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1. Εγκατάσταση του HotRadio 

 
Η διαδικασία της εγκατάστασης είναι πάρα πολύ απλή και -σε αντίθεση µε την πρώτη 
έκδοση- από εσάς δεν απαιτεί σχεδόν τίποτε. 
 
Βήµα 1. Βάλτε το Cd του προγράµµατος στο Cd Rom σας. Ανοίξτε το My Computer (ή Ο 
Υπολογιστής µου) και αφού κάνετε κλικ στο Cd Rom, τρέξτε κάνοντας διπλό κλικ το αρχείο 
setup.exe. Το πρόγραµµα ξεκινά τη διαδικασία εγκατάστασης. 
 

 
 
Βήµα 2. Απαντήστε θετικά σε όλα τα παράθυρα διαλόγου που εµφανίζονται κατά τη 
διαδικασία εγκατάστασης, ενώ στο σηµείο που το πρόγραµµα σας προτρέπει να ορίσετε 
κατάλογο εγκατάστασης, δηλώστε όποιον εσείς επιθυµείτε ή αφήστε τον 
“c:\Hotradio2002\” που προτείνεται. ΠΡΟΣΟΧΗ. Αν έχετε ήδη εγκαταστηµένη την 
προηγούµενη έκδοση του προγράµµατος, µην το περάσετε στον ίδιο κατάλογο. 
 
Βήµα 3. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης, το πρόγραµµα σας προτρέπει να 
εγκαταστήσετε τους drivers των DirectX 8.1. Απαντήστε θετικά και συνεχίστε µε  την 
εγκατάσταση. 
 
Βήµα 4. Αφού γίνει και αυτό, κάντε µία επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και 
ετοιµαστείτε να δουλέψετε το πρόγραµµα. 
 
 
Σηµειώσεις 
 
1. Το πρόγραµµα που έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, αρχικά είναι Demo Version. 
Κάνει τα πάντα (εκτός από εγγραφή σε audio cd και οικονοµική διαχείριση) και λειτουργεί 
κανονικά έχοντας καταχωρηµένα µέχρι 300 τραγούδια και 30 διαφηµίσεις ή σποτ σταθµού. 
Σε περίπτωση που θέλετε να δουλέψετε µε περισσότερα, θα πρέπει να αγοράσετε το 
πρόγραµµα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τους κατασκευαστές στο 
24310-34339 
2. Επειδή ενδεχοµένως σας δηµιουργήσει προβλήµατα στην πορεία, θα πρέπει να 
απενεργοποιήσετε την αυτόµατη εκκίνηση του Cd Player των Windows κάθε φορά που 
βάζετε Cd στο Cd Rom σας. 
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2. Τρέχοντας για πρώτη φορά το HotRadio 

 
Από το Start (Εκκίνηση) -> Programs (Προγράµµατα) -> HotRadio Automation Software, 
τρέχουµε το HotRadio. Το πρόγραµµα ανοίγει και µπροστά σας ξεκινά να εµφανίζεται η 
κεντρική του οθόνη. 
 

 
 
Κατά τη διαδικασία της εκκίνησης, το πρόγραµµα σας ρωτά αν θέλετε να µηδενιστούνε οι 
ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες χρήσεις. Αφού απαντήσετε θετικά, το πρόγραµµα προχωρά 
στη δηµιουργία αρχείων ασφαλείας. Οι διεργασίες αυτές γίνονται αυτόµατα τις πρώτες 
πρωινές ώρες κάθε µέρας αρκεί ο υπολογιστής να είναι ανοιχτός! Μετά από µερικά 
δευτερόλεπτα το πρόγραµµα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εκκίνησης και η κεντρική του 
οθόνη παρουσιάζεται µπροστά σας. 
 
Στο πάνω µέρος της φόρµας εµφανίζονται όλα τα µενού του προγράµµατος ενώ στο 
κέντρο του εµφανίζονται οι βασικότερες λειτουργίες του, όπως ακριβώς και στην 
προηγούµενη έκδοση. Στο αριστερό µέρος της φόρµας εµφανίζονται κάποιες σηµαντικές 
πληροφορίες για τη λειτουργία του υπολογιστή αλλά και τη λειτουργία του προγράµµατος.  
Στο δεξί το µέρος υπάρχουνε πληροφορίες για την ηµεροµηνία, την ώρα και το επόµενο 
διαφηµιστικό Break καθώς και για τους παράλληλους χρήστες του προγράµµατος. 
 
Τις λειτουργίες όλων των µενού θα τις δούµε στην πορεία. Οι περισσότερες από αυτές 
πάντως είναι ιδιαίτερα απλές και δεν χρίζουν ιδιαίτερης περιγραφής. Αυτό που πρέπει στο 
σηµείο αυτό να δούµε, είναι οι ρυθµίσεις του προγράµµατος, προκειµένου να µην 
παρουσιαστούνε δυσχέρειες στη συνέχεια. 
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3. Ρυθµίζοντας γενικά το HotRadio 

 
Από την κεντρική οθόνη, πάµε Ρυθµίσεις -> Γενικές Ρυθµίσεις. Από την φόρµα που 
εµφανίζεται, µπορούµε να ρυθµίσουµε τον τρόπο µε τον οποίο το πρόγραµµα θα παίζει, 
καθώς και µερικές ακόµη χρήσιµες παραµέτρους.  
 

 
 
Στο σηµείο αυτό –και πριν περάσουµε στην αναλυτική περιγραφή των ρυθµίσεων- να 
πούµε πως υπάρχουνε δύο κατηγορίες ρυθµίσεων. Οι τοπικές και οι κεντρικές ρυθµίσεις. 
Να διευκρινίσουµε πως εάν το πρόγραµµα παίζει σε ένα και µόνο υπολογιστή, τότε δεν 
χρειάζεται να διαβάσετε την επόµενη παράγραφο. Αν όχι, τότε δώστε λίγη προσοχή. 
 
Υπάρχουνε ρυθµίσεις που γίνονται για τον συγκεκριµένο υπολογιστή (πχ. ο ορισµός των 
καρτών ήχου ή του cd rom) και ρυθµίσεις που γίνονται για όλο το πρόγραµµα, όπως ο 
χρόνος αναµονής πριν και µετά τις διαφηµίσεις. Στην φόρµα των Γενικών Ρυθµίσεων, οι 
τοπικές ρυθµίσεις ορίζονται µε µπλε χρώµα ενώ οι κεντρικές µε µαύρο.  
 
Ας περάσουµε τώρα στην περιγραφή των ρυθµίσεων 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 
- ∆ήλωση ονόµατος σταθµού. Εδώ ορίζουµε το όνοµα του σταθµού µας, το οποίο 
εµφανίζεται στο πάνω µέρος της κεντρικής οθόνης καθώς και στις εκτυπώσεις µας. 
- ∆ήλωση ονόµατος υπολογιστή. Σε περίπτωση που το πρόγραµµα δουλεύει σε 
δίκτυο, δηλαδή το έχουµε αναπτύξει σε πάνω από ένα µηχανήµατα, καλό είναι να 
δηλώσουµε αντιπροσωπευτικά ονόµατα όπως studio, production κλπ προκειµένου να 
ξέρουµε ανά πάσα στιγµή ποιοι υπολογιστές είναι συνδεδεµένοι και σε ποιους θα στείλουµε 
ενδεχοµένως εσωτερικό µήνυµα (δες τη διαδικασία στη συνέχεια) 
- Κατά την εισαγωγή των στοιχείων. Ρύθµιση η οποία αφορά τις φόρµες εισαγωγής 
τραγουδιών και διαφηµίσεων. Εάν επιθυµείτε τα δεδοµένα (όνοµα τραγουδιού, καλλιτέχνη 
κλπ) να εµφανίζονται –όπως και αν τα πληκτρολογήσετε- έτσι «∆οκιµή εισαγωγής» 
(δηλαδή το πρώτα γράµµα της λέξης µε µεγάλο και τα άλλα µε µικρά γράµµατα), τότε 
επιλέξτε την επιλογή «Μικρά». Ένας επιθυµείτε να εµφανίζονται όλα κεφαλαία («∆ΟΚΙΜΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ»), τότε επιλέξτε «Κεφαλαία». Εάν τέλος θέλετε να εµφανίζονται όπως τα 
πληκτρολογείτε εσείς («∆οκιµή εισΑγωγής»), τότε επιλέξτε «Όπως εισάγονται». 
Προτεινόµενη τιµή Μικρά. 
- ∆ιαγραφή αρχείων καταγραφών. Το πρόγραµµα κατά τη λειτουργία του κρατά 
αρχεία σχετικά µε το ποια τραγούδια και ποιες διαφηµίσεις έχει παίξει. Με τη ρύθµιση αυτή 
ορίζουµε επί της ουσίας, αρχείο πόσων ηµερών θέλουµε να έχουµε. Προτεινόµενη τιµή 
Ανά 30 µέρες. 
- ∆ηµιουργία Backup αρχείων. Το πρόγραµµα στην έκδοση αυτή, δίνει τη 
δυνατότητα αυτόµατης δηµιουργίας αντιγράφων των πιο κρίσιµων αρχείων του. Με τη 
ρύθµιση αυτή ορίζεται ανά πόσες µέρες θέλετε τα αρχεία αυτά να δηµιουργούνται. 
Προτεινόµενη τιµή Ανά 1 µέρες. 
-  Υπολογιστής ON AIR. Ορίζουµε ποιος υπολογιστής παίζει στον αέρα. Επί της ουσίας 
ορίζουµε ποιος υπολογιστής καταγράφει στα αρχεία καταγραφών και στέλνει πληροφορίες 
στο Ρ∆Σ, εάν αυτό υπάρχει. 
 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
- Εµφάνιση κωδικού απλού χρήστη. Το πρόγραµµα δέχεται πολλούς χρηστές, κάθε 
ένας εκ των οποίων έχει συγκεκριµένες δυνατότητες χρήσης του και φυσικά έχει δικό του 
όνοµα και κωδικό. Εάν το πρόγραµµα δουλεύεται από ένα συγκεκριµένο χρήστη συνήθως 
και προκειµένου να µην χρειάζεται κάθε φορά που το ανοίγουµε, να δίνουµε όνοµα και 
κωδικό, µε τις ρυθµίσεις αυτές ορίζουµε να ανοίγει µε το όνοµα του τελευταίου χρήστη 
που µπήκε κανονικά σε αυτό. 
- Εµφάνιση κωδικού ενισχυµένου χρήστη. Ότι και η προηγούµενη ρύθµιση, αλλά 
για ενισχυµένους χρήστες. 
 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΩΝ 
 
- Μέγιστη επιθυµητή διάρκεια τραγουδιού. Μπορούµε να αποφύγοµε την µετάδοση 
µεγάλων κοµµατιών (συνήθως maxi single ή remix εκτελέσεις), θέτοντας µέγιστο όριο. 
Προτεινόµενη τιµή 00:06:00. 
- Ποσοστό Normalization. Κατά την συµπίεση των τραγουδιών και των διαφηµίσεων, 
το πρόγραµµα µπορεί να τα φέρει όλα στην ίδια στάθµη ήχου. Με τη ρύθµιση αυτή 
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ορίζεται την τιµή της στάθµης αυτής. Το 100% είναι το µέγιστο δυνατό. Προτεινόµενη 
τιµή 98%. 
- Ευαισθησία στην εύρεση αρχής-Τέλους. Το πρόγραµµα κατά την εισαγωγή των 
τραγουδιών και των διαφηµίσεων, µαρκάρει την αρχή και το τέλος τους βάση της στάθµης 
του ήχου. Με τη ρύθµιση αυτή ορίζουµε την ευαισθησία κατά την εύρεση των σηµείων 
αυτών. Προτεινόµενη τιµή Υψηλή 
 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 
 
- Μέγιστη επιθυµητή διάρκεια Break. Με τη ρύθµιση αυτή δηλώνουµε στο 
πρόγραµµα πόσο θα θέλαµε να διαρκεί ένα διαφηµιστικό break. Σε περίπτωση που 
εισάγουµε κάποια διαφήµιση σε break µε µεγαλύτερη από την επιθυµητή, διάρκεια, το 
πρόγραµµα µας ειδοποιεί σχετικά. 
- Χρόνος πριν και µετά το διαφηµιστικό break. Μία ιδιαίτερα σηµαντική ρύθµιση 
από την οποία ρυθµίζουµε το χρόνο πριν και µετά την προκαθορισµένη ώρα διαφηµιστικού 
break, κατά την οποία το πρόγραµµα περιµένει να παίξει διαφηµίσεις. Προτεινόµενη τιµή 
00:03:00 
- Πληροφορίες διάρκειας κατά την εισαγωγή. Ρύθµιση που έχει σχέση µε την 
πρώτη ρύθµιση της κατηγορίας αυτής. Το πρόγραµµα µπορεί να εµφανίζει προειδοποίηση 
εάν ξεπερνάµε την επιθυµητή διάρκεια, µερικές φορές, αυτό όµως καταντά κουραστικό. 
Από την ρύθµιση αυτή µπορούµε να το απενεργοποιήσουµε. 
 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ HARDWARE 
 
- Χρήση DIRECT SOUND. Ρύθµιση σε σχέση µε τις κάρτες ήχου. Ενεργοποιήστε το 
εκτός και εάν οι κάρτες ήχου σας δεν υποστηρίζουνε την συγκεκριµένη τεχνολογία (µόνο 
πολύ παλιές κάρτες). 
-  Ανεξάρτητη λειτουργία. Το πρόγραµµα βγάζει 5 ανεξάρτητες εξόδους τις οποίες 
οµαδοποιούµε όπως εµείς θέλουµε. Προτεινόµενη ρύθµιση, εάν έχουµε 2 ή 3 εφάµιλλες 
κάρτες ήχου 
- Λειτουργία Left-Right. Εάν διαθέτουµε µία µόνο κάρτα ήχου στο σύστηµά µας (πχ 
σε κάποιον φορητό υπολογιστή) αλλά παρόλα αυτά θέλουµε να έχουνε δυνατότητα 
monitor στον Manual Player, παίζουµε ανεξάρτητα στο Left και Right κανάλι µονοφωνικά, 
σα να είχαµε δύο µονοφωνικές κάρτες ήχου. 
- Λειτουργία On Air – Monitor. Εάν διαθέτουµε µία µόνο καλή κάρτα ήχου και µία 
ακόµη όχι και τόσο καλής ποιότητας, τότε στον Manual Player µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε την πρώτη µόνο για On Air παίξιµο και τη δεύτερη µόνο για monitor. 
Για τον λόγο αυτό εµφανίζονται σχετικά κουµπιά. 
- Player1, 2, ∆ιαφηµίσεις, Σποτ, Auto Player klp. Από τα πεδία αυτά οµαδοποιούµε 
τις εξόδους του προγράµµατος προς τις κάρτες ήχου που διαθέτουµε. 
- CD Rom, Cd Recorder. Ορίζουµε τις συγκεκριµένες συσκευές, εφόσον αυτές 
υπάρχουνε. 
- RDS Com Port. Ορίζουµε την Com στην οποία συνδέουµε το RDS. 
- Χρόνος Fade. Ορίζουµε πόσο αργά ή γρήγορα θέλουµε να «σβήνουνε» τα τραγούδια 
και οι διαφηµίσεις στις αλλαγές. Η ρύθµιση εξαρτάται και από το πόσο ισχυρό είναι το pc 
µας. Προτεινόµενη τιµή 00:00:05. 
- Γενική ένταση αναπαραγωγής. Το πρόγραµµα σας δίνει τη δυνατότητα 
αυξοµείωσης της έντασης αναπαραγωγής σε κάποια τραγούδια ή διαφηµίσεις, χωρίς 
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επέµβαση στο αρχείο ήχου, µέσω της ∆ιαχείρισης τραγουδιών ή διαφηµίσεων. Για το λόγο 
αυτό καλό θα είναι να µην παίζουµε στο 100% της τελικές έντασης προκειµένου το 
πρόγραµµα να µπορεί να δυναµώνει κάποια χαµηλά αρχεία ήχου. Προτεινόµενη τιµή 90%. 
- Ηµερ. ∆ιόρθωση ρολογιού. Έχει παρατηρηθεί πως κάποια ρολόγια υπολογιστών 
«χάνουνε» µερικά δευτερόλεπτα. Εφόσον έχουµε εντοπίσει το µέγεθος του προβλήµατος 
σε ηµερήσια βάση, µπορούµε να το διορθώνουµε, επιλέγοντας την αντίστοιχη τιµή. Η 
αλλαγή γίνεται στις 05:00 εφόσον ο υπολογιστή είναι ανοιχτός την ώρα εκείνη. 
- Γλώσσα πληκτρολογίου. Ορίζουµε την επιθυµητή γλώσσα πληκτρολογίου. 
 
