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Contest Logging Software 
Volny Software pro Phone, CW a Digital Modes 

2.1.4.6.1  User Defined Contest Editor 
Umožňuje uživatelům soutěžního deníku definovat své vlastní soutěže. To byla vždy velmi 
obtížná věc. S nárůstem soutěží, často s (ehm) inovativními pravidly, to bylo v posledních 
letech stále těžší. Za normálních okolností, to vyžaduje někoho se znalostí programovacího 
jazyka k vytvoření soutěžního "modulu" a dokonce pak pravidla mohou vzdorovat začlenění. 

Ve snaze pomoci s tímto problémem, Nick, NA3M napsal pro N1MM Logger velmi chytrý 
modul User Defined Contest (UDC). Tento modul používá textový soubor v předem 
definovaném formátu, který se nazývá User Defined Contest - soubor (.udc). Tyto soubory 
mohou být vytvořeny buď pomocí textového editoru nebo s Nickovým programem 
UDCeditor, který lze stáhnou HERE  . 

Popis, jak používat tento program pro editaci naleznete u nás i v souboru nápovědy ve 
složce UserDefinedContests (lze také stáhnout stejný souboru z galerie), která obsahuje 
informace v různých jazycích volitelných v UDC File Editor. Čas od času jsou do UDC 
přidány nové funkce a když se to stane, soubor nápovědy může být aktualizován dříve, než 
tato stránka v manuálu. Soubor nápovědy lze otevřít z UDC  Editoru klepnutím na tlačítko 
HELP nebo poklepáním na konkrétní řádek contestového parametr. Notepad se automaticky 
spustí a zobrazí soubor nápovědy. Změní velikost okna tak, že můžete současně vidět, jak 
okno UDC-Editoru tak okno nápovědy. 

Dvoj-klik na parametru je zvláště užitečný, protože NotePad pak jde přímo k tomuto 
parametru v souboru nápovědy. 

Při prvním vyvolání HELPu během editace budete vyzváni k výběru jazyka. Tato volba 
zůstane v paměti, dokud editor nezavřete. Pokud byl vybrán nesprávný jazyk, budete muset 
skončit a restartovat UDCEditor. 

Existují tři způsoby jak můžete využívat funkcí User Defined Contest: vytvořit si vlastní UDC 
soubor pomocí UDC editoru; pomocí textového editoru vytvořit UDC soubor vycházející z 
jiného UDC souboru jako předlohy; nebo stáhnout UDC, který byl vytvořen jiným amatérem a 
tak přispěl do adresáře UDC na Yahoo group. 

http://n1mm.hamdocs.com/
http://n1mm.hamdocs.com/
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_file_gallery.php?galleryId=18
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Bez ohledu na to, kterou metodu použijete, rolovací seznam dostupných soutěží v okně 
N1MM+ Nastavení vám nabídne pouze seznam UDCs, které byly zkopírovány do složky 
UserDefinedContests v oblasti uživatelských souborů N1MM Logger + v 
USER\uzivatel\Documents\N1MM Logger+\UserDefinedContests\. 

Pokud jste vyvinuli a důkladně otestovali UDC soubor pro konkrétní soutěž, prosím podělte 
se s ostatními uživateli a nahrejte ho do sekce Files skupiny N1MMLoggerplus na Yahoo. 
Ale pamatujte - UDC soubory jsou uživatelem definované a opravy chyb nebo vylepšení 
funkcí jsou v odpovědnosti uživatele, který vytvořil UDC, ne vývojového týmu N1MM. 

Omezení 
Zatímco UDC soubory dávají uživateli rozsáhlé možnosti pro přizpůsobení N1MM Logger+ 
pravidlům mnoha soutěží, nemohou poskytnout stejnou kontrolu, kterou má programátor nebo 
která může být požadováno, aby byla plně provedena. Například soutěž definována v UDC 
souboru může poskytnout jen pevný počet bodů za QSO. Mnoho soutěží (WPX je dobrý 
příklad) jsou složitější. Také pravidla mnoha soutěží jsou různá pro soutěžící z jedné oblasti a 
jiná pro soutěžící z druhé - dobrým příkladem je QSO Párty s odlišnými pravidly pro IN-
STATE a OUT-STATE účastníky. V těchto případech může mít smysl vytvořit dva UDC 
soubory, pro použití v IN-oblasti a v OUT-oblasti. 

1. Seznam User Defined Contestů 

Počet User defined soutěží které jsou k dispozici ke stažení z galerie na internetových 
stránkách se blíží ke 200. Vybertena stráce  na N1MM+  Files nebo klikněte HERE  

2. UDC Editor 

UDC Editor je poměrně jednoduchý. Při otevření Editor (po prvním stažení HERE  ), budete 
prvně vyzván k výběru User Defined Contest souboru. Všimněte si, že všechny tyto soubory 
mají příponu .udc a jsou uloženy v podaresáři UserDefinedContests v datové složce  N1MM 
Logger+ v Users\Uzivatel\Documents\N1MM Logger+\UserDefinedContests\. 

 

 

http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_file_gallery.php?galleryId=18
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_file_gallery.php?galleryId=18


 3 

Když otevřete existující soutěžní soubor budete upozorněni udělat "Uložit jako ...", pokud 
máte v úmyslu soubor, který jste otevřeli, upravovat. Důvodem je, že všechny změny jsou 
okamžitě uloženy do otevřeného souboru. Musíte dávat pozor, aby nedošlo k poškození 
stávajícího souboru User Defined Contest, který hodláte použít jako výchozí bod pro nový 
soutěžní soubor. Je tudíž doporučeno uložit soubor s novým názvem a potom pomocí 
editoru upravovat tento nový soubor, takže původní soubor zůstane beze změny. 
 
