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1 Καλώς ήρθατε στον SOHO!  
 

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την αγορά του SOHO! Ελπίζουμε να τον 

ευχαριστηθείτε!  
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2 Προ-εγκατάσταση 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφέρουμε ότι χρειάζεται να γνωρίζετε πριν την εγκατάσταση του 

SOHO.  

 

2.1 Συνήθεις πρακτικές που προτείνουμε για έναν ραδιοφωνικό σταθμό 
 

1. Αποθήκευση όλων των ηχητικών σας αρχείων σε έναν κεντρικό φάκελο πχ. 

AUDIO.  

Λόγος: Το βήμα αυτό θα σας βοηθήσει στην οργάνωση των ηχητικών σας και επίσης 

η μεταφορά τους με τον τρόπο αυτό σε κάποιον άλλον υπολογιστή γίνεται 

πανεύκολη.  

2. Απόφαση και ορισμός των κατηγοριών των τραγουδιών σας 

Λόγος: Η διαχείριση των τραγουδιών σας θα γίνει με τον τρόπο αυτό πολύ εύκολη.  

3. Αποθήκευση των τραγουδιών σε υποφακέλους με βάση την κατηγορία τους. Για 

παράδειγμα ο φάκελος POP περιέχει τα pop τραγούδια και ο φάκελος ΛΑΙΚΑ τα 

λαϊκά τραγούδια. 

Λόγος: Βοηθάει κατά την εισαγωγή των τραγουδιών στον SOHO. 

4. Ο SOHO δεν τροποποιεί ή αλλάζει με οποιοδήποτε τρόπο τα ηχητικά σας αρχεία. 

Η εισαγωγή του τραγουδιού στον SOHO ουσιαστικά τον ενημερώνει σε ποια 

διαδρομή/φάκελο υπάρχει το συγκεκριμένο τραγούδι. 

5. Φροντίστε τα ηχητικά σας να περάσουν επεξεργασία από ειδικό πρόγραμμα 

επεξεργασίας ήχου ώστε η κυματομορφή και η ένταση των ηχητικών να είναι 

σωστή.   

Λόγος: Αυτό βοηθάει τον ήχο του ραδιοφώνου σας να είναι σταθερός σε 

συγκεκριμένα επίπεδα. 

6. Αποφασίστε από τι θα απαρτίζεται το διαφημιστικό σας διάλλειμα, δηλαδή ποιες 

θα είναι οι ενότητες που θα περιέχει. Ένα κλασσικό παράδειγμα ενός διαλλείματος 

μπορεί να έχει τις εξής ενότητες:  

• Σήμα σταθμού 

• Σήμα έναρξης διαφημιστικού διαλλείματος 

• Ανακοίνωση ώρας 

• Διαφημίσεις 

• Καιρός 

• Νέα της ημέρας 

• Σήμα τέλους διαφημιστικού διαλλείματος 
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Λόγος: Το βήμα αυτό θα σας βοηθήσει να οργανώσετε τα διαφημιστικά σας πακέτα 

και να τα προγραμματίζετε τις διαφημίσεις σας εύκολα και γρήγορα.  

7. Τρόπος επιλογής τραγουδιών, δηλαδή πως θα δημιουργείται η καθημερινή ροή 

σας 

a) Αυτόματος/ρολόγια: Αυτό αποτελεί τον κύριο τρόπο επιλογής τραγουδιών και 

δημιουργίας ροής. Οι επιλογές γίνονται με βάση τα ρολόγια που δημιουργείτε. 

b) Playlists: Αυτή τη μέθοδο τη χρησιμοποιείτε ώστε να δημιουργείτε ροή βάσει 

προγραμματισμένων playlist. Οι playlists μπορεί να είναι:  

• Δημιουργημένες χειροκίνητα εξ ολοκλήρου από τον χρήστη 

• Δημιουργημένες αυτόματα από τον SOHO 

• Εισαγόμενες, από αρχεία κειμένου που εξάγουν λογισμικά 

προγραμματισμού και εξαγωγής playlist.  

c) Ημερήσια Playlist: Ο SOHO πλέον μπορεί να δημιουργήσει ροή για μία 

ολόκληρη μέρα. Η 24ωρη αυτή playlist λαμβάνει υπόψη ότι έχετε 

προγραμματίσει για τη συγκεκριμένη μέρα:  

• Playlists 

• Αναμετάδοση 

• Διαφημιστικά διαλλείματα 

• Force clocks 

• Και σε περίπτωση που δεν έχετε προγραμματίσει κάτι από τα 

παραπάνω, χρησιμοποιεί τα ρολόγια που έχετε δημιουργήσει και 

αναθέσει στην αντίστοιχη ώρα  

Από τη στιγμή που η ημερήσια playlist εγκριθεί και αποθηκευτεί, ο SOHO θα 

ακολουθήσει αυτή κατά γράμμα και θα γίνει αναπαραγωγή της όπως ακριβώς έχει 

αποθηκευτεί.  

8. Προσαρμογή της ευαισθησίας autocue. Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να 

προσαρμόσετε τα επίπεδα έντασης db με τα οποία ο SOHO εντοπίζει τις θέσεις 

έναρξης και τέλους ενός τραγουδιού. Πλέον έχετε τη δυνατότητα στον SOHO να 

ορίσετε διαφορετικές τιμές ευαισθησίας για τραγούδια, σποτ, jingles, sweepers, 

εκφωνήσεις και assets.  

Λόγος: Αυτό θα βοηθήσει τον SOHO να εντοπίζει σωστά τις θέσεις έναρξης και 

τέλους ενός ηχητικού και σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας για κάθε είδος ηχητικού.  

9. Επεξεργασία ρυθμίσεων επιλογής τραγουδιών. Με τις ρυθμίσεις αυτές 

προσαρμόζετε τον τρόπο επιλογής τραγουδιών και τους κανόνες που πρέπει να 

ακολουθούν οι επιλογές.  

Λόγος: Οι ρυθμίσεις αυτές θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε τον ξεχωριστό 

χαρακτήρα του ραδιοφωνικού σας σταθμού.  
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2.2 Αποθήκευση ηχητικών αρχείων στον υπολογιστή που είναι 

εγκατεστημένος ο SOHO studio – Κοινή χρήση του φακέλου ηχητικών 

αρχείων στο τοπικό δίκτυο 
 

Τα ηχητικά σας μπορούν να αποθηκευτούν στον υπολογιστή του SOHO. Θα χρειαστεί όμως 

να γίνει κοινή χρήση των ηχητικών ώστε να είναι προσβάσιμα και από τους άλλους 

υπολογιστές που έχουν SOHO όπως SOHO workstation.  

1. Όλοι οι υπολογιστές πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο τοπικό δίκτυο 

2. Ενεργοποιήστε στα Windows τον εντοπισμό συσκευών δικτύου  

3. Στον υπολογιστή που τρέχει ο SOHO studio κάντε κοινή χρήση του φακέλου 

όπου βρίσκονται τα ηχητικά σας και βεβαιωθείτε ότι θα δώσετε τα απαραίτητα 

δικαιώματα εγγραφής/πρόσβασης (read/write). Εναλλακτικά θα μπορούσατε 

να κάνετε κοινή χρήση ολόκληρο το δίσκο όπου βρίσκονται τα ηχητικά (πχ. τον 

δίσκο D ) .  

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το τεχνικό σας.  

 

2.3 Αποθήκευση ηχητικών αρχείων στο δίκτυο – χρήση NAS server ή server 

αρχείων 
 

Εάν έχετε τα ηχητικά σας στο δίκτυο είναι πολύ πιθανό όλοι οι υπολογιστές του δικτύου 

σας να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτά. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα χρειαστεί να κάνετε 

περαιτέρω ενέργειες, όλοι οι SOHO, studio και workstation, θα έχουν πρόσβαση στα 

ηχητικά.  

 

2.4 Εγκατάσταση του SQL server στον υπολογιστή που είναι εγκατεστημένος 

ο SOHO studio 
 

Αυτό αποτελεί το πιο σύνηθες σενάριο. Ο SQL server και ο SOHO studio εγκατεστημένα και 

τρέχουν στον ίδιο υπολογιστή.  

 

2.5 Εγκατάσταση του SQL server σε διαφορετικό υπολογιστή στο τοπικό 

δίκτυο   
 

Ο SQL server μπορεί να γίνει εγκατάσταση σε οποιοδήποτε υπολογιστή του τοπικού σας 

δικτύου. Η διαδικασία είναι ίδια και απλά θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι στις ρυθμίσεις του 

SOHO studio έχει δηλωθεί σωστά ο συγκεκριμένος υπολογιστής που τρέχει ο SQL server, το 

όνομα της βάσης, το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης.  
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3 Εγκατάσταση 
 

Αυτό το κεφάλαιο καλύπτει τα βασικά της εγκατάστασης του SOHO. Γίνεται αναφορά σε 

πολλαπλά σενάρια με βήμα προς βήμα οδηγίες ώστε η εγκατάσταση του Jazler να γίνει πιο 

εύκολη από ποτέ.  

 

3.1 Πρώτη εγκατάσταση – Βήματα για την εγκατάσταση του SOHO studio  
 

Ο SOHO studio είναι το λογισμικό με το οποίο εκπέμπετε στον αέρα. Από αυτό έχετε 

πρόσβαση στην οθόνη Studio ώστε κάνετε διαχείριση της κεντρικής αναπαραγωγής.  

Ο SOHO studio απαιτεί το USB HASP κλειδί να είναι μόνιμα συνδεδεμένο στον υπολογιστή 

που είναι εγκατεστημένος.  

Σε περίπτωση που δεν είναι ή πρώτη φορά που κάνετε εγκατάσταση του SOHO δείτε τα 

επόμενα κεφάλαια.  

Πρώτη εγκατάσταση του SOHO studio – Ο Microsoft SQL server ΔΕΝ είναι εγκατεστημένος 

σε υπολογιστή 

1. Εγκαταστήστε των USB HASP drivers 

2. Εγκαταστήστε τον SOHO SQL server 

3. Εγκαταστήστε τον Jazler SOHO Suite και επιλέξτε Studio 

4. Συνδέστε το USB HASP κλειδί 

5. Τρέξτε τον Jazler SOHO 

O SOHO studio είναι έτοιμος και τρέχει! Μπορείτε να ξεκινήσετε την διαχείριση των 

βάσεων σας και να εκπέμψετε!  

 

3.2 Κάνοντας εισαγωγή βάσεων από τον RadioStar 
 

Με την πρώτη έναρξη του SOHO θα σας ρωτήσει αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το 

εργαλείο εισαγωγής βάσεων RadioStar.  

1. Επιλέξτε τον φάκελο που περιέχει το backup του RadioStar 

2. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να κάνετε εισαγωγή 

3. Αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγή κάντε επανεκκίνηση του SOHO 

Εναλλακτικά στον πίνακα ελέγχου SOHO πατήστε βοηθήματα, εισαγωγή βάσης RadioStar 

και ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα.  
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Σημείωση: O SOHO κάνει εισαγωγή τις εικόνες που περιέχει κάθε τραγούδι. Αν θέλετε να 

γίνει εξαγωγή τους από τα ηχητικά και εισαγωγή στον SOHO τότε θα πρέπει τα τραγούδια 

να είναι προσβάσιμα κατά την εισαγωγή των βάσεων.  

 

3.3 Επανεγκατάσταση του SOHO studio – Ο Microsoft SQL server ήδη 

εγκατεστημένος σε έναν υπολογιστή και έχει βάση SOHO 
 

1. Εγκαταστήστε των USB HASP drivers 

2. Εγκαταστήστε τον Jazler SOHO Suite και επιλέξτε Studio 

3. Συνδέστε το USB HASP κλειδί 

4. Τρέξτε τον Jazler SOHO 

5. Ελέγξτε το όνομα βάσης SOHO, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης από 

τη βάση του ραδιοφώνου σας :  

a. Για προεπιλεγμένες τιμές (SOHO, sa, jazler): ακολουθήστε το βήμα 14 

b. Για τιμές των παραπάνω που έχουν καθοριστεί από τον χρήστη: 

ακολουθήστε το βήμα 6  

6. Πατήστε Ρυθμίσεις SQL server (πίνακας ελέγχου SOHO, Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις SQL 

server) 

7. Πατήστε Αναζήτηση για server ή πληκτρολογήστε το όνομα (ή IP) του υπολογιστή 

όπου είναι εγκατεστημένος ο SQL server 

Συμβουλή: ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει ίσως χρειαστεί να προσθέσετε και το 

όνομα της υπηρεσίας server (instance name), για παράδειγμα computer_name\SQLinstance 

8. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη 

9. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης 

10. Πατήστε δείτε τις εγκατεστημένες βάσεις ή πληκτρολογήστε το όνομα της βάσης 

11. Πατήστε δοκιμή σύνδεσης 

12. Πατήστε Οκ 

13. Κάντε επανεκκίνηση του SOHO 

14. Ο SOHO studio είναι έτοιμος και έχει συνδεθεί στη βάσης σας. Μπορείτε να 

συνεχίσετε να εκπέμπετε.  

 

3.4 Κάνοντας εγκατάσταση τον SOHO studio με ήδη εγκατεστημένο 

Microsoft SQL server - Ο Microsoft SQL server ήδη εγκατεστημένος σε 

έναν υπολογιστή αλλά δεν περιέχει βάση SOHO 
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Το αρχείο εγκατάστασης SOHO SQL server πραγματοποιεί αυτόματη εγκατάσταση του 

Microsoft SQL server 2014 64bit στον υπολογιστή προρυθμισμένο από εμάς.  

Όμως επειδή έχετε ήδη εγκατεστημένο SQL server τα βήματα είναι:  

1. Εγκαταστήστε των USB HASP drivers 

2. Στον SQL server δημιουργήστε μία βάση με όνομα SOHO, όνομα χρήστη sa και 

κωδικό πρόσβασης jazler 

3. Εγκαταστήστε τον Jazler SOHO Suite και επιλέξτε Studio 

4. Συνδέστε το USB HASP κλειδί 

5. Τρέξτε τον Jazler SOHO 

6. Ελέγξτε το όνομα βάσης SOHO, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης από 

τη βάση του ραδιοφώνου σας :  

a. Για προεπιλεγμένες τιμές (SOHO, sa, jazler): ακολουθήστε το βήμα 13 

b. Για τιμές των παραπάνω που έχουν καθοριστεί από τον χρήστη: 

ακολουθήστε το βήμα 7 

7. Πατήστε Ρυθμίσεις SQL server (πίνακας ελέγχου SOHO, Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις SQL 

server) 

8. Πατήστε Αναζήτηση για server ή πληκτρολογήστε το όνομα (ή IP) του υπολογιστή 

όπου είναι εγκατεστημένος ο SQL server 

Συμβουλή: ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει ίσως χρειαστεί να προσθέσετε και το 

όνομα της υπηρεσίας server (instance name), για παράδειγμα computer_name\SQLinstance 

9. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη 

10. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης 

11. Πατήστε δείτε τις εγκατεστημένες βάσεις ή πληκτρολογήστε το όνομα της βάσης 

12. Πατήστε δοκιμή σύνδεσης 

13. Πατήστε Οκ 

14. Κάντε επανεκκίνηση του SOHO 

15. Ο SOHO studio είναι έτοιμος και μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαχείριση των βάσεων 

σας 

 

3.5 Εγκατάσταση SOHO workstation -  Διαχείριση των βάσεων σας από 

άλλους υπολογιστές στο δίκτυο σας  
 

Έχετε την επιλογή να κάνετε εγκατάσταση του SOHO στους υπολογιστές σας στο δίκτυο και 

να κάνετε διαχείριση της βάσης. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να κάνετε εγκατάσταση του 

SOHO workstation το οποίο δεν απαιτεί την παρουσία USB HASP κλειδιού για να 
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λειτουργήσει. Αλλά ο SOHO workstation δεν μπορεί να εκπέμψει και δεν έχει την οθόνη 

studio.  

Για την εγκατάσταση του SOHO workstation θα χρειαστείτε μόνο το αρχείο εγκατάστασης 

του SOHO Suite. Οι drivers για το USB HASP και το αρχείο εγκατάστασης του SQL server δεν 

χρειάζονται.  

Βήματα για την εγκατάσταση του SOHO workstation: 

a. Εγκαταστήστε το Jazler SOHO suite και επιλέξτε Workstation 

b. Τρέξτε τον Jazler SOHO workstation 

c. Ο SOHO workstation εντοπίζει αυτόματα την βάση SOHO στο δίκτυο και συνδέεται 

σε αυτή 

Σε περίπτωση που δεν συνδεθεί αυτόματα:  

1. Προηγηθείτε στον πίνακα ελέγχου SOHO, ρυθμίσεις, προθαφαίρεση σταθμών 

2. Πατήστε προσθήκη σταθμού 

3. Επιλέξτε τον υπολογιστή όπου είναι εγκατεστημένος ο SQL server 

4. Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται ο υπολογιστής πατήστε για προχωρημένους  

5. Πληκτρολογήστε το όνομα υπολογιστή ή την διεύθυνση IP όπου είναι 

εγκατεστημένος ο SQL server, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης 

6. Πατήστε ανανέωση λίστας 

7. Επιλέξτε την βάση στην οποία θέλετε να συνδεθείτε, πατήστε αποδοχή και στη 

συνέχεια το κουμπί Οκ 

Έχετε συνδεθεί επιτυχώς στην βάση SOHO.  

 

3.6 Εγκατάσταση πρόσθετου SOHO studio και σύνδεση του στην ίδια βάση 

με τον κεντρικό SOHO studio – πολλαπλά SOHO studio συνδεδεμένα στην 

ίδια βάση 
 

Με τον SOHO μπορείτε πλέον να έχετε πολλαπλά studio συνδεδεμένα στην ίδια βάση. Το 

πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι ότι μπορείτε να έχετε το SOHO studio σε κατάσταση 

εκτός σύνδεσης και όταν την ενεργοποιήσετε δεν θα καταγράφεται πλέον τίποτα σχετικά με 

τις μεταδόσεις και οι ενέργειες του χρήστη όπως αναπαραγωγή τραγουδιού δεν θα 

επηρεάσει την επιλογή του τραγουδιού από τον κεντρικό SOHO studio.  

Για την εγκατάσταση επιπλέον SOHO studio, πέραν του κεντρικού, ακολουθήστε το 

κεφάλαιο Επανεγκατάσταση του SOHO studio – Ο Microsoft SQL server ήδη εγκατεστημένος 

σε έναν υπολογιστή και έχει βάση SOHO 

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, προτείνουμε να ρυθμιστεί το studio αυτό να ξεκινά σε 

κατάσταση εκτός ροής: 
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1. Πίνακας ελέγχου SOHO, ρυθμίσεις, γενικές ρυθμίσεις 

2. Πατήστε ρυθμίσεις studio  

3. Ορίστε την αρχική λειτουργία εκκίνησης σε εκτός ροής  

4. Πατήστε οκ   

 

4 Οθόνη Studio – To ψηφιακό κέντρο εκπομπής σας  
 

Η μαγεία της εκπομπής του ραδιοφώνου σας συμβαίνει στην οθόνη Studio. Ουσιαστικά 

αποτελεί ψηφιακό κέντρο εκπομπής του ραδιοφώνου σας.  

Η οθόνη Studio του SOHO παραμένει απλή και φιλική. Τώρα μπορείτε πλέον να 

τροποποίησε τη διάταξη του Studio ώστε να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Μάλιστα 

οι αλλαγές αυτές δεν είναι μόνιμες και μπορεί κάθε παραγωγός να την αλλάξει ανά πάσα 

στιγμή.  

Λένε μία εικόνα χίλιες λέξεις, αυτή είναι η οθόνη Studio!  

 

 

4.1  Μία σύντομη αλλά απαραίτητη περιήγηση στην οθόνη Studio  
 

Η μπάρα ελέγχου του SOHO, στην κορυφή της οθόνης. Εδώ θα βρείτε τα κουμπιά αλλαγής 

λειτουργίας (αυτόματος, χειροκίνητη, αναμετάδοση και εκτός ροής), το κουμπί επιλογής 

διάταξης, κουμπί πίνακα ελέγχου και φυσικά οι επιλογές ρύθμισης παραθύρου 

ελαχιστοποίηση και μεγιστοποίηση. 

Στο πάνω μέρος της οθόνης θα βρείτε το τραγούδι που παίζει στον αέρα αυτή τη στιγμή, τα 

κουμπιά ελέγχου αναπαραγωγής επόμενο, loop, pause, stop-next, restart, microphone, η 

μπάρα έντασης ήχου και το ρολόι.   
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Στο αριστερό μέρος της οθόνης θα βρείτε τα decks που περιέχουν τις επιλογές ηχητικών 

που έρχονται αμέσως μετά, δηλαδή τη λίστα αναπαραγωγής. Μπορείτε να σύρετε τα decks 

για να αλλάξετε τη σειρά και τη θέση στη λίστα αναπαραγωγής. 

Στο κέντρο της οθόνης βρίσκονται τα πάνελ. Μπορείτε να κλείσετε όποιο πάνελ θέλετε και 

να ανοίξετε όποιο χρειάζεστε εκείνη τη στιγμή. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:  

• Ιστορικό μεταδόσεων 

• Βάσεις ηχητικών 

• Instant jingles 

• Κείμενα και σημειώσεις 

• Ρολόι  

• Πληροφορίες επιλεγμένου track 

Μπορείτε να επιλέξετε τα πάνελ που θα εμφανίζονται ανάλογα με τις ανάγκες σας εκείνη 

τη στιγμή προσφέροντας την μέγιστη ταχύτητα στην εμφάνιση πληροφοριών.  

Τέλος, η δευτερεύουσα οθόνη studio σας δίνει τη δυνατότητα να διπλασιάσετε τον αριθμό 

των πάνελ και των πληροφοριών που εμφανίζονται μπροστά σας. Ένα πλεονέκτημα ιδανικό 

για όσους έχουν 2 οθόνες στον κεντρικό τους υπολογιστή.  

