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Σε αυτό το εγχειρίδιο υπάρχουν οι βασικές οδηγίες του 
©Jazler RadioStar One. Η ©Jazler Software δεν 
αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν λάθη ή 
παραλήψεις που θα παρουσιαστούν µετά την χρήση 
των πληροφοριών που παρατίθενται. 
Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη. Αλλαγές 
καθώς και ενηµερώσεις στις πληροφορίες του 
υπάρχοντος κειµένου µπορούν να πραγµατοποιηθούν 
χωρίς καµία προειδοποίηση από την Jazler Software. 
Το εγχειρίδιο γράφτηκε µε ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποτελεσµατικότερη λειτουργία του Jazler RadioStar 
One. Η Jazler Software δεν ευθύνεται για ενδεχόµενη 
απώλεια δεδοµένων καθώς και για οποιαδήποτε ζηµιά, 
γενική ή ειδική, προκληθεί από λανθασµένο χειρισµό 
του προγράµµατος. 
 
Απαγορεύεται η ανατύπωση ή αναδηµοσίευση µέρους ή 
του συνόλου της παρούσης εκτύπωσης  χωρίς την 
άδεια της Jazler Software. 
 
© Jazler Software, 2007. All rights reserved. 
Το JAZLER RADIOSTAR ONE είναι κατοχυρωµένη 
εµπορική ιδιοκτησία της Jazler Software. 
 
 
 
Jazler RadioStar One 
Ελευθερίου Βενιζέλου 21,  
Εµπορικό Κέντρο Αγορά 
Μυτιλήνη , Λέσβος 
Τ.Κ. 81100 

(+30) 22510 37811  
(+30) 22510 37812 
(+30) 6948 182131  
(Για πελάτες µόνο) 
Fax: (+30) 2251037813 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο
 
Εισαγωγή 
 
Καλώς Ήλθατε Στον Jazler RadioStar One 
 
Καλώς ήλθατε στο παρόν και τον µέλλον του ραδιοφώνου 
και των συστηµάτων αυτοµατοποίησης. Ο Jazler RadioStar 
One αποτελεί το νέο µέλος της οικογένειας του Jazler και 
συνέχεια του επιτυχηµένου παγκοσµίως ©Jazler Radio 
Simplepack. Ο Jazler Simplepack κατάφερε µέσα σε 
γρήγορο χρονικό διάστηµα να διαδοθεί παγκοσµίως και να 
χρησιµοποιείται από τους περισσότερους και µεγαλύτερους 
ραδιοφωνικούς σταθµούς και ο ©Jazler Cafe από τις 
µεγαλύτερες αλυσίδες ξενοδοχειακών µονάδων, διάσηµα 
καφέ, εστιατόρια, εµπορικά κέντρα, αεροδρόµια & bowling 
centers. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην 
διεύθυνση  http://www.jazler.com. 
 
Τι Είναι Ο Jazler RadioStar One 
 
Ο Jazler RadioStar One αποτελεί την ιδανικότερη λύση στον 
χώρο των συστηµάτων ραδιοφωνικής αυτοµατοποίησης. 
Φιλικός ως προς την χρήση,  εκµεταλλεύεται όλες τις 
δυνατότητες της παρούσας τεχνολογίας στο χώρο των 
πολυµέσων γι’αυτό και αποτελεί την ιδανικότερη λύση για 
όλους τους ραδιοφωνικούς σταθµούς. Ο Jazler RadioStar 
One µετατρέπει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας σε έναν 
πλήρως αυτοµατοποιηµένο ραδιοφωνικό σταθµό. Με µία 
απλή εισαγωγή των αρχείων ήχου στην βάση δεδοµένων και 
η µετάδοση ξεκινάει. 
Ο Jazler RadioStar One µπορεί να µεταδώσει 24ωρο 
ολοκληρωµένο αυτόµατο πρόγραµµα µε διαφηµίσεις, force-
clocks, λίστες αναπαραγωγής (playlists), sweepers, spots 
κλπ. 
Έτσι όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί και τεχνικοί µε τον 
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RS1 έχουν στα χέρια τους το πιο ισχυρό εργαλείο για την 
ευκολότερη και διασκεδαστικότερη µετάδοση της ζωής τους. 
 
Οι Καινοτοµίες Του Jazler RadioStar One 

• Αναλυτικός προγραµµατισµός του αυτόµατου 
προγράµµατος (στον Jazler Radio ΙΙ γινόταν ανά ηµίωρο, 
στον RS1 γίνεται ανά λεπτό) 

• Αναλυτικότερος τρόπος προγραµµατισµού της διαδοχής 
των ειδών των τραγουδιών 

• Αναλυτικότερος προγραµµατισµός διαφηµίσεων 
• Περισσότερα χαρακτηριστικά κατά την κατηγοριοποίηση 

των τραγουδιών 
• Μαζική αλλαγή κατηγοριών των τραγουδιών 
• Άµεση αλλαγή χαρακτηριστικών των τραγουδιών χωρίς 

την εισαγωγή στην καρτέλα τους (Quick Edit) 
• Αναµετάδοση ως και από τρεις διαφορετικές πηγές 
• «Εικονικές» εκποµπές µε χρήση ηχογραφηµένης  φωνής 

(Voice-Tracks) 
• Αποθήκευση διαφορετικών θέσεων εκκίνησης και µίξης 

των τραγουδιών αποκλειστικά για το playlist 
• Αυτόµατη κατασκευή playlist την οποία έχετε την 

δυνατότητα µετά να διορθώσετε 
• Προεπισκόπηση ολόκληρου ή µέρους του playlist που 

φτιάχνετε µε «µίνι» studio 
• Πρόσθετη κατηγορία για µουσικά εργαλεία του σταθµού 

(µουσικά χαλιά, ειδικά σήµατα κλπ) που ονοµάζεται 
Events 

• Απευθείας αναπαραγωγή από το σκληρό δίσκο ή USB 
Flash µέσα από το studio 

• Αυτόµατο µείωση της έντασης του κεντρικού ήχου κατά 
την µετάδοση των instant jingles 

• Τοποθέτηση Sweepers & Voice Tracks σε οποιοδήποτε 
σηµείο του τραγουδιού (στον Jazler Simplepack γινόταν 
µόνο πριν από το intro) 

• Νέα δυνατή µηχανή αναζήτησης τραγουδιών στο Studio 
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• Νέα µηχανή αναπαραγωγής ήχου. Με κρυστάλλινη 
ποιότητα στην αναπαραγωγή και ακόµα µεγαλύτερη 
ταχύτητα απόκρισης στις κινήσεις του χρήστη 

• Κοµπρέσσορας ήχου, για να αναπαράγεται στην ίδια 
ένταση όλο το ηχητικό υλικό σας 

• Force-Clocks. Αντικαθιστούν τα µουσικά πακέτα του 
Simplepack, µε περισσότερες επιλογές και λιγότερους 
περιορισµούς 

• Ξεχωριστή ένταση ήχου για κάθε track που βάζουµε στον 
Jazler, καθώς και επιλογή τρόπου fade out 

• Backup σε 2 φακέλους, περιορισµός του µέγιστου 
αριθµού των backups, αλλά και καθρέφτισµα των 
βάσεων σε κάποιο άλλο φάκελο εντός υπολογιστή ή στο 
τοπικό δίκτυο για να µην χάσετε ποτέ τις βάσεις 
δεδοµένων σας 

Πολλές από τις καινοτοµίες, µικρές και µεγάλες, θα 
τις ανακαλύψετε µετά την χρήση του δικού σας RS1  

 
Ποια Είναι Ή Jazler Software 
 
Η Jazler Software ιδρύθηκε το 1998. Ιδρυτής και κύριος 
προγραµµατιστής της είναι ο Χρήστος Βαλασέλλης. Όντας ο 
ίδιος ραδιοφωνικός παραγωγός γνωρίζει καλύτερα απ’ όλους 
τις ανάγκες που µπορεί να προβάλει και ο πιο απαιτητικός 
παραγωγός. Μια πλειάδα τεχνικών και ραδιοφωνικών 
παραγωγών (Χ.Κουζέλλης, Ν.Γιασσάκης, ∆.Μαµουνής, Dj 
Vas, Σ.Λιακατέλλη, Ν.Μυλωνάς, Θ.Χατζηµήτρος κ.λ.π.) 
αποτελεί το τµήµα υποστήριξης και δοκιµής για οτιδήποτε 
νέο εισαχθεί σε οποιοδήποτε µέλος της οικογένειας του 
Jazler.   
Αν ενδιαφέρεστε για κάποιο προϊόν της οικογένειας Jazler 
απλά επισκεφτείτε µας στην διεύθυνση: 
http://www.jazler.com  
 
 

http://www.jazler.com/
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Περιεχόµενα Συσκευασίας 
 
Η συσκευασία που έχετε στα χέρια σας περιέχει: 

1. Την άδεια χρήσης του προγράµµατος 
2. Ένα δίσκο οπτικής ψηφιακής εγγραφής (CD) µε το 

πρόγραµµα εγκατάστασης του προγράµµατος RS1 
3. Ένα κλειδί HASP  
4. Το εγχειρίδιο χρήσης 

 
 
 
Εγκατάσταση Προγράµµατος 
 
Προϋποθέσεις Υπολογιστή 
 
Ο υπολογιστής που πρόκειται να εγκαταστήσετε τον Jazler 
RadioStar One θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 

• Λειτουργικό σύστηµα Windows XP µε Service Pack 2 
ή Windows Vista (στα Windows Vista, δεν λειτουργεί 
το τµήµα αναµετάδοσης) 

• Επεξεργαστής (CPU) Pentium 4, 1.7Ghz 
• Μνήµη (Ram) 512MB  
• Ελεύθερο χώρο στον σκληρό δίσκο (HD) τουλάχιστον 

30ΜΒ 
• Μια ελεύθερη θέση USB για το HASP 
• Ανάλυση οθόνης 1024x768  
• Κάρτα ήχου (Κατά προτίµηση 2) 
• Μονάδα CD Rom ή DVD Rom 
• Internet Explorer ή Mozilla Firefox 

 
Tο διαδίκτυο είναι αναγκαίο, καθώς αµέσως µετά την 
εγκατάσταση πρέπει να συνδεθείτε µε την ιστιοσελίδα του 
RS1, στην διεύθυνση http://www.jazler.com για να 
κατεβάσετε τις τελευταίες ενηµερώσεις 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: H 2η κάρτα ήχου είναι απαραίτητη γιατί  
χρησιµοποιείται ως monitor δηλαδή για την 
προακρόαση του ηχητικού υλικού 

 
Έναρξη Εγκατάστασης 
 
Αφού τοποθετήσετε τον δίσκο οπτικής ψηφιακής εγγραφής 
(CD) της εγκατάστασης του Jazler RadioStar One στην 
µονάδα του Cd-Rom, το πρόγραµµα εγκατάστασης θα 
εκτελεστεί αυτόµατα. 
 
1. Εµφανίζεται το µήνυµα καλωσορίσµατος (εικ.1) της 

εγκατάστασης. Πατάµε «Next» για να ξεκινήσουµε την 
εγκατάσταση 
 

 Εικόνα 1 
 

2. ∆ιαβάστε προσεχτικά την άδεια χρήσης (εικ.2) και µόνον 
εφόσον συµφωνείτε πατήστε «Next» για να συνεχιστεί η 
εγκατάσταση ή «Back» για να επιστρέψετε στο µήνυµα 
καλωσορίσµατος  
 



 Εικόνα 2 
 

3. Επιλέγετε τον σκληρό δίσκο και τον φάκελο στον οποίο 
θέλετε να εγκατασταθεί ο Jazler RadioStar One (εικ.3). 
Θα πρέπει να υπάρχει ο απαιτούµενος χώρος στον δίσκο 
στον οποίο θα επιλέξετε να γίνει η εγκατάσταση 

 

 Εικόνα 3 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή ο RS1 χρησιµοποιείται και µέσω 
δικτύου (LAN) τα windows δεν επιτρέπουν την 
εγκατάσταση του στο program files των windows 
 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: H εγκατάσταση σε σκληρό δίσκο είναι 
απαραίτητη διότι ο Jazler RadioStar One δεν µπορεί 
να εκτελεστεί από την µονάδα του Cd-Rom 
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4. Πατήστε το «finish»και έτσι ολοκληρώνεται η 
εγκατάσταση (εικ.4,5) 

 

 Εικόνα 4  
 

 Εικόνα 5 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την εγκατάσταση του Jazler RadioStar 
One, εγκαθίστανται µαζί διάφορες χρήσιµες ,για αυτόν, 
βιβλιοθήκες (dll).  
Ασφαλής απεγκατάσταση του προγράµµατος γίνεται 
από την προσθαφαίρεση προγραµµάτων στον πίνακα 
ελέγχου των windows 

 
5. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση πρέπει να εισάγετε το 

HASP σε οποιαδήποτε ελεύθερη θύρα USB στον 
υπολογιστή σας για να ΄΄ξεκλειδώσει΄΄ το πρόγραµµα. 
Αφού τοποθετήσετε το HASP σε κάποια θύρα USB θα σας 
εµφανιστεί κάτω δεξιά µήνυµα από τα Windows ότι 
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βρέθηκε και εγκαταστάθηκε µια νέα συσκευή USB 
Alladdin, HASP Alladdin.  

6. Σε περίπτωση που υπάρξει πρόβληµα µε τους οδηγούς 
(drivers) του HASP (συνήθως στα windows vista) 
µπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό απο την διεύθυνση 
http://www.aladdin.com/support/hasp/vendor.asp 
(HASP HL Device Driver Ηttp://www.aladdin.com) 

7. Για να ανοίξετε τον JAZLER απλώς κάντε διπλό κλικ στον 
εικονίδιο Jazler RS1 Studio που υπάρχει στην επιφάνεια 
εργασίας. 
 
Σε περίπτωση που έχετε τοποθετήσει το HASP και δεν το 

αναγνωρίζει ο υπολογιστής σας ή έχετε ξεχάσει να το 
τοποθετήσετε θα σας εµφανιστεί το µήνυµα της εικόνας 5α. 
Στην 1Η περίπτωση θα πρέπει να επανατοποθετήσετε το 
HASP σε κάποια άλλη ελεύθερη είσοδο USB και εφόσον δεν 
δουλεύει και πάλι ίσως αντιµετωπίζετε πρόβληµα µε τις 
θύρες USB του υπολογιστή σας. Στην 2η περίπτωση απλώς 
τοποθετήστε το και κάντε διπλό κλικ στον εικονίδιο Jazler 
RS1 Studio. 
 
 
 

 
 
 
 

Εικόνα 5α 
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Ορολογία 

Πριν ξεκινήσουµε την περιήγηση µας στον Jazler, πρέπει να 
γνωρίζετε κάποιες ορολογίες που χρησιµοποιούνται στο 
πρόγραµµα αλλά και γενικά στη «ραδιοφωνική γλώσσα». 

Τραγούδια: Η έννοια τους είναι πλήρως κατανοητή αλλά 
στον RS1 νοούνται τα (ήδη) καταχωρηµένα αρχεία ήχου 
στην βάση δεδοµένων των τραγουδιών αλλά και οι 
ηχογραφηµένες εκποµπές, Dj Sets κλπ.  

Jingles: Πρόκειται για τα σήµατα του σταθµού. Μπορεί να 
είναι µουσικά ή να περιέχουν εκφωνήσεις. Τα jingles όµως 
έχουν µια διαφορά από τα σήµατα. Ενώ το σήµα ανακοινώνει 
µόνο το όνοµα του σταθµού, το jingle µπορεί να περιέχει και 
διαφηµιστικά «µοτό» του τύπου «η καλύτερη µουσική», «το 
καλύτερο ραδιόφωνο» κλπ. Πρόκειται δηλαδή κάτι σαν ένα 
διαφηµιστικό του ιδίου του σταθµού. Επίσης 
χρησιµοποιούνται για να διαχωρίσουµε  διαφορετικά είδη 
µουσικής έτσι ώστε να µην είναι «απότοµες» οι όποιες 
αλλαγές στο αυτί του ακροατή. 

Events: Στον Jazler θεωρούνται τα ηχητικά «εργαλεία» που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ζωντανή παραγωγή 
του προγράµµατος, όπως τα «µουσικά χαλιά» (µουσική που 
µπαίνει στο φόντο συνήθως όταν γίνεται εκφώνηση), τα 
ειδικά σήµατα αρχής και τέλους εκποµπών ή ειδικών 
θεµάτων (showbiz news, έκτακτα γεγονότα κλπ) 

Sweepers: Τα sweepers είναι εκφωνήσεις που µπορεί να 
συµπεριλαµβάνουν ειδικά ηχητικά εφέ και παίζονται επάνω 
στη µουσική που ακούγεται & είναι συνήθως σήµατα 
σταθµού όπως «πρώτη µετάδοση», «αποκλειστικά στο 
σταθµό µας» κλπ. 
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Voice Tracks: Είναι όλα τα είδη ηχογραφηµένων 
εκφωνήσεων. Τα Voice Tracks ταξινοµούνται ανά εκφωνητή. 
Οι ηχογραφηµένες εκφωνήσεις µπορούν να παίξουν πάνω 
στο τραγούδι ή και µόνες τους. 

Clocks: Τα clocks είναι κάτι σαν ένα εικονικό playlist. Είναι 
µια λίστα κατηγοριών τραγουδιών που δηµιουργούµε και 
ορίζουµε εµείς ακριβώς τον τρόπο που θα µεταδοθεί αλλά 
και το είδος Πχ. 1) Τραγούδι ΠΟΠ Καινούργιο, 2) Τραγούδι 
ΠΟΠ παλιό, 3) Jingle (Οποιοδήποτε της κατηγορίας Rock), 4) 
Τραγούδι ROCK καινούριο κλπ. 

Blocks: Είναι ο προγραµµατισµός όπου ορίζουµε εµείς τις 
µέρες και ώρες που θα παίζουν τα clocks που έχουµε φτιάξει. 

Force-Clocks: Κάτι παρόµοιο µε τα µουσικά πακέτα που 
υπήρχανε στον Simplepack. Μπορείτε να ορίσετε ηµέρες και 
ώρες σε εβδοµαδιαία βάση που θέλετε να µεταδοθούν clocks 
σαν να ήταν playlists. 

Mp3: Τα MP3 (συντοµογραφία του MPEG Audio Layer 3) 
είναι ψηφιακά αρχεία ήχου τα οποία έχουν συµπιεστεί χωρίς 
να χάσουν σε σηµαντικό βαθµό την αρχική ποιότητα τους. 
Κατά την άποψη µας, η πιο ικανοποιητική συµπίεση είναι η 
µέγιστη δηλαδή στα 320kbps. 

Wav: Είναι τα ψηφιακά αρχεία ήχου τα οποία δεν έχουν 
συµπιεστεί. Τα αρχεία wav δεν έχουν καµµία απώλεια 
ποιότητας αλλά καταλαµβάνουν µεγαλύτερο χώρο στο 
σκληρό δίσκο. 

