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Toto je velmi dobrý samostatný závodní program, který má všechny potřebné funkce  okamžitě k 
dispozici, umí módy CW, SSB a digimódy a je zadarmo. Pro digimódový provoz je možné instalovat 
programy MMTTY, MMVARI a FL-digi a CW dekodér CW-GET a i CW závody se dají jezdit s myší v 
ruce. Má trochu složitější nastavení a poprvé se musí nastavit úplně všechno. 
 
Závodní program se jmenuje N1MM Logger+, (nechodí v XP)  a dá se stáhnout tady: 
 
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_file_gallery.php?galleryId=7    a stránka vypadá takto: 
 

 
 
a hodně českého povídání je na mé stránce v sekci N1MM Logger+  tady: 
 
http://ok2pad.webz.cz/dalsi.php    v záložce N1MM+.  
 
Instalační soubor (jehož délka se může podle verze mírně měnit vypadá po stažení takto: 
 

 
 
 
Po spuštění dvojklikem se postupně otevírá řada oken, ve kterých doporučuji klikat na NEXT, aby se 
program nainstaloval tam, kde při autoupgrade svoje komponenty najde. Vlastní program se instaluje 
do Program Files, ale všechny externí soubory a databáze se instalují do uživatelské sekce v  
USER/uživatel/Dokumenty/N1MM Logger+.  
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První okno je bezpečnostní dotaz - klikněte na Spustit       Ve druhém okně Vás vítá Instalátor  N1MM Logger+ 
 

 

  
 

ve 3. okně jsou Informadce pro uživatele v angličtině            ve 4.okně je seznam instalovaných komponentů 
 
 
 

  
 

v 5. je volba umístění programu  do Program Files                    v 6. je volba umístění uživatelských souborů v  
                                                                                                 v USER / Uživatel / Documents / N1MM Logger+ 
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Během instalace se zobrazuje zelený progressbar  a v            Instalace je dokončena, program vyžaduje restart 
okně  pod ním se zobrazují názvy instalovaných souboru         počítače. Program sám nevytvoří ikonu na ploše. 
 
Spouštěcí ikonu je nutno vytvořit z tohoto souboru        a potom budou na ploše dvě nové ikony 
 

 
 
V tomto okamžiku bych doporučil vytáhnout kabel od internetu, aby mě během spuštění  nepřerušoval 
hledáním a nabízením  autoupdate  
 
Při prvním spuštění ikonou z plochy se otevře               Dále se otevře poslední pravidelné okno a   
 okno s anglickým textem Historií verzí                          potom se otvírají další okna  na přeskáčku 
 

 
 

Okamžitě po spuštění program hledá novou verzi pro autoupdate, pokud ji zjistí vypíše upozornění   
 

Autoupdate můžete povolit 
nebo kliknoit na Storno a 
odložit autoupdate na později. 
 
Průběh je skoro stejný jako 
instalace, jen na závěr 
nechce restart počítače 
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Při prvním spuštěním programu, pokud nebyla 
otevřená žádná databáze deníků, se otevře 
toto okno. Nabízené možnosti jsou:  
 
- Konvertovat databázi z předchozí staré verze 
  N1MM Logger Clasic 
 
- Vytvořit novou databázi  N1MM Logger+ 
 
- Otevřít existující databázi N1MM Logger+ 
 
 
Zatrhněte prostřední checkbox 
 
 
Po kliknutí na OK se otevře okno průzkumníka 
Windows v uživatelském adresáři programu 

N1MM Logger+ s nabídkou názvu databáze. Název v řádku Název souboru změňte podle vlastních 
zvyklostí, já používám název módu a letopočet. Takže místo modrého ham zadávám např. RTTY2016 
 

 
 
 
Během dalšího postupu se na přeskáčku  otevírají různá informační okna 

 
 
Toto okno upozorňuje na nutnost  
nahrání aktuální databáze zemí.  
 
soubor wl_cty.dat 
 
Tato výzva se objeví i během 
používání programu, pokud dojde 
ke změně seznamu zemí DXCC  
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Toto okno upozorňuje na nutnost nastavit v 
Configu data uživatele.  
 
Ještě se objevuje třetí okno s výzvou na 
zadání CQ zóny, která není definovaná (má 
výchozí hodnotu nula) 
 
Všechna tři okna jsou jen informativní a po 
kliknutí na OK se zavřou. 
 

 
 
Nakonec se otevře okno pro vložení uživatelových dat 
 

               
 
Do položky State vkládají stanice z USA zkratku svého státu, ostatní napíší název státu do položky 

Country. Hodnoty Latitude a Longitude se po vložení lokátoru dopočítají automaticky. Povinné jsou 

hodnoty CQ zone (15) a ITU Zone (28). Poslední povinná položka je ARRL section (DX). 