 

4.2 Διάταξη 
 

Έχετε στη διάθεση σας πολλές διατάξεις για να επιλέξετε και είναι οι εξής:  

 

4.2.1 Κλασσική διάταξη RadioStar 
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4.2.2 Κλασσική διάταξη με περισσότερο χώρο δεξιά της οθόνης 

 

 

4.2.3 Η απλή και μινιμαλιστική διάταξη  
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4.2.4 Η διάταξη που προσφέρει πολλές πληροφορίες ανά πάσα στιγμή 

 

4.2.5 Η διάταξη με πολλές διαθέσιμες πληροφορίες και ακόμη περισσότερο χώρο 

 

 

4.3 Χρήσιμες ενέργειες και λειτουργίες 
 

• Το δεξί κλικ στα decks αλλάζει την εμφάνισή τους. Υπάρχουν πολλές επιλογές 

ανάλογα με την πληροφορία που θέλετε να βλέπετε για κάθε deck και φυσικά και 

τον αριθμό των decks που θέλετε να εμφανίζονται 

• Με δεξί κλικ στο player αλλάζετε όχι μόνο την εμφάνιση του αλλά μπορείτε επίσης 

να κάνετε την επιλογή να εμφανίζεται και το επόμενο τραγούδι 

• Σύρσιμο από και προς τα decks. Δηλαδή μπορείτε να αλλάξετε όχι μόνο τη σειρά 

τους αλλά και να κάνετε εισχώρηση νέου deck από τις διαθέσιμες βάσεις ή ακόμα 

και από την εξερεύνηση αρχείων των Windows 
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• Δεξί κλικ στις ενδείξεις έντασης ήχου σας δίνει πρόσβαση απευθείας στις 

ρυθμίσεις καρτών ήχου και κεντρικής εξόδου από την οθόνη studio 

• Κουμπιά διαφημιστικών διαλλειμάτων και playlists. Μπορείτε ακόμα και να 

επιλέξετε και να κάνετε εισαγωγή break προηγούμενης ημέρας 

• Κουμπί μικροφώνου ενσωματωμένο στο studio. Απλά επιλέγετε την είσοδο του 

μικροφώνου στις ρυθμίσεις καρτών ήχου και κεντρικής εξόδου και ενεργοποιείτε 

την είσοδο μικροφώνου από τις ρυθμίσεις studio (ενεργοποιημένο από 

προεπιλογή) 

• Κλείσιμο και άνοιγμα των πάνελ ώστε γρήγορα και εύκολα να προσαρμόζετε τις 

πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην οθόνη studio 

• Δεξί κλικ στο λογότυπο του SOHO πάνω αριστερά για να επιλέξετε ανάλυση του 

παραθύρου 

 

5 Βάσεις 
 

Τα ηχητικά σας αρχεία στον SOHO είναι οργανωμένα στις αντίστοιχες βάσεις. Κάθε βάση 

έχει τη χρήση της και παρακάτω θα τις εξετάσουμε αναλυτικά.  

 

 

5.1 Βάση Τραγουδιών 
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Στη βάση τραγουδιών θα κάνετε εισαγωγή όλων των τραγουδιών σας οργανωμένα σε 

κατηγορίες. 

 

5.1.1 Επεξεργασία κατηγοριών  
 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, Βάσεις, Τραγούδια 

2. Πατήστε κατηγορίες τραγουδιών (κάτω αριστερά) 

 

Στο παράθυρο αυτό μπορείτε να τροποποιήσετε τις κατηγορίες τραγουδιών με διάφορους 

τρόπους:  

1. Προσθήκη κατηγορίας 

2. Διαγραφή κατηγορίας 
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3. Μετονομασία κατηγορίας 

4. Επιλογή συγκεκριμένου χρώματος για μία κατηγορία 

5. Προσθήκη σχολίων για κάθε κατηγορία 

6. Αλλαγή του ονόματος εμφάνισης των κατηγορία 1, κατηγορία 2 και κατηγορία 3 

όπως επιθυμείτε. Τα ονόματα αυτά θα αντικαταστήσουν σε όλο το πρόγραμμα τα 

παραπάνω 

 

5.1.2 Εισαγωγή τραγουδιών  
 

Προτείνεται να διαβάσετε πρώτα το κεφάλαιο Επεξεργασία κατηγοριών 

Μπορείτε να προχωρήσετε στην εισαγωγή τραγουδιών με 2 τρόπους είτε ένα προς ένα είτε 

μαζικά 

 

5.1.2.1 Μαζική εισαγωγή  

 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, τραγούδια 

2. Πατήστε μαζική εισαγωγή 

3. Επιλέξτε τον φάκελο που περιέχει τα τραγούδια που θέλετε να κάνετε εισαγωγή 

και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή για αναζήτηση σε 

υποφακέλους 

4. Η επιλογή να μην γίνει εισαγωγή αρχείων που έχουν ακριβώς ίδιο όνομα αλλά 

βρίσκονται σε διαφορετικό φάκελο θα αγνοήσει τραγούδια που υπάρχουν ήδη και 

έχουν γίνει εισαγωγή από άλλον φάκελο 

5. Επιλέξτε την επισήμανση νέων ηχητικών ώστε να μπορείτε να διαχειριστείτε τα νέα 

αρχεία εύκολα 

6. Από τα αρχεία που θα εντοπίσει ο SOHO στον φάκελο επιλέξτε ποια θέλετε να 

γίνουν εισαγωγή 

7. Συμπληρώστε τα στοιχεία και κατηγορίες που θα έχουν τα τραγούδια αυτά 

8. Παρακαλώ περιμένετε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και πατήστε το 

ολοκλήρωση 

5.1.2.2 Προσθήκη ενός τραγουδιού 

 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, τραγούδια 

2. Πατήστε προσθήκη νέου 

3. Επιλέξτε ηχητικό αρχείο 
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4. Επιλέξτε αν θα γίνει εξαγωγή των μεταδεδομένων από το ίδιο το αρχείο ή αν θα 

χρησιμοποιηθεί το όνομα του αρχείου για ορισμό καλλιτέχνη και τίτλου 

5. Επιλέξτε αν θέλετε να γίνει αυτόματος εντοπισμός θέσεων μίξης 

6. Επεξεργαστείτε τις υπόλοιπες πληροφορίες του τραγουδιού όπως καλλιτέχνης, 

κατηγορίες, ανακοίνωση τραγουδιού, διαχωρισμός τραγουδιού 

 

 

5.1.3 Έλεγχος των μεταδόσεων και των στατιστικών τραγουδιών  
   

5.1.3.1 Αριθμός μεταδόσεων επιλεγμένων τραγουδιών  

 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, τραγούδια 

2. Επιλέξτε τα φίλτρα για την εμφάνιση των τραγουδιών που επιθυμείτε να έχετε τα 

στατιστικά στοιχεία 

3. Πατήστε στατιστικά μεταδόσεων 

4. Ορίστε τις επιλογές των στατιστικών όπως την περίοδο για την οποία 

ενδιαφέρεστε 

5. Πατήστε υπολογισμός 

6. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τα στατιστικά σε αρχείο κειμένου ή σε 

αναφορά SOHO 
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5.1.3.2 Ημερομηνίες και ώρες μετάδοσης ενός συγκεκριμένου τραγουδιού 

 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, τραγούδια 

2. Ενεργοποιήστε το πίνακας μεταδόσεων  

3. Επιλέξτε τραγούδι 

4. Ελέγξτε τις ημέρες και ώρες μετάδοσης του τραγουδιού στον πίνακα μεταδόσεων 

 

 

5.1.4 Εκτύπωση λίστας αναφοράς τραγουδιών 
 

Για να δημιουργήσετε μία αναφορά επιλεγμένων τραγουδιών: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, τραγούδια 
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2. Ορίστε τα φίλτρα των τραγουδιών τα οποία θέλετε να περιέχονται στην αναφορά 

3. Πατήστε εκτύπωση λίστας 

4. Επιλέξτε προσανατολισμό της αναφοράς 

5. Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε να εμφανίζεται στην αναφορά 

6. Πατήστε εξαγωγή  

 

 

5.1.5 Εξαγωγή των δεδομένων τραγουδιών σε αρχείο κειμένου – εξαγωγή σε 

playlister 
 

Για να κάνετε εξαγωγή των στοιχείων των τραγουδιών σε αρχείο κειμένου:  

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, τραγούδια 

2. Πατήστε εξαγωγή σε playlister 

3. Αν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το εργαλείο αυτό πατήστε το 

διαμόρφωση πεδίων. Αν έχετε κάνει τη  διαμόρφωση ήδη ακολουθήστε το βήμα 6 

4. Στο πάνω μέρος της οθόνης μπορείτε να δείτε τα στοιχεία των τραγουδιών που θα 

γίνουν εξαγωγή. Μπορείτε να τα τροποποιήσετε είτε πληκτρολογώντας είτε 

πατώντας τις λέξεις κλειδιά στο κάτω μέρος του παραθύρου. Σε περίπτωση που 

θέλετε να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη μορφή πατήστε το επαναφορά αρχικής 

δομής 
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5. Πατήστε την προεπισκόπηση για να δείτε ακριβώς πως θα εμφανιστούν οι 

πληροφορίες των τραγουδιών στο αρχείο κειμένου. Αν είστε ικανοποιημένος 

πατήστε το κουμπί Οκ  

6. Επιλέξτε αν θα γίνει εξαγωγή όλων των τραγουδιών ή μόνο εκείνων που έχουν 

προστεθεί μετά την επιλεγμένη ημερομηνία και πατήστε εξαγωγή 

7. Επιλέξτε τον φάκελο που θα δημιουργηθεί το αρχείο και το όνομά του 

 

5.1.6 Μαζική αλλαγή στοιχείων τραγουδιών 
 

Μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία πολλαπλών τραγουδιών (καλλιτέχνης, τοποθεσία 

ηχητικών αρχείων, απενεργοποίηση, πάγωμα κτλ.) μαζικά, με πολύ λίγο κόπο: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, τραγούδια 

2. Επιλέξτε τα φίλτρα για την εμφάνιση των επιθυμητών τραγουδιών  

3. Επιλέξτε μαζικά τα τραγούδια που θέλετε 

a. Control+a για επιλογή όλων των τραγουδιών που εμφανίζονται 
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b. Control+κλικ για να προσθέσετε στα επιλεγμένα και αυτό στο οποίο 

πατήσατε κλικ 

c. Επιλογή του πρώτου επιθυμητού τραγουδιού και στη συνέχεια shift+κλικ 

για να επιλέξετε όλα τα τραγούδια μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας 

επιλογής 

4. Δεξί κλικ σε ένα από τα επιλεγμένα τραγούδια 

5. Επιλέξτε μία από τις επιλογές που παρέχονται ή  

6. Πατήστε μαζική αλλαγή για περισσότερες επιλογές 

 

5.1.7 Προγραμματισμός κατηγορίας, τραγουδιού και καλλιτέχνη για μετάδοση 
 

Στον SOHO μπορείτε να προγραμματίσετε τα τραγούδια σας, τις κατηγορίες και τους 

καλλιτέχνες με διάφορους τρόπους. Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο που σας ταιριάζει και 

πιο συγκεκριμένα:  
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• Αυτόματο πρόγραμμα 

• Playlists και μέθοδος προγραμματισμού playlister (playlists προγραμματισμένες 

χρησιμοποιώντας αρχεία κειμένου που έχουν εξαχθεί από άλλα προγράμματα)  

• Προγραμματισμός force clocks 

• Ημερήσια playlist 

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το κεφάλαιο Προγραμματισμός 

 

5.1.8 Ρύθμιση διαχωρισμού τραγουδιού, διαχωρισμού επόμενων ημερών και 

καλλιτέχνη 
 

Ο διαχωρισμός τραγουδιού είναι ο ελάχιστος χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ 2 συνεχόμενων 

μεταδόσεων ενός τραγουδιού. Χρησιμοποιείται στα τραγούδια αλλά και στους καλλιτέχνες.  

Ο SOHO δεν διαθέτει γενικό κανόνα διαχωρισμού τραγουδιού. Μπορείτε να ορίσετε τον 

διαχωρισμό του κάθε τραγουδιού από την εγγραφή του είτε μεμονωμένα είτε μαζικά. 

Επίσης, υπάρχει επιλογή διαχωρισμού μετάδοσης τραγουδιού για τις Χ επόμενες μέρες και 

για Υ λεπτά. Ακόμη υπάρχει και επιλογή διαχωρισμού καλλιτέχνη. 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, αυτόματο πρόγραμμα 

2. Πατήστε ρυθμίσεις αυτόματου προγράμματος 

3. Πατήστε ρυθμίσεις 

4. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την επιλογή τραγουδιών σύμφωνα με τις ανάγκες σας και 

πατήστε Οκ 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε το κεφάλαιο Αυτόματο Πρόγραμμα 

 

5.1.9 Ρύθμιση διαχωρισμού για συγκεκριμένο τραγούδι 
 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, τραγούδια 

2. Διπλοπατήστε το τραγούδι που θέλετε 

3. Στο κάτω μέρος της καρτέλας τραγουδιού βρίσκεται η ενότητα διαχωρισμός 

τραγουδιού  

 

5.1.10 Δημιουργία κανόνων επιλογής μουσικής 
 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, αυτόματο πρόγραμμα 

2. Πατήστε ρυθμίσεις αυτόματου προγράμματος 

3. Πατήστε κανόνες 
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4. Δημιουργήστε κανόνες για τις επιλογές μουσικές σύμφωνα με τις ανάγκες του 

σταθμού σας 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε το κεφάλαιο Αυτόματο Πρόγραμμα 

 

5.1.11 Χρησιμοποιώντας τρίτα προγράμματα για τον προγραμματισμό της ροής σας 

– προγράμματα playlister 
 

Ο SOHO μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλα προγράμματα που προγραμματίζουν τη ροή 

σας και εξάγουν playlist/αρχείο κειμένου με αυτή.  

 

5.1.11.1 Αρχικές Ρυθμίσεις 

 

Για να κάνετε τη σύνδεση και τις αρχικές ρυθμίσεις θα πρέπει να κάνετε εξαγωγή των 

τραγουδιών σε αρχείο κειμένου και να τα κάνετε εισαγωγή στο πρόγραμμα 

playlister/δημιουργίας ροής.  

Και τα δύο προγράμματα θα έχουν ένα κοινό αριθμό/κωδικό αναφοράς για κάθε 

τραγούδι. Με τον τρόπο αυτό όταν το ένα πρόγραμμα χρησιμοποιεί τον αριθμό/κωδικό 

αυτό, το άλλο πρόγραμμα θα γνωρίζει για ποιο ηχητικό πρόκειται.  

Αυτό ο κωδικός αναφοράς μπορεί να είναι είτε o κωδικός playlister (ορίζεται χειροκίνητα 

από τον χρήστη για κάθε τραγούδι) ή ο αυτόματος κωδικός Jazler (μοναδικός κωδικός που 

αυξάνεται αυτόματα για κάθε τραγούδι που γίνεται εισαγωγή στον SOHO).   

 

Για την εξαγωγή της βάσης τραγουδιών σε αρχείο κειμένου δείτε το κεφάλαιο Εξαγωγή των 

δεδομένων τραγουδιών σε αρχείο κειμένου – εξαγωγή σε playlister 

 

5.1.11.2 Εισαγωγή playlist – προγραμματίζοντας τη ροή από playlister προγράμματα 

 

Για να προγραμματίσετε τη ροή του SOHO μέσω πρόγραμμα playlister, θα πρέπει να κάνετε 

εισαγωγή αρχείων κειμένου που έχουν εξαχθεί από το πρόγραμμα playlister: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, playlists 

2. Πατήστε εισαγωγή playlists  

3. Προσθέστε τα αρχεία κειμένου που θέλετε να γίνουν εισαγωγή 

4. Επιλέξτε τη μορφοποίηση των εισαγόμενων playlists 

a. Prodigy import filter: αρχεία κειμένου που περιέχουν τον μοναδικό κωδικό 

αναφοράς για κάθε ηχητικό 

b. Filenames import filter: αρχεία κειμένου που περιέχουν την πλήρη 

διαδρομή των αρχείων  
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5. Πατήστε έναρξη εισαγωγής 

6. Πατήστε Οκ  

 

5.1.12 Εικόνες τραγουδιών  
 

Ο SOHO μπορεί να κάνει εξαγωγή των εικόνων από τα μεταδεδομένα των τραγουδιών και 

στη συνέχεια να τα χρησιμοποιήσει. Πλεονεκτήματα που θα έχετε:  

• Η εικόνα του τραγουδιού θα εμφανίζεται κατά την αναπαραγωγή του στο Studio 

• Εμφάνιση της εικόνας στις πληροφορίες τραγουδιού 

• Η εικόνα μπορεί  να «ανέβει» στον server σας μέσω FTP. Για περισσότερες 

πληροφορίες απευθυνθείτε στον τεχνικό σας. Μπορείτε να δείτε και το κεφάλαιο 

Ενημέρωση Internet 

 

Ακόμη, σε περίπτωση που το τραγούδι δεν έχει ενσωματωμένη εικόνα, μπορείτε να ορίσετε 

τις δικές σας εικόνες από τον υπολογιστή σας ή άλλο τραγούδι αλλά και να 

αντικαταστήσετε υπάρχουσες εικόνες με νέες.  

Μπορείτε να βρείτε τις παραπάνω επιλογές:  

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, τραγούδια 

2. Διπλοπατήστε το τραγούδι 

3. Στην ενότητα ανακοίνωση μεταδεδομένων μπορείτε να 

a. Αντιγράψετε εικόνα από τις ήδη υπάρχουσες στη βάση 

b. Εισάγετε εικόνα από ένα αρχείο εικόνας στον υπολογιστή σας 

c. Εισάγετε εικόνα από το tag/μεταδεδομένα 

d. Να κάνετε εκκαθάριση της εικόνας 

4. Πατήστε Οκ για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές 

 

 

5.2 Spots/Διαφημίσεις 
 

Τα διαφημιστικά πακέτα είναι κρίσιμα για τον ραδιοφωνικό σας σταθμό. Για αυτό το λόγο η 

διαχείριση τους είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του προγράμματος αυτοματισμού ώστε η 

εισαγωγή και ο προγραμματισμός των διαφημίσεων να γίνεται γρήγορα και αποδοτικά. Ο 

SOHO διαθέτει αποκλειστική βάση για τις διαφημίσεις με πολλά εργαλεία και ρυθμίσεις. Τα 

εργαλεία αυτά θα αυξήσουν την απόδοση σας στο μέγιστο.  
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Η οργάνωση των spot γίνεται μέσω καμπάνιας. Κάθε καμπάνια έχει ιδιότητες, κατηγορίες  

και επιλογές όπως ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης.  

Μάλιστα μπορείτε να προσθέσετε πολλαπλά ηχητικά σε μία καμπάνια για να 

προγραμματίσετε πολλαπλά αρχεία μέσα από την ίδια καρτέλα.  

 

5.2.1 Ορισμός ωρών διαφημιστικών διαλλειμάτων/breaks και ιδιότητες τους 
 

Είναι πολύ σημαντικό να αποφασίσετε και να ρυθμίσετε τις ώρες των  διαφημιστικών 

διαλλειμάτων. Από προεπιλογή, ο SOHO έχει breaks στην κορυφή της ώρας (ΧΧ:00) και στο 

κάθε μισό της ώρας (ΧΧ:30) που είναι και το πιο κοινό για έναν ραδιοφωνικό σταθμό. 

Μπορείτε να τροποποιήσετε τα εξής: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, Spots/Διαφημίσεις 

2. Πατήστε ρυθμίσεις spots 

3. Πατήστε διαφημιστικά break 

4. Οι διαθέσιμες ενέργειες είναι:  

a. Προσθήκη break 

b. Διαγραφή break 

c. Ορισμός θέσης break για κάθε διαφημιστικό διάλλειμα, αρχή break, break 

τελειώνει εδώ και τοποθέτηση του break ώστε spots με προτεραιότητα 

ανακοίνωση ώρας να μεταδοθούν όσο πιο κοντά γίνεται στην δηλωμένη 

ώρα του break 

d. Ορισμός διαφημιστικού διαλλείματος ως ορατό 

e. Ρύθμιση των breaks για το αν θα ξεκινήσουν άμεσα, βέβαια κάνοντας fade 

out το τραγούδι που παίζει εκείνη τη στιγμή. Η άμεση εκκίνηση είναι 

διαθέσιμη για κάθε break και για κάθε μέρα της εβδομάδας 

5. Πατήστε Οκ 
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5.2.2 Άμεση εκκίνηση διαφημιστικού break – Πώς να ορίσετε ένα break να ξεκινάει 

άμεσα στην αντίστοιχη ώρα (κάνοντας fade το τραγούδι που παίζει εκείνη τη 

στιγμή) 
 

Υπάρχουν φορές που ένα διαφημιστικό διάλλειμα θα πρέπει να ξεκινήσει ακριβώς την ώρα 

που έχει δηλωθεί και προγραμματιστεί ανεξάρτητα από τι παίζει εκείνη τη στιγμή.  

Για να το επιτύχετε αυτό: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, Spots/διαφημίσεις 

2. Πατήστε ρυθμίσεις spots 

3. Πατήστε διαφημιστικά break 

4. Βεβαιωθείτε ότι η άμεση εκκίνηση είναι ενεργοποιημένη για τα break που 

θέλετε να ξεκινάνε άμεσα στην αντίστοιχη ώρα τους 

5. Πατήστε Οκ 

 

5.2.2.1 Ρυθμίζοντας τις προτεραιότητες των διαφημιστικών διαλειμμάτων – Πως να 

οργανώσετε τις ενότητες των breaks 

 

Προτείνεται να διαβάσετε πρώτα το κεφάλαιο Ορισμός ωρών διαφημιστικών 

διαλλειμάτων/breaks και ιδιότητες τους 

 

Θα πρέπει να αποφασίσετε ποιες προτεραιότητες θα χρησιμοποιείτε για τον 

προγραμματισμό των διαφημίσεων. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργήσετε σταθερή δομή 
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του διαλλείματος και ο προγραμματισμός των spots θα γίνει πολύ πιο εύκολος. Ένα 

κλασσικό παράδειγμα δομής break είναι: 

➢ Σήμα σταθμού 

➢ Έναρξη break 

➢ Ανακοίνωση ώρας 

➢ Μετάδοση διαφημιστικών 

➢ Καιρός 

➢ Νέα 

➢ Λήξη break 

 

Κάθε προτεραιότητα στον SOHO έχει ένα μοναδικό αριθμό και καθορίζει την σειρά με την 

οποία θα παίξουν τα spots.  

Εν ολίγης: Ένα spot με προτεραιότητα 3 θα παίξει 

• ΜΕΤΑ από όλα τα spot που έχουν προγραμματιστεί με προτεραιότητα 1 και 2 

• Και ΠΡΙΝ από όλα τα διαφημιστικά προτεραιότητας 4, 5, 6 κτλ.  

 

Δεν είναι ανάγκη να θυμάστε απέξω όλους αυτούς τους αριθμούς των προτεραιοτήτων! 

Είναι πολύ πιο εύκολο να θυμάται κάποιος ένα όνομα και για αυτό το λόγο έχετε την 

επιλογή να δώσετε στις προτεραιότητες τα ονόματα που θέλετε.  

Για να ρυθμίσετε τις προτεραιότητες:  

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, Spots/διαφημίσεις 

2. Πατήστε ρυθμίσεις spots 

3. Πατήστε προτεραιότητες  

4. Προσθέστε, διαγράψτε, μετονομάστε ή κάνετε εισχώρηση προτεραιοτήτων.  

