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Navodila za nameščanje programa N1MM Logger 
 
Povzeto po navodilih na strani www.n1mm.com. 
 
Za začetek nekaj splošnih opomb: 
 
1. Polno namestitev (Full install) je potrebno narediti zgolj pri prvi namestitvi programa na računalnik. 

Nadalje bo potrebno nameščati zgolj posodobitve. Vsaka nova posodobitev vsebuje vse 
spremembe, ki so bile narejene po zadnji spremembi datoteke za polno namestitev. Datoteka s 
polno namestitvijo je imenovana N1MM-Fullinstaler.exe. Posodobitve so imenovane N1MM-
newexeVx.y.z.exe (npr: N1MM-newexeV7.12.5). Pri tem številke pomenijo [leto verzije].[mesec]. 
[zaporedna številka]. V našem primeru oznaka pomeni peto zaporedno posodobitev v decembru 
2007. 

2. Ob nameščanju programa se vam lahko dogodi, da bo namestitveni program zahteval dostop do 
interneta. To je potrebno zaradi presnemavanja datoteke s pomočjo (Help), navodil za uporabo 
(Manual) ali gonilnika vmesniških (COM, LPT) vrat (Dlportio). V primeru, da na internet povezavi 
uporabljate požarni zid, boste opozorjeni, če dovolite dostop do teh podatkov. V primeru nikalnega 
odgovora se vam te datoteke ne bodo namestile. 

3. Med nameščanjem se vam lahko dogodi, da bo računalnik zahteval ponovni zagon (Restart). Če 
je le možno, prekličite zahtevo in počakajte do konca namestitve programa in šele nato naredite 
ponovni zagon. Opomba: Nekateri Windows operacijski sistemi zahtevajo dodajanje ali 
posodabljanje sistemskih datotek, ob tem pa bo ponovni zagon računalnika potreben. 

4. V primeru, da se med nameščanjem (ali ob zagonu) programa pojavijo napake, potem ponovite 
zagon računalnika. Preverite, če so napake izginile. V primeru, da niso prosimo, da napake javite 
avtorjem programa.  

 
Pomembne internetne povezave: 
 

1 

Popoln namestiteveni program, ki vsebuje tudi program 
za nadzor rotatorja (N1MM Rotator) in program za prikaz 
sive cone (Greyline,) je poimenovan N1MM-
Fullinstaller.exe 

www.n1mm.com  
Zavihek Downloads->Download 
program 

2 
Program z zadnjimi posodobitvami je poimenovan 
N1MM-newexeVx.y.z.exe 

www.n1mm.com  
Zavihek Downloads -> Download 
latest update 

3 

Datoteka z podatki o veljavnih državah in posebnih 
klicnih znakih (wl_cty.dat ali pa cty.dat). Podatke je 
potrebno uvoziti iz delujočega programa (Tools->Import 
country list from downloaded file) 

http://www.country-files.com/ 

4 
Master call datoteka (master.dta). Skopirati jo je 
potrebno v mapo, kjer se nahaja program. 

http://k5zd.com/scp/ 

5 
MMTTY program, dobite na MMTTY uradni strani (ni 
obvezen) 

http://mmhamsoft.amateur-radio.ca/ 

6 
Program Thucydides, program avtorja PC5M, s katerim 
lahko kreirate import baze s podatki iz prejšnjih 
tekmovalnih dnevnikov. 

www.n1mm.com  
Zavihek Downloads->Other files 

 
Vse pomembne povezave najdete na strani www.n1mm.com v meniju Other -> Links. 
 

Prva namestitev programa N1MM Logger 
 
Z interneta (povezave so navedene zgoraj) presnemite vse potrebne datoteke. Prav tako si jih lahko 
na vaš računalnik kopirate iz kakega drugega medija, kot sta CD ali USB ključek. Predlagam, da 
uporabljate nek začasen imenik (direktorij), saj po zaključku namestitve datotek ne boste več 
potrebovali. 
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1. Zaženite namestitveni program N1MM-Fullinstaller.exe. Privzeta mapa, kamor se namesti 
program je C:\Program Files\N1MM Logger, ki pa jo seveda po svojih željah lahko spremenite. 

