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1. Introducere 

Prezenta expunere este o sinteză a unui material mai amplu, în expunere extinsă, care se poate descărca 

de la următoarele adrese: http://colonati.wordpress.com sau http://yo4uq.jimdo.com în format ppt/pdf. 

Pentru prezentarea video/audio (.wav file) de 87MB cu un email la yo4uq@yahoo.com va urma o expediere cu 

WeTransfer sau YoTransfer la adresa dumnevoastră. 

Materialul detaliat se adresează celor mai puțin familiarizați cu adresările IP interne sau externe, 

parametrizarea corespunzătoare a routerelor și setărie specifice ale lui N1MM Logger+. Probabil că pentru 

”experții în informatică” și ”Guru” ai programului N1MM Logger+ acestă expunere va părea banală. În format 

.wmv (video/audio) materialul a fost transmis la Simpo 2015 Cluj dar organizatorii, din motive necunoscute, nu 

l-au prezentat în cadrul lucrărilor. Probabil a fost considerat a fi sub nivelul pretins de un asemenea simpozion. 

Evoluțiile tehnologice actuale au impus includerea în regulamentele diferitelor concursuri a unor clase de 

competitori de genul ”multi-multi” sau ”multi-two” care să folosească instrumentele de conexiune în rețea 

locală sau la distanță pentru o echipă care să  maximizeze rezultatele. 

2. Expunerea sintetică. 

Pentru cei familiarizați cu navigarea în meandrele Internetului și ale calculatoarelor bănuiesc că le va fi 

relativ ușor să se descurce cu acestă prezentare limitată de spațiul redacțional al revistei. Pentru cei care 

doresc detaliile pas cu pas pentru setările necesare cu figuri colorate și expunerea audio/video acestea se pot 

descărca de la adresele menționate anterior. 

2.1.  Schema conexiunii. 

 
 Testările au fost făcute pe două stații un MASTER și un SLAVE. În situația concursurilor o stație RUN și 

un Vânător de multiplicatori. Cei care au posibilități de testare pot extinde soluția la mai multe stații într-o 

rețea de tip WAN. Pentru verificarea compatibilității s-a lucrat cu cele două sisteme de operare, cele mai 

utilizate încă, Winows XP pe Slave și Windows 7 pe Master. Conexiunea între cele două stații prin Internet s-a 

făcut cu resursele native ale programului de concurs N1MM Logger+, fără ajutorul unor program ajutătoare 

cum ar fi Hamachi, Skype, etc. 

Structura expunerii este sistematizată pe capitole astfel: 

3. Setări de bază în calculator. 

3.1.  Adresa routerului (gateway / poartă). 

3.2. Adresa internă a calculatorului. 

3.3. Fixarea adresei interne a calculatorului. 

3.4. Numele calculatorului. 

4. Setări de bază posibile în router. 

4.1. Cum se acesează parametrii interni ai routerului. 

4.2. Setările avansate NAT (Network Address Translation). 

4.2.1. Setarea DMZ - Demilitarized Zone / Zonă demilitarizată. 
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4.2.2. Setarea Port Mapping / Port Forwarding. 

4.3.  Adresa IP externă (din Internet). 

4.3.1. Adresa IP dinamică (DHCP) 

4.3.2. Adresa IP statică, fixă,alocată de furnizorul de Internet. 

4.4.  Sinteza setărilor pentru cele două PC-uri lucrând cu Windows 7 la MASTER și Windows XP la SLAVE. 

5. Setări în programul N1MM Logger pentru activarea conexiunii. 

5.1. Câteva cuvinte despre valențele lui N1MM logger+. 

5.2.  Activarea ferestrei Network Status – taburile Actions și Options. 

5.3.  Tabul Stations de funcționare normală. 

6. Scurte comentarii finale. 

Prezentarea pe capitole se va face pentru o singură stație. Pentru cea de a doua (sau mai multe) pașii de urmat 

sunt identici, valorile setărilor pot fi ușor diferite. Și acum să trecem la treabă! 