ID3: ∆εδοµένα που αφορούν στις πληροφορίες του mp3 
όπως τίτλος, καλλιτέχνης, άλµπουµ, είδος κλπ αλλά και 
πληροφορίες για το ίδιο το αρχείο όπως µέγεθος, ποιότητα 
(kbit) κλπ. Το ID3 σώζεται µέσα στο αρχείο MP3. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

 
Εκτέλεση Προγράµµατος 
 
1. Τώρα που τελείωσε η εγκατάσταση, από την µπάρα 

εργασιών των Windows επιλέγετε το πλήκτρο της 
«έναρξης» (start) και µετά από το µενού 
«προγράµµατα» (all programs) τον φάκελο  Jazler 
Radiostar όπου και εκτελείτε το «Jazler Studio». Με 
δεξί κλικ στο εικονίδιο µπορείτε να δηµιουργήσετε 
συντόµευση του εικονιδίου στην επιφάνεια εργασίας των 
windows (κατά την εγκατάσταση εµφανίζεται αυτοµάτως 
το εικονίδιο του RS1) 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Jazler RS1 One εγκαθίσταται στην 
εκκίνηση των windows, ώστε σε περίπτωση 
επανεκκίνησης του υπολογιστή να γίνει αυτόµατη 
έναρξη του προγράµµατος  

 
2. Εκτελώντας για πρώτη φορά το πρόγραµµα σας ζητάται 

να επιλέξετε την γλώσσα που επιθυµείτε (εικ.6). Αν δεν 
θέλετε να ξανά ερωτηθείτε επιλέξτε το ¨Don’t Show 
This Again¨. Η αλλαγή γλώσσας µπορεί να γίνει πλέον 
από τον πίνακα ελέγχου του προγράµµατος 

 

 Εικόνα 6 
 

 
 
ΈΞΟ∆ΟΣ Ή ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΗ από τον RS1 
πραγµατοποιείται από τον ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ και την 
αντίστοιχη εντολή στο κάτω µέρος της καρτέλας. 
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Επεξήγηση του Studio – Επιφάνεια εργασίας 

 
O Jazler RadioStar One έχει δηµιουργηθεί για χρήση σε 
πραγµατικό χρόνο (Live – Real Time Use), αλλά και για 
αυτόµατη µετάδοση ή αναµετάδοση. Έτσι στην επιφάνεια 
εργασίας του ή Studio θα βρούµε όλα τα απαραίτητα 
κουµπιά για τον σκοπό αυτό (Εικ.7). 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: O RS1 για να αρχίσει να δουλεύει, σε 
οποιαδήποτε κατάσταση, πρέπει να έχει αρχεία ήχου 
στην βάση δεδοµένων του (βλέπε κεφ.3) 

 

 
Εικόνα 7 

 

 
Εικόνα 7α 
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Πίνακας Πληροφοριών (εικ.7α): Σε αυτό το πλαίσιο 
µπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για το τραγούδι που 
παίζει στον αέρα.  
Στο πάνω µέρος του πλαισίου βρίσκεται ο καλλιτέχνης και ο 
τίτλος (στα αριστερά) και η διάρκεια που αποµένει για να 
τελειώσει το τραγούδι (στην δεξιά πλευρά). 
Στο κάτω µέρος (αριστερά) βρίσκεται η διάρκεια των 
επόµενων 6 αρχείων ήχου που ακολουθούν (εικ.7γ), η 
συνολική διάρκεια του τραγουδιού που παίζει και σε πιο 
χρονικό σηµείο βρίσκεται σε παρόντα χρόνο.  
Στο κάτω µέρος (δεξιά) βρίσκεται η ώρα και η ηµεροµηνία. 
Ο RS1 συγχρονίζεται µε την ώρα και την ηµεροµηνία των 
Windows. 
 

Κουµπιά λίστας αναµονής (εικ.7β): Αυτά τα κουµπιά 
αντιπροσωπεύουν τα 6 επόµενα τραγούδια ή jingles ή 
spots κ.λ.π. που πρόκειται να µεταδοθούν. Πατήσετε 
το «επόµενο» για να παίξει το τραγούδι που υπάρχει 
στην θέση 1 ή µπορείτε να επιλέξετε όποιο θέλετε από 
την λίστα πατώντας απλά τον αριθµό στον οποίο 
αντιστοιχεί το επιθυµητό τραγούδι. Πατήστε το «fade 
to next» και ο RS1 θα κάνει σταδιακό χαµήλωµα της 
έντασης του τραγουδιού που παίζει (4-5 
δευτερολέπτων) και θα ξεκινήσει το τραγούδι που 
υπάρχει στην θέση 1 
Για αλλαγή ή προσθήκη ή σβήσιµο κάποιου τραγουδιού 
από αυτή την λίστα θα µιλήσουµε σε επόµενο 
κεφάλαιο. 
Εικόνα 7β 

 
 
Οθόνη λίστας αναµονής (εικ.7γ) : Σε αυτό το πλαίσιο θα 
βρείτε όλες τις πληροφορίες των 6 τραγουδιών που 
πρόκειται να µεταδοθούν.  
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Στο πάνω µέρος (αριστερά) υπάρχει ο 
καλλιτέχνης και ο τίτλος & από κάτω η 
κατηγορία στην οποία ανήκει. Κάτω 
(αριστερά) το σύµβολο δηλώνει την κατηγορία 
του αρχείου ήχου, αν είναι τραγούδι ή jingle ή 
spot κλπ.   
Στα δεξιά (πάνω) υπάρχει η ακριβής ώρα 
µετάδοσης, η διάρκεια του και το χρονικό 
σηµείο της εισαγωγής (intro). 
Πηγαίνοντας το ποντίκι σας πάνω από το κάθε 
κοµµάτι, χωρίς να πατήσετε τίποτα, θα 
εµφανιστούν κάποιες ακόµα χρήσιµες 
πληροφορίες (υπάρχουν και στο πλαίσιο 
ενεργές επιλογές για το τρέχον αρχείο ήχο’) 

Εικόνα 7γ 
 
Κουµπιά κατάστασης  (εικ.7δ) : Με αυτά τα κουµπιά 
µπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του τραγουδιού που 
παίζει στον «αέρα».  

 
     Πατήστε το πλήκτρο: 

• «επανεκκίνηση» για να 
ξαναρχίσει το τραγούδι 

• «loop» για να συνεχίσει να 
παίζει το ίδιο επ’ αόριστον 

• «stop next» για να σταµατήσει 
η µετάδοση όταν τελειώσει αυτό 
που παίζει (π.χ. αν επιθυµείτε να 
µιλήσετε χωρίς να παίζει κάποιο 
τραγούδι ή να µεταδόσετε κάτι 
απο µια άλλη πηγή) 

   Εικόνα 7δ 
• «παύση» για να κάνει άµεση παύση, όταν το 

πατήσετε ξανά συνεχίζει από εκεί που το σταµατήσατε 
• «αποσύνδεση χρήστη» επιστροφή του 

προγράµµατος σε κατάσταση φιλοξενούµενου (guest 
mode) 
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• Το πλήκτρο «_» χρησιµοποιείται για να κάνετε 
ελαχιστοποίηση του παραθύρου του RS1. 

 

 
Εικόνα 7ε 

 
Κουµπιά κατάστασης επόµενων τραγουδιών (εικ.7ε) : 
Χρησιµεύουν για να δείτε τι υπάρχει στην λίστα των 
επόµενων 6 επιλογών (εικ.7γ).  
Πατήστε: 
• «επάνω» ή «κάτω» για να πάτε πάνω ή κάτω στην 

λίστα  
• «πρώτο» ή «τελευταίο» για να δείτε τι υπάρχει πρώτο 

ή τελευταίο, αντίστοιχα στην λίστα  
• µε τα πλήκτρα «επάνω» ή «κάτω» που βρίσκονται δεξιά 

µπορείτε να αλλάξετε την σειρά των τραγουδιών που 
πρόκειται να µεταδοθούν. Απλά επιλέξτε το τραγούδι από 
την οθόνη πληροφοριών (εικ.7γ) π.χ. το πέµπτο και µε 
το πλήκτρο επάνω µπορείτε να το µεταφέρετε στην 
δεύτερη θέση. 

 
Κουµπιά κατάστασης του αέρα (εικ.7στ) :  

«ζωντανή εκποµπή» αν θέλετε ζωντανό 
πρόγραµµα σε πραγµατικό χρόνο 
• «αυτόµατος» αυτόµατο πρόγραµµα που 

έχετε ορίσει εσείς, για το οποίο θα 
µιλήσουµε σε επόµενο κεφάλαιο  

• «δορυφόρος» για αναµετάδοση κάποιου 
άλλου σταθµού, τον οποίο έχετε προσθέσει 
στον RS1 µέσω του line in της κάρτας 
ήχου 

 
Εικόνα 7στ 

 
Και για τις 3 περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα 
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ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης των διαφηµιστικών 
Spots.  
 

Εικόνα 7η 
 
Πίνακας ελέγχου RS1 (εικ.7η) :  

Μπαίνοντας στον πίνακα ελέγχου, µπορείτε να ρυθµίσετε τον 
RS1 (Κεφάλαιο 3).  
Από εδώ έχετε πρόσβαση σε όλες τις βάσεις δεδοµένων, τις 
επιλογές, τα εργαλεία, βγαίνετε από το πρόγραµµα, αλλάζετε 
χρήστες και βλέπετε πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση 
αναµετάδοσης. 
 
Κουµπιά τροποποίησης (εικ.7θ) :  
1. «αλλαγή» Εδώ µπορείτε να αλλάξετε το τραγούδι ή το 

jingle κλπ. που παίζει στον αέρα  (βλέπε σελ.21) 
2. «monitor» Με αυτό ακούτε τα τραγούδια που υπάρχουν 

στην λίστα αναµονής και αλλάζετε αν θέλετε την αρχή ή 
το τέλος τους 

3. «πληροφορίες» Βλέπετε τις πληροφορίες του 
τραγουδιού πιο αναλυτικά 

4. «διαφηµιστικά πακέτα» Φορτώνετε κάποιο 
πακέτο διαφηµίσεων, οποιασδήποτε ώρας και 
όποια στιγµή επιθυµείτε (π.χ. σε περίπτωση που 
δεν φόρτωσε λόγω κάποιου σφάλµατος). 
Επιλέξτε το επιθυµητό πακέτο και πατήστε το 
«oκ» για να φορτώσει   

5.  «playlists» Για να µπείτε στην καρτέλα των 
playlists και να φορτώσετε κάποιο από αυτά, 
επιλέξτε το επιθυµητό πακέτο και πατήστε το 
«oκ» για να φορτώσει. 

6. «instants» Να µπείτε στην καρτέλα των 
΄΄instant΄΄ jingles (βλέπε παρακάτω Παλέτα 
Instant Jingles σελ.61) 

 
Εικόνα 7θ  
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7. «explorer» για άµεσο σερφάρισµα στο διαδίκτυο χωρίς 
να χρειάζεται να κλείσετε τον RS1 και να ανοίξετε 
κάποιον άλλον από τους γνωστούς browsers 

 
Πλαίσιο γενικών πληροφοριών RS1 (εικ.7ι) 

Στο πλαίσιο αυτό θα βρείτε πληροφορίες 
για το τι έχει παίξει ο RS1, τα Events που 
τυχόν έχουν προγραµµατιστεί να παίξουν  
αµέσως µετά, ενώ στις ενεργές επιλογές 
µπορείτε να πληροφορηθείτε τον λόγο 
για τον οποίο µεταδίδεται κάποιο 
τραγούδι π.χ. αν είναι προγραµµατισµένο 
σε ένα clock. Οποιαδήποτε παρέµβαση ή 
αλλαγή θα καταγραφή και θα γίνει έτσι 
εύκολα αντιληπτή. Τέλος, ενηµερώνεστε 
για τυχόν προβλήµατα που υπήρξαν 
στην λειτουργία του προγράµµατος 
καθώς επίσης και το τι µεταδίδει αυτήν 
την στιγµή το RDS. 
  
Εικόνα 7ι 

 
 
ΚΟΥΜΠΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΛΛΑΓΗ 
 
Με αυτά τα κουµπιά µπορείτε να προσθέσετε κοµµάτια στον 
αέρα, να αφαιρέσετε, να αλλάξετε την σειρά ή να 
προσθέσετε οποιοδήποτε αρχείο ήχου όπως spots, jingles, 
sweepers κλπ  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ξεχνάτε πως όταν αναφερόµαστε σε 
αρχεία ήχου (Τραγούδια, jingles, spots, sweepers κλπ) 
αυτά ΠΡΕΠΕΙ να έχουν περαστεί στην αντίστοιχη βάση 
toy RS1 (βλέπε παρακάτω). ∆ιαφορετική περίπτωση είναι 
η µετάδοσης ενός αρχείου ήχου το οποίο δεν υπάρχει 
στην βάση δεδοµένων (βλέπε αµέσως µετά Προσωρινή 
προσθήκη τραγουδιού στην βάση δεδοµένων) 
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Πατήστε το κουµπί «αλλαγή» που βρίσκεται στο  Studio και 
θα εµφανιστεί ένα νέο πλαίσιο (δεξιά) µε τα κουµπιά 
τροποποίησης και ολόκληρη  την βάση δεδοµένων (εικ.7θ1). 
 

 Εικόνα 7θ1 
 

Επιλέγετε έτσι ανάµεσα στις καρτέλες που έχουν τα 
διαφορετικά σύµβολα και βρίσκονται πάνω από την λίστα της 
βάσης δεδοµένων, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα τραγούδια, 
τα jingles , τα spots , τα  sweepers και τα events.  
 

                                 
τραγούδια   jingles    spots  sweepers  events    αρχεία 
 
Αφού επιλέξετε την κατηγορία από την βάση δεδοµένων που 
εµφανίζεται στην δεξιά πλευρά, µπορείτε να επιλέξετε το 
αρχείο που επιθυµείτε.  
Στο πλαίσιο ελέγχου γρήγορης εύρεσης µπορείτε γρήγορα 
και εύκολα να ψάξετε και να βρείτε κάποιο τραγούδι που 
επιθυµείτε. Απλά πληκτρολογήστε τον τίτλο ή τον 
καλλιτέχνη ή το άλµπουµ (εικ.7θ2) και αυτοµάτως θα 
εµφανιστούν τα αποτελέσµατα στην βάση δεδοµένων. 
Μπορείτε επίσης να ψάξετε µεµονωµένα ανά τραγούδι ή ανά 
καλλιτέχνη, ανά άλµπουµ ή ακόµα και ανά  συγκεκριµένη 
κατηγορία ή χρονιά ή προτεραιότητα. Απλά επιλέξτε από τα 
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αντίστοιχα πλαίσια ελέγχου που θέλετε ο RS1 να ψάξει για 
σας για κάποιο συγκεκριµένο αρχείο ήχου (που βρίσκονται 
στην δεξιά πλευρά) και πληκτρολογήστε το όνοµα 
καλλιτέχνη ή τον τίτλο. 
 

  
Εικόνα 7θ2 

Ανά πάσα στιγµή µπορείτε να το ακούσετε στο monitor του 
ενσωµατωµένου player του RS1 πριν κάνετε οποιαδήποτε 
αλλαγή (βρίσκεται σε κάθε καρτέλα στο κάτω µέρος της 
οθόνης).  
Με το SUPERSEARCH µπορείτε να ψάξετε για λέξεις κλειδιά 
οι οποίες δεν είναι µόνο µεµονωµένες αλλά µπορεί να 
αποτελούν συνθετικό µιας άλλης λέξης π.χ. αν ψάξετε για 
την λέξη Chris θα σας βρει και το Christmas αλλιώς θα σας 
έβρισκε µόνο ονόµατα ή τίτλους µε την λέξη Chris. 
  
Πατήστε: 
• το πλήκτρο «προσθήκη» και κάντε διπλό κλικ στο 

τραγούδι που επιθυµείτε ή πατήστε το µεγάλο κεντρικό 
πλήκτρο «καταχώρηση» για να εισαχθεί στο τέλος της 
λίστας αναµονής. Μπορείτε να επαναλάβετε την 
διαδικασία όσες φορές θέλετε καθώς στην λίστα 
αναµονής µπορείτε να προσθέσετε απεριόριστα 
τραγούδια. Με τα Κουµπιά κατάστασης επόµενων 
τραγουδιών (εικ.7ε) µπορείτε να ενηµερωθείτε για τα 
αρχεία που έχετε στην λίστα 

• το πλήκτρο «εισχώρηση» για να προσθέσετε κάποιο 
τραγούδι µεταξύ δύο άλλων και επιλέξτε από την λίστα 
αναµονής το νούµερο στο οποίο θέλετε να εισχωρήσει το 
τραγούδι και κάντε διπλό κλικ στο τραγούδι που 
επιθυµείτε από την βάση δεδοµένων ή πατήστε το 
πλήκτρο «καταχώρηση» για να εισαχθεί 
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• το πλήκτρο «αντικατάσταση» και επιλέξτε από την 
λίστα αναµονής το τραγούδι το οποίο θέλετε να 
αντικαταστήσετε µε κάποιο νέο από την βάση 
δεδοµένων. Κάντε διπλό κλικ στο τραγούδι που 
επιθυµείτε από την βάση δεδοµένων ή πατήστε το 
πλήκτρο «καταχώρηση» για να αντικατασταθεί αυτό 
που έχετε επιλέξει από την λίστα αναµονής 

• το πλήκτρο «διαγραφή» για να σβηστεί από την λίστα 
αναµονής κάποιο τραγούδι που δεν επιθυµείτε να 
µεταδοθεί. Αυτοµάτως όλα τα υπόλοιπα τραγούδια 
µεταφέρονται µια θέση πίσω 

• το πλήκτρο «διαγραφή όλων» για να καθαρίσει η λίστα 
αναµονής. Στο αυτόµατο πρόγραµµα δεν επιτρέπεται 
αυτή η λειτουργία 

 
Όπως καταλαβαίνετε η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται 
και αν θέλετε να προσθέσετε οποιοδήποτε άλλο αρχείο ήχου 
που είναι καταχωρηµένο στην βάση δεδοµένων του RS1 είτε 
πρόκειται για spot, jingle, sweeper κλπ. 
 
Προσωρινή προσθήκη τραγουδιού στην βάση 
δεδοµένων (εικ.7θ3) (πλήκτρο «FILE» εικ.7θ1) 

 
Από εδώ µπορείτε να εισάγετε κάποιο 
αρχείο ήχου το οποίο δεν υπάρχει 
στην βάση δεδοµένων (εικ.7θ1) π.χ. 
από σκληρό δίσκο ή USB stick, αρχείο 
το οποίο µπορεί να επιθυµείτε να µην 
το προσθέσετε µόνιµα στην βάση 
δεδοµένων. 
Εικόνα 7θ3 

 
1. Επιλέξτε το εικονίδιο «FILE» και πατήστε το πλήκτρο 

«προσθήκη φακέλου προεπιλογής» για να επιλέξετε 
το γράµµα του σκληρού δίσκου και τον φάκελο από όπου 
θέλετε να προσθέσετε κάποιο αρχείο ήχου περιστασιακά. 
Αφού το επιλέξετε πατήστε «ΟΚ» και τα αρχεία ήχου από 

JAZLER RadioStar One 
24 



JAZLER RadioStar One 
25 

τον επιλεγµένο φάκελο θα εµφανιστούν στην λίστα.  
2. Επιλέγετε το αρχείο που θέλετε (να προσθέσετε ή να  

εισχωρήσετε) το οποίο µπορείτε να ακούσετε στο monitor 
µε τον ενσωµατωµένο Player, και µε διπλό κλικ ή 
πατώντας το πλήκτρο «καταχώρηση» εισάγετε το 
τραγούδι στην λίστα αναµονής. Οι φάκελοι 
αποθηκεύονται αυτοµάτως, οπότε µπορείτε να τους 
επικαλεστείτε ανά πάσα στιγµή.  

3. Με το πλήκτρο «διαγραφή» µπορείτε να σβήσετε τους 
αποθηκευµένους φακέλους.  

4. Με το πλήκτρο «επαναφορά» µηδενίζεται η κατάσταση 
επιλογής των φακέλων. 

 
 
Η λειτουργία του πλήκτρου «FILE» χρησιµεύει 
ιδιαίτερα σε σταθµούς µε δηµοσιογραφικό 
περιεχόµενο, όπου µπορείτε να αποθηκεύετε σε ενα 
φάκελο ρεπορτάζ και να έχετε άµεση πρόσβαση σε 
αυτά χωρίς να χρειάζεται να τα δηλώσετε στη βάση 
δεδοµένων. 

 
 
ΚΟΥΜΠΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – MONITOR (εικ.7θ) 
 
 Πατήστε το πλήκτρο «monitor» και επιλέξτε 
οποιοδήποτε τραγούδι της λίστας αναµονής (εικ.θ4) και θα 
εµφανιστεί η καρτέλα του monitor. Πατήστε «play» για να 
ακούσετε (µέσω της 2ης κάρτας ήχου) το τραγούδι και 
«stop» για να σταµατήσει. Από εδώ µπορείτε να αλλάξετε το 
σηµείο εκκίνησης του τραγουδιού. Τα σηµεία εκκίνησης και 
τέλους (µίξης) τα δηλώνετε κατά την καταχώρηση των 
αρχείων ήχου στην βάση δεδοµένων (βλέπε κεφ.3). 
 Ορίστε την αρχή και το τέλος χρησιµοποιώντας το 
πλήκτρο µε το χρονόµετρο, ενώ µε τα πλήκτρα που έχουν 
την ένδειξη <<  και  >> κάνετε µικροµετρικές διορθώσεις. 
Με την προεσκόπιση (preview) µπορείτε να ακούσετε το 
αποτέλεσµα.  