Zde je příklad UDC souboru vytvořeného uživatelem během testování, jak je zobrazeno v 
editoru UDC. 
 

 
 
Chcete-li změnit parametr contestu, klikněte na něj jednou. Všimněte si, že tento parametr a 
jeho hodnota se zobrazí v šedém panelu na pravé straně. Změňte hodnotu v poli Value. 
Kliknutím na Set Value for Key hodnotu uložíte. Ta se okamžitě uloží do souboru. To je 
důvod, proč Editor nemá tlačítko Uložit. Po dokončení úprav soutěže jen odejděte a váš 
soutěžní soubor bude mít všechny změny uloženy. 
Jakmile je nový (nebo upravený) .udc soubor připraven k testování, uložte jej ještě jednou do 
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složky  Documents\N1MM Logger+\UserDefinedContests\ a spusťte N1MM+. Jděte do 
File > New Contest in Database a měli byste vidět svůj nový contest v seznamu 
dostupných soutěží. Otestujte ho a ujistěte se, že všechno funguje podle plánou. Pokud je 
něco špatně, můžete upravit .udc soubor, i když je vložen do N1MM Logger +. Chcete-li 
vyzkoušet nějaké změny, stačí jít do Entry Window of N1MM Logger + klepněte v nabídce 
File a znovu jej z rozevíracího seznamu nahrát.  

Poznámka: Při úpravách souboru zevnitř N1MM Logger+.byste neměli měnit název contestu 

Chcete-li pomoci s tímto projektem a přidat další jazyk - jednoduše přidejte svůj překlad do 
prázdné sekce [Language ...] v souboru nápovědy k UDC a pošlete soubor  na 
na3m@arrl.net. Při ukládání souboru použijte kódování Unicode. 

3. Editační Tipy 

UDC Editor vám nedovolí odstranit názvy parametrů, ale můžete vymazat nebo vynechat 
hodnotu v šedém panelu, v takovém případě bude použita výchozí hodnota (ty jsou 
označeny hvězdičkou v seznamu hodnot pro každý parametr a já jsem je navíc obarvil 
fialovou barvou). Měli byste používat pouze hodnoty uvedené níže. V současné době 
neexistuje žádná kontrola správnosti hodnoty dodaného pro parametr. Neplatná hodnota pro 
parametr může způsobit nepředvídatelné chování N1MM Logger+, jako je například 
zobrazení varovné zprávy s názvem špatného parametru. 

Ve výchozím nastavení editor UDC neukazuje "prázdné" parametry, pro které N1MM Logger 
+ bude používat výchozí hodnoty. Můžete vidět celý seznam parametrů kliknutím na políčko 
Show default a upravovat je přiřazením jiné než výchozí hodnotu. Nepokoušejte se odstranit 
"prázdné" parametry - mohou být zapotřebí v případě, že je tento soubor později použit jako 
šablona pro další soutěže. 

Udržujte své .udc soubory v adresáři Document\N1MM Logger+\UserDefinedContests . 
Pokud definujete UDC contest a uložíte jej do databáze, ale následně odeberete jeho .udc 
soubor ze složky, pak při příštím pokusu o otevření této soutěže se zobrazí varovná zpráva a 
soutěž nebude fungovat. Můžete provést editaci UDC souborů rychleji kliknutím pravým 
tlačítkem myši na název UDC souboru, volbou "Otevřít s ...", zvolením UDC Editoru a 
zaškrtnutím políčka, které říká "Vždy použít tento program k otevření tohoto typu souboru". 
Následně poklepáním na název .udc souboru se automaticky otevře v UDC editoru.  

 Nebojte se popletení 

Jedna z pěkných věcí v UDC Editor je, že si nemůžete udělat velké škody, pokud 
něco spletete. Jediná věc kterou upravujete, je soubor .udc a pokud  nefunguje a 
nelze jej opravit, můžete jej vždy odstranit ze složky UDC a začít znovu. 
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4. Provoz User Defined Contest 

Uživatelem definovaný contest se objeví v rozevíracím seznamu contestů v dialogu Select 
contest, stejně jako ty naprogramované ve výrobním závodě. 

5. Soubor UDC 

Pozn: Není doporučeno používat pro parametry contestu jiný jazyk než angličtinu. Podívejte 
se na ukázkové UDC soubory pomocí textového editoru pokud chcete pochopit formát 
souboru, ale doporučujeme  pro úpravu nebo vytvoření nového souboru použít UDC editor. 

 

5.1. Formát souboru s vysvětlivkami 

Toto je anglický text ze souboru nápovědy UDC editoru, který popisuje, jak nakonfigurovat 
User Defined Contest pro N1MM Logger+. Verzi v portugalštině, španělštině, ruštině lze 
nalézt v souboru help.txt, který je nahrán s každou nejnovější aktualizací. 

Nejpohodlnější způsob, jak tyto informace použít, je otevřít soubor help.txt z UDC editoru 
stiskem příslušného tlačítka HELP nebo dvojitým kliknutím na parametru v řádku contestu. 
Budete vyzváni k výběru jazyka. Tato volba zůstane v paměti, dokud Editor nezavřete. 
Pokud je vybrán jazyk, který tam není, budete muset Editor restartovat. Za předpokladu, že 
si vyberete jeden z jazyků, které tam jsou, NotePad se automaticky spustí a otevře soubor 
nápovědy. 