Σηµειώσεις 
 
Είναι πολύ σηµαντικό να έχουµε ορίσει σωστά τις ρυθµίσεις του προγράµµατος. Μερικά 
λεπτά σηµεία είναι τα επόµενα. 
 
1. Μην δηλώνετε πολύ µικρό χρόνο πριν & µετά το break. Εφόσον θέλετε κάποια break να 
παίζονται ακριβώς στην ώρα τους, ρυθµίστε το από την ∆ιαχείριση Break. 
2. Εάν έχετε αλλάξει οτιδήποτε σε σχέση µε τις κάρτες ήχου ακόµη και από τον Πίνακα 
Ελέγχου (Control Panel) των Windows, καλό είναι να ορίσετε εκ νέου τις ρυθµίσεις των 
καρτών της φόρµας αυτής. 
3. Με ρυθµίσεις όπως η Ευαισθησία στην εύρεση αρχής & τέλους ή ο Χρόνος fade, καλό 
είναι να δοκιµάσετε και άλλες τιµές, αφού οι ρυθµίσεις αυτές εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό 
από την υπολογιστική ισχύ του pc. 
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4. Ρυθµίζοντας καταλόγους στο HotRadio 

 
Από το µενού Ρυθµίσεις -> Κατάλογοι µπορούµε να ορίσουµε τους καταλόγους στους 
οποίους έχουµε τραγούδια, βάσεις δεδοµένων, Playlist και άλλες λειτουργίες του 
προγράµµατος. Γενικά κάτι τέτοιο δεν είναι αναγκαίο εκτός από περιπτώσεις που η 
προτεινόµενη από το πρόγραµµα δοµή, δεν µας καλύπτει. 
 

 
 
Ειδικά για τους Καταλόγους µε mp3 τραγούδια, έχουµε τη δυνατότητα να ορίζουµε 
συνολικά πέντε (5), αφού σε αυτούς αποθηκεύουµε τον µεγαλύτερο όγκο αρχείων. Τα 
αρχεία καταχωρούνται πάντα στον πρώτο από τους καταλόγους, τον Βασικό κατάλογο, ο 
οποίος αναφέρεται σαν ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ MP3 (B) 
 
Σηµειώσεις 
Έχοντας δει και ακούσει πολλά για τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις τα προηγούµενα χρόνια, 
οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι δεν υπάρχει λόγος να πειράζουµε τους καταλόγους χωρίς 
λόγο. Μερικές φορές από απροσεξία πληκτρολογούµε ελληνικούς χαρακτήρες αντί των 
ξένων, µε αποτέλεσµα –αν και αυτοί µοιάζουνε ίδιοι- να δηµιουργούνε πρόβληµα. Το ίδιο 
και ορισµένα κενά που βάζουµε κατά την πληκτρολόγηση χωρίς λόγο.  
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5. Ρυθµίζοντας υπόλοιπες επιλογές στο HotRadio 

 
Ασχολούµαστε πάντα µε το µενού ρυθµίσεις της κεντρικής οθόνης, στο οποίο εκτός από 
τις προηγούµενες βασικές ρυθµίσεις (γενικές ρυθµίσεις και κατάλογοι), έχουµε µερικές 
ακόµη ρυθµίσεις τις οποίες καλό θα είναι να δούµε στο σηµείο αυτό. 
 
Ρυθµίσεις-> Στοιχεία Πεδίων 
 
Από την φόρµα που εµφανίζεται, µπορούµε να ρυθµίσουµε το τι θα εµφανίζεται στα πεδία: 
Γένος, Μουσική, Ρυθµός, Αξιολόγηση, Γλώσσα, Έτος, Σχόλια, την αντιστοιχία Bpm-
ρυθµού, Κατηγορία Σποτ και Κατηγορία ∆ιαφηµίσεων 
 

 
 
Τα πεδία αυτά είναι «κλειδωµένα» δηλαδή δεν δέχονται άλλες επιλογές πλην αυτών που 
εµείς ορίζουµε από την φόρµα αυτή, προκειµένου να εξαλείψουµε την πιθανότητα να 
δηµιουργηθούνε κατηγορίες κατά λάθος. 
 
Εµείς µπορούµε µε τα κουµπιά Προσθήκη ή ∆ιαγραφή, να ορίσουµε αυτά που ταιριάζουνε 
περισσότερο στις ανάγκες του σταθµού. 
 
 
Ρυθµίσεις-> Σειρά Μετάδοσης 
 
Από την φόρµα αυτή µπορούµε να ορίσουµε τη σειρά µε την οποία θα παιχτούνε οι 
κατηγορίες των σποτ κατά τη διάρκεια ενός διαφηµιστικού break. Μπορούµε πχ. να 
ορίσουµε εάν το ∆ελτίο Ειδήσεων θέλουµε να παιχτεί πριν ή µετά τις διαφηµίσεις, εάν στο 
τέλος του Break παιχτεί σποτ σταθµού ή και να προσθέσουµε µία νέα, δικιά µας 
κατηγορία. 
Ειδική µνεία πρέπει να κάνουµε σε κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα κατανοητό από την 
πρώτη µατιά. Κατά την διαδικασία εισαγωγής νέας κατηγορίας, οφείλουµε να ορίσουµε 
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τρία πράγµατα. Πρώτο είναι το όνοµά της (πχ. ανέκδοτο ηµέρας). ∆εύτερο είναι το αν 
θεωρείται σποτ σταθµού ή διαφήµιση προκειµένου να το ψάξουµε κατά τη ∆ιαχείριση 
∆ιαφηµίσεων στον αντίστοιχο κατάλογο και τρίτο το αν από αυτή την κατηγορία θέλουµε 
να παίζονται όλες οι καταχωρήσεις που υπάρχουνε ή µόνο µία από αυτές επιλεγµένη 
τυχαία. 
 

 
 
Ας γίνουµε περισσότερο απλοί. Μπορεί να καταχωρήσουµε 15 Ανέκδοτα τα οποία θέλουµε 
να παίζουνε σε συγκεκριµένες ώρες. Τότε δηµιουργούµε την κατηγορία Ανέκδοτα ηµέρα, 
τα ορίζουµε πχ. ως Σποτ και δεν τσεκάρουµε την επιλογή «Τυχαία επιλογή µόνο ενός 
(Auto)». Τότε το πρόγραµµα όποτε βρίσκει Ανέκδοτο ηµέρας στην ώρα του break που 
ετοιµάζεται να µεταδώσει, θα επιλέγει το συγκεκριµένο και θα το παίζει. Έστω τώρα ότι 
έχουµε κάνει την ίδια καταχώρηση κατηγορίας, δηλαδή Ανέκδοτο ηµέρας όµως έχουµε 
τσεκάρει την επιλογή «Τυχαία επιλογή…». Έχοντας καταχωρήσει µερικά ανέκδοτα ηµέρας 
µε την ένδειξη Auto στον αριθµό µεταδόσεων, αναγκάζουµε το πρόγραµµα σε κάθε 
διαφηµιστικό break να επιλέγει τυχαία ένα από αυτά. Έτσι ακριβώς δουλεύουνε τα Σποτ 
σταθµού. 
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Ρυθµίσεις-> ∆ιαφηµιστικά Break 
 
Από την φόρµα αυτή µπορούµε να εισάγουµε ή να διαγράψουµε διαφηµιστικά break. 
Μπορούµε επίσης να ορίσουµε από ποια κατηγορία θέλουµε να είναι τα σποτ τα οποία θα 
παίξουνε στο τέλος του break εφόσον έχουµε ορίσει κάτι τέτοιο. Αν θέλουµε να παίζει 
σποτ από τυχαία κατηγορία, τότε επιλέγουµε «(Τυχαια)». 
 

 
 

Τέλος από την φόρµα αυτή µπορούµε να ορίσουµε αν θέλουµε στο break αυτό να υπάρξει 
αναµονή για το τέλος του τραγουδιού (σε περίπτωση Auto λειτουργίας) ή όχι. 
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Ρυθµίσεις-> Χρήστες 
 
Από την φόρµα που εµφανίζεται, µπορούµε να ορίσουµε νέους χρήστες, να διαγράψουµε 
παλιούς ή να αλλάξουµε password. Μόνος περιορισµός το ότι δεν επιτρέπεται από το 
πρόγραµµα να διαγραφεί ο χρήστης Administrator. Επίσης πλέον (και σε αντίθεση µε την 
προηγούµενη έκδοση) δεν έχουµε κανέναν περιορισµό στην µορφή του password, το 
οποίο µπορεί να είναι οτιδήποτε, αρκεί φυσικά να µην το ξεχάσουµε : ) 
 

 
 
Μπορούµε να εισάγουµε δύο ειδών χρήστες, τους απλούς και τους ενισχυµένους. Οι 
πρώτοι µπορούνε απλά να παίζουνε µουσική, να δηµιουργούνε playlist και να περνάνε 
τραγούδια. Οι ενισχυµένοι χρήστες έχουνε πλήρη πρόσβαση σε όλα τα σηµεία του 
προγράµµατος. 
 
 
Ρυθµίσεις-> Επεξεργασία HotSpot 
 
Τα HotSpot είναι µία ειδική οµάδα αποτελούµενη από έξι σποτ, τα οποία εµφανίζονται στο 
κάτω µέρος του Manual Player και σκοπό έχουνε να διευκολύνουνε το παίξιµο σποτ από 
χορηγούς, σποτ εκποµπών κλπ. Κάθε χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει όσα θέλει και 
µπορεί να τα δει µόνο εάν µπει µε τον δικό του κωδικό χρήστη. Οι ενισχυµένοι χρήστες 
µπορούνε να τα δούνε όλα. Επίσης πρέπει να διευκρινίσουµε πως τα σποτ των χρηστών 
πρέπει να είναι αποθηκευµένα στους προσωπικούς τους φακέλους που βρίσκονται µέσα 
στον φάκελο των HotSpot και έχουνε για όνοµα τα οκτώ πρώτα γράµµατα του ονόµατος 
του χρήστη πχ. ο χρήστης ∆ηµήτρης θα πρέπει να τοποθετήσει τα mp3 αρχεία του µέσα 
στον φάκελο Dimitris που βρίσκεται µέσα στον φάκελο των HotSpot. Αυτά είναι και τα 
µόνα που εµφανίζονται στο δεξί παράθυρο και από το οποίο µπορούµε να επιλέξουµε 
αρχεία προκειµένου να φτιάξουµε τα HotSpot. 
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Προκειµένου να δηµιουργήσουµε µία καινούργια τέτοια οµάδα πατάµε το κουµπί ΝΕΑ. Στη 
συνέχεια επιλέγουµε από τα σποτάκια που υπάρχουνε στο δεξί παράθυρο, το σποτ που 
µας ενδιαφέρει και µε το σέρνουµε µε το δεξί κουµπί του ποντικιού πατηµένο, στη θέση 
που µας ενδιαφέρει. Για κάθε ένα από αυτά µπορούµε να µετρήσουµε ακριβώς την αρχή 
του προκειµένου αυτό να ξεκινά όσο πιο σύντοµα γίνεται. Αφού κάνουµε όσες εισαγωγές ή 
διαγραφές θέλουµε, πατάµε Αποθήκευση. 
 
Μπορούµε τέλος να επεξεργαστούµε κάποια υπάρχουσα οµάδα HotSpot απλά επιλέγοντάς 
την από το πεδίο πάνω αριστερά. 
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6. Περνώντας τραγούδια στο HotRadio 

 
Αφού έχουµε ρυθµίσει σωστά το πρόγραµµα ως προς το Cd rom και αφού έχουµε περάσει 
τις επιλογές στα πεδία της µουσικής, του ρυθµού κλπ, είµαστε έτοιµοι να καταχωρήσουµε 
τα πρώτα µας τραγούδια, είτε αυτά βρίσκονται σε Audio Cd είτε είναι ήδη σε mp3 µορφή.  
 
Πατάµε το κουµπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΩΝ που βρίσκεται τόσο στο µενού Τραγούδια -> 
Εισαγωγή όσο και το κέντρο της κεντρικής οθόνης. Μπροστά µας εµφανίζεται η φόρµα 
εισαγωγής τραγουδιών, µία φόρµα την οποία θα βλέπουµε… τακτικά στο µέλλον αφού 
µέσω αυτής γίνονται όλες οι εισαγωγές µουσικών κοµµατιών.  
 

 
 
Από το πεδίο Πηγή µπορούµε να ορίσουµε τι είναι αυτό που θέλουµε να περάσουµε. Εκεί 
συναντάµε την επιλογή Audio Cd (Alb) για Albums καλλιτεχνών (κρατά το ίδιο επίθετο 
µετά την πρώτη εισαγωγή), την επιλογή Audio Cd (Var) για επιλογές και την επιλογή Mp3 
File. 
 
Αφού επιλέξουµε το τραγούδι ή αρχείο που θέλουµε να περάσουµε, συνεχίζουµε 
πληκτρολογώντας τα υπόλοιπα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά είναι: 
 
ΤΙΤΛΟΣ. Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, εδώ γράφουµε τον τίτλο του τραγουδιού. Εάν 
επιχειρήσουµε να περάσουµε ένα τραγούδι το οποίο έχουµε περάσει και πάλι ή απλά ένα 
το οποίο έχει ίδιο τίτλο µε κάποιο που έχουµε ήδη καταχωρήσει, τότε το πρόγραµµα θα 
µας εµφανίσει µία νέα µικρή φόρµα πάνω στην οποία θα εµφανίζονται όλα τα τραγούδια 
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µε τον ίδιο τίτλο που έχουµε περασµένα. Η φόρµα αυτή µας επιτρέπει να ακούσουµε τα 
ήδη καταχωρηµένα και εάν αυτό που πάµε να περάσουµε δεν είναι περασµένο, 
συνεχίζουµε τη διαδικασία κανονικά, αλλιώς περνάµε στο επόµενο.  
 
- ∆ΙΣΚΟΣ. Γράφουµε το δίσκο στον οποίο βρίσκεται το τραγούδι, µία πληροφορία 
ιδιαίτερα χρήσιµη για τους µουσικούς παραγωγούς. Αν για κάποιο λόγο δεν ξέρουµε το 
δίσκο, µπορούµε να γράψουµε οτιδήποτε θέλουµε (πχ. Maxi Single). ∆εν πρέπει να 
αφήσουµε το πεδίο κενό, όπως βέβαια και κανένα άλλο της φόρµας αυτής. 
- ΓΕΝΟΣ. Εδώ σηµειώνουµε εάν το τραγούδι προέρχεται από άντρας, γυναίκα ή 
συγκρότηµα (mail, female και group στα αγγλικά). Στο σηµείο αυτό να πούµε ότι για τα µη 
ελληνικά τραγούδια, προτιµούµε την αγγλική γραφή και τον υπολοίπων στοιχείων 
προκειµένου να µη χρειάζεται να αλλάζουµε συνέχεια γλώσσα στο πληκτρολόγιο.  
- ΕΠΙΘΕΤΟ. Μάλλον εύκολα αντιληπτή η σηµασία και αυτού του πεδίου, µε ένα όµως 
ενδιαφέρον σηµείο. Όταν θέλουµε να περάσουµε όνοµα συγκροτήµατος ή ακόµη 
περισσότερο όταν πάµε να περάσουµε τραγούδι καλλιτέχνη ο οποίος είναι γνωστός µε το 
µικρό ή µεγάλο του όνοµα (πχ. Madonna, Eminem, Βαλάντης ή Γλυκερία), σας 
προτείνουµε το όνοµα αυτό να καταχωρηθεί σαν ΕΠΙΘΕΤΟ. 
- ΟΝΟΜΑ. Γράφουµε -αν υπάρχει- το µικρό όνοµα του καλλιτέχνη. Αν δεν το 
συµπληρώσουµε, τότε θα καταχωρηθεί χωρίς µικρό όνοµα. 
- ΜΟΥΣΙΚΗ. Εισάγουµε το είδος της µουσικής στο οποίο θεωρούµε ότι ανήκει το 
συγκεκριµένο κοµµάτι 
- ΡΥΘΜΟΣ. Κρίνουµε ως προς το αν είναι Αργό, Ακουστικό ή γρήγορο (slow, acoustis, 
fast) το τραγούδι. Μπορούµε να καταχωρήσουµε το ρυθµό ενός τραγουδιού και σε bpm. 
Αρκεί να πατήσουµε το αντίστοιχο κουµπί δίπλα στο πεδίο του ρυθµού και στη συνέχεια 
να χτυπήσουµε µερικές φορές το space bar στο ρυθµό της µουσικής.  
- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Κρίνουµε ως προς το αν είναι επιτυχία ή όχι, αν είναι καλό ή όχι ένα 
τραγούδι. Τις κατηγορίες της αξιολόγησης της ρυθµίζετε όπως σας βολεύει. Εµείς σας 
προτείνουµε µία αξιολόγηση από το 1 έως το 3, βάζοντας 3 στις επιτυχίες. 
- ΓΛΩΣΣΑ. Γράφουµε τη γλώσσα στην οποία είναι ένα τραγούδι. Αν είναι µόνο µουσική… ε, γράψτε ό,τι καταλαβαίνετε! Το αν 

είναι ορχηστικό (instrumental), το σηµειώνουµε στα σχόλια. 

