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1 Εισαγωγή
1.1 Γενικά
Το πακέτο εφαρµογών NOAS περιλαµβάνει δύο βασικές εφαρµογές για την
υλοποίηση των λειτουργιών του:
Tην εφαρµογή Admin Package, µέσω της οποίας υλοποιείται η διαχείριση
των spot, των πελατών αλλά και ο προγραµµατισµός προβολής.
Την εφαρµογή Agent η οποία εξασφαλίζει την τροφοδότηση αρχείων spot
στο µηχανισµό προβολής και για την ενεργοποίηση και τον έλεγχο της
εφαρµογής προβολής.
Για την υλοποίηση της λειτουργικότητας των βασικών εφαρµογών, το πακέτο
NOAS περιλαµβάνει επίσης σειρά ανεξάρτητων εφαρµογών και ActiveX Controls, τα
οποία ενεργοποιούνται στα πλαίσια των εφαρµογών του:
Την εφαρµογή IsFtpPro, µέσω της οποίας υλοποιείται η αµφίδροµη FTP
επικοινωνία των δύο βασικών εφαρµογών (Admin & Agent) µε τον
δικτυακό τόπο της εφαρµογής. Η λειτουργία του IsFtpPro είναι αδιαφανής
και εξελίσσεται στο παρασκήνιο των βασικών εφαρµογών.
Η οθόνη προβολής Viewer, µέσω του οποίου υλοποιείται η απεικόνιση
των spot και η ενεργοποίηση του ticker. Η διαχείριση της λειτουργίας του
πακέτου γίνεται αποκλειστικά από τον µηχανισµό του agent.
NOAS ActiveX Collection, είναι µία συλλογή ενεργών µηχανισµών που
εξυπηρετούν συγκεκριµένες ανάγκες εντός των βασικών εφαρµογών,
όπως η λειτουργία του ticker, η λειτουργία Fader κτλ.
Transparent Image Control, ένα activeX κατάλληλο για την εµφάνιση των
διαφανών logo καναλιού στην βασική οθόνη προβολής.
Οι διαδικασίες εγκατάστασης των εφαρµογών του πακέτου αναλύονται στο
ανεξάρτητο εγχειρίδιο εγκατάστασης συστήµατος.
Στα παρακάτω κεφάλαια γίνεται ανάλυση της λειτουργίας των βασικών εφαρµογών
χρήστη του πακέτου NOAS µε περιγραφές και στιγµιότυπα οθόνης.

1.2 Προδιαγραφές Λειτουργίας
Το πακέτο εφαρµογών NOAS είναι σχεδιασµένο να λειτουργεί σε σταθµούς
εργασίας και εγκαταστάσεις µε τις παρακάτω λειτουργικές προδιαγραφές:

1.2.1 Προδιαγραφές εξοπλισµού
Συµβατοί Προσωπικοί Υπολογιστές οι οποίοι διαθέτουν κατ’ελάχιστο:
Σκληρό δίσκο µε διαθέσιµο χώρο 20 GB.
Επεξεργαστή 2 GHz ή Duo Core 1 GHz.
Μνήµη RAM 512 ΜΒ
Κάρτα οθόνης µε 128 ΜΒ εσωτερικής µνήµης και έξοδο τηλεόρασης.
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Οθόνη 17’’ µε δυνατότητα ανάλυσης 1280x1024 και συχνότητα
ανανέωσης 75 Hz.
Συσκευή DVD-ROM (Read/Write) ταχύτητας τουλάχιστον 8x.
Σηµείωση
Η σωστή λειτουργία του εξοπλισµού αποτελεί θεµελιώδη προϋπόθεση για την
κανονική λειτουργία της εφαρµογής. Η intelsoft φέρει σε καµία περίπτωση
ευθύνη για την µη-κανονική λειτουργία των εφαρµογών του πακέτου NOAS
σε υπολογιστές που δεν πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές ή λειτουργούν
εσφαλµένα λόγω προβληµάτων εξοπλισµού.