To nejlepší je, že NotePad změní velikost okna, takže můžete vidět obě okna UDC editor a 
okno helpu najednou. 

Chcete-li v UDC editoru změnit parametr, klepněte na něj jednou a změňte hodnotu v poli 
Value. Kliknutím na Set value for key jeho hodnotu uložíte. Hodnota se uloži do souboru 
okamžitě. To je důvod, proč UDC Editor nemá tlačítko SAVE. Při dokončení úprav, vše, co 
musíte udělat, je odejít z editoru a váš contestový soubor bude mít všechny změny uložené. 

Vzhledem k tomu, pokud používáte existující UDC soubor jako výchozí pro svůj nový 
contest, budete muset dávat pozor, abyste jej nepoškodil. Otevřete jej v UDC editoru a 
klepněte na tlačítko Uložit soubor jako .... Dejte vašemu novému contestovému  souboru 
název, který jej bezpečně identifikuje (nejlépe jeho zkrácený název, jako ARRLDXCW). 

Jakmile je nový (nebo upravený) UDC soubor připraven, zkopírujte ho (ve WIN XP) do složky  
N1MM Llogger/UserDefinedContests a spusťte N1MMLogger. Měl byste vidět svůj nový 
contest v seznamu contestů v dialogu Setup Contest .. Otestujte ho a ujistěte se, že všechno 
funguje podle plánu. Pokud je něco špatně, můžete jej upravovat, i když je načten v Logger+. 
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Jakmile provedete změnu parametru v UDC souboru, jednoduše jej nahrejte znovu (vyberte 
File, pak Open new contest in Database a název vašeho contestu v rozbalovacím menu).  

Pozn: toto nebude fungovat, pokud během editace změníte název souboru. 

Ve Win 7, Win 8 a Win 10 najdete a udržujte své UDC soubory v adresáři : 

Users\uzivatel\Documents\N1MM Logger+\UserDefinedContests pokud  plánujete použít 
tyto soubory v contestech. Pokud zkusíte nahrát některé dříve použité (a uložené v aktuální 
databázi) User Defined Contesty a .udc soubory pro ně nejsou v adresáři, Logger+ contest 
nespustí  a zobrazí varovnou zprávu. 

Spusťte UDC Editor kliknutím  na .udc soubor pravým tlačítkem, vyberte Otevřít v...  a 
vyberte UDCeditor.exe jako Doporučený Program pro tento typ souborů. 

Seznam a dovolené hodnoty parametrů 
Výchozí (default) parametry mají přidanou hvězdičku a mají fialovou barvu a zadávají 

se bez hvězdičky 

Sekce [Author] 

AuthorName = Vložte vaše jméno. Uživatelé by měli vědět, kdo je schopný jim s tímto 
contestovým souborem pomoci. 

Callsign= vaše značka 

Email= vaše emailová adresa 

Sekce [File] 

Revision = Začněte s 1.0.0 Je doporučeno zvyšovat číslo s každou novou verzí UDC 
souboru. 

LastUpdate = Bude automaticky vyplněno aktuálním datem, když vytvoříte nový soubor 
(pomocí Save File As...) nebo editací existujícího souboru. 

Description = Krátký popis typu contestu (jeden řádek). Příklad: "Finnish Domestic VHF 
Contest" 

Sekce [Contest] 

Name = Toto je krátké jméno, které bude použito v dialogu Contest Setup Maximálně 10 
znaků, bez mezer, pouze velká písmena. Příklad: ARRLDXCW. Contesty RTTY musí 
obsahovat slovo RTTY v názvu; název VHF contestu musí začínat s VHF. 

DisplayName = Volitelný text, mezery povoleny. Např: ARRL DX CW 

CabrilloName = Volitelný text, max 15 znaků, mezery nejsou povoleny. Např: 
                                ARRL-DX-CW Toto jméno bude použito v záhlaví Cabrillo souboru 
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Mode = Platné módy jsou: CW SSB BOTH RTTY (default = CW*; použijte BOTH když jsou 
v contestu platné všechny  módy) 

DupeType = Parametr pro testování Dupe pro QSOs (ne násobiče). Definuje jaká 
kombinace pásma, módu a značky bude považována za duplicitní vstup. Platné hodnoty jsou 
1, 2, 3 , 4 - 2*  
1 = Všechna pásma (stanice může být dělaná během závodu jen jednou)  
2 = Každé pásmo (stanice může být dělaná na každém pásmu - výchozí hodnota)  
3 = Každé písmo a mód (stanice může býd dělaná na každé  kombinaci band/mode, např. 40 
SSB, 40 CW, 40 RTTY)  
4 = není testováno (stanice mohou být dělané vícekrát na pásmu/módu) 

Také to platí pro okno násobičů k zobrazení módů (jestli 2 nebo 3) v okně Section. 

