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 Deset snadných krok  k úsp nému logování.
Thomas Tinge   PA1M

              (Ne, opravdu jsem nepil, kdy  jsem to psal)

Krok 1. Nastavení

Definujte va e rádio, paketové nebo telnet p ipojení (Tools/Configure).
Bez p ipojeného radia to opravdu nebude ono. Program opravdu zá í, máte-
li spotovací spojení (Packet nebo telnet).

Krok 2. Nastavení pozic oken
Nastavte po adované pozice oken otev ením ka dého okna odd len  z menu Window.

Krok 3. ipojte zvukovou kartu a CW rozhraní.
ipojte va i zvukovou kartu k rádiu, abyste mohl p ehrávat wav soubory nebo

zaznamenávat spojení. P ipojte CW interfejs k paralelnímu, sériovému nebo USB
portu pro klí ování CW. Viz ást Interface pro dal í informace.
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Krok 4. Vlo ení zna ky

Ok, te  jsme p ipravení
zapisovat. Default byste m l být
v General log – podívejte se na
titulek okna deníku. Chcete
zapsat qso? Vepi te do pole
zna ky ve vstupním okn  zna ku
stanice, kterou chcete ulo it.
ekn me, e napí ete N1MM.
imn te si Check window s N1 v
m, pozd ji N1M a nakonec jen

N1MM. Toto se stane se zna kou
nebo áste nou zna kou 2 nebo
více znak  dlouhou. Pou ijte my
a klikn te na N1MM v okn Check.
imn te si, e kdy  bude N1MM

v poli zna ky ve vstupním okn , budou default hodnoty nastavené v polích, která
mohou mít defaulty (v tomto p ípad  pole RST) a kurzor bude umíst ný v dal ím
poli, které má být vypln né - pole jména.

Krok 5. Pou ívání mezerníku jako Tab
Ok, toto je nezá ivné, zkuste to jinak. Kliknutím na buton Wipe vy istíte pole
vstupního okna. Kurzor bude znovu umíst ný do pole volací zna ky. Tentokrát
napi te N1MM a stiskn te **MEZERNÍK**. V imn te si, e RST pole jsou znovu
vypln ny automaticky a vy jste posunuti na dal í pole, které má být vypln no.
Vlo te Tom a stiskn te Mezerník. V tomto p ípad  nejste posunuti na dal í pole,
proto e mezerník je ve jménu platný znak. Toto je atypické chování. V ina
contestových polí v sob  nedovolí ádné mezery, tak e mezerník sko í z pole do
pole. Budete ohromen! Opravdu, myslím, e se vám to bude líbit - zvlá  v
contestech.

Krok 6. Pou ívání klávesy TAB
Tak, kdy  mezerník tabeluje, co potom d lá TAB? Tabeluje také! Ale ne tak jako
mezerník. Klávesy TAB (a Shift+TAB) se chovají stejn  jako ve v in  program .
Ská ou z pole do pole, bez pokusu být chytrý. Tak e, pokud pot ebujete zm nit
RST, pou ijte klávesu TAB abyste se tam dostal.

Krok 7. Bandmapy, spoty a dal í

Ok, nyní bude opravdu klidná ást. Pot ebujeme dostat
které spoty do bandmapy. Jestli e máte nastavené

rádio, máte dv  bandmapy a ty by m ly zobrazovat
kmito ty va ich A a B VFO. A jak tam dostaneme spoty?
Samoz ejm  se pot ebujeme p ipojit k packetu nebo
telnetu. Jestli máte internetové p ipojení, zkuste
telnet, jestli máte paketové spojení, zkusíte paket.
Pro výb r klikn te na vhodné tla ítko v paketovém
okn . Pro p ipojení k paketu napi te p íkaz v
jedno ádkovém textovém ráme ku naho e, nap . C K1TTT
a stiskn te enter.
Pak napi te sh/dx/100 (chceme hodn  spot )- jestli je
weekend, jinak napi te jen sh/dx/30. Pro ? Log toti
neuká e staré spoty - default je 60 minut.