3. Setări de bază în calculator. 

3.1. & 3.2. Adresele routerului și ale echipamentelor din rețeaua internă: calculator, laptop sau tablete se 

află astfel: Start > Search > cmd.exe > ipconfig iar din fereastră se poate citi de exemplu: 

Default Gateway  192.162.1.1 adresa routerului 

IP address  192.168.1.5 adresa internă a PC-ului 

3.3. Dacă nu aveți mai multe echipamente în rețeaua internă (alte PC pe cablu UTP, laptop-uri WiFi, 

tablete, telefoane inteligente, etc.) nu este nevoie de fixarea adresei calculatorului pe care veți lucra cu N1MM 

Logger+ fiindcă adresa de pornire va fi totdeuna aceeași. Dacă sunt mai multe echipamente ele își vor lua de la 

router adrese interne în ordine crescătoare, dinamic (DHCP), pe măsură ce echipamentele sunt pornite. În 

acest caz este necesară fixarea adresei interne a PC-ului de concurs pentru a asigura corecta direcționare a 

fluxului de date de la adresa externă din Internet către adresa internă de interes din LAN. Fixarea se face 

astfel:  

Pentru Windows XP – Start > Setting > Network Connection > Local Area Connection > General > Internet 

Protocol (TCP/IP) > Properties > iar în câmpurile ferestrei se setează și se scriu următoarele: 

- Setare: Use the fowing IP address 

- IP Address 192.168.x.y sau ca exemplul de la 3.2. adresa internă 192.168.1.5 

- Default gateway 192.168.1.1 care este adresa routerului 

- Setare: Use the following DNS Server address 

- Prefered DNS Server 192.168.1.1 

Adresa internă este astfel fixată. După cocurs o aduceți la forma inițială ca funcția de alocare dinamică pentru 

celelalte echipamente să funcționeze normal. 

Pentru Windows 7 -  Accesul este similar și setările sunt identice: Start > Control Panel > Network and Sharing 

Center > Local Area Connection > Properties > Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) > Properties și dați 

setările și adresele de mai sus. 

3.4. Numele calculatorului. 

Din Windows XP – Start > My Computer > View System Informations > tabul Computer Name din fereastra 

System Properties > Full computer name > care în cazul concret a fost DELL. 

Din Windows 7 – Start > Computer > System Properties > Advanced system setting > tabul Computer 

name din fereastra System Properties > iar in cazul concret a fost MASTERSSD. 

4. Setări posibile în router. 

4.1. Cum se accesează parametrii interni ai routerului. 

Accesul pentru setarea routerului se face din browser unde se scrie adresa routerului. Adresa acestuia 

este dată în carte sau în documentația sa din Internet. Diferite routere de la diverși fabricanți pot avea adrese 

de acces diferite. Exemple: 192.168.1.1 sau 192.168.100.1 sau 192.168.0.1 etc. Se scrie în browser 

http://192.168.x.y și se deschide pagina de acces a routerului unde se introduc informațiile privind Username 

și Password. Acestea sunt Default la prima accesare și dacă doriți ele pot fi ulterior schimbate. Sunt de genul 

admin/admin sau user/admin sau root/admin ș.a. Consultați documentația routerului propriu. În cazul concret 

am avut admin/admin. 

http://192.168.x.y/


4.2. Se deschide o fereastră în care se pot vedea conexiunile pe care este activat ruterul ca de exemplu: 

conexiune  pe fir telefonic ADSL/VDSL sau WiFi sau FTTH fibră optică până la apartament (fiber to home) etc. 

De asemeni funcțiunile și în cadrul acestora, prin tabii specifici, parametrii funcționali oferiți de conexiune și 

parametrii care pot fi setați de către utilizator. Detalii cu figuri în link-urile menționate în Introducere. Dacă nu 

aveți router (puțin probabil în cazul conexiunilor serioase) veți folosi N1MM Logger+ direct cu adresa extrenă 

IP care va fost alocată de furnizor. Pentru cei din rețelele de cartier sau prin conexiuni mai puțin ”ortodoxe” nu 

știu cum se poate rezolva problema.  Aflarea adresei externe IP va fi prezentată la punctul 4.3. 