 

• Dogodilo se bo sledeče: 
o Na računalniku se bodo namestile vse datoteke, ki so potrebne za delovanje 

programa. 
o Po potrebi se bodo posodobili sistemske datoteke. 
o Z interneta se bo avtomatsko presnela datoteka s pomočjo 

(N1MMLoggerHelp.chm). Dostopna je iz programa z uporabo kombinacije tipk 
Alt+H. 

o Z interneta se bo avtomatsko prenesla popolna navodila za uporabo (Manual, 
N1MMLogger.pdf). Datoteko je možno natisniti, dostopna pa je iz programa ali 
direktno. Potrebujete Adobe Acrobar Reader V3.0 ali novejši. 

o Uporabniki operacijskih sistemov Windows NT, 2000 in XP morajo namestiti tudi 
poseben gonilnik za dostop do COM in LPT vrat (PORT95NT.EXE). 

 
OPOZORILO: Med nameščanjem se vam lahko prikaže sporočilo, da so nekatere sistemske 
datoteke že nameščene na računalniku in da so novejše od tistih, ki jih želite namestiti. 
Pojavilo se bo vprašanje ali želite, da se novejše, obstoječe, datoteke zamenjajo s starejšimi, 
ki se nahajajo v Full Installer programu. Izberite NE, saj ne želite, da bi novejše datoteke 
prepisali s starejšimi. 
Imenik (direktorij), v katerega boste namestili program, bomo v nadaljevanju imenovali 
»programski imenik«. Za namestitev programa na računalniku potrebujete pravice 
administratorja.  
 
2. Zaženite program z zadnjimi posodobitvami N1MM-newexe(Verzija).exe 
 

• Program bo prepisal vse potrebne datoteke v programskem imeniku. Potrebujete le zadnjo 
zaporedno verzijo posodobitve, ne vseh predhodnih. 

3. Naložite najnovejšo master.dta datoteko. Shranite jo v programski imenik. 
4. Naložite zadnjo wl_cty.dat datoteko. Najbolje, da jo shranite v programski imenik. Zaženite 

program in uvozite podatke (Tools -> Import country list from downloaded file). 
5. Ostale zadeve v nadaljevanju za delovanje programa niso obvezne. Namestite jih po potrebi: 

• MMTTY ali MMVARI program za RTTY/PSK31 podporo. 

• Program Greyline, za prikaz sive linije. 

• Program Trucydides za pripravo datotek s podatki iz prejšnjih dnevnikov. 
 
 

Posodobitev programa N1MM Logger 
 
1. Presnemite in zaženite SAMO program z zadnjimi posodobitvami N1MM-newexe(Verzija).exe 
 

• Program bo prepisal vse potrebne datoteke v programskem imeniku. Potrebujete le zadnjo 
zaporedno verzijo posodobitve, ne vseh predhodnih. 

• V primeru, ko se v namestitvenemu programu nahaja tudi posodobljena wl_cty.dat datoteka, 
jo boste morali ponovno uvoziti (Tools -> Import country list from downloaded file). 

 
 

Posodobitev navodil za uporabo (Manula) in datoteke s pomočjo (Help) 
 
Posodobitve navodil za uporabo in datoteke s pomočjo se izvajajo ločeno od ostalega dela programa. 
Avtorji skušajo čim bolje slediti vsem spremembam v samem programu in jih ustrezno dokumentirati.  
Najbolje je, da pri preverjanju stanja glede novih verzij programa preverite tudi, katera je zadnja 
verzija navodil in pomoči. 
 