Πατήστε το «fade out» για να γίνει σταδιακή µείωση 
µισού δευτερολέπτου κατά την µίξη.  
 Πατήστε το «διαγραφή» για διαγραφεί το 
επιλεγµένο τραγούδι από την playlist. 
 Πατήστε το «έξοδος» για επανέλθετε στο Studio. 
 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ξεχνάτε πως αν δεν έχετε 2Η κάρτα 
ήχου οτιδήποτε κάνετε θα ακουστεί στον αέρα του RS1 
, διότι η δεύτερη κάρτα είναι που παίζει τον ρόλο του 
Monitor 

 
 

 
Εικόνα θ4 

 
RDS (RADIO DATA SYSTEM) (εικ.7κ):  
 
Πατήστε το πλήκτρο «RDS» που βρίσκεται στην επιφάνεια 
εργασίας του RS1 για να εισέλθετε στο τµήµα RDS (εικ.7κ). 
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Εικόνα 7κ 

 
 

• Για να µεταδώσουµε κάποιο 
κείµενο µεταφερόµαστε στο 
πλαίσιο ΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ. Στο κενό 
πλαίσιο πληκτρολογούµε 
την λέξη που θέλουµε π.χ. 
JAZLER και πατάµε το 
πλήκτρο «καταχώρηση» ή 
ENTER και θα µεταφερθεί 
έτσι πρώτο στην λίστα µας. 
Συνεχίζουµε την διαδικασία 
πληκτρολογώντας τις λέξεις 
που θέλουµε. Μπορούµε να 

διαγράψουµε λέξεις µε το πλήκτρο «διαγραφή» ή να 
προσθέσουµε κάποια λέξη ενδιάµεσα σε δύο άλλες 
ενεργοποιώντας την εντολή ‘ΕΙΣΧΩΡΗΣΗ’. 

Πληκτρολογώντας τις λέξεις κλειδιά DATE! , TIME! , SONG! 
ο RS1 αυτοµάτως µεταδίδει την ηµεροµηνία την ώρα ή τον 
τίτλο αντίστοιχα. ∆ηλαδή πληκτρολογούµε για παράδειγµα 
στο κενό πλαίσιο την λέξη DATE! και πατάµε το πλήκτρο 
«καταχώρηση» και θα µας εκπέµψει την ηµεροµηνία από το 
RDS. 
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• Στο πλαίσιο πάνω αριστερά 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ορίζουµε 
την ακριβή ηµέρα και ώρα που 
θέλουµε να µεταδώσουµε το 
µήνυµα µας. Με το πλήκτρο 
«αντιγραφή ώρας» µπορούµε 
γρήγορα και εύκολα να 
αντιγράψουµε τα µηνύµατα 
µιας συγκεκριµένης ώρας, σε 

κάποια άλλη επιθυµητή ώρα πατώντας πρώτα το πλήκτρο 
«αντιγραφή ώρας» και µετά το «επικόλληση ώρας» 
(όπως γίνεται στα windows µε το αντιγραφή-επικόλληση, 
copy-paste). Με το πλήκτρο «διαγραφή ώρας» του 
επιλέγουµε συγκεκριµένες ώρες για να διαγράψουµε, 
ενώ µε το «διαγραφή όλων» διαγράφουµε όλα τα 
µηνύµατα που έχουµε καταχωρίσει 

 

 
 

• Αφού τελειώσουµε µε το κείµενο µετάδοσης και µε τον 
προγραµµατισµό των ηµερών και των ωρών, για να 
µεταδώσουµε αυτό που κάναµε πατάµε το πλήκτρο 
«ανανέωση RDS» και αυτοµάτως θα δούµε πως θα 
καταχωρηθεί δεξιά στον Χάρτη Προγράµµατος RDS η 
ηµέρα και ώρα που επιλέξαµε.  

• Στην ταχύτητα ορίζουµε πόσο γρήγορα θα γίνεται η 
εναλλαγή των λέξεων . Πατήστε τα πλήκτρα «κάτω» ή 
«πάνω» για να βρείτε την επιθυµητή ταχύτητα. Όσο πιο 
µικρός είναι ο αριθµός, τόσο πιο γρήγορα θα 
εναλλάσονται οι λέξεις. Συνηστούµε όχι µικρότερο απο 8 
διότι κάποιες λέξεις θα χάνονται στα ραδιόφωνα 
αυτοκινήτων που µπορεί να µην γίνεται σωστά η λήψη 
του σταθµού. 
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• Τέλος µπορούµε να ορίσουµε κάποιες γενικές ιδιότητες 
που θα αφορούν όλα µας τα µηνύµατα που θα 
µεταδίδονται από το RDS. Πατήστε το πλήκτρο 
«ιδιότητες RDS» (εικ.7κ) για να εισέλθετε στον πίνακα 
ελέγχου του RDS. 

 

 
Εικόνα 7κ 

 
1ον δηλώνετε το µοντέλο του RDS που έχετε. Αν δεν 
υπάρχει στην λίστα τότε το µοντέλο σας δεν 
υποστηρίζεται απο τον Jazler  
2ον δηλώστε την σελίδα (1 ή 11) και  
3ον την σειριακή θύρα (port) που έχετε συνδέσει το RDS 
σας. 
 

Επειδή κανένα RDS Encoder δεν είναι Plug&Play, δεν 
µπορείτε να γνωρίζετε µέσα απο τα Windows σε ποιά 
σειριακή θύρα έχει εγκατασταθεί. Συµβουλευτείτε το 
εγχειρίδιο της µητρικής κάρτας του υπολογιστή σας 
(motherboard) για να ορίσετε τη COM. Κάθε RDS 
µοντέλο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες στο στήσιµο και 
τη σωστή λειτουργία. Για να σιγουρευτείτε ότι το δικό 
σας µοντέλο θα λειτουργήσει µε τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο, συµβουλευτείτε τη γνωσιακή βάση δεδοµένων της 
ιστοσελίδας µας (www.jazler.com) όπου ενηµερώνουµε 
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σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µε διάφορους τρόπους 
καλύτερης λειτουργίας του RDS µε τον Jazler. 
Στις διάφορες ιδιότητες ενεργοποιήστε τα πλαίσια 
ελέγχου που σας ενδιαφέρουν (∆ίπλα από το καθένα 
επεξηγείται η λειτουργία τους)  
 
Στο πλαίσιο Ανακοινώσεις Tracks (εικ.7κ2) και µε το 

πλήκτρο «Ρύθµιση ανακοίνωσης τραγουδιών» µπορείτε 
να  ορίσετε αν επιθυµείτε τις λέξεις ή τους χαρακτήρες που 
θα µεταδίδονται πριν από τον καλλιτέχνη ή το τίτλο του 
τραγουδιού. 

 
 

 Εικόνα 7κ2 
 

 
Με το πλήκτρο «Μετατροπή ελληνικών 

χαρακτήρων σε λατινικούς» µετατρέπετε αυτόµατα τα 
Ελληνικά (τα οποία δεν µπορούν να µεταδοθούν από το 
RDS) στους αντίστοιχους λατινικούς που επιθυµείτε. 
 
Πατήστε το «Χ» για να επανέλθετε στο Studio του RS1 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Το RDS µπορεί να µεταδώσει ως και 8 
χαρακτήρες. Αν µια λέξη τους υπερβαίνει, τότε 
αυτοµάτως γίνεται 7 και µε την προσθήκη της 
παύλας (-) συνεχίζεται η λέξη στην επόµενη σελίδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

 
Πίνακας ελέγχου 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

 Εικόνα 8.0 
 
Πατήστε το πλήκτρο «Πίνακας Ελέγχου» που βρίσκεται 
στην επιφάνεια εργασίας – Studio του RS1 (εικ.7) και µετά 
την καρτέλα Γενικά (εικ.8.0) : 
 
1. ∆ιαγνωστικό εργαλείο: Με αυτό το εργαλείο µπορείτε 

να επιβεβαιώσετε την ύπαρξη αρχείων στις αντίστοιχες 
βάσεις δεδοµένων (τραγούδια,spots,jingles κλπ.) µε 
δυνατότητα απενεργοποίησης τους ή και αφαίρεσης τους 
από την βάση δεδοµένων (εικ.8.1). Απλά τσεκάρετε τις 
βάσεις που θέλετε να ψάξετε και πατήστε «εκκίνηση 
ψαξίµατος» για να δείτε τα αποτελέσµατα ή το 
«ακύρωση» για να επιστρέψετε στα Γενικά του Πίνακα 
Ελέγχου. 
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 Εικόνα 8.1 
 
2. Περί JAZLER: Εδώ παρέχονται διάφορες πληροφορίες 

για το πρόγραµµα (εικ.8.2), την εταιρεία, τους 
προγραµµατιστές αλλά και την έκδοση την οποία τρέχετε 
αυτή την στιγµή στον υπολογιστή σας. Για τις τελευταίες 
ενηµερώσεις µπορείτε να επισκεφτείτε την ιστιοσελίδα 
µας http://www.jazler.com 

 

 Εικόνα 8.2 
 
3. Αναφορές: Παρέχονται χρήσιµες πληροφορίες για το 

σύστηµα σας, όπως την χωρητικότητα που σας αποµένει 
στον σκληρό δίσκο σας, πότε εκκινήσατε το πρόγραµµα 
και τον χρόνο λειτουργίας του (εικ.8.3). Πατώντας την 
εντολή Προβλήµατα (αν υπάρχουν) µπορείτε να δείτε 
λεπτοµερέστατα την λίστα των προβληµάτων που µπορεί 
να προέκυψαν κατά την χρήση του RS1. Με το κουµπί 
«διαγραφή λίστας προβληµάτων» µηδενίζεται η λίστα 
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  Εικόνα 8.3 
 
 
2. ΒΑΣΕΙΣ 
 
Α. Τραγουδιών 
 
1. Το 1ο σας βήµα, για να µπορέσετε να κάνετε οτιδήποτε 

µε τον RS1, είναι βέβαια να προσθέσετε τραγούδια στην 
βάση δεδοµένων.  

 
• Πατήστε το πλήκτρο «Πίνακας Ελέγχου» που 

βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας του RS1 (εικ.7) 
και µετά την καρτέλα ΒΑΣΕΙΣ 

 
Εισήλθατε στον πίνακα ελέγχου (εικ.8) και στις βάσεις 
δεδοµένων του RS1 όπου µπορείτε να προσθέσετε ή να 
αφαιρέσετε τραγούδια, διαφηµίσεις, jingles, spots κλπ  
 
• Τέλος επιλέξτε την καρτέλα «Βάσεις Τραγουδιών»  
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   Εικόνα 8 
 
 

Σε αυτήν την καρτέλα γίνεται η διαχείριση ολόκληρης της 
βάσης δεδοµένων των τραγουδιών του RS1. Με το πέρας της 
διαδικασίας θα µπορείτε να δείτε όλα τα τραγούδια και τα 
χαρακτηριστικά τους (κατηγορίες, τίτλο, καλλιτέχνης, 
διάρκεια, χρονιά κλπ) στις στήλες (εικ.9).  
 
• Με το πλήκτρο «Προσθήκη» (εικ.9) µπορείτε να 

προσθέτετε τα τραγούδια.  
 

 Εικόνα 9 
 
Υπάρχουν 2 επιλογές (εικ.9α):  
 

1. Πρόσθεση ενός τραγουδιού 
2. Πρόσθεση πολλών τραγουδιών 
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 Εικόνα 9α 
 

• Αν επιλέξετε την εισαγωγή ενός τραγουδιού, απλά ορίστε 
στον RS1 που ακριβώς βρίσκεται το αρχείο ήχου που 
θέλετε να προσθέσετε στην βάση και πατήστε το 
«άνοιγµα». Ο RS1 θα σας ρωτήσει αν θέλετε να βρει 
µόνος του την αρχή και το τέλος του τραγουδιού. Αν 
πατήσετε το «ναι» αυτοµάτως θα βρεθούν η αρχή και το 
τέλος. Αν πατήσετε  «όχι» θα πρέπει να ορίσετε εσείς 
την αρχή και το τέλος (βλέπε παρακάτω)   

• Αν επιλέξετε την µαζική εισαγωγή θα πρέπει να δηλώσετε 
τον φάκελο στον οποίο ο RS1 θα ψάξει να βρει τα 
τραγούδια που θέλετε πατώντας το πλήκτρο µε την 
ένδειξη [...] (εικ.10). Επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου 
«Αναζήτηση υποφακέλων» επιλέγετε να ψάξει και τους 
υποφακέλους (αν υπάρχουν) του φακέλου που 
επιλέξατε. Πατήστε το «Εκκίνηση Αναζήτησης» για να 
ξεκινήσει το ψάξιµο. 
Στο «Προεπιλογές Φακέλων» µπορείτε να αποθηκεύσετε 
τον φάκελο που έχετε τα τραγούδια, ώστε να µην 
χρειάζεται να τον δηλώνετε κάθε φορά. Στην ορολογία 
των Windows αυτό θα αντιπροσώπευε τους «πρόσφατους 
φακέλους»  

 

 Εικόνα 10 
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• Ο RS1 εντοπίζει τα τραγούδια (εικ.11). Σε αυτήν την 

φάση µπορείτε να τα προσθέσετε όλα µαζί επιλέγοντας το 
πλήκτρο «επιλογή όλων» ή να τα απόεπιλέξετε όλα µε 
το πλήκτρο «αποεπιλογή όλων» σε περίπτωση που 
θέλετε τελικά να προσθέσετε µερικά από αυτά. Για αυτόν 
τον λόγο µπορείτε να ακούσετε τα τραγούδια µε τον 
ενσωµατωµένο player. Πατώντας το αυτόµατο παίξιµο 
δεν χρειάζεται να πατάτε κάθε φορά το Play, επιλέγεται 
απλά τα τραγούδια και παίζουν αυτόµατα.  

 

 Εικόνα 11 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν χρησιµοποιείτε 2 
κάρτες ήχου, όταν θελήσετε να ακούσετε οτιδήποτε 
στο monitor, αυτό θα ακουστεί και στο Studio, δηλαδή 
στον κεντρικό αέρα. Για να δηλώσετε 2 κάρτες ήχου 
ανατρέξτε στο κεφάλαιο που αναφέρεται στον Πίνακα 
Ελέγχου>Επιλογές Αναπαραγωγής 

 
Αφού αποφασίσετε τα τραγούδια που θέλετε να προσθέσετε 
πατήστε το πλήκτρο «επόµενο» ή το «πίσω» για να 
επιστρέψετε στον πίνακα ελέγχου του RS1. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Επιλέγοντας το πλήκτρο «∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
επιλεγµένου» σβήνετε το επιλεγµένο αρχείο ήχου 
από τον σκληρό ήχου ! 
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• Μπαίνετε πλέον στην διαδικασία της κατηγοριοποίησης 
των τραγουδιών που έχετε επιλέξει να προσθέσετε στην 
βάση δεδοµένων (εικ.12α). Υπάρχουν 3 βασικές 
κατηγορίες που αφορούν το είδος (µπορείτε δηλαδή να 
το δηλώσετε σε έως και 3 διαφορετικά είδη), 3 για τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και 1 όπου επιλέγετε την 
συχνότητα που θέλετε να ακούγονται τα συγκεκριµένα 
τραγούδια για το αυτόµατο πρόγραµµα. Στην 
προτεραιότητα 1, τα τραγούδια θα παίζονται πιο συχνά 
απ’ όλα, στο 2 λιγότερο και ούτο καθε 'ξης. Στο πλαίσιο 
«ιδιότητες τραγουδιών» µπορείτε να επισηµάνετε εσείς 
κάτι που θέλετε ή να κάνετε κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο κλπ. 

 
 

  
Εικόνα 12α 

 
 
Με το πλαίσιο ελέγχου «ενεργό», ενεργοποιηµένο 
(τσεκαρισµένο) µπορείτε, αν θέλετε, τα τραγούδια που 
πρόκειται να προσθέσετε να αρχίσουν να παίζουν άµεσα. 
Σε αντίθετη περίπτωση το αφήνετε ανενεργό για 
περαιτέρω επεξεργασία (εικ.12β).  
Με το πλαίσιο ελέγχου «µπορεί να επιλεγεί στο αυτόµατο 
πρόγραµµα» δίνετε εντολή στον RS1 να παίζεται και από 
το αυτόµατο πρόγραµµα. 
Ο RS1 χρησιµοποιεί το ΙD3 για να πάρει τις πληροφορίες 
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που χρειάζεται όσο αναφορά τον καλλιτέχνη και τον 
τίτλο του τραγουδιού. Έτσι µπορείτε να αποεπιλέξετε την 
ρύθµιση αυτή, έτσι ώστε να δηλώσετε εσείς καλλιτέχνη 
και τίτλο.   
Αν λοιπόν τα mp3 αρχεία σας δεν έχουν στοιχεία 
καταχωρηµένα στο ID3 τότε ο RS1 χρησιµοποιεί το 
όνοµα του αρχείου (filename) για να ονοµατίσει 
αυτόµατα το τραγούδι. Στο πλαίσιο Είδος αρχείου για 
αυτόµατη εξαγωγή δηλώνουµε πως είναι γραµµένα τα 
Mp3 µας. ∆ηλαδή αν π.χ. έχουµε το τραγούδι Madonna – 
Holiday τότε ο RS1 θα χρησιµοποιήσει το όνοµα (ως την 
1η παύλα) και τον τίτλο (2η παύλα) και αν έχει και 
άλµπουµ µετά την 2η παύλα κλπ. και θα ‘δει’ έτσι το 
όνοµα και τον τίτλο. Αν έχετε τον τίτλο πρώτα το 
δηλώνετε στο συγκεκριµένο πλαίσιο για να µην 
τοποθετηθούν ανάποδα. 
 

Αφού αποφασίσετε τις κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά που 
επιθυµείτε, πατήστε το πλήκτρο «επόµενο» για να µπείτε 
στο τελευταίο στάδιο ή το «πίσω» για να επιστρέψετε στην 
µαζική εισαγωγή τραγουδιών. 

 

 Εικόνα 12β 
 
• Αυτό είναι το τελευταίο βήµα στο οποίο επιλέγουµε την 

θέση µίξης των τραγουδιών (εικ.13). Οι επιλογές σας 
είναι 2:  
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1. Αυτόµατη µίξη, όπου ο RS1 κάνει ανάλυση της 
έντασης (dΒ) των τραγουδιών βρίσκοντας που 
αρχίζουν και που τελειώνουν. Μπορείτε επίσης να 
ορίσετε εσείς από το πλήκτρο «επιλογές» την ένταση 
απ’ όπου ο RS1 θα θεωρεί ότι ξεκινάει και τελειώνει 
κάποιο τραγούδι. Οι προεπιλεγµένες επιλογές 
θεωρούµε ότι είναι επαρκείς και καλό θα ήταν να µην 
αλλάξετε τις ρυθµίσεις . 

2. Ορίζετε εσείς τα δευτερόλεπτα µίξης ενδιάµεσα στα 
τραγούδια   

 

  Εικόνα 13 
 

• Πατήστε το πλήκτρο «εκκίνηση εισαγωγής» για να 
ξεκινήσει η διαδικασία ή το «πίσω» για να επιστρέψετε 
στην προηγούµενη καρτέλα (εικ.12) 
 
Αν επιλέξετε την αυτόµατη µίξη κατά την εισαγωγή των 
τραγουδιών θα ακούτε τον RS1 να ψάχνει την αρχή και 
το τέλος (εικ.13α) στο monitor αν έχετε 2 κάρτες ήχου. 
Προσοχή, διότι αν έχετε 1 κάρτα ήχου θα ακουστεί στον 
αέρα του Studio. 
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  Εικόνα 13α 
 

• Όταν τελειώσει η εισαγωγή, πατήστε «OK» για να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ο RS1 επιστρέφει αυτόµατα 
στην κεντρική καρτέλα της διαχείρισης της βάσης των 
δεδοµένων (εικ.9) όπου θα εµφανιστούν πλέον τα 
τραγούδια που προσθέσατε. Στις στήλες, υπάρχουν όλες 
οι πληροφορίες των τραγουδιών όπως σε ποια κατηγορία 
ανήκουν, την προτεραιότητα τους κλπ. Αν έχετε πάρα 
πολλά τραγούδια και επιθυµείτε να δείτε µόνο π.χ. µιας 
κατηγορίας, απλά σύρατε το πλήκτρο «κατηγορία 1» 
στην εντολή Σύρετε εδώ το όνοµα του πεδίου για 
οµαδοποιήσεις κατά πεδίο και αυτοµάτως θα χωριστούν 
τα τραγούδια µε βάση την 1η κατηγορία. 

 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΩΝ 
 
Η διαχείριση των τραγουδιών µέσα στην βάση των 
δεδοµένων αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία για 
την άρτια λειτουργία του RS1.  
 