Din punctul de vedere al acestei aplicații este important un singur lucru: transalatarea corectă a fluxului 

de date de la adresa IP externă căte adresa IP internă din spatele routerului, din Internet (WAN) în rețeaua 

locală (LAN) și către aplicația N1MM Logger+. Atențiune este foarte important de reținut faptul că N1MM 

Logger+ lucrează cu ambele protocoale TCP și UDP. În router vom seta drept protocol TCP/UDP. Să vedem cum 

se face acest lucru. 

Se caută în router tabul cu funcțiunea NAT – Network Address Transalation. Această funcțiune are două 

soluții pentru direcționarea fluxului de date: 

- Soluția DMZ – Dmilitarized Zone sau în traducere Zonă Demilitatrizată și 

- Soluția Port Mapping sau Port Forwarding  

a. În prima soluție DMZ adresa IP externă este mapată direct către adresa IP internă ca și când routerul 

nu ar exista (bypass). În lucrul curent pe Internet acestă soluție nu este recomandată deoarece pot 

trece ușor viruși, malware și alte atacuri informatice căte calculator. Pentru lucrul într-un concurs 

limitat în timp și cu o singură aplicație N1MM Logger+ fără a apela și alte site-uri din Net în timpul 

concursului riscurile sunt mici. După concurs se va dezactiva DMZ-ul. Pentru activare se selectează 

tabul DMZ > se scrie adresa internă în câmpul Host address 192.168.x.y > se bifează DMZ enable > se 

dă Submit pentru scrierea și reținerea opțiunii în router. 

b. Soluția Port Mapping sau Port Forwarding face translatarea fluxului de date de la adresa externă la 

adresa internă cu protecția routerului (care are și el un firewall) și prin intermediul porturilor de 

aplicație ale lui N1MM Logger+. Din exterior adresa IP internă este invizibilă, are ”obloanele” trase. 

Poate că este una din cele mai subtile setări ale unui router. Se face astfel: 

- Se activează tabul: Port Mapping. 

- Se setează opțiunea: Customization / Personalizare. 

- Protocol: TCP/UDP conform N1MM Logger+. 

- External start port: 12070 conform N1MM Logger+. 

- External end port: 12070 conform N1MM Logger+. 

- Internal host (adresa internă): 192.168.x.y aflată la pct. 3.1. & 3.2. 

- Internal port: 12070 conform N1MM Logger+. 

- Mapping name: N1MM. 

- Submit: pentru inscrierea datelor în router. 



 
Se face acestă operațiune pentru ambele calculatoare la care diferă eventual numai adresele interne. Dacă 

este numai câte un calculator care rulează N1MM Logger+ la fiecare capăt al rețelei adresa porturilor este 

peste tot 12070. Dacă cumva la un amplasament se doresc mai multe calculatoare în același LAN adresele 

porturilor vor fi crescătoare 12071, 12072,... etc. și lucrurile se complică. Nu am avut resurse și nici parteneri 

cu care să colaborez pentru a testa și o astfel de soluție. 

Pricipiile prezentate sunt valabile pentru aproape orice tip de router care se respectă și care are implementate 

aceste opțiuni în software-ul propriu. Chiar dacă aranjarea opțiunilor, a taburilor și a meniurilor diferă de la 

router la router opțiunile de bază NAT cu DMZ și Port Mapping sunt deja peste tot. Cu puțină răbdare sunt 

sigur că le veți găsi. Dacă nu sunt, puteți arunca routerul la gunoi. 

 4.3. Adresa IP externă (din Internet). 

Adresele IP externe ale celor două calculatoare care rulează programul de concurs N1MM Logger+ și sunt 

conectate la stațiile radio, sunt porțile de intrare / ieșire pentru fluxurile de date, a informațiilor cuprinse în 

legăturile (QSO-urile) care se efectuează. Alături de numele stațiilor (calculatoarelor) aflate la punctul 3.4. 

adresele IP externe se vor seta în N1MM Logger+ încrucișat celor două stații, pentru ca fiecare să știe pe cine 

are partener. Adresele externe sunt de două feluri: 

- Adrese IP dinamice (DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol) care se pot schimba la ficare 

pornire a calculatorului (dar nu este obligatoriu) și conectare la Internet. Ele sunt alocate dinamic, 

dintr-o stivă, un pachet fix ca număr de adrese alocat furnizorului. Deoarece nu toți abonații sunt 

conectați simultan stiva de adrese este mai mică decât pachetul alocat. Scopul este utilizarea optimă a 

unui interval de adrese IP funcție de încărcarea cu abonați activi la un moment dat. 