5. Χρησιμοποιήστε τις ειδικές αναθέσεις για να  

a. Ορίσετε μία προτεραιότητα ως ανακοίνωση ώρας. Η ανακοίνωση ώρας 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμιστεί η θέση του break. Αν οριστεί ως 

θέση πακέτου η ανακοίνωση ώρας τότε όλα τα spot που έχουν 

προγραμματιστεί με αυτή την προτεραιότητα θα παίξουν όσο πιο κοντά 

γίνεται στην αναφερόμενη ώρα break. 

b. Ορίσετε μία προτεραιότητα ως προτεραιότητα playlister. Χρησιμοποιείται 

όταν προγραμματίζετε τα διαφημιστικά σας με εξωτερικά/τρίτα 

προγράμματα. 

c. Ορισμός προτεραιότητας ως προαιρετική. Τα spots που έχουν 

προγραμματιστεί με προαιρετική προτεραιότητα θα μεταδοθούν μόνο εάν 
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στο break υπάρχει τουλάχιστον ένα spot προγραμματισμένο να παίξει που 

είναι προεπιλεγμένη κατηγορία δηλαδή διαφημίσεις.  

6. Πατήστε Οκ 

 

 

 

5.2.2.2 Προαιρετική προτεραιότητα – ρυθμίστε ένα spot να παίξει μόνο αν παίζει και spot 

με κατηγορία διαφημίσεις 

 

Ένα spot που ανακοινώνει την έναρξη των διαφημίσεων θα πρέπει να παίζει μόνο όταν 

υπάρχει και τουλάχιστον ένα διαφημιστικό/εμπορικό spot. Για παράδειγμα, αν δεν παίζετε 

διαφημίσεις το βράδυ και το break έχει μόνο το σήμα σταθμού, δεν θα πρέπει να παίξει το 

spot έναρξης διαφημίσεων.  

Για να το ρυθμίσετε: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, Spots/διαφημίσεις 

2. Πατήστε Ρυθμίσεις spots 

3. Πατήστε προτεραιότητες 

4. Επιλέξτε την προτεραιότητα που θα χρησιμοποιήσετε για τον προγραμματισμό του 

spot έναρξης διαφημίσεων 

5. Πατήστε το ορίστε την προτεραιότητα ως προαιρετική. Η επιλεγμένη 

προτεραιότητα θα γίνει πράσινη. 

6. Πατήστε Οκ 
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5.2.3 Προσθήκη και προγραμματισμός ενός διαφημιστικού/καμπάνιας στη βάση 

Spots/διαφημίσεων 
 

Προτείνεται να διαβάσετε τα κεφάλαια  

Ορισμός ωρών διαφημιστικών διαλλειμάτων/breaks και ιδιότητες τους  

Ρυθμίζοντας τις προτεραιότητες των διαφημιστικών διαλειμμάτων – Πως να οργανώσετε τις 

ενότητες των breaks 

 

Η οργάνωση των διαφημιστικών στον SOHO γίνεται με τις καμπάνιες. Για να κάνετε 

προσθήκη και προγραμματισμό ενός spot: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, Spots/διαφημίσεις 

2. Πατήστε προσθήκη καμπάνιας 

3. Επιλέξτε ημερομηνία και ώρα λήξης της καμπάνιας, δηλαδή πότε ο SOHO 

αυτόματα θα σταματήσει να μεταδίδει τα spot της καμπάνιας 

Συμβουλή: επιλέξτε ποτέ αν πρόκειται για μία μόνιμη καμπάνια που περιέχει spot όπως 

σήμα σταθμού, ανακοίνωση ώρας, trailer εκπομπών κτλ. 

4. Επιλέξτε το ηχητικό αρχείο που θα προστεθεί στην καμπάνια 

5. Επιλέξτε αν θέλετε ο SOHO να εντοπίσει αυτόματα τις θέσεις μίξης του αρχείου 

6. Συμπληρώστε στην καρτέλα της καμπάνιας τα στοιχεία της 

Συμβουλή: είναι χρήσιμο να ορίζετε κατηγορίες στις καμπάνιες των spots. Θα σας βοηθήσει 

τόσο στη διαχείριση όσο και στην χρήση χαρακτηριστικών όπως η προαιρετική  

προτεραιότητα 

7. Αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα ηχητικά αρχεία στην καμπάνια 

8. Επιλέξτε μέθοδο προγραμματισμού 

a. Εβδομαδιαία, για να προγραμματίσετε την καμπάνια σε εβδομαδιαία βάση 

b. Ημερήσια, για να προγραμματίσετε την καμπάνια ξεχωριστά για κάθε 

ημέρα που θα είναι ενεργή 

c. Playlister, όταν προγραμματίζετε τα διαφημιστικά σας χρησιμοποιώντας 

εξωτερικά προγράμματα προγραμματισμού διαφημίσεων 

9. Πατήστε προγραμματισμός spots 

10. Επιλέξτε σύστημα προγραμματισμού 

a. Σε συγκεκριμένη σειρά: ο χρήστης έχει τον απόλυτο έλεγχο και 

προγραμματίζει ποιο spot θα παίξει πότε 

b. Σε σειρά: ο SOHO θα μεταδίδει τα ηχητικά αρχεία της καμπάνιας διαδοχικά, 

με βάση τη σειρά προσθήκης τους στην καμπάνια 
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c. Τυχαία: ο SOHO θα επιλέγει τυχαία ένα spot/ηχητικό αρχείο να μεταδοθεί 

σε κάθε προγραμματισμό της καμπάνιας 

11. Επιλέξτε την προτεραιότητα με την οποία θα προγραμματιστεί η καμπάνια. Η 

προτεραιότητα ορίζει τη σειρά μετάδοσης του spot μέσα στο break 

12. Χρησιμοποιήστε: 

a. Είτε το κουμπί ορισμός για να προγραμματίσετε την καμπάνια κελί-κελί 

b. Είτε το δεξί κλικ σε ένα κελί για να προγραμματίσετε το spot για όλες τις 

μέρες της αντίστοιχης ώρας 

c. Είτε χρησιμοποιώντας τις προεπιλογές, δηλαδή αποθηκευμένους 

προγραμματισμούς  

13. Ελέγξτε από τι απαρτίζεται κάθε break ελέγχοντας την προεπισκόπηση break 

14. Πατήστε Οκ 
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5.2.4 Προγραμματισμός διαφημίσεων χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες 

προεπιλογές 
 

Συμβουλευτείτε το κεφάλαιο Προσθήκη και προγραμματισμός ενός 

διαφημιστικού/καμπάνιας στη βάση Spots/διαφημίσεων 

 

5.2.5 Προγραμματίστε ένα spot να παίξει σε συγκεκριμένη ώρα ακριβώς (κάνοντας 

fade out το τραγούδι που παίζει) 
 

Συμβουλευτείτε πρώτα τα κεφάλαια 

Ορισμός ωρών διαφημιστικών διαλλειμάτων/breaks και ιδιότητες τους 

Άμεση εκκίνηση διαφημιστικού break – Πώς να ορίσετε ένα break να ξεκινάει άμεσα στην 

αντίστοιχη ώρα (κάνοντας fade το τραγούδι που παίζει εκείνη τη στιγμή) 
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Ρυθμίζοντας τις προτεραιότητες των διαφημιστικών διαλειμμάτων – Πως να οργανώσετε τις 

ενότητες των breaks 

 

Σε αρκετές περιπτώσεις ίσως χρειαστεί κάποια συγκεκριμένα spots να παίξουν ακριβώς 

στην ώρα προγραμματισμού, δηλαδή ακριβώς στην κορυφή της ώρας κόβοντας και το 

τραγούδι που παίζει εκείνη τη στιγμή.  

Για να το επιτύχετε:  

1. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ή προσθέστε νέο break για την συγκεκριμένη ώρα που 

θέλετε 

2. Βεβαιωθείτε ότι το break της συγκεκριμένης ώρας έχει ενεργοποιημένη την άμεση 

εκκίνηση 

3. Προσθέστε το spot στη βάση spots/διαφημίσεων 

4. Προγραμματίστε το spot να παίξει στο συγκεκριμένο break και επιλέξτε μία 

προτεραιότητα ώστε να είναι από τα πρώτα spot του break 

 

5.2.6 Αναφορά πραγματικών ωρών μετάδοσης ενός spot 
 

Οι πελάτες σας θα θέλουν αναφορά που να δείχνει ότι τα διαφημιστικά τους έπαιξαν 

σωστά και στην ώρα τους. Είναι απολύτως κατανοητό και ο SOHO διαθέτει το αντίστοιχο 

εργαλείο. Για να εξάγετε την αναφορά πραγματικών ωρών μετάδοσης ενός spot: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, Spots/διαφημίσεις 

2. Δεξί κλικ στην καμπάνια για την οποία θέλετε την αναφορά 

3. Πατήστε εκτύπωση/εξαγωγή πραγματικών ωρών μετάδοσης 

 

5.2.7 Αναφορά προγραμματισμού διαφήμισης 
 

Όταν έχετε έναν νέο πελάτη είναι λογικό να επιθυμεί να δει πότε ακριβώς 

προγραμματίστηκε το διαφημιστικό του: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, Spots/διαφημίσεις 

2. Δεξί κλικ στην καμπάνια για την οποία θέλετε την αναφορά 

3. Πατήστε εκτύπωση/εξαγωγή προγραμματισμού spot 

 

5.2.8 Αναφορά ενεργών διαφημίσεων μεταξύ ημερομηνιών 
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Μπορείτε να εξάγετε και εκτυπώσετε αναφορά όλων των spots που «τρέχουν», δηλαδή 

είναι ενεργά μεταξύ ημερομηνιών που θα ορίσετε. Αυτή η αναφορά περιέχει πληροφορίες 

σχετικά με τις καμπάνιες και όχι τον προγραμματισμό τους.  

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, Spots/διαφημίσεις 

2. Πατήστε αναφορές 

3. Επιλέξτε ημερομηνία έναρξης και τέλους για την περίοδο που ενδιαφέρεστε και αν 

θέλετε κάτι πιο συγκεκριμένο επιλέξτε το από τα διαθέσιμα φίλτρα 

4. Πατήστε εκτύπωση λίστας διαφημίσεων 

 

5.2.9 Αναφορά ημερήσιου προγραμματισμού 
 

Η αναφορά ημερήσιου προγραμματισμού σας παρουσιάζει όλα τα διαφημιστικά 

διαλλείματα και τα spots που έχει το καθένα. 

Μπορείτε να βρείτε την αναφορά: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, Spots/διαφημίσεις 

2. Πατήστε αναφορές 

3. Επιλέξτε την ημερομηνία για την οποία θέλετε την αναφορά 

4. Πατήστε εκτύπωση ημερήσιας αναφοράς 

 

5.2.10 Ελέγχοντας αν τα διαφημιστικά διαλλείματα υπερβαίνουν το χρονικό όριο 

που επιθυμείτε 
 

Μπορείτε να έχετε συνολική εικόνα των διαφημιστικών σας break και των χρόνων τους 

από: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, Spots/διαφημίσεις 

2. Πατήστε στατιστικά break 

3. Επιλέξτε ημερομηνία για την οποία ενδιαφέρεστε και κάντε επισκόπηση των 

διαλλειμάτων και των χρόνων τους 

 

5.2.11 Προγραμματισμός διαφημίσεων μέσω εξωτερικών προγραμμάτων – playlister 
 

 

5.3 Jingles 
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Τα jingles είναι πολύ σημαντικά για τον σταθμό σας επειδή είναι εκείνα που τον 

χαρακτηρίζουν όπως τα σήματα σταθμού.  

O SOHO έχει ειδική βάση αφιερωμένη στα jingles ώστε να μπορείτε να τα οργανώσετε και 

να τα διαχειριστείτε.  

 

 

5.3.1 Επεξεργασία κατηγοριών jingles  
 

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις κατηγορίες των jingles σας με τον εξής τρόπο: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, Jingles 

2. Πατήστε επεξεργασία κατηγοριών  

3. Προσθέστε, διαγράψτε, μετονομάστε και προσθέστε σχόλια στις κατηγορίες σας 

4. Πατήστε Οκ 
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5.3.2 Προσθήκη jingles στη βάση 
 

Στον SOHO μπορείτε με μεγάλη ευκολία να προσθέσετε τα jingles σας.  
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5.3.2.1 Προσθήκη ενός jingle 

 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, Jingles 

2. Πατήστε προσθήκη νέου 

3. Επιλέξτε το ηχητικό αρχείο  

4. Συμπληρώστε την καρτέλα του Jingle 

Συμβουλή: αναθέστε ιδιότητες στα jingles ώστε να τα κατηγοριοποιήσετε 

5. Πατήστε Οκ 

 

5.3.2.2 Μαζική εισαγωγή jingles 

 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, Jingles 

2. Πατήστε μαζική εισαγωγή 

3. Επιλέξτε τον φάκελο που περιέχει τα ηχητικά αρχεία 

4. Πατήστε επόμενο 

5. Παρακαλώ περιμένετε να ολοκληρωθεί η αναζήτηση, επιλέξτε τα αρχεία που θα 

κάνετε εισαγωγή και πατήστε επόμενο 

6. Επιλέξτε τα στοιχεία που θα έχουν τα jingles 

7. Όταν ολοκληρωθεί  διαδικασία πατήστε ολοκλήρωση 

 

5.3.3 Ρύθμιση προθέματος κωδικού playlister 
 

Ο κωδικός playlister χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ηχητικών μεταξύ 2 προγραμμάτων.  

Για να αλλάξετε το πρόθεμα: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, Jingles 

2. Πατήστε ρυθμίσεις βάσης 

3. Τροποποιήστε το πρόθεμα 

4. Πατήστε Οκ 

 

5.3.4 Εξαγωγή δεδομένων jingles σε αρχείο κειμένου – Εξαγωγή σε playlister 
 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, Jingles 
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2. Πατήστε εξαγωγή σε playlister 

3. Αν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το εργαλείο αυτό τότε πατήστε 

διαμόρφωση πεδίων. Αν έχετε ήδη διαμορφώσει τα πεδία και τη μορφή του 

αρχείου προχωρήστε στο βήμα 6 

4. Στο πάνω μέρος του παραθύρου θα βρείτε τη μορφή με την οποία θα γίνει η 

εξαγωγή των στοιχείων κάθε jingle. Μπορείτε να τροποποιήσετε τη μορφή είτε 

πληκτρολογώντας είτε πατώντας τις λέξεις κλειδιά από το κάτω μέρος του 

παραθύρου. Αν θέλετε να επαναφέρετε την αρχική δομή πατήστε επαναφορά 

αρχικής δομής. 

5. Πατήστε προεπισκόπηση για να δείτε ακριβώς πως θα εμφανίζονται τα στοιχεία 

των jingles. Κάθε γραμμή αποτελεί και τα στοιχεία ενός jingle. Όταν είστε έτοιμοι 

πατήστε Οκ 

6. Πατήστε εξαγωγή 

7. Επιλέξτε τον φάκελο και το όνομα του αρχείου 

8. Επιλέξτε την κωδικοποίηση του αρχείου 
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5.3.5 Προγραμματισμός μετάδοσης jingle 
 

Για να προγραμματίσετε jingles να μεταδοθούν μεταξύ των τραγουδιών σας μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε: 

• Αυτόματο πρόγραμμα 

• Playlists και μέθοδο προγραμματισμού playlister (δημιουργία ροής κάνοντας 

εισαγωγή αρχεία κειμένου από τρίτα προγράμματα) 

• Force clocks 

• Ημερήσια playlist 

 

Για κάθε ένα από τα παραπάνω απευθυνθείτε στο αντίστοιχο κεφάλαιο στην ενότητα 

Προγραμματισμός 

 

5.4 Λοιπά assets 
 

Στη βάση assets μπορείτε να προσθέσετε όλα τα ηχητικά τα οποία δεν ανήκουν στις άλλες 

βάσεις. Για παράδειγμα ηχητικά όπως χαλιά παραγωγών, εκπομπές/dj sets, προ 

ηχογραφημένες εκπομπές και άλλα μπορούν να προστεθούν στη βάση assets.  
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5.4.1 Επεξεργασία κατηγοριών assets 
 

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις κατηγορίες της βάσης assets: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, λοιπά assets 

2. Πατήστε επεξεργασία κατηγοριών 

3. Προσθέστε, διαγράψτε, μετονομάστε και προσθέστε σχόλια στις κατηγορίες 

4. Πατήστε Οκ 

 

 

5.4.2 Προσθήκη assets στη βάση 
 

Στον SOHO μπορείτε να προσθέσετε τα assets ένα-ένα ή μαζικά.  
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5.4.2.1 Προσθήκη ενός νέου asset 

 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, λοιπά assets 

2. Πατήστε προσθήκη νέου  

3. Επιλέξτε ηχητικό αρχείο  

4. Συμπληρώστε τα στοιχεία στην καρτέλα του asset 

Συμβουλή: προσθέστε ιδιότητες στα assets σας ώστε να τα κατηγοριοποιήσετε 

5. Πατήστε Οκ 

  

5.4.2.2 Μαζική εισαγωγή assets 

 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, Λοιπά assets 

2. Πατήστε μαζική εισαγωγή 
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3. Επιλέξτε τον φάκελο που περιέχει τα ηχητικά αρχεία και ενεργοποιήστε τις 

επιλογές που επιθυμείτε 

4. Πατήστε επόμενο 

5. Παρακαλώ περιμένετε να ολοκληρωθεί η αναζήτηση, επιλέξτε τα αρχεία που θα 

κάνετε εισαγωγή και πατήστε επόμενο 

6. Συμπληρώστε τα πεδία των assets και πατήστε επόμενο 

7. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της εποχής πατήστε ολοκλήρωση  

 

5.4.3 Ρύθμιση προθέματος κωδικού playlister 
 

Ο κωδικός playlister χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ηχητικών μεταξύ 2 προγραμμάτων.  

Για να αλλάξετε το πρόθεμα: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, Λοιπά assets 

2. Πατήστε ρυθμίσεις βάσης 

3. Τροποποιήστε το πρόθεμα 

4. Πατήστε Οκ 

 

5.4.4 Εξαγωγή δεδομένων assets σε αρχείο κειμένου – Εξαγωγή σε playlister 
 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, Λοιπά assets 

2. Πατήστε εξαγωγή σε playlister 

3. Αν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το εργαλείο αυτό τότε πατήστε 

διαμόρφωση πεδίων. Αν έχετε ήδη διαμορφώσει τα πεδία και τη μορφή του 

αρχείου προχωρήστε στο βήμα 6 

4. Στο πάνω μέρος του παραθύρου θα βρείτε τη μορφή με την οποία θα γίνει η 

εξαγωγή των στοιχείων κάθε asset. Μπορείτε να τροποποιήσετε τη μορφή είτε 

πληκτρολογώντας είτε πατώντας τις λέξεις κλειδιά από το κάτω μέρος του 

παραθύρου. Αν θέλετε να επαναφέρετε την αρχική δομή πατήστε επαναφορά 

αρχικής δομής. 

5. Πατήστε προεπισκόπηση για να δείτε ακριβώς πως θα εμφανίζονται τα στοιχεία 

των asset. Κάθε γραμμή αποτελεί και τα στοιχεία ενός asset. Όταν είστε έτοιμοι 

πατήστε Οκ 

6. Πατήστε εξαγωγή 

7. Επιλέξτε τον φάκελο και το όνομα του αρχείου 

8. Επιλέξτε την κωδικοποίηση του αρχείου 
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5.4.5 Προγραμματισμός μετάδοσης asset 
 

Για να προγραμματίσετε τα assets να μεταδοθούν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: 

• Αυτόματο πρόγραμμα 

• Playlists και μέθοδο προγραμματισμού playlister (δημιουργία ροής κάνοντας 

εισαγωγή αρχεία κειμένου από τρίτα προγράμματα) 

• Force clocks 

• Ημερήσια playlist 

 

Για κάθε ένα από τα παραπάνω απευθυνθείτε στο αντίστοιχο κεφάλαιο στην ενότητα 

Προγραμματισμός 
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5.4.6 Προγραμματισμός προ-ηχογραφημένης εκπομπής για μετάδοση, 

επαναλαμβανόμενα ή μία φορά 
 

Από την εμπειρία μας, ο πιο γρήγορος και εύκολος τρόπος να προγραμματίσετε μία προ-

ηχογραφημένη εκπομπή είναι: 

1. Βεβαιωθείτε ότι η εκπομπή είναι χωρισμένη σε κομμάτια 

Συμβουλή: κάθε κομμάτι θα πρέπει να έχει διάρκεια όσο ο χρόνος μεταξύ 2 συνεχόμενων 

breaks. Για παράδειγμα, αν έχετε break στις 16:00 και το επόμενο είναι στις 16:30 θα 

πρέπει τα κομμάτια να είναι περίπου 20 με 27 λεπτά. Η εκτίμηση αυτή περιλαμβάνει και 

τους χρόνους διάρκειας των διαφημιστικών διαλλειμάτων.  

2. Προσθέστε τα κομμάτια στην βάση assets 

Συμβουλή: αν η εκπομπή είναι επαναλαμβανόμενη κάθε μέρα ή εβδομαδιαία, τότε είναι 

πολύ βολικό να χρησιμοποιήσετε την επιλογή αρχείο μεταβαλλόμενου χρόνου σε κάθε 

asset. Έτσι θα γνωρίζει ο SOHO ότι οι θέσεις μίξης του ηχητικού θα εντοπιστούν λίγο πριν 

την αναπαραγωγή του αρχείου στον αέρα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παραμένει το 

όνομα του αρχείου ακριβώς το ίδιο. Για να προγραμματίσετε την επόμενη εκπομπή, το 

μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να αντικαταστήσετε το ηχητικό αρχείο με το  νέο με 

ακριβώς το ίδιο όνομα.  

3. Δημιουργήστε μία playlist για κάθε κομμάτι της εκπομπής και προγραμματίστε 

την να παίξει την επιθυμητή ώρα. Αν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη playlist 

θυμηθείτε να επιλέξετε κατά τον προγραμματισμό την επιλογή προσθήκη 

επαναλαμβανόμενης playlist. Για παράδειγμα το πρώτο κομμάτι θα πρέπει να 

προγραμματιστεί για τις 16:00, το 2ο κομμάτι για τις 16:30, το τρίτο για τις 17:00 

κτλ.  

 

Αφού ακολουθήσετε τα παραπάνω, για να προγραμματίσετε την επόμενη εκπομπή το μόνο 

που χρειάζεται να κάνετε είναι να αντικαταστήσετε τα ηχητικά αρχεία με τα νέα με 

ακριβώς το ίδιο όνομα.  