Pro pou ití telnet si musíte vybrat telnet server. To
ud láte v konfigura ní obrazovce (pokud jste krok 1
nep esko il). Nechci n co doporu ovat z obavy p ed
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etí ením, ale zkuste toto: zav ete konfigura ní okno a napi te va i zna ku
v okn  "Enter command" a stiskn te enter. Odpov zte na otázku hesla a jestli je
weekend, napi te sh/dx/100 (chceme hodn  spot ), jinak napi te jen sh/dx/30.
Pro ? Log nezobrazí staré spoty – default je 60 min.

Krok 8. Se spoty je zábava
ly by se za ít objevovat spoty. Neobávejte se, není tam ádný leopard.

(Dostáváte spoty?) Nejsou to hloupé erty. V ka dém p ípad , to je to, co mi
lidi v dy íkají. Tak co m eme d lat se spoty? Mnoho v cí. Za prvé si v imn te,
e ka dý spot (mimo US a VE a spot  z va í vlastní zem ) má vedle sebe sm rování
boomu. (kdy  sm rování neodpovídá, jd te do Station dialog v Config a zm te
va e stani ní data - pot ebujete zadat va i zem pisnou ku a délku. Jestli e
je neznáte, nezoufejte - toto není hodina zem pisu, Hi.)

Máte tedy spoty v bandmap . Zkuste na jeden JEDNOU kliknout. V imn te si, e se
rádio naladí na kmito et spotu. Také si v imn te, e se volací zna ka objeví na
ráme ku okolo text boxu volací zna ky ve vstupním okn . Te  stiskn te mezerník
znovu. Spot sko í do textboxu zna ky! Poj me to zkusit jinak. Klikn te na buton
Wipe (nebo stiskn te Ctrl+W). Te  la te rádio ke kmito tu 300 Hz okolo dal ího
spotu. V imn te si, e se zna ka znovu objeví na ráme ku a mezerník znovu ulo í
zna ku do textboxu.
Ok, zkuste Wipe znovu. Te  na spotu dvojklikn te my í. Uvidíte, e p esko íte na
kmito et spotu, ale tentokrát je zna ka umíst ná do pole zna ky a default pole
jsou vypln ná a vy jste p ipraven kopírovat dal í prázdné pole (v tomto p ípad
jméno).
Sma te to je  jednou. Poj me zkusit skákání kolem spot  bez pou ití my i.
Kurzor by m l být v poli zna ky. Jestli e tam není, dejte ho tam. Te  stiskn te
CTRL+ ipka nahoru nebo Ctrl+ ipka dol . M l byste sko it ze spotu na spot na
stejném pásmu. Vyberte jeden ze spot , kde m ete sly et stanici. Pou ijte
kurzorové klávesy UP a DWN (tentokrát bez CTRL) k lad ní stanice. Ka dým tiskem
klávesy posko í kmito et o 100 Hz na SSB a 20 Hz na CW (konfigurovatelné). Vy se
usmíváte, nev íte? Je tam toho daleko víc!
Napi te zna ku do vstupního okna a stanici volejte. Voláte 5 minut neúsp ?
Nevadí, pooto te ladícím knoflíkem na radiu o pár stovek Hz. Zna ka zmizí ze
vstupního okna a ulo í se do bandmapy. Volejte jiné stanice a za chvíli klikn te
na neud lanou zna ku v bandmap . To vás vrátí na její kmito et a m ete ji
zkusit volat znovu... Víc klávesových trik  uvidíte v: Key Assignment a Key list

Krok 9. Aktuální ukládání spojení.
Obra me pozornost na aktuální ukládání spojení. Zadejte zna ku v textboxu zna ky
a stiskn te mezerník, potom napi te jméno, n jaké jméno krom  'Artur' v textboxu
jména. (Omlouvám se, opravdu nemohu být zodpov dný jestli e napí ete Artur.)
Napsal jste Artur a nic se nestalo, e? Te  se zlobíte. Tady je tvr ák.... Ok.
Zpátky k úkolu. Spojení je hotovo a chcete ho zapsat práv  te ? Stiskn te Enter
a v imn te si, e se spojení objeví v okn  deníku.