- Adrese IP statice – care nu se schimbă în nici un fel în timp, alocate de furnizorul de Internet și pentru 

care se plătește o chirie fixă pe lună. La Telekom este de 1E pe lună. 

Ambele tipuri de adrese se pot folosi cu succes în N1MM Logger+. O adresă fixă rămâne valabilă pentru orice 

concurs și alte activități precum construcția unui server propriu. La o adresă IP dinamică de fiecare dată când 

cele două stații vor să lucreze în tandem trebuie să-și comunice una alteia adresele IP de la începutul activității 



pentru a fi setate în N1MM Logger+. Dacă calculatoarele nu se mai opresc și nu repornesc pe parcursul 

concursului adresele IP nu se schimbă. La o eventuală repornire este necesară verificarea IP și o nouă setare în 

programul de concurs. Cum aflăm adresa IP externă? Simplu! În Google dăm o căutare cu ”my ip” și accesăm 

oferta http://wathismyipaddress.com și ni se va afișa adresa IP proprie. Aceasta va fi comunicată și setată în 

programul N1MM Logger+ al partenerului și vice versa. 

4.4. Sinteza setărilor pentru cele două PC-uri lucrând cu Windows 7 la MASTER și Windows XP la SLAVE. 

Înainte de a face ultimul pas al setărilor în N1MM Logger+ vom prezenta o sinteză a setrilor făcute în cele două 

calculatoare pentru a asigura fluxul comunicațional. Situația prezentată este una concretă și a funcționat 

impecabil. 

  
Parametrii statia MASTERSSD Parametrii statia DELL 

1 Adresa interna 192.168.1.2 192.168.1.5 

2 Adresa router 192.168.1.1 192.168.1.1 

3 Tip router HG658 HG655 

4 Sistem de operare Windows 7 Windows XP 

5 Nume PC MASTERSSD DELL 

6 Adr. IP externa 109.103.29.132 (fixa) 86.34.67.56 (fixa) 

7 Port Mapping 12070 12070 

8 Protocol TCP/UDP TCP/UDP 

9 Solutie DMZ recomandat limitat recomandat limitat 

10 Solutie Port Mapping optima optima 

  # protocol TCP/UDP TCP/UDP 

  # Extern Start port 12070 12070 

  # Extern End port 12070 12070 

  # Host address 192.168.1.2 192.168.1.5 

  # Intern port 12070 12070 

 

5. Setări în programul N1MM Logger pentru activarea conexiunii. 

5.1. Înainte de a trece la setările efective câteva cuvinte despre N1MM Logger+ și unele din valențele 

acestuia. Pentru detalii consultați măcar documentația ”Getting Started”. Un punct de vedere cu privire la 

avantajele lucrului cu N1MM Logger lucrând în echipe distribuite teritorial, specializate pe benzi și moduri de 

lucru, a fost exprimat de autorul acestor rânduri cu mulți ani în urmă. Acest punct de vedere se mai poate 

consulta la adresa http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=420 care din păcate nu a fost considerat 

oportun și a fost total abandonat. De atunci a trecut ceva timp și condițiile de lucru au evoluat în mod pozitiv. 

N1MM Logger+ este valabil pentru multe concursuri care admit lucrul în echipe. Un exempu reușit este al 

echipei construite în jurul lui Cornel YO4NA care a obținut rezultate remarcabile. 

a. N1MM Logger+ a adus îmbunătățiri funcționării stațiilor în rețea. Pentru calculatoarele din aceeași 

rețea LAN (de sub un router) și din același grup (Workgroup) stațiile sunt văzute automat de N1MM Logger+ ca 

fiind în rețea cu adresele lor interne. Este necesară aceeiași versiune de N1MM, același indicativ, același 

concurs, etc. adică toate stațiile să fie aliniate. 

b. Pentru funcționarea în rețea WAN (prin Internet) condițiile de participare trebuie să fie de 

asemenea identice: versiune de N1MM Logger+, indicativ, concurs, s.a. Cu setarea PC-urilor și a routerelor deja 

realizată, în N1MM se vor seta adresele externe IP și numele calculatoarelor. 