Με τα πλήκτρα «πρόσθεση» προσθέτετε τραγούδια στην 
βάση δεδοµένων, «σβήσιµο» αφαιρήτε τραγούδια από την 
βάση (όχι από τον σκληρό) τα οποία επιλέγετε εσείς επί 
τόπου και µε το πλήκτρο «επέµβαση» επεξεργαζόσαστε 
λεπτοµερέστατα τις ιδιότητες κάθε τραγουδιού ξεχωριστά. 
Αυτό γίνεται επίσης και µε διπλό κλικ πάνω στο τραγούδι 
που επιθυµήτε.  
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1. Επιλέγετε ένα τραγούδι για να επέµβετε στις ιδιότητες 

του. Στο αριστερό µενού βεβαιωθείτε αρχικά ότι είναι 
επιλεγµένη η εντολή «κύριες πληροφορίες» (εικ.14) 

 

 Εικόνα 14 
 

Εδώ µπορείτε να δώσετε όλες τις πληροφορίες του 
τραγουδιού όπως καλλιτέχνη, τίτλο, εταιρία, συνθέτης, 
στιχουργό. Ο RS1 αποθηκεύει από µόνος του τα ονόµατα 
των καλλιτεχνών για περαιτέρω χρήση και ανάλυση. 
 Ο κωδικός, ο οποίος είναι αποκλειστικός για το κάθε 
τραγούδι, είναι καταχωρηµένος στις διάφορες βάσεις 
δεδοµένων που υπάρχουν στο internet απ’ όπου µπορείτε και 
να τον βρείτε. Χρησιµοποιείται για διάφορους λόγους όπως 
π.χ. για την χρήση ringtones, αγοράς cd singels κλπ. 
Τον κωδικό αυτοµατισµού τον δηµιουργεί το ίδιο το 
πρόγραµµα. Είναι επίσης µοναδικός και είναι µόνο για 
ανάγνωση (Read Only) δηλ. δεν µπορεί να αλλαχθεί. 
 Ο κωδικός playlister είναι ο κωδικός που δίνει ο ίδιος ο 
χρήστης σε κάποιο τραγούδι. Αυτόν µπορεί να τον 
επικαλεστεί αργότερα στην δηµιουργία των playlists όπου ο 
Jazler βρίσκει το αντίστοιχο τραγούδι αυτόµατα. 

 
Με το πλήκτρο «νέος καλλιτέχνης» µπορείτε να 

αποθηκεύσετε µόνιµα κάποιον καλλιτέχνη µε τα προσωπικά 
του χαρακτηριστικά. Πατήστε το πλήκτρο «εύρεση  
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καλλιτέχνη» αν Θέλετε να επιλέξετε έναν ήδη 

αποθηκευµένο καλλιτέχνη. 
 

• Με το πλαίσιο ελέγχου «να µην µεταδοθεί στο RDS» δεν 
επιτρέπετε στον RS1 να ανακοινώνει τα στοιχεία του 
τραγουδιού στον αέρα. 

• Με το πλαίσιο ελέγχου «ενεργό», ενεργοποιηµένο 
(τσεκαρισµένο) µπορείτε αν θέλετε τo τραγούδι να 
αρχίσει να παίζει άµεσα. Σε αντίθετη περίπτωση το 
αφήνετε ανενεργό για περαιτέρω επεξεργασία. Σε αυτήν 
την περίπτωση δεν µπορεί να παιχτεί ούτε από εσάς ούτε 
από τον αυτόµατο. (Το πως βρίσκετε τα ανενεργά σας 
αρχεία βλέπε παρακάτω ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ) 
Με το πλαίσιο ελέγχου «µπορεί να επιλεγεί στο αυτόµατο 
πρόγραµµα» δίνετε εντολή στον RS1 να παίζεται και από 
το αυτόµατο πρόγραµµα. 
 
Πατήστε «OK» για αποθήκευση των αλλαγών ή «Χ» για 
να µην αποθηκευτούν οι αλλαγές που πραγµατοποιήσατε. 
 
2. Επιλέγετε από το µενού στα αριστερά την καρτέλα 

«κατηγορίες» (εικ.15α) για να αλλάξετε την 
κατηγορία ή τα χαρακτηριστικά του τραγουδιού όπως 
δηλαδή κάνατε κατά την εισαγωγή των τραγουδιών 
στην βάση δεδοµένων . 

 
 
Πατάτε «ΟΚ» για αποθήκευση των αλλαγών ή «Χ» για 
να µην αποθηκευτούν οι αλλαγές που πραγµατοποιήσατε. 
 



 Εικόνα 15α 
 

3. Επιλέγετε από το µενού στα αριστερά «ιδιότητες 
ήχου» (εικ.16). Μπορείτε χειροκίνητα πλέον να 
επέµβετε στην αρχή έναρξης και τέλους (µίξης) του 
τραγουδιού αλλά και της εισαγωγής (intro) των 
στίχων. Ορίστε την αρχή, το τέλος και την εισαγωγή 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο µε το χρονόµετρο, ενώ 
µε τα πλήκτρα που έχουν την ένδειξη <<  και  >> 
κάνετε µικροµετρικές διορθώσεις. Με την 
προεσκόπιση (preview) µπορείτε να ακούσετε το 
αποτέλεσµα. 

 

 Εικόνα 16 
 

Μπορείτε ανά πάσα στιγµή να αλλάξετε και το αρχείο 
ήχου από το κουµπί «εύρεση» αν π.χ. θέλετε να 
εισάγετε κάποια άλλη εκτέλεση ή µε καλύτερη ποιότητα 
κάποιο τραγούδι. Απλά ορίστε τον φάκελο που βρίσκεται 
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το τραγούδι και πατήστε το «άνοιγµα». Όπως 
καταλαβαίνετε αν αλλάξετε κάποιο αρχείο θα πρέπει 
σίγουρα να ξαναορίσετε την αρχή, το τέλος και το intro. 
Το fade out, έχοντας το κλειστό γίνεται άµεση αλλαγή 
στο κοµµάτι χωρίς να γίνεται σταδιακή µείωση της 
έντασης, όπου ακριβώς δηλαδή είναι η θέση µίξης εκεί 
γίνεται ‘ξαφνική’ µίξη. Αν ενεργοποιήσετε το fade out 
µπορείτε να κάνετε fade out (όσα δευτερόλεπτα 
δηλώσετε) και να ξεκινήσει το επόµενο κοµµάτι είτε στην 
αρχή είτε στον µέσον είτε στο τέλος του:   
 

  
 
Επίσης εδώ µπορείτε να ορίσετε και την ένταση που 
θέλετε να έχει το συγκεκριµένο τραγούδι. Σας 
προτείνουµε να χρησιµοποιείτε κάποιο πρόγραµµα 
εξοµάλυνσης της έντασης των τραγουδιών (normalize) 
αν και η χρήση του επεξεργαστή ήχου από όλους τους 
ραδιοφωνικούς σταθµούς διορθώνει κατά τα µέγιστα το 
συγκεκριµένο ζήτηµα. 
 
Πατήστε «ΟΚ» για αποθήκευση των αλλαγών ή «Χ» για 
να µην αποθηκευτούν οι αλλαγές που πραγµατοποιήσατε. 
 
4. Από το µενού στα αριστερά επιλέγουµε 

«περισσότερα» (εικ.17). Εδώ µπορείτε να ορίσετε 
την ελάχιστη επανάληψη ενός τραγουδιού, που 
σηµαίνει ότι σε όποια κατηγορία ή προτεραιότητα και 
αν ανήκει, δεν θα ξαναπαίξει αν του δηλώσετε π.χ. 
να παίζει 1 φορά την ηµέρα. 
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Πατήστε «ΟΚ» για αποθήκευση των αλλαγών ή «Χ» για 
να µην αποθηκευτούν οι αλλαγές που πραγµατοποιήσατε. 
 

 Εικόνα 17 
 

5. Επιλέξτε από το µενού το «στατιστικά» (εικ.18) να 
ενηµερωθείτε για την συχνότητα µετάδοσης του 
συγκεκριµένου τραγουδιού, για το πότε το 
εισαγάγατε και λεπτοµερής ιστορικό µεταδόσεων. 

 
Πατήστε «ΟΚ» για αποθήκευση των αλλαγών ή «Χ» για 
να µην αποθηκευτούν οι αλλαγές που πραγµατοποιήσατε. 
 

 Εικόνα 18 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
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το αριστερό µέρος βρίσκεται το πλαίσιο 

ε

πίσης να δώσετε εσείς τις δικές 
ας παραµέτρους όπως την κατηγορία, 

υ µ

Ανενεργά 
ραγούδια µπορείτε ανά πάσα στιγµή να 

ετε έξτ ύδια

ικόνα 19α 

Ενεργοποιώντας το πλαίσιο ελέγχου «γρήγορη 
πεξεργασία» µπορείτε να κάνετε όποια αλλαγή επιθυµείτε 

τρ δι  ην

 και πάτε 

 

Σ
εύρεσης. Πληκτρολογήστε το όνοµα του 
καλλιτέχνη ή τον τίτλο που αναζητ ίτε. 
Πατήστε το πλήκτρο «αναζήτηση» και θα 
σας εµφανιστούν τα αποτελέσµατα (εικ.19α). 
 
Μπορείτε ε
σ
χρονιά, συχνότητα, επιλέγοντας απλά το 
πλαίσιο διαλόγου πο  επιθυ είτε. 
 
Επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου 
Τ
εντοπίσετε ποια τραγούδια έχετε 
απενεργοποιηµένα και επιθυµείτε να τα 
ενεργοποιήσ . Επιλ ε τα τραγο  που 
θέλετε µε την χρήση του SHIFT και µε δεξί 
κλικ πατήστε Ενεργοποίηση Track(s)  
 
 
Ε
 
 
 

ε
σε οποιοδήποτε αγού  χωρίς να κάνετε τ  διαδικασία 
που αναλύσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο. 
Αφού ενεργοποιήστε το πλαίσιο «γρήγορη επεξεργασία», 
επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε και µε το ποντίκι
σε όποια στήλη επιθυµείτε (πλην ονόµατος) και κάνετε κλίκ. 
Κάντε την αλλαγή που επιθυµείτε (εικ.19β). 

Η συγκεκριµένη διαδικασία είναι γρήγορη και 
αποτελεσµατική για µαζική αλλαγή των ιδιοτήτων 
των τραγουδιών 



 
 

 

Τα τραγούδια στην βάση δεδοµένων ανάλογα µε την 
προτεραιότητα τους έχουν και ανάλογο χρώµα. Η 
προτεραιότητα 1 δηλώνετε µε το µαύρο ενώ όσο 
κατεβαίνουµε γίνεται πιο ανοιχτό – γκρι (το χρώµα 
της γραµµατοσειράς) 

Εικόνα 19β 
 

Μια από τις νέες προσθήκες στον RS1 είναι η χρήση του 

πορείτε λοιπόν επιλέγοντας ένα ή και περισσότερα 
 T

ται και µε διπλό 

• διαγράψετε (απο την βάση) 
άτων των αρχείων µε 

) β α ε

• καρτέλα Επεξεργασία 

δεξιού πλήκτρου του ποντικιού σας στην βάση δεδοµένων 
των τραγουδιών.  
 
Μ
τραγούδια µε την χρήση του SHIFT η C RL 
• να εισέλθετε στην ανάλυση τους (γίνε

κλικ) 
να τα 

• να κάνετε µαζική αλλαγή των ονοµ
την χρήση του ‘δηµιουργία ωραίου αρχείου’ όπου 
αλλάζετε τα ονόµατα των επιλεγµένων αρχείων 
(filenames  µε άση το όνοµα κ ι τίτλο που έχ τε δώσει 
εσείς στην βάση δεδοµένων σας. 
προσθήκη ιδιοτήτων (από την 
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ρες  σα
• 

 επιτρέπετε στον 

 

ιδιοτήτων>Μουσικές ιδιότητες, µπορείτε να 
επεξεργασθείτε ιδιαίτε  κατηγορίες της αρεσκείας ς) 
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση τους 

• πάγωµα ή αναίρεση παγώµατος όπου
RS1 να τα επιλέγει στον αυτόµατο ή όχι.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παγωµένα τραγούδια, τα βλέπετε 
κανονικά στη βάση οπότε και µπορείτε να τα 
µεταδώσετε. Ο αυτόµ τος όµως δεν µπορεί να τα α  
χρησιµοποιήσει. Τα  απενεργοποιηµένα τραγούδια 
δεν θα επιλεχθούν ούτε στον αυτόµατο, ούτε θα 
µπορείτε να τα δείτε στη βάση (του studio) 

 

. ∆ιαφηµιστικών Spots/∆ιαφηµίσεων 

• Πατήστε το πλήκτρο «Πίνακας Ελέγχου» που 
 

• ν 

ω ) 
 

 
 
Β
 

βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας του RS1 (εικ.7) 
Αφού εισέλθετε στον πίνακα ελέγχου του RS1 στη
καρτέλα των βάσεων, πατήστε το πλήκτρο «Βάση 
spots/διαφηµίσεων» για να εισέλθετε στην 
διαχείριση των διαφηµίσε ν (εικ.20

 Εικόνα 20 
 

ε αυτήν την καρτέλα γίνεται η διαχείριση ολόκληρης της 

 
 
Σ
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ατώντας το πλήκτρο «προσθήκη» (εικ.20) µπορείτε να 

λ

. Αφού εισάγετε µια διαφήµιση, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε 

 
Σε αυτή την καρτέλα µπορείτε δώσετε τις γενικές 

πλη

,

∆  ς.

Από την Τρέχουσα Κατάσταση ενεργοποιείτε την 
δια η  ι

ε αρκετά από τα πλαίσια θα δείτε ότι υπάρχουν τα 
πλή

βάσης δεδοµένων των διαφηµίσεων του RS1. Με το πέρας 
της διαδικασίας θα µπορείτε να δείτε όλες τις διαφηµίσεις και 
τα χαρακτηριστικά τους (τίτλο, πελάτης, εταιρεία, διάρκεια, 
κατηγορία) στις στήλες. 
 
Π
προσθέτετε τις διαφηµίσεις που επιθυµείτε. Αφού  επιλέξετε 
τον φάκελο και το αρχείο ήχου που περιέχει την διαφήµιση 
πατήστε το «άνοιγµα»  για να εισαχθεί στην βάση σας. Με 
το πλήκτρο «∆ιαγραφή» σβήνονται από την βάση οι 
επιλεγµένες διαφηµίσεις ενώ µε την «επεξεργασία» ή διπ ό 
κλικ µπορείτε να αλλάξετε τις παραµέτρους µιας διαφήµισης  
 
 
1

στην καρτέλα «ανάλυση spot» (εικ.21), πατώντας 
διπλό κλικ στην διαφήµιση που επιθυµείτε.  

ροφορίες που αφορούν το συγκεκριµένο spot. Στα 
πλαίσια που υπάρχουν πληκτρολογείτε το Όνοµα του 
διαφηµιστικού  το όνοµα του Πελάτη, και την επωνυµία της 
∆ιαφηµιστικής εταιρείας. Επίσης δηλώνετε την 
Κατηγορία, την ραστηριότητα, και το Κόστος τη  Το 
media shop και τον κωδικό αναφοράς για το λογιστήριό 
σας. Τον τίτλο θέµατος του κάθε spot και τον κωδικό 
playlister. Τέλος ορίζετε την Ηµεροµηνία έναρξης και 
λήξης, , αλλά και ενδεχόµενα Σχόλια.    
 

φήµισ  για να αρχίσει να µεταδίδεται τις ώρες κα  τις 
ηµέρες που θα καθορίσετε. Όσο είναι απενεργοποιηµένη δεν 
µεταδίδεται. 

 
Σ
κτρα της αποθήκευσης των πελατών σας «εύρεση» και 

«νέο». Μπορείτε δηλαδή να δηµιουργήσετε ένα πλήρες 
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α

 

 

      

αρχείο µε όλες τις πληροφορίες των πελατών σας. Πατήστε 
το πλήκτρο «νέο» και θα εµφανιστεί η καρτέλα όπου θα 
δώσετε τα στοιχεία του πελάτη. Πληκτρολογείτε τα στοιχεία 
στα πλαίσια (εικ.21) και πατήστε το «ΟΚ» για να 
αποθηκευτούν. Όταν θέλετε να προσθέσετε µια δι φήµιση 
του ίδιου πελάτη πατάτε το πλήκτρο «εύρεση» και από εκεί 
επιλέγετε το όνοµα του. Εδώ µπορείτε να αφαιρέσετε 
κάποιον πελάτη ή να προσθέσετε κάποιον νέο ή και να 
αλλάξετε κάποια στοιχεία πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα. 
Επεξεργασία των διαφηµιστικών εταιρειών και πελατών σας
µπορείτε να κάνετε και από την καρτέλα της κεντρικής 
βάσης των spots από τις αντίστοιχες εντολές που βρίσκονται 
αριστερά (εικ.20) 
 

  Εικόνα 21 

έλος ορίστε την αρχή, το τέλος και την εισαγωγή 
 µε τα 

ew) 

Μπορείτε ακόµη να αλλάξετε το αρχείο ήχου µε το 
πλήκτρ

ντας το κλειστό γίνεται άµεση 

 
Τ
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο µε το χρονόµετρο, ενώ
πλήκτρα που έχουν την ένδειξη <<  και  >> κάνετε 
µικροµετρικές διορθώσεις. Με την προεσκόπιση (previ
µπορείτε να ακούσετε το αποτέλεσµα. 
 

ο «Νέο» ή να το αντικαταστήσετε µε κάποιο άλλο ή 
ακόµα και να το διαγράψετε. 
Όσο αφορά το fade out, έχο
αλλαγή στο κοµµάτι χωρίς να γίνεται σταδιακή µείωση της 
έντασης, όπου ακριβώς δηλαδή είναι η θέση µίξης εκεί 



γίνεται ‘ξαφνική’ µίξη. Αν ενεργοποιήσετε το fade out 
µπορείτε να κάνετε fade out (όσα δευτερόλεπτα δηλώσετε) 
και να ξεκινήσει το επόµενο σπότ είτε στην αρχή είτε στον 
µέσον είτε στο τέλος του:   

 

 
 

Επίσης ορίζετε την έντασ που θέλετε να έχει το 
συγ

της εικόνας µπορείτε να 
πληκτρολο νο  ζε

ατήστε «ΟΚ» για αποθήκευση των αλλαγών ή «Χ» για να 

. ΕΚΤΥΠΩΣΗ SPOTS 

Στην κεντρική καρτέλλα της βάσης δεδοµένων των 
διαφηµ

η 
κεκριµένο αρχείο ήχου. 
Στο κάτω µέρος 

γήσετε το κείµε  που επιθυµείτε να εµφανί ται 
στο RDS κατά την διάρκεια που ακούγεται το συγκεκριµένο 
spot. 
 
Π
µην αποθηκευτούν οι αλλαγές που πραγµατοποιήσατε. 
 
 
2
 

ίσεων (εικ.20) επιλέξτε ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
(εικ.21α)  
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 Εικόνα 21α 
 

Εδώ µπορείτε να εκτυπώσετε τα ενεργά ή τα 
προγραµατισµένα spots για συγκεκριµµένες ηµεροµηνίες που 
επιθυµήτε. Επίσης µε την χρήση των φίλτρων  εκτωπώνετε 
spots απο συγκεκριµµένες ∆ιαφηµηστικές εταιρίες, media 
shops ή κατηγορίες. Τέλος, απο την κατάσταση επιλέξτε για 
εκτύπωση τα Ενεργά ή ληγµένα spots, τα πρόχειρα ή τα 
απενεργοποιηµένα.   
 

Πατήστε «ΟΚ» για ξεκινήσει η εκτύπωση ή «Χ» για να 
επιστρέψετε στην καρτέλλα της βάσης δεδοµένων. 
 

Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση της εκτύπωσης 
πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο και να εκτυπώσετε άµεσα 
πατώντας το print ή «Χ» για να επιστρέψετε στις 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ SPOTS. 
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3. Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ SPOTS 
 
Πατήστε το πλήκτρο «Πίνακας Ελέγχου» που βρίσκεται 
στην επιφάνεια εργασίας του RS1 (εικ.7) 
Αφού εισέλθετε στον πίνακα ελέγχου του RS1 στην καρτέλα 
των βάσεων, πατήστε το πλήκτρο «Βάση 
spots/διαφηµίσεων» για να εισέλθετε στην διαχείριση 
των διαφηµίσεων (εικ.20) 
Πατώντας την εντολή Επεξεργασία Ιδιοτήτων Spots 
εισέρχεστε στην γενική καρτέλα ιδιοτήτων των 
διαφηµιστικών σας.  
 

• ΓΕΝΙΚΑ (εικ.22α) 
 

Εδώ υπάρχουν µερικές γενικές ρυθµίσεις όσο αφορά τα spot 
και το παίξιµο τους στον αέρα του ραδιοφωνικού σταθµου 
σας. Απλά ενεργοποιήστε τα πλαίσια ελέγχου (προεπιλογή) 
που επιθυµείτε (υπάρχει επεξήγηση για το καθένα).  