- ΕΤΟΣ. Στο πεδίο του Έτους µπορούµε είτε να περάσουµε σκέτη τη χρονιά πχ. 2002 
οπότε το τραγούδια θα καταχωρηθεί µε ηµεροµηνία 01/01/2002, είτε µε µήνα πχ. 06/2002 
οπότε το τραγούδια θα καταχωρηθεί µε ηµεροµηνία 01/06/2002, είτε µε ολόκληρη την 
ηµεροµηνία πχ. 11/04/2002 οπότε αυτή θα καταχωρηθεί ως έχει.  
- ΣΧΟΛΙΑ. Εδώ µπορούµε να εισάγουµε άλλα, βοηθητικά για τον µουσικό παραγωγό, 
στοιχεία όπως το αν ένα τραγούδι είναι επανεκτέλεση, αν είναι από ταινία κλπ. Πχ. 
γράφουµε «∆ιασκευή τραγουδιού της Πρωτοψάλτη». Σε αντίθεση µε άλλα πεδία, το πεδίο 
των σχολίων δέχεται να συµπληρώσουµε ό,τι θέλουµε δίπλα σε κάποιο από τα 
προεπιλεγµένα στοιχεία του, όπως παραπάνω που γράψαµε τις λέξεις «τραγουδιού της 
Πρωτοψάλτη» δίπλα από την επιλογή «∆ιασκευή». 
- ΚΛΕΙ∆ΙΑ. Καταχωρούµε (αν θέλουµε) λέξεις κλειδιά σε σχέση µετά το τραγούδι 
προκείµενου να είναι εύκολη στη συνέχεια µια θεµατική αναζήτηση (πχ. κάποιο τραγούδι 
µιλάει για θάλασσα χωρίς αυτό να φαίνεται στον τίτλο του απ’ όπου θα µπορούσαµε να το 
γράψουµε. Μπορούµε πλέον να γράψουµε θάλασσα, πλοίο, γλάρος και στη συνέχεια 
αναζητώντας τραγούδια που µιλάνε για θάλασσα, να το βρούµε ψάχνοντας για τη λέξη 
«θάλασσα» στο πεδίο των Κλειδιών). 
- INFO. Το πεδίο εµφανίζεται πατώντας το αντίστοιχο κουµπί και στο οποίο µπορούµε να 
γράψουµε ελεύθερο κείµενο µέχρι 255 γράµµατα (πχ. Το τραγούδι αυτό εκπροσώπησε την 
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Ελλάδα στην Eurovision το 1999 και ήρθε 5ο). τις πληροφορίες αυτές µπορούµε να τις 
δούµε πατώντας το αντίστοιχο κουµπί στον Manual Player. 
 
Στα πεδία της µουσικής, του ρυθµού, της αξιολόγησης, της γλώσσας, του έτους και των 
σχολίων πρέπει να επιλέξουµε κάποια από τις τιµές που προϋπάρχουνε (και έχουµε ήδη 
προσδιορίσει από πριν µόνοι µας) προκειµένου να µην δηµιουργηθούνε νέες κατηγορίες 
από λάθος πληκτρολόγηση. ∆είτε πως αλλάζουνε οι τιµές αυτές από τη φόρµα «Στοιχεία 
πεδίων», στις προηγούµενες σελίδες. 
 
Αφού ολοκληρώσουµε την πληκτρολόγηση των πληροφοριών, πατάµε το κουµπί 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ και το πρόγραµµα αναλαµβάνει την καταχωρήσει τόσο τα στοιχεία όσο και 
τον ήχο του κοµµατιού. Αν η πηγή είναι cd ήχου, τότε «τραβάει» το κοµµάτι και το 
αποθηκεύει σε wav µορφή -µετονοµασµένο µε τον κωδικό που πρέπει- µέσα στον φάκελο 
που υπάρχουνε Τραγούδια wav ενώ αν είναι αρχείο mp3, τότε το αντιγράφει -πάντα 
µετονοµασµένο- στο φάκελο Τραγούδια mp3. Η µεν αντιγραφή κρατά ελάχιστα 
δευτερόλεπτα (αν κρατά και τόσο) το δε extraction (το «τράβηγµα» δηλαδή από cd) λίγο 
παραπάνω και πάντα ανάλογα µε τη δυνατότητα του cd rom. Στη δεύτερη περίπτωση δεν 
είστε αναγκασµένοι να περιµένετε να τελειώσει το extraction. Μπορείτε να πατήσετε το 
κουµπί ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ και να αρχίσετε να περνάτε τα στοιχεία του επόµενου, προκειµένου 
να κερδίσετε χρόνο. 
 
Αφού καταχωρήσετε όσα κοµµάτια επιθυµείτε, πρέπει  αυτά να συµπιεστούνε. Ανοιγεται 
τον συµπιεστή των τραγουδιών (Τραγούδια -> Συµπίεση), τα επιλέγετε και τα συµπιέζετε. 
Περισσότερα για τη διαδικασία συµπίεσης, δείτε στ 
 
 
 
Σηµειώσεις 
 
Είναι πολύ σηµαντικό να ξεκαθαρίσουµε µερικά πράγµατα στο σηµείο αυτό: 
1. Καταρχήν ένα θέµα µε ιδιαίτερη σηµασία να και δεν του φαίνεται, είναι το αν θα 
γράφουµε µε ή χωρίς τόνους. Και αυτό το λέµε γιατί για τον υπολογιστή, η λέξη αγάπη 
(εδώ µε τόνο) είναι διαφορετική από την λέξη αγαπη (χωρίς τόνο), έτσι σε περίπτωση που 
αναζητήσετε το κοµµάτι «αγάπη» αλλά το έχετε καταχωρήσει χωρίς τόνο, απλά δεν θα το 
βρείτε. ∆ική µας συµβουλή είναι να πάρετε τη… γενναία απόφαση να γράφετε χωρίς 
τόνους στο πρόγραµµα έτσι ώστε να υπάρχει µία κοινή γραµµή πλεύσης από όλους και να 
περιοριστούνε στο ελάχιστο τα λάθη. 
2. Ένα δεύτερο εξίσου σηµαντικό θέµα είναι η επιλογή των κατηγοριών µουσικής και η 
συνεννόηση όσων θα καταχωρούνε τα τραγούδια στο πρόγραµµα, προκειµένου και εδώ να 
υπάρχει κάποια σύµπνοια. Θα πρέπει δηλαδή πριν  ξεκινήσει η διαδικασία καταχώρησης να  
γίνει µία κουβέντα σχετικά µε το ποιο κοµµάτι πρέπει να θεωρηθεί πχ. Λαϊκό, ποιο 
Ελαφρολαϊκό, ποιο ποπ κοκ.  
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7. Περνώντας διαφηµίσεις & σποτ στο HotRadio 

 
Ώρα να δούµε πως εισάγουµε διαφηµίσεις και σποτ στο πρόγραµµα. Από την κεντρική 
οθόνη, πατάµε το κουµπί «Εισαγωγή ∆ιαφηµίσεων» που βρίσκεται στο κέντρο της. 
Μπροστά µας ανοίγεται η φόρµα εισαγωγής διαφηµίσεων και σποτ, από την οποία θα 
πραγµατοποιήσουµε όλη την παραπάνω διαδικασία. 
 

 
 
Ας τη δούµε µέσα από τα παρακάτω βήµατα: 
 
- ΕΙ∆ΟΣ. Στο πεδίο ΕΙ∆ΟΣ επιλέγουµε τι είδους σποτ είναι αυτό που θέλουµε να 
περάσουµε, αν δηλαδή είναι διαφήµιση, σποτ σταθµού, σποτ ώρας, προκειµένου το 
πρόγραµµα κατά τη διαδικασία της εισαγωγής, να το διαχειριστεί ανάλογα, πχ. διαφήµιση. 
- ΤΙΤΛΟΣ. Στο πεδίο ΤΙΤΛΟΣ εισάγουµε τον τίτλο του σποτ, πχ. Πάρτυ Camel Club 
- ΑΠΟ – ΕΩΣ ΚΑΙ. Εδώ γράφουµε την ηµεροµηνία που θα ξεκινήσει να παίζει η 
διαφήµιση ενώ στο πεδίο ΕΩΣ ΚΑΙ γράφουµε την ηµεροµηνία µέχρι και την οποία η 
διαφήµιση θα µεταδίδεται. 
- ΣΕΙΡΑ. Στο πεδίο αυτό γράφουµε τη σειρά µε την οποία θα θέλαµε η διαφήµιση αυτή να 
µεταδίδεται δεν ισχύει το ίδιο για τα σποτ σταθµού) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Στο πεδίο της κατηγορίας επιλέγουµε τόσο για τις διαφηµίσεις όσο και τα 
για τα σποτ κάποια κατηγορία. Αν πχ. εισάγουµε κάποια διαφήµιση, ενηµερώνουµε το 
πρόγραµµα αν πρόκειται για διαφήµιση σε σχέση µε ανδρικό ντύσιµο, αυτοκίνητο ή 
οτιδήποτε άλλο προκειµένου το πρόγραµµα να µας ενηµερώνει για την ύπαρξη άλλης 
διαφήµισης της ίδιας κατηγορίας στα διαφηµιστικά break κατά τη διαδικασία ορισµού των 
ωρών µετάδοσης. Αν εισάγουµε κάποιο σποτ, µπορούµε να το οµαδοποιήσουµε σε 
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κατηγορίες όπως πρωινό, µεσηµβρινό ή οτιδήποτε άλλο προκειµένου να µπορούµε να 
ελέγχουµε τις ώρες µετάδοσής του. 
- ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ. Στο πεδίο αυτό επιλέγουµε τι συµπεριφορά θέλουµε να έχει το σποτ µετά 
την ηµεροµηνία που έχουµε δηλώσει στο πεδίο ΕΩΣ ΚΑΙ. Εάν θέλουµε η διαφήµιση ή το 
σποτ να βγει αυτόµατα από το πρόγραµµα διαφηµίσεων και να µην παίζεται, τότε 
επιλέγουµε το «Εκτός προγράµµατος». Αν θέλουµε απλά να το περνάει στις εκπρόθεσµες 
διαφηµίσεις αλλά να συνεχίζει να παίζει, τότε επιλέγουµε «Προειδοποίηση». 
- ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ. Από το πεδίο του κλειδώµατος µπορούµε ορίσουµε να µην παίζεται µία 
διαφήµιση αν και είναι µέσα στις αποδεκτές ηµεροµηνίες. Η ρύθµιση αυτή βολεύει στην 
περίπτωση που θέλουµε να περάσουµε µεν µία διαφήµιση, θέλουµε όµως για κάποιο λόγο 
να µην παιχτεί για κάποιο χρονικό διάστηµα. Αντί να την διαγράψουµε και να την 
εισάγουµε εκ νέου, µπορούµε απλά να την κλειδώσουµε, είτε κατά την εισαγωγή της είτε 
από της ∆ιαχείριση ∆ιαφηµίσεων. 
 
Μπορούµε επιπλέον να περάσουµε πληροφορίες σχετικά µε τον πελάτη. Τα στοιχεία αυτά 
–και εφόσον η έκδοση του προγράµµατος που διαθέτετε περιέχει και την οικονοµική 
διαχείριση- τότε θα περαστούνε και στις λίστες πίστωσης και χρέωσης. 
 
Αφού εισάγουµε τα παραπάνω στοιχεία, πρέπει να ασχοληθούµε µε τη δήλωση των 
µεταδόσεων αλλά και τον καθορισµό του αρχείου ήχου. 
 
Η δήλωση των µεταδόσεων γίνεται πατώντας το αντίστοιχο κουµπί ΜΕΤΑ∆ΟΣΕΙΣ. Πρέπει 
να ξεχωρίσουµε δύο περιπτώσεις. Την περίπτωση που η διαφήµισή µας παίζεται όλες τις 
ηµέρες της εβδοµάδας, τις ίδιες πάντα ώρες και την περίπτωση η διαφήµιση µας να 
παίζεται είτε όλες τις µέρες αλλά σε διαφορετικές ώρες, είτε δεν παίζεται όλες τις ηµέρες, 
δηλαδή την περίπτωση να µην παίζεται όλες τις ηµέρες ή τις ίδιες ώρες. Η πρώτη 
περίπτωση είναι απλή. Πατάµε το κουµπί ΟΛΕΣ δηλώνοντας στο πρόγραµµα ότι η 
διαφήµιση παίζεται όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας και στη συνέχεια δηλώνουµε τον 
αριθµό των µεταδόσεων και τις ώρες µεταδόσεις. Αν πληκτρολογήσουµε ώρα κατά την 
οποία δεν έχουµε δηλώσει διαφηµιστικό break,τότε θα λάβουµε σχετικό µήνυµα λάθους. 
Παράλληλα αν έχουµε από τις Γενικές Ρυθµίσεις να λαµβάνουµε µηνύµατα για την µέγιστη 
διάρκεια και την ίδια κατηγορία, το πρόγραµµα θα µας προειδοποιεί σχετικά. Πατάµε τέλος 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ και γυρνάµε στην προηγούµενη φόρµα. 
 
Στην περίπτωση που η διαφήµισή µας δεν παίζεται όλες τις ηµέρες αλλά για παράδειγµα 
∆ευτέρα, τετάρτη και Παρασκευή στις 10.00 και στις 12.00 κάνουµε το εξής. Πατάµε το 
κουµπί ∆ΕΥΤΕΡΑ ενώ βλέπουµε πως όλες οι ηµέρες αναβοσβήνουνε. Το ότι µία ηµέρα 
αναβοσβήνει είναι δείγµα του ότι δεν έχουµε θέσει µεταδόσεις στην ηµέρα αυτή. Είµαστε 
λοιπόν στην ∆ΕΥΤΕΡΑ, δηλώνουµε 2 µεταδόσεις και τις περνάµε. Μπορούµε τώρα να πάµε 
στην ΤΕΤΑΡΤΗ και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και να κάνουµε το ίδιο πράγµα. Προκειµένου να 
αποφύγουµε τον τριπλό κόπο, µένουµε στην ∆ΕΥΤΕΡΑ στην οποία έχουµε ήδη 
πληκτρολογήσει τις µεταδόσεις και πατάµε ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ. Πλέον οι µεταδόσεις αυτές έχουνε 
αντιγραφεί στο πληκτρολόγιο. Πάµε στην ΤΕΤΑΡΤΗ και πατάµε ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ και µετά 
στην ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και πατάµε και πάλι ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ. Τέλος -όπως και πριν- πατάµε 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ και γυρνάµε στην προηγούµενη φόρµα. 
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Αυτοί είναι οι τρόποι εισαγωγής των µεταδόσεων. Αν στο προηγούµενο παράδειγµα δεν 
είχαµε τις ίδιες ώρες µεταδόσεων για όλες τις µέρες, αναγκαστικά θα τις περνούσαµε µία–
µία.  
 