Multiplier1Name = viz tabulku níže 

Multiplier2Name = viz tabulku níže (nebo N/A pokud contest rozlišuje jen jeden typ 
násobiče) 

Multiplier3Name = viz tabulku níže (nebo N/A pokud contest rozlišuje jen jeden typ 
násobiče) 

Název Komentář 

CountryPrefix Každá země je násobič. Příklad: DL, PA atd (použijte WL_CTY.DAT) 

Section 

Každá sekce je násobič. Vyžaduje to nahrát soubor *.sec tlačítkem  
Import Section File v dialogu Contest Setup.  
Typ MultWindowType níže se musí shodovat s názvem .sec souboru 

WPXPrefix Každý prefix je násobič 

ZN Každá CQ Zone je násobič (max. 40) 

MiscText Každý miscText je násobič 

N/A 
Žádný násobič (default hodnota jestli ninak není nic specifikováno -  
Většinou je použité pro Multiplier2 a Multiplier3) 

 
MultSqlString = viz tabulku níže  

MultSqlString2 = viz tabulku níže (nebo N/A pokud contest rozlišuje jen jeden typ 
násobiče) 

MultSqlString3 = viz tabulku níže (nebo N/A pokud contest rozlišuje jen jeden typ 
násobiče) 
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Název Komentář 

CountryPrefix 
Každá nová země je násobič. EU_Country, AS_Country, NA_Country,  
SA_Country, AF_Country mohou limitovat násobiče jednoho continentu 

WPXPrefix Každý nový WPX prefix bude počítán jako násobič 

Sect Každá nová sekce  bude počítána jako násobič 

N/A 
Žádný násobič (default hodnota if nothing else is specified - často  
použité pro Multiplier2 a Multiplier3) 

Grid Každý nový 4-znakový  lokátor bude platit jako násobič 

CallSign 
Každá nová značka bude počítána jako násobič (Pozn: k uložení značky 
použijte MiscText) 

SGrid Každý nový 6-znakový lokátor bude počítaný jako násobič 

FIrstQSO První QSO na každém pásmu (módu) bude počítáno jako násobič 

CallHist 

Každá nová značka pode počítaná jako násobič jen tehdy když bude  
nalezena v tabulce Call History. Ověřte import správného souboru 
Call History a ujistěte se, že je povolený Call History Lookup. 

Misc Každá nová hodnota nalezená v MiscText bude platit jako násobič 

Exchange Každá nová hodnota v Exchange bude počítaná jako násobič 

CQZONE Každá nová CQ Zóna bude počítána jako násobič 

IARUZONE Každá nová IARU Zóna bude počítána jako násobič  

2LPREFIX 
Každý nový 2-znakový prefix bude počítán jako násobič. MiscText  
bude použitý k uložení 2-znakového prefixu pro každé QSO 

 
Period = Kolik dní contest trvá (v současné době není použito). Možnosti jsou 1 nebo 2, 
aktuálně vždycky 2* 

PointsPerContact = Default 1*. Může být libovolné celé číslo.  
Můžete vložit několik parametrů do jedné řádky. Oddělte každý parametr čárkou: Například: 
OH, 5, SM, 5, MyCountry, 1, SameContinent, 2, OtherContinent, 3 (ohodnotí  5 body QSOs s 
OH nebo SM, 1 bod za QSO s vlastní zemí, atd. 

(Pozn:  Prefixy zemí se musí shodovat s těmi, které jsou uvedeny v  souboru wl_cty.dat a 
jsou uvedené v řádku na prvním místě)  
Další příklady: SSB, 2, CW, 3, DIGI, 4, RTTY, 4, PSK, 5, FM, 2  
(2 body za SSB, 3 body za CW, 4 za RTTY a tak dál)  
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A ještě další: 160 m, 5, 80 m, 4, 40 m, 3 (5 bodů za QSO na 160, a tak dále). V tomto typu 
dat - jsou povolena pásma 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6 m, 4 m, 2 m, 1,25 m, 70 cm, 
33 cm, 23 cm, 13 cm, 9cm. Hodnoty tohoto parametru lze míchat, ale v případě, že v QSO 
se setkají dvě nebo více kriterií (např 160m a OH), pak pořadí priorit bude: pásmo, mód, 
světadíl, země. 

IsMisc, 3 - počet bodů v případě, že je v MiscText libovolná hodnota 

IsComment, 4 - počet bodů v případě, že je libovolná hodnota v Comment 

Pozn: pro VHF soutěže bude číselná hodnota použita jako násobič, tj km*násobič. 

Exchange, * - použije číselnou hodnotu zadanou v Exchange jako body (nenahrazují *, stačí 
použít "Exchange,*") 

ShowMyCountryStations = True* nebo False  
True - Ano, zobrazuj stanice z vlastní země v bandmapě (normal)  
False - Ne, nezobrazuj je v bandmapě 

ShowWarcBands = True nebo False*  
True - Ano, zobrazí  WARC pásma (pouze pro všeobecné logování (DX)  
False - Ne, nezobrazí WARC pásma (všechny contesty) 

ZoneType = CQ* nebo IARU  
CQ*  typ zon CQ bude zobrazen (pro většinu contestů)  
IARU  zóny IARU budou zobrazeny 

MultWindowType = viz tabulku níže Section* 

Název Komentář 

State US státy 

StateProvince US státy a  Kanadské Provincie jsou oboje platné vstupy 

Province Kanadské Provincie (nebo 13P) 

Section 

ARRL sekce (nebo 48S14P, 48SDC14P, 49S8P, 50S8P, 50S10P,  
50S13P, 50S13PCY0, 50S14P, 50SDC14P, 50SDC10P, 71SEC13WB,  
50SDC13P, 50S13RAC, 50S9P, 50S11P, 50SNOLAB) 

Provincie Holandské Provincie (pro PACC Contest) 

DOK Písmena DOK - písmena: A až Z mimo Q, pro WAG contest 

UBA ON contest 
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Název Komentář 

Oblast Ruské oblasti 

AnyName 

Připravte soubor AnyName.sec se seznamem sekcí (podívejte se na 
nějaký *.sec pro vzorek). Pozn: Název souboru by neměl být delší než 
9 znaků! 