 
Do položky a.s.l se zadává nepovinná nadmořská výška 
 
Těsně před nebo těsně po vkládání uživatelských dat se otevře vstupní okno deníku a stránka deníku, 
která je dosud prázdná. Vstupní okno deníku je srdcem celého programu, všechny funkce se volají z 
tohoto okna a křížkem v tomto okně se celý program zavírá. 
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Okno deníku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V horní části okna se záhlavím se ukládají spojení  a ve spodní části se zobrazují případná další 
spojení se stanicí, jejíž značka je ve vstupním okně.  Při přejetí myší přes středovou dělící čáru se 
myší kurzor změní na editační dvojšipku  a je možné nastavit spodní část menší  
 
Vstupní okno. 
 

 
 
Takže pokud máte vložená data o stanici, tak teď je nejdůležitější definovat okno digitálního interfejsu 
a propojení CAT, tj spojit ladění radia s programem.  
 
Co se týká tlačítek ve vstupním okně, tak těch si zatím nevšímejte, to jsou makra, ale pro CW provoz. 
Makra pro digimódy jsou jinde.  
 
Programy pro digimódy jsou stejné jako v Logger32. MMVARI engine je součástí instalace a  MMTTY, 
pokud je již v počítači nainstalovaný, je možné použít i zde, jen je potřeba k němu definovat cestu. Já 
doporučuji zkopírovat tři soubory MMTTY (MMTTY.EXE, MMTTY.INI a USERPARA.INI z adresáře 
MMTTY do adresáře N1MM Logger+ v Program Files, protože pak je možné nastavovat obě instance 
aniž by se vzájemně ovlivňovaly, protože každá má  svoje INI soubory. 
 
Aby bylo možné otevřít v programu další okna, musí se nejprve nakonfigurovat aspoň jejich základní  
vlastnosti. Platí to pro okno hlavně pro okno Digital Interface  
 
Takže klikněte v menu vstupního okna na Config, rozbalí se menu a v něm vyberte první položku 
Configure Ports, Mode controls, Audio, Others  a otevře se velké konfigurační okno s vybranou 
stránkou Hardware, ale hned klikněte v horním řádkovém menu na Digital Modes.  
 
Otevře se toto okno a zde stačí vybrat v rolovacím menu ve sloupci Digital interface 1  - TU Type 
vlevo položku Soundcard. Pokud budete chtít používat i program MMTTY a máte ho v počítači 
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nainstalovaný (nebo přikopírované výšezmíněné tři soubory, tak ve sloupci DI-1 MMTTY setup vpravo 
zatrhněte AFSK nebo FSK v řádku MMTTY Path definujte cestu k MMTTY. Ostatních položek ani 
sloupců si zatím nevšímejte a toto okno tlačítkem OK zavřete.   
 

 
 
Teď klikněte ve vstupním okně na položku menu Windows a vyberte Digital Interface a otevřou se 
dvě obrovská okna, která patří MMVARI engine, protože ten se po instalaci otevírá jako první 
 

první okno je RX okno a já jsem ho hodně 
zmenšil, obvykle bývá roztažené přes celou 
obrazovku a nebudou v něm makra 
 
Toto okno si zmenšete a někde za ním bude druhé 
okno ve kterém bude Digi Motor MMVARI viz obrázek 
opět velmi zmenšený 
l

 
Pokud se Vám tato dvě okna (RX okno a okno 

MMVARI engine) otevřou, poskládejte si okna na obrazovce podle následujícího obrázku. Malé okno vpravo 
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nahoře je okno označené Score Summary. Do modrého prostoru  vpravo uprostřed si později otevřete okna na 
sledování násobičů, ale to až podle konkretního závodu. 
 

 
 
Takhle mám uspořádaná okna N1MM+ já už mnoho let a pro digi závody to plně vyhovuje, akorát já 
důsledně používám MMTTY a FSK, toto je MMVARI.  Pro CW závody okna Digital interface zavřu a 
otevřu si tam mapu GrayLine nebo tak... 

 
Můžete si udělat tři spouštěcí ikony, pro  CW, 
SSB i Digi verzi programu a to tak, že si 
uděláte tři stejné kopie INI souboru a dáte jim  
názvy CW.INI, SSB.INI a DIGI.INI. Potom si 
uděláte tři stejné spouštěcí ikony kliknete na 
nich pravým, zvolíte Vlastnosti  a do řádku 
Cíl:  připíšete vpravo vedle uvozovek slovo 
INI= a název ini souboru, samozřejmě ke 
každé ikoně jiný, takže každou ikonou budete 
spouštět program pro příslušný mód 
 
Poprvé se spustí všechny tři verze stejné, ale 
po zavření se uloží nové nastavení. 
 
Tři kopie INI souborů je vhodné dělat až máte 
hotové nastavení CAT, abyste to nemuseli 
pořád opakovat a aby to bylo stejné. 
Takto vypadá celý řádek Cíl: 

 
"C:\Program Files (x86)\N1MM Logger+\N1MMLogger.net.exe" INI=DIGI.INI 


