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Ótrúlegur vöxtur

� Núverandi keppendur
� Fjölbreytnin

(þriðja mótunin)

� SO2R æfingahlutinn
(engin kóðun af notanda)

� Nýir keppendur 0
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� Nýir keppendur
� Tölvutengt

(sæmileg hæfni)

� Allir
� Virkni á böndunum

� DX-leiðangrar
(5-10% af samböndum)

� Og svo gaman!

0
2003 2007 2011

0

5

10

15

2003 2007 2011

World SO HP Score (x1M)

WPX

CQWW



RTTY keppendur
(AA5AU könnun)
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• 825 þátttakendur; 13 spurningar
• gert í Febrúar 2010 



Fjöldi af RTTY keppnum

� Þær stóru
� ARRL RTTY Roundup (1. helgi í Janúar)
� BARTG (3. helgi í Jan, 3. helgi í  Mars)

� 75 Baud (Apríl & September)
� CQ WPX RTTY (2. helgi í Febrúar)
� CQ WW RTTY (síðustu helgi í September)
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� CQ WW RTTY (síðustu helgi í September)
� WAE RTTY (2. helgi í Nóvember)

� NCJ (National Contest Journal) keppnir
� NAQP RTTY (3. laugard. í Febrúar, 2. laugard. í Júlí)
� Sprint RTTY (2. laugard. í Mars & Október) 

� Aðrar vinsælar RTTY keppnir
� JARTS, Makrothen, SARTG (2)
� 15 aðrar



Vinsældir
(AA5AU könnun)
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Hinir neikvæðu segja…

� “RTTY afkóðarinn/kóðarinn gerir allt.”
þrátt fyrir, þetta …
� Gerir þátttakandanum kleift að virkja aðra hæfileika

� Opnar dyr að keppni fyrir marga amatöra
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� Opnar dyr að keppni fyrir marga amatöra

� Eykur fjölbreytileika fyrir þá keppnissjúku

� “RTTY er erfitt að setja upp og láta virka.”
… bíddu aðeins, þetta er ekki svo erfitt!



RTTY í keppni

� Að byrja
� Hvað er RTTY?

� Hvernig set ég það upp?

� Hvernig set ég upp keppni?
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� Hvernig set ég upp keppni?

� Næstu skref
� Ábendingar

� Úrræði

� Þróaðri RTTY uppsetning



Hvað er RTTY?
(í samanburði við CW)

CW

� Ein RF burðarbylgja

� Ein tónhæð heyritíðnar

RTTY

� Tvær RF burðarbylgjur Með 
170Hz millibili (Space & Mark; 
Skipting)

� Hljóð tónar
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� Ein tónhæð heyritíðnar

� Á  eða af
� Ólyklað er data 0

� Lyklað er data 1

� Morse kóði
� algengur 25-40 wpm

� Hljóð tónar

� Annar á og hinn af
� Space er data 0

� Mark er data 1

� Baudot kóði
� stöðugt 60 wpm

(eða 45.45 Baud)



Hvað er RTTY?
(Space & Mark)

9/66

http://rfwireless.rell.com/pdfs/TN_WJfsk.pdf



Hvað er RTTY?
(45.45 Baud = 60 WPM)
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� Ósamstillt flæði stafa
� 1 biti Start púls (Space)

� 5 bitar af upplýsingum (stafakóði)

� 1.5 biti Stopp púls (Mark)



Hvað er RTTY?
(saga kóðans)

� Baudot kóðinn (1870)
� Manual bit entry
� 5-bit ITA1 kóði
� Tvö 32-bita stafasett

� stafir
� tákn

Code Control Characters
11111 LTRS
11011 FIGS
00000 Null
00100 Space
01000 LF
00010 CR

Letters
Figures

ITA2 USTTY
00011 A -
11001 B ?
01110 C :
01001 D ENQ $
00001 E 3
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� tákn
� Murray kóðinn (1901)

� Teletype character entry
� Western Union variation

� 5-bit ITA2 code (1930)
� USTTY variation

� ASCII (1967)
� 7-bit ITA5 kóði

00001 E 3
01101 F !
11010 G &
10100 H #
00110 I 8
01011 J BELL '
01111 K (
10010 L )
11100 M .
01100 N ,
11000 O 9
10110 P 0
10111 Q 1
01010 R 4
00101 S ' BELL
10000 T 5
00111 U 7
11110 V ;
10011 W 2
11101 X /
10101 Y 6
10001 Z "



Hvað er RTTY?
(Táknskipting)

� LTRS og FIGS stafir prentast ekki
� Kóðinn fyrir stafina “Q” og “1” er sá sami; sá sem prentast 

byggist á því hvort þú ert í Stafa eða Tákna settinu
� Athugið það að LTRS, FIGS og space stafirnir birtast í 

báðum settum.
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báðum settum.

