
Useamman seuran ohjelmalisenssien yhteiskäyttö 
 
Extime.ini tiedostossa (sijainti c:\extime-kansiossa) on tallessa ohjelman lisenssiavain, joka sisältää 
koodattuna sekä järjestävän seuran nimen että lisenssin päättymisajan. Lisenssiavain on lohkossa [tulostus] 
tunnuksella Seura= oheisen esimerkin mukaan: 
 
[Tulostus] 
; Ohjelman lisenssiavain, sisältää seuran nimen ja käyttöajan 
Seura=58A353F7158C77655DAF3371499D21744A9FFBB6930FF F31B2B26ACA1DB7B145B6122F100B2F9A60 
Seura_1=58A353F7158C77655DAF3371499D21744A9FFBB6930 FFF31B2B26ACA1DB7B145B6122F100B2F9A60 
Seura_2=58A353F7158C776560B6802F2533FA3D95BD19B742F 3BE175BE05F00A0F5B600DC97FF206E4977FF 
Seura_3=A2---53F7158C776560B--802F2533FA3D9---5BD19 B742F3BE175BE05--F00A0F5B600---DC97FF 

 
Usean seuran yhteiskäytössä kannattaa ini-tiedostossa säilyttää kaikkien seurojen omat lisenssiavaimet 
lisätunnuksella varustettuna, yllä esimerkissä näkyy kolmen eri seuran avainten talletus. Esimerkin 
mukaisessa tapauksessa tulosliuskoihin tulee ensimmäisen seuran nimi, jolle siis useimmin kellotetaan kisoja. 
 
Kun järjestävä seura halutaan vaihtaa, menetellään seuraavasti: 
 
1) Poistetaan tiedostosta rivi seura= kokonaan (ohjelmalla wordpad tai notepad), eli tilanne poiston jälkeen 
on: 
 
[Tulostus] 
; Ohjelman lisenssiavain, sisältää seuran nimen ja käyttöajan 
Seura_1=58A353F7158C77655DAF3371499D21744A9FFBB6930 FFF31B2B26ACA1DB7B145B6122F100B2F9A60 
Seura_2=58A353F7158C776560B6802F2533FA3D95BD19B742F 3BE175BE05F00A0F5B600DC97FF206E4977FF 
Seura_3=A2---53F7158C776560B--802F2533FA3D9---5BD19 B742F3BE175BE05--F00A0F5B600---DC97FF 
  

2) Kopioidaan rivi seura_2= sellaisenaan poistetun rivin paikalle (järjestyksellä ei sinänsä ole kyllä väliä) eli 
tilanne on nyt: 
 
[Tulostus] 
; Ohjelman lisenssiavain, sisältää seuran nimen ja käyttöajan 
Seura_2=58A353F7158C776560B6802F2533FA3D95BD19B742F 3BE175BE05F00A0F5B600DC97FF206E4977FF 
Seura_1=58A353F7158C77655DAF3371499D21744A9FFBB6930 FFF31B2B26ACA1DB7B145B6122F100B2F9A60 
Seura_2=58A353F7158C776560B6802F2533FA3D95BD19B742F 3BE175BE05F00A0F5B600DC97FF206E4977FF 
Seura_3=A2---53F7158C776560B--802F2533FA3D9---5BD19 B742F3BE175BE05--F00A0F5B600---DC97FF 

 
3) Muutetaan kopioidulla rivillä tunnus seura_2= tunnukseksi ilman numeroa eli saadaan lopputilanne: 
 
[Tulostus] 
; Ohjelman lisenssiavain, sisältää seuran nimen ja käyttöajan 
Seura=58A353F7158C776560B6802F2533FA3D95BD19B742F3B E175BE05F00A0F5B600DC97FF206E4977FF 
Seura_1=58A353F7158C77655DAF3371499D21744A9FFBB6930 FFF31B2B26ACA1DB7B145B6122F100B2F9A60 
Seura_2=58A353F7158C776560B6802F2533FA3D95BD19B742F 3BE175BE05F00A0F5B600DC97FF206E4977FF 
Seura_3=A2---53F7158C776560B--802F2533FA3D9---5BD19 B742F3BE175BE05--F00A0F5B600---DC97FF 
 



 

Sama homma voidaan tehdä myös ExTimellä 
itsellään seuraavasti: 

1. Avataan Säädöt/Asetukset ja valitaan 
välilehti Perus, tunnistimet 

2. Valitaan Tulosteiden seuranimi-
listasta haluttu seura 

3. Painetaan nappia Vaihda. 
 
Vaihto onnistuu vain, jos valittu seuran avain 
on voimassa oleva avain. 
 
Listalle tulevat vain ne ini-tiedoston lohkossa 
[tulostus] olevat seura-avaimet, joka 
ovat muotoa Seura_n ja listaus katkeaa 
ensimmäiseen numerointiaukkoon, Seura_4 
ei saa puuttua, jos Seura_5 halutaan listalle. 
 
Muutos ei ole pysyvä, se on voimassa vain 
ohjelman suorituksen ajan. Pysyvä muutos 
on tehtävä alussa kuvatulla tavalla. 
 
Kun siis saat Jormalta uuden seura-avaimen 
ja haluat käyttää sitä satunnaisesti, talleta se 
extime.ini-tiedostoon seuraavalla vapaalla 
olevalla numerolla Seura_n riviksi, jossa n 
on siis aukottomasti kasvava numerosarja 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, jne. 
 
Ilman numeroa talletettu seura-avain on siis 
oletusavain ja eniten käytetty, jota voidaan 
kisakohtaisesti vaihtaa tässä kuvatulla 
tavalla. 
 
Näytön Ota syötetty uudeksi-nappi tallettaa 
annetun hexa-muotoisen seura-avaimen aina 
Seura=-rivin uudeksi sisällöksi. 
 