 

 
Εικόνα 22α 

 
• ΠΑΚΕΤΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

(εικ.22β) 
 
Εδώ ορίζετε στο πρόγραµµα, ποιές ώρες θα έχετε 
διαφηµιστικά διαλείµµατα. Για το κάθε διάλειµµα ορίζετε 
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επίσης άν θα ξεκινάει αµέσως (δηλαδή αν θα περιµένει ο RS1 
το τραγούδι να τελειώσει ή όχι), καθώς επίσης και άν το 
διάλειµµα θα ξεκινάει ή θα τελειώνει τη συγκεκριµένη ώρα 
που του έχετε ορίσει, ή αν η ώρα έναρξης του διαλείµµατος 
θα εξαρτάται από τον αριθµό των spots που θα προηγούνται 
της ανακοίνωσης ώρας.  
Στο πίνακα προτεραιοτήτων ορίζετε ένα διακριτικό τίτλο για 
την κάθε προτεραιότητα. Η προτεραιότητα δηλώνεται στην 
καρτέλα που ορίζουµε σε ποιο διάλειµµα θα µεταδοθεί το 
spot και σε ποια σειρά.  
Πατώντας το πλήκτρο «Ορισµός σαν ανακοίνωση ώρας» 
ορίζετε ποία προτεραιότητα θα θεωρείται ως ανακοίνωση 
ώρας για να µπορεί ο RS1 να υπολογίζει µε ακρίβεια την ώρα 
έναρξης του διαφηµιστικού διαλείµµατος.
 

 
Εικόνα 22β 

 
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (εικ.22γ) 

 
Σε αυτήν την καρτέλα µπορείτε να προσθαφαιρέσετε τις 
κατηγορίες και τις δραστηριότητες που επιθυµείτε και 
πρόκειται να κατατάξετε τις διαφηµίσεις σας κατά την 
εισαγωγή τους στην βάση δεδοµένων.  
Ενεργοποιώντας το πλαίσιο ελέγχου «Συγκρούσεις», 
ενηµερώνετε τον RS1 να σας προειδοποιεί όταν ένα σπότ 
που προγραµµατίζετε, ‘συγκρούεται’ µε κάποιο άλλο της 
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ίδιας δραστηριότητας. 

  
Εικόνα 22γ 

 
4. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ & ΠΕΛΑΤΕΣ 
 
Στην καρτέλα διαχείρισης των spots (εικ.20), µπορείτε από 
την ‘Επεξεργασία ∆ιαφηµιστικών Εταιριών’ και την 
‘Επεξεργασία Πελατών’, να προσθέσετε τις διαφηµιστικές 
εταιρίες και τους πελάτες µε τους οποίους συνεργάζεστε µε 
τα στοιχεία τους 
 
 
Γ. Jingles  
 
Με την ίδια λογική που δουλέψατε τις βάσεις τραγουδιών και 
διαφηµίσεων, έτσι µπορείτε να προσθέσετε και τα Jingles 
στην αντίστοιχη βάση.  
 

Στην καρτέλα των βάσεων>Jingles πατήστε το 
πλήκτρο «προσθήκη» και επιλέξτε το αρχείο ήχου µε το 
Jingle που επιθυµείτε και πατήστε το πλήκτρο «άνοιγµα». 
Έτσι εισήλθατε στην καρτέλα διαχείρισης των Jingles. 
(εικ.23) 
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 Εικόνα 23 
 

 
Ορίστε την αρχή, το τέλος και την εισαγωγή 

χρησιµοποιώντας το πλήκτρο µε το χρονόµετρο, ενώ µε τα 
πλήκτρα που έχουν την ένδειξη <<  και  >> κάνετε 
µικροµετρικές διορθώσεις. Με την προεσκόπιση (preview) 
µπορείτε να ακούσετε το αποτέλεσµα. 

Στο Fade Out (σταδιακή µείωση) µπορείτε να ορίσετε 
να ξεκινάει ή να τελειώνει το αρχείο ήχου οµαλά, ορίζοντας 
του τα δευτερόλεπτα που επιθυµείτε να διαρκέσει αυτή. 

Μπορείτε ακόµη και να αλλάξετε το αρχείο από το 
πλήκτρο «εύρεση» ή να το αντικαταστήσετε µε κάποιο άλλο 
ή ακόµα και να το διαγράψετε. 

Τέλος αφού τελειώσετε µε τις ιδιότητες ήχου, 
εισέλθετε στην καρτέλα Ανάλυσης του Jingle και δώστε τα 
στοιχεία του. Από το πλήκτρο «προσθήκη» µπορούµε να το 
ορίσουµε και να το κατατάξουµε σε κάποια κατηγορία. Με 
ενεργοποιηµένο το πεδίο ελέγχου ‘’Ενεργό’’ το αρχείο ήχου 
σας µπορεί να παίξει στον αέρα. Απενεργοποιήστε το αν 
θέλετε να κάνετε κάποια περαιτέρω αλλαγή και δεν 
επιθυµείτε να ακουστεί ακόµη στον αέρα.   
 
Πατήστε «OK» για να αποθηκευτούν οι αλλαγές που κάνατε 
ή «Χ» για ακύρωση. 
 
Αφού πατήσετε το «OK» επιστρέφετε στην καρτέλα 
διαχείρισης ολόκληρης της βάσης των Jingles. Από εδώ 
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µπορείτε να κάνετε γρήγορες αλλαγές από τις εντολές που 
βρίσκονται στα αριστερά (εικ.23β) και αφορούν την 
κατανοµή τους σε επιµέρους κατηγορίες-οµάδες ή την άµεση 
µεταφορά τους σε κάποια άλλη βάση δεδοµένων. 
 

 Εικόνα 23β 
 
 
 
 
∆. Sweepers  
 
Ότι ακριβώς κάνατε για τα Jingles µπορείτε να τα 
επαναλάβετε και στην βάση των Sweepers.  
 

Στην καρτέλα των βάσεων>Sweepers πατήστε το 
πλήκτρο «προσθήκη» και επιλέξτε το αρχείο ήχου µε το 
Sweeper που επιθυµείτε και πατήστε το πλήκτρο 
«άνοιγµα». Έτσι εισήλθατε στην καρτέλα διαχείρισης  

Ορίστε την αρχή, το τέλος και την εισαγωγή 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο µε το χρονόµετρο, ενώ µε τα 
πλήκτρα που έχουν την ένδειξη <<  και  >> κάνετε 
µικροµετρικές διορθώσεις. Με την προεσκόπιση (preview) 
µπορείτε να ακούσετε το αποτέλεσµα. 

Στο Fade Out (σταδιακή µείωση) µπορείτε να ορίσετε να 
ξεκινάει ή να τελειώνει το αρχείο ήχου οµαλά, ορίζοντας του 
τα δευτερόλεπτα που επιθυµείτε να διαρκέσει αυτή. 

Μπορείτε ακόµη και να αλλάξετε το αρχείο από το 
πλήκτρο «εύρεση» ή να το αντικαταστήσετε µε κάποιο άλλο 
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ή ακόµα και να το διαγράψετε. 
Τέλος αφού τελειώσετε µε τις ιδιότητες ήχου, εισέλθετε 

στην καρτέλα Ανάλυσης του Sweeper και δώστε τα στοιχεία 
του. Από το πλήκτρο «προσθήκη» µπορούµε να το 
ορίσουµε και να το κατατάξουµε σε κάποια κατηγορία. Με 
ενεργοποιηµένο το πεδίο ελέγχου ‘’Ενεργό’’ το αρχείο ήχου 
σας µπορεί να παίξει στον αέρα. Απενεργοποιήστε το αν 
θέλετε να κάνετε κάποια περαιτέρω αλλαγή και δεν 
επιθυµείτε να ακουστεί ακόµη στον αέρα.   
 
Πατήστε «OK» για να αποθηκευτούν οι αλλαγές που κάνατε 
ή «Χ» για ακύρωση. 
 
Αφού πατήσετε το «OK» επιστρέφετε στην καρτέλα 
διαχείρισης ολόκληρης της βάσης των Sweepers. Από εδώ 
µπορείτε να κάνετε γρήγορες αλλαγές από τις εντολές που 
βρίσκονται στα αριστερά και αφορούν την κατανοµή τους σε 
επιµέρους κατηγορίες-οµάδες ή την άµεση µεταφορά τους σε 
κάποια άλλη βάση δεδοµένων. 
 
 
 
Ε. Voice Tracks 
 
Όπως κάνατε για τα Jingles και τα Sweepers µπορείτε να τα 
επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και στην βάση των Voice 
Tracks.  
 

Στην καρτέλα των βάσεων>Voice Tracks πατήστε το 
πλήκτρο «προσθήκη» και επιλέξτε το αρχείο ήχου µε το 
Voice Track που επιθυµείτε και πατήστε το πλήκτρο 
«άνοιγµα». Έτσι εισήλθατε στην καρτέλα διαχείρισης. 

Ορίστε την αρχή, το τέλος και την εισαγωγή 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο µε το χρονόµετρο, ενώ µε τα 
πλήκτρα που έχουν την ένδειξη <<  και  >> κάνετε 
µικροµετρικές διορθώσεις. Με την προεσκόπιση (preview) 
µπορείτε να ακούσετε το αποτέλεσµα. 
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Μπορείτε ακόµη και να αλλάξετε το αρχείο από το 

πλήκτρο «εύρεση» ή να το αντικαταστήσετε µε κάποιο άλλο 
ή ακόµα και να το διαγράψετε. 

Τέλος αφού τελειώσετε µε τις ιδιότητες ήχου, εισέλθετε 
στην καρτέλα Ανάλυσης του Voice Track και δώστε τα 
στοιχεία του. Από το πλήκτρο «προσθήκη» µπορούµε να το 
ορίσουµε και να το κατατάξουµε σε κάποιο εκφωνητή. Με 
ενεργοποιηµένο το πεδίο ελέγχου ‘’Ενεργό’’ το αρχείο ήχου 
σας µπορεί να παίξει στον αέρα. Απενεργοποιήστε το αν 
θέλετε να κάνετε κάποια περαιτέρω αλλαγή και δεν 
επιθυµείτε να ακουστεί ακόµη στον αέρα.   
 
 
• Με το πλήκτρο «εγγραφή» µπορείτε να γράψετε εσείς 

µέσω του Jazler το Voice Track που επιθυµείτε. Πατήστε 
αρχικά το πλήκτρο «προσθήκη»  και µετά το «άκυρο» 
(αν δεν είναι προ-ηχογραφηµένο) για να εισέλθετε στην 
καρτέλα εγγραφής. Πατήστε το «εγγραφή» και µετά το 
«rec» για να αρχίσει η εγγραφή απο την είσοδο της 
κάρτας ήχου όπου θα έχετε συνδέσει πηγή µικροφώνου 
(εικ.24). Αφού τελειώσετε µπορείτε να το σώσετε στον 
αντίστοιχο εκφωνητή, αφού πρώτα έχετε δηµιουργήσει 
την καρτέλα του στην αρχική καρτέλα της βάσης 
δεδοµένων των Voice Tracks και στις ενολές που 
βρίσκονται αριστερα ‘’επεξεργασία κατηγοριών’’ (βλέπε 
εικ.23β). 
Ότι ηχογράφηση πραγµατοποιήσετε αυτή σώζεται σε 
φάκελο που δηλώνετε εσείς από τον Πίνακα Ελέγχου > 
Ρυθµίσεις > Γενικές Ρυθµίσεις > Logs & ∆ιαδροµές. Ως 
προεπιλεγµένος φάκελος ο RS1 έχει τον C:/Jazler 
RadioStar/Sweepers 

 



 Εικόνα 24 
 
Πατήστε «OK» για να αποθηκευτούν οι αλλαγές που κάνατε 
ή «Χ» για ακύρωση. 
 

• Αφού πατήσετε το «OK» επιστρέφετε στην καρτέλα 
διαχείρισης ολόκληρης της βάσης των Voice Tracks. 
Από εδώ µπορείτε να κάνετε γρήγορες αλλαγές από 
τις εντολές που βρίσκονται στα αριστερά και αφορούν 
την κατανοµή τους σε επιµέρους κατηγορίες-οµάδες 
ή την άµεση µεταφορά τους σε κάποια άλλη βάση 
δεδοµένων. 

 
 
 
ΣΤ. Events  
 
Επαναλάβετε και στην βάση των Events την διαδικασία όπως 
µε τις υπόλοιπες βάσεις.  
 

Στην καρτέλα των βάσεων>Events πατήστε το πλήκτρο 
«προσθήκη» και επιλέξτε το αρχείο ήχου µε το Event που 
επιθυµείτε και πατήστε το πλήκτρο «άνοιγµα». Έτσι 
εισήλθατε στην καρτέλα διαχείρισης  

Ορίστε την αρχή, το τέλος και την εισαγωγή 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο µε το χρονόµετρο, ενώ µε τα 
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πλήκτρα που έχουν την ένδειξη <<  και  >> κάνετε 
µικροµετρικές διορθώσεις. Με την προεσκόπιση (preview) 
µπορείτε να ακούσετε το αποτέλεσµα. 

Στο Fade Out (σταδιακή µείωση) µπορείτε να ορίσετε να 
ξεκινάει ή να τελειώνει το αρχείο ήχου οµαλά, ορίζοντας του 
τα δευτερόλεπτα που επιθυµείτε να διαρκέσει αυτή. 

Μπορείτε ακόµη και να αλλάξετε το αρχείο από το 
πλήκτρο «εύρεση» ή να το αντικαταστήσετε µε κάποιο άλλο 
ή ακόµα και να το διαγράψετε. 

Τέλος αφού τελειώσετε µε τις ιδιότητες ήχου, εισέλθετε 
στην καρτέλα Ανάλυσης του Event και δώστε τα στοιχεία 
του. Από το πλήκτρο «προσθήκη» µπορούµε να το 
ορίσουµε και να το κατατάξουµε σε κάποια κατηγορία. 
 
Πατήστε «OK» για να αποθηκευτούν οι αλλαγές που κάνατε 
ή «Χ» για ακύρωση. 
 
Αφού πατήσετε το «OK» επιστρέφετε στην καρτέλα 
διαχείρισης ολόκληρης της βάσης των Events. Από εδώ 
µπορείτε να κάνετε γρήγορες αλλαγές από τις εντολές που 
βρίσκονται στα αριστερά και αφορούν την κατανοµή τους σε 
επιµέρους κατηγορίες-οµάδες ή την άµεση µεταφορά τους σε 
κάποια άλλη βάση δεδοµένων. 
 
Θ. Παλέτα Instant Jingles  
 

 Εικόνα 24 
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Σε αυτή την καρτέλα µπορείτε να αποθηκεύσετε Jingles (ή 
Sweepers, Voice Tracks ή οποιοδήποτε αρχείο ήχου) τα 
οποίο κατόπιν µπορείτε να το παίξετε στον αέρα εύκολα και 
γρήγορα οποιαδήποτε στιγµή επιθυµείτε από το Studio µέσω 
του πλήκτρου «instants». Έτσι εσείς µπορείτε να τα 
χωρίσετε είτε κατηγορίες είτε ανά παραγωγούς. 
 

• Πατήστε δεξί κλικ στο τετραγωνάκι που επιθυµείτε να 
προσθέσετε το αρχείο ήχου. Εισήλθατε στην καρτέλα 
εισαγωγής (εικ.24). Πατήστε το πλήκτρο «...» για να 
δηλώσετε στον RS1 που βρίσκεται το αρχείο και 
πατήστε «άνοιγµα».  
Το Jingle σας άνοιξε οπότε µπορείτε τώρα να του 
δώσετε τον τίτλο που επιθυµείτε, να του ορίσετε την 
αρχή, το τέλος και την εισαγωγή χρησιµοποιώντας το 
πλήκτρο µε το χρονόµετρο, ενώ µε τα πλήκτρα που 
έχουν την ένδειξη <<  και  >> κάνετε µικροµετρικές 
διορθώσεις. Με την προεσκόπιση (preview) µπορείτε 
να ακούσετε το αποτέλεσµα αλλά και την ένταση που 
θέλετε να παίζει στον αέρα. 

• ∆ίνοντας του ένα συγκεκριµένο χρώµα µπορείτε όταν 
θέλετε να το χρησιµοποιήσετε να το ξεχωρίζετε πιο 
εύκολα (χρησιµοποιήστε π.χ. ξεχωριστό χρώµα για 
κάθε κατηγορία ή για κάθε παραγωγό).  

• Στις «επιλογές» µπορείτε να επέµβετε σε γενικές 
ρυθµίσεις, σε θέµατα ήχου αλλά και να 
προσταφαιρέσετε Παλέτες. 

• Τέλος, µε τα πλήκτρα «AUTO GAIN» «FADE MIX» 
γίνεται αυτόµατη µείωση της έντασης σε όλα τα 
σηµεία του τραγουδιού που παίζει, για να ακουστεί 
πιο καθαρά και οµαλά το jingle και  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να εµφανιστούν τα αρχεία που 
προσθέσατε θα πρέπει πρώτα να πάτε στο πλήκτρο 
«instants» στο STUDIO ξαναπατώντας την 
επιθυµητή παλέτα 

  



Πατήστε «OK» για να αποθηκευτούν οι αλλαγές που κάνατε 
ή «Χ» για ακύρωση ή διαγραφή για να ορίσετε νέο αρχείο. 
 

 Εικόνα 24 
 
 
 
3. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΙΛΟΤΟΥ 
 
         Εδώ βρίσκονται όλες οι κεντρικές ρυθµίσεις της δοµής 
του αυτοµάτου πιλότου (εικ.25), δηλαδή ότι θέλουµε να 
παίξει  ο RS1 ενώ εµείς δεν θα είµαστε µπροστά στον pc µας, 
σαν να είχαµε έναν άνθρωπο δηλαδή να επιλέγει 
συγκεκριµένα τραγούδια για εµάς ! Πρόκειται για τον τρόπο 
σκέψης, αντίδρασης, και πιο συγκεκριµένα η ροή των 
τραγουδιών που αντιπροσωπεύει τον κάθε ραδιοφωνικό 
σταθµό.  
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟΙ (CLOCK) 
 
        Με τη λειτουργία αυτή, µπορεί να δηµιουργηθεί µία 
σειρά τραγουδιών (playlist) έχοντας καθορίσει µόνο το µίγµα 
του είδους των κοµµατιών. Π.χ. 
 
1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ,ΛΑΙΚΟ, ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2002, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2. 
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2 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ,ΖΕΙΜΠΕΚΙΚΟ, ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2006, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1. 
3 JINGLE <ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ>. 
4 ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΕΛΑΦΡΟΛΑΙΚΟ , ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2007, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1. 
5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΛΑΙΚΟ, ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2005, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1. 
6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΛΑΙΚΟ, ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2005, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1. 
7 JINGLE <ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ>. 
 
 
         Μπορούµε µ’ αυτόν τον τρόπο να φτιάξουµε πολλά 
ρολόγια µε διαφορετικό χαρακτήρα και στυλ για να 
µεταδοθούν σε διαφορετικές ώρες της ηµέρας. 
Επιλέγοντας τον προγραµµατισµό του αυτοµάτου πιλότου 
(εικ.25) που βρίσκεται στον Πίνακα Ελέγχου συναντάµε 
µπροστά µας 4 επιλογές τις οποίες θα αναλύσουµε την κάθε 
µια ξεχωριστά παρακάτω: 
 

 

 
Εικόνα 25 

 
 

 
1.∆ΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΙΛΟΤΟΥ 
 
Εδώ βρίσκεται όλη η συµπεριφορά της  επιλογής των 
τραγουδιών που κάνει ο RS1. 
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2.∆ΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΟΡΥΦΟΡΩΝ 
 
Εδώ βρίσκονται οι επιλογές στον αυτόµατο πιλότο να 
συνδέεται µε κάποιες εξωτερικές πηγές που έχουµε συνδέσει 
στην κάρτα ήχου µας (line in) για την αναµετάδοση κάποιου 
αλλού ραδιοφωνικού προγράµµατος σταθµού η 
προγράµµατος µουσικής . 
(βλέπε ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ σελ.104) 
 
3.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ FORCE CLOCKS 
 
Εδώ συναντάµε κάτι παρόµοιο όπως τα µουσικά πακέτα του 
simple pack αλλά πιο εξελιγµένα. 
 
Αναλυτικότερα: 
 
 
∆ΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΙΛΟΤΟΥ 
 
Πατήστε την «δοµή αυτοµάτου πιλότου» του RS1 (εικ.26) 
και θα βρεθείτε µπροστά στην καρτέλα από την οποία o RS1 
παίρνει τις πληροφορίες για το τι θα παίξει όταν του ζητηθεί 
στον αυτόµατο πιλότο. 
 
Καταρχάς έχουµε δυο ζώνες: 

 

  Εικόνα 26 
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Στην αριστερή ζώνη (εικ.26α) βρίσκονται τα ρολόγια δηλαδή  
όλος ο προγραµµατισµός της επιθυµητής ροής της µουσικής 
που θέλετε να κάνετε, είτε σε καθηµερινή βάση η για µια 
συγκεκριµένη ηµέρα του έτους. 
 