 
CQZoneMultContest = True nebo False* 
True - Contest používá CQ zóny jako druhý násobič např. CQWW  
False - nepoužívá! (ětšinou) 

NumMults = 0, 1* nebo 2  
0 - pro Field Day nebo další contesty bez násobičů  
1 - pro většinu contestů  
2 - pro CQWW (např. Country a Zone) 

BonusPoints =  
Je dovoleno několik  bonusových značek, DXCC entit, /P, /M nebo /QRP stanic. Použijte 
čárku k oddělení  bonusové značky od bonusových bodů. Nechte prázdné, pokud v contestu 
nejsou bonusové stanice.  
Příklad: RM1DZ, 20, RA1DZ, 20, DL, 25, /M, 4, /P, 2, /QRP, 5,IsComment,6, IsMult1,10  
 

IsComment, n: dá n bodů když je cokoliv v poli Comment  
IsComment,*: dá počet bodů v poli Comment (pokud je v poli Comment několik čísel, bude 
použito pouze první číslo)  
Je-li použitý IsMult1(2,3), bude to pracovat pro všechna QSOs s výjimkou posledního v 
logu. Poslední QSO v logu dá BonusPoints pouze po ručním přepočítání score.  
ExchIs_xxx, nnn kde xxx je řetězec znaků (až 10) které mají být srovnávány s polem Exch 
a nnn je počet bodů, které mají být přiděleny. 

Pozn: Během závěrečného výpočtu bodů, pokud BonusPoints nejsou 0, potom hodnoty 
PointsPerContact budou ignorovány. Pokud byste chtěli bonusové body do PointsPerContact 
přidat dejte před hodnotu znak "+" takto: BonusPoints = F, 25, F4GVZ, 105, IsComment, 10, 
IsMult1, 50 

Chcete-li k PointsPerContact  přidat body z pole Comment, použijte IsComment, + *; pro 
přidání bodů z ExchIs, použijte ExchIs, +nnn 

BonusPoints2 = body, název souboru  
Toto dovolí použít soubor s množstvím značek, které dávají bonusové body.  
Formát parametru je: BonusPoints2 = 5, BonusPoints.txt (body, soubor). Soubor může mít 
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libovolné jméno s příponou *.txt, ale soubor musí být v hlavním adresáři N1MM Logger+. 
Každá značka v tomto souboru musí končit čárkou, včetně té poslední: 

<file starts>  
Call1,  
Call2,  
Call3,  
...,  
LastCall,  
<file ends> 

nebo 

<file starts> Call1, Call2, Call3, ... LastCall, <file ends> 

BonusPoints2 rozšiřuje BonusPoints ale má vyšší prioritu. Jinými slovy, v případě, že se 
značka nachází v řetězci BonusPoints a také v souboru BonusPoints.txt, pak bude použit 
bonusový bod určený pro BonuPoints2. Pokud byste chtěli bonusové body, které se přidávají 
do PointsPerContact přidejte před hodnotu znak "+",  jako je to tady:  BonusPoints2 = +5, 
BonusPoints.txt 

DoNotCountMeAsMult = True nebo False*  
True - Nepočítá Multiplier1 pro vlastní Country, Section nebo WPX prefix (závisí na 
nastavení MultSqlString)  
False - Počítá Multiplier1 pro vlastní Country, Section nebo WPX prefix. 

DoNotCountMeAsMult2= True or False*   
True - Nepočítá Multiplier2 pro vlastní Country, Section nebo WPX prefix (závisí na 
nastavení MultSqlString2)  
False - Počítá Multiplier2 pro vlastní Country, Section nebo WPX prefix. 

DoNotCountMeAsMult3= True nebo False*   
True - Nepočítá Multiplier3 pro vlastní Country, Section nebo WPX prefix (závisí na 
nastavení MultSqlString3)  
False - Počítá Multiplier3 pro vlastní Country, Section nebo WPX prefix. 

CountMultOnlyFor = prázdné* 
Default hodnota je prázdné. Nastavte jednu nebo několik  zemí ze souboru wl_cty.dat  pouze 
na kterých budou násobiče pracovat.  
Příklad: CountMultOnlyFor =G, GW, GM, GI, GD, GU, GJ. Nepoužívejte zde příliš mnoho 
zemí - když bude řádek příliš dlouhý, může to přestat pracovat nebo to zpomalí počítač . 

CountMultOnlyFor2 =  
Stejné jako  CountMultOnlyFor ale bude aplikováno na Multiplier2 
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CountMultOnlyFor3 =  
Stejné jako CountMultOnlyFor ale bude aplikováno na Multiplier3 

DoNotCountMultOnlyFor = prázdné* 
Default hodnota je prázdné. Nastavte ji na jednu nebo několik  zemí ze souboru wl_cty.dat 
aby násobiče nepracovaly pouze na těchto zemích.  

Příklad: DoNotCountMultOnlyFor = G, GW, GM, GI, GD, GU, GJ. Nepoužívejte zde 
příliš mnoho zemí - když bude řádek příliš dlouhý, mohlo by to přestat pracovat nebo 
zpomalit počítač. 

DoNotCountMultOnlyFor2 =  
Stejné jako DoNotCountMultOnlyFor ale bude aplikováno na Multiplier2 

DoNotCountMultOnlyFor3 =  
Stejné jako DoNotCountMultOnlyFor ale bude to aplikováno na Multiplier3 

CountMultOnlyForSec = prázdné* 

Výchozí hodnota je prázdná. Nastavte ji na jednu nebo několik sekcí ze souboru .sec, aby 
násobiče pracovaly pouze v těchto sekcích.  