� Dæmi: “KI7GUO DE K4GMH” gæti verið sent sem:
� LTRS KI FIGS 7 LTRS GUO space DE space K FIGS 4

LTRS GMH

� Af hverju erum við að leggja á okkur að skilja þetta?
� Ef lofttruflanir brengla LTRS or FIGS stafina, þá kemur öll 

runan eftir það röng þangað til næsti LTRS eða FIGS stafur 
birtist



Hvað er RTTY? 
(UnShift on Space)

� UnShift On Space (USOS or UOS)
� Minnkar truflanahættu fyrir stafa texta.
� Bil (Space) táknið þrýstir á skiptingu yfir í Stafa sett.

� Keppnis-viðskipti eru: stafir og númer
Ætti UOS að vera á eða af?
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� Ætti UOS að vera á eða af?
� Ætti Bil eða Bandstrik aða afmarka það sem skipst er á?

� Meðmæli:
� Hafið kveikt á bæði RX & TX UOS og notið Space á milli.
� Nánar útskýrt í “Advanced RTTY Contesting”    ;>)



Hvað er RTTY? 
(hljóðtónar)

� Space and Mark hljóð tónar
� Sjálfgefið: 2295 og 2125 Hz

� Minni erfiðleikar með: 1085 og 915 Hz 

� Hliðstætt CW tónhæð heyritíðninnar
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� Hliðstætt CW tónhæð heyritíðninnar
� Notandans að velja

� Hver notandi getur notað mismunandi tónasett

� Sendingin er alltaf tvær burðarbylgjur með 170Hz millibili

� Verður að vera eins á báðum endum.



Hvað er RTTY?
(AFSK eða FSK)

Tvær aðferðir á sendingu:

� AFSK (Audio Frequency Shift Keying) eldra
� sendir hljóðtóna til SSB sendis

� í gegnum hljóðnematengi
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� í gegnum hljóðnematengi

� eða auka hljóð tengi

� FSK (Frequency Shift Keying) nútíma
� lyklar sendinn líkt og CW

Ath: Móttakan er sú sama í báðum tilvikum.



Hvað er RTTY? 
(sýnileg tíðni )
oft ekki rétt tíðni á kösinni

� RTTY RF er óháð af hljóðtónum og hvort sem LSB eða 
USB er notað:
� Hærri RF tíðnin er Mark (14090.000 kHz)
� Lægri RF tíðnin er Space (14089.830 kHz)
� Mismunur þessara tveggja er shift (170 Hz)
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� Mismunur þessara tveggja er shift (170 Hz)

� FSK sýnir Mark (14090.000 kHz)

� AFSK sýnir deyfða burðarbylgju sem er breytileg á milli 
hljóðtóna og þess hliðarbands sem er notað!
� Fyrir Mark tón sem er 2125 Hz (Space tón sem er 2295 Hz):

� LSB (14092.125 kHz)

� USB – Mark & Space tónum snúið við (14087.005 kHz)



Hvað er RTTY?
(AFSK vs. FSK)

FSK
� Bein lykling (einsog CW lykling)

� “Nútíma” stöðvar
� RTTY (þröngar) síur
� Valskjár = Mark tíðni
� PTT

AFSK
� Óbeint (tónar � Hljóðnematengi)

� Einhver SSB stöð (eldri stöðvar)
� SSB (víðar) síur
� Valskjár = deyfð burðarbylgja
� VOX
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� PTT
� COM FSK lyklunarkapall
� Getur notað lágtóna
� Engin stilling á hljóði
� Engin þörf á að taka 

hljóðþjöppun af 
� Engin röng hljóð lykling
� Færri fen að falla í

� VOX
� Hljóðkaplar (sama og PSK31)
� Verður að nota hærri tóna
� NET (sjálfvirk sendi-tóna stýring)

� Auðveldara að tengja



AFSK vs. FSK
(AA5AU könnun)
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• Fleiri nota FSK en AFSK í dag, eftir að FSK 
kom fyrst í stöðvum, um 1990.