 Εικόνα 26α 
 

 
Στην δεξιά ζώνη (εικ.26β) βρίσκεται η καρτέλα µε τις ώρες 
που θέλουµε να τοποθετήσουµε στο κάθε ρολόι ξεχωριστά 
σε συγκεκριµένες ώρες.  

 

 
Εικόνα 26β 

 
Η όλη διαδικασία µπορεί να ακούγεται πολύπλοκη αλλά κατά 
την ανάλυση της θα διαπιστώσετε ότι η δηµιουργία ρολογιών 
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και ζωνών ώρας είναι αρκετά εύκολη και καθίστα το radio 
star one µοναδικό. 
 
 
Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ CLOCKS 
 
Καταρχάς όταν ανοίξετε την καρτέλα του αυτοµάτου πιλότου 
βρίσκεστε στην παρούσα ηµέρα, πχ: ∆ευτέρα 
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 Εικόνα 27 
 
1. Στην αριστερή ζώνη και κάτω από 

την ένδειξη διαθέσιµα ρολόγια 
(clocks) (εικ.27) υπάρχουν 4 
κουµπιά:  

 
 
 
«προσθήκη» 
«επεξεργασία» 
«διαγραφή» 
«αναζήτηση». 
 

• Πατήστε το πλήκτρο «προσθήκη» (εικ.27α) για να 
προσθέσετε ένα καινούργιο ρόλοι και   δώστε του ένα 
όνοµα συγκεκριµένο το οποίο π.χ. θα σας θυµίζει κάτι σε 
σχέση µε τον προγραµµατισµό που κάνατε για να σας 
διευκολύνει αργότερα να θυµόσαστε σε πια ζώνη θα το 
τοποθετήσετε. 

 



 Εικόνα 27α 
 
 

• Πατώντας το «επεξεργασία» µπορείτε να µπείτε στην 
κυρίως καρτέλα ανάλυσης του κάθε ρολογιού για να 
επεξεργαστείτε την δοµή του, δηλαδή τη συγκεκριµένη 
µουσική που θέλέτε να επιλέξει καθώς και µε τη σειρά θα 
παίζει αυτή. 

• Πατώντας το «διαγραφή» µπορείτε να διαγράψετε ένα 
συγκεκριµένο ρόλοι που δεν θέλετε να έχετε πια στην 
λίστα σας. 

• Με το πλήκτρο «αναζήτηση»  µπορείτε να αναζητήσετε 
κάποιο συγκεκριµένο ρόλοι µε την ονοµασία του, σε 
περιπτώσεις δηλαδή που έχετε περισσότερο από 
ένα ρολόγια.   
 
 

 
 
 
2. Στην δεξιά ζώνη πατήστε το πλήκτρο «Προσθήκη» για 

να ανοίξει η καρτέλα στην οποία καθορίζετε την ώρα 
έναρξης και ποτέ θα τελειώσει µια χρονική περίοδος ή 
µπορείτε να επιλέξετε από τις έτοιµες προ επιλογές που 
υπάρχουν ήδη (εικ.28): 

<4 ΛΕΠΤΑ> <9 ΛΕΠΤΑ> < 14 ΛΕΠΤΑ> <29 ΛΕΠΤΑ> <59 
ΛΕΠΤΑ> <2 ΩΡΕΣ>. 
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 Εικόνα 28 
 
Πατώντας το «αλλαγή» µπορείτε να προσθέσετε ένα ρολόι 
στην συγκεκριµένη ζώνη ώρας. 
 

 
Πατώντας το «διαχωρισµός» µπορείτε να  χωρίσετε µια 
ζώνη ώρας σε άλλη µία µικρότερης ώρας (εικ.28α). 
 

 Εικόνα28α 
 
Πατώντας το «διαγραφή» µπορείτε να κάνετε είτε 
διαγραφή ολόκληρης της ζώνης ώρας που έχετε επιλέξει 
πατώντας το κουµπί <Delete> ή να καθαρίσετε το ρολόι 
από την συγκεκριµένη ζώνη ώρας πατώντας το κουµπί 
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<Clear>(εικ.28β). 
Για να ακυρώσουµε την ενέργεια διαγραφής πατάµε το 
κουµπί <Cancel>. 
 

 Εικόνα 28β 
 
Με το «αντιγραφή ηµέρας» >(εικ.28γ) µπορείτε να 
αντιγράψετε ένα ολόκληρο προγραµµατισµό ηµέρας και να 
κάνετε «επικόλληση ηµέρας» (όπως το copy-paste, 
αντιγραφή-επικόλληση των windows) σε κάποια άλλη ηµέρα 
πράγµα ιδιαίτερα χρήσιµο και πρακτικό εάν δεν θέλουµε να 
διαφοροποιήσουµε τον προγραµµατισµό κάποιας άλλης 
ηµέρα και επιθυµούµαι τον ίδιο. 
 

 Εικόνα 28γ 
 

Στην δεξιά ζώνη υπάρχουν 6 κουµπιά: 
 
 
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ CLOCKS 
 
Ας ξεκινήσουµε λοιπόν να δηµιουργήσουµε  την ροή που 
θέλουµε να έχουµε όταν ζητήσουµε στο RS1 να παίξει στον 
αυτόµατο πιλότο.  
Έπειτα την επιλογή προσθήκης και την ονοµασία που θα 
δώσουµε σε ένα καινούργιο ρολόι π.χ. «πρωινή ζώνη» 
πατήστε το κουµπί «ΟΚ» και θα σας ανοίξει η καρτέλα 
ανάλυσης του ρολογιού που δηµιουργήσατε έτσι ώστε να το 
επεξεργασθείτε. 
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∆ιακρίνονται δυο παράθυρα (εικ.29): 
 
Εικόνα 29 
 
 
1. Στο αριστερό βρίσκονται οι 

κατηγορίες των τραγουδιών, των 
jingles, των spots, tων sweepers 
και των events που έχουµε στην 
database µας, µέσα από τις 
οποίες και θα επιλέξουµε. 

 
Από κάτω ακριβώς έχουµε τις 
αναλογίες του έτους, της 
προτεραιότητας και του BPM. 
 
Στο κάτω µέρος του παραθύρου, 
καθώς επιλεγούµε κατηγορίες 
τραγουδιών έχουµε την δυνατότητα 
(σύµφωνα µε τα κριτήρια που έχουµε 

ορίσει) να δούµε ποσά τραγούδια έχουµε στην διάθεση µας. 
 
Μπορούµε δε, να δούµε τα τραγούδια που έχει βρει ο RS1 
πατώντας το κουµπί «προεπισκόπηση τραγουδιών».  
 
2. Στο δεξιό παράθυρο συναντάµε την ονοµασία του 

ρολογιού, τα σχόλια (αν θέλετε να προσθέσετε) και την 
επιλογή αν στο συγκεκριµένο ρολόι θέλετε ο RS1 να 
παίξει κανονικά τα προγραµµατισµένα διαφηµιστικά 
µηνύµατα διαφηµίσεων. Εάν δεν επιθυµείτε στο 
συγκεκριµένο ρόλοι να παίξει διαφηµιστικά µηνύµατα 
τότε δεν το ενεργοποιούµε. 

 
Από κάτω ακριβώς διακρίνουµε 4 κουµπιά: 
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«προσθήκη». «αλλαγή». «διαγραφή». «εισχώρηση» 
 

 Εικόνα 30 
 
Με το πλήκτρο «προσθήκη» µπορείτε να προσθέσετε 
κάποια συγκεκριµένη κατηγορία από τα τραγούδια, τα 
jingles, τα spots, τα sweepers και τα events από την 
αριστερή ζώνη της οθόνης στην δεξιά. 
 
 Έτσι αρχίζουµε να δηµιουργούµε το συγκεκριµένο είδος 
µουσικής που επιθυµούµε στην συγκεκριµένη σειρά (εικ.31). 
 

Εικόνα 31 
 
Με το πλήκτρο «αλλαγή» µπορούµε να αλλάξουµε κάποια 
κατηγορία που έχουµε ήδη επιλέξει χωρίς να αλλάξουµε την 
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συγκεκριµένη σειρά που έχουµε τοποθετήσει τις κατηγορίες 
µας. 
Με το «διαγραφή» µπορούµε να διαγράψουµε µια 
κατηγορία. 
Με το «εισχώρηση»µπορούµε να εισχωρήσουµε µια 
κατηγορία ανάµεσα σε άλλες δύο που έχουµε ήδη 
καταχωρήσει. 
 
Προσοχή: Όπως ακριβώς ορίσετε την σειρά µε τα 
τραγούδια και τα jingles ή οτιδήποτε άλλο επιλέξετε από 
τις κατηγορίες στην αριστερή ζώνη έτσι ακριβώς θα τα 
µεταδώσει ο RS1. 
 
Προσοχή: Το TIME PERIOD στην παραπάνω εικόνα µας 
βοηθάει να δούµε κατά µέσο όρο σε πια χρονική στιγµή 
τοποθετούµε µια κατηγορία. ∆ηλαδή αν υποθέσουµε ότι 
ένα τραγούδι είναι κατά µέσο όρο 4 λεπτά για τον 
προγραµµατισµό ενός µισάωρου θα χρειαστούµε περίπου 6 
τραγούδια να τοποθετήσουµε. Σε περίπτωση που ο χρόνος 
τραγουδιών που έχουµε προγραµµατίσει τελειώσει τότε το 
ρόλοι επαναλαµβάνεται από την αρχή.

 
 
Μπορούµε να επαναλαµβάνουµε την παραπάνω διαδικασία 
και να φτιάξουµε όσα ρολόγια επιθυµούµε. Έτσι µπορούµε 
να εµπλουτίσουµε τον καθηµερινό προγραµµατισµό της 
µουσικής µας ή της εβδοµάδας. 
 
Εφ όσον έχουµε τελειώσει  µε την ανάλυση του ρολογιού 

πατάµε το κουµπί «Χ» πάνω δεξιά στο παράθυρο  για 
να γίνει η αποθήκευση σε αυτά που φτιάξαµε. 
 
Βγαίνοντας από την καρτέλα ανάλυσης του ρολογιού 
βρισκόµαστε στην καρτέλα αυτόµατη δοµή προγράµµατος 
από την οποία θα ορίσουµε πλέον πιο ρόλοι θα παίζει πια, και 
σε πιες συγκεκριµένες ώρες (εικ.32) 
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Εικόνα 32 
 
Εφ όσον έχουµε τελειώσει και µε την δοµή των ρολογιών 

πατάµε το κουµπί «Χ» πάνω δεξιά στο παράθυρο  για 
να γίνει η αποθήκευση σε αυτά που φτιάξαµε. 
 
Τώρα είµαστε έτοιµοι να γίνει η αναπαραγωγή των ρολογιών 
που φτιάξαµε από τον αυτόµατο πιλότο. 
 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ FORCE-CLOCKS 
 
 
Τι είναι το FORCE CLOCK ? 
 
     Το FORCE CLOCK είναι ο προγραµµατισµός κάποιου 
συγκεκριµένου ρολογιού (π.χ. εάν θέλουµε να 
αναµεταδώσουµε τα 3 καλύτερα τραγούδια της εβδοµάδας, η 
κάποιο συγκεκριµένο διαφηµιστικό σπότ) σε κάποια 
συγκεκριµένη ώρα χωρίς να µπούµε στην διαδικασία να 
αλλάζουµε συνεχώς την δοµή του αυτοµάτου πιλότου, αν 
θέλουµε συχνά να αλλάζουµε την ώρα αναµετάδοσης και το 
περιεχόµενο. 
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Πρώτα πρέπει να φτιάξουµε ένα ρόλοι το οποίο θα αναµετα-
δώσουµε. Πάµε λοιπόν στην δοµή του αυτοµάτου πιλότου 
και φτιάχνουµε ένα καινούργιο ρόλοι π.χ. η διαφήµιση του 
τοπ 3 του σταθµού µας. Επιλεγούµε το αρχείο που θέλουµε 
και προσθέτουµε και ότι άλλο θέλουµε να ακουστεί εκείνη 
την ώρα π.χ. ένα jingle πριν και ένα µετά (εικ.33). 
 
 

 
Εικόνα 33 

 
Έπειτα από αυτό φεύγουµε από την δοµή του αυτόµατου 
πιλότου και πάµε στον προγραµµατισµό των force clocks και 
πατάµε το κουµπί «πρόσθεση» για να δηµιουργήσουµε 
έναν καινούργιο προγραµµατισµό. ∆ίνουµε ένα όνοµα και 
έπειτα επιλεγούµε µέσα από το ΙΣΧΥΟΝ ΡΟΛΟΙ το ρόλοι που 
φτιάξαµε πριν λίγο δηλαδή το <ΤΟΠ 3> (εικ.34). Αµέσως 
µετά δίνουµε και την ηµεροµηνία έναρξης και λήξης που 
θέλουµε. 
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Εικόνα 3α 

 
Πάµε τώρα να ορίσουµε συγκεκριµένες ώρες και ήµερες που 
θέλουµε να κάνουµε αναµετάδοση το συγκεκριµένο ρολόι. 
Από την ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ (εικ.35) µπορούµε να 
ορίσουµε εάν το συγκεκριµένο force clock θα έχει κάποιες 
συγκεκριµένες ώρες αναµεταδόσεις σε όλες τις ήµερες τις 
εβδοµάδας  η σε κάποια επιλεγµένη ηµέρα. 

 

 Εικόνα 35 
 

Από αυτό το πλαίσιο επιλεγούµε την προτεραιότητα που θα 
δώσουµε στο force clock (εικ.36) και την συγκεκριµένη ώρα 
που θέλουµε να γίνει η αναµετάδοση.  

 

 Εικόνα 36 
 
Κατόπιν αρχίζουµε και τοποθετούµε τις συγκεκριµένες ώρες 
στις συγκεκριµένες ηµέρες που θέλουµε ή όλη της 
εβδοµάδας (εικ.37). 
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Με το κουµπί  προσθέτουµε µια συγκεκριµένη 
ώρα. 

Με το κουµπί  διαγράφουµε µια συγκεκριµένη 
ώρα. 
 
 
 

Με το κουµπί   
προσθέτουµε µια επιλεγµένη ώρα σε όλες τις ηµέρες της 
εβδοµάδας. 
 

Με το κουµπί  διαγράφουµε µια 
συγκεκριµένη ώρα σε µια συγκεκριµένη ηµέρα η’ σε όλες τις 
ηµέρες της εβδοµάδας. 
 
 
 

 
Εικόνα 37 
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Μπορούµε να αποθηκεύσουµε ένα συγκεκριµένο 
προγραµµατισµό  ωρών και να το ανακαλέσουµε σε 
οποιοιδήποτε άλλο force clock επιθυµούµε (εικ.38). 
 

  Εικόνα 38 
 
 
Μόλις τελειώσουµε µε όλες τις ρυθµίσεις µας πατάµε το 
«ΟΚ» για να τις σώσουµε και για να επιστρέψουµε στην 
κεντρική οθόνη των force clocks ή «Χ» για να ακυρώσουµε 
όλη την διαδικασία. 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ PLAYLIST 

 
Μπαίνουµε στην καρτέλα των Playlists από τον: 
Πίνακα Ελέγχου>Αυτόµατος>Προγραµµατισµός Playlists  
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 Εικόνα 39 
 
 

Ανοίγει η βάση µε τις λίστες που έχουν αποθηκευτεί ή που 
προηγουµένως έχουµε εισάγει από το JAZLER II (εικ.39) µε 
την χρήση της εντολής ‘εισαγωγή Playlist’. (βλέπε σελ.85) 
 
Πατώντας το κουµπί «πρόσθεση» προσθέτουµε ένα νέο 
Playlist και του δίνουµε ένα όνοµα. Ως προεπιλογή ο RS1 το 
ονοµατίζει αυτόµατα µε την ηµεροµηνία και την ώρα κατά 
την οποία εισάγουµε το νέο Playlist µας (εικ.40). Με το 
«διαγραφή» σβήνετε λίστες, ενώ µε το «ανάλυση» 
εισέρχεστε σε ήδη σωσµένα playlist για περαιτέρω 
διαµόρφωση. 
 

 

 Εικόνα 40 
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Εικόνα 41 

 
1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ PLAYLIST 
 
Αµέσως µετά εµφανίζεται η κύρια καρτέλα δηµιουργίας και 
επεξεργασίας των playlists (εικ.41). 
 
Αρχικά επιλέγετε ανάµεσα στις καρτέλες που έχουν τα 
διαφορετικά σύµβολα και βρίσκονται πάνω από την λίστα της 
βάσης δεδοµένων, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα τραγούδια, 
τα jingles, τα spots, τα  sweepers, τα events & αρχεία που 
δεν βρίσκονται σε κάποια βάση αλλά σε κάποιον σκληρό 
δίσκο, cd/dvd ή USB Stick.  
 
 

                                 
τραγούδια   jingles    spots  sweepers  events   αρχεία 
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Με το FILE µπορείτε εύκολα και γρήγορα να εισάγετε 
ολόκληρες ηχογραφηµένες εκποµπές οι οποίες µπορούν να 
προγραµµατιστούν και να παίξουν υπό τύπου Playlist. 
 

 
Ξεκινήστε να επιλέγετε και να εισάγετε π.χ. τραγούδια, 

αφού ενεργοποιήσετε το πλήκτρο «προσθήκη» και 
πατώντας διπλό κλικ στο αρχείο που θέλετε (από την δεξιά 
καρτέλα των τραγουδιών) ή πατώντας απλά το κεντρικό 
µεγάλο πλήκτρο της «καταχώρησης». Αντίστοιχα µπορείτε 
να εισάγετε και jingles, spots κλπ. (εικ.42). 
 

Το Playlist αρχίζει να διαµορφώνεται και ανά πάσα στιγµή 
µπορείτε είτε να πληροφορήστε για την συνολική διάρκεια 
του (στην κορυφή του) είτε να το ακούσετε πατώντας το 
πλήκτρο «προακρόαση Playlist» όπου ανοίγει αυτόµατα 
ένα νέο ‘µίνι’ studio προακρόασης, το οποίο παίζει µέσω της 
2ης κάρτας ήχου στο Monitor.  
 

Με το «προσθήκη» κάθε νέο αρχείο που προσθέτετε 
καταχωρείται αυτοµάτως στο τέλος της λίστας. Με το 
«εισχώρηση» µπορείτε να προσθέσετε κάποιο ενδιάµεσα 
από δυο άλλα ενώ µε το «αντικατάσταση» να αλλάξετε 
κάποιο το οποίο δεν επιθυµείτε τελικά να υπάρχει στην λίστα 
σας. Με το «διαγραφή» σβήνετε τα επιλεγµένα αρχεία από 
την λίστα ενώ µε το «διαγραφή όλων» µηδενίζετε όλη την 
λίστα σας. 
 

Με τα «επάνω» και «κάτω» µπορείτε γρήγορα και 
εύκολα να αλλάξετε την σειρά των αρχείων της λίστας σας. 
Επιλέξτε το αρχείο που επιθυµείτε και πατήστε π.χ. το επάνω 
για να το ανεβάσετε θέσεις. 
 



 
Εικόνα 42 

 
Στο κάτω µέρος των βάσεων, στο πλαίσιο ελέγχου 
γρήγορης εύρεσης µπορείτε γρήγορα και εύκολα να 
ψάξετε και να βρείτε κάποιο τραγούδι που επιθυµείτε. Απλά 
πληκτρολογήστε τον τίτλο ή τον καλλιτέχνη ή το άλµπουµ 
και αυτοµάτως θα εµφανιστούν τα αποτελέσµατα στην βάση 
δεδοµένων. Μπορείτε επίσης να ψάξετε µεµονωµένα ανά 
τραγούδι ή ανά καλλιτέχνη, ανά άλµπουµ ή ακόµα και ανά  
συγκεκριµένη κατηγορία ή χρονιά ή προτεραιότητα. Απλά 
επιλέξτε από τα αντίστοιχα πλαίσια ελέγχου που θέλετε ο 
RS1 να ψάξει για σας για κάποιο συγκεκριµένο αρχείο ήχου 
(που βρίσκονται στην δεξιά πλευρά) και πληκτρολογήστε το 
όνοµα καλλιτέχνη ή τον τίτλο. 
Ανά πάσα στιγµή µπορείτε να το ακούσετε στο monitor του 
ενσωµατωµένου player του RS1 πριν κάνετε οποιαδήποτε 
αλλαγή (βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης).  
Με το SUPERSEARCH µπορείτε να ψάξετε για λέξεις κλειδιά 
οι οποίες δεν είναι µόνο µεµονωµένες αλλά µπορεί να 
αποτελούν συνθετικό µιας άλλης λέξης π.χ. αν ψάξετε για 
την λέξη Chris θα σας βρει και το Christmas αλλιώς θα σας 
έβρισκε µόνο ονόµατα ή τίτλους µε την λέξη Chris. 
Πιέζοντας το πλήκτρο «επαναφορά» σας εµφανίζονται πάλι 
όλα τα αρχεία που είναι καταχωρηµένα στην βάση στην 
οποία βρίσκεστε. 
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2. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ PLAYLIST 
 
Μπορείτε να δηµιουργήσετε αυτόµατο playlist µέσω ενός 
ρολογιού που έχετε ήδη δηµιουργήσει. (εικ.43). 
 