Příklad: CountMultOnlyForSec = MA, MO. Nepoužívejte zde příliš mnoho sekcí - může to 
přestat fungovat, pokud je řádek příliš dlouhý a také zpomalí počítač. 
 

CountMultOnlyForSec2 =  
Stejné jako pro CountMultOnlyForSec ale bude použitý pro Multiplier2 

CountMultOnlyForSec3 =  
Stejné jako pro CountMultOnlyForSec ale bude použitý pro Multiplier3 

MultiplierBands = 1*, 2, 3 nebo 4  
1 Všechna HF Contestová pásma  
2 Všechna HF pásma  
3 Všechna HF Contestová pásma plus 6 metrů a 2 metry  
4 All VHF Bands 

QsoErrorString = Pole EXCHANGE, bude zkontrolováno na základě tohoto nastavení 
před uložením QSO 

Numeric - jsou povolena pouze čísla (jako seriové číslo) max 12 znaků, bude akceptováno i 
prázdné pole.  
Numeric_not_Empty - jako výše, ale prázdné pole nebude akceptováno.  
Any - jsou povolena čísla i písmena (max 12 znaků), prázdné pole bude akceptováno.  
Any_not_Empty - jako výše, ale prázdné pole nebude akceptováno.  
Grid - Text Grid Square, 4 nebo 6 znaků, prázdné pole nebude  akceptováno.  
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Pokud není žádný z výše uvedených, dejte nějaký text (např "Sect"), aby byly akceptované 
pouze Exchange uvedené v .sec souboru. 

Add _or_Empty (např. Sect_or_Empty) dovolí prázdná pole, jakož i Rxchange uvedená v  
souboru .sec. Pokud je tento parametr ponechán prázdný, pak se nekontroluje (bude 
akceptováno cokoliv, včetně prázdného pole, max 12 znaků) 

EntryWindowInfo = seznam položek  vstupního okna z tabulky níže, každá je 
následovaná číslem indikujícím šířku pole 

Příklad: SNTText, 500, SntNrText, 700, RCVText, 500, Exchange1Text, 500 

Následující tabulka zobrazuje možné položky vstupního okna, následované normálně 
používanou šířkou. 

Název Šířka Max. délka Komentář 

SNTText 450 10 Poslaný report  

RCVText 450 15 Přijatý report (default 59 nebo 599) 

NameText 855 20 Název pole, pouze písmena 

CommentText 1695 60 Pole Comment, znak mezera povolen  
mezera jakoTAB zde nebude pracovat

SntNrTxt 625 5 Pošle následující číselné pole,  
automaticky číslované programem 

RcvNrTxt 625 5 Pole přijatého čísla spojení, pouze 
Čísla jsou povolena 

Exchange1Text 615 12 Pole Exchange, jsou povolena čísla a  
písmena (Musí být použito pro Section)

GridSquareText 600 6 Textbox pro Grid Square (lokátor) 

MiscText 600 15 Misc. textbox 

 
FrameText = SntRpt SntNR RcvRpt NR  
To jsou názvy zobrazené nad horní částí každého polei ve vstupním okně, s výjimkou volací 
značky. Upravte názvy polí a mezery v textu nad rámečkem přidáním / odstraněním mezer v 
tomto řádku. Jsou povoleny veškeré názvy. 

Poznámka: Pokud byste chtěli předvyplnit správnou zónu ze souboru wl_cty.dat (zobrazí se 
v poli Exchange1Text), použijte  v parametru ZoneType CQ nebo IARU (např 
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ZoneType=CQ) a dejte CQZone nebo IARUZone do FrameText (např: FrameText =SntRST 
RcvRST CQZone). 

LogInfo = Seznam položek okna deníku ze seznamu níže, každá následovaná číslem 
indikujícím šířku pole 

SentReport, SentNR, ReceiveReport, NR, IsMultiplier1, IsMultiplier2, CountryPrefix, 
GridSquare, Exchange1, MiscText, Points, opname, 

Příklad: SentReport, 500, SentNR, 500, ReceiveReport, 500, NR, 500, Points, 500 

Komentář: upravte názvy polí a rozestup pro okna záznamu přidáním / odstraněním jméno a 
délky (jsou povolena pouze jména v seznamu) 

DefaultContestExchange =  001*  
To se zobrazí v okně výběru contestu pro editaci. To může mít dvě nebo tři části takto: "001 
Prov", "001 NA123". V případě, že první část je 001 logger bude generovat sériové číslo pro 
každé QSO a druhá část bude vyslána F2 s nezměněným číslem 

Last2L - nastaví vysílaný Exchange = RS(T) + poslední 2 písmena předchpzí značky (cokoliv 
po "/" bude ignorováno). Použijte {SENTRST} v makru F2 k poslání RST a posledních 2  
písmen. Přidejte GridSquareText do parametru EntryWindowInfo k zobrazení  RS(T) + 
posledních 2 písmen na obrazovce (to může být použitelné v SSB módu).  

Pozn: {SENTRSTCUT} nevyšle vyřez čísla v RST když použijete tuto exchange. 

IsWorkable = zvolte podle seznamu níže  Any*  
Any, MyContinentOnly, NAonly, SAonly, EUonly, ASIAonly, AFonly, OConly, MyCountryOnly, 
ExceptMyCountry, nebo seznam zemí (prefixů ze souboru wl_cty.dat) oddělených čárkou: 
UA2, UA, UA9. V posledním případě se ujistěte, že používáte správné prefixy 

SpecialInstructions =  
Speciální Instrukce. Libovolný text  zakončený CR/LF Tato zpráva se zobrazí po generování 
Cabrillo souboru - použijte pro poznámku operátorovi. Nechte prázdné když není potřeba. 