Μία περίπτωση µε ξεχωριστό ενδιαφέρον είναι όταν θέλουµε να περάσουµε σποτ σταθµού 
το οποίο θέλουµε να παίζεται τυχαία. Τότε αντί αριθµού ή ώρας µετάδοσης, απλά πατάµε 
το γράµµα «Α» στο πεδίο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΕΩΝ και αυτοµάτως εµφανίζεται η λέξη 
AUTO που υποδηλώνει πως το σποτ αυτό θα µεταδίδεται αυτόµατα και τυχαία όταν έχει 
προβλεφθεί να παίζονται σποτ του σταθµού. 
 
Το αρχείο ήχου το περνάµε, κάνοντας και στο αντίστοιχο κουµπί ΗΧΟΣ. Το πρόγραµµα µας 
ρωτά από ποια πηγή θέλουµε να το περάσουµε, και αφού εµείς επιλέξουµε την κατάλληλη, 
προχωράµε στην επιλογή του ήχου. Τέλος πατάµε πάντα αποθήκευση και γυρνάµε στην 
οθόνη Εισαγωγή ∆ιαφηµίσεων και Σποτ όπου πρέπει να πατήσουµε µία τελική φορά 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ προκειµένου να αποθηκεύσουµε το σύνολο των πληροφοριών. 
 
Σηµειώσεις 
 
Θεωρητικά µπορούµε να περάσουµε και διαφηµίσεις από άλλες πηγές στο πρόγραµµα 
κάνοντας χρήση της λειτουργίας Line In, σας προτείνουµε όµως για την δουλειά αυτή να 
χρησιµοποιήσετε κάποιον Audio Editor όπως το Audition που µπορεί να κάνει τη… ζωή σας 
πολύ πιο εύκολη στη ρύθµιση των εντάσεων και το κόψιµο κάποιων κενών. 
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8. Συµπιέζοντας τραγούδια και διαφηµίσεις µε το HotRadio 

 
Ήρθε η ώρα να δούµε τον τρόπο συµπίεσης τραγουδιών και διαφηµίσεων µέσω του 
προγράµµατος. Το HotRadio είναι εξοπλισµένο µε εξωτερικό συµπιεστή βασισµένο στη 
µηχανή της L.A.M.E. έτσι η όλη διαδικασία γίνεται απλά και γρήγορα. 
 
Αφού έχουµε καταχωρήσει κάποια κοµµάτια (ή διαφηµίσεις, καθώς η διαδικασία είναι ίδια) 
τα οποία πλέον είναι στον υπολογιστή µας σε wav µορφή, καλούµαστε να τα συµπιέσουµε 
προκειµένου να µην πιάνουνε τόσο χώρο στον σκληρό δίσκο και βέβαια να είναι σε θέση 
να µεταδοθούνε από το πρόγραµµα. Από την κεντρική οθόνη, πάµε Τραγούδια -> 
Συµπίεση. 
 

 
 
Μπροστά µας ανοίγει η φόρµα του συµπιεστή και στο κεντρικό της παράθυρο 
εµφανίζονται όλα τα αρχεία που βρίσκονται σε wav µορφή στον φάκελο των Τραγουδιών 
(ή διαφηµίσεων) wav. 
 
Ας δούµε τις ρυθµίσεις του συµπιεστή:  
- BITRATE. Πρόκειται για ρύθµιση µέσω της οποίας ορίζουµε την ποιότητα της 
συµπίεσης. Το πιο κατώτερο αποδεκτό όριο πρέπει να θεωρείται αυτό των 128 KBps ενώ 
αυτό το οποίο πλησιάζει σε µεγάλο βαθµό την αρχική ηχογράφηση, είναι τα 256 KBps. 
Λόγω της ιδιαιτερότητας κάποιων συγκεκριµένων αρχείων, µερικές φορές επιβάλλεται η 
συµπίεση στα 256 ή και 320 KBps. Προτείνουµε τα 192 KBps. 
- VARIABLE. Επιλογή που µας επιτρέπει να χρησιµοποιήσουµε µεταβλητή συµπίεση, 
δηλαδή ο ρυθµός συµπίεσης δεν είναι πάντα ο ίδιος αλλά µεταβάλλεται ανάλογα µε αν το 
συγκεκριµένο σηµείο του τραγουδιού χρειάζεται µεγαλύτερο ρυθµό συµπίεσης ή όχι. Ως 
βάση του ρυθµού συµπίεσης εκλαµβάνει αυτή που έχουµε δηλώσει στην επιλογή 
BITRATE. Σας προτείνουµε.. να δοκιµάσετε και να επιλέξετε όποια σας ικανοποιεί. 
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- ΠΟΙΟΤΗΤΑ. Όπως µάλλον εύκολα γίνεται αντιληπτό, η επιλογή αυτή έχει άµεση σχέση 
µε την τελική παραγόµενη ποιότητα. Θα µπορούσε να ονοµαστεί και «ταχύτητα», αφού 
εάν επιλέξουµε απλά «καλή» ποιότητα, η συµπίεση θα πραγµατοποιηθεί πολύ πιο γρήγορα 
απ’ ότι εάν επιλέξουµε «άριστη». Προτείνουµε «άριστη» ποιότητα. 
- MODE. Επιλέγουµε stereo, mono ή παραλλαγές τους. Προτείνουµε Joint Stereo. 
- NORMALIZE. Πολύ σηµαντική επιλογή που µας επιτρέπει να φέρνουµε αυτόµατα όλα 
τα συµπιεζόµενα κοµµάτια στην ίδια στάθµη. Το ύψος της στάθµης αυτής ή χοντρικά το 
πόσο δυνατά θα παίζουνε τελικά τα κοµµάτια, ρυθµίζεται από τις Γενικές ρυθµίσεις, όπως 
είδαµε παραπάνω. Προτείνουµε να γίνεται Normalize. 
- ∆ΙΑΓΡΑΦΗ. Μετά τη συµπίεση ενός κοµµατιού ή διαφήµισης, το wav αρχείο του µας 
είναι άχρηστο καθώς δεν πρόκειται να το ξαναχρησιµοποιήσουµε ενώ πιάνει και αρκετό 
χώρο στους σκληρούς µας δίσκους. Έχοντας επιλέξει «ναι» στη διαγραφή, το πρόγραµµα 
διαγράφει µόνο του κάθε αρχείο wav µετά την συµπίεσή του. Αν και η δυνατότητα αυτή 
φαίνεται πολύ βολική, θα σας προτείναµε να µην διαγράφεται αυτόµατα τα αρχεία και 
αυτό γιατί µερικές φορές (γενικά µάλλον σπάνια) είµαστε αναγκασµένοι να 
ξανασυµπιέσουµε κάποια αρχεία τα οποία δεν έχουνε συµπιεστεί σωστά. Προτείνουµε να 
διαγράφετε από τον Explorer των Windows τα αρχεία χειροκίνητα, αφού πρώτα έχετε 
ακούσει τα mp3 αρχεία. Αν πάλι –και µετά από µερικές εκατοντάδες συµπιέσεις- είστε 
πεπεισµένοι ότι το αποτέλεσµα σας ικανοποιεί, τότε επιλέξτε «ναι» στη διαγραφή. 
 
Πλέον εµείς δεν έχουµε παρά να επιλέξουµε αυτά που θέλουµε να συµπιέσουµε και να 
πατήσουµε το κουµπί ΕΝΑΡΞΗ. Σε περίπτωση που θέλουµε να τα επιλέξουµε όλα, κάνουµε 
κλικ στο αντίστοιχο κουµπί. Αν µάλιστα θέλουµε να αφήσουµε τον υπολογιστή να 
συµπιέζει χωρίς να τον περιµένουµε να τελειώσει, µπορούµε να µαρκάρουµε την επιλογή 
«Με το τέλος, κλείσιµο του PC» οπότε το πρόγραµµα θα τερµατίσει τη λειτουργία του 
υπολογιστή µε το που θα ολοκληρωθεί η συµπίεση και του τελευταίου επιλεγµένου 
τραγουδιού ή διαφήµισης. 
 
Αφού ένα τραγούδι ή διαφήµιση συµπιεστεί, το πρόγραµµα αλλάζει την κατάληξη της 
εγγραφής του στη βάση δεδοµένων από wav σε mp3 και το αρχείο είναι έτοιµο να παιχτεί 
στον αέρα. 
 
Σηµειώσεις 
 
Καλό θα είναι πριν ξεκινήσετε τη µαζική συµπίεση τραγουδιών, να δοκιµάσετε την 
ποιότητα συµπίεσης που σας ικανοποιεί. Επίσης αν ξεκινήσετε την ηχογράφηση 
τραγουδιών από δίσκους βινυλίου ή γενικά παλιών αναλογικών ηχογραφήσεων, καλό είναι 
να προτιµήσετε ρυθµούς συµπίεσης πάνω από τα 256 Kbps. 
 
Ο Συµπιεστής παρουσιάζει στον κεντρικό του πίνακα όσα αρχείο βρίσκονται σε wav µορφή 
στον φάκελο SongWav. Αν τα αρχεία αυτά ανταποκρίνονται σε καταχωρίσεις, συµπιέζονται 
στον φάκελο Songmp3, αλλιώς στον φάκελο Songmmp3, φάκελο στον οποίο είθισται να 
κρατάµε τα «διάφορα» mp3 αρχεία. Αντίστοιχα δουλεύει ο Συµπιεστής και µε τους 
φακέλους των διαφηµίσεων. 



HotRadio – Ολοκληρωµένο πρόγραµµα διαχείρισης ραδιοφωνικού σταθµού - 22 - 

9. Παίζοντας τραγούδια και διαφηµίσεις Auto µε το HotRadio 

 
Αυτή ενδεχοµένως είναι η φόρµα µε την µεγαλύτερη σηµασία για το πρόγραµµα αλλά και 
συνάµα µε τις λιγότερες απαιτήσεις από τον χρήστη του. Πρόκειται για την φόρµα που 
παίζει µουσική και διαφηµίσεις όταν εµείς… δεν είµαστε εκεί. Από την άλλη, είναι λογικό να 
απαιτεί από εµάς ελάχιστα πράγµατα αφού για αυτή δουλεύουνε σχεδόν όλες οι άλλες 
φόρµες του προγράµµατος.  
 
Ο Auto Player «διαβάζει» από την κατασκευή προγράµµατος τι ακριβώς πρέπει να κάνει, 
ψάχνει για τα κατάλληλα διαφηµιστικά break και τις διαφηµίσεις και αναλαµβάνει να τα 
µεταδώσει βάσει των ρυθµίσεων που έχουµε κάνει.  
 

 
 
Ας δούµε τις –ούτως ή άλλως ελάχιστες- ανεξάρτητες λειτουργίες του. Πάνω εµφανίζονται 
τα τραγούδια που έχουµε επιλέξει να παίξουµε, ενώ κάτω αναζητά µόνος του τις 
διαφηµίσεις ή τα σποτ. Και οι δύο ενότητες διαθέτουνε µία σειρά ίδιων κουµπιών που 
χρησιµοποιούνται για (τα αναφέρουµε από αριστερά προς τα δεξιά): Play, Pause, Stop, µία 
θέση πάνω, µία θέση κάτω, επόµενο τραγούδι (ή διαφήµιση) και fade out. Στη συνέχεια 
συναντάµε το κουµπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ που µας να επεξεργαστούµε σε περιορισµένο βαθµό την 
Playlist (υπάρχουσα ή αυτόµατη), προσθέτοντας κάποιο κοµµάτι. Το κουµπί Auto 
αναγκάζει το πρόγραµµα να ξαναδιαβάσει το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα τραγουδιών ή το 
αντίστοιχο των διαφηµίσεων προκειµένου να ενηµερωθεί για τυχόν αλλαγές που µόλις 
κάναµε, ενώ το κουµπί MANUAL µας επιτρέπει να παρέµβουµε στην κανονική ροή των 
Playlist ή των διαφηµίσεων και να περάσουµε κάποια που εµείς επιθυµούµε. 
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Μία άλλη όχι εµφανής από την πρώτη στιγµή λειτουργία είναι η δυνατότητα εµφάνισης 
όλων των πληροφοριών µιας Playlist. Αρκεί να πάµε το ποντίκι πάνω από την πινακίδα Info 
και να κάνουµε κλικ. Μπροστά µας εµφανίζεται µία νέα φόρµα µε όλες τις πληροφορίες 
σχετικά µε την τρέχουσα Playlsit. 
 
Τέλος το µικρό κουµπί µε το γράµµα Μ στο πάνω αριστερό µέρος κάνει ότι και το 
αντίστοιχο µε το γράµµα Α στον Manual Player, δηλαδή ανοίγει τον Manual Player και τον 
ρυθµίζει έτσι ώστε µόλις παίξουµε κάποιο κοµµάτι από αυτόν, το κοµµάτι ή η διαφήµιση 
που παίζει στον Auto, να σταµατήσει µε fade out. 
 
∆εν θα επεκταθούµε ιδιαίτερα -στο σηµείο αυτό- στον τρόπο µε τον οποίο το πρόγραµµα 
παίζει Auto αφού η περιγραφή όλων των σχετικών διεργασιών γίνεται στο κεφάλαιο 
«Κατασκευή προγράµµατος στο HotRadio», κεφάλαιο στο περιγράφεται αναλυτικά η 
αντίστοιχη φόρµα, που είναι ίσως και η πιο σηµαντική του προγράµµατος. 
 
 
Σηµειώσεις 
 
Υπάρχουνε αρκετά πράγµατα που θα µπορούσε πρακτικά να πει κανείς για τη λειτουργία 
του Auto Player. Εµείς αυτό που έχουµε να σας συστήσουµε είναι να µην πειραµατίζεστε 
ιδιαίτερα πάνω του προκειµένου να εξαλείψετε τελείως το ενδεχόµενο να γίνει κάποιο 
λάθος στον αέρα.  
 
∆εν θα σας προτείναµε επίσης σε καµία περίπτωση να κάνετε χρήση του Auto Player σε 
περίπτωση που θέλετε να παίξετε µουσική µόνοι σας, χειροκίνητα. Είναι σαφώς 
προτιµότερο να χρησιµοποιήσετε τον Manual Player, ενδεχοµένως φορτώνοντας του µία 
Playlist. 
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10.   Κάνοντας αναζητήσεις µε το HotRadio 
 
Στο σηµείο αυτό χρήσιµο είναι να ασχοληθούµε µε ένα κοµµάτι που αποτελεί ενδεχοµένως 
ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία του προγράµµατος και είναι οι αναζητήσεις στη βάση 
δεδοµένων των τραγουδιών. 
 
Στο πρόγραµµα µε λίγη όρεξη και καλή δισκοθήκη, µπορούµε να καταχωρήσουµε 
θεωρητικά άπειρα τραγούδια. Το θέµα που δηµιουργείται βέβαια είναι πώς θα µπορέσουµε 
στη συνέχεια να τα βρούµε, να καλέσουµε δηλαδή κάποιο ή κάποια που µας 
ενδιαφέρουνε. Για το λόγο αυτό κατά τη διαδικασία της καταχώρησης θέτουµε κάποια 
κριτήρια και στη συνέχεια µέσω των κριτηρίων αυτών, ψάχνουµε και βρίσκουµε τα 
τραγούδια που µας ενδιαφέρουνε. 
 

 
 
Αναζητήσεις στο πρόγραµµα γίνονται βασικά σε τρία σηµεία. Στον Manual Player, στην 
κατασκευή Playlist και –µε µικρότερη έκταση- στην ∆ιαχείριση Προγράµµατος. Πάµε να 
δούµε µία εκ των δύο πρώτων περιπτώσεων που είναι τελείως όµοιες και οι οποίες 
καλύπτουνε και την τρίτη. Ανοίγουµε λοιπόν πχ. την Κατασκευή Playlist (για το πώς 
φτιάχνουµε Playlist θα ασχοληθούµε σε άλλο κεφάλαιο) και βλέπουµε ότι στο πάνω µέρος 
της υπάρχουνε δεκαέξι πεδία στα οποία καλούµαστε να εισάγουµε στοιχεία σύµφωνα µε τα 
οποία θα γίνει η αναζήτηση. Τα πεδία αυτά είναι: ΕΙ∆ΟΣ, ΡΥΘΜΟΣ, ΕΤΟΣ, ΓΛΩΣΣΑ, 
ΤΙΤΛΟΣ, ΕΠΙΘΕΤΟ, ΟΝΟΜΑ, ΓΕΝΟΣ, ∆ΙΣΚΟΣ, ΣΧΟΛΙΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ και ΧΡΗΣΗ. Πλην της 
ΧΡΗΣΗΣ, όλα τα άλλα πεδία περιγράφονται ως προς την σκοπιµότητάς τους στο κεφάλαιο 
«Περνώντας τραγούδια στο HotRadio». 
 