Επιλέξτε το επιθυµητό ρολόι, ορίστε την ηµεροµηνία και ώρα 
έναρξης και το ρολόι θα επιλέξει αυτοµάτος µια τυχαία 
Playlist.  

 

  Εικόνα 43 
 

 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ-ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
Εδώ εισάγετε (εικ.43α) την ακριβή ηµεροµηνία και ώρα 
µετάδοσης του επιθυµητού playlist. Ενεργοποιώντας το 
‘τυχαία σειρά τραγουδιών’, ο RS1 µπορεί να αλλάξει τυχαία 
την σειρά των αρχείων µιας λίστας. Τέλος µπορείτε να 
προσθέσετε ότι σχόλιο επιθυµείτε αλλά και τον παραγωγό 
που δηµιούργησε το συγκεκριµένο Playlist. 
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 Εικόνα 43α 
 
 
 

4. ∆ΙΑΦΟΡΑ 
 
Στην καρτέλα µε τα διάφορα (εικ.43β) µπορείτε να 
εκτυπώσετε άµεσα το playlist σας, να το σώσετε µε το 
«εξαγωγή αρχείου κειµένου» υπό µορφή κειµένου 
επιλέγοντας απλά την διαδροµή (σκληρό 
δίσκο>φάκελο>όνοµα αρχείου) αλλά και να αντιγράψετε τα 
αρχεία ήχου ενός Playlist µε το «εξαγωγή αρχείων ήχου» 
σε κάποιο φάκελο για οποιαδήποτε χρήση επιλέγοντας απλά 
την διαδροµή (σκληρό δίσκο>φάκελο)  
 

 Εικόνα 43β 

JAZLER RadioStar One 
84 



5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ PLAYLIST 
 

 
Εικόνα 44 

 

Η οθόνη της εισαγωγής playlist (εικ.44)., είναι η οθόνη που 
µπορείτε να εισάγετε playlists που έχουν παραχθεί από άλλα 
προγράµµατα που µπορούν και δηµιουργούν ροή 
προγράµµατος, όπως το Powergold, MusicMaster κ.α. 

1. Στο Αρχείο ASCII, πατώντας το κουµπί «…» (µε τις 
τελίτσες), µπορείτε να ορίσετε το αρχείο το οποίο κάνατε 
εξαγωγή από το playlister πρόγραµµα 

2. Στον Τύπο αρχείου ASCII έχετε τρείς επιλογές: 

I. “Playlister Code Text Files” 

Αυτός ο τύπος είναι κατάλληλος για τα προγράµµατα MUSIC 
MASTER, Powergold, MusicOne αλλά και για οποιοδήποτε 
άλλο µπορεί να υποστηρίξει τη έξοδο του συγκεκριµένου 

JAZLER RadioStar One 
85 



JAZLER RadioStar One 
86 

format. Το playlist πρέπει να περιέχει το playlister code του 
αρχείου που θέλετε να µεταδώσετε.  Εννοείται ότι το 
playlister code του κάθε τραγουδιού πρέπει να είναι ακριβώς 
το ίδιο και στον Jazler, αλλά και στο πρόγραµµα που 
δηµιουργείτε τη playlist. Οι ιδιότητες του text αρχείου πρέπει 
να είναι οι εξής: 

• Η ονοµασία του αρχείου πρέπει να είναι η ηµεροµηνία 
µετάδοσης σε YYMMDD. Πχ 070612.TXT (Για τις 12 
Ιουνίου 2007) 

• Η πρώτη γραµµή µέσα στο text αρχείο πρέπει να είναι η 
ώρα. Πχ 00:00 

• Στις επόµενες γραµµές ακολουθεί το playlister code που 
έχει ορίσει ο playlister 

• Μέσα στο playlist µπορείτε να εισχωρήσετε το κωδικό 
«JINGLES» για να διαλέξει για σας ο Jazler ένα τυχαίο 
jingle από τη κατηγορία που έχετε ορίσει από τα δεξιά 
της οθόνης της εισαγωγής. Αλλιώς, µπορείτε να του πείτε 
να εισχωρεί αυτόµατα κάθε x τραγούδια που ορίζετε σε 
αυτή τη ρύθµιση. 

• Στο τέλος του playlist πρέπει οπωσδήποτε να γραφτεί µια 
γραµµή «END OF HOUR PLAYLIST» για να πάρει την 
εντολή το πρόγραµµα να το σώσει στη βάση.  

 Ακολουθεί ένα παράδειγµα µιας playlist: 

00:00 

AB4567 

GG1346 

SS1718 

JINGLES 
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AA111990 

TT4545 

WW1745 

JINGLES 

AB12345 

AB22342 

AD9878 

END OF HOUR PLAYLIST  

01:00 

AB4567 

GG1346 

SS1718 

JINGLES 

AA111990 

TT4545 

WW1745 

JINGLES 
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AB12345 

AB22342 

AD9878 

END OF HOUR PLAYLIST  

Κοκ. Μέχρι να συµπληρωθεί το 24ωρο. 

II. “Filename of Song ID Text Files” 

Εδώ ισχύουν οι ίδιοι κανόνες µε τη ρύθµιση Playlister Code 
Text Files µε τη µόνη διαφορά ότι αντί για τον κωδικό 
playlister, µπορείτε να «περάσετε» τη διαδροµή του αρχείου 
ή τον κωδικό που έχει δώσει ο Jazler στο τραγούδι. 
Ακολουθεί παράδειγµα:  

00:00 

D:\songs\pop\michael Jackson – Liberian girl.mp3 

D:\songs\rock\pretenders – don’t get me wrong.mp3 

D:\songs\rock\Chumbawamba - Tubthumping.mp3 

JINGLES 

D:\songs\rock\coldplay – clocks.mp3 

D:\songs\various\meja – all about the money.mp3 

D:\songs\various\nelly furtado – turn off the light.mp3 

JINGLES 
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D:\songs\various\pink – just like a pill.mp3 

D:\songs\various\avril lavigne – complicated.mp3 

D:\songs\pm dawn – gotta be movin.mp3 

END OF HOUR PLAYLIST 

 Ή µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον κωδικό Jazler. 
Πχ: 

 00:00 

53467 

12546 

8756 

JINGLES 

257895 

4587 

33 

JINGLES 

768964 

65432 

679143 
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END OF HOUR PLAYLIST 

III. “Plain filenames in files” 

Εδώ απλά εισάγετε είτε ένα text αρχείο µε τις διαδροµές των 
αρχείων, ή ένα αρχείο m3u που περιέχει το playlist. Τα 
αρχεία που περιέχονται στα text αρχεία, είναι απαραίτητο να 
προ-υπάρχουν στη βάση του προγράµµατος για να 
προστεθούν. 

Τέλος, πατώντας το «εκκίνηση εισαγωγής» ξεκινάει ο 
Jazler τη διαδικασία εισαγωγής του playlist. Αν 
δηµιουργηθούν προβλήµατα κατά την εισαγωγή, π.χ. να 
υπάρχει αδήλωτο αρχείο, θα σας το εµφανίσει στα 
αποτελέσµατα εισαγωγής. Φεύγοντας από την οθόνη 
εισαγωγής, θα µπορέσετε να δείτε τα νέα playlists που 
δηµιουργήθηκαν στη κεντρική οθόνη των playlists, και να 
επέµβετε αν το θεωρείτε σκόπιµο. 

Στη λίστα προβληµάτων κατά την εισαγωγή, έχει προστεθεί 
επίσης κουµπί αποθήκευσης των προβληµάτων σαν text 
αρχείο για να το χρησιµοποιήσετε για τις απαραίτητες 
διορθώσεις και να λύσετε τα προβλήµατα από τις διαφορές 
που µπορεί να έχουν προκύψει µεταξύ playlister και Jazler. 

  

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 
Πατήστε το πλήκτρο «Πίνακας Ελέγχου» που βρίσκεται στην 
επιφάνεια εργασίας του RS1 (εικ.7) και µετά την καρτέλα 
‘’ρυθµίσεις’’ (εικ.45) 
 
 



 
Εικόνα 45 

 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 

1. Πατώντας «Γενικές ρυθµίσεις» (εικ.46α) θα εισέλθετε 
στην καρτέλα από την οποία µπορείτε να ορίσετε τις 
γενικές ιδιότητες του RS1 όπως τις κάρτες ήχου, τους 
χρήστες κλπ. Οποιαδήποτε στιγµή επιθυµείτε µπορείτε να 
επαναφέρετε τις αρχικές ρυθµίσεις πατώντας το πλήκτρο 
«επαναφορά αρχικών ρυθµίσεων» το οποίο βρίσκεται 
κάτω αριστερά στην καρτέλα. Θυµηθείτε να κάνετε 
επανεκκίνηση του προγράµµατος µετά την επαναφορά, 
για να ισχύσουν όλες οι νέες ρυθµίσεις. 
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Εικόνα 46 

 
 

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 
ΓΕΝΙΚΑ (εικ.46α) 
 

 Εικόνα 46α 
 

 Το ‘Σύνδεση ∆ιακοµιστή Βάση ∆εδοµένων’ σας επιτρέπει 
να συνδεθείτε µε SQL server. O Jazler χρησιµοποιεί ως 
προεπιλογή τη βάση Access. Για να χρησιµοποιήστε βάση 
SQL Server, επικοινωνήστε µαζί µας για οδηγίες. 

 Αν επιθυµείτε να ξεκινάει ο RS1 µόνος του µε την έναρξη 
των windows ενεργοποιήστε την εντολή Αυτόµατο 
φόρτωµα µε τα windows. Επίσης κατά την αυτόµατη 
εκκίνηση του µπορείτε να του ορίσετε και την κατάσταση 
στην οποία θα ξεκινάει ο RS1, αυτόµατος πρόγραµµα ή 
δορυφόρος ή ζωντανή εκποµπή.  
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ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ (εικ.46β) 
 Σε αυτήν την καρτέλα µπορείτε να φορτώσετε την 
γλώσσα που επιθυµείτε αλλά και την γραµµατοσειρά της 
αρεσκείας σας. 

 Υπάρχει η γενική γραµµατοσειρά αλλά ξεχωριστά 
µπορείτε να ρυθµίσετε και αυτή του Studio καθώς επίσης 
και των αριθµών.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε αλλαγή πραγµατοποιήσετε 
σε αυτήν την καρτέλα, θα πρέπει να επανεκκίνησετε 
τον RS1 ώστε να αποθηκευτούν οι αλλαγές πατώντας 
το κουµπί ΕΠΙΒΟΛΗ που θα κοκκινίσει αµέσως µετά 
την αλλαγή σας. 

 

 Εικόνα 46β 
 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ (εικ.46γ) 
 Από εδώ µπορείτε να δώσετε το προσωπικό σας στυλ 
στον RS1 αλλάζοντας τα χρώµατα του. Σας προτείνουµε 
να πειραµατιστείτε χωρίς να ξεχνάτε για την δική σας 
διευκόλυνση, ότι τα χρώµατα των πλαισίων και των 
κουµπιών δεν θα πρέπει να έχουν παρόµοια χρώµατα µε 
τα γράµµατα. 

 Επίσης εδώ δηλώνετε στον RS1 το όνοµα του σταθµού 
σας. Πατώντας το πλήκτρο «...» στο Αρχείο Λογότυπο 
Σταθµού, φορτώνετε στον RS1 το λογότυπο του σταθµού 
σας ώστε αυτό να εµφανίζεται στο κεντρικό Studio. Το 
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ίδιο µπορείτε να κάνετε και για τις εκτυπώσεις σας 
δηλώνοντας το λογότυπο σας στο Λογότυπο Αναφοράς.  

 

 Εικόνα 46γ 
 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ (εικ.46δ) 
 Το πλαίσιο ελέγχου µε την εντολή ‘Ενεργοποίηση 

QuickLoader’ µπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν έχετε πάρα 
πολλά τραγούδια στην βάση σας π.χ. 30.000, οπότε είναι 
λογικό να υπάρχει κάποια καθυστέρηση (4-5 
δευτερολέπτων) όταν για παράδειγµα την επικαλεστείτε 
για να προσθέσετε κάποιο τραγούδι στον αέρα. Το 
quickloader λοιπόν δεν φορτώνει όλη την βάση, αλλά 
αλφαβητικά φορτώνει σταδιακά τα tracks όσο εσείς 
κατεβαίνετε σελίδες, επιτυγχάνοντας έτσι καλύτερη 
ταχύτητα.  

 Εικόνα 46δ 
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II. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 

 Στις επιλογές αναπαραγωγής (εικ.46ε1) δηλώνετε το 
σύστηµα αναπαραγωγής όπου έχετε δυο επιλογές: direct 
sound>windows>κάρτα ήχου όπου ο ήχος περνάει 
πρώτα από τα windows και µετά πάει στην κάρτα ήχου 
(προτεινόµενο για απλές κάρτες ήχου) και hardware 
mixing>κάρτα ήχου µε τον ήχο να πηγαίνει απευθείας 
στην κάρτα. Στην κεντρική έξοδο δηλώνουµε την 
primary sound card (αυτή που είναι δηλωµένη στα 
windows) ή κάποια άλλη. Στο κάτω µέρος τέλος, 
µπορείτε να ορίσετε και την 2Η κάρτα ήχου. Σας 
προτείνουµε να πειραµατιστείτε µε τις δύο αυτές 
ρυθµίσεις πριν βγάλετε το πρόγραµµα στον «αέρα» για 
να δείτε που θα έχετε καλύτερη απόδοση. Αυτό συνήθως 
εξαρτάται από το hardware της κάρτας σε συνδυασµό µε 
τους drivers (οδηγούς) που µπορεί να είναι των windows 
αλλά και του κατασκευαστή. 
 

 Επίσης υπάρχουν κάποιες πιο λεπτοµερείς επιλογές για 
την ορθότερη λειτουργία του RS1.  

 Ταχύτητα Fade της µίξης. Στο 15 απότοµη µίξη 
 σαν να πατάτε next, στο 1 πολύ αργό. 
 Ακρίβεια µίξης όπου δίνουµε εντολή στον RS1 να 
 (προ)φορτώνει το επόµενο αρχείο ήχου κάποια ms 
 πιο νωρίς ώστε να µην υπάρχει καµία καθυστέρηση 
 στην µίξη (προτεινόµενο για τους αργούς 
 υπολογιστές). 
 Προεπιλεγµένη ένταση για τα τραγούδια που θα 
 προσθέτετε στην βάση. Το 92 είναι προτεινόµενο. 
  Ταχύτητα µίξης Sweepers η ταχύτητα του fade , 
 το 15 γρήγορο το 1 αργό. 

Ένταση µουσικής κατά την µίξη µε Sweepers. Πόσο 
δηλαδή θα µειώνεται η ένταση όταν παίζετε κάποιο 
sweeper (σήµα η εκφώνηση που µεταδίδεται πάνω 
από τα τραγούδια – overlap) 



 Με ενεργοποιηµένο το πλαίσιο ελέγχου Προφόρτωµα 
Αρχείων Ήχου δίνετε στον RS1 την δυνατότητα να 
φορτώνει στην µνήµη του το επόµενο αρχείο που 
πρόκειται να παίξει, έτσι ώστε να υπάρχει µεγαλύτερη 
ακρίβεια στην µίξη. Υπολογιστές παλαιότερης 
τεχνολογίας δηλαδή πιο αργοί, ίσως να αντιµετωπίσουν 
το ενδεχόµενο επαναλήψεων κατά την αναπαραγωγή και 
την µίξη. 

 

 Εικόνα 46ε1 
 

 Στον νέο Jazler RS1 υπάρχει ενσωµατωµένος 
κοµπρέσσορας (εικ.46ε2). Η χρήση του απαιτεί 
εξειδικευµένες γνώσεις, γι’ αυτό και ως προεπιλογή είναι 
απενεργοποιηµένος. Αν κατέχετε αυτές τις γνώσεις, 
ενεργοποιώντας το πλαίσιο ελέγχου µε την εντολή 
Κοµπρέσσορας Ανοιχτός, ενεργοποιείται στον αέρα του 
RS1 δίνοντας του εσείς τις παραµέτρους που επιθυµείτε. 
Σε περίπτωση που κάνετε κάποια αλλαγή και δεν σας 
ικανοποιεί µπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο 
«επαναφορά αρχικών ρυθµίσεων» το οποίο βρίσκεται 
κάτω αριστερά στην καρτέλα για να επανέλθουν οι 
αρχικές ρυθµίσεις. 
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Εικόνα 46ε2 

 
 Τέλος στην καρτέλα των επιλογών αναπαραγωγής θα 
βρείτε 2 πολύ χρήσιµες επιλογές. Ενεργοποιώντας το 
πλαίσιο ελέγχου µε την εντολή  Απενεργοποίηση του 
Track αν αποτύχει να φορτωθεί στο Studio, δίνετε την 
εντολή στον RS1 να απενεργοποιεί αυτοµάτως 
οποιοδήποτε τραγούδι δεν καταφέρει να φορτωθεί από 
την βάση δεδοµένων των τραγουδιών. Αυτό µπορεί να 
έχει συµβεί διότι έχει σβηστεί το αρχείο ή γιατί µπορεί να 
έχει αλλαχθεί το όνοµα του αρχείου. 

 Ενεργοποιώντας το Intellifader ο RS1 δεν επιτρέπει σε 
καµία περίπτωση να ακουστούν περισσότερα από 1 
κοµµάτια ταυτόχρονα για πάνω από 5 δευτερόλεπτα, 
ακόµη και αν του δοθεί η εντολή για το αντίθετο. Σε 
περίπτωση λοιπόν λάθους του χρήστη ο RS1 αποτρέπει 
αυτήν την ανεπιθύµητη ενέργεια αυτοµάτως. 

 
III. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΡΟΗΣ 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ (εικ.47α) 
 

 Στην καρτέλα αυτή θα βρείτε γενικές ρυθµίσεις για την 
συµπεριφορά ροής. Μπορείτε λοιπόν να δηλώσετε τον 
ακριβή αριθµό των tracks που θα σας εµφανίζονται στην 
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αυτόµατη λίστα του Studio (εικ.7γ). Προτείνεται ο 
αριθµός να είναι ο πιο µικρός διότι επιβαρύνεται πολύ ο 
επεξεργαστής για να προβλέψει ο Jazler τα επόµενα 
τραγούδια. 

 Μπορείτε να ρυθµίσετε το ιστορικό µεταδόσεων(εικ.7ι) 
δηλώνοντας τον ακριβή αριθµό των tracks που 
επιθυµείτε να σας εµφανίζονται. 

 Μπορείτε επίσης να ορίσετε στον RS1 να ελέγχει π.χ. στα 
επόµενα 60 λεπτά (προεπιλογή) τι έχει προγραµµατιστεί. 
Ο RS1 έχει την δυνατότητα έτσι να ‘δει’ την επόµενη ώρα 
αλλά και το αµέσως επόµενο π.χ. event που έχει 
προγραµµατιστεί. Να σηµειωθεί ότι σε µερικές 
περιπτώσεις θα βλέπετε και τι έχει προγραµµατιστεί πέρα 
των λεπτών που έχετε ρυθµίσει διότι το πρόγραµµα 
ελέγχει µέχρι και το ακριβώς επόµενο προγραµµατισµένο 
event από το τελευταίο λεπτό που έχετε ορίσει να κάνει 
έλεγχο. 