DupeSqlString = 0*, 1, 2, 3 nebo 4  
Vyberte parametr, který bude jednoznačně identifikovat  duplikát:  
0 - kontrola DUPE je vypnuta,  
1 - Sekce,  
2 - pokud je cokoliv v textu Exchange,  
3 - mode (to dovolí QSO se stejnou stanicí ale jiným módem (CW, SSB, FM, AM)  
4 - GridSquare; to je nutné pro QSO, kde mohou být mobilní stanice v různých okresech. 

StartOfContest = viz níže  
Přiklad 7, 1.5  
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První číslo - den  týdnu (Neděle=1, Pondělí=2,....., Sobota=7)  Druhé číslo - offset v 
hodinách (1.5 = 1 hodina a 30 minut) relativně k GMT času, např. když contest začíná v 
00.00 GMT offset bude 0. Toto bude použito pro výpočet přestávek (OFF times). 

EndOfContest = 1, 1.5 Stejný formát jako pro StartOfContest. To bude použito pto 
výpočet přestávek (OFF times) 

IsMultPer = 0*, 1, 2, 3 nebo 4  
0 NoMults  
1 OncePerBand  
2 OncePerMode  
3 OncePerBandAndMode  
4 OncePerContest 

MinimumOffTime = Minimální Off time (přestávka) v  minutách  30* 

UsesWAECountries = True nebo False*  
Odpovídá, zda tento contest používá seznam WAE zemí (země s "*" v cty.dat). Například pro 
CQWW to by mělo platit 

SetSentTimeForContact = True nebo False*   
Používá se k nastavení času odeslání v soutěžích, které to vyžadují. Viz použití CBARGT 

ScoreSummaryMultNames = Sec, Cty or Grd  
Používá se k nastavení titulku sloupce Mult v okně Score Summary 

WebAddress = Web adresa pro pravidla contestu (Aktuálně nepracuje)  
Příklad: http://www.srr.ru/CONTEST/cup_raem_engl_08.php 

 
CabrilloFormat = 0, 1*, 2, 3, 4, 5 nebo 99  
0 = Cabrillo není podporován  
1= standard format  
2 = NAQP format  
3 = NASPRINT format  
4 = SS (Sweepstakes) format  
5 = RFC (Russian Federation Cup) format  
99 = ručně kódované, použije CabrilloString (viz níže) 

CabrilloString =  
Formát: pole1 název, pole1 šířka, pole2 název, pole2 šířka, pole3 název, pole3 šířka ...  
Bude pracovat s: SNT, SentNr, CallSign, RCV, RcvNr, Comment, GridSquare, Exchange1, 
Name, SentExch, SentExchPart1, SentExchPart2, SentExchPart3  
Příklad: SNT, 4, SentNr, 4, CallSign, 13, RCV, 4, RcvNr, 4, Comment, 40 

Pro přidání více mezer použijte Space, N (N - počet mezer) 
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GenericPrintString = Toto bude konfigurovat výstupní soubor Generic output který může 
být použitý místo Cabrillo.  
Formát: pole1 název, pole1 šířka, pole2 název, pole2 šířka, pole3 název, pole3 šířka ...  
Bude pracovat s: SNT, SentNr, CallSign, RCV, RcvNr, Comment, GridSquare, Exchange1, 
Name, Points, SentExch, SentExchPart1, SentExchPart2, SentExchPart3, Multiplier1, 
Multiplier2, Multiplier3.  
Příklad: SNT, 4, SentNr, 0, CallSign, 15, RCV, 4, RcvNr, 0, Comment, 12 

GenericPrintStringHeader = text záhlaví  
Nastaví název a počet mezer odpovídající hodnotě v GenericPrintString (výše)  
Příklad: Date Time Freq Mode MyCall RST Snt Call RST Rcvd Comment 

QsoNumbersByBand = 0*, 1 nebo 2  
0 = Použije jednoduchou sekvenci  čísla QSO (default)  
1 = Číslo QSO podle pásma pro všechny kategorie  
2 = Číslo QSO podle pásma pouze pro kategorii Multi-Multi 

DigitalModeSqlString = True nebo False*  
Použití True sloučí  RTTY a PSK do jednoho digitálního contestového módu 

MultipleSessions =  informace o etapových násobičích  
Nechte  prázdné, pokud contest není rozdělen do etap  
Příklady: 0000/30 - start v 00:00 UTC, etapa = 30 minut  

                0000/60 - start v 00:00 UTC, etapa = 60 minut  

                0000/200 - start v 00:00 UTC, etapa = 2.00 hodiny  

To je OK použít pro start contestu v 00:00, pokud to začne na počátku jakékoliv jiné hodinu a 
etapy jsou < nebo = 60 minut. Duplikáty budou při spuštění nové etapy povoleny. Duplikáty 
budou při spuštění nové etapy povoleny a okna násobičů  budou při prvním QSO v nové 
etapě vymazána.  

ResetMultsEverySession = 0* nebd 1  
Když je použitý MultipleSessions, tento parameter dovolí resetovat násobiče na začátku 
každé nové etapy, pokud je nastaven na 1. 

CabrilloVersion = 2.0*  nebo 3.0  
Když je nastaveno na 3.0 deník bude uložen použitím Cabrillo formátu verze 3.0. V 
konfiguračním souboru contestu budou také zobrazená nová pole. Jakákoliv jiná hodnota 
nebo pokud to zůstane prázdné, zapne Cabrillo verze 2.0 

MultMult = 0 nebo 1*  

MultMult2 = 0 nebo 1*  

MultMult3 = 0 nebo 1*  
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Když se některá z těchto 3 hodnot  změní na 0, násobiče nebudou pro výpočet skore 
použity. To je užitečné, když budete muset použít násobiče pouze pro účely zobrazení (Band 
Mapy a volitelná okna). 
 