1.2.2 Προδιαγραφές Λογισµικού
Οι σταθµοί εργασίας θα πρέπει να περιλαµβάνουν:
Λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows 2000/Windows XP SP2.
Εγκατεστηµένους drivers όλων των περιφερειακών συσκευών και
καρτών.
Microsoft Internet Explorer έκδοσης 6.0 ή νεότερη.
Microsoft Media Player έκδοσης 9.0 ή νεότερη.
Macromedia Flash Player έκδοσης 8.0 ή νεότερη.
Σηµείωση
Η σωστή και ολοκληρωµένη εγκατάσταση του λειτουργικού συστήµατος και
των προαπαιτουµένων προγραµµάτων αποτελεί θεµελιώδη προϋπόθεση για
την κανονική λειτουργία της εφαρµογής. Η intelsoft φέρει σε καµία
περίπτωση ευθύνη για µη-κανονική λειτουργία των εφαρµογών του πακέτου
NOAS σε υπολογιστές που δεν πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές.
Σηµείωση
∆εν έχουν γίνει δοκιµές για την πιστοποίηση της καλής λειτουργίας του
πακέτου εφαρµογών NOAS σε περιβάλλον Microsoft Windows Vista. Ως εκ
τούτου δεν συνίσταται η εγκατάσταση των εφαρµογών του πακέτου NOAS σε
τέτοιο περιβάλλον.

1.2.3 Προδιαγραφές Επικοινωνιών
Για την υλοποίηση των επικοινωνιών των σταθµών εργασίας NOAS µε το
δικτυακό Site της εφαρµογής απαιτούνται τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις ADSL 1024
/ 256 µε υψηλή διαθεσιµότητα και σταθερή απόδοση.
Σηµείωση
Η εφαρµογές του πακέτου NOAS είναι πιθανόν να µπορούν να λειτουργήσουν
και σε χαµηλότερες επικοινωνιακές ταχύτητες. Η Intelsoft προτείνει τις
παραπάνω προδιαγραφές και αναλαµβάνει την ευθύνη της κανονικής εξέλιξης
των επικοινωνιών τους, µόνο εφόσον τηρούνται αυτές οι ελάχιστες
προδιαγραφές.
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2 Πακέτο ∆ιαχείρισης (Admin Package)
2.1 Γενικά
Είναι η πρώτη από τις βασικές εφαρµογές του πακέτου NOAS και έχει ως
αποστολή τη διαχείριση των δεδοµένων που ρυθµίζουν και επηρεάζουν τη λειτουργία
όλου του µηχανισµού.
Η ενεργοποίηση της εφαρµογής γίνεται από το κεντρικό menu έναρξης των
Windows και συγκεκριµένα από το Έναρξη->Προγράµµατα->NOAS Package>NOAS Admin Package.
Η αρχική οθόνη εκκίνησης είναι αυτή που εµφανίζεται παρακάτω και
περιλαµβάνει χρήσιµες πληροφορίες για το σύστηµα και την εγκατεστηµένη έκδοση
του.

Εικόνα 1 Αρχική οθόνη εφαρµογής Admin

2.2 Προαπαιτούµενα Λειτουργίας
Για την σωστή λειτουργία της εφαρµογής θα πρέπει (πέρα από τις βασικές
προδιαγραφές για τη λειτουργία του πακέτου) να υπάρχει στον ίδιο σταθµό
εργασίας:
Εγκατάσταση MySql server έκδοσης 5.0 ή νεότερης.
Βάση ∆εδοµένων µε την ονοµασία NOAS_DB µε την δοµή και τη
µορφή που περιγράφεται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.
Εγκατεστηµένοι ODBC Drivers για MySql, έκδοσης 3.5 ή νεότερη.
Ρυθµισµένες συνδέσεις ODBC:
o MySqlDrv προς την τοπική βάση δεδοµένων (NOAS_DB).
o SiteDrv προς την βάση δεδοµένων του site (NOAS_RDB).
Υπο-φάκελος DataFiles στο φάκελο εγκατάστασης του συστήµατος.
Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τις παραπάνω απαιτήσεις
συµβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του συστήµατος NOAS.

Σελίδα - 6 -

Μητσάκη 5 544 53 Θεσσαλονίκη
Τηλ. : (+30) 2310 905404 Fax: (+30) 2310 905464
Email: info@intelsoft.gr Web:www.intelsoft.gr

2.3 Κεντρική Οθόνη Εφαρµογής

Εικόνα 2 Κεντρική Οθόνη Εφαρµογής Admin

Είναι ο βασικός πυρήνας της εφαρµογής και λειτουργεί µε την λογική MDI
(multiple Document Interface), στεγάζοντας εσωτερικά την εµφάνιση και την
λειτουργία όλων των οθονών της εφαρµογής.
Περιλαµβάνει κεντρικό µενού επιλογών του οποίου οι επιλογές αναλύονται
στις παρακάτω παραγράφους.