Hvernig set ég upp?
(yfirlit)

� Sækið vélbúnað og/eða hugbúnað til að 
umbreyta texta og RTTY merkinu:
� RTTY sendi kóðari
� RTTY móttöku afkóðari
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� RTTY móttöku afkóðari

� Setjið upp kóðara/afkóðara
� Tengið saman kóðara/afkóðara við logg 

forritið
Afgangur stöðvar-uppsetningarinnar er sá hinn 

sami og fyrir CW og SSB



Hvernig set ég upp?
(RTTY kóðari/afkóðari)

� RTTY sendi kóðari breytir 
innslegnum stöfum (eða 
skilaboðum) í tvær RTTY 
tíðnir
� Sent CW er breytt frá texta 

frá heila/hönd með aðstoð 
lykils og/eða lyklara

� RTTY móttöku afkóðarar 
breyta yfir í læsilegan texta 
frá tveimur RTTY tíðnum
� CW og SSB hljóðum er 

breytt í læsilegan texta með 
eyrum/heila/höndum
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lykils og/eða lyklara
� Sent SSB er breytt frá texta 

með heila/munni í gegnum 
hljóðnema

(CW hugbúnaðar-lyklar og 
SSB “páfagaukar” eru 
einnig notaðir, svipað og 
RTTY kóðarar)

(CW afkóðarar eru einnig til, 
svipaðir RTTY afkóðurum, 
en sjaldan notaðir)



Hvernig set ég upp?
(kóðara/afkóðara hugtök)

� RTTY sendi kóðarinn og móttöku afkóðarinn 
eru stundum nefndir MODEM

21/66

eru stundum nefndir MODEM
� MODEM = MOdulator DEModulator



Hvernig set ég upp?
(MODEM)

Radio

AFSK

audio out audio input
RX TX
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Computer

MODEM

audio out

Line In

audio input

Line Out

Terminal Emulator



Hvernig set ég upp?
(MODEM)

Radio

FSK

audio out FSK input
RX TX

Radio

AFSK

audio out audio input
RX TX
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Computer

MODEM

audio out

Line In

FSK input

Terminal Emulator

FSK output

Computer

MODEM

audio out

Line In

audio input

Line Out

Terminal Emulator



Hvernig set ég upp? 
(MODEM)
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Hvernig set ég upp?
(Hljóðkort)

Radio

AFSK

audio out audio input
RX TX

Radio

FSK

audio out FSK input
RX TX

PTT
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Computer

Soundcard

audio out

Line In

audio input

Line Out

RTTY decoder/encoder

Computer

Soundcard

audio out

FSK & PTT
keying cable

Line In

Serial port

FSK input

RTTY decoder/encoder

PTT



RTTY afkóðarar
(AA5AU könnun)
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• 87% nota hljóðkort fyrir afkóðun/kóðun
• 86% af hljóðkortanotendum nota MMTTY



Hvernig set ég upp?
(MMTTY)

Hafa UOS á

Slökkva á: NET
AFC

Squelch

Ekki smella 
hér

Skilaboð (makróar)
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AFC

móttekinn 
texti

sendur 
texti 



Hvernig set ég upp?
(MMTTY Valkostir)

Hljóðkorts-
stillingar
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MMTTY
uppsetning



Hvernig set ég upp?
(MMTTY Valkostir/Uppsetning/Afmótari)

Stilling tóna
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Hvernig set ég upp?
(MMTTY Valkostir/Uppsetning/TX)

Hafa UOS á

FSK/PTT port

Velja LTRS
Hljóðkort
“Line Out” 
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“Line Out” 
stilling



Hvernig set ég upp?
(MMTTY Valmöguleikar/Uppsetning/Hitt og Þetta)

AFSK

Hljóðkort
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FSK



Hvernig set ég upp?
(MMTTY Valmöguleikar/Uppsetning/Hljóðkort)

Veljið móttöku
Hljóðkort

Veljið sendi
Hljóðkort
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Hljóðkort Hljóðkort
(aðeins AFSK)



Hvernig set ég upp?
(MMTTY userpara.ini)

� userpara.ini skráin (í MMTTY forrita möppunni) 
geymir staðlaðar uppsetningar

� Þar eru hlutar fyrir hvert snið, t.d.,
� [Define0]
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[Define0]