 

5.5 Sweepers 
 

Τα sweepers είναι ηχητικά που παίζουν πάνω από το τραγούδι, ακούγονται δηλαδή 

ταυτόχρονα. Ο SOHO έχει επιλογές για προκαθορισμένη τοποθέτηση των sweepers όπως 

επίσης και επιλογή για προσαρμοσμένη τοποθέτηση όπου αυτή είναι δυνατή πχ. σε playlist 

αλλά και στον ημερήσιο προγραμματισμό.  
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5.5.1 Θέσεις τοποθέτησης ενός sweeper  
 

• Αρχή τραγουδιού, το sweeper θα ξεκινήσει να παίζει με την έναρξη του τραγουδιού 

• Πριν την εισαγωγή, το sweeper θα ξεκινήσει να παίζει στην κατάλληλη θέση ώστε 

να τελειώσει όταν τελειώσει και η εισαγωγή του τραγουδιού 

• Πριν την λήξη, το sweeper θα ξεκινήσει να παίζει στην κατάλληλη θέση ώστε να 

τελειώσει όταν τελειώσει και το τραγούδι 

• Γέφυρα στο τέλος, το sweeper θα παίξει στην κατάλληλη θέση ώστε να ακουστεί το 

μισό στο τέλος του τραγουδιού και το υπόλοιπο μισό κατά την έναρξη του 

επόμενου τραγουδιού 

• Ανεξάρτητο, το sweeper δεν θα παίξει πάνω από κάποιο τραγούδι και θα παίξει 

ανεξάρτητο 

• Προσαρμοσμένη τοποθέτηση, το sweeper θα παίξει στην θέση που έχει ρυθμίσει ο 

χρήστης 

 

5.5.2 Επεξεργασία κατηγοριών sweepers 
 

Για να τροποποιήσετε τις κατηγορίες της βάσης sweepers: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, sweepers 

2. Πατήστε επεξεργασία κατηγοριών 

3. Προσθέστε, διαγράψτε, μετονομάστε και προσθέστε σχόλια στις κατηγορίες σας 

4. Πατήστε Οκ 
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5.5.3 Προσθήκη sweepers στη βάση 

 

Μπορείτε να προσθέσετε sweepers με 2 τρόπους, είτε ένα-ένα είτε μαζικά. 
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5.5.3.1 Προσθήκη ενός sweeper 

 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, sweepers 

2. Πατήστε προσθήκη νέου 

3. Επιλέξτε το ηχητικό αρχείο 

4. Συμπληρώστε τα πεδία 

Συμβουλή: προσθέστε ιδιότητες για να κατηγοριοποιήσετε τα sweepers σας και να είναι 

εύκολη η διαχείριση τους 

5. Πατήστε Οκ 

 

5.5.3.2 Μαζική εισαγωγή sweepers 

 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, sweepers 

2. Πατήστε μαζική εισαγωγή 

3. Επιλέξτε τον φάκελο με τα sweepers και ενεργοποιήστε τις πρόσθετες επιλογές 

που θέλετε 

4. Πατήστε επόμενο 

5. Παρακαλώ περιμένετε να ολοκληρωθεί η αναζήτηση, στη συνέχεια επιλέξτε τα 

αρχεία που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε επόμενο 

6. Συμπληρώστε τα πεδία με τα στοιχεία που θα έχουν τα sweepers και πατήστε 

επόμενο 

7. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής πατήστε ολοκλήρωση 

 

5.5.4 Ρύθμιση προθέματος κωδικού playlister 
 

Ο κωδικός playlister χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ηχητικών μεταξύ 2 προγραμμάτων.  

Για να αλλάξετε το πρόθεμα: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, sweepers 

2. Πατήστε ρυθμίσεις βάσης 

3. Τροποποιήστε το πρόθεμα 

4. Πατήστε Οκ 
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5.5.5 Εξαγωγή δεδομένων sweepers σε αρχείο κειμένου – Εξαγωγή σε playlister 
 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, sweepers 

2. Πατήστε εξαγωγή σε playlister 

3. Αν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το εργαλείο αυτό τότε πατήστε 

διαμόρφωση πεδίων. Αν έχετε ήδη διαμορφώσει τα πεδία και τη μορφή του 

αρχείου προχωρήστε στο βήμα 6 

4. Στο πάνω μέρος του παραθύρου θα βρείτε τη μορφή με την οποία θα γίνει η 

εξαγωγή των στοιχείων κάθε sweeper. Μπορείτε να τροποποιήσετε τη μορφή είτε 

πληκτρολογώντας είτε πατώντας τις λέξεις κλειδιά από το κάτω μέρος του 

παραθύρου. Αν θέλετε να επαναφέρετε την αρχική δομή πατήστε επαναφορά 

αρχικής δομής. 

5. Πατήστε προεπισκόπηση για να δείτε ακριβώς πως θα εμφανίζονται τα στοιχεία 

των sweepers. Κάθε γραμμή αποτελεί και τα στοιχεία ενός sweeper. Όταν είστε 

έτοιμοι πατήστε Οκ 

6. Πατήστε εξαγωγή 

7. Επιλέξτε τον φάκελο και το όνομα του αρχείου 

8. Επιλέξτε την κωδικοποίηση του αρχείου 
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5.5.6 Προγραμματισμός μετάδοσης sweeper 
 

Για να προγραμματίσετε sweepers να μεταδοθούν πάνω από τα τραγούδια σας (ή και 

ανεξάρτητα) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: 

• Αυτόματο πρόγραμμα 

• Playlists και μέθοδο προγραμματισμού playlister (δημιουργία ροής κάνοντας 

εισαγωγή αρχεία κειμένου από τρίτα προγράμματα) 

• Force clocks 

• Ημερήσια playlist 

 

Για κάθε ένα από τα παραπάνω απευθυνθείτε στο αντίστοιχο κεφάλαιο στην ενότητα 

Προγραμματισμός 
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5.6 Instant Jingles 
 

Τα instant jingles ή αλλιώς οι παλέτες jingles είναι η βάση από την οποία μπορείτε να 

κάνετε διαχείριση και προσαρμογή της κάθε παλέτας. Είναι καλή πρακτική να 

δημιουργήσετε μία παλέτα για κάθε παραγωγό που κάνει εκπομπή ώστε να έχει ο καθένας 

πρόσβαση στα ηχητικά του jingles.  

 

 

5.6.1 Δημιουργία και επεξεργασία παλέτας jingle 
 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, instant jingles 

2. Πατήστε αναζήτηση 

3. Πατήστε επεξεργασία παλετών και δημιουργήστε μία νέα παλέτα 

4. Η παλέτα δημιουργήθηκε. Πληκτρολογήστε όνομα, επιλέξτε τον αριθμό των 

σελίδων που θα έχει και τον αριθμό των κουμπιών ορίζοντας τις διαστάσεις 



S O H O  | 55 

 

 

 

Μετά την δημιουργία της παλέτας, ακολουθείστε το κεφάλαιο Προσθήκη ηχητικών αρχείων 

σε μία παλέτα jingles για να την προσαρμόσετε στα μέτρα σας.  

 

5.6.2 Προσθήκη ηχητικών αρχείων σε μία παλέτα jingles 
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5.6.2.1 Επεξεργασία του κάθε κουμπιού παλέτας κατευθείαν από το studio 

 

1. Επιλέξτε την παλέτα που θέλετε να τροποποιήσετε 

2. Επεξεργασία κουμπιού:  

a. Πατήστε δεξί κλικ σε κάθε κουμπί για να ορίσετε το ηχητικό, το χρώμα του 

κουμπιού και τα υπόλοιπα στοιχεία.  

b. Εναλλακτικά μπορείτε να σύρετε από τις βάσεις του studio το ηχητικό που 

θέλετε και να το ρίξετε στο κουμπί που επιθυμείτε 

 

5.6.2.2 Επεξεργασία κουμπιών παλέτας από τις βάσεις 

 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, instant jingles 

2. Πατήστε το κουμπί αναζήτηση 
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3. Είτε επιλέξτε την παλέτα που θέλετε να επεξεργαστείτε είτε πατήστε επεξεργασία 

παλετών για να δημιουργήσετε νέα 

4. Επεξεργασία κουμπιού:  

a. Πατήστε δεξί κλικ σε κάθε κουμπί για να ορίσετε το ηχητικό, το χρώμα του 

κουμπιού και τα υπόλοιπα στοιχεία.  

b. Εναλλακτικά μπορείτε να σύρετε από τις βάσεις του studio το ηχητικό που 

θέλετε και να το ρίξετε στο κουμπί που επιθυμείτε 

 

5.6.3 Ορισμός εξόδου για τα instant jingles 
 

Πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί συνηθίζουν να έχουν διαφορετική έξοδο ήχου για τα instant 

jingles. Για το λόγο αυτό ο SOHO δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε διαφορετική έξοδο για τα 

instant jingles από την κεντρική έξοδο του SOHO.  

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, ρυθμίσεις, γενικές ρυθμίσεις 

2. Πατήστε κάρτες ήχου και έξοδοι 

3. Βρείτε την έξοδο instants ή αλλιώς έξοδο 3 και επιλέξτε την κάρτα ήχου/έξοδο που 

θέλετε να χρησιμοποιεί 

4. Πατήστε Οκ 

 

5.7 Εκφωνήσεις - Voice tracks 
 

Οι εκφωνήσεις, όπως και τα sweepers, παίζουν πάνω από τα τραγούδια. Η κύρια διαφορά 

των 2 βάσεων είναι ότι μπορείτε να ηχογραφήσετε τις εκφωνήσεις σας κατευθείαν μέσα 

από τον SOHO. Όπως και τα sweepers, μπορούν να παίξουν σε προκαθορισμένες θέσεις 

αλλά και ανεξάρτητα ή σε προσαρμοσμένη από εσάς θέση.  
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5.7.1 Θέσεις τοποθέτησης μίας εκφώνησης 
 

• Αρχή τραγουδιού, η εκφώνηση θα ξεκινήσει να παίζει με την έναρξη του 

τραγουδιού 

• Πριν την εισαγωγή, η εκφώνηση θα ξεκινήσει να παίζει στην κατάλληλη θέση ώστε 

να τελειώσει όταν τελειώσει και η εισαγωγή του τραγουδιού 

• Πριν την λήξη, η εκφώνηση θα ξεκινήσει να παίζει στην κατάλληλη θέση ώστε να 

τελειώσει όταν τελειώσει και το τραγούδι 

• Γέφυρα στο τέλος, η εκφώνηση θα παίξει στην κατάλληλη θέση ώστε να ακουστεί 

το μισό στο τέλος του τραγουδιού και το υπόλοιπο μισό κατά την έναρξη του 

επόμενου τραγουδιού 

• Ανεξάρτητο, η εκφώνηση δεν θα παίξει πάνω από κάποιο τραγούδι και θα παίξει 

ανεξάρτητα 

• Προσαρμοσμένη τοποθέτηση, η εκφώνηση θα παίξει στην θέση που έχει ρυθμίσει 

ο χρήστης 

 

5.7.2 Επεξεργασία κατηγοριών εκφωνήσεων 
 

Για να τροποποιήσετε τις κατηγορίες της βάσης εκφωνήσεων: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, εκφωνήσεις 

2. Πατήστε επεξεργασία κατηγοριών 

3. Προσθέστε, διαγράψτε, μετονομάστε και προσθέστε σχόλια στις κατηγορίες σας 
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4. Πατήστε Οκ 

 

 

5.7.3 Προσθήκη εκφωνήσεων στη βάση 
 

 

Μπορείτε να προσθέσετε εκφωνήσεις με 2 τρόπους, είτε μία-μία είτε μαζικά. 



S O H O  | 60 

 

 

5.7.3.1 Προσθήκη εκφώνησης 

 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, sweepers 

2. Πατήστε προσθήκη νέου 

3. Επιλέξτε το ηχητικό αρχείο 

4. Συμπληρώστε τα πεδία 

Συμβουλή: προσθέστε ιδιότητες για να κατηγοριοποιήσετε τις εκφωνήσεις σας και 

να είναι εύκολη η διαχείριση τους 

5. Πατήστε Οκ 

 

5.7.3.2 Μαζική εισαγωγή εκφωνήσεων 

 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, εκφωνήσεις 

2. Πατήστε μαζική εισαγωγή 

3. Επιλέξτε τον φάκελο με τις εκφωνήσεις και ενεργοποιήστε τις πρόσθετες επιλογές 

που θέλετε 

4. Πατήστε επόμενο 

5. Παρακαλώ περιμένετε να ολοκληρωθεί η αναζήτηση, στη συνέχεια επιλέξτε τα 

αρχεία που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε επόμενο 

6. Συμπληρώστε τα πεδία με τα στοιχεία που θα έχουν οι εκφωνήσεις και πατήστε 

επόμενο 

7. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής πατήστε ολοκλήρωση 

 

5.7.4 Ηχογράφηση εκφώνησης – Επεξεργασία Multitrack 
 

Εκτός από την προσθήκη και εισαγωγή των εκφωνήσεων σας στην αντίστοιχη βάση, έχετε 

την επιλογή να τις ηχογραφήσετε κατευθείαν μέσα από τον SOHO. Η ηχογράφηση έχει γίνει 

απλή και γρήγορη κάνοντας την πιο εύκολη από ποτέ.  

Ο SOHO διαθέτει την οπτικοποίηση επεξεργασίας ήχου – visual audio editor, με το οποίο 

μπορείτε να ηχογραφήσετε τις εκφωνήσεις σας και να προσαρμόσετε ακριβώς την θέση 

αναπαραγωγής. Υποστηρίζει multitrack και σας παρέχονται πολλές επιλογές για την 

επεξεργασία και την θέση αναπαραγωγής των ηχητικών.  

Για να χρησιμοποιήσετε τον visual audio editor:  

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, playlists 
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2. Διπλοπατήστε την playlist που θέλετε να επεξεργαστείτε 

3. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το τραγούδι που θέλετε και 

πατήστε το εικονίδιο προεπισκόπηση/επεξεργασίας τραγουδιού 

4. Κάντε προεπισκόπηση και τις αλλαγές που θέλετε 

5. Κάντε κλικ στην θέση που θέλετε να ξεκινήσει η εκφώνηση 

6. Πατήστε REC 

7. Όταν είστε έτοιμοι πατήστε NEXT για να ξεκινήσει να παίζει το επόμενο τραγούδι ή 

το STOP για να σταματήσει η ηχογράφηση της εκφώνησης 

8. Τροποποιήστε τις θέσεις έναρξης και τέλους του ηχητικού και ακούστε το 

αποτέλεσμα 

9. Πατήστε τέλος επεξεργασίας 

10. Πατήστε αποθήκευση και έξοδος 

 

 

 

5.7.5 Ρύθμιση προθέματος κωδικού playlister 
 

Ο κωδικός playlister χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ηχητικών μεταξύ 2 προγραμμάτων.  

Για να αλλάξετε το πρόθεμα: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, εκφωνήσεις 

2. Πατήστε ρυθμίσεις βάσης 

3. Τροποποιήστε το πρόθεμα 

4. Πατήστε Οκ 
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5.7.6 Εξαγωγή δεδομένων εκφωνήσεων σε αρχείο κειμένου – Εξαγωγή σε playlister 
 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, εκφωνήσεις 

2. Πατήστε εξαγωγή σε playlister 

3. Αν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το εργαλείο αυτό τότε πατήστε 

διαμόρφωση πεδίων. Αν έχετε ήδη διαμορφώσει τα πεδία και τη μορφή του 

αρχείου προχωρήστε στο βήμα 6 

4. Στο πάνω μέρος του παραθύρου θα βρείτε τη μορφή με την οποία θα γίνει η 

εξαγωγή των στοιχείων κάθε εκφώνησης. Μπορείτε να τροποποιήσετε τη μορφή 

είτε πληκτρολογώντας είτε πατώντας τις λέξεις κλειδιά από το κάτω μέρος του 

παραθύρου. Αν θέλετε να επαναφέρετε την αρχική δομή πατήστε επαναφορά 

αρχικής δομής. 

5. Πατήστε προεπισκόπηση για να δείτε ακριβώς πως θα εμφανίζονται τα στοιχεία 

των εκφωνήσεων. Κάθε γραμμή αποτελεί και τα στοιχεία μίας εκφώνησης. Όταν 

είστε έτοιμοι πατήστε Οκ 

6. Πατήστε εξαγωγή 

7. Επιλέξτε τον φάκελο και το όνομα του αρχείου 

8. Επιλέξτε την κωδικοποίηση του αρχείου 
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5.7.7 Προγραμματισμός μετάδοσης εκφώνησης 
 

Για να προγραμματίσετε εκφωνήσεις να μεταδοθούν πάνω από τα τραγούδια σας (ή και 

ανεξάρτητα) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: 

• Αυτόματο πρόγραμμα 

• Playlists και μέθοδο προγραμματισμού playlister (δημιουργία ροής κάνοντας 

εισαγωγή αρχεία κειμένου από τρίτα προγράμματα) 

• Force clocks 

• Ημερήσια playlist 

 

Για κάθε ένα από τα παραπάνω απευθυνθείτε στο αντίστοιχο κεφάλαιο στην ενότητα 

Προγραμματισμός 
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5.8 Κείμενα 
 

Τα κείμενα χρησιμοποιούνται στον SOHO για την αποθήκευση και εμφάνιση πληροφοριών. 

Είναι πολύ χρήσιμα για την ενημέρωση των παραγωγών σχετικά το τι θα πούνε στον αέρα ή 

και για παροχή οδηγιών.  

Μπορείτε είτε να κάνετε εισαγωγή τα κείμενα που θέλετε είτε να δημιουργήσετε και 

προσθέσετε νέα.  

 

5.8.1 Επεξεργασία κατηγοριών κειμένων 
 

Για να τροποποιήσετε τις κατηγορίες της βάσης κειμένων: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, κείμενα 

2. Πατήστε επεξεργασία κατηγοριών 

3. Προσθέστε, διαγράψτε, μετονομάστε και προσθέστε σχόλια στις κατηγορίες σας 

4. Πατήστε Οκ 
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5.8.2 Προσθήκη κειμένων στη βάση 
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Μπορείτε να προσθέσετε κείμενα με 2 τρόπους, είτε να το δημιουργήσετε και 

πληκτρολογήσετε είτε να το κάνετε εισαγωγή.  

 

5.8.2.1 Δημιουργία ενός κειμένου 

 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, κείμενα 

2. Πατήστε προσθήκη νέου 

3. Πληκτρολογήστε διαμορφώστε το κείμενο όπως θέλετε 

4. Συμπληρώστε τα πεδία 

Συμβουλή: προσθέστε ιδιότητες για να κατηγοριοποιήσετε τα κείμενα σας για να 

είναι εύκολη η διαχείριση τους 

5. Πατήστε Οκ 

 

5.8.2.2 Εισαγωγή κειμένου 

 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, κείμενα 

2. Πατήστε εισαγωγή αρχείου 

3. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να κάνετε εισαγωγή 

4. Πατήστε επόμενο 

5. Συμπληρώστε τα πεδία με τα στοιχεία που θα έχει το κείμενο  

6. Πατήστε Οκ 

 

5.8.3 Ρύθμιση προθέματος κωδικού playlister 
 

Ο κωδικός playlister χρησιμοποιείται για τη σύνδεση αρχείων μεταξύ 2 προγραμμάτων.  

Για να αλλάξετε το πρόθεμα: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βάσεις, κείμενα 

2. Πατήστε ρυθμίσεις βάσης 

3. Τροποποιήστε το πρόθεμα 

4. Πατήστε Οκ 
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6 Προγραμματισμός  
 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε τις βάσεις, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο οργανώνετε 

τα ηχητικά σας στον SOHO.  

Στο κεφάλαιο αυτό θα καλύψουμε τον προγραμματισμό αυτών των ηχητικών και την 

μετάδοση τους. Ο SOHO διαθέτει πολλά νέα εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να 

οργανώσετε την ροή σας με μοναδικό τρόπο.  

Ο προγραμματισμός είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι του αυτοματισμού αφού 

χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία μπορείτε να ορίσετε πως θα γίνεται η επιλογή 

των τραγουδιών.  

Πως ορίζουμε και ρυθμίζουμε την επιλογή τραγουδιών και τον προγραμματισμό τους:  

a) Αυτόματο πρόγραμμα/ρολόγια: ο αυτόματος είναι ο κύριος τρόπος επιλογής 

τραγουδιών του SOHO. Η επιλογή γίνεται με βάση τα ρολόγια που δημιουργείτε. 

b) Playlists: με τον τρόπο αυτό μπορείτε να προγραμματίσετε τη ροή σας 

χρησιμοποιώντας playlists. Πιο συγκεκριμένα 

a. Playlists που έχουν δημιουργηθεί χειροκίνητα από τον χρήστη 

b. Playlists αυτόματα δημιουργημένες από τον SOHO 

c. Μέσω εισαγωγής αρχείων κειμένων που εξάγονται από τρίτα 

προγράμματα προγραμματισμού.   

c) Ημερήσια playlist: ο SOHO μπορεί να δημιουργήσει και προγραμματίσει τη ροή 

ολόκληρης μέρας δημιουργώντας μία 24ωρη playlist. Η ημερήσια playlist λαμβάνει 

υπόψιν:  

i. Ανεξάρτητες playlist 

ii. Αναμετάδοση 

iii. Διαφημιστικά διαλλείματα 

iv. Force clocks  

v. Και για τις ώρες που δεν έχετε προγραμματίσει κάτι από τα παραπάνω οι 

επιλογές γίνονται με βάση το αυτόματο πρόγραμμα και τα ρολόγια 

Αφού κάνετε επισκόπηση της ημερήσιας playlist και την αποθηκεύσετε, ο SOHO θα την 

ακολουθήσει κατά γράμμα, όπως αυτή αποθηκεύτηκε.  