DupeQSOMinutesAgo = AllowableTime, CompareToSecond, IgnoreBand, InfoStatus, 
ThisMode (příklad: DupeQSOMinutesAgo = 10, True, False, True, False) 
 
AllowableTime (number), QSO se stejnou stanicí je umožněno po tomto počtu minut (0 tento 
UDC parametr zakáže) 
 
CompareToSecond (default =True), je-li nastaven na False vypočítá čas od posledního QSO 
na bázi minut s odstraněním sekund. 
 
IgnoreBand (default = False), je-li nastaveno na True, hledá Dupe QSO nezávisle na pásmu. 
 
InfoStatus (default = True), je-li nastaveno na to True, pokus udělat QSO příliš brzy zobrazí v 
Info okně zprávu: "CallSign worked nn minutes ago". 
 
ThisMode (default = False), je-li nastaveno na False, hledá Dupe QSO nezávisle na mode. 
 
Pozn: /DupeType/ by měl být nastaven na 4 aby tento parametr pracoval správně. Spoty v  
BandMapě jsou skanovány každých 30 seconds pro překreslení značky (změní šedou barvu 
na modrou nebo červenou) aby stanice mohla být udělaná znovu. 
 
BandChangesPerPeriod = limit počtu změn pásma pro etapu závodu (10000*)  

<<<<<<--THIS IS NO LONGER USED. REPLACE IT WITH NEW PARAMS FOR 
BAND CHANGE TIMER/COUNTER LISTED BELOW -->>>>>>>>>>>>>  

Když je nastaveno na menší číslo (například 5), bude připomínka na dně vstupního okna, že 
se počet změn pásma blíží limitu. Také si kdykoliv můžete zkontrolovat počet změn pásma, 
které již byly provedeny, pokud budete pohybovat kurzorem myši nad rámeček Exchange 
(umístěný  na pravé straně rámečku Volací značky). Interní čítač BandChange bude 
resetován na začátku každé časové periody, stanovené parametrem MultipleSessions. Aby 
tento parametr pracoval, nastavení parametru MultipleSessions není nutné. V tomto 
případě bude použito po celou dobu soutěže k počítání změn pásma.  

Pozn: vnitřní počítadlo změn pásma bude resetováno při každém restartu loggera. 

SingleOpCountableBandChange = True nebo False*  
Pokud je nastaveno TRUE, počítadlo změn pásma v okně Info bude pro kategorii  Single Op 
povoleno. 

MultiOpCountableBandChange = True nebo False*  
Pokud je nastaveno TRUE, počítadlo změn pásma v okně Info bude pro kategorii   Multi Op 
povoleno. 

CountBandOrModeChange = True nebo False*  
Pokud je nastaveno TRUE, počítadlo změn pásma v okně Info bude počítat změny pásem i 
módů. 
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SOBandChangeCountMax = Počet povolených změn pásma pro kategorii Single Op. 
 (default 0* = bez omezení). 
Pokud CountBandChangesPerContest nebo CountBandChangesPerPeriod nejsou 
nastaveny na TRUE, budou změny pásma  počítané v průběhu jedné hodiny. 
 
MOBandChangeCountMax = Počet povolených změn pásma pro kategorii Multi Op 
(default 0* = bez omezení).  
Pokud CountBandChangesPerContest nebo CountBandChangesPerPeriod nejsou 
nastaveny na TRUE, změny pásma budou budou počítané v průběhu jedné hodiny hour. 
 

CountBandChangesPerContest = True nebo False*  
Když je nastaveno na TRUE počítadlo změn pásma nebude  během celého contestu  
resetováno. 

CountBandChangesPerPeriod = True nebo False*   
Pokud je nastaveno na TRUE počítadlo změn pásma bude resetováno v každé etapě  
contestu (viz parametr MultipleSessions). 

SOBandChangeTimerDuration = Počet minut které musí  Single Op stanice čekat před 
přechodem na nové pásmo (default 0* = bez časového limitu).  
Když je  >0, časovač změny pásma bude zobrazen v okně Info. 

MOBandChangeTimerDuration = Počet minut které musí Multi Op stanice čekat před 
přechodem na nové pásmo (default 0* = bez časového limitu).  
Když je  >0, časovač změny pásma bude zobrazen v okně Info. 

(Poznámka:  
Počítadlo se objeví v okně Info pouze pokud je parametr xxxxCountableBandChange 
nastavený na hodnotu true A ZÁROVEŇ parametr xxBandChangeCountMax je nastaven 
na hodnotu > 0. 

Časovač se zobrazí v okně Info pouze pokud je nastavena hodnota > 0.Abyste viděli  novou 
hodnotu v poli Counter nebo Timer, měli byste udělat QSO na novém pásmu aby Counter i 
Timer byly iniciovány. Časovač bude operátorovi odpočítávat, kolik času  bude muset zůstat 
na tomto novém pásmu a čítač bude počítat všechny změny pásma změnou barvy pozadí na 
základě jeho hodnoty (pokud je max-1, bude žlutá a je-li = max, bude červená). 

Poslední modifkace: 12 July 2016 16:59:01 GMT+2 by VE3KI. 
© Copyright 2004-2016 - N1MM Logger. All rights reserved 
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