� Name=Standard RTTY

� Í hverju sniði verið vissir um að:
� NET og AFC eru af (off)

� UOS og Tx UOS eru á (on)

� Önnur atriði eru sett upp þannig að ekki þurfi að breyta í 
hvert skipti sem þú ræsir MMTTY eða í sniðinu



Hvernig set ég upp?
(hljóðkorts stillingar)

� Stillt í Windows Hljóðstillingum
(eða, í MMTTY Options/Soundcard…)
� Notið einangrunar spenna

� Forðist yfirstýringu (over-drive)
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� Slökkvið á öðrum inn- og úttengjum

� RX audio fer í LINE IN (eða, MIC með millitengi)
� Options/Soundcard input level

� TX AFSK audio (mic) er frá LINE OUT
� Options/Soundcard output level

� Slökkvið á raddþjöppun 



Hvernig set ég upp?
(hljóðeinangrun)

� Forðist jarð-lúppur & suð, sérstaklega við tölvu

� 1:1 hljóðspennar
� RX út
� TX hljóðnema inn (AFSK only)
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� TX hljóðnema inn (AFSK only)

� Val:
� R/S 273-1374 spennir � heimasmíðaður kapall
� W2IHY iBox
� Tilbúin RTTY tengibox (interface)



Hvernig set ég upp?
(heimasmíðuð hljóðeinangrun)
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Hvernig set ég upp?
(W2IHY iBox hljóðeinangrun)
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Hvernig set ég upp?
(PTT vs. VOX)

� AFSK notar VOX (eða PTT); FSK notar PTT

� PTT með:
� Tölvustýringu með Serial COM porti

Fótrofa 
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� Fótrofa (ekki mælt með)

� FSK með “semi-break-in” í framtíðinni?



Hvernig set ég upp?
(FSK & PTT lyklingar kapall)
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FSK: TXD (3)
PTT: RTS (7)

FSK input
PTT input

(DB9 pin #) Gnd (5)

on radio



Hvernig set ég upp?
(tilbúin tengibox)

RASCAL
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Hvernig set ég upp?
(microHAM tengiboxin)

Fyrir eina stöð
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fyrir SO2R



Hvernig set ég upp?
(tengibox, samanburður)

Vörumerki Hljóð HK FSK/PTT Tengi Verð USD

RigBlaster A a USB $60-120

SignalLink SL-1 a a USB $70-80

Rascal GLX a a
Serial eða USB $80
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Rascal GLX a a
Serial eða USB $80

MFJ-1275(9) a (a) Serial $110(140)

RigBlaster B a a USB $160-350

microHAM 1R a a a USB $340-420

microHAM 2R a (a) a USB $340-1000

US Navigator a a a USB $420



Hvernig set ég upp?
(móttaka)

� RX hljóð í MODEM Audio In eða Hljóðkort 
Line In (eða Hljóðnema Inn með millitengi)

� Ef MODEM, þá:
� Stillið þannig að suð á bandinu sé rétt fyrir neðan
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� Stillið þannig að suð á bandinu sé rétt fyrir neðan

� Ef Hljóðkort, þá:
� Stillið á Line In (eða Hljóðnema) inn, aftengið 

annað (mute)

� Stillið þannig að suð á bandinu sé rétt fyrir neðan



Hvernig set ég upp?
(AFSK)

� Slökkvið á raddþjöppun á stöðinni 

� Ef MODEM, þá:
� MODEM hljóð út í hljóðnematengi stöðvar með millitengi

� Stillið hljóðstyrk til að ná hámarks afli út.
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Stillið hljóðstyrk til að ná hámarks afli út.

� Ef MMTTY, þá:
� Hljóðkort Line Out í hljóðnematengi stöðvar, með millitengi

� Stillið hljóðkort WAV út, afvirkið önnur tengi

� Aukið við WAV stilli og/eða hljóðnemastilli til að ná 
hámarksafli út.



Hvernig set ég upp?
(FSK)

� Ef notað er MODEM, þá:
� Tengið MODEM FSK Out í FSK In á stöðinni
� Tengið Serial (eða USB) PTT kapal í PTT input á 

stöðinni.
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� Ef MMTTY, þá:
� Ef ekkert Serial tengi, þá:

� USB-Serial breytikapall (margir lykla ekki á FSK)
� Setjið upp & stillið EXTFSK í MMTTY

� Tengið Serial (eða USB) FSK & PTT kapla í FSK 
& PTT inn tengi stöðvarinnar.