Θα αναλύσουμε τα παραπάνω εκτενώς στα παρακάτω κεφάλαια.  
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6.1 Playlists 
 

Οι playlists είναι προκαθορισμένα και επιλεγμένα τραγούδια και όταν προγραμματίσετε μία 

playlist, ο SOHO θα την ακολουθήσει και θα παίξει τα ηχητικά με τη σειρά που έχει 

προκαθοριστεί.  
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6.1.1 Δημιουργία και προγραμματισμός playlist 
 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, playlists 

2. Πατήστε νέα playlist 

3. Πληκτρολογήστε το όνομα της playlist 

4. Επεξεργαστείτε την playlist χρησιμοποιώντας τις βάσεις ηχητικών επιλέγοντας την 

προσθήκη, εισχώρηση, αντικατάσταση διαγραφή για να επιλέξετε μέθοδο και στη 

συνέχεια 

a. Επιλέξτε τη θέση στην playlist που θέλετε να εκτελεστεί η ενέργεια 

b. Πατήστε το βέλος ή 

c. Διπλοπατήστε το επιλεγμένο ηχητικό ή 

d. Σύρτε και αφήστε το ηχητικό στη θέση που επιθυμείτε 

5. Πατήστε προγραμματισμός 

6. Προγραμματίστε την playlist 

a. Μόνο για μια φορά πατώντας προσθήκη 

b. Εβδομαδιαία (κάθε Δευτέρα, κάθε Τρίτη κτλ.) πατώντας προσθήκη 

επαναλαμβανόμενης playlist 

7. Ενεργοποιήστε την επιλογή τυχαίο στον προγραμματισμό εάν θέλετε ο SOHO να 

ανακατέψει τα κομμάτια της playlist 

8. Ενεργοποιήστε την επιλογή σβήνει προηγούμενη playlist αν θέλετε η 

προγραμματισμένη playlist να σβήσει την playlist που υπάρχει ήδη στα decks του 

studio 

Συμβουλή: Αν δεν ενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή η playlist ΔΕΝ θα μεταδοθεί άμεσα και 

θα περιμένει την προηγούμενη να τελειώσει 

9. Ενεργοποιήστε την επιλογή άμεση εκκίνηση αν θέλετε η playlist να μεταδοθεί 

άμεσα κόβοντας το τραγούδι που παίζει εκείνη τη στιγμή 

10. Πατήστε αποθήκευση και έξοδος 
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6.1.2 Επισκόπηση προγραμματισμένων playlists μέσω του πίνακα 

προγραμματισμού 
 

Αν θέλετε να ελέγξετε γρήγορα τί playlists έχετε προγραμματίσει και τί ώρα μπορείτε να 

έχετε συνολική εικόνα από τον πίνακα προγραμματισμών. Το εργαλείο αυτό θα σας 

βοηθήσει να έχετε πλήρη εικόνα των playlists που έχετε προγραμματίσει και να ελέγξετε 

γρήγορα αν έχουν προγραμματιστεί σωστά.  

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, playlists 

2. Πατήστε πίνακας προγραμματισμού 

3. Ελέγξτε τις επιθυμητές ημέρες 

4. Κλείστε το παράθυρο  

 

6.1.3 Εισαγωγή αρχείων κειμένου για προγραμματισμό playlists 
 

Ο SOHO υποστηρίζει την εισαγωγή αρχείων κειμένου για την δημιουργία και 

προγραμματισμό playlists. Η διαδικασία εισαγωγής απαιτεί αρχεία κειμένου που 

αναφέρονται σε τραγούδια και γενικότερα ηχητικά μίας playlist. Υπάρχουν 2 φίλτρα/τρόποι 

μορφοποίησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εισαγωγή:  

• Prodigy import filter, δηλαδή αρχεία κειμένου που περιέχουν κωδικούς playlister ή 

αυτόματους κωδικούς Jazler. Αυτό το φίλτρο προτείνεται και χρησιμοποιείται όταν 

τα αρχεία κειμένου εξάγονται από τρίτα προγράμματα προγραμματισμού ροής 

• Filenames import filter, αρχεία κειμένου που περιέχουν την πλήρη διαδρομή των 

αρχείων που θα γίνουν εισαγωγή στις playlists 
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το prodigy import filter μπορείτε να δείτε το 

σχετικό εγχειρίδιο.  

Σχετικά με filenames import filter, πρέπει να λάβετε υπόψιν ότι για να γίνουν εισαγωγή τα 

κομμάτια θα πρέπει τα ηχητικά και πιο συγκεκριμένα οι διαδρομές τους να υπάρχουν στη 

βάση τραγουδιών. 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, playlists 

2. Πατήστε Εισαγωγή playlists 

3. Πατήστε προσθήκη ή διαγραφή για να επιλέξετε το αρχείο ή τα αρχεία που θα 

γίνουν εισαγωγή 

4. Επιλέξτε μορφοποίηση των εισαγόμενων playlists 

5. Πατήστε έναρξη εισαγωγής 

6. Αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγή πατήστε ολοκλήρωση 

 

 

6.1.4 Προεπισκόπηση και επεξεργασία κομματιών μίας playlist  
 

Για να κάνετε προεπισκόπηση ενός κομματιού πως θα ακουστεί στον αέρα θα 

χρησιμοποιήσετε την επεξεργασία/προεπισκόπηση κομματιού.  
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Υπάρχουν πολλές και εξειδικευμένες επιλογές για να τροποποιήσετε τις θέσεις μίξης και τον 

τρόπο που θα μεταδοθεί το τραγούδι σε σχέση με το προηγούμενο και το επόμενο του 

τραγούδι.  

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, playlists 

2. Διπλοπατήστε την playlist 

3. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικού πάνω από το κομμάτι που θέλετε και 

πατήστε προεπισκόπηση/επεξεργασία track 

4. Ακούστε το track και κάντε τις αλλαγές που θέλετε στον visual audio editor 

5. Πατήστε τέλος επεξεργασίας 

6. Πατήστε αποθήκευση και έξοδος 

  

 

6.1.5 Οπτικοποίηση επεξεργασίας ήχου/Visual audio editor – Ηχογράφηση 

εκφώνησης σε μία playlist  
 

Στον SOHO έχετε πλέον πρόσβαση στην οπτικοποίηση επεξεργασίας ήχου και μπορείτε να 

κάνετε ηχογράφηση των εκφωνήσεών σας. Υποστηρίζει multi-track και σας δίνει πολλές 

επιλογές και δυνατότητες για την μίξη, τη θέση των κομματιών και την εκφώνηση. 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, playlists 

2. Διπλοπατήστε την playlist για να την ανοίξετε 

3. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικού πάνω από το κομμάτι που θέλετε και 

πατήστε προεπισκόπηση/επεξεργασία track 

4. Κάντε κλικ στη θέση που θέλετε να ξεκινήσει η εκφώνηση 

5. Πατήστε REC 
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6. Όταν είστε έτοιμος πατήστε NEXT για να πάτε στο επόμενο τραγούδι ή STOP για να 

ολοκληρώσετε την εκφώνηση 

7. Κάντε τις επιθυμητές τροποποιήσεις για να προσαρμόσετε την εκφώνηση να παίξει 

ακριβώς εκεί που θέλετε και ακούστε το αποτέλεσμα 

8. Πατήστε τέλος επεξεργασίας 

9. Πατήστε αποθήκευση και έξοδος 

 

 

6.1.6 Εισχώρηση ή αντικατάσταση διαφημιστικού πακέτου (δηλαδή όχι τα 

διαφημιστικά spot του break αλλά αναφορά στο break) 
 

Στον SOHO δεν είναι απαραίτητο να προσθέσετε σε μία playlist τα διαφημιστικά spot ενός 

διαλλείματος. Αυτό θα σας περιόριζε και αν κάνατε αλλαγές όπως να προσθέσετε ή να 

αφαιρέσετε ένα διαφημιστικό θα έπρεπε να κάνετε τις αντίστοιχες αλλαγές και στην 

playlist.  

Για το λόγο αυτό μπορείτε να προσθέσετε το break σαν πακέτο, δηλαδή σαν αναφορά και 

όταν έρθει η ώρα να γίνει αναπαραγωγή του break, εκείνη τη στιγμή ο SOHO θα εντοπίσει 

ποια spots έχουν προγραμματιστεί και πρέπει να παίξουν.  

Με τον τρόπο αυτό λέτε στον SOHO να παίξει στην θέση που θέλετε το break αλλά δεν 

περιορίζεστε από το τί περιέχει το break εκείνη τη στιγμή.  

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, playlists 

2. Διπλοπατήστε την playlist  

3. Επιλέξτε την θέση στα decks που θέλετε να τοποθετηθεί το break ως πακέτο 

4. Πατήστε το εικονίδιο του δολαρίου στο κάτω μέρος της οθόνης για να επιλέξετε το 

break και πατήστε εισχώρηση ως πακέτο 
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5. Πατήστε αποθήκευση και έξοδος 

  

6.1.7 Προγραμματισμός προ-ηχογραφημένης εκπομπής για μετάδοση, 

επαναλαμβανόμενα ή μία φορά 
 

Από την εμπειρία μας, ο πιο γρήγορος και εύκολος τρόπος να προγραμματίσετε μία προ-

ηχογραφημένη εκπομπή είναι: 

1. Βεβαιωθείτε ότι η εκπομπή είναι χωρισμένη σε κομμάτια 

Συμβουλή: κάθε κομμάτι θα πρέπει να έχει διάρκεια όσο ο χρόνος μεταξύ 2 συνεχόμενων 

breaks. Για παράδειγμα, αν έχετε break στις 16:00 και το επόμενο είναι στις 16:30 θα 

πρέπει τα κομμάτια να είναι περίπου 20 με 27 λεπτά. Η εκτίμηση αυτή περιλαμβάνει και 

τους χρόνους διάρκειας των διαφημιστικών διαλλειμάτων.  

2. Προσθέστε τα κομμάτια στην βάση assets 

Συμβουλή: αν η εκπομπή είναι επαναλαμβανόμενη κάθε μέρα ή εβδομαδιαία, τότε είναι 

πολύ βολικό να χρησιμοποιήσετε την επιλογή αρχείο μεταβαλλόμενου χρόνου σε κάθε 

asset. Έτσι θα γνωρίζει ο SOHO ότι οι θέσεις μίξης του ηχητικού θα εντοπιστούν λίγο πριν 

την αναπαραγωγή του αρχείου στον αέρα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παραμένει το 

όνομα του αρχείου ακριβώς το ίδιο. Για να προγραμματίσετε την επόμενη εκπομπή, το 

μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να αντικαταστήσετε το ηχητικό αρχείο με το νέο με 

ακριβώς το ίδιο όνομα.  

3. Δημιουργήστε μία playlist για κάθε κομμάτι της εκπομπής και προγραμματίστε 

την να παίξει την επιθυμητή ώρα. Αν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη playlist 

θυμηθείτε να επιλέξετε κατά τον προγραμματισμό την επιλογή προσθήκη 

επαναλαμβανόμενης playlist. Για παράδειγμα το πρώτο κομμάτι θα πρέπει να 

προγραμματιστεί για τις 16:00, το 2ο κομμάτι για τις 16:30, το τρίτο για τις 17:00 

κτλ.  

 

Αφού ακολουθήσετε τα παραπάνω, για να προγραμματίσετε την επόμενη εκπομπή το μόνο 

που χρειάζεται να κάνετε είναι να αντικαταστήσετε τα ηχητικά αρχεία με τα νέα με 

ακριβώς το ίδιο όνομα.  

 

6.2 Αυτόματο Πρόγραμμα 
 

Το αυτόματο πρόγραμμα του SOHO επανασχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από την αρχή 

ώστε να μπορεί ο χρήστης να ρυθμίζει με πάρα πολλές περισσότερες επιλογές την επιλογή 

και κατανομή των τραγουδιών. 
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Καταρχάς πλέον υπάρχουν 2 αυτόματοι: 

a. Ο κλασσικός αυτόματος (επιλογές όπως ο RadioStar) 

b. Ο νέος αυτόματος SOHO 

 

6.2.1 Τρόπος λειτουργίας του κλασσικού και του νέου αυτόματου 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουμε τον τρόπο λειτουργίας του κλασσικού με τον νέο 

αυτόματο και θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τις διαφορές σε πίνακα σύγκρισης.  

 

6.2.1.1 Κλασσικός αυτόματος 

 

Ο κλασσικός αυτόματος είναι ουσιαστικά ο τρόπος λειτουργίας και επιλογής τραγουδιών 

που διαθέτει ο RadioStar. Πιο συγκεκριμένα, ορίζετε τον αριθμό των decks που θα έχει ανά 

πάσα στιγμή ο SOHO φορτωμένα στο studio. Οι επιλογές των τραγουδιών ακολουθούν τον 

προγραμματισμό που έχετε ορίσει και γεμίζουν τον προκαθορισμένο αριθμό decks. Όταν 

αδειάσει μία θέση τότε ο SOHO κατευθείαν θα κάνει την επόμενη επιλογή ώστε πάντα να 

είναι γεμάτα τα decks.  

Επίσης, όλοι οι προγραμματισμοί σας όπως τα διαφημιστικά διαλλείματα, playlists, force 

clocks κτλ. γίνονται εισχώρηση στα decks του studio την ώρα του προγραμματισμού.  
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6.2.1.2 Νέος/SOHO αυτόματος 

 

Ο νέος αυτόματος από προεπιλογή δημιουργεί και φορτώνει στα decks την ροή για τις 

επόμενες 2 ώρες. Όταν προχωρήσει η ροή τότε ο SOHO θα δημιουργήσει αυτόματα την ροή 

για την επόμενη ώρα και θα την φορτώσει.  

Η επιλογή των τραγουδιών γίνεται ακολουθώντας τον προγραμματισμό που έχετε κάνει.  

Αλλά η μεγάλη διαφορά του αυτόματου SOHO με τον κλασσικό είναι ότι στο studio έχετε 

φορτωμένο για τις επόμενες 2 ώρες ότι πρόκειται να παίξει. Αυτό περιλαμβάνει playlists, 

διαφημιστικά διαλλείματα που έχουν προγραμματιστεί κλπ. Όλοι αυτοί οι 

προγραμματισμοί θα φαίνονται κατευθείαν στα decks και θα ξέρετε ακριβώς τι ώρα θα 

ξεκινήσουν και τι ώρα θα τελειώσουν.  

6.2.1.3 Συγκριτικός πίνακας κλασσικού και νέου αυτόματου 

 

Προγραμματισμοί Κλασσικός Αυτόματος Νέος/SOHO Αυτόματος 

Επιλογή κομματιών Βάσει ρολογιών Βάσει ρολογιών και άλλων 

προγραμματισμών 

Πώς γεμίζουν τα decks στο 

studio 

Γεμίζουν τα Χ 

προκαθορισμένα decks – 

Πάντα είναι γεμάτα Χ decks 

Δημιουργία και φόρτωμα 

στα decks ότι πρόκειται να 

μεταδοθεί τις επόμενες 2 

ώρες 

Διαφημιστικά διαλλείματα Γίνεται εισχώρηση την 

ακριβή ώρα που έχει το 

break 

Υπολογισμένο κατά τη 

δημιουργία ροής και προ-

φορτωμένο στα decks  

Force clocks Γίνεται εισχώρηση την 

ακριβή ώρα που έχει το 

break 

Υπολογισμένο κατά τη 

δημιουργία ροής και προ-

φορτωμένο στα decks  

Αναμετάδοση Γίνεται εισχώρηση την 

ακριβή ώρα που έχει το 

break 

Υπολογισμένο κατά τη 

δημιουργία ροής και προ-

φορτωμένο στα decks  

Κομμάτια έκτακτης ανάγκης Συμπλήρωση των X decks Κομμάτια αντιστάθμισης 

ροής ώστε το επόμενο 

διαφημιστικό διάλλειμα να 

μεταδοθεί στην σωστή του 

ώρα μετάδοσης 

Γνώση ακριβής ώρας 

μετάδοσης 

Δεν υποστηρίζεται – Οι 

προγραμματισμοί θα γίνουν 

εισχώρηση την ώρα που 

έχουν προγραμματιστεί και 

θα μεταδοθούν όταν 

Γνωρίζετε ακριβή ώρα 

μετάδοσης των 

προγραμματισμών – Έχουν 

ήδη ενσωματωθεί στην ροή 

και φορτωθεί στα decks 
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τελειώσει το κομμάτι που 

παίζει εκείνη τη στιγμή 

 

Όπως παρατηρείτε από τον πίνακα, όταν χρησιμοποιείτε τον αυτόματο SOHO δεν θα 

βρεθείτε προ εκπλήξεως. Στα decks του studio είναι ήδη φορτωμένα αυτά που έχετε 

προγραμματίσει και με ότι πρόκειται να μεταδοθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Γνωρίζετε ήδη 

την ώρα μετάδοσης της ροής που έχει φορτωθεί και συγκεκριμένα κάθε κομματιού της. 

 

Για τους χρήστες RadioStar, ο κλασσικός αυτόματος είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύατε 

μέχρι τώρα. Μπορείτε να συνεχίσετε να δουλεύετε με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιώντας τον 

κλασσικό αυτόματο και όταν αισθανθείτε ασφάλεια μπορείτε να ξεκινήσετε να 

χρησιμοποιείτε τον νέο αυτόματο.  

 

6.2.2 Κατανοώντας τα ρολόγια 
 

Η επιλογή των κομματιών και τραγουδιών γίνεται με βάσει τα ρολόγια. Και στους 2 

αυτόματους, αν δεν έχετε προγραμματίσει κάτι άλλο, θα επιλεχθούν τα τραγούδια 

σύμφωνα με τα ρολόγια που έχετε δημιουργήσει.  

Το ρολόι είναι πρακτικά ένα σχέδιο για το πως θα γίνονται οι επιλογές. Δηλαδή καθορίζετε 

τη σειρά των κομματιών με την οποία θα παίζει το studio.  

Ως αποτέλεσμα καταλαβαίνετε ότι τα ρολόγια είναι πολύ σημαντικά και θα πρέπει να είστε 

προσεκτικοί κατά τη δημιουργία τους.  

 

6.2.3 Δημιουργία ρολογιού 
 

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ρολόι: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, αυτόματο πρόγραμμα 

2. Πατήστε δημιουργία ρολογιού 

3. Πληκτρολογήστε το όνομα, σχόλια, επιλέξτε χρώμα και φίλτρο αντιστάθμισης για 

το ρολόι  

4. Επιλέξτε την βάση από την οποία θα κάνετε εισχώρηση το ηχητικό 

5. Επιλέξτε τα φίλτρα που θέλετε για την επιλογή πχ. συγκεκριμένη κατηγορία 

6. Πατήστε προσθήκη ή εισχώρηση 

7. Η επιλογή ορίστηκε με βάση τα φίλτρα που έχετε επιλέξει.  

8. Ακολουθήστε το βήμα 4 μέχρι να είναι το ρολόι όπως ακριβώς θέλετε 
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9. Κάντε επισκόπηση του ρολογιού μέσω της οπτικοποίησης του για να ελέγξετε 

ακριβώς το σχέδιο που δημιουργήσατε και πότε θα παίξει τι. 

10. Πατήστε Οκ 

Σημαντική σημείωση: αν ο αυτόματος ολοκληρώσει το ρολόι, δεν θα μείνει χωρίς 

επιλεγμένα τραγούδια. Θα ξεκινήσει να κάνει πάλι επιλογές πηγαίνοντας πάλι στην αρχή 

του ρολογιού. Αυτό θα γίνεται μέχρι να αλλάξει το ρολόι σε κάποιο άλλο που έχετε 

δημιουργήσει.  

 

Σημαντική σημείωση 2: ακόμα και μόνο μία επιλογή να έχει το ρολόι, ο αυτόματος θα 

συνεχίσει να το ακολουθεί και θα διαλέγει κομμάτια σύμφωνα με αυτό. 

 

6.2.4 Επιβολή ρολογιού στον προγραμματισμό ρολογιών  
 

Ο προγραμματισμός ρολογιών στο αυτόματο πρόγραμμα χωρίζεται σε μέρες και ώρες.  

Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν 24 κελιά για κάθε μέρα που αντιστοιχούν σε ώρες της μέρας.  

Μπορείτε να επιβάλετε ένα ρολόι σε συγκεκριμένη ώρα/ες: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, αυτόματο πρόγραμμα 

2. Επιλέξτε (απλά κάντε κλικ, μην το ανοίξετε) από τα διαθέσιμα ρολόγια εκείνο που 

θέλετε να αναθέσετε 

3. Επιλέξτε από τον προγραμματισμό ρολογιών το κελί ή τα κελιά που θέλετε να 

επιβάλετε το ρολόι, είτε κάνοντας κλικ στο κελί είτε σέρνοντας τον κέρσορα από το 

ένα κελί μέχρι αυτό που θέλετε 
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4. Πατήστε το κουμπί επιβολή 

5. Ακολουθήστε το βήμα 2 μέχρι να είναι όλα τα κελιά γεμάτα και όπως ακριβώς τα 

θέλετε 

6. Πατήστε Οκ 

 

6.2.5 Επεξεργασία ρυθμίσεων επιλογής τραγουδιών  
 

Με τα ρολόγια ρυθμίζετε την σειρά με την οποία θα γίνονται οι επιλογές των τραγουδιών 

και με βάση ποια κριτήρια. Όμως ο SOHO πλέον διαθέτει αναβαθμισμένα και 

εξειδικευμένα εργαλεία για να προσαρμόσετε την επιλογή των τραγουδιών στα μέτρα σας: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, αυτόματο πρόγραμμα 

2. Πατήστε ρυθμίσεις αυτόματου προγράμματος  

3. Πατήστε ρυθμίσεις 

4. Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις όπως επιθυμείτε 

5. Πατήστε Οκ 
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6.2.5.1 Τυχαιότητα επιλογής – Με ποιο τρόπο θα επιλέγει ο SOHO τα τραγούδια 

 

Τυχαιότητα επιλογής Χ σημαίνει ότι κάθε φορά που ο αυτόματος επιλέγει ένα τραγούδι, θα 

ψάξει τα Χ υποψήφια τραγούδια και από αυτά θα επιλέξει τυχαία ένα.  

Ο RadioStar έχει ενεργοποιημένη μόνιμα την τυχαιότητα επιλογής και η τιμή της ρύθμισης 

είναι 8.  

Αν θέλετε να υπάρχει ο παράγοντας του τυχαίου στην επιλογή των τραγουδιών θα πρέπει 

να ορίσετε την τυχαιότητα μεγαλύτερη του 0.  

Σε περίπτωση που θέλετε να παίζουν τα τραγούδια στη σειρά τότε θα πρέπει να έχετε την 

τυχαιότητα 0. Αυτό πάει να πει ότι όλα τα τραγούδια θα παίξουν τουλάχιστον 1 φορά το 

καθένα και μετά θα γίνουν επαναλήψεις τραγουδιών.  

 

Μπορείτε να βρείτε την ρύθμιση:  

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, αυτόματο πρόγραμμα 

2. Πατήστε ρυθμίσεις αυτόματου προγράμματος 

3. Πατήστε ρυθμίσεις 

 

6.2.5.2 Διαχωρισμός καλλιτέχνη – μπλοκάρισμα καλλιτέχνη  

 

Ο διαχωρισμός καλλιτέχνη είναι ο αριθμός των λεπτών που πρέπει να περάσει ώστε να 

μπορέσει να μεταδοθεί ξανά τραγούδι αυτού του καλλιτέχνη.  