Ας υποθέσουµε ότι έχουµε περάσει ένα τραγούδι της Madonna, του οποίου τον τίτλο δεν 
θυµόµαστε. Πηγαίνουµε στο πεδίο ΕΠΙΘΕΤΟ και γράφουµε Madonna (είπαµε και λίγο πριν, 
στην Εισαγωγή Τραγουδιών, ότι καλλιτέχνες οι οποίοι είναι γνωστοί µε ένα όνοµα, πχ 
Madonna ή Βαλάντης, πρέπει είναι να καταχωρούνται µε το όνοµα αυτό σαν επίθετο). 
Εφόσον το Επίθετο αυτό είναι ήδη καταχωρηµένο, δεν θα χρειαστεί να το γράψουµε 
ολόκληρο παρά µόνο κάποια του πρώτα του γράµµατα. Τα υπόλοιπα θα εµφανιστούνε 
µόνα τους. Πατώντας πλέον το κουµπί ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ή απλά πατώντας ENTER, στην λίστα 
θα εµφανιστούνε όλα τα τραγούδια της Madonna. 
 
Αυτή ήταν και η πιο απλή µορφή αναζήτησης. Το ίδιο θα κάναµε αν θέλαµε να βρούµε 
κάποιο συγκεκριµένο τραγούδι, του οποίου τον τίτλο γνωρίζουµε. Πάµε στο πεδίο του 
ΤΙΤΛΟΥ και γράφουµε πχ. «Για τον µατιων σου το χρωµα». Πατώντας ENTER ή 
αναζήτηση, τότε το τραγούδι (εφόσον υπάρχει) θα εµφανιστεί στη λίστα, όπως και όσα 
άλλα έχουνε τον ίδιο τίτλο. Ένα χρήσιµο τέχνασµα προκειµένου να µην γράψουµε όλο τον 
τίτλο ή προκειµένου να βρούµε τραγούδια τα οποία στον τίτλο τους έχουν τη λέξη 
«χρωµα» (είπαµε ότι καλό είναι να αποφασίσουµε αν θα γράφουµε µε ή χωρίς τόνους στο 
πρόγραµµα, µε προτιµότερο το δεύτερο) είναι να γράψουµε «χρωµα» στο πεδίο του 
ΤΙΤΛΟΥ και ακριβώς δίπλα να πληκτρολογήσουµε ένα θαυµαστικό. Στο πεδίο του ΤΙΤΛΟΥ 
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λοιπόν γράφουµε «χρωµα!» και κάνουµε αναζήτηση. Αµέσως το πρόγραµµα θα µας 
παρουσιάσει τραγούδια µε τη συγκεκριµένη λέξη. 
 
Κλείνοντας µε το πεδίο του ΤΙΤΛΟΥ, να πούµε ότι αν δίπλα από κάποια λέξη πχ «χρωµα», 
βάλουµε ένα «παπάκι» (το σύµβολο @), τότε το πρόγραµµα θα ψάξει για τραγούδια που 
έχουνε ως «λέξη κλειδί» τη λέξη που θέλουµε. Αυτό µπορεί να συνδυαστεί µε όλες τις 
άλλες αναζητήσεις που θα δούµε στη συνέχεια. 
 
Ας δούµε λίγο τι γίνεται µε το είδος µουσικής. Αν θέλουµε πχ Pop τραγούδια, 
πληκτρολογούµε «Pop» και κάνουµε αναζήτηση (ENTER ή αναζήτηση). Αν θέλουµε τώρα 
να βρούµε Pop και Dance τραγούδια, κάνουµε το εξής: I)  Πληκτρολογούµε τη λέξη 
«Pop». ΙΙ) Πάµε στο τέλος της λέξης και γράφουµε ένα +, έτσι στο πεδίο του ΕΙ∆ΟΥΣ, 
έχουµε «Pop+». ΙΙΙ) Πατάµε ENTER και πλέον το πρόγραµµα δεν κάνει αναζήτηση αλλά 
περιµένει να του δώσουµε νέο Είδος. Γράφουµε «Dance». IV) Πλέον πατάµε ENTER ή 
αναζήτηση και το πρόγραµµα µας παρουσιάζει όλα τα Pop και Dance τραγούδια. Ένα 
χρήσιµο τέχνασµα στο σηµείο αυτό είναι το εξής. Αντί να γράψουµε ολόκληρη την λέξη 
«Pop» και µετά να πάµε στο τέλος και να πληκτρολογήσουµε το +, γράφουµε µόνο το 
γράµµα P. Το πεδίο του είδους θα συµπληρωθεί µε την υπόλοιπη λέξη «Pop» και µάλιστα 
τα γράµµατα «op» θα είναι επιλεγµένα. Όσο λοιπόν το υπόλοιπο του είδους που 
πληκτρολογούµε, είναι επιλεγµένο, αρκεί να πατήσουµε το δεξί βελάκι (→) και το 
πρόγραµµα πηγαίνει στο τέλος της λέξης και βάζει το «+». Εµείς απλά πατάµε ENTER 
προκειµένου να δώσουµε το δεύτερο (τρίτο κοκ) είδος µουσικής. 
 
Μέχρι τώρα είδαµε αναζητήσεις (απλές ή πιο πολύπλοκες) οι οποίες γίνονται µόνο σε ένα 
πεδίο. Ας δούµε τι κάνουµε αν θέλουµε να βρούµε πχ. Pop και Dance τραγούδια που 
βγήκαν από το 1997 µέχρι το 2002 και είναι χαρακτηρισµένα σαν πολύ καλά. Ι) Στο πεδίο 
του ΕΙ∆ΟΥΣ γράφουµε «Pop+» (µε όποιον από τους δύο παραπάνω τρόπους θέλουµε) και 
πατάµε ENTER. II) Γράφουµε «Dance» αλλά ∆ΕΝ κάνουµε αµέσως αναζήτηση. Πάµε στο 
πεδίο του ΕΤΟΥΣ και γράφουµε 1997-2002 προκειµένου να βρούµε τα τραγούδια των 
ετών εκείνων. Επίσης πάµε στο πεδίο της ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και γράφουµε «3» αφού θέλουµε 
πολύ καλά τραγούδια. Πλέον κάνοντας αναζήτηση, έχουµε τα τραγούδια που θέλουµε. Το 
ίδιο θα µπορούσε να είχε γίνει αν θέλαµε πχ. «Pop» τραγούδια από το 1997 έως το 2002, 
µε αξιολόγηση 2 και 3. Απλά θα γράφαµε «2+», θα πατούσαµε ENTER και µετά θα 
γράφαµε στα αντίστοιχα πεδία «Pop» και «1997-2002». 
 
Με τον ίδιο τρόπο, µπορούµε να κάνουµε όποια αναζήτηση θέλουµε, όσο πολύπλοκη και 
αν είναι αυτή. Μπορούµε πχ να ζητήσουµε τραγούδια «Λαικα» και «Ποπ», «Ακουστικο» και 
«Γρηγορο», από το 1999 έως το 2002, αξιολογηµένα µε «2» και «3», που στον τίτλο τους 
έχουµε τη λέξη «αγαπη». Κάνουµε το εξής: Ι) Στο πεδίο του Ε∆ΙΟΥΣ γράφουµε «Λαικα+» 
και πατάµε ENTER. II) Γράφουµε «Ποπ» ΙΙΙ) Στο πεδίο του ΡΥΘΜΟΥ γράφουµε 
«Ακουστικο+» και πατάµε ENTER IV) Γράφουµε «Γρηγορο» V) Στο πεδίο του ΕΤΟΥΣ 
γράφουµε «1999-2002» VI) Στο πεδίο του ΤΙΤΛΟΥ γράφουµε «αγαπη!» VII) Στο πεδίο της 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ γράφουµε «2+» και πατάµε ENTER VIII) Γράφουµε «3» και … επιτέλους 
κάνουµε αναζήτηση (ENTER ή αναζήτηση). Στην λίστα θα εµφανιστούνε τα τραγούδια που 
ανταποκρίνονται στην παραπάνω αναζήτηση. 
 
 
 



HotRadio – Ολοκληρωµένο πρόγραµµα διαχείρισης ραδιοφωνικού σταθµού - 26 - 

Σηµειώσεις 
 
Καλό είναι πάντως, να ασχοληθείτε περισσότερο µε το κοµµάτι των αναζητήσεων και µόνοι 
σας, προκειµένου να δείτε σε όλο το µέγεθος, τις ευκολίες που το HotRadio παρέχει. 
Λιγότερο ή περισσότερο, εύχρηστες θα σας φανούνε οι δυνατότητες αναζήτησης µε ∆ίσκο, 
Σχόλια ή Χρήση. 
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11. Κατασκευή Playlist µε το HotRadio 

 
Η Κατασκευή Playlist είναι ενδεχοµένως η φόρµα που θα συναντήσετε περισσότερο στο 
µέλλον, κατά τη λειτουργία του προγράµµατος. Πρόκειται για τη φόρµα εκείνη στην οποία 
δηµιουργούµε συγκεκριµένες λίστες, είτε αυτές θα παιχτούνε από τον Auto Player, είτε 
από τον Manual, είτε για άλλους λόγους που θα δούµε παρακάτω. 
 
Η κατασκευή playlist καλείται από την κεντρική οθόνη, και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία 
φόρτωσης των βάσεων δεδοµένων και ανοίξει, εµφανίζει δύο µεγάλα παράθυρα, ένα δεξιά 
και ένα αριστερά. Το αριστερό παράθυρο είναι εκείνο στο οποίο εµφανίζονται τα 
τραγούδια που ανταποκρίνονται στις αναζητήσεις µας. Το πώς αυτές οι αναζητήσεις 
γίνονται, µπορείτε να το δείτε σε άλλο κεφάλαιο του εγχειριδίου. Εµείς θα θεωρήσουµε ότι 
γνωρίζουµε να κάνουµε αναζητήσεις και περνάµε στο στάδιο της δηµιουργίας µιας λίστας. 
Το δεξί παράθυρο είναι εκείνο στο οποίο περνάµε τραγούδια ή σποτ, είναι το παράθυρο 
δηλαδή της λίστας που φτιάχνουµε. 
 

 
 
Ας πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή. Πάµε να δηµιουργήσουµε µία νέα λίστα. Για το 
λόγο αυτό πατάµε το κουµπί ΝΕΑ που υπάρχει πάνω από το δεξί παράθυρο. Στο παράθυρο 
που εµφανίζεται, δηλώνουµε το όνοµα της λίστας. Το όνοµα πρέπει να αποτελείται από 
οκτώ σύµβολα στα αγγλικά, και το πρώτο από αυτά δεν θα πρέπει να είναι νούµερο. 
Παράλληλα στο ίδιο παράθυρο µπορούµε να δηλώσουµε αν θέλουµε και την ώρα που θα 
παιχτεί η λίστα, προκειµένου το πρόγραµµα να προσθέσει σε αυτή και την χρονική 
διάρκεια των διαφηµίσεων. Προσοχή: Με τη διαδικασία αυτή το πρόγραµµα απλά 
συνυπολογίζει τον χρόνο των διαφηµίσεων. ∆εν περνάει στην διαχείριση προγράµµατος 
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της λίστα, πράγµα που πρέπει να κάνετε µόνοι σας. Εάν επίσης υπάρχει ήδη playlist µε το 
όνοµα που θέλουµε, τότε το πρόγραµµα θα µας ειδοποιήσει µε σχετικό µήνυµα. Η λίστα 
που θα δηµιουργήσουµε, θα αποθηκευτεί εξ αρχής στον φάκελο του χρήστη που 
χρησιµοποιεί το πρόγραµµα. 
 
Αφού λοιπόν κάναµε µία νέα λίστα, ξεκινάµε να περνάµε τραγούδια σε αυτή. Κάνουµε µία 
αναζήτηση και εντοπίζουµε ένα τραγούδι που θέλουµε να περαστεί στη λίστα. Αυτό γίνεται 
πολύ απλά κάνοντας διπλό κλικ πάνω του! Εναλλακτικοί τρόποι είναι είτε πατώντας το 
space bar είτε πατώντας το δεξί βελάκι. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται όσες φορές 
θέλουµε, για όσα τραγούδια θέλουµε. Μόνος περιορισµός ότι δεν µπορούµε να φτιάξουµε 
λίστα για χρονική διάρκεια πάνω από 24 ώρες. Τα τραγούδια που επιλέγουµε περνάνε το 
ένα µετά το άλλο, στην λίστα δεξιά. Αν έχουµε επιλέξει κάποιο άλλο πλην του τελευταίου 
τραγουδιού της λίστας δεξιά, τα επόµενα τραγούδια δεν θα περαστούν στο τέλος αυτής 
αλλά κάτω από αυτό που είναι επιλεγµένο. Παράλληλα, όποιο από τα τραγούδια της λίστα 
αριστερά έχει ήδη περαστεί στην playlist, αλλάζει χρώµα προκειµένου να µην το 
ξαναπεράσουµε κατά λάθος. 
 
Μπορούµε να αλλάξουµε τη σειρά των τραγουδιών της λίστας ή να διαγράψουµε 
τραγούδια από αυτή, πάρα πολύ απλά. Για να διαγράψουµε κάποιο τραγούδι, αρκεί να το 
µαρκάρουµε και να πατήσουµε το πλήκτρο delete (DEL) του πληκτρολογίου. Για να 
αλλάξουµε τη σειρά των τραγουδιών, µπορούµε να επιλέξουµε το τραγούδι που µας 
ενδιαφέρει και µε τα βελάκια που βρίσκονται κάτω από τη λίστα να το ανεβάσουµε ή να το 
κατεβάσουµε όσες θέσεις θέλουµε. Το ίδιο θα συµβεί και αν µαρκάρουµε το τραγούδι και 
κρατώντας πατηµένο το δεξί κλικ, το ανεβάσουµε ή το κατεβάσουµε στη λίστα.  
 
Κάποια άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία της κατασκευής playlist είναι τα εξής. Κάθε λίστα 
αποθηκεύετε µόνη της είτε όταν κλείνουµε την φόρµα είτε όταν δηµιουργούµε κάποια 
καινούργια. Για να µπορέσουµε να την δούµε και να την χρησιµοποιήσουµε σε άλλα 
υποπρογράµµατα όπως ο Auto ή ο Manual Player, πρέπει πρώτα να την έχουµε 
αποθηκεύσει. Αυτό πάντως µπορεί να γίνει και χειροκίνητα από το αντίστοιχο κουµπί στο 
πάνω δεξί µέρος της δεξιάς λίστας.  
 
Ιδιαίτερα βολικά µπορεί να µας φανούνε και τα χειριστήρια στο κάτω µέρος της λίστας των 
τραγουδιών, της αριστερής δηλαδή λίστας. Το πρώτο µας επιτρέπει να δηµιουργήσουµε 
αυτόµατες λίστες είτε επιλέγοντας τα τραγούδια της λίστας µε τη σειρά, είτε τυχαία. 
Μπορούµε να φτιάξουµε µία τυχαία λίστα βάση της χρονικής της διάρκειας ή βάση του 
αριθµού των τραγουδιών που αυτή θα διαθέτει. Όλα αυτά µπορούν να γίνουν 
χρησιµοποιώντας το κουµπί ΕΠΙΛΟΓΗ. Το κουµπί ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ είναι εξίσου χρήσιµο αν και 
δεν του… φαίνεται. Μετά από κάθε αναζήτηση, τα τραγούδια παρουσιάζονται µε 
αλφαβητική στοίχιση. Αυτό µετά από λίγο καιρό δηµιουργίας playlist µπορεί να 
δηµιουργήσει προβλήµατα αφού καλώς η κακώς επιλέγουµε συνήθως αυτά που βλέπουµε 
πρώτα. Με το ανακάτεµα, το πρόγραµµα παρουσιάζει τα ίδια τραγούδια µε διαφορετική 
σειρά κάθε φορά, έτσι µπορούµε πιο εύκολα και µε µεγαλύτερη πρωτοτυπία να 
δηµιουργήσουµε λίστες. 
 