c. Calculatorul declarat MASTER face sincronizarea timpului și furnizează DX Cluster pentru toate 

stațiile. Sincronizarea timpului este bine să se facă cu programul Dimension 4 instalat în MASTER până la 

nivelul sutimi de secundă. 

d. Lansările în execuție a stațiilor SLAVE se fac cu click dreapta pe icon-ul N1MM și Run as 

administrator > Yes. 

e. Despre setarea unui concurs în N1MM Logger+, pentru a nu fi declarat părtinitor pentru un anumit 

concurs sau mod de lucru, a fost ales pentru exemplificare cel mai simplu mod de lucru oferit de N1MM 

Logger+ și anume: modul de lucru SSB (USB), poziția de concurs DX, a QSO-urilor banale, și banda de 14MHz. 

Operatorii pot alege orice alt concurs sau mod de lucru adaptat nevoilor. 

http://wathismyipaddress.com/
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f. Tipul activităților în “TANDEM” radio pot fi de genul: 

- Stație MASTER RUN și vânător SLAVE active simultan fără interblocaj la emisie. 

- Lucrul cu tandemuri diferite simultan în benzi și moduri diferite. 

- Lucrul pe aceeiași bandă / mod cu un singur semnal activ pe bandă la un moment dat (modul LOCK). 

- Lucrul în reprize activ-odihnă, alternativ între cei doi operatori lucrând cu un singur indicativ. 

5.2. Activarea ferestrei Network Status – taburile Actions și Options. 

Pentru cel care a mai lucrat cu N1MM Logger+ de unul singur ”solo”, știe deja alfabetul programului 

cum ar fi: alegerea unui concurs, numărul de ferestre dorite, DX Cluster, etc. Aici ne vom referi însă numai la 

aspectele setărilor pentru funcționarea stațiilor în rețea. Setările se vor dovedi foarte simple din moment ce au 

fost deschise căile de comunicație între cele două calculatoare.  

Din meniul ferestrei principale ”Entry Window” > tabul Window > Network Status > se deschide 

fereastra Network Status care ne anunță că este OFF. Facem click pe ”dreptunghiul roz din mijloc” și aceasta 

se face ON. În continuare se activează tabul Actions și butonul ”Edit Computer Addresses” la fiecare dintre 

cele două stații. 

O nouă fereastă se deschide cu numele ”Edit Networked Computer Names for 192.168.x.y”. 

În fiecare din cele două câmpuri din acestă ultimă fereastră se trec cele două informații esențiale pentru 

activarea legăturii: 

Computer (NetBios) Name = Numele calculatorului, la Master MASTERSSD iar la Slave DELL din 

exemplu. 

IP Addresses = adesele IP externe ale celor două calculatoare încrucișat adică la Master adresa IP a 

calculatorului Slave și la Slave adresa IP a calculatorului Master, respectiv 86.34.67.56 și 109.103.29.132. 

Asta a fost tot! Nu-i așa că a fost simplu? De acum puteți lucra în tandem în concursuri mărindu-vă 

substanțial avantajul și maximizând rezultatele. Pentru un club sau o stație colectivă este soluția simplă ideală. 

Mai jos sunt două figuri cu finalul setărilor și o imagine cu QSO-urile realizate în tandem de la ecranul Master. 

 



 
6. Scurte comentarii finale. 

Ca un punct personal de vedere, exprimat și cu mai mult timp în urmă, sunt de părere că descentralizarea, 

autonomia unor echipe, creșterea competenței și responsabilității grupurilor de lucru, vor conduce la 

maximizarea rezultatelor. Centralizarea și automatismele restrâng disiparea cunoștințelor către executanți. 

N1MM Logger+ în rețea locală LAN cu calculatoare conectate prin WiFi funcționează perfect, la fel de bine 

ca o conexiune fir UTP. 

Pentru cei mai harnici și cu posibilități locale se poate testa extindea rețelei la trei sau chiar mai multe 

stații de lucru dacă este oportun și legal din pdv concurs. 

Nu pot decât să vă urez succes! Al vostru prieten YO4UQ – Cristian. 