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, αυτόματο πρόγραμμα 

2. Πατήστε ρυθμίσεις αυτόματου προγράμματος 

3. Πατήστε ρυθμίσεις 

 

6.2.5.3 Διαχωρισμός τραγουδιού την επόμενη μέρα 

 

Η ρύθμιση διαχωρισμός τραγουδιού την επόμενη μέρα είναι: 

a. Ο αριθμός των επόμενων ημερών και 

b. Το χρονικό περιθώριο σε λεπτά 

κατά τα οποία το ίδιο τραγούδι δεν θα μεταδοθεί ξανά τις επόμενες μέρες.  

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, αυτόματο πρόγραμμα 

2. Πατήστε ρυθμίσεις αυτόματου προγράμματος 
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3. Πατήστε ρυθμίσεις 

 

6.2.5.4 Ανακατανομή όλων των ηχητικών – αλλάξτε την σειρά μετάδοσης των τραγουδιών 

 

Σας δίνεται η επιλογή να κάνετε ανακατανομή της σειράς τραγουδιών. Αυτό βοηθάει στην 

περίπτωση που δεν σας ικανοποιεί η σειρά με την οποία μεταδίδονται τα τραγούδια.   

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, αυτόματο πρόγραμμα 

2. Πατήστε ρυθμίσεις αυτόματου προγράμματος 

3. Πατήστε ρυθμίσεις 

 

6.2.5.5 Απαγορευτικοί κανόνες επιλογής μουσικής 

 

Με τους κανόνες μπορείτε να επιβάλετε απαγορεύσεις στις επιλογές τραγουδιών. Για 

παράδειγμα κατηγορίες τραγουδιών που δεν πρέπει να παίζουν η μία πίσω από την άλλη.  

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν δεν θέλετε να παίζει ένα αργό 

τραγούδι μετά από ένα πολύ γρήγορο τραγούδι.  

Για να δημιουργήσετε τους κανόνες: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, αυτόματο πρόγραμμα 

2. Πατήστε ρυθμίσεις αυτόματου προγράμματος 

3. Πατήστε κανόνες 

4. Δημιουργήστε και προσαρμόστε τους κανόνες  

5. Πατήστε Οκ 
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6.3 Force clocks 
 

Το αυτόματο πρόγραμμα ακολουθεί το ρολόι που έχετε δημιουργήσει και αναθέσει στην 

αντίστοιχη ώρα. Όταν οι επιλογές του ρολογιού τελειώσουν δεν θα σταματήσει να παίζει 

αλλά θα παίξει το ρολόι από την αρχή.   

Αλλά αν θέλετε τα περιεχόμενα ενός ρολογιού να εκτελεστούν μόνο μία φορά;  

Τότε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα force clocks.  

 

 

6.3.1 Δημιουργία force clock 
 

Αρχικά πρέπει να δημιουργήσετε το ρολόι. Παρακαλώ ακολουθήστε το κεφάλαιο 

Δημιουργία ρολογιού για περισσότερες πληροφορίες.  

Για να προγραμματίσετε να εκτελεστεί το ρολόι αυτό μία μόνο φορά: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, force clocks 

2. Πατήστε προσθήκη νέου 

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία και επιλέξτε το ισχύον ρολόι, ημέρα και ώρα έναρξης 

και λήξης 

4. Συμπληρώστε την ώρα μετάδοσης και πατήστε το προσθήκη 

5. Πατήστε οκ 
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Το force clock έχει προγραμματιστεί και ο SOHO την ημέρα και ώρα που έχετε δηλώσει θα 

φορτώσει στο studio τις επιλογές σύμφωνα με το ισχύον ρολόι.  

 

 

6.3.2 Προγραμματίστε συγκεκριμένο τραγούδι να παίξει σε συγκριμένη ώρα και 

μέρα 
 

Μπορείτε να προγραμματίσετε να μεταδοθεί συγκεκριμένο τραγούδι σε συγκεκριμένη ώρα 

χρησιμοποιώντας τα force clocks. Ακολουθήστε το κεφάλαιο Δημιουργία ρολογιού για να 

δημιουργήσετε νέο ρολόι και το κεφάλαιο Δημιουργία force clock για να προγραμματίσετε 

το ρολόι με force clock.  

 

6.4 Αναμετάδοση 
 

Ο SOHO μπορεί να κάνει αναμετάδοση μίας εξωτερικής πηγής ήχου όπως ήχο μέσω line-in 

ή μέσω URL stream.  
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6.4.1 Προσθήκη πηγών αναμετάδοσης 
 

Για να προσθέσετε μία νέα πηγή αναμετάδοσης:  

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, αναμετάδοση 

2. Πατήστε πηγές αναμετάδοσης 

3. Πατήστε προσθήκη 

4. Πληκτρολογήστε τίτλο 

5. Επιλέξτε την είσοδο line-in ή πληκτρολογήστε το URL stream που θα κάνετε 

αναμετάδοση 

6. Πατήστε δοκιμή/προακρόαση 

7. Τροποποιήστε και τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και μπορείτε ακόμη να προσθέσετε 

εναλλακτική πηγή σε περίπτωση που η κεντρική αποτύχει να δώσει ήχο 

8. Πατήστε οκ  
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6.4.2 Προγραμματισμός αναμετάδοσης για μετάδοση σε συγκριμένη ώρα 
 

Πρώτο βήμα για τον προγραμματισμό αναμετάδοσης είναι η προσθήκη πηγής. Για να το 

επιτύχετε ακολουθήστε το κεφάλαιο Προσθήκη πηγών αναμετάδοσης.  

Η πηγή που μόλις προσθέσατε μπορεί να προγραμματιστεί ως εξής: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, αναμετάδοση 

2. Πατήστε προσθήκη 

3. Επιλέξτε αν η αναμετάδοση θα είναι επαναλαμβανόμενη ή συγκεκριμένης 

ημερομηνίας 

4. Επιλέξτε ώρα έναρξης  

5. Ορίστε την διάρκεια 

6. Επιλέξτε την πηγή που θα αναμεταδοθεί 
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7. Ορίστε τα metadata που θα εμφανίζονται κατά την αναμετάδοση 

8. Πατήστε οκ  
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6.4.3 Ορισμός εναλλακτικής πηγής αναμετάδοσης, σε περίπτωση που αποτύχει η 

κύρια 
 

Στον SOHO μπορείτε να δηλώσετε εναλλακτικές πηγές αναμετάδοσης ώστε να 

χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που αποτύχει η αναπαραγωγή της κύριας πηγής. Μπορείτε 

να ορίσετε σαν εναλλακτικές πηγές είτε φυσικές πηγές (καλώδιο line-in) είτε URL streams.  

Και το καλύτερο μέρος είναι ότι μπορείτε να έχετε πολλαπλές εναλλακτικές πηγές. Για 

παράδειγμα αν αποτύχει η κύρια πηγή γίνεται προσπάθεια αναπαραγωγής της πρώτης 

εναλλακτικής, αν αποτύχει και η πρώτη εναλλακτική γίνεται προσπάθεια αναπαραγωγής 

της δεύτερης εναλλακτικής κοκ.  

Για να προσθέσετε εναλλακτικές πηγές:  

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, αναμετάδοση 

2. Πατήστε πηγές αναμετάδοσης 

3. Επιλέξτε πηγή και πατήστε επεξεργασία 

4. Στην ενότητα εναλλακτική πηγή πατήστε το επιλέξτε 

5. Συμπληρώστε τα στοιχεία της εναλλακτικής πηγής αναμετάδοσης 

6. Πατήστε οκ για να αποθηκευτεί η εναλλακτική πηγή 

7. Πατήστε οκ 

 

6.4.4 Ρυθμίσεις αναμετάδοσης 
 

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της αναμετάδοσης:  

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, αναμετάδοση 

2. Πατήστε ρυθμίσεις αναμετάδοσης 

3. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε 

4. Πατήστε οκ 
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6.5 RDS 
 

Πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί θέλουν να μεταδίδουν μέσω RDS το όνομα του σταθμού 

αλλά και δεδομένα σχετικά με τα τραγούδια μέσω RT και RT+. Ο SOHO υποστηρίζει την 

αποστολή δεδομένων μέσω σειριακής επικοινωνίας, TCP ή UDP.  

Ακόμη υποστηρίζονται πολλοί RDS encoders συσκευές αλλά και προγράμματα. Υπάρχει και 

η επιλογή να προσαρμόσετε το πρωτόκολλο επικοινωνίας ώστε να μπορέσετε να στείλετε 

δεδομένα ακόμη και σε συσκευές που δεν υποστηρίζονται ακόμα.  

 

6.5.1 Επεξεργασία ρυθμίσεων RDS  
 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, RDS 

2. Πατήστε ρυθμίσεις 

3. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε 

4. Πατήστε οκ  
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6.5.2 Προσθήκη συσκευής αποστολής δεδομένων RDS 
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Για να μπορέσετε να στείλετε τα RDS δεδομένα στην συσκευή σας θα πρέπει να 

προσθέσετε την συσκευή. 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, RDS 

2. Πατήστε ρυθμίσεις 

3. Πατήστε νέα συσκευή 

4. Επιλέξτε από την λίστα την συσκευή που έχετε 

5. Επιλέξτε τρόπο επικοινωνίας COM (RS232), TCP, UDP 

6. Για COM RS232 επιλέξτε την θύρα επικοινωνίας και για TCP ή UDP την IP 

διεύθυνση και την θύρα 

7. Ενεργοποιήστε τα RT και RT+ αν υποστηρίζονται από την συσκευή. Από προεπιλογή 

ο SOHO στέλνει PS κείμενα 

8. Πατήστε οκ 

 

 



S O H O  | 92 

 

6.5.3 Επιλέξτε ποια ηχητικά θα ανακοινώνονται στο RDS 
 

O SOHO υποστηρίζει την ανακοίνωση: 

• Τραγουδιών 

• Διαφημιστικών  

• Jingles, sweepers, εκφωνήσεις και λοιπά assets  

• Απευθείας αρχεία 

 

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε ποια στοιχεία ανακοινώνονται ακολουθήστε το 

κεφάλαιο Επεξεργασία ρυθμίσεων RDS 

 

6.5.4 Αποστολή δεδομένων RDS σε πολλαπλές συσκευές 
 

Με τον SOHO μπορείτε να στείλετε τα RDS δεδομένα σε πολλαπλές συσκευές. 

Ακολουθήστε το κεφάλαιο Προσθήκη συσκευής αποστολής δεδομένων RDS για να 

προσθέσετε τις συσκευές που θέλετε.  

 

6.5.5 Προγραμματισμός κειμένων RDS 
 

Τα κείμενα RDS μπορούν να προγραμματιστούν και δεν χρειάζεται το κείμενο να είναι 

στατικό. Τα κείμενα μπορούν να προγραμματιστούν με βάση την ημέρα της εβδομάδας και 

την ώρα της ημέρας:  

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, RDS 

2. Πατήστε επεξεργασία 

3. Επιλέξτε είτε: 

a. Μέρα και ώρα 

b. Ή το προεπιλογή, που χρησιμοποιείται σε περίπτωση που δεν έχετε 

προγραμματίσει κάτι άλλο 

4. Επιλέξτε τρόπο εισαγωγής: 

a. Πρόσθεση 

b. Εισχώρηση  

5. Προγραμματισμός PS: πληκτρολογήστε το κείμενο ή πατήστε το προσθήκη κωδικού 

PS. Τα PS κείμενα μπορούν να είναι μέχρι 8 χαρακτήρες 

6. Πατήστε +  
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7. RT scheduling: πληκτρολογήστε το κείμενο ή πατήστε το προσθήκη κωδικού RT. Τα 

RT κείμενα μπορούν να είναι μέχρι 64 χαρακτήρες 

8. Πατήστε + 

9. Ακολουθήστε το βήμα 4 μέχρι να είναι ο προγραμματισμός όπως ακριβώς θέλετε 

10. RT+ κείμενα: πατήστε πρόσθεση κειμένου RT+ , πληκτρολογήστε το RT κείμενο που 

θα χρησιμοποιηθεί για το RT+ 

11. TAG 1: επιλέξτε τον τύπο του TAG και στη συνέχεια επιλέξτε με το ποντίκι το μέρος 

του κειμένου που αντιστοιχείς το TAG αυτό 

12. Πατήστε ορισμός TAG 1 

13. Ακολουθήστε το βήμα 11 για να ορίσετε και το TAG 2 

14. Πατήστε οκ 
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6.5.6 Παράκαμψη βασικού προγράμματος 
 

Με την παράκαμψη βασικού προγράμματος μπορείτε να ακυρώσετε οποιονδήποτε 

προγραμματισμό για PS και RT που έχετε κάνει και να αποστείλετε άμεσα κείμενα στην 

συσκευή. 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, RDS 

2. Πληκτρολογήστε τα κείμενα PS και RT όπως θέλετε να μεταδοθούν 

3. Πατήστε παράκαμψη βασικού προγράμματος 

 

6.6 Ημερήσια Playlist  
 

Με την ημερήσια playlist μπορείτε να προγραμματίσετε τη ροή για ολόκληρη την ημέρα 

που θέλετε και να γνωρίζετε πότε ακριβώς θα μεταδοθεί το κάθε κομμάτι.  

Η ημερήσια playlist μπορεί να περιλαμβάνει οτιδήποτε άλλο έχετε προγραμματίσει όπως 

playlists, force clocks, αναμετάδοση και διαφημιστικά διαλλείματα. Σε περίπτωση που δεν 

είναι προγραμματισμένο κάτι από αυτά η ροή θα υπολογιστεί σύμφωνα με τα ρολόγια που 

έχετε δημιουργήσει.  

Όταν δημιουργηθεί η ημερήσια playlist και αφού την αποθηκεύσετε, ο SOHO θα την 

εκτελέσει κατά γράμμα όπως ακριβώς εκείνη έχει σωθεί. Σημειώστε ότι στο studio ανά 

πάσα στιγμή θα φαίνονται οι επόμενες 2 ώρες και όχι όλη η ημερήσια playlist.  
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6.6.1 Κατασκευή ημερήσιας playlist 
 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, ημερήσια playlist 

2. Επιλέξτε ημερομηνία για την οποία θέλετε να κατασκευάσετε την ημερήσια playlist 

3. Πατήστε κατασκευή ημερήσιας playlist 

4. Επιλέξτε τι θα περιληφθεί στην ημερήσια playlist:  

a. Playlists 

b. Force clocks 

c. Διαφημιστικά διαλλείματα 

d. Αναμετάδοση 

5. Επιλέξτε ώρες για τις οποίες θα γίνει η κατασκευή ημερήσιας playlist. Προτείνεται η 

κατασκευή και για τις 24 ώρες 

6. Πατήστε κατασκευή ημερήσιας playlist 

7. Στην ανάλυση μεταδόσεων κάντε τις αλλαγές που χρειάζεστε 

Σημαντικό: να θυμάστε ότι οι ώρες που βλέπετε είναι οι ακριβείς ώρες μετάδοσης 

8. Πατήστε αποθήκευση και έξοδος 

 

6.6.2 Επεξεργασίας ρυθμίσεων επιλογής τραγουδιών και διαφημιστικών από την 

ημερήσια playlist 
 

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις επιλογής τραγουδιών αλλά και των spots απευθείας 

από το παράθυρο ημερήσιας playlist  

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, ημερήσια playlist 
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2. Πατήστε δημιουργία playlist 

3. Πατήστε επεξεργασία ρυθμίσεων επιλογής τραγουδιών ή ρυθμίσεις spots 

 

6.6.3 Ημερήσια playlist και διαφημιστικά διαλλείματα 
 

Στην ημερήσια playlist τα διαφημιστικά διαλλείματα εμφανίζονται ως διαφημιστικά 

πακέτα. Αυτό πάει να πει ότι γνωρίζει ο SOHO την ώρα μετάδοσης του διαφημιστικού 

διαλλείματος αλλά δεν οριστικοποιούνται εκείνη τη στιγμή οι διαφημίσεις που πρόκειται 

να παίξουν. Οπότε όταν έρθει η ώρα μετάδοσης του διαφημιστικού πακέτου, εκείνη τη 

στιγμή θα βρει ο SOHO ποιες διαφημίσεις πρέπει να παίξουν.  

Η λειτουργία αυτή βοηθάει πολύ ώστε να μπορείτε να προγραμματίσετε τη ροή σας μέρες 

νωρίτερα χωρίς να επηρεάζεται η μετάδοση των διαφημίσεων σας.  

 

6.6.4 Επεξεργασία ημερήσιας playlist – Έχω ήδη δημιουργήσει την ημερήσια 

playlist αλλά θέλω να κάνω αλλαγές 
 

Μπορείτε να τροποποιήσετε την ημερήσια playlist:  

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, ημερήσια playlist 

2. Επιλέξτε την ημερομηνία για την οποία θέλετε να κάνετε αλλαγές 

3. Πατήστε επεξεργασία 

 

6.6.5 Η ημερήσια playlist έχει προγραμματιστεί αλλά δεν θέλω να μεταδοθεί 
 

Αν κατασκευάστε την ημερήσια playlist αλλά δεν θέλετε να μεταδοθεί μπορείτε να το 

κάνετε με 2 τρόπους:  

6.6.5.1 Εκκαθάριση ημερήσιου προγραμματισμού 

 

Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, ημερήσια playlist 

Επιλέξτε την ημερομηνία για την οποία θέλετε να γίνει η εκκαθάριση  

Πατήστε εκκαθάριση ημερήσιου προγραμματισμού 

 

6.6.5.2 Κατευθείαν από την οθόνη Studio 

 

Ξεκινήστε το αυτόματο πρόγραμμα από το studio απενεργοποιώντας την επιλογή 

ημερήσιας playlist 
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6.6.6 Αρχείο προγράμματος 
 

Το αρχείο προγράμματος αποτελεί την λειτουργία με την οποία μπορείτε να δείτε πότε και 

τί ακριβώς έπαιξε ο SOHO την ίδια ημέρα αλλά και για προηγούμενες.  

Αλλά το πιο χρήσιμο και εντυπωσιακό είναι ότι έχετε τη δυνατότητα να δείτε γιατί ο SOHO 

έπαιξε το κάθε τι και τι περιορισμοί ισχύανε την ακριβή χρονική στιγμή που επιλέχθηκε 

ένα τραγούδι για αναπαραγωγή.  

 
 

6.6.7 Ελέγχοντας τι μεταδόθηκε – Έχω την εντύπωση ότι ένα τραγούδι δεν έπρεπε 

να παίξει την χρονική στιγμή που μεταδόθηκε από τον SOHO  
 

Για να εξετάσετε γιατί μεταδόθηκε ένα κομμάτι και αν οι προγραμματισμοί σας 

εκτελέστηκαν σωστά: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, προγραμματισμός, αρχείο προγράμματος 

2. Επιλέξτε την ημερομηνία για την οποία ενδιαφέρεστε 

3. Εξετάστε τα κομμάτια που μεταδόθηκαν και τους λόγους που επιλέχθηκαν 
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7 Ρυθμίσεις 

 

 

7.1 Γενικές ρυθμίσεις 
 

Στις γενικές ρυθμίσεις μπορείτε να προσαρμόσετε την συμπεριφορά του SOHO. Πιο 

συγκεκριμένα:  

 

7.1.1 Γενικά  
 

a) Την γλώσσα εμφάνισης του προγράμματος 

b) Την μορφή εμφάνισης των ωρών 
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7.1.2 Κάρτες ήχου και έξοδοι 
 

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις ρυθμίσεις σχετικά με τις κάρτες ήχου, τις εξόδους, 

επεξεργασία ήχου, είσοδο μικρόφωνου. Ακόμη υπάρχουν ρυθμίσεις σχετικές με την 

αναπαραγωγή, μίξη, ένταση των ηχητικών και άλλες πολλές 

 

7.1.2.1 Ρύθμιση εξόδων ήχου και καρτών που θα χρησιμοποιηθούν για την κύρια 

αναπαραγωγή, την προεπισκόπηση και  για τα instants 
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1. Πίνακας ελέγχου SOHO, ρυθμίσεις, γενικές ρυθμίσεις 

2. Πατήστε κάρτες ήχου και έξοδοι 

3. Ορίστε ποιες έξοδοι θα χρησιμοποιούνται από τον SOHO 

 

7.1.2.2 Ρυθμίζοντας τον SOHO να λειτουργεί με εναλλάξ εξόδους για την κύρια 

αναπαραγωγή και μετάδοση 

 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, ρυθμίσεις, γενικές ρυθμίσεις 

2. Πατήστε κάρτες ήχου και έξοδοι 

3. Στο έξοδος ήχου studio επιλέξτε Α-Β εναλλάξ έξοδοι  

 

7.1.2.3 Ρυθμίζοντας τον SOHO να κάνει επεξεργασία ήχου στα 32bit 

 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, ρυθμίσεις, γενικές ρυθμίσεις 

2. Πατήστε κάρτες ήχου και έξοδοι 

3. Στην έξοδο ήχου studio επιλέξτε επεξεργασία ήχου στα 32bit 

 

7.1.2.4 VST και DSP plugins – Ορίζοντας τη θέση της επεξεργασίας ήχου 

 

Τοποθετήστε το αρχείο plugin στον φάκελο του SOHO: 

a. C:\Jazler SOHO\PluginsVST_32bit\, για VST 32bit plugin 

b. C:\Jazler SOHO\PluginsVST_64bit\, για VST 64bit plugin 

c. C:\Jazler SOHO\ PluginsWinamp\, για DSP plugin 

Και μετά: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, ρυθμίσεις, γενικές ρυθμίσεις 

2. Πατήστε κάρτες ήχου και έξοδοι 

3. Στην ενότητα θέση DSP (επεξεργασία ήχου) επιλέξτε 

a. Έξοδος του Studio 

b. Είσοδο κωδικοποιητών 

4. Πατήστε επεξεργασία plugins 

5. Επιλέξτε από τα αριστερά το plugin που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε το 

βέλος 
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6. Επιλέξτε από τα δεξιά το plugin και πατήστε ρυθμίσεις επιλεγμένου DSP 

 

7.1.3 Ρυθμίσεις studio 
 

Από εδώ μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις της οθόνης studio. 