Κάτω επίσης από κάθε πίνακα (ή παράθυρο) υπάρχουνε χειριστήρια αναπαραγωγής. 
Μπορούµε από αυτά να ακούσουµε είτε τα ταργούδια που περάσαµε είτε αυτά που 
πρόκειται να περάσουµε.  
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Ο αριστερός πίνακας, εκτός από την λίστα των τραγουδιών, µπορεί να µας παρουσιάσει τη 
λίστα των σποτ ΄ακόµη και τα περιεχόµενα φακέλων του σκληρού µας δίσκου. Εάν τα 
αρχεία των φακέλων είναι σε mp3 µορφή, τότε -όπως και τα σποτ- µπορούν να µπούνε 
κανονικά σε µία λίστα. Εµείς απλά επιλέγουµε από τα κουµπιά (ή tabs) στο πάνω αριστερό 
µέρος, αν θέλουµε η λίστα να περιέχει, ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ, ΣΠΟΤ ή ΑΡΧΕΙΑ. Με διπλό κλικ, όποια 
από αυτά θέλουµε, περνιέται στη λίστα µας. Στην περίπτωση που περνάµε πάντως κάποιο 
αρχείο, θα πρέπει να συνυπολογίσετε κάποιο µικρό χρόνο που το πρόγραµµα χρειάζεται 
προκειµένου να µετρήσει την χρονική αρχή και το τέλος του, διαδικασία 2-3 
δευτερολέπτων. 
 
Μία άλλη δυνατότητα που µας παρέχει η κατασκευή playlist, είναι να περάσουµε κάποια 
τραγούδια και σποτ στην ίδια λίστα και στη συνέχεια αυτά να µεταδοθούν µε ειδικό τρόπο, 
όπως για παράδειγµα το σποτ ή το αρχείο να παίζει µαζί µε το τραγούδια και πάνω από 
αυτό. Για να δούµε τον τρόπο αυτό, κάντε το εξής απλό πείραµα. ∆ηµιουργήστε µία λίστα 
και περάστε σε αυτή κάποια τραγούδια. Στη συνέχεια περάστε ένα σποτ και ένα αρχείο. 
Τοποθετήστε το σποτ ή το αρχείο πριν από κάποιο τραγούδι. Κάντε κλικ πάνω στο 
επόµενο τραγούδι και πατήστε δεξί κλικ. Αµέσως θα εµφανιστεί µπροστά σας ένα µικρό 
παράθυρο στο οποίο θα φαίνονται η διάρκεια του σποτ, το σηµείο στο οποίο µπαίνουν οι 
στίχοι του τραγουδιού (autocue) αν αυτός έχει δηλωθεί, καθώς και δύο πεδία στα οποία 
µπορείτε να επέµβετε και αντιστοιχούν στην ένταση του τραγουδιού όσο πάνω από αυτό 
θα παίζει το προηγηθέν σποτ, όπως και η χρονική στιγµή κατά την οποία αυτό θα 
ξεκινήσει. Εφόσον το autocue είναι ήδη δηλωµένο, το πρόγραµµα «φέρνει» το σποτ 
ακριβώς πριν τους στίχους. Σε αντίθετη περίπτωση ο χρόνος αυτός πρέπει να ρυθµιστεί 
από εσάς. Εάν το autocue δεν είναι δηλωµένο, µπορείτε να το δηλώσετε παίζοντας το 
τραγούδι και πατώντας το κουµπί autocue στο κάτω αριστερό µέρος της playlis, ακριβώς 
στο σηµείο όπου ξεκινάνε οι στίχοι. Αφού αυτά δηλωθούν και πατήσετε ΟΚ, το σποτ και 
το τραγούδι θα αποκτήσουν ένα κοινό µοβ χρώµα, πράγµα που υποδηλώνει ότι θα 
παιχτούν καπέλα από τον Auto Player. 
 
Ας δούµε τέλος, κάποιες λειτουργίες της κατασκευής playlist. Πολλές φορές 
κατασκευάζοντας λίστες, βρίσκουµε λάθη σε ήχους ή στοιχεία τραγουδιών. Το πρόγραµµα 
µας επιτρέπει αυτά να τα διορθώσουµε τόσο από την ∆ιαχείριση Τραγουδιών που είναι και 
η πλέον κατάλληλη φόρµα, αλλά σε κάποιο βαθµό και από εδώ. Πάµε στο µενού Αρχείο 
και επιλέγουµε το υποµενού Μεταβολή Στοιχείων. Πλέον µπορούµε να «µπούµε» πχ. στο 
πεδίο του Τίτλου και να διορθώσουµε κάποιο ορθογραφικό ή άλλο λάθος. Θα πρέπει απλά 
να ξέρουµε πως όση ώρα διορθώνουµε στοιχεία, δεν µπορούµε να περάσουµε τραγούδια 
στην playlist. Αυτό θα γίνει µόλις απεπιλέξουµε το υποµενού Μεταβολή Στοιχείων. 
Προκειµένου αυτό να είναι περισσότερο σαφές, µία µικρή κόκκινη ένδειξη στο πάνω δεξί 
µέρος της λίστας τραγουδιών, µας ενηµερώνει για το αν είµαστε σε θέση να Μεταβάλουµε 
Στοιχεία (EDIT MODE) ή όχι. 
 
Μπορούµε επίσης να αλλάξουµε την σειρά των στηλών όπως αυτές εµφανίζονται στη 
λίστα τραγουδιών, ενεργοποιώντας την σχετική επιλογή στο Μενού Αρχείο. 
 
Πολλές φορές υπάρχει η ανάγκη να δηµιουργήσουµε µία λίστα βάση των κωδικών αριθµών 
των τραγουδιών. Τότε δηµιουργούµε ένα αρχείο txt µορφής, του οποίου κάθε σειρά είναι 
και ένας κωδικός. Αφού το αρχείο αυτό δηµιουργηθεί, πάµε στην στο µενού Αρχείο και 
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επιλέγουµε το υποµενού Εισαγωγή από αρχείο, βρίσκουµε το αρχείο µες τους κωδικούς και 
πατάµε Open ή Άνοιγµα. Τα τραγούδια οι κωδικοί των οποίων ήταν στο αρχείο txt µορφής, 
θα περαστούν στη λίστα τραγουδιών. 
 
Πολύ χρήσιµη είναι επίσης η Εξαγωγή τραγουδιών, είτε σε mp3 µορφή, είτε σε wav. Αφού 
έχουµε φτιάξει µία playlist, µπορούµε να αντιγράψουµε τα αρχεία της σε ένα συγκεκριµένο 
σηµείο του σκληρού µας δίσκου, είτε µε αρίθµηση (πχ Track1.mp3), είτε χωρίς αρίθµηση 
πχ. h00004567.mp3, είτε µε το όνοµα του καλλιτέχνη και το τίτλο του τραγουδιού πχ. 
Madonna – Like A Prayer.mp3. Το ίδιο µπορεί να γίνει και µε παράλληλη µετατροπή των 
τραγουδιών σε wav µορφή. 
 
Η πιο καλή πάντως εφαρµογή της κατασκευής playlist, εκτός από το να φτιάχνετε λίστες 
για το πρόγραµµα, είναι να γράφετε µουσικά cd, πάντα για προσωπική σας χρήση. Εάν 
έχετε αποκτήσει το δικαίωµα χρήσης της λειτουργίας αυτής, είναι κάτι παραπάνω από 
εύκολο, να περάσετε σε Audio CD το περιεχόµενο της λίστας, αρκεί αυτό να ην περνά τα 
74 λεπτά. Το πιο γουστόζικο «κόλπο» είναι η δυνατότητα αυτόµατης εκτύπωσης και του 
εξώφυλλου, που υπάρχει ως επιλογή στα αµέσως επόµενα υποµενού. 
 
Τα υπόλοιπα υποµενού του βασικού µενού Αρχείο, έχουν να κάνουν µε τις δυνατότητες 
εκτυπώσεων. Στο µενού Ρυθµίσεις, θα βρείτε την επιλογή ανακατέµατος τόσο της λίστας 
τραγουδιών όσο και της playlist, τη δυνατότητα µη επανάληψης του ίδιους καλλιτέχνη 
κατά την αυτόµατη κατασκευή playlist αλλά και την ενεργοποίηση ή µη της ακρόασης ενός 
τραγουδιού κάθε φορά που αυτό προστίθεται στην playlist. 
 
 
Σηµειώσεις 
 
Υπάρχουν αρκετά µικρά ή µεγαλύτερα «τεχνάσµατα» που στην πορεία θα βρείτε και µόνοι 
σας προκειµένου να φτιάξετε καλές λίστες γρήγορα και εύκολα. Μετά από καθηµερινή 
χρήση του προγράµµατος για πάνω από δύο χρόνια, θα σας προτείναµε να κάνετε µία 
γενική αναζήτηση πχ. Pop τραγούδια, από το 1999-2002, Acoustic και Fast, αξιολογηµένα 
µε 3. Στη συνέχεια και αφού αυτά εµφανιστούν, καλό είναι να τα «ανακατεύουµε» και 
µετά να περνάµε στην κατασκευή της λίστας. 
 
Επίσης καλό θα ήταν εάν έχουµε να φτιάξουµε µία λίστα για µία ώρα προγράµµατος, αυτή 
να έχει διάρκεια τουλάχιστον µία ώρα και πέντε λεπτά, αφού τη µέρα που αυτή θα παιχτεί 
µπορεί κάποιο τραγούδι να έχει σβηστεί, ή οι διαφηµίσεις που θα παιχτούνε µέσα στην 
ώρα αυτή να µην είναι πολλές.  
 
Σκεφτείτε µερικούς καλούς τρόπους να εκµεταλλευτείτε την δυνατότητα εισαγωγής 
αρχείων mp3 µέσα σε µία λίστα, αρκεί φυσικά µέχρι αυτή να παιχτεί, να µην τα 
µετακινήσετε σε άλλο σηµείο του σκληρού δίσκου! Μία καλή εφαρµογή είναι η δηµιουργία 
µαγνητοφωνηµένων εκποµπών, για τα ην οποία µπορούµε να σας προτείνουµε δύο 
τρόπους. Μπορούµε είτε να γράψουµε µόνο τα µικρόφωνα µε ένα εξωτερικό πρόγραµµα 
πχ. Cool Edit και να τα περάσουµε σαν αρχεία mp3 µέσα στη λίστα, είτε να γράψουµε όλη 
την εκποµπή µέσω της αντίστοιχης επιλογής που υπάρχει στην Κεντρική Οθόνη, µενού 
Players, υποµενού Ηχογράφηση Εκποµπών, να την συµπιέσουµε και να την περάσουµε 
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σαν playlist πχ. δύο αρχείων, ανάλογα µε το αν διακόπτεται από ένα ή περισσότερα 
διαφηµιστικά διαλείµµατα. 
 
Πέρα από τις παραπάνω λειτουργίες -και θα µε θυµηθείτε για αυτό- η πιο βολική 
λειτουργία της νέας έκδοσης, είναι η δυνατότητα εγγραφής cd. Πραγµατικά εξαιρετικά 
βολική! 
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12.  ∆ιαχείριση διαφηµίσεων µε το HotRadio 

 
Η ∆ιαχείριση ∆ιαφηµίσεων και Σποτ είναι η φόρµα που µας επιτρέπει να διορθώσουµε και 
ελέγξουµε το σύνολο των διαφηµίσεων και σποτ. Την φόρµα µπορούµε να την ανοίξουµε 
από το µενού ή το κουµπί που υπάρχει στην Κεντρική Οθόνη. 
 

 
 
Στο κέντρο της φόρµας υπάρχει ένας µεγάλος πίνακας στον οποίο εµφανίζονται όλες οι 
διαφηµίσεις ή όλα τα σποτ, ανάλογα µε το τι έχουµε επιλέξει από τα δύο µικρά γαλάζια 
κουµπιά (ή… αυτάκια) στο πάνω µέρος του πίνακα. 
 
Σε αντίθεση µε την ∆ιαχείριση Τραγουδιών -και για λόγους ευκολίας- δεν µπορούµε να 
ψάξουµε για σε κάθε µία από τις στήλες για κάποια καταχώρηση, αλλά µόνο στην στήλη 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και την στήλη ΕΠΙΘΕΤΟ γράφοντας απευθείας τη λέξη που ψάχνουµε, στο 
αντίστοιχο πεδίο. Άλλωστε όταν ψάχνουµε για µία διαφήµιση, το πιο πιθανό είναι να την 
ψάξουµε είτε βάση του ονόµατός της είτε βάση του επιθέτου του πελάτη. Στο κάτω δεξί 
µέρος της φόρµας υπάρχει ο συνηθισµένος Player ο οποίος µας επιτρέπει να ακούσουµε 
τον ήχο µιας διαφήµισης ή ενός σποτ και να «µαρκάρουµε» χειροκίνητα την αρχή και το 
τέλος της. 
 
Σε γενικές γραµµές, η φόρµα αυτή έχει τις ίδιες δυνατότητες µε την αντίστοιχη των 
τραγουδιών. Μία ουσιώδης αλλαγή της είναι το ότι µπορούµε µέσω αυτής να αλλάξουµε 
τις µεταδόσεις κάποιας διαφήµισης, κάτι που βέβαια στα τραγούδια δεν θα είχε κανένα 
νόηµα. Απλά πατάµε το κουµπί ΜΕΤΑ∆ΟΣΕΙΣ και µετατρέπουµε το πρόγραµµά της βάσει 
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των όσων έχουνε ήδη γράψει στο κεφάλαιο που περιγράφουµε τον τρόπο εισαγωγής των 
διαφηµίσεων. 
Οι αλλαγές των ήχων των διαφηµίσεων γίνεται όπως ακριβώς και στην ∆ιαχείριση 
Τραγουδιών. Τέλος το κουµπί ΠΕΛΑΤΕΣ που θα παραπέµπει στην Οικονοµική ∆ιαχείριση, 
προς το παρόν παραµένει ανενεργό. 
 
Σηµειώσεις 
 
Στις διαφηµίσεις και τα σποτ -πολύ περισσότερο από τα τραγούδια- έχει σηµασία να 
δηλώσουµε επακριβώς το σηµείο Αρχής και Τέλους. Το πρόγραµµα µετρά µε αρκετά καλή 
ακρίβεια τα σηµεία αυτά, αλλά καλό θα είναι να ακολουθεί και ένα τσεκάρισµα από την 
πλευρά σας. 
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13. ∆ιαχείριση προγράµµατος στο HotRadio 

 
Ήρθε η ώρα να ασχοληθούµε λίγο µε το τι (και πως) θα παίξει ο σταθµός µας στον αέρα. 
Πώς δηλαδή θα δηλώσουµε στον υπολογιστή µας ότι θέλουµε στις 20.00 να παίξει την 
Playlist τάδε και αµέσως µετά το πρόγραµµα µόνο του να επιλέξει πχ. Pop, Acoustic 
τραγούδια από το 1999-2002. Η δουλειά αυτή γίνεται από την ∆ιαχείριση Προγράµµατος. 
 

 
 
Πατάµε το αντίστοιχο κουµπί που υπάρχει στη µέση της Κεντρικής Οθόνης και µπροστά 
µας εµφανίζεται το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα του σταθµού. Πατώντας το κουµπί της 
αντίστοιχης µέρας, µπορούµε να δούµε ή µετατρέψουµε το τι έχουµε δηλώσει να παιχτεί 
τότε. Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα από την αρχή. 
 