2.4 Επιλογές Κεντρικού Menu
2.4.1 Μενού Αρχείο
Περιλαµβάνει τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης των δεδοµένων της
εφαρµογής:

Εικόνα 3 Μενού Αρχείο

Πελάτες και Spot: Οθόνη πολλαπλών επιπέδων για τη διαχείριση των
στοιχείων των πελατών, των στοιχείων των spot που έχουν καταχωρηθεί
ανά πελάτη καθώς και των οικονοµικών κινήσεων του πελάτη.
Λίστα SPOT: Οθόνη µε τη µορφή πίνακα στην οποία εµφανίζονται όλα
τα καταχωρηµένα spot, ανεξαρτήτως πελάτη ενώ παράλληλα δίνεται η
δυνατότητα διαχείρισης τους.
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Πρότυπα Προγράµµατα: Οθόνη πολλαπλών επιπέδων για τη διαχείριση
των στοιχείων των πελατών, των στοιχείων των spot που έχουν
καταχωρηθεί ανά πελάτη καθώς και των οικονοµικών κινήσεων του
πελάτη.

2.4.2 Μενού Wizards
Περιλαµβάνει επιλογές που οδηγούν τον χρήστη σε διαφοροποιήσεις
δεδοµένων µέσα από διαδοχικά και αναστρέψιµα βήµατα και οθόνες:
∆ηµιουργία Νέου Spot: Σειρά διαδοχικών οθονών η οποία έχει σαν
αποτέλεσµα την δηµιουργία και καταχώρηση ενός νέου spot.
∆ηµιουργία Ηµερήσιου Προγράµµατος: Σειρά διαδοχικών οθονών µέσα
από τις οποίες ο χρήστης ενηµερώνει την τοπική βάση δεδοµένων για την
υλοποίηση προηγούµενων προγραµµάτων, επιλέγει τις παραµέτρους
εκπόνησης του προγράµµατος προβολών, ελέγχει το αποτέλεσµα του
προγραµµατισµού και τελικά επιλέγει την έγκριση και καταχώρηση του.

Εικόνα 4 Μενού Wizards

2.4.3 Μενού Remote Λειτουργίες
Περιλαµβάνει επιλογές που επιτρέπουν στο χρήστη να ενηµερώσει το διαδι-

Εικόνα 5 Μενού Remote Λειτουργίες

κτυακό site µε τα δεδοµένα και τα αρχεία των spot, τα δεδοµένα του προγράµµατος
προβολών και τα κείµενα του ticker :
Ενηµέρωση του Site µέσω Internet: Ενεργοποιεί τη διαδικασία
ενηµέρωσης του site η οποία περιλαµβάνει
o την ενηµέρωση της τοπικής βάσης από το site για την υλοποίηση
προγραµµάτων και προβολών.
o Την ενηµέρωση – διαχείριση των αρχείων spot που βρίσκονται στο
site.
o Την ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων του site µε τις πληροφορίες
των spot και του προγράµµατος προβολής.
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∆ιαχείριση Ticker: Οθόνη µέσω της οποίας ο χρήστης διαµορφώνει τα
µηνύµατα που εµφανίζει ο ticker. Η λειτουργία αλληλεπιδρά άµεσα µε τη
βάση στο διαδικτυακό site και ως εκ τούτου απαιτεί διαθέσιµη ενεργή
σύνδεση στο διαδίκτυο.

2.4.4 Μενού Εµφανίσεις
Περιλαµβάνει επιλογές για την εµφάνιση και εκτύπωση δεδοµένων της
τοπικής βάσης.
Ηµερήσιο Πρόγραµµα: Εµφανίζει στο χρήστη το εγκεκριµένο και
αποθηκευµένο πρόγραµµα προβολών που είναι καταχωρηµένο στην
τοπική βάση δεδοµένων. Οι επιλογές της οθόνης επιτρέπουν στο χρήστη
να περιηγηθεί σε όλες τις ηµέρες και ώρες τις οποίες καλύπτει το
πρόγραµµα καθώς και να εκτυπώσει µε διάφορες µορφές τα δεδοµένα
προγραµµατισµού.
Εκτύπωση Λίστας Πελατών: Αναφορά για όλους τους καταχωρηµένους
πελάτες στην τοπική βάση. Η επιλογή αυτή εµφανίζει µία δυναµικά
κατασκευασµένη ιστοσελίδα στον προεπιλεγµένο browser του σταθµού
εργασίας, προκειµένου ο χρήστης να δει, να αποστείλει σε ηλεκτρονική
µορφή ή και να εκτυπώσει τα στοιχεία.
Εκτύπωση Λίστας Spot: Αναφορά για όλα τα καταχωρηµένα Spot στην
τοπική βάση µε δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε ενεργά και
ολοκληρωµένα spot (spot για τα οποία έχει συµπληρωθεί ο
προγραµµατισµένος αριθµός εµφανίσεων). Η επιλογή αυτή εµφανίζει µία
δυναµικά κατασκευασµένη ιστοσελίδα στον προεπιλεγµένο browser του
σταθµού εργασίας, προκειµένου ο χρήστης να δει, να αποστείλει σε
ηλεκτρονική µορφή ή και να εκτυπώσει τα στοιχεία.