 

7.1.3.1 Ορίστε το όνομα σταθμού 

 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, ρυθμίσεις, γενικές ρυθμίσεις 

2. Πατήστε ρυθμίσεις studio 

3. Πληκτρολογήστε το όνομα στο αντίστοιχο πεδίο 

 

7.1.3.2 Ρύθμιση του SOHO να ξεκινάει με τα Windows 

 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, ρυθμίσεις, γενικές ρυθμίσεις 

2. Πατήστε ρυθμίσεις studio 

3. Ενεργοποιήστε την επιλογή εκκίνηση με τα Windows 

 

7.1.3.3 Ρύθμιση του SOHO να ξεκινάει στον αυτόματο πιλότο όταν ανοίγει 

 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, ρυθμίσεις, γενικές ρυθμίσεις 
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2. Πατήστε ρυθμίσεις studio 

3. Στην αρχική λειτουργία εκκίνησης επιλέξτε αυτόματος 

 

7.1.3.4 Ρύθμιση κουμπιών άμεσων ενεργειών 

  

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, ρυθμίσεις, γενικές ρυθμίσεις 

2. Πατήστε ρυθμίσεις studio 

3. Πατήστε επεξεργασία κουμπιών 

 

7.1.3.5 Ενεργοποίηση δευτερεύουσας οθόνης  

 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, ρυθμίσεις, γενικές ρυθμίσεις 

2. Πατήστε ρυθμίσεις studio 

3. Ενεργοποιήστε την επιλογή ενεργοποίηση δευτερεύουσας οθόνης 

 

7.1.3.6 Αλλαγή αυτόματου από κλασσικό σε νέο (SOHO) και αντίστροφα  

 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, ρυθμίσεις, γενικές ρυθμίσεις 

2. Πατήστε ρυθμίσεις studio 

3. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τον κλασσικό αυτόματο 

 

7.1.4 Αρχεία καταγραφών και διαδρομές 
 

Από το μενού αυτό μπορείτε να ρυθμίσετε τις διαδρομές που μπορεί να χρησιμοποιεί ο 

SOHO 
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7.1.4.1 Ρύθμιση της διαδρομής που θα αποθηκεύονται οι εκφωνήσεις/voice tracks 

 

Μπορείτε να ορίσετε τον φάκελο που θα αποθηκεύονται οι εκφωνήσεις σας: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, ρυθμίσεις, γενικές ρυθμίσεις 

2. Πατήστε αρχεία καταγραφών και διαδρομές 

3. Επιλέξτε τον φάκελο που θα αποθηκεύονται οι εκφωνήσεις 

7.1.4.2 Ρυθμίστε τη διαδρομή συνδεδεμένου προγράμματος επεξεργασίας ήχου 

 

Στον SOHO μπορείτε να ορίσετε το αγαπημένο σας πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου και στη 

συνέχεια να ανοίγετε τα ηχητικά απευθείας με αυτό από τον SOHO.  

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, ρυθμίσεις, γενικές ρυθμίσεις 

2. Πατήστε αρχεία καταγραφών και διαδρομές 

3. Επιλέξτε τον φάκελο του αγαπημένου σας προγράμματος επεξεργασίας ήχου 

 

7.1.4.3 Ενεργοποίηση παραμετροποιημένων καταγραφών - Custom logs  

 

Με τον SOHO μπορείτε να κρατάτε αρχεία καταγραφών (logs) με την μορφοποίηση που 

θέλετε. Μπορείτε να βρείτε τους φακέλους παραμετροποιημένων καταγραφών στις 

διαδρομές C:\Jazler SOHO\Logs\Custom Logs 1 και C:\Jazler SOHO\Logs\Custom Logs 2. 

Για να τις ενεργοποιήσετε: 
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1. Πίνακας ελέγχου SOHO, ρυθμίσεις, γενικές ρυθμίσεις 

2. Πατήστε αρχεία καταγραφών και διαδρομές 

3. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τις παραμετροποιημένες καταγραφές 

 

7.1.4.4 Επεξεργασία διαμόρφωσης παραμετροποιημένων καταγραφών – ορίστε την μορφή 

και τα δεδομένα που θα εμφανίζονται για κάθε καταγραφή  

  

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, ρυθμίσεις, γενικές ρυθμίσεις 

2. Πατήστε αρχεία καταγραφών και διαδρομές 

3. Πατήστε επεξεργασία διαμόρφωσης για το παραμετροποιημένες καταγραφές 1  

4. Αλλάξτε τη μορφοποίηση όπως θέλετε εσείς πατώντας είτε τις λέξεις κλειδιά είτε 

πληκτρολογώντας 

5. Πατήστε προεπισκόπηση για να δείτε ακριβώς πως θα εμφανίζονται οι καταγραφές 

6. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το είδος των ηχητικών για τα οποία θα γίνονται 

καταγραφές 

 

7.1.4.5 Reconciliation των αρχείων καταγραφών SOHO με τρίτα εξωτερικά προγράμματα 

προγραμματισμού διαφημίσεων  

 

Το reconciliation των αρχείων καταγραφών με κάποιο τρίτο λογισμικό προγραμματισμού 

επιτρέπει την ενημέρωση του εξωτερικού προγράμματος για το αν έπαιξε το ηχητικό που 

είχε προγραμματιστεί και τι ώρα μεταδόθηκε.  

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε στον SOHO τις παραμετροποιημένες καταγραφές και στη 

συνέχεια να τα χρησιμοποιήσετε τα αρχεία καταγραφών για να εκτελεστεί το reconciliation 

στο λογισμικό προγραμματισμού διαφημίσεων.  

Σημαντικό: Παρακαλώ συμβουλευτείτε πρώτα το λογισμικό προγραμματισμού 

διαφημίσεων που χρησιμοποιείτε ώστε να βρείτε τι ακριβώς πρέπει να περιέχει το αρχείο 

που θα χρησιμοποιηθεί για το reconciliation και να προσαρμόσετε κατά αυτόν τον τρόπο τις 

παραμετροποιημένες καταγραφές του SOHO.  

Σίγουρα θα χρειαστεί ο κωδικός playlister δηλαδή ο μοναδικός κωδικός που γνωρίζουν ο 

SOHO και το τρίτο πρόγραμμα για τη σύνδεση των εγγραφών. Με λίγα λόγια και ο SOHO 

και το λογισμικό προγραμματισμού διαφημίσεων γνωρίζουν ότι ο κωδικός 1035 

αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη διαφήμιση.  

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, ρυθμίσεις, γενικές ρυθμίσεις 

2. Πατήστε αρχεία καταγραφών και διαδρομές 

3. Πατήστε επεξεργασία διαμόρφωσης για τις παραμετροποιημένες καταγραφές 1  
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4. Τροποποιήστε τη μορφή με την οποία θα αποθηκεύεται η κάθε καταγραφή 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του λογισμικού προγραμματισμού διαφημίσεων είτε 

πατώντας τις λέξεις κλειδιά είτε πληκτρολογώντας 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: βεβαιωθείτε ότι στην κάθε εγγραφή περιλαμβάνεται 

a. Ο κωδικός playlister ή αυτόματος κωδικό Jazler που ενώνει τα 2 

προγράμματα 

b. η λέξη κλειδί STARTTIME που χρησιμοποιείται για να καταγραφεί η 

ημερομηνία και η ώρα μετάδοση του διαφημιστικού  

5. Πατήστε προεπισκόπηση για να δείτε ακριβώς πως θα είναι η κάθε καταγραφή 

6. Βεβαιωθείτε ότι ΜΟΝΟ τα spots είναι ενεργοποιημένα από τις επιλογές ηχητικών 

αρχείων 

 

7.1.4.6 Reconciliation των αρχείων καταγραφών SOHO με τρίτα εξωτερικά προγράμματα 

προγραμματισμού ροής 

  

Το reconciliation των αρχείων καταγραφών με κάποιο τρίτο λογισμικό προγραμματισμού 

επιτρέπει την ενημέρωση του εξωτερικού προγράμματος για το αν έπαιξε το ηχητικό που 

είχε προγραμματιστεί και τι ώρα μεταδόθηκε.  

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε στον SOHO τις παραμετροποιημένες καταγραφές και στη 

συνέχεια να τα χρησιμοποιήσετε τα αρχεία καταγραφών για να εκτελεστεί το reconciliation 

στο λογισμικό προγραμματισμού ροής.  

Σημαντικό: Παρακαλώ συμβουλευτείτε πρώτα το λογισμικό προγραμματισμού ροής που 

χρησιμοποιείτε ώστε να βρείτε τι ακριβώς πρέπει να περιέχει το αρχείο που θα 

χρησιμοποιηθεί για το reconciliation και να προσαρμόσετε κατά αυτόν τον τρόπο τις 

παραμετροποιημένες καταγραφές του SOHO.  

Σίγουρα θα χρειαστεί ο κωδικός playlister δηλαδή ο μοναδικός κωδικός που γνωρίζουν ο 

SOHO και το τρίτο πρόγραμμα για τη σύνδεση των εγγραφών. Με λίγα λόγια και ο SOHO 

και το λογισμικό προγραμματισμού ροής γνωρίζουν ότι ο κωδικός 1035 αντιστοιχεί σε 

ένα συγκεκριμένο τραγούδι.  

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, ρυθμίσεις, γενικές ρυθμίσεις 

2. Πατήστε αρχεία καταγραφών και διαδρομές 

3. Πατήστε επεξεργασία διαμόρφωσης για τις παραμετροποιημένες καταγραφές 1  

4. Τροποποιήστε τη μορφή με την οποία θα αποθηκεύεται η κάθε καταγραφή 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του λογισμικού προγραμματισμού ροής είτε πατώντας 

τις λέξεις κλειδιά είτε πληκτρολογώντας 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: βεβαιωθείτε ότι στην κάθε εγγραφή περιλαμβάνεται 

a. Ο κωδικός playlister ή αυτόματος κωδικό Jazler που ενώνει τα 2 

προγράμματα 
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b. η λέξη κλειδί STARTTIME που χρησιμοποιείται για να καταγραφεί η 

ημερομηνία και η ώρα μετάδοση του τραγουδιού  

5. Πατήστε προεπισκόπηση για να δείτε ακριβώς πως θα είναι η κάθε καταγραφή 

6. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένοι ΜΟΝΟ οι τύποι των ηχητικών για τους 

οποίους θέλετε να γίνει το reconciliation 

 

7.1.5 Απόδοση 
 

Στο μενού απόδοση μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις σχετικές με την απόδοση του SOHO: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, ρυθμίσεις, γενικές ρυθμίσεις 

2. Πατήστε απόδοση 

 

 

7.1.5.1 Ο SOHO αργεί πολύ να ανοίξει μετά από αλλαγές ρυθμίσεων που έγιναν 

 

Η επιλογή προφόρτωμα βάσεων στην εκκίνηση του προγράμματος επιτρέπει το πολύ 

γρήγορο άνοιγμα των βάσεων και γενικότερα όλων των οθονών αλλά προσθέτει αρκετό 

χρόνο στο άνοιγμα του SOHO. Μπορείτε να το απενεργοποιήσετε από: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, ρυθμίσεις, γενικές ρυθμίσεις 

2. Πατήστε απόδοση 

3. Απενεργοποιήστε την επιλογή προφόρτωμα βάσεων στην εκκίνηση του 

προγράμματος 
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7.1.6 Διάφορες ρυθμίσεις 
 

Με τις διάφορες ρυθμίσεις μπορείτε να εξατομικεύσετε τον SOHO με τις πληροφορίες του 

σταθμού σας όπως τα στοιχεία που θα εμφανίζονται στις αναφορές αλλά και το λογότυπο 

του σταθμού.  

 

 

7.1.6.1 Εμφάνιση λογότυπου σταθμού στον SOHO  

 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, ρυθμίσεις, γενικές ρυθμίσεις 

2. Πατήστε διάφορες ρυθμίσεις 

3. Επιλέξτε το λογότυπο που θα εμφανίζεται στον SOHO 

4. Επιλέξτε το λογότυπο που θα εμφανίζεται στις αναφορές 

 

7.1.6.2 Εμφάνιση στοιχείων σταθμού στις αναφορές 

 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, ρυθμίσεις, γενικές ρυθμίσεις 

2. Πατήστε διάφορες ρυθμίσεις 

3. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σταθμού 
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7.1.6.3 Ρύθμιση του SOHO να κάνει ερώτηση για εξαγωγή μεταδεδομένων κατά την 

εισαγωγή ηχητικών 

 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή να σας ρωτάει ο SOHO για εξαγωγή 

μεταδεδομένων των ηχητικών: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, ρυθμίσεις, γενικές ρυθμίσεις 

2. Πατήστε διάφορες ρυθμίσεις 

3. Ενεργοποιήστε την επιλογή ερώτηση για εισαγωγή πληροφοριών τραγουδιού από 

νέα αρχεία 

 

7.1.6.4 Αυτόματος εντοπισμός θέσεων μίξης – Autocue 

 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, ρυθμίσεις, γενικές ρυθμίσεις 

2. Πατήστε διάφορες ρυθμίσεις 

3. Πατήστε ρύθμιση autocue 

4. Επιλέξτε τον τύπο ηχητικών αρχείων 

5. Ορίστε τις τιμές ορίων σε db 

  

7.1.6.5 Αναπαραγωγή διαφημιστικών ανεξάρτητα, χωρίς να γίνεται μίξη – Θέλω οι 

διαφημίσεις να παίζουν ανεξάρτητα, χωρίς μίξη από την αρχή μέχρι το τέλος του 

ηχητικού 

 

Πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί θέλουν να μεταδίδονται τα διαφημιστικά καθαρά, χωρίς να 

γίνεται μίξη τους και από την αρχή μέχρι το τέλος του ανεξάρτητα από τα επίπεδα db του 

ηχητικού.  

Για να το επιτύχετε αυτό ακολουθήστε το κεφάλαιο Αυτόματος εντοπισμός θέσεων μίξης – 

Autocue , επιλέξτε σαν τύπο ηχητικού τα spot και ορίστε τα επίπεδα db στις χαμηλότερες 

τιμές μέχρι να σας εμφανιστεί η επιλογή αναζήτηση για το πρώτο sample με παρουσία 

ήχου. 

 

7.2 Χρήστες και ασφάλεια 
 

Ο SOHO σας δίνει την επιλογή να ενεργοποιήσετε τους χρήστες και την ασφάλεια. Με την 

επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε χρήστες και να ορίσετε στον καθένα 

τα δικαιώματα που θέλετε. Θα πρέπει πάντα να υπάρχει ένας χρήστης με δικαιώματα 

διαχειριστή. 
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7.2.1 Ενεργοποίηση ασφάλειας και δημιουργία χρηστών  
  

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, ρυθμίσεις, χρήστες & ασφάλεια 

2. Φροντίστε η επιλογή ενεργοποίηση χρηστών/δικαιωμάτων να είναι ενεργή 

3. Πατήστε προσθήκη χρήστη  

4. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό που θα έχει 

5. Ορίστε τη λήξη σύνδεσης στον χρόνο που θέλετε, στο 0 η αυτόματη αποσύνδεση 

απενεργοποιείται 
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6. Ορίστε τα δικαιώματα 

a. Ενεργοποιήστε το διαχειριστής για να παραχωρήσετε όλα τα δικαιώματα 

b. Ή επιλέξτε τα συγκεκριμένα δικαιώματα που θέλετε να έχει ο χρήστης 

7. Πατήστε οκ 

8. Ακολουθήστε το βήμα 3 και επαναλάβετε μέχρι να προσθέσετε όλους τους χρήστες 

που θέλετε 

9. Πατήστε οκ 
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7.2.2 Διαθέσιμα δικαιώματα για κάθε χρήστη 
 

• Βάση τραγουδιών 

• Βάση spots και διαφημίσεων 

• Βάση jingles 

• Βάση assets 

• Βάση sweepers 

• Βάση εκφωνήσεων 

• Βάση κειμένων 

• Βάση instant jingles 

• Αυτόματο πρόγραμμα 

• Βάση playlists 

• Τροποποίηση ημερήσιου playlist 

• Ημερήσια playlist 

• Force clocks 

• Ρυθμίσεις 

• Κωδικοποιητές 

• Αναμετάδοση 

• Αντιστοιχίσεις διαδρομών 

• RDS 

ενημέρωση internet 

• Ασφάλεια και χρήστες 

• Επαναφορά βάσης 

• Stitcher 

• Studio – διαγραφή τραγουδιών 

• Studio – Προσθήκη/εισαγωγή τραγουδιών 

• Studio – Προσθήκη/εισαγωγή assets 

• Studio – Προσθήκη/εισαγωγή jingles 

• Studio – Προσθήκη/εισαγωγή διαφημίσεων 

• Studio – Προσθήκη/εισαγωγή εκφωνήσεων 

• Studio – Ζωντανή ηχογράφηση εκφωνήσεων 
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• Studio – Προσθήκη/εισαγωγή απευθείας αρχείων 

• Studio – Επεξεργασία instant jingles 

• Studio – Επεξεργασία κειμένων  

• Studio – Έξοδος για πίνακα ελέγχου 

• Studio – Αλλαγή διάταξης 

• Drag and drop ηχητικών 

• Τερματισμός προγράμματος 

 

7.3 Αντιστοιχίσεις διαδρομών  
 

Οι αντιστοιχίσεις διαδρομών επιτρέπουν στον SOHO να μεταφράζει τις διαδρομές των 

ηχητικών αρχείων που έχουν γίνει εισαγωγή. Δηλαδή αν στην βάση του SOHO τα ηχητικά 

είναι στην διαδρομή C:\ μπορείτε με το εργαλείο αυτό να το μεταφράσετε σε διαφορετική 

διαδρομή όπως \\όνομα_υπολογιστή\c\ ώστε να έχετε πρόσβαση στα ηχητικά. 

 

7.3.1 Προσθήκη αντιστοίχισης διαδρομής  
 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, ρυθμίσεις, αντιστοιχίσεις διαδρομών  

2. Πατήστε προσθήκη 

3. Επιλέξτε τη διαδρομή που αποτελεί την αυθεντική διαδρομή και θέλετε να 

αντικατασταθεί  από τον SOHO με κάποια άλλη 

file://///όνομα_υπολογιστή/c/
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Συμβουλή: αν όλα σας τα ηχητικά αρχεία βρίσκονται στο φάκελο C:\AUDIO\... τότε 

χρησιμοποιήστε το C:\AUDIO\ 

4. Επιλέξτε τη διαδρομή στην οποία θέλετε να μεταφράζεται η αυθεντική, δηλαδή με 

τι να γίνεται αντικατάσταση της αυθεντικής διαδρομής 

Συμβουλή: αν τα ηχητικά σας πλέον βρίσκονται στον φάκελο D:\AUDIO\... τότε 

χρησιμοποιήστε το D:\AUDIO\ 

5. Πατήστε οκ 

 

7.3.2 Ρυθμίστε ένα SOHO Workstation να έχει πρόσβαση στα ηχητικά σας αρχεία 

που βρίσκονται σε άλλον υπολογιστή – Αναπαραγωγή/προεπισκόπηση 

ηχητικών από Workstation 
 

Όταν χρησιμοποιείτε SOHO workstation έχετε πρόσβαση στην βάση του studio και στα 

στοιχεία της από το δίκτυο. Όμως τα ηχητικά αρχεία δεν αποθηκεύονται στην βάση, αυτό 

που αποθηκεύεται είναι η διαδρομή των ηχητικών, δηλαδή που μπορεί να βρει ο SOHO το 

κάθε ηχητικό και το αναπαραγάγει.  

Για να μπορέσετε να ρυθμίσετε ένα SOHO workstation να έχει πρόσβαση στα ηχητικά 

αρχεία ώστε να τα ακούσετε θα πρέπει: 

Από την εξερεύνηση αρχείων των Windows να κάνετε κοινή χρήση (με τα απαραίτητα 

δικαιώματα) του φακέλου που περιέχει τα ηχητικά σας αρχεία. 

Στον SOHO workstation:  

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, ρυθμίσεις, αντιστοιχίσεις διαδρομών  

2. Πατήστε προσθήκη 

3. Επιλέξτε τη διαδρομή που αποτελεί την αυθεντική διαδρομή και θέλετε να 

αντικατασταθεί  από τον SOHO με κάποια άλλη, για παράδειγμα C:\AUDIO\ 

4. Επιλέξτε τη διαδρομή στην οποία θέλετε να μεταφράζεται η αυθεντική, δηλαδή με 

τι να γίνεται αντικατάσταση της αυθεντικής διαδρομής δηλαδή  

\\studio_pc\AUDIO\ ή \\studio_pc\C\AUDIO\ 

5. Πατήστε οκ 

 

7.4 Ρυθμίσεις SQL server 
 

Από τις ρυθμίσεις SQL server μπορείτε να διαχειριστείτε τις βάσεις σας που βρίσκονται στον 

SQL server, να ορίσετε ποια βάση θα ανοίγει ο SOHO ποιο είναι το όνομα χρήστη και ποιος 

είναι ο κωδικός. 

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη σύνδεση στον SQL server είναι: 

Όνομα βάσης: SOHO 
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Όνομα χρήστη: sa 

Κωδικός πρόσβασης: jazler 

Μπορείτε να αλλάξετε τις παραπάνω ρυθμίσεις σύμφωνα με αυτές που έχετε ορίσει εσείς. 

Θέλει όμως προσοχή γιατί πρέπει να βάλετε τα σωστά στοιχεία αλλιώς δεν θα μπορείτε να 

συνδεθείτε στην βάση σας.  

 

 

7.4.1 Ρύθμιση των στοιχείων σύνδεσης στη βάση του SQL server 
 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, ρυθμίσεις, ρυθμίσεις SQL server 
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2. Πατήστε αναζήτηση για server ή πληκτρολογήστε όνομα ή IP του υπολογιστή που 

φιλοξενεί τον SQL server 

Συμβουλή: υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να προσθέσετε και το instance του SQL sever 

(σε περίπτωση που δεν είναι το προεπιλεγμένο). Για παράδειγμα 

όνομα_υπολογιστή\SQLinstance 

3. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη, προεπιλογή sa 

4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης, προεπιλογή jazler 

5. Πατήστε δείτε τις εγκατεστημένες βάσεις ή πληκτρολογήστε το όνομα της, 

προεπιλογή SOHO 

6. Πατήστε δοκιμή σύνδεσης 

7. Πατήστε οκ 

 

7.4.2 Δημιουργία νέας βάσης στον SQL server για δεύτερο ραδιοφωνικό σταθμό  
 

Ένας SQL server μπορεί να φιλοξενήσει πολλές βάσεις. Άρα μπορείτε να έχετε σε έναν SQL 

server τις βάσεις 2 ραδιοφωνικών σταθμών, μία για κάθε σταθμό. 

Για να δημιουργήσετε νέα βάση: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, ρυθμίσεις, ρυθμίσεις SQL server 

2. Πατήστε εργαλεία βάσης 

3. Πατήστε δημιουργία νέας βάσης  

4. Πληκτρολογήστε το όνομα της ΝΕΑΣ βάσης, για παράδειγμα μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού 

5. Πατήστε οκ  
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8 Βοηθήματα 
 

 

8.1 Ενημέρωση Internet 
 

Η ενημέρωση internet του SOHO είναι το βοήθημα που χρειάζεται ένας ραδιοφωνικός 

σταθμός για να ενημερώνει με τα μεταδεδομένα του σταθμού και των τραγουδιών στο 

internet. 

