá okna automaticky nepřizpůsobí novým velikostem.  
Bude nutné je zavřít a znovu otevřít okna aby se nová velikost zobrazila správně. 
 

· Vstupní okno volací značky 
Ovlivňuje fonty a velikost písma polí vstupního okna - značky, reportu a contestového 
Exchange 

· Medium - střední - Screen Text a Tables  
Ovlivňuje fonty a velikosti písma výstrah a speciálních zpráv ve vstupním okně, okně 
Info, a okně násobičů 

· Small - malé - většina labels, deníku a stav datové sítě Window  
Řídí fonty a velikost písma pro poznámky v dolní části okna Info, mřížek v logu a 
status sítě Windows 

· Smaller - menší - tlačítka, malé Labels, okna Bandmapa  Značky  
Řídí fonty a velikost písma pro všechna programová tlačítka a tabulky poznámek v 
horní části okna Info, tabulka skore v Available Mults and Qs,  frekvence a značky v 
Bandmapě, text v okně násobičů. Tyto fonty jsou použité  ve všech oknech programu. 

· Fixed - pevné - Digital Interface, Telnet a okno Score  
Řídí fonty a velikost písma pro okno Check,, Telnet a přijímací okno Digital Interface 
a okno Score Summary. 

 
Po kliknutí do rámečku písma se otevře 
klasické okno Windows pro volbu 
písma. Při zadávání se nesmí překročit 
velikost písma 16, jinak se písmo 
neuloží. Vyzkoušel jsem tuto fintu -  
aspoň jednou písmo změnit a uložit a 
ono se tak dostane do INI souboru. 
Potom INI soubor otevřít v NotePad, 
definici písma najít, změnit a uložit.  
 
 
 
 

[ApplicationFonts] 
FixedFont=Consolas,18.00,True,False                                     První parametr je název fontu, 
LargeFont=VAG Round,15.75,False,False                              druhý je velikost písma, třetí je tučné 
MediumFont=Arial,12.00,False,False                                       a čtvrtý je šikmé písmo   
SmallFont=Arial,8.00,False,False 
SmallFont2=Consolas,12.00,False,False 
 
Program nový parametr použije, ale nekontroluje 
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3. Skins Menu 
 
Klikněte na odkaz v levém horním rohu. 
 

 
 
1. Vložte stávající Skin 
Skiny jsou kolekce nastavení, které zahrnují font, velikost písma a barvu. N1MM+ obsahuje 
řadu vestavěných vzhledů (viz screenshot), ze kterých si můžete vybrat. Tyto vestavěné 
vzhledy nemůžete změnit, ale můžete je použít jako základ pro vytváření vlastních skinů. 
 
1.1. Load Skin ze souboru 
Nahraje písma a nastavení barev ze souboru .SKIN. Soubory musí být umístěny v adresáři   
Dokumentets \ N1MM Logger + \ SkinsAndLayouts. 
 
 
1.2. Load Default Skin 
Vyplývá z textu. Dostane Vás zpět na výchozí font,  barvu a písma. 
 
 
2. Uložit aktuální volby jako Skin soubor 
Po nastavení barvy a písma, můžete nastavení uložit v souboru .SKIN, které budou uloženy ve 
vašich Documents \ N1MM Logger + \ SkinsAndLayouts. 

 

4. Další nastavení 

 

Ty se nacházejí v dolním rámu dialogu, a zobrazí se spolu s některou z karet 
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1. Zobrazit formulář Písmo sizers 

 

Povolení tohoto nastavení umožňuje nastavit individuální velikost písma ve zvláštních 
oknech, bez ohledu na nastavení výchozí velikost písma. Pokud je to povoleno, objeví se  
ovládací prvky písma Sizer v pravém horním rohu těchto oken: Telnet, log, je k dispozici v 
Mults & Qs, násobiče, Digital Interface, info, Check, Skóre Summary a bandmap. 

2. Snap to Windows edges   (zarování oken) 
Povolení tohoto nastavení zjednodušuje úkol sladit okna programu přilehlé k sobě navzájem. 

3. Tooltips 

 

Popisy zobrazují užitečné rady, které se objevují při pozastavení myši nad určitými místy v 
oknech programu. Volba v dolní části okna Skins, Colors a  písma vám umožní vybrat si mezi  
 
- None - žádné bubliny (jakmile budete s programem v pohodě),  
 
- standard  tooltip - obvykle jeden řádek textu  
 
-  "Balloon" tooltip, který může mít několik řádků. Zjistíte, že bubliny jsou velmi užitečné 
    v bandmapách a oknech Available Mults a QS, přejetí myší přes call-sign zobrazuje dobu  
    trvání spotu, odkdy a cokoliv, co bylo umístěno v textovém poli spotu, 
 
 
Poslední změna: 23.březen 2015 02:16:01 GMT + 2 od K8UT. 
© Copyright 2004-2015 - N1MM Logger. Všechna práva vyhrazena 
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