Μπορούµε να ορίσουµε ηµερήσιο πρόγραµµα, από ∆ευτέρα έως Κυριακή και ανά 15, 20, 
30 ή 60 λεπτά, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του σταθµού µας. Αυτό γίνεται σχετικά εύκολα, 
επιλέγοντας το αντίστοιχο υποµενού από το µενού Επιλογές -> Πρόγραµµα Ανά. Αµέσως 
µετά την επιλογή του επιθυµητού χρονικού διαστήµατος, το πρόγραµµα του πίνακα δεξιά 
ανακατασκευάζεται σύµφωνα µε αυτό που επιλέξαµε, έχοντας ως προεπιλογή για κάθε 
ώρα, την εκποµπή µέσω Manual Player. Από εκεί και πέρα εµείς πρέπει να επιλέξουµε τι θα 
κάνει το πρόγραµµα. Έχουµε τις εξής επιλογές, όπως αυτές εµφανίζονται στο δεξί µέρος 
της φόρµας: 
 
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ PLAYLIST. Με την επιλογή αυτή µπορούµε να ορίσουµε το πρόγραµµα 

να παίξει µόνο του µουσική, βάσει των κριτηρίων που θα του θέσουµε. Εµείς απλά 
κάνουµε στα πεδία πάνω δεξιά κάποια αναζήτηση που θέλουµε και στη συνέχεια 
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πατάµε το κουµπί ΑΥΤΟΜΑΤΗ PLAYLIST. Ο τρόπος µε τον οποίο κάνουµε αναζήτηση 
είναι ίδιος µε αυτόν που συναντάµε και στις υπόλοιπες φόρµας του προγράµµατος και 
περιγράφεται αναλυτικά σε άλλο κεφάλαιο του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας. 
Μία πάντως ενδιαφέρουσα πτυχή της φόρµας αυτής, είναι το γεγονός ότι µας επιτρέπει 
να κάνουµε και αναζητήσεις βάσει ποσοστών. Πχ. Μπορούµε να ζητήσουµε Pop 
τραγούδια, το 70%  των οποίων να είναι Fast και το 30% Acoustic. Η παραπάνω 
αναζήτηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί ως εξής. Στο πεδίο της Μουσικής επιλέγουµε 
Pop, ενώ στο πεδίο του Ρυθµού δεν πληκτρολογούµε κάτι αλλά πατάµε το µικρό 
κουµπί µε την ένδειξη ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ που υπάρχει ακριβώς δίπλα του. Εκεί στα πεδία 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1 έως και 4 επιλέγουµε τους Ρυθµούς (ή τα είδη Μουσικής, ή την 
Αξιολόγηση, ή την Γλώσσα κλπ) που µας ενδιαφέρουν. Αν µας ενδιαφέρουν λιγότερα 
από τέσσερα ΣΤΟΙΧΕΙΑ, τότε απλά ξετσεκάρουµε την επιλογή που υπάρχει δίπλα από 
κάθε ένα. Τέλος πατώντας στις µπάρες που υπάρχουνε στο κάτω µέρος φόρµας, 
αυξοµειώνουµε το επιθυµητό ποσοστό, προσέχοντας πάντα το σύνολο να φτάνει στο 
100%. Αφού τα παραπάνω συµβούν, πατάµε ΟΚ και γυρνάµε στη Φόρµα της 
∆ιαχείρισης Προγράµµατος όπου πατάµε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. Εάν η αναζήτηση που κάναµε 
δεν µας ικανοποιεί, πατάµε Α∆ΕΙΑΣΜΑ για να σβηστούνε γρήγορα όλα όσα 
πληκτρολογήσαµε και προχωράµε σε κάποια καινούργια. Τέλος, µετά από κάθε 
αναζήτηση, µπορούµε να δούµε µία ΠΡΟΒΟΛΗ της λίστας, πατώντας το αντίστοιχο 
κουµπί. Θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι η προβολή µας δείχνει απλά µία τυχαία σειρά 
τραγουδιών που αντιστοιχούν στα κριτήρια που θέσαµε. Το πρόγραµµα όταν έρθει η 
ώρα να παίξει τη συγκεκριµένη λίστα, θα κάνει νέα αναζήτηση αφού ενδεχοµένως 
µέχρι την ώρα εκείνη έχουνε προστεθεί ή αφαιρεθεί κοµµάτια από την βάση 
δεδοµένων.  

 
- ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ PLAYLIST. Πρόκειται για µία πολύ πιο απλή περίπτωση. Πατώντας το 

κουµπί αυτό εµφανίζονται µπροστά µας όλοι οι φάκελοι µε τις playlist που έχουµε ήδη 
φτιάξει. Εµείς απλά επιλέγουµε αυτή που θέλουµε και µε διπλό κλικ ή µε σύρσιµο 
έχοντας πατηµένο το αριστερό κλικ του ποντικιού (drag & drop), την τοποθετούµε 
στην ώρα που είναι ήδη µαρκαρισµένη στον αριστερό πίνακα του προγράµµατος. Θα 
πρέπει να διευκρινίσουµε πως δεν πρέπει να µετακινήσουµε σε άλλο φάκελο µία 
playlist που έχουµε ήδη δηλώσει να παιχτεί κάποια συγκεκριµένη ώρα, αφού το 
πρόγραµµα θα την αναζητήσει στο αρχικό της σηµείο και µόνον εκεί. Πριν 
προγραµµατίσουµε οποιαδήποτε λίστα, µπορούµε πρώτα να τη δούµε κάνοντας 
προεπισκόπηση. Η συγκεκριµένη φόρµα µας επιτρέπει παράλληλα να κάνουµε µία 
γρήγορη ακρόαση των τραγουδιών της. Αφού επιλέξουµε αυτή ή αυτές τις playlist που 
θέλουµε, πατάµε την πορτοκαλί ένδειξη ΚΛΕΙΣΙΜΟ που υπάρχει επάνω δεξιά, 
προκειµένου να γυρίσουµε στην αρχική µορφή της ∆ιαχείρισης Προγράµµατος. 

 
- MANUAL PLAYER. Ίσως η πιο απλή επιλογή, η οποία στην ουσία ενηµερώνει τον 

Auto Player να µην κάνει τίποτε αφού κατά το διάστηµα αυτό θα παίζουµε µουσική 
χειροκίνητα (Manual). 

 
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ - LINE IN. Εάν ο σταθµός σας αναµεταδίδει άλλα ραδιοφωνικά 

προγράµµατα ή εξωτερικές πηγές, τότε η επιλογή αυτή θα σας φανεί πολύ χρήσιµη. 
Μπορούµε για παράδειγµα να ορίσουµε 16.00 – 17.00 να παιχτεί κάποια συγκεκριµένη 
λίστα και αµέσως µετά να ανοίξει µόνο του το Line In της κάρτας ήχου, στο οποίο 
εµείς έχουµε συνδεδεµένο πχ. τον Flash. Πατώντας το κουµπί αυτό, το πρόγραµµα µας 
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επιτρέπει να επιλέξουµε ποια είσοδο θέλουµε να ελέγξουµε και µάλιστα από 
οποιαδήποτε κάρτα ήχου, σε περίπτωση που ο υπολογιστής µας διαθέτει περισσότερες 
από µία. Και σε αυτή την περίπτωση, επιστρέφουµε στην βασική µορφή της φόρµας, 
πατώντας την πορτοκαλί ένδειξη ΚΛΕΙΣΙΜΟ στο πάνω δεξί µέρος.  

 
Μία χρήσιµη εφαρµογή ενταγµένη στο πρόγραµµα είναι το ότι εάν έχουµε δηµιουργήσει 
µία λίστα τριών ωρών, µπορούµε πολύ εύκολα να την «παίξουµε» εάν την ορίσουµε τρεις 
φορές, τη µία µετά την άλλη. Στην περίπτωση αυτή, το πρόγραµµα αντιλαµβάνεται ότι 
είναι η ίδια και συνεχίζει µετά από κάθε προκαθορισµένη αλλαγή λίστας, να παίζει το 
επόµενο τραγούδι της. 
 
Ας δούµε τώρα µερικές άλλες σηµαντικές λειτουργίες της φόρµας αυτής. Στο HotRadio 
υπάρχουν δύο εβδοµαδιαία προγράµµατα: το ΚΑΝΟΝΙΚΟ και το ΕΚΤΑΚΤΟ, τα οποία 
µπορούµε επίσης να ρυθµίσουµε. Το µεν πρώτο είναι εκείνο που το HotRadio «διαβάζει» 
και ακολουθεί υπό κανονικές συνθήκες. Υπάρχει όµως η περίπτωση κάτι να µην πάει καλά 
στο ΚΑΝΟΝΙΚΟ πρόγραµµα πχ. να σβήσουµε κατά λάθος µία λίστα, να µην υπάρχουν 
αρκετά τραγούδια σύµφωνα µε την αναζήτηση που κάναµε ή οτιδήποτε αστάθµητο και µη 
προβλέψιµο. Στην περίπτωση αυτή το HotRadio καταφεύγει στο ΕΚΤΑΚΤΟ πρόγραµµα, το 
οποίο επίσης είναι δηλωµένο από εµάς αλλά ανταποκρίνεται σε πιο γενικές αναζητήσεις, 
τέτοιες που θα καλύψουν την ροή του προγράµµατος σε µία δύσκολη στιγµή όπως αυτές 
που αναφέρθηκαν προηγουµένως. Για να ρυθµίσουµε το ΕΚΤΑΚΤΟ πρόγραµµα, απλά 
πατάµε το αντίστοιχο κουµπί που υπάρχει στο πάνω µέρος της φόρµας και κάνουµε ότι και 
στο ΚΑΝΟΝΙΚΟ, µε τη διαφορά ότι εδώ µπορούµε να καταχωρήσουµε µόνον αυτόµατες 
φόρµες.  
 
Αφού δηλώσουµε µία playlist, υπάρχει µπορούµε να ορίσουµε για αυτή µία σειρά 
ιδιοτήτων. Ας τις δούµε µε τη σειρά. Κάνουµε κλικ πάνω σε κάποια λίστα που έχουµε ήδη 
δηλώσει και στη συνέχεια πατάµε το κουµπί ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ που υπάρχει στο κάτω αριστερό 
µέρος της φόρµας. Μία νέα µικρή φόρµα εµφανίζεται µπροστά µας στην οποία µπορούµε 
να ρυθµίσουµε τα εξής: 
 
- ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ. Για την λίστα αυτή µπορούµε να ορίσουµε να µην 

επαναλαµβάνετε ο ίδιος καλλιτέχνης για έναν συγκεκριµένο αριθµό τραγουδιών. Το 
νούµερο αυτό µπορούµε να το ορίσουµε από αυτή την ιδιότητα. Αν επιλέξουµε το 
«(Χωρίς σηµασία)», τότε το πρόγραµµα δεν λαµβάνει καθόλου υπόψη την επανάληψη 
καλλιτέχνη.  

- ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ. Μπορούµε να ορίσουµε να µην παίζονται διαφηµίσεις 
µέσα στην playlist αυτή. 

- ΣΠΟΤ ΑΝΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ. Μία ιδιαίτερα χρήσιµη ιδιότητα που µας επιτρέπει να 
µεταδίδουµε αυτόµατα σποτ του σταθµού ανά συγκεκριµένο αριθµό τραγουδιών. 
Απενεργοποιούµε τη δυνατότητα αυτή αν επιλέξουµε το «(Χωρίς σηµασία)». 

- ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ. Μία ιδιότητα που έρχεται να συµπληρώσει την προηγούµενη. 
Σε περίπτωση που έχουµε επιλέξει να παίζονται σποτ του σταθµού µέσα στην playlist 
ανά έναν τακτό αριθµό τραγουδιών, µπορούµε να ορίσουµε επίσης τον τρόπο µε τον 
οποίο θα παίζονται. Θα παίζονται πριν από το επόµενο τραγούδι (ακάπελα) ή θα 
παίζονται πάνω από το επόµενο τραγούδι (καπέλα); Υπάρχουνε τρεις επιλογές. Πρώτη 
είναι η επιλογή να παίζονται πάντα «ακάπελα», δηλαδή ό,τι και να γίνει, εµείς θέλουµε 
να παίζεται πρώτα όλο το σποτ και στην συνέχεια να ξεκινά το τραγούδι. ∆εύτερη 
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επιλογή είναι «πάντα καπέλα». Στην περίπτωση αυτή, το τραγούδι θα ξεκινήσει να 
παίζει αµέσως µετά το προηγούµενο και πάνω σε αυτό θα πέσει το σποτ. Εµείς 
µπορούµε να ορίσουµε δύο παραµέτρους. Το πότε (µετά από πόσα δευτερόλεπτα) θα 
πέσει το σποτ και πόσο (επί τοις εκατό) κάτω θα πέσει η ένταση του τραγουδιού 
προκειµένου να ακουστεί καλύτερα το σποτ. Θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι εάν σε 
κάποιο τραγούδι έχουµε ορίσει χρόνο Autocue, δηλαδή το χρόνο που µεσολαβεί από 
την αρχή του τραγουδιού µέχρι την στιγµή που µπαίνουν οι στίχοι του τραγουδιού, 
τότε το πρόγραµµα θα αµελήσει τον χρόνο Autocue που από την φόρµα αυτή έχουµε 
ορίσει και θα φροντίσει να φέρει το σποτ ακριβώς πριν µπούνε οι στίχοι του 
τραγουδιού. Ας δούµε ένα παράδειγµα. Έστω οι στίχοι ενός τραγουδιού µπαίνουν στο 
20 δευτερόλεπτα µετά την έναρξή του. Αν αυτός ο χρόνος είναι δηλωµένος και 
πρόκειται να παιχτεί ένα σποτ 10 δευτερολέπτων, τότε το πρόγραµµα θα φροντίσει 
µόνο του να το ξεκινήσει ακριβώς µετά από 10 δευτερόλεπτα έτσι ώστε ακριβώς µετά 
το τέλος του σποτ να µπούνε οι στίχοι. Τρίτη επιλογή είναι να παίζονται καπέλα µόνον 
όταν έχουµε ήδη ορίσει χρόνο AutoCue. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα παίζονται 
ακάπελα. 

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΠΟΤ. Σε περίπτωση που θέλουµε να παίζονται σποτ ανάµεσα στα 
τραγούδια αυτόµατα, µπορούµε από την ιδιότητα αυτή να ορίσουµε σε ποια κατηγορία 
τα σποτ αυτά θα ανήκουν. Πχ. µπορούµε να δηµιουργήσουµε µία κατηγορία Σποτ 
AUTOCUE τα οποία θα παίζονται ειδικά στις περιπτώσεις αυτές. 

- ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μπορούµε αυτόµατα µέσω του προγράµµατος να 
ανακατεύουµε µία λίστα κάθε φορά που πρόκειται να παιχτεί. Αυτό είναι βολικό σε 
περίπτωση που έχουµε πχ. φτιάξει µία playlist πολλών ωρών µε επιτυχίες τις οποίες 
θέλουµε να παίζουµε συχνά, πλην όµως δεν θέλουµε να παίζονται µε την ίδια σειρά. 
Ενεργοποιώντας την επιλογή αυτή, κάθε φορά που η λίστα αυτή θα φορτώνεται, θα 
έχει διαφορετική σειρά. 

- ΟΜΟΤΙΤΛΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ. Μπορούµε µέσω της ιδιότητας αυτής να αποφύγουµε τη 
µετάδοση διασκευών του ίδιου τραγουδιού µέσα στην ίδια λίστα. Εννοείται πως η 
ιδιότητα αυτή έχει νόηµα µόνο σε αυτόµατες λίστες που δηµιουργεί το πρόγραµµα 
µόνο του. 
 

Κάτι που θα πρέπει να προσεχθεί σε σχέση µε τις ιδιότητες αυτές, είναι το εξής. Το 
πρόγραµµα έχει κάποιες ρυθµίσεις προεπιλεγµένες και είναι αυτές οι οποίες «φορτώνονται» 
κάθε φορά που ορίζουµε κάποια λίστα σε συγκεκριµένη ώρα. Επιλέγοντας µία λίστα και 
πατώντας το κουµπί ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, µπορούµε να ορίσουµε τις ιδιότητες της λίστας αυτής και 
µόνο. Εάν θέλουµε να αλλάξουµε τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις, τότε θα πρέπει να πάµε 
στο µενού Επιλογές και να κάνουµε κλικ στο υποµενού Βασικές Ρυθµίσεις. Όποια αλλαγή 
γίνει εκεί, θα ενεργοποιηθεί την επόµενη φορά που θα φορτώσουµε κάποια λίστα. 
Εννοείται ότι οι λίστες που έχουνε ήδη φορτωθεί, παραµένουν ως έχουν. 
 