Te  zábavná ást. Vlo te stejnou zna ku znovu a stiskn te mezerník. Podívejte,
podívejte! Stane se to co obvykle, ale stanou se také dv  dal í v ci. První QSO
se uká e ve spodní ásti okna deníku a jméno z prvního QSO se objeví v poli
jména. Kdybyste zapisoval v contestu jako ARRL DX, z prvního QSO by byl vypln ný
výkon. Jestli e bylo první QSO na stejném pásmu jako toto, pak se objeví slovo
DUPE VELKÝMI ERVENÝMI PISMENY. Cht l jsem pou ít slovo "Dope" (drogy), ale pak
jsem si myslel, e by nikdo necht l program pou ívat. Opravdu byste m l
pracovat s dupe, proto e t eba nejste v jeho deníku. Je skute  snadn í s ním
pracovat, ne  mu vysv tlovat "vy jste dupe, drogo!"

Ok, stiskn te Enter a Dupe zapi te. Nesouhlasíte se mnou o ukládání dupe? Pak
KLIKN TE PRAVÝM v okn  deníku na ádek s DUPE a vyberte Delete. Ne, nechystám se
vám íct co d lat s dialogovým oknem které se objeví. V ím vám. Cítím se, jako
e jsme ji  p átelé.



4

Krok 10. Vzru ující finále
Vzru ující finále... Kdybych to nazval nudné finále, tak to nebudete íst nebo
ano? Toto je druh nudy, ale já jsem opravdu nemohl v it, e se dostanete tak
daleko. Tento krok je pro v echny báje né v ci, které m ete zm nit v tomto
programu. Kdybych se je pokou el vysv tlit v echny, vy byste to ne etli, tak zde
je jich jen n kolik. Podívejte se na menu Edit. Zde m ete zm nit pou ití mnoha
buton  v programu, jako CW butony, paketové, telnetové, atd.

Menu Tools vás nechá p epo ítat skóre contestu, obnovit soubor country (v inou
WL_CTY.DAT) pou itím Import country list from downoloaded file. Menu Config vás
nechá m nit stavové tabulky, sek ní tabulky, m nit konfigura ní volby, které
jste dote  v echny znal a m l rád.

Krok 11. CW a WAV Recordings
"Hej ! po kej !" eknete, ekl jste, e tam bude 10 snadných krok  - co je to
íslo 11 za obchod? Na to je velmi jednoduchá odpov . Lhal jsem. Cht l jsem
psát jen 10, ale zapomn l jsem vám íct o CW a SSB butonech. Jsou p ednastaveny
v továrn  (ok, v mém dom ) a jsou velmi u ite né nejenom m . Zkuste je v ka dém
ípad . Jestli e máte CW rozhraní, CW butony vysílají zatracen  dobrou CW,

dokonce ikdy  d láte dal í v ci, jako posouvání oken. M l byste to lépe ocenit,
proto e to bylo velmi obtí né kódovat a jsem na to velmi hrdý.

Stejné butony jsou pou ité v SSB k poslání WAV soubor . Zatím co se toto zdá
obtí né, bylo to ve skute nosti docela snadné, ale jestli e jste ohromení, je to
OK. Nezajímá mne, jste-li ohromení. Nemusíte p ipojovat rádio a t it se z této
báje né vlastnosti, p ipojte reproduktor ke zvukové kart  a m ete poslouchat
moje melodické volání CQ, kdy  kliknete na buton CQ. Ve skute ném contestu
budete chtít p ipojit výstup zvukové karty k va emu mikrofonnímu vstupu  rádia -
es audiotransformátor a odporové p izp sobení. Vysokoimpedan ní strana (s
ed adnými odpory 100k) jde do mikrofonního vstupu, nízkoimpedan ní strana jde

do reproduktorového výstupu zvukové karty. Samoz ejm , e budete pot ebovat
nastavit úrovn  pou itím softwaru, který je ve va em opera ním systému nebo ke
zvukové kart . Viz ást Interface pro více informací.

Tato v c zaznamená také zvuk va ich QSO, ale to si najdete v souborech nápov dy.

Doufám, e jste se pobavili z této rychlé cesty tolik, jako já jsem se bavil,
kdy  jsem ji psal. A podruhé íkám, ne, nepil jsem kdy  jsem to psal.