• Preverite številko in datum zadnjih navodil. Podatek se nahaja pri dnu naslovnice navodil. Lahko 
pa preverite tudi preko interneta na tejle povezavi: 
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http://pages.cthome.net/n1mm/html/English/HtmlDocTitlepage.htm 
 

• Windows datoteka s pomočjo se imenuje N1MMLoggerHelp.chm.  
o Presnemite jo na računalnik (velikost približno 2.5 MB) v primeru, da je novejša od te, 

ki jo imate že nameščeno. 
o Poiščite povezavo N1MMLoggerHelp.chm na internet strani in z »Save As« shranite 

datoteko v programski imenik. 
o Stara datoteka bo prepisana. 
o Dostop do datoteke je možen iz programa z uporabo tipk Alt+H, preko Help menija ali 

direktno iz operacijskega sistema (dvoklik na datoteki). 
 

• Datoteka s celotnimi navodili za uporabo se imenuje N1MMLogger.pdf. 
o Presnemite datoteko na računalnik (velikost približno 4 MB) v primeru, da je novejšega 

datuma od te, ki jo imate že nameščeno. 
o Poiščite povezavo N1MMLogger.pdf na internet strani in z »Save As« shranite 

datoteko v programski imenik. 
o Dostop do datoteke je možen preko Help menija (Help -> Manual) ali direktno iz 

operacijskega sistema (dvoklik na datoteki). Nameščen moramo imeti Adobe Acrobat 
Reader V3.0 ali novejšo. Datoteko lahko natisnemo. 

 

Kaj pa Windows Vista? 
 
Gornja navodila veljajo za nameščanje programa N1MM Logger na »koliko toliko normalne« 
operacijske sisteme. Način namestitve v primeru uporabe Viste pa si preberite na www.n1mm.com , 
poiščite meni Support -> Using Windows Vista. 

 
Prva uporaba programa N1MMLogger 
 

• Najprej morate vnesti podatke o uporabniku (postaji). 
o To lahko storite v oknu »Change your station data«. 
o Ob prvem zagonu se bo okno prikazalo samodejno. 
o Kasneje ga lahko najdete v meniju Config -> Change your station data. 

• Sledijo nastavitve za nadzor radijske postaje, CW, PTT, PR ali Telnet povezavo. 
o Najdete jih v meniju Config -> Configure Ports, Telnet Adress, Other. 

• Možno je spreminjati funkcijske tipke v vnosnem oknu ali tipke v PR/Telnet oknu. 
o Poglej v meniju Config. 

• Alt+H ti prikaže datoteko s pomočjo (Help). 

• Preslednica (Space) je glavna tipka za premik med vnosnimi polji v glavnem, vnosnem oknu. 

• Najbolje bi bilo, da preberete celotna navodila za uporabo programa ;)) … Za začetek bo 
zadoščalo vsaj seznanjanje s kazalom vsebine tako, da boste kasneje vedeli, kje poiskati pomoč. 
Zelo pametno bi bilo, da si preberete vsaj sledeča poglavja (oznake iz navodil): 

o Deset korakov za uspešno uporabo programa (Ten Easy Steps to Successful Logging) 
o Nastavitve programa (Seting up the Program) 
o Osnovne funkcije programa (Basic Functions) 
o Vnosno okno (Entry window) 
o Funkcijske in druge vroče tipke (Key Assignments) 
o Kratek seznam funkcijskih tipk (Key Assignments Shortlist) – Seznam si natisnite in 

ga imejte pri tipkovnici! 
 
Pred dejansko uporabo programa v tekmovanju se dobro spoznajte z vsemi finkcijami, ki jih 
boste potrebovali. V nasprotnem primeru se lahko dogodi, da bo po vaši krivdi prihajalo do 
»NOT IN LOG« zvez, ker niste sposobni v žaru tekme pravilno uporabljati programa. 
 
Veliko veselja pri spoznavanju in uporabi programa! 
 
 