Εικόνα 6 Μενού Εµφανίσεις

2.4.5 Μενού Εργαλεία
Περιλαµβάνει επιλογές για την ρύθµιση των παραµέτρων λειτουργίας, την
εξισορρόπηση των στοιχείων των βάσεων δεδοµένων (τοπικής και διαδικτυακής) και
τον έλεγχο της επικοινωνίας µε τις βάσεις δεδοµένων και του µηχανισµού αποστολής
και λήψης αρχείων µε FTP.
Ρύθµιση Παραµέτρων: Εµφανίζει στο χρήστη οθόνη πολλαπλών
επιλογών για την ρύθµιση της λειτουργίας της εφαρµογής (διαδροµές
αρχείων, παράµετροι επικοινωνίας ftp και βάσεων δεδοµένων κτλ).
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Αλλαγή Ηµεροµηνιών αρχείων: Επιτρέπει στο χρήστη να εξοµοιώσει τις
ηµεροµηνίες των αρχείων των spot στο τρίγωνο:
o Τοπική βάση δεδοµένων
o Τοπικός φάκελος αποθήκευσης αρχείων
o ∆ιαδικτυακή βάση δεδοµένων.
∆ιαδικασία Ελέγχου: Ενεργοποιεί την οθόνη ελέγχου στην οποία
καταγράφεται η ροή των διαδικασιών και τα αποτελέσµατα τους.

Εικόνα 7 Μενού Εργαλεία

Στις παρακάτω παραγράφους γίνεται αναλυτική παρουσίαση των επιλογών του
κεντρικού µενού που προαναφέρθηκαν.

2.5 Πελάτες & Spot
Η βασική αποστολή της οθόνης είναι η συνδυασµένη διαχείριση των στοιχείων
των πελατών, των στοιχείων των spot που έχουν καταχωρηθεί ανά πελάτη καθώς και
των οικονοµικών κινήσεων του πελάτη.

2.5.1 Βασική Οθόνη
Η οθόνη είναι χωρισµένη στα δύο µε το επάνω τµήµα της να αφορά τα στοιχεία
των πελατών και το κάτω µισό να περιλαµβάνει την εµφάνιση και τη διαχείριση των
υπολοίπων στοιχείων.
Στο τµήµα της οθόνης που αφορά τους πελάτες, εµφανίζεται µία εγγραφή κάθε
φορά και τα στοιχεία της (χαρακτηριστικά του πελάτη) αναγράφονται σε απλά πεδία
κειµένου.
Τα δεδοµένα των spot και των οικονοµικών κινήσεων εµφανίζονται µε τη
µορφή πινάκων δεδοµένων (πολλές εγγραφές ταυτόχρονα). Σε κάθε χρονική στιγµή
στην οθόνη εµφανίζονται τα στοιχεία που αφορούν έναν και µόνο πελάτη (τα
στοιχεία του , τα spot και οι οικονοµικές κινήσεις που τον αφορούν).
Το κάθε τµήµα της οθόνης έχει τη δική του γραµµή εργαλείων για την
ενεργοποίηση των λειτουργιών του.
Με δεδοµένες ωστόσο τις συσχετίσεις που υπάρχουν ανάµεσα στις λογικές οντότητες
της οθόνης, ορισµένες από τις λειτουργίες οι οποίες δροµολογούνται από το τµήµα
που αφορά τους πελάτες, επηρεάζουν και τα υπόλοιπα τµήµατα της. Έτσι η
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αποθήκευση του πελάτη ενεργοποιεί αυτοδίκαια και την αποθήκευση των spot που
έχουν καταχωρηθεί στο λογαριασµό του αλλά και των οικονοµικών συναλλαγών του.
Αντίστοιχα η διαγραφή ενός πελάτη συµπαρασύρει και τη διαγραφή των spot του
αλλά και των οικονοµικών κινήσεων του.