 Τέλος µπορείτε να ενεργοποιήσετε το πλήκτρο άµεσου 
‘παγώµατος’ που εµφανίζεται κάτω από το Ιστορικό 
Μεταδόσεων στο Studio (πάγωµα για το αυτόµατο 
πρόγραµµα). Όταν πατήσετε το συγκεκριµένο κουµπί 
στον αέρα, αυτοµάτως ο RS1 θα αλλάξει τραγούδι 
(βάζοντας το 1ο τραγούδι της λίστας αναµονής) και θα 
παγώσει παράλληλα αυτό που του επιλέξατε. Αν θέλετε 
να το επαναφέρετε, αυτό πραγµατοποιείται από την βάση 
δεδοµένων µε δεξί κλικ>αναίρεση παγώµατος ή µε διπλό 
κλικ στο τραγούδι ενεργοποιώντας το πλαίσιο ελέγχου 
Μπορεί να επιλεγεί από το αυτόµατο πρόγραµµα  

 



 Εικόνα 47α 
 
SPOTS (εικ.47β) 
 

 Αν ο RS1 βρίσκεται σε κατάσταση ζωντανής εκποµπής, 
µπορεί να σας ειδοποιήσει όταν πρόκειται να µεταδοθούν 
διαφηµίσεις. Εσείς λοιπόν έχετε την δυνατότητα να 
ορίσετε πόσα λεπτά πριν την µετάδοση τους να σας 
εµφανίσει προειδοποίηση ο JAZLER. Μετά το τέλος των 
διαφηµιστικών υπάρχει επίσης προειδοποιητική κάρτα 
αρκεί να ενεργοποιήσετε το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου.  

 Όσο αφορά το αυτόµατο πρόγραµµα: µπορείτε να 
δηλώσετε πόσα λεπτά πριν την µετάδοση θα εισάγει ο 
RS1 το διαφηµιστικό πακέτο. Επίσης πόσα δευτερόλεπτα 
θα περιµένει ο RS1 όταν παίζει κάποιο τραγούδι στον 
αέρα ώστε να µεταδώσει τις διαφηµίσεις σας π.χ. 
µπορείτε να του δηλώσετε να παίζει για ένα λεπτό το 
εκάστοτε τραγούδι και µετά να διακόπτει άµεσα την ροή. 
Τέλος πόσα δευτερόλεπτα θα περιµένει ο RS1 αφότου 
φορτωθεί το πακέτο και υπάρχει ρύθµιση του πακέτου 
για άµεση µετάδοση χωρίς να περιµένει την ολοκλήρωση 
του τραγουδιού. 

 Στις παραπάνω περιπτώσεις για την οµαλότερη µίξη 
υπάρχει η ρύθµιση του fade Out, της σταδιακής µείωσης 
της έντασης δηλαδή του τραγουδιού για να ξεκινήσει η 
µετάδοση του διαφηµιστικού πακέτου. 
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 Εικόνα 47β 
 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΟΥ  
(εικ.47γ) 
 
Εικόνα 47γ 
Σε αυτές τις ρυθµίσεις, µπορείτε 
να ορίσετε αν ο χρήστης του 
studio θα έχει δικαίωµα να 

επιλέγει το τρόπο που θα λειτουργεί αυτή η κατάσταση ή αν 
θα είναι προεπιλεγµένη και ο χρήστης δεν θα µπορεί να την 
αλλάξει 
 

ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
(εικ.47δ) 
 
Εικόνα 47δ 
Σε αυτές τις ρυθµίσεις, 
µπορείτε να ορίσετε αν ο 
χρήστης του studio θα έχει 
δικαίωµα να επιλέγει το τρόπο 

που θα λειτουργεί αυτή η κατάσταση ή αν θα είναι 
προεπιλεγµένη και ο χρήστης δεν θα µπορεί να την αλλάξει 
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ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
(εικ.47) 
 
Εικόνα 47ε 
Σε αυτές τις ρυθµίσεις, 
µπορείτε να ορίσετε αν ο 
χρήστης του studio θα έχει 
δικαίωµα να επιλέγει το τρόπο 

που θα λειτουργεί αυτή η κατάσταση ή αν θα είναι 
προεπιλεγµένη και ο χρήστης δεν θα µπορεί να την αλλάξει 
 
IV. LOGS & ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
 
Ο RS1 καταγράφει οτιδήποτε µεταδίδει κάθε µέρα. Εσείς 
µπορείτε να δηλώσετε (εικ.48) τι ακριβώς θέλετε να κρατάει 
στο αρχείο του και σε ποιο σηµείο (φάκελο) του υπολογιστή 
σας. Η αρχειοθέτηση γίνεται σε αρχεία .txt και ανά πάσα 
στιγµή µπορείτε να τα επικαλεστείτε για να δείτε τι έπαιξε 
στον αέρα του σταθµού σας. 
Σε αυτήν την καρτέλα δηλώνετε και τον φάκελο στον οποίο 
θα σώζονται τα αρχεία που θα ηχογραφείτε µέσω του Rec 
του RS1 για τα Voice Tracks. 
 

 Εικόνα 48 
 
 
 
 



V. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΙ SERVERS 
 
Εδώ ορίζετε στον RS1 τη διαδροµή όπου βρίσκεται ο 
κεντρικός server του προγράµµατος (ο υπολογιστής που 
φιλοξενεί τις βάσεις δεδοµένων του Jazler) σε περίπτωση 
που χρησιµοποιείτε τον Jazler ως τερµατικό ή οι βάσεις 
φιλοξενούνται σε άλλο υπολογιστή και το on-air είναι άλλος 
υπολογιστής. 
 

 
Εικόνα 49 

 
1. Πατήστε το πλήκτρο «διαθέσιµοι Servers» και µετά 

του κουµπί «προσθήκη» 
2. Στον «Τίτλο Σταθµού» πληκτρολογήστε ότι θέλετε να 

εµφανίζεται στον Jazler στην οθόνη εισόδου, που να 
χαρακτηρίζει τη λειτουργία του server. 

3. Στο «∆ιαδροµή στο δίκτυο» πατήστε εύρεση, πάτε 
στις θέσεις δικτύου και βρείτε τον κοινόχρηστο 
φάκελο του Jazler που έχει δηµιουργηθεί στον 
υπολογιστή που θέλετε να συνδεθείτε και πατήστε 
«OK». 

4. Πατώντας δοκιµή σύνδεσης θα πρέπει να σας 
ενηµερώσει ότι η σύνδεση έγινε µε επιτυχία. 

 
Αν η δοκιµή σύνδεσης αποτύχει, υπάρχουν πολλοί λόγοι. 
Ένας από τους βασικότερους, είναι ότι ο κοινόχρηστος 
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φάκελος του Jazler δεν έχει τα απαραίτητα δικαιώµατα 
πρόσβασης (permissions) σύµφωνα µε το username του 
υπολογιστή σας. Καλό είναι να συµβουλευτείτε τον τεχνικό 
που σας δηµιούργησε το τοπικό σας δίκτυο καθώς και τις 
ασφάλειες πρόσβασης στους υπολογιστές για να σας τα 
ξαναρυθµίσει. 

Βασικοί κανόνες για να γίνει σωστά η δικτυακή 
σύνδεση του Jazler στο τοπικό σας δίκτυο (LAN). 

 
1. Σε καµία περίπτωση δεν κάνουµε σε κανέναν 

υπολογιστή αντιστοίχηση σκληρού δίσκου (map 
network drive). 

2. Οι σκληροί δίσκοι του server που περιέχουν τα αρχεία 
ήχου πρέπει να είναι κοινόχρηστοι σαν σκληροί και 
όχι ο φάκελος µόνο που περιέχει τα τραγούδια. 

3. Το κοινόχρηστο όνοµα του σκληρού δίσκου πρέπει να 
είναι το γράµµα του και µόνο. Πχ ο σκληρός δίσκος 
SONGS (E:) πρέπει να έχει κοινόχρηστο όνοµα «E» 
και όχι «ΣΚΛΗΡΟΣ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΩΝ» ή «E (ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ)» 
ή «SONGS (E:)» 

4. Ο φάκελος του Jazler Radiostar πρέπει να είναι 
κοινόχρηστος µε read-write permissions για 
οποιονδήποτε θα έχει πρόσβαση. 

5. Όταν προσθέτουµε νέα αρχεία ήχου µέσω τερµατικού 
Jazler, βρίσκουµε το φάκελο που περιέχει το αρχείο 
µέσω δικτύου και ορίζουµε το αρχείο. Ο Jazler θα 
καταλάβει αυτόµατα ότι πρόκειται για αρχείο που 
είναι στο διακοµιστή και θα µετατρέψει τη διαδροµή 
του σε τοπική για εσάς. 

 
Μπορείτε να φιλοξενήσετε τις βάσεις δεδοµένων του 
προγράµµατος σε άλλο υπολογιστή και το studio του αέρα 
να είναι αλλού. Ο υπολογιστής που θα φιλοξενεί τις βάσεις 
δεδοµένων αλλά δεν θα είναι on-air, δεν είναι απαραίτητο να 
έχει εγκατεστηµένο HASP κλειδί. Το HASP πρέπει να είναι 
εγκατεστηµένο στον υπολογιστή του studio. Μετά ορίζετε 



τον υπολογιστή του studio να συνδέεται αυτόµατα µε τον 
υπολογιστή που φιλοξενεί τις βάσεις, µέσω της οθόνης των 
διαθέσιµων servers. Προσέξετε µόνο να έχετε απόλυτα 
αξιόπιστο και γρήγορο δίκτυο για να µην έχετε προβλήµατα 
και άσκοπες καθυστερήσεις. 
   
 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ∆ΟΡΥΦΟΡΟΥ - 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ 
 
 Πατήστε τον καρτέλα Ρύθµιση Καρτών Αναµετάδοσης 
∆ορυφόρων (εικ.50α)  
 

 
Εικόνα 50α 

 
Θα σας εµφανιστεί η καρτέλα της εικόνας 50α. Από 

εδώ ενεργοποιείτε τις πηγές που θα έχετε για δορυφορική 
αναµετάδοση. Επιλέγετε την κάρτα ήχου που θα 
χρησιµοποιήσετε, καθώς επίσης και πληκτρολογείτε τον τίτλο 
ή ονοµασία της πηγής σας για να µη µπερδεύεστε κατά τη 
διάρκεια του προγραµµατισµού. 
 
• Πατήστε το κουµπί «Μίκτης» για να σας εµφανιστεί ο 

µίκτης της κάρτας που θα χρησιµοποιήσετε. 
Στην επιλογή όπου αναγράφεται το «Κυµατοµορφή», 
επιλέξτε ακριβώς από κάτω την αντίστοιχη ρύθµιση που 
σας δίνει η κάρτα (Wave, Wave-MP3, Κυµατοµορφή). 
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Στην επιλογή όπου γράφεται το «Line-In» επιλέξτε 
ακριβώς από κάτω την αντίστοιχη ρύθµιση που θα 
χρησιµοποιήσετε (Line In, Aux, Γραµµή Εισόδου κλπ). 

Πατώντας το κουµπί «∆οκιµή Αναµετάδοσης» πρέπει να 
ενεργοποιηθεί η γραµµή εισόδου της κάρτας σας και να 
ακούσετε το δορυφορικό δέκτη από την έξοδο της κάρτας 
ήχου. Επίσης ρυθµίζετε την ένταση που επιθυµείτε για 
αναπαραγωγή του δέκτη. Πατώντας το κουµπί της δοκιµής 
ξανά, πρέπει να διακοπεί η προακρόαση του δορυφόρου. Αν 
δεν πετύχετε µε τη δοκιµή αναµετάδοσης, τότε κατά πάσα 
πιθανότητα έχετε επιλέξει λάθος ρύθµιση για Line-In και ο 
Jazler δεν κατάφερε να «κλειδώσει» επάνω στην είσοδο της 
κάρτας ήχου. ∆ιορθώσετε και ξαναπροσπαθήστε. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κάρτα ήχου που θα κάνει την 
αναµετάδοση, πρέπει οπωσδήποτε να είναι η ίδια µε 
αυτή που έχει τη κεντρική έξοδο. Ο Jazler δεν έχει τη 
δυνατότητα να διοχετεύει την είσοδο µιας κάρτας 
στην έξοδο άλλης 

 
Η κάρτα ήχου σας πρέπει να διαθέτει Line-In που να µπορεί 
να ελέγχεται από τον µίκτη ήχου των windows. Εάν στις 
επιλογές αναπαραγωγής δεν βλέπετε το Line-In (Γραµµή 
Εισόδου) τότε υπάρχει η περίπτωση να µην υποστηρίζει 
σύστηµα αναµετάδοσης. Ελέγξτε τις οδηγίες και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της κάρτας σας για περισσότερες 
λεπτοµέρειες. Συνήθως οι κάρτες ήχου µε πολλαπλές 
εισόδους και εξόδους που χρησιµεύουν κυρίως για studio 
ηχογραφήσεων δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία 
αναµετάδοσης διότι έχουν δικό τους µίκτη και δεν 
χρησιµοποιούν τον µίκτη των windows, οπότε ο RS1 δεν έχει 
πρόσβαση σε αυτές. Φιλοδοξούµε σε µελλοντικές εκδόσεις 
να είναι αυτό εφικτό. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αναµετάδοση δεν υποστηρίζεται στα 
Windows Vista 

 



Πατώντας την εντολή ‘’Προγραµµατισµός Αναµετάδοσης’’ 
µπορείτε να ορίσετε τις ηµέρες και ώρες που ο RS1 θα 
γυρίζει σε κατάσταση αναµετάδοσης κατά τη διάρκεια της 
εβδοµάδας. (εικ.50β) 
 

 
Εικόνα 50β 

 
Πατήστε το πλήκτρο ΠΡΟΣΘΗΚΗ (εικ.50γ), θα σας 
εµφανιστεί µια κάρτα όπου µπορείτε να επιλέξετε ποια πηγή 
επιθυµείτε να κάνετε αναµετάδοση, την ηµέρα και τις ώρες 
έναρξης και λήξης της αναµετάδοσης. Επίσης υπάρχει η 
δυνατότητα να επιλέξετε αν το πρόγραµµα δε θα διακόπτει 
τη ροή για διαφηµίσεις απο-επιλέγοντας την αντίστοιχη 
ρύθµιση. Πατώντας «ΟΚ», η ρύθµιση σας θα σωθεί στη 
βάση του RS1. 
 

 
Εικόνα 50γ 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Φροντίστε να µην ισχύουν δύο 
αναµεταδόσεις την ίδια στιγµή αλλιώς µπορεί να 
έχετε απρόβλεπτα φαινόµενα 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ 
 
Πατήστε τον καρτέλα Ασφάλεια του Jazler (εικ.51α)  
 
Πατώντας «προσθήκη» θα σας ζητηθεί το όνοµα του νέου 
χρήστη (εικ.51β) καθώς και ο κωδικός του που πρέπει να 
συµπληρώσετε δυο φορές. Αν συµπληρώσετε τα στοιχεία 
σωστά, τότε θα σας εµφανιστεί ο νέος χρήστης στη λίστα 
χρηστών. Επιλέξτε το νέο χρήστη και πατήστε το κουµπί 
«επεξεργασία δικαιωµάτων» (εικ.51γ). Εδώ µπορείτε να 
επιλέξετε σε ποια τµήµατα του προγράµµατος θα έχει 
πρόσβαση ο νέος σας χρήστης. 
 
 

 
Εικόνα 51α 

 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να έχετε τουλάχιστον ένα χρήστη 
µε δικαιώµατα διαχειριστή για να λειτουργήσει το 
σύστηµα ασφαλείας του προγράµµατος 
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Εικόνα 51β 

 

 
Εικόνα 51γ 

 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ INTERNET & SMS 
 
Πατήστε τον καρτέλα Ενηµέρωση Internet (εικ.52) 
 
Εδώ η οθόνη είναι αρκετά επεξηγηµατική από µόνη της. 
Φροντίστε µόνο να ενεργοποιήσετε την ενηµέρωση τίτλων 
για να λειτουργεί µε την εκκίνηση του RS1. Πατώντας το 
κουµπί «εκκίνηση υπηρεσίας τώρα» θα σας εµφανιστεί η 
οθόνη FTP όπου πρέπει να προσδιορίσετε τις ρυθµίσεις του 
server για το upload του αρχείου του καλλιτέχνη. 
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Εικόνα 52 

 
Έχετε δικαίωµα να ανεβάσετε text ή xml αρχείο στο 

server σας, µε επιλογή από την οθόνη του ftp. Από κει και 
πέρα, είναι στα χέρια του webmaster σας για να διαβάσει το 
αρχείο και να το προβάλει στη σελίδα σας. 

Επίσης έχετε την επιλογή να το ανεβάσετε σε δυο 
διαφορετικές τοποθεσίες, σε περίπτωση που θέλετε να 
στείλετε την ενηµέρωση σε δυο διαφορετικές ιστοσελίδες ή 
σε εταιρεία SMS και ταυτόχρονα και στην ιστοσελίδα σας. 
 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
Πατήστε τον καρτέλα Κανόνες µουσικού αυτοµατισµού 
(εικ.53) 
 

  
Εικόνα 53 
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α λεπτά θα υπάρχει ένδειξη 
ετάδοσης στο τραγούδι 

µ τ παραγωγό τ

 
λέγοντας την ρύθµιση που 

ρίσκεται ακριβώς από κάτω. 

παγόρευση µετάδοσης καλλιτέχνη 

σ τ ιτ  
γραµµα, στο χρονικό διάστηµα που 

ροσδιορίζεται. 
 

 
Ρύθµιση ένδειξης για πόσ
µ
 
Με αυτή τη ρύθµιση, προσδιορίζετε στο πρόγραµµα, για 
πόση ώρα θα διατηρεί µια γραµµή επάνω στο τραγούδι που 
µεταδόθηκε για να ενη ερώνει ον ότι παίχ ηκε 
πρόσφατα. Μπορείτε επίσης να δώσετε οδηγία στο 
πρόγραµµα, να απαγορεύει τον παραγωγό να επιλέξει και να 
προσθέσει αυτό το τραγούδι στο playlist αν δεν έχει περάσει 
ο απαραίτητος χρόνος, επι
β
 
Α
 
Η συγκεκριµένη ρύθµιση δίνει την εντολή στο πρόγραµµα να 
µη µεταδώ ει τραγούδι ου ίδιου καλλ έχνη µέσα στο 
αυτόµατο πρό
π

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη δ άρκεια της ρόσθεσης των ι  π
τραγουδιών σας στη βάση του προγράµµατος, 
φροντίστε τη βάση των καλλιτεχνών να µην υπάρχει 
ο ίδιος καλλιτέχνης πολλαπλές φορές διότι η ρύθµιση 
δεν θα µπορεί αποδώσει σωστά 

 
Ε
 
Στη δοµή αυτόµατου προγράµµατος, µπορείτε να ρυθµίσετε 
ένα ρολόι να µεταδίδεται για πολλές ώρες ασταµάτητα. 
Αλλά, στις κορυφές της ώρας, το ρολόι συνεχίζει απο εκεί 
που σταµάτησε τη προηγούµενη ώρα. Αν θέλετε το ρολόι να 
ξεκινάει πάντα από την αρχή στη κορυφή της ώρας ή κάθε 
µισή ώρα, ρυθµίστε αυτή την επιλογή. Έτσι είσαστε σίγουροι 
ότι αµέσως µετά τις διαφηµίσεις που µεταδίδονται ακριβώς, 
το πρώτο σας τραγού

πανεκκίνηση ροής ρολογιού 

δι είναι της κατηγορίας που ορίσατε 
ρώτο και στο ρολόι. π
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υχαία σειρά όλων των τραγουδιών 

ε το πρόγραµµα από το να 
παίξει µαζί όλα τα τραγούδια του. 

 
Τ
 
Πρόκειται για ένα µικρό βοήθηµα που προτείνουµε να µη το 
χρησιµοποιείτε συχνά. Πατώντας το κουµπί «διαγραφή 
µεταδόσεων τραγουδιών», ο RS1 διαγράφει τη τελευταία 
φορά που µεταδόθηκε ένα τραγούδι από τη βάση και το 
αντικαθιστά µε µια τυχαία ηµεροµηνία, ανακατεύοντας έτσι 
τη σειρά µεταδόσεων των τραγουδιών. Χρησιµοποιήστε αυτό 
το βοήθηµα σε περίπτωση που έχετε κάνει µαζική πρόσθεση 
ενός καλλιτέχνη, για να αποφύγετ
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Συγγραφή manual: 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΖΕΛΛΗΣ 
 
Βοηθοί συγγραφής: 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΛΑΣΕΛΛΗΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ 
 
Το παρών manual συντάχθηκε κατά τη διάρκεια της beta 
έκδοσης του Jazler RadioStar One και στις πρώτες επίσηµες 
εκδόσεις. Ενδέχεται σε επόµενες εκδόσεις του προγράµµατος 
να υπάρχουν λειτουργίες που να µη συµφωνούν µε τις οδηγίες 
του manual. Σε αυτή τη περίπτωση, επισκεφθείτε τη σελίδα 
µας www.jazler.gr για να κάνετε λήψη της πιό ενηµερωµένης 
έκδοσης. 
 
Τα πνευµατικά δικαιώµατα του παρόντος manual ανήκουν 
αποκλειστικά στην JAZLER SOFTWARE GREECE. 
Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή και αναδηµοσίευση µε 
οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της JAZLER 
SOFTWARE. 

http://www.jazler.gr/
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