RTTY stöðvar
(AA5AU könnun)
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• Icom 756Pro serían vinsælust
• Elecraft K3 sækir á



Hvað með uppsetningu?
(RTTY logg hugbúnaður)

� N1MM Logger (2000; sérstaklega hannað fyrir RTTY)
� Ókeypis

� WriteLog (1994)
Upphaflega hannað fyrir RTTY 
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� Upphaflega hannað fyrir RTTY (CW & SSB kom síðar)

� www.rttycontesting.com heimasíða 

� Win-Test (2003; RTTY er frekar lágt skrifað)

Öll þrjú notast við MMTTY og hafa svipaða virkni
fyrir RTTY keppnir.



Hvað með uppsetningu?
(RTTY logg hugbúnaður)

N1MM WriteLog Win-Test

MMTTY ☻ ☻ ☻

- aðrir afkóðarar sumir ☻ enginn
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Kallmerkjastuðningur ☻ ☻ ☻
Stuðningur við keppnir ☻ ☻ færri

Þróaðra RTTY ☻ ☻ ekki

• Öll þrjú eru nægjanleg fyrir einfaldar RTTY keppnir
• Notaðu logg forritið sem þú þekkir, fyrir CW & SSB



RTTY Logg forrit
(AA5AU könnun)
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• MixW er ennþá vinsælla en Win-Test
• MMTTY notað sérstætt



Fjöldi smáatriða!
(þetta er gaman??)

Byrjaðu á einfaldleikanum, bættu svo við

� MMTTY (ókeypis)

� komdu móttöku í gang (staðlaðar  hljóðsnúrur á milli stöðvar og tölvu)

� komdu sendingu í gang; notaðu annaðhvort:

� AFSK (önnur stöðluð hljóðsnúra frá stöð að tölvu)
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� AFSK (önnur stöðluð hljóðsnúra frá stöð að tölvu)

� FSK (lyklunarsnúra eða tilbúið tengibox)

� Samtengið MMTTY við logg hugbúnaðinn

� Framtíðar uppfærslur

� Hljóðspennaeinangrun (mælt með)

� Tilbúið tengibox

� Framtíðar uppsetningar: SO2V, SO2R, nokkrir afkóðarar, ...



Hvernig keppi ég?

� Mjög svipað og á CW og SSB

� Heyrnartóla stilli, stillt mjög lágt

� Forðist truflun
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Hvernig keppi ég?
(stilling)

� Stillið RX hljóðstilli
� Hljóð rétt fyrir ofan núllið

� Notið þröngar síur
� CW síur < 500 Hz
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CW síur < 500 Hz

� Lærið að stilla eftir eyranu
� æfið með lokuð augu
� Komist sem næst 10-20 Hz



IF Bandvídd
(AA5AU könnun)
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• Eins og FSK, komu þröngar IF RTTY síur 
• í tækjum uppúr 1980.



Hvernig keppi ég?
(grunnsamband)

� WPX K5AM K5AM CQ

� ZC4LI ZC4LI

� ZC4LI 599 1349 1349
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� [K5AM] TU 599 985 985

� [ZC4LI] TU [DE] K5AM CQ

K5AM: stöðin sem kallar (þarna í WPX keppninni)

ZC4LI: stöðin sem leitar (S&P stöðin)

[valkvætt]



Hvernig keppi ég?
(skilaboða biðminni)

� Stutt, eins og CW/SSB

� Engar aukaupplýsingar
� 599 (ekki 5NN) einu sinni

� Númer tvisvar sinnum

55/66

� Númer tvisvar sinnum

� Bil, ekki bandstrik

www.rttycontesting.com/rttymessages.htm



Bilið vinnur
(AA5AU könnun)
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Hvernig keppi ég?
(hvar?)

