Win-Test opdatering med N6TV script
Dansk vejledning af OZ0J, Jørgen Rømming
(må deles med kildeangivelse)
N6TV, Bob har lavet nogle scrips (programmer) som support til http://www.win-test.com/ Programmerne
kan hentes ganske gratis på https://www.kkn.net/~n6tv/wtscripts/, og siden er på engelsk.
Denne vejledning viser, hvordan du opdaterer DXCC fil, Master fil, Super Check Partial fil m.v. ved at
benytte programmet UpdateCtySCP.zip
1) gå til https://www.kkn.net/~n6tv/wtscripts/
2) klik på UpdateCtySCP.zip og gem filen
3) Filen gemmes på din PC. Som standard er det i mappen ”Overførsel” eller ”Download”

4)
Filen er en zip fil, dvs. at der er flere filer indeni, bl.a. så man kun skal
hente en fil og dels for at filerne fylder mindre.
I Windows kan du udpakke filerne, og de lægges så i en separat mappe.
Her er filerne udpakket til C:\Users\oz0j\Downloads\UpdateCtySCP, hvor ” UpdateCtySCP” er den nye
mappe.
5) der findes 5 filer i den downloadede fil, hvor de 4 er opdateringsprogrammet til forskellige versioner af
Windows. Den 5. fil er en readme fil med vejledning på engelsk.

6) Er du i tvivl om din Windows version, herunder om den er 32 bit eller 64 bit, så kan du se det som følger:
Find

i din Windows Stifinder

HØJREklik på
I det nye vindue skal du se efter

og vælg

I samme billede står der også, hvilken version af Windows, du kører (XP, Windows 7 eller Windows 10)
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7) Ny har du styr på din Windows version, og nu kan du fortsætte. Denne manual er lavet på min PC, der
kører Windows 10, 64 bit. Har du en PC med en anden version af Windows, kan billederne derfor se
anderledes ud.
Gå til https://eternallybored.org/misc/wget/
Hent EXE filen til enten 32 eller 64 bit afhængig af din Windows version

Her er version 1.20.3 vist, og der kan komme
opdateringer. Hent at tid seneste version
8) Du skal være sikker på, at du har administrative rettigheder på den PC, hvor Win-Test ligger. Filen
ovenfor gemmes som standard i C:\Users\oz0j\Downloads, hvor ”oz0j” skal udskiftes med brugernavnet til
din PC.

9) Filen hedder
Windows version:

og du skal nu kopiere den til EN af følgende steder afhængig af din

Du har hentet 32 bil versionen af WGET
Windows 7 eller 10, 64-bit: C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin\wget.exe
Øvrige Windows versioner: C:\Program Files\GnuWin32\bin\wget.exe
Du har hentet 64 bit versionen af WGET
C:\Program Files\GnuWin64\bin\wget.exe
TIP Du kan kopiere en af ovenstående links direkte til din Windows Stifinder, så kommer du til det rette
sted. Du skal dog kun kopiere fx C:\Program Files\GnuWin64\bin\ dvs. at wget.exe ikke skal med
10) Du går nu tilbage til mappen UpdateCtySCP (medmindre du har omdøbt navnet), og du skal nu vælge
EN af følgende filer afhængig af din Windows version
ctyfiles64_32.cmd til Windows 64 bit og WGET 32 bit
ctyfiles64.cmd til Windows 64 bit og WGET 64 bit
ctyfilesXP.cmd til Windows XP
ctyfiles32.cmd til Windows 7 og Windows Vista
VÆLG NU DEN RIGTIGE, SÅ DU IKKE ØDELÆGGER NOGET!!!
11) I det efterfølgende har jeg valgt ctyfiles64.cmd, da min PC er Windows 10, 64 bit og jeg har hentet
WGET 64 bit. Jeg har ikke testet de øvrige version, men de burde virke.
Dobbeltklik på ctyfiles64.cmd I mappen UpdateCtySCP (benyt anden fil, hvis du ikke har samme opsætning
som mig)
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Der kommer nu en DOS promt op. Tryk på en tilfældig tast for at fortsætte

Programmet kører nu igennem og til slut får du denne besked. Tryk igen på en tilfældig tast for at lukke
billedet.
12) Start nu din Win-Test. Har Win-Test været aktivt, mens du kørte denne opdatering, skal du genstarte
Win-Test.

Vælg Options

(du behøver ikke at åbne en log)

Vælg
Vælg

I vinduet skal du se efter
Der skal stå
ud for alle 3 filer. Datoen ændrer sig løbende efter
opdatering, og datoen er angivet som År-måned-dag.
13) lav evt. en genvej til den ctyfiles, som du har benyttet, og kør den før hver contest, du er med i, fx
dagen før.