Επίσης σε περίπτωση που το πρόγραµµα που έχουµε φτιάξει για µία συγκεκριµένη ηµέρα, 
είναι ίδιο µε αυτό που θέλουµε και για κάποια άλλη, δεν χρειάζεται να το ξαναπεράσουµε 
ώρα-ώρα. Απλά πηγαίνουµε στην ηµέρα το πρόγραµµα της οποίας έχουµε έτοιµο, πάµε 
στο µενού Επιλογές και κάνουµε κλικ στο υποµενού Αντιγραφή ηµερήσιου προγράµµατος. 
Στη συνέχεια πάµε στην ηµέρα το πρόγραµµα της οποίας θέλουµε να ορίσουµε και 
κάνουµε κλικ στο υποµενού Επικόλληση ηµερήσιου προγράµµατος.  
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Μία άλλη χρήσιµη λειτουργία της λίστας, είναι ο ΕΛΕΓΧΟΣ. Πατώντας το κουµπί αυτό, το 
πρόγραµµα ελέγχει εάν όλες οι υπάρχουσες λίστες που έχουνε ήδη οριστεί, υπάρχουνε 
στους καταλόγους που πρέπει να είναι. Καλό είναι να ελέγχουµε τις λίστες της επόµενης 
ηµέρας προκειµένου να βεβαιωθούµε ότι όλες οι λίστες είναι σωστές. Σε περίπτωση 
λάθους, το πρόγραµµα θα παρουσιάσει σχετικό µήνυµα. 
 
Τέλος από την ΠΡΟΒΟΛΗ που υπάρχει κάτω από την λίστα των ωρών, µπορούµε να δούµε 
είτε τις υπάρχουσες λίστες που έχουµε ήδη φορτωθεί, είτε ένα ενδεχόµενο σχετικά µε 
τυχαίες λίστες που θα παιχτούνε. Και λέµε «ένα ενδεχόµενο» γιατί η αυτόµατη λίστα που 
θα παιχτεί «στον αέρα», δηµιουργείται µόλις µερικά δευτερόλεπτα πριν.  
 
Σηµειώσεις 
 
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η ∆ιαχείριση Προγράµµατος στην ουσία είναι η καρδιά 
του προγράµµατος αφού είναι η φόρµα αυτή που «καθοδηγεί» τον Auto Player. 
Λανθασµένες επιλογές ή ρυθµίσεις µπορούν να δηµιουργήσουν σοβαρά προβλήµατα στη 
λειτουργία του προγράµµατος. Καλό θα είναι στην αρχή –και µέχρι να βεβαιωθείτε ότι 
γνωρίζετε απόλυτα το πρόγραµµα- να µην καταφύγετε σε πολύπλοκες «λύσεις». Επίσης 
µέχρι να περάσετε στο πρόγραµµα έναν ικανό αριθµό τραγουδιών (πάνω από 1.000-2.000) 
καλό είναι να µην δηµιουργήσετε ποσοστιαίες αναζητήσεις αφού µπορεί το πρόγραµµα να 
µην είναι σε θέση να τις πραγµατοποιήσει, καθυστερώντας όµως παράλληλα πολύ την 
λειτουργία του. 
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14.   Άλλες λειτουργίες τραγουδιών στο HotRadio 

Ηχογράφηση εκποµπών 

 

Σαφέστατα τίποτε δεν µπορεί να συγκριθεί µε τις ζωντανές εκποµπές, υπάρχουν 
περιπτώσεις όµως που το µαγνητοφωνηµένο πρόγραµµα µπορεί να σε βγάλει από πολύ 
δύσκολες καταστάσεις. Για τις φορές αυτές, στη νέα έκδοση του προγράµµατος έχουµε 
περιλάβει και µία λειτουργία ιδιαιτέρως χρήσιµη για την ηχογράφηση εκποµπών. Εσείς 
συνδέετε κανονικά τον υπολογιστή σας στην κονσόλα σας και από εκεί, στέλνετε µε ένα 
καλώδιο το Rec Out στο Line In της κάρτας. Σκοπός µας είναι να µπορούµε να παίζουµε 
κανονικά από τον Manual Player, να µιλάµε κανονικά αυξοµειώνοντας της ένταση του ήχου 
από την κονσόλα και αυτό το µουσικό σήµα να ηχογραφείται στον υπολογιστή µας. Ούτως 
ή άλλως αυτό είναι δυνατό κάνοντας χρήση οποιουδήποτε προγράµµατος επεξεργασία 
ήχου. 
 

 
 
Προκειµένου η διαδικασία να διευκολυνθεί περισσότερο, έχουµε περιλάβει στο πρόγραµµα 
έναν απλό εγγραφέα ήχου µε δυνατότητα καταµέτρησης του χρόνου εκποµπής και 
προσοµοίωσής του µε την ώρα που θα παιχτεί κανονικά η εκποµπή στον αέρα. 
 
Από την κεντρική οθόνη, πηγαίνουµε στο µενού Players και κάνουµε κλικ στο υποµενού 
Ηχογράφηση Εκποµπών. Πρώτο βήµα πριν ηχογραφήσουµε, είναι νa ορίσουµε το όνοµα 
του αρχείο. Πατάµε το κουµπί ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ και στο πεδίο Όνοµα Αρχείο ή File Name 
γράφουµε το όνοµα που επιθυµούµε πχ. Ekpompi_1. Στη συνέχεια πατάµε το REC και 
αρχίζουµε να γράφουµε. Στο τέλος της ηχογράφησης απλά πατάµε το STOP και κλείνουµε 
τη φόρµα ή ακολουθούµε την παραπάνω διαδικασία προκειµένου να γράψουµε το δεύτερο 
ή άλλο µέρος της εκποµπής. 
 
Στην οθόνη της φόρµας εγγραφής υπάρχουν επίσης ενδείξεις για την µέρα και ώρα, 
ενδείξεις τις οποίες µπορούµε να µεταβάλουµε βάζοντας αυτές στις οποίες θα µεταδοθεί η 
εκποµπή. Έτσι θα είµαστε σε θέση να λέµε ακόµη και στην µαγνητοφωνηµένη εκποµπή να 
λέµε την σωστή ώρα! 
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Στο τέλος απλά πρέπει να συµπιέσουµε την εκποµπή αυτή και να την περάσουµε στο 
πρόγραµµα µε τον τρόπο που περιγράφεται στις Σηµειώσεις της Κατασκευής Playlist.  
 
Σηµειώσεις 
Το πρόγραµµα, ανοίγοντας το παράθυρο διαλόγου µε το ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ, µας παραπέµπει 
στον φάκελο που είναι δηλωµένος σας SongWav. Αυτός είναι και ο φάκελος τα αρχείου το 
ποίου ο Συµπιεστής βλέπει, γι’ αυτό καλό θα είναι τα αρχεία τον εκποµπών που θα 
ηχογραφήσουµε, να βρίσκονται εκεί. 
 
Καταγραφή τραγουδιών 
 

Μία από τις πολύ χρήσιµες λειτουργίες το προγράµµατος είναι και η καταγραφή 
Τραγουδιών. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα το οποίο καταγράφει συνεχώς τα τραγούδια τα 
οποία παίζονται από το πρόγραµµα και τα αρχειοθετεί βάσει της ηµέρας και ώρας που 
παίχτηκαν. 
 
Για να ανοίξουµε την Καταγραφή Τραγουδιών, πάµε στην Κεντρική Οθόνη, στο µενού 
Τραγούδια και από εκεί στο υποµενού Καταγραφή. 
 

 
 
Στο αριστερό άκρο βλέπουµε δύο µικρούς πίνακες. Στον πρώτο επιλέγουµε τον µήνα και 
στο δεύτερο την ηµεροµηνία. Στον µεγάλο δεξί πίνακα βλέπουµε ταξινοµηµένα βάσει της 
ώρας που παίχτηκαν, τα τραγούδια. Πατώντας τα χειριστήρια αναπαραγωγής, µπορούµε 
παράλληλα να τα ακούσουµε. 
 
Τέλος η πιο σηµαντική λειτουργία της φόρµας αυτής είναι το γεγονός ότι µπορεί να εξάγει 
τις λίστες αυτές είτε σε µορφή Access 97 (βάση δεδοµένων µορφής mdb) είτε σε απλή txt 
µορφή, προκειµένου αυτές να σταλούνε στις εταιρίες διαχείρισης πνευµατικής ιδιοκτησίας 
(ΑΕΠΙ ή άλλες). Για να γίνει αυτό δυνατό, πατήστε το κουµπί ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ και πατήστε Yes 
ή Ναι για αντιγραφή στην πρώτη µορφή και No ή Όχι για αντιγραφή σε απλή txt µορφή. 
Στη συνέχεια επιλέξτε από την φόρµα που παρουσιάζεται µπροστά σας, το σηµείο του 
σκληρού σας δίσκου ή της δισκέτας που θέλετε η λίστα αυτή να αντιγραφεί. 
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15. Άλλες λειτουργίες διαφηµίσεων στο HotRadio 

 

Πρόγραµµα 

 

Το πρόγραµµα διαφηµίσεων µας επιτρέπει να δούµε ποιες διαφηµίσεις παίζονται καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ηµέρας και σε όλα τα διαφηµιστικά break από το σταθµό µας Παράλληλα 
µας παρέχει τη δυνατότητα να έχουµε οπτική ένδειξη για το πόσο φορτωµένα από 
πλευράς διαφηµίσεων µπορεί να είναι κάποια διαφηµιστικά διαλείµµατα. 
 
Το Πρόγραµµα καλείται από την Κεντρική Οθόνη, κάνοντας κλικ στο υποµενού 
Πρόγραµµα. 
 

 
 
Από την ΕΠΙΛΟΓΗ BREAK επιλέγουµε το break που θα φαίνεται πρώτο στον πάνω 
αριστερό πίνακα, ενώ από το διπλανό πεδίο µπορούµε να επιλέξουµε και την ηµέρα της 
οποίας τις διαφηµίσεις θέλουµε να δούµε. Από τα κουµπιά ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ και ΕΠΟΜΕΝΟ 
µπορούµε να κινηθούµε πίσω ή µπροστά, στα διαφηµιστικά διαλείµµατα της ηµέρας. Από 
τα κουµπιά ΕΛΕΥΘΕΡΑ και ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΑ βλέπουµε µε τη σειρά, τα λιγότερο ή 
περισσότερο φορτωµένα µε διαφηµίσεις break.  
 
Η πιο ενδιαφέρουσα λειτουργία της φόρµας, είναι το γεγονός ότι µας επιτρέπει πολύ 
εύκολα, να πάρουµε µία διαφήµιση από ένα break και να την περάσουµε σε κάποιο άλλο, 
µε ένα κλικ του ποντικιού. Απλά κάνουµε µία φορά κλικ πάνω στο σποτ που θέλουµε να 
µετακινήσουµε, µετά το σποτ αυτό το σέρνουµε στον πίνακα που αντιστοιχεί στο break 
που θέλουµε να πάει και εκεί το αφήνουµε. Μετά από αυτό, το πρόγραµµα µας ρωτάει αν 
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η αλλαγή αυτή θέλουµε να γίνει για την συγκεκριµένη µέρα ή για όλες τις ηµέρες της 
εβδοµάδας. Αφού απαντήσουµε, η µεταφορά έχει ολοκληρωθεί. 
 

Καταγραφή τραγουδιών 

 
Η καταγραφή διαφηµίσεων είναι ακριβώς ίδια µε την καταγραφή τραγουδιών και µπορεί να 
µας βοηθήσει σε διάφορες δύσκολες περιπτώσεις όπου… πελάτες αµφισβητούν ότι η 
διαφήµιση τους έχει παιχτεί ή σε άλλες σχετικές περιπτώσεις! 
 

 
 
Για τον τρόπο λειτουργίας της, ανατρέξτε στην αντίστοιχη καταγραφή τραγουδιών. 
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16.  Το RDS µέσα από το HotRadio 

 
Το HotRadio συνεργάζεται µε ορισµένους τύπους συσκευών RDS. Οι συσκευές αυτές είναι: 
PRAIS 732 RDS CODEC, AEV RDS CODECS 3500 και 3600. Συγκεκριµένα µπορεί να στέλνει 
συνεχώς µηνύµατα τα οποία εµείς έχουµε γράψει, στα οποία µηνύµατα είναι δυνατόν να 
παρουσιάζονται αυτόµατα το µεταδιδόµενο τραγούδι, ο καλλιτέχνης, ο µουσικός 
παραγωγός, η ώρα και η ηµεροµηνία. Το βασικό πρόγραµµα λειτουργίας του RDS το 
τρέχουµε από την Κεντρική Οθόνη, µενού RDS, υποµενού ∆ιαχείριση RDS. 
 

 
 
Καλό θα είναι πάντως πριν τρέξουµε την ∆ιαχείριση RDS, να φροντίσουµε να ρυθµίσουµε 
το πρόγραµµα σε σχέση µε το RDS. Θα πρέπει δηλαδή να ρυθµίσουµε το AF, το PTY και 
άλλες παραµέτρους του, όπως αυτές περιγράφονται στο κεφάλαιο «Ρυθµίζοντας υπόλοιπες 
επιλογές του HotRadio». Τέλος θα πρέπει να δηλώσουµε από τις Γενικές Ρυθµίσεις, την 
Com στην οποία έχουµε συνδέσει το καλώδιο της συσκευής µας. 
 
Το πρόγραµµα διαθέτει έναν πίνακα στον οποίο φαίνονται τα µηνύµατα που έχουµε ήδη 
καταχωρήσει. Τα µηνύµατα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Τα Γενικά µηνύµατα είναι αυτά 
που περιέχουν γενικές πληροφορίες και όχι πληροφορίες για το µεταδιδόµενο τραγούδι. 
Έτσι τα µηνύµατα αυτά παίζουν συνεχώς, ακόµη και όταν στον αέρα παίζουµε τραγούδια 
πχ. Από Cd. Η δεύτερη κατηγορία µηνυµάτων είναι τα Ειδικά µηνύµατα, τα οποία 
περιέχουν συγκεκριµένες πληροφορίες για τα τραγούδια, έτσι µεταδίδονται µόνον όταν 
παίζουµε τραγούδια µέσω του HotRadio. 
 
Από το κουµπί ΝΕΟ, εισάγουµε νέα µηνύµατα. Στο πεδίο ΟΝΟΜΑ γράφουµε κάτι το οποίο 
θα µας κάνει σαφές τι περιέχει αυτό το µήνυµα, στο πεδίο ΕΙ∆ΟΣ αν είναι Γενικό ή Ειδικό 
και στον παρακάτω πίνακα, το κυρίως σώµα του µηνύµατος. ∆ηλώνουµε πιο 
συγκεκριµένα: α) το χρόνο (σε δευτερόλεπτα) που θέλουµε η κάθε «λέξη» των οκτώ 
χαρακτήρων να µένει στην οθόνη των ραδιοφώνων, προτείνοντας την τιµή 2, β) το 
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κείµενο (µέχρι 40 «λέξεις» ή σειρές από 8 χαρακτήρες η κάθε µία και γ) τσεκάρουµε το 
κουτάκι ΕΠΙΛΟΓΗ δίπλα στο κείµενο προκειµένου να δηλώσουµε ότι η σειρά αυτή θέλουµε 
να µεταδοθεί. 
 
Μπορούµε επίσης να διαγράψουµε κάποιο µήνυµα που πλέον δεν θέλουµε ή επιλέγοντας 
τη σχετική επιλογή, να τα µεταδώσουµε µε τυχαία σειρά. 
 
 
Σηµειώσεις 
 
Οι συσκευές που αναφέρουµε παραπάνω δεν είναι οι µόνες µε τις οποίες το πρόγραµµα 
µπορεί να συνεργαστεί. Απλά είναι οι µόνες µε τις οποίες το έχουµε δοκιµάσει και 
γνωρίζουµε ότι συνεργάζεται.  
 
Το RDS ως τεχνολογία δεν µπορεί να υποστηρίξει ελληνικούς χαρακτήρες. Το πρόγραµµα 
αναλαµβάνει να µετατρέψει τους ελληνικούς χαρακτήρες σε αγγλικούς (greeklish) και αν 
τους παρουσιάσει στις οθόνες των ραδιοφώνων. 
 
 
 
 

 