Ο SOHO διαθέτει εργαλεία για την ενημέρωση ιστοσελίδας, ενσωμάτωση μεταδεδομένων 

στο URL stream αλλά και τις πιο διαδεδομένες υπηρεσίες. Υπάρχει ακόμη και η επιλογή να 

χρησιμοποιήσετε τροποποιήσιμες επιλογές για να ενημερώνετε υπηρεσίες που δεν είναι 

ακόμα συμβατές με τον SOHO.  
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8.1.1 Γενικές πληροφορίες για την ενημέρωση internet 
  

Με την έναρξη αναπαραγωγής ενός ηχητικού αρχείου ο SOHO ενημερώνει όλα τα σχετικά 

αρχεία. Αυτό φυσικά γίνεται αν έχει επιτρέψει ο χρήστης το συγκεκριμένο τύπο ηχητικού να 

ενημερώνει αλλά και αν το συγκεκριμένο ηχητικό το επιτρέπει.  

• Τα εξαγόμενα αρχεία βρίσκονται στον φάκελο C:\Jazler SOHO\Exports\ 

• Τα αρχεία που ενημερώνονται είναι: 

o NowOnAir.xml, χρησιμοποιείται για πληροφορίες όπως τίτλος, καλλιτέχνη, 

άλμπουμ αλλά και πολλές άλλες που είναι διαθέσιμες 

o NowOnAir.txt, χρησιμοποιείται για την εξαγωγή τίτλου και καλλιτέχνη 

o AirPlayHistory.xml, έχει τα δεδομένα για το ιστορικό των τραγουδιών που 

έπαιξαν νωρίτερα 

o AirPlayNext.xml, έχει τα δεδομένα για τα τραγούδια που πρόκειται να 

παίξουν 
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o Custom file export, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις που δεν σας 

καλύπτουν τα υπόλοιπα αρχεία 

o CurrentAlbumImage.jpg, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εμφάνιση της 

εικόνας τραγουδιού στην ιστοσελίδα σας 

• Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή διατήρηση φακέλου με cache των εικόνων ο SOHO 

δημιουργεί και κρατάει αρχείο των εικόνων των τραγουδιών που έχουν μεταδοθεί. 

Ο φάκελος βρίσκεται στην διαδρομή C:\Jazler SOHO\Exports\AlbumsCache\ 

 

8.1.2 Βασικές ρυθμίσεις για την ενημέρωση internet 
 

Το πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι ο ορισμός των βασικών ρυθμίσεων. Για παράδειγμα, θα 

ανακοινώνονται όλοι οι τύποι ηχητικών αρχείων; Ή μόνο τα τραγούδια; Ή μήπως τα 

τραγούδια και τα διαφημιστικά spot;  

Μπορείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις αυτές από: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βοηθήματα, ενημέρωση internet 

2. NowOnAir.xml και NowOnAir.txt – Επιλέξτε τι θα εμφανίζεται κατά την 

αναπαραγωγή… κάντε ένα από τα παρακάτω για κάθε τύπο ηχητικών: 

a. Αφήστε το πεδίο κενό, ο SOHO  θα ενημερώνει τα NowOnAir.xml και 

NowOnAir.txt με τα μεταδεδομένα της κάθε εγγραφής. Για παράδειγμα αν 

παίζει ένα τραγούδι θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία που έχετε ορίσει για 

το συγκεκριμένο τραγούδι στον SOHO 

b. Πληκτρολογήστε στο πεδίο NO-UPDATE, ο SOHO δεν θα ενημερώνει τα 

αρχεία NowOnAir.xml και NowOnAir.txt για τον συγκεκριμένο τύπο 

ηχητικών 

c. Πληκτρολογήστε δικό σας κείμενο, ο SOHO θα ενημερώνει τα 

NowOnAir.xml και NowOnAir.txt με το κείμενο που πληκτρολογήσατε όταν 

παίζει κάποιο ηχητικό από αυτή τη βάση 

3. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την ενημέρωση του αρχείου AirPlayNext.xml  

4. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την ενημέρωση του αρχείου AirPlayHistory.xml  

5. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την ενημέρωση του αρχείου Προσαρμοσμένο 

Αρχείο Εξόδου (Custom Export File)  

6. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την ενημέρωση του αρχείου 

CurrentAlbumImage.jpg  

7. Αν τα μεταδεδομένα που χρησιμοποιείτε για τα ηχητικά περιλαμβάνουν και μη 

λατινικούς χαρακτήρες, επιλέξτε για κωδικοποίηση αρχείου το Unicode  

8. Αν θέλετε οι μη λατινικοί χαρακτήρες να μετατρέπονται σε λατινικούς με βάση 

την αντικατάσταση γραμμάτων RDS ενεργοποιήστε την αντίστοιχη επιλογή 

9. Πατήστε οκ για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές 
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8.1.3 Ενημέρωση της ιστοσελίδας του σταθμού σας με τον τίτλο, καλλιτέχνη, εικόνα 

άλμπουμ και άλλα μεταδεδομένα 
 

Υπάρχουν 2 τρόποι για την ενημέρωση της ιστοσελίδας με τα μεταδεδομένα είτε μέσω του 

URL stream είτε ανεβάζοντας τα αρχεία που εξάγει ο SOHO στον server της ιστοσελίδας 

μέσω FTP.  

Αν ενδιαφέρεστε για την ενσωμάτωση των μεταδεδομένων στο URL stream παρακαλώ 

ακολουθήστε το κεφάλαιο Κωδικοποιητές streaming. 

 

Για να ανεβάζετε τα εξαχθέντα αρχεία στον server μέσω FTP: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βοηθήματα, ενημέρωση internet 

2. Πατήστε επεξεργασία υπηρεσιών ενημέρωσης internet 

3. Πατήστε προσθήκη και επιλέξτε ενημέρωση FTP 

4. Συμπληρώστε τα πεδία με τα στοιχεία σύνδεσης FTP για τον server σας 

5. Πατήστε δοκιμή σύνδεσης 

6. Αν η δοκιμή έγινε επιτυχώς φροντίστε να ενεργοποιήσετε την επιλογή ενεργό 

7. Αν θέλετε να χρησιμοποιείτε τον φάκελο cache και να ενημερώνεται στον server 

ενεργοποιήστε την αντίστοιχη επιλογή 

8. Πατήστε οκ 

Τώρα όποτε ο SOHO κάνει μετάδοση ενός ηχητικού και του επιτρέπεται να ενημερώνει τα 

μεταδεδομένα θα ανεβάζει τα αρχεία στον server.  

Τώρα που τα αρχεία ανεβαίνουν στον server το μόνο που μένει είναι να ενημερώσετε τον 

κατασκευαστή της ιστοσελίδας σας ώστε να «ανοίγει και χρησιμοποιεί» τα αρχεία που 

ανεβάζει ο SOHO για να εμφανίζει τις πληροφορίες. 
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8.1.4 Ενημέρωση μεταδεδομένων στο TuneIn 
 

Για εσάς που χρησιμοποιείτε την υπηρεσία TuneIn, ο SOHO μπορεί να ενημερώσει το 

TuneIn με το τραγούδι που παίζει εκείνη τη στιγμή.  

Θα χρειαστεί πρώτα να επικοινωνήσετε με το TuneIn ώστε να σας δώσουν τα Partner Key, 

Partner ID και Station ID που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία και ενημέρωση των 

μεταδεδομένων.  

Για να ρυθμίσετε την ενημέρωση TuneIn: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βοηθήματα, ενημέρωση internet 

2. Πατήστε επεξεργασία υπηρεσιών ενημέρωσης internet 

3. Πατήστε προσθήκη και επιλέξτε το ενημέρωση TuneIn 

4. Συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνδεση με το TuneIn 

5. Πατήστε δοκιμή σύνδεσης 

6. Αν η δοκιμή έγινε επιτυχώς φροντίστε να ενεργοποιήσετε την επιλογή ενεργό 

7. Πατήστε οκ 

 

8.1.5 Αντιγραφή εξαχθέντων αρχείων σε άλλο φάκελο ή σε άλλο υπολογιστή 
 

Η υπηρεσία αντιγραφής αρχείων θα αντιγράφει τα εξαχθέντα αρχεία του SOHO σε έναν 

άλλο φάκελο που θα ορίσετε με την αλλαγή κάθε τραγουδιού.  

Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία αντιγραφής αρχείων: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βοηθήματα, ενημέρωση internet 

2. Πατήστε επεξεργασία υπηρεσιών ενημέρωσης internet 

3. Πατήστε προσθήκη και επιλέξτε το αντιγραφή αρχείων 

4. Συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία και επιλέξτε τον φάκελο όπου θα 

αντιγράφονται τα αρχεία 
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5. Πατήστε δοκιμή σύνδεσης 

6. Αν η δοκιμή έγινε επιτυχώς φροντίστε να ενεργοποιήσετε την επιλογή ενεργό 

7. Πατήστε οκ 

 

8.1.6 Ενημέρωση μέσω HTTP GET και POST 
 

Υπάρχουν υπηρεσίες που απαιτούν επικοινωνία με HTTP GET και HTTP POST για την 

ενημέρωση των μεταδεδομένων ή για να ενεργοποιήσετε/προκαλέσετε μία ενέργεια.  

Για να ρυθμίσετε την ενημέρωση HTTP: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βοηθήματα, ενημέρωση internet 

2. Πατήστε επεξεργασία υπηρεσιών ενημέρωσης internet 

3. Πατήστε προσθήκη και επιλέξτε το ενημέρωση HTTP 

4. Συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνδεση 

5. Χρησιμοποιήστε τα προσθήκη λέξης κλειδί ή διαγραφή για να προσθέσετε τις 

παραμέτρους που θέλετε 

Σημείωση: οι παράμετροι μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με αυτά που απαιτούνται 

από την υπηρεσία αλλά οι λέξεις κλειδιά παραμένουν σταθερές για να μπορέσει να τις 

χρησιμοποιήσει ο SOHO 

6. Πατήστε δοκιμή σύνδεσης 

7. Αν η δοκιμή έγινε επιτυχώς φροντίστε να ενεργοποιήσετε την επιλογή ενεργό 

8. Πατήστε οκ 
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8.1.7 Ενσωμάτωση μεταδεδομένων στο URL stream 
 

Πολλές υπηρεσίες, players, προγράμματα και άλλα μπορούν να αντιληφθούν τα 

μεταδεδομένα που έχουν ενσωματωθεί σε ένα stream URL.  

Αυτό αποτελεί έναν πολύ εύκολο τρόπο για την εμφάνιση του τρέχοντος καλλιτέχνη και 

τίτλου σε διάφορες πλατφόρμες.  

Ακολουθείστε το κεφάλαιο Κωδικοποιητές streaming για περισσότερες σχετικές 

πληροφορίες και για τον τρόπο ενεργοποίησης.  

 

8.1.8 Απενεργοποίηση ενημέρωσης internet 
 

Αν για κάποιο λόγο θέλετε να απενεργοποιήσετε την ενημέρωση internet:  

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βοηθήματα, ενημέρωση internet 

2. Απενεργοποιήστε την επιλογή ενεργοποίηση ενημέρωσης internet 

3. Πατήστε οκ 

 

8.1.9 Απενεργοποίηση ενημέρωσης μεταδεδομένων για συγκεκριμένους τύπους 

ηχητικών όπως spots, jingles κτλ. 
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Είναι πολύ συχνό για έναν ραδιοφωνικό σταθμό να απενεργοποιεί την ενημέρωση 

μεταδεδομένων για jingles, sweepers, εκφωνήσεις αλλά και διαφημιστικά που 

μεταδίδονται.  

Για να απενεργοποιήσετε την ενημέρωση για τα ηχητικά συγκεκριμένης βάσης: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βοηθήματα, ενημέρωση internet 

2. Στην ενότητα NowOnAir.xml και NowOnAir.txt – Επιλέξτε τι θα εμφανίζεται κατά 

την αναπαραγωγή… βρείτε το πεδίο που αντιστοιχεί στη βάση την οποία θέλετε 

να μην ενημερώνει και τότε πληκτρολογήστε στο πεδίο NO-UPDATE. Ο SOHO από 

εδώ και πέρα δεν θα ενημερώνει οτιδήποτε όταν μεταδοθεί ηχητικό από αυτόν τον 

τύπο βάσης.  

3. Πατήστε οκ για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές 

 

8.1.10 Ορισμός συγκεκριμένου μηνύματος προς ενημέρωση όταν μεταδοθεί 

ηχητικού συγκεκριμένου τύπου όπως spots, jingles κτλ. 
 

Μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένο μήνυμα να εμφανίζεται όταν μεταδοθεί ηχητικά από 

μια συγκριμένη βάση. Για παράδειγμα μπορείτε να ορίσετε να εμφανίζεται «μετάδοση 

διαφημίσεων» όταν γίνεται αναπαραγωγή από τον SOHO ηχητικού που έχει γίνει εισαγωγή 

στη βάση διαφημίσεων.  

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βοηθήματα, ενημέρωση internet 

2. Στην ενότητα NowOnAir.xml και NowOnAir.txt – Επιλέξτε τι θα εμφανίζεται κατά 

την αναπαραγωγή… βρείτε το πεδίο που αντιστοιχεί στη βάση την οποία θέλετε 

να εμφανίζει συγκεκριμένο μήνυμα και πληκτρολογήστε στο πεδίο το μήνυμα 

αυτό. Ο SOHO από εδώ και πέρα θα ενημερώνει με το μήνυμα αυτό τα 

μεταδεδομένα όταν μεταδοθεί ηχητικό από αυτόν τον τύπο βάσης.  

3. Πατήστε οκ για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές 

 

 

8.2 Κωδικοποιητές streaming 
 

Ένας ραδιοφωνικός σταθμός εκπέμπει στα FM. Αλλά πλέον με το internet μπορούνε να σας 

ακούνε οι ακροατές σας χωρίς δέκτη FM, κατευθείαν από το internet ακούγοντας το URL 

stream του σταθμού.  

Για το λόγο αυτό ο SOHO διαθέτει πλέον ενσωματωμένους κωδικοποιητές streaming και 

μπορείτε: 

• Να στείλετε τον ήχο του ραδιοφώνου σας στον streaming server που διαθέτετε 

• Να στείλετε τον ήχο κατευθείαν από τον SOHO, δηλαδή να λειτουργεί ο ίδιος ο 

SOHO ως streaming server 
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8.2.1 Στέλνοντας τον ήχο της εξόδου του SOHO σε streaming server – Προσθήκη 

κωδικοποιητών 
 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βοηθήματα, κωδικοποιητές streaming 

2. Επιλέξτε την είσοδο που θα χρησιμοποιείτε για τους κωδικοποιητές 

3. Πατήστε προσθήκη 

4. Πληκτρολογήστε το όνομα του κωδικοποιητή  

5. Επιλέξτε σύστημα streaming, τον τύπο του server SHOUTcast, Icecast  

6. Συμπληρώστε τα υπόλοιπα πεδία, τα απαραίτητα για τη λειτουργία εμφανίζονται 

με κόκκινο χρώμα 

7. Πατήστε οκ 

8. Πατήστε start για να ξεκινήσει ο κωδικοποιητής να στέλνει τον ήχο στον streaming 

server 
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8.2.2 Ενσωμάτωση μεταδεδομένων στο stream 
 

Για να ενσωματώσετε τον τίτλο και τον καλλιτέχνη του τρέχοντος τραγουδιού: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βοηθήματα, κωδικοποιητές streaming 

2. Διπλοπατήστε τον κωδικοποιητή που θέλετε να ενσωματώνει τα μεταδεδομένα 

3. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή αποστολή τίτλου και καλλιτέχνη είναι ενεργοποιημένη 

4. Πατήστε οκ  

 

8.2.3 Αποστολή λογότυπου σταθμού στον streaming server 
 

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για streaming server SHOUTcast version 2.  

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βοηθήματα, κωδικοποιητές streaming 

2. Διπλοπατήστε τον SHOUTcast v2 κωδικοποιητή στον οποίο θέλετε να στέλνετε το 

λογότυπο 

3. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή αποστολή λογότυπου σταθμού μέσα στο stream είναι 

ενεργοποιημένη 

4. Πατήστε οκ  
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8.2.4 SOHO server – Χρησιμοποιώντας τον SOHO ως streaming server 
 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον SOHO ώστε να λειτουργεί ως streaming server. Θα 

πρέπει όμως να γνωρίζετε τις προϋποθέσεις, πιθανούς κινδύνους, προειδοποιήσεις και 

γενικότερα τον τρόπο λειτουργίας. 

 

8.2.4.1 Προϋποθέσεις 

 

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον SOHO ως streaming server θα πρέπει να: 

• Έχετε στατική IP internet ή αλλιώς εξωτερική IP ή να έχετε ορίσει domain στην IP 

διεύθυνση του internet σας 

• Έχετε στατική διεύθυνση τοπικού δικτύου (LAN) για τον υπολογιστή του SOHO  

• Να κάνετε προώθηση θύρας (port forwarding) την θύρα που θα χρησιμοποιεί ο 

SOHO για να λειτουργεί ως streaming server.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον τεχνικό σας.  

 

8.2.4.2 Προειδοποιήσεις 

 

Θα πρέπει να σας ενημερώσουμε για κ2 πολύ σημαντικά θέματα που θα σας επηρεάσουν 

όταν χρησιμοποιείτε τον SOHO server: 

• Το Internet σας πρέπει να είναι σταθερό και να έχει μεγάλο εύρος/ταχύτητα. Η 

ταχύτητα στο internet και πιο συγκεκριμένα το upload είναι εκείνο που θα 

χρησιμοποιηθεί για να εξυπηρετήσει τους ακροατές σας. Πιθανά προβλήματα, σε 

περίπτωση που δεν έχετε σταθερό και γρήγορο internet είναι οι αποσυνδέσεις, 

κολλήματα στον ήχο και πολλά άλλα.  

• Η ενσωμάτωση των μεταδεδομένων στο stream δεν είναι συμβατή.  

8.2.4.3 Ενεργοποίηση του SOHO server 

 

Αφού ακολουθήσατε τα παραπάνω τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στην ενεργοποίηση 

του SOHO server: 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βοηθήματα, κωδικοποιητές streaming 

2. Επιλέξτε την είσοδο που θα χρησιμοποιηθεί σαν πηγή ήχου για τον SOHO server 

3. Πατήστε προσθήκη 

4. Πληκτρολογήστε το όνομα του κωδικοποιητή 
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5. Στο σύστημα streaming επιλέξτε SOHO server 

6. Πληκτρολογήστε την θύρα που θα χρησιμοποιηθεί 

7. Πατήστε οκ 

8. Πατήστε start για να ξεκινήσει η εκπομπή του SOHO server 

 

8.2.4.4 Ακούστε τον σταθμό σας από τον SOHO server 

 

Αφού δημιουργήσετε τον SOHO server για να ακούσετε το stream: 

Στο τοπικό σας δίκτυο μπορείτε να ακούσετε τον SOHO χρησιμοποιώντας 

http://local_ip_soho_studio_pc:port 

Οι ακροατές σας μπορούν να ακούνε από http://static_ip_address_or_domain_name:port  

 

8.3 Έλεγχος ακεραιότητας  
 

Το εργαλείο αυτό σας επιτρέπει να ελέγξετε εύκολα και γρήγορα ποια ηχητικά αρχεία 

μπορούν να εντοπιστούν από τον SOHO και σε ποια δεν είναι δυνατή η πρόσβαση.  

 

 

http://local_ip_soho_studio_pc:port
http://static_ip_address_or_domain_name:port
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8.3.1 Ελέγξτε ποια αρχεία είναι προσπελάσιμα και ποια όχι – Διαχείριση των 

αρχείων στα οποία δεν έχετε πρόσβαση  
 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βοηθήματα, έλεγχος ακεραιότητας 

2. Επιλέξτε τις βάσεις/τύπους ηχητικών αρχείων τους οποίους θέλετε να ελέγξετε 

3. Στο πεδίο ποια αρχεία να ελέγξει σε κάθε βάση επιλέξτε όλα τα αρχεία, μόνο 

ανενεργά ή μόνο ανενεργά 

4. Πατήστε έναρξη ελέγχου 

5. Παρακαλώ περιμένετε να κάνει o SOHO τον έλεγχο και δείτε ποια αρχεία δεν είναι 

προσπελάσιμα 

6. Όταν είστε έτοιμοι επιλέξτε πως θα προχωρήσετε: 

a. Αποθήκευση αποτελεσμάτων σε αρχείο κειμένου txt 

b. Απενεργοποίηση των αντίστοιχων εγγραφών στις βάσεις 

c. Διαγραφή των εγγραφών αυτών από τις βάσεις 

 

 

8.4 Διαγραφή βάσεων 
 

Το εργαλείο διαγραφής βάσεων σας δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε/μηδενίσετε όλες 

τις βάσεις και δεδομένα ή να επιλέξετε συγκεκριμένα στοιχεία που θέλετε να διαγραφούν.  
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8.4.1 Διαγραφή των βάσεων και των δεδομένων 
 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βοηθήματα, διαγραφή βάσεων 

2. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να διαγραφούν  

3. Πατήστε επόμενο  

4. Παρακαλώ περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία 

 

8.5 Εισαγωγή βάσης RadioStar 
 

Φυσικά οι χρήστες RadioStar μπορούν να εκτελέσουν εισαγωγή των δεδομένων τους από 

τον RadioStar στον SOHO. Έχετε και τη δυνατότητα να επιλέξετε τι να γίνει εισαγωγή και τί 

όχι.  
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8.5.1 Κάνοντας εισαγωγή βάσεων RadioStar στον SOHO 
 

1. Πίνακας ελέγχου SOHO, βοηθήματα, εισαγωγή βάσης RadioStar 

2. Επιλέξτε τον φάκελο που περιέχει το backup του RadioStar 

3. Επιλέξτε ποια δεδομένα θα γίνουν εισαγωγή 

4. Μετά την επιτυχή εισαγωγή παρακαλώ κάντε επανεκκίνηση τον SOHO 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: O SOHO εξάγει τις εικόνες album των τραγουδιών από τα TAGs, αν είναι 

διαθέσιμες, κατά την εισαγωγή της βάσης RadioStar. Για να είναι όμως αυτό εφικτό θα 

πρέπει ο SOHO να έχει πρόσβαση στα ηχητικά αρχεία κατά την διάρκεια της εισαγωγής.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αν δεν είναι αποθηκευμένα στον τοπικό δίσκο ή σε κάποιον κοινόχρηστο 

φάκελο server ακολουθήστε το κεφάλαιο Αντιστοιχίσεις διαδρομών για να παραχωρήσετε 

πρόσβαση στον SOHO στα ηχητικά αρχεία.  

 

 


