
WWSU lokiohjelman pieni käyttöopas

Ohjelma löytyy osoitteesta: http://www.ve3gop.com/files.htm

Kun ohjelma on käynnistynyt, pitää ensin laittaa asetukset kohdalleen. Asetuksiin pääsee
valikosta Preferences

Preferences-valikosta laitetaan kuuntelupaikan nimi ja koordinaatit sekä oman maun
mukaan myös käytetty vastaanotin, antennit ym.

http://www.ve3gop.com/files.htm


Sitten ollaankin jo valmiina syöttämään ensimmäinen kuultu majakka lokiin.

Oletetaan että kuuluvissa on taajuudella 302kHz majakka ”KO”

Syötetään kutsumerkki sille varattuun ikkunaan ja painetaan Enter-näppäintä.

KO-majakoita näkyy olevan 9 kappaletta, joten selataan niitä liukusäätimellä, kunnes oikea
löytyy

Oikea löytyi KO 302kHz näyttää olevan Croatiassa. Jos kuulet sitä juuri nyt kun kirjoitat
lokia, paina QLog-näppäintä ja asema tallentuu lokiisi.



Jos sen sijaan kuulit sitä joskus aikaisemmin ja syötät paperilokista tietoja koneelle, paina
silloin Log It-näppäintä

Näin pääset muokkaamaan kelloaikaa ja päivämäärää. Paina lopuksi ’Add beacon to…’
näppäintä ja asema on tallennettu lokiisi.

Joskus käy niin, ettei majakkaa löydykään ohjelmasta. Silloin tulee virheilmoitus:

Silloin majakan tiedot on etsittävä esim. REU:sta

http://www.classaxe.com/dx/ndb/reu/index.php

ja itse syötettävä tietokantaan. Se tapahtuu painamalla Add/Edit/delete-nappia

http://www.classaxe.com/dx/ndb/reu/index.php


Täytetään tarvittavat kentät ja jos majakkaa ei löydy mistään listoista, Countryksi laitetaan
UNID (Europe)

Lopuksi painetaan Update, kone rouskuttaa hetken ja sitten poistutaan editointitilasta
painamalla Exit ja lisäämällä majakka lokiin kuten aiempana kerrottiin Log It napilla



Sittenpä olisikin tarve toitottaa muille kuuntelijoille mitä on lokiinsa tällä istumalla kuullut.
Painetaan nappulaa View Session ja sieltä sitten Create CLE/Session report

Seuraavaksi ruksataan ne kohdat jotka raportissa halutaan näytettävän, myös taajuusalue,
jota raportti koskee. Alla on omat asetukseni:

Ja sitten generoidaan raportti painamalla Generate Report



Raportissa voidaan esittää asioita eri järjestyksessä vaihtamalla Sort list by:  Tällä
asetuksella se näyttää taajuusjärjestyksessä.  Halutessaan voi raportin tallentaa tai
tulostaa. Itse ”maalaan” tuon näkyvän raportin, kopioin sen windowsin leikepöydän kautta
ja liitän esim. sähköpostiin tai foorumille muiden katseltavaksi.

Kun raportti on näin julkaistu, kannattaa sessioloki tyhjentää, ettei tämän raportin tiedot ole
mukana seuraavassa. Se tapahtuu poistumalla tästä Session-osasta takaisin pääruutuun
ja painamalla Log Functions ja sitten sieltä Log Clear -> Session Clear

HUOM! Älä missään nimessä paina Master Log Clear,
silloin tyhjenee koko lokisi