� 10 metrar:  28080-28100, í keppni 28060-28150 
� 15 metrar:  21080-21100, í keppni 21060-21150
� 20 metrar:  14080-14100, í keppni 14060-14140 

� JA: 14070-14112
� 40 metrar:  7030-7050, í keppni 7030-7060
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� JA: 7025-7045
� EU: mest fyrir neðan 7050

� 80 metrar:  3580-3600, í keppni 3560-3600
� JA: 3520-3530 and 3599-3612

� 160 metrar:  Engar RTTY keppnir



Hvernig keppi ég?
(ekki búa til QRM)

� Forðist að vera nærri PSK-31 tíðnum:
� 28120, 21070, 14070, 7035 og 3580

� Forðist nálægð við NCDXF radíóvitana:

58/66

� 21150 og 14100

� Nánari upplýsingar:
www.aa5au.com/gettingstarted/rtty_subbands.htm



Hvernig keppi ég?
(keppnismanngerðir)

� “Heiðursmanna RTTY”
� RTTY er mótun heiðursmannsins

(160 er band heiðursmannsins)

� RTTY keppnisfíklarnir
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� RTTY keppnisfíklarnir
� Hoknir af reynslu margra fjölbreyttra keppna

� Nýir keppendur
� Margir með mikla tölvuhæfileika

� Fjöl-mótana keppendur
� Mikill vöxtur



Hvernig keppi ég?
(stíll keppenda)

� Venjulegir
� Nýir

� Æfingastöðvar

� Eltast við heiðursskjöl
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� 95% þátttakenda … og gengur aðeins hægar hjá þeim

� Alvöru
� Hátt skor; snubbótt sambönd; ekkert óþarfa spjall

� 5% þátttakenda … hinir hröðu (og verða fljótt argir yfir 
hægum þátttakendum!)



RTTY keppendur
(AA5AU könnun)
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• Hlutfall Venjulegra er mikið hærra en sýnt er,
þar sem fáir þeirra tóku þátt í könnuninni



Ábending
(“Allt sem ég móttek er þvæla!”)

� “Á hvolfi”
� Víxlun á Mark & Space í 

hugbúnaði

� LSB vs. USB

Tákn vs. stafir
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� Tákn vs. stafir
� TOO=599, WPIR=2084
� Shift-click til að breyta, eða

� Kíkið á efstu tvær raðirnar

� Mic/Line In, stillingar, 
hljóðnun, tónar, bjögun



Ábendingar
(“Þeir svara mér aldrei!”)

� “Á hvolfi”
� FSK rofi fyrir pólun, í stöðinni

� AFSK mótun, LSB eða USB

� MMTTY AFC & NET
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� MMTTY AFC & NET
� AFC & NET eru fastsett á!

(og í hvert skipti sem þú velur nýtt snið!)

� Breytið staðlaðri uppsetningu í USERPARA.INI

� Stöðvarmótun, tónar, FSK tengi
AFSK: Hljóðnemi & hljóðkortsstilling & raddþjöppun



Ábendingar
(aðrar)

� 100% álag … varúð!

� Æfingar
� Í fjölda RTTY keppna

Fjöldaþátttaka (Multi-Op)
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� Fjöldaþátttaka (Multi-Op)

� LoTW

� SO2V & SO2R



Resources

� chem.ch.huji.ac.il/~eugeniik/history/baudot.html
� www.rttycontesting.com

� Kennsla og ábendingar (frá byrjanda til sérfræðings)
� WriteLog/MMTTY

� rtty@contesting.com
� Tölvupósts spjallhringur
� Internet tenging RTTY keppnismanna
� Spurningar og svör
Heimasíður hugbúnaðar
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� Heimasíður hugbúnaðar
� mmhamsoft.amateur-radio.ca/ (MMTTY)
� n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php (N1MM Logger)
� www.writelog.com (WriteLog)
� www.wintest.com (Win-Test)

� Hugbúnaðar spjall
� mmtty@yahoogroups.com (MMTTY)
� N1MMLogger@yahoogroups.com (N1MM Logger almennt)
� N1MMLogger-Digital@yahoogroups.com (N1MM Logger RTTY & PSK)
� writelog@contesting.com (WriteLog)
� support@win-test.com (Win-Test)



RTTY keppnir, áframhald

� Að byrja RTTY keppnisferilinn (yfirlit)
� Uppsetning

� Staða móttekna merkisins
� fjöldi afkóðara

� Þátttakan
Fullkomnun sendra skilaboða
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� Fullkomnun sendra skilaboða
� Þekkt kallmerki 
� UnShift On Space; Bil vs. Bandstrik
� “Að hægja á sér til að vinna” (kallmerkja sátan (stacking))
� SO2V
� SO2R – SO4R

� Logg hugbúnaður: N1MM Logger vs. WriteLog vs. Win-Test
� Líkamlegi þátturinn (að bera sig rétt að)