Εικόνα 8 Οθόνη Πελατών & Spot

2.5.2 Γραµµή Εργαλείων Πελάτη

Εικόνα 9 Γραµµή Εργαλείων Πελάτη

Εισαγωγή Νέου Πελάτη : Η οθόνη καθαρίζει από τα στοιχεία του πελάτη που
εµφάνιζε, προκειµένου να εισαχθεί νέος πελάτης. Παράλληλα καθαρίζουν και οι
πίνακες spot και οικονοµικών στοιχείων.
Αποθήκευση στοιχείων Πελάτη : Αποθηκεύονται οι αλλαγές των στοιχείων
που έχουν πληκτρολογηθεί από το χρήστη στα πεδία της οθόνης. Με δεδοµένη την
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συσχέτιση των στοιχείων των τµηµάτων της οθόνης, η αποθήκευση των στοιχείων
του πελάτη αφορά τόσο τα διακριτά του στοιχεία του επάνω τµήµατος της οθόνης
(επωνυµία, διεύθυνση κτλ) όσο και τα στοιχεία των πινάκων.
Γρήγορος Εντοπισµός Εγγραφής : Εµφανίζεται η οθόνη γρήγορου εντοπισµού
η οποία περιέχει σε µορφή πίνακα όλες τις εγγραφές πελατών ταξινοµηµένες ανά
επωνυµία σε αύξουσα αλφαβητική σειρά. Με το πάτηµα του ποντικιού σε
οποιαδήποτε από τις εγγραφές πελατών στο πίνακα του γρήγορου εντοπισµού, η
οθόνη πελάτη εµφανίζει τα καταχωρηµένα στοιχεία του αντίστοιχου πελάτη. Η οθόνη
γρήγορου εντοπισµού κλείνει από πλήκτρο “x” στο επάνω δεξί τµήµα της ή την πίεση
του esc.

Εικόνα 10 Οθόνης Γρήγορου Εντοπισµού Εγγραφής Πελάτη
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Ταξινόµηση Εγγραφών Πελατών : Εµφανίζεται η οθόνη καθορισµού των
κριτηρίων ταξινόµησης στην οποία ο χρήστης µπορεί να καθορίσει ως προς ποια
πεδία θα γίνεται η ταξινόµηση και µε ποια σειρά. Πιο συγκεκριµένα ο χρήστης
µπορεί να εισάγει ή να διαγράψει γραµµές στον πίνακα ταξινόµησης. Για την κάθε
γραµµή δηλώνεται (από λίστα) το όνοµα του πεδίου και ο τρόπος ταξινόµησης
(αύξουσα, φθίνουσα). Προφανώς η σειρά µε την οποία δηλώνονται τα πεδία (ποιο
δηλώνεται πρώτο στη λίστα ταξινόµησης και ποιο ακολουθεί) καθορίζεται και το
τελικό αποτέλεσµα. Εξ ορισµού η αρχική ταξινόµηση των πελατών γίνεται µε
αύξουσα σειρά επωνυµίας και αύξουσα σειρά κωδικού εισαγωγής.

Εικόνα 11 Ταξινόµηση Πελατών

Φίλτρο Εγγραφών Πελατών : Ανοίγει την οθόνη διαχείρισης των κριτηρίων
φιλτραρίσµατος των εγγραφών πελατών. Στον σχετικό πίνακα υπάρχει µία γραµµή
για κάθε πεδίο του πίνακα και µπορεί για κάθε µία από αυτές να ορισθεί:
Τελεστής : µία από τις περιπτώσεις
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o Μεγαλύτερο
o Μεγαλύτερο ίσο
o Μικρότερο
o Μικρότερο ίσο
o Ίσο
o ∆ιαφορετικό
Τιµή, η οποία σε συνδυασµό µε τον τελεστή δηµιουργεί την
συνθήκη του φίλτρου.
¨Όλες οι συνθήκες που σχηµατίζονται στην οθόνη λειτουργούν προσθετικά (σύνδεση
µε λογικό τελεστή AND).
Η πίεση του πλήκτρου εφαρµογή, ενεργοποιεί το φίλτρο και κλείνει την οθόνη.
Ο µηδενισµός της τιµής ή του τελεστή µίας γραµµής ισοδυναµεί µε ακύρωση της
συνθήκης που αφορούσε το πεδίο στο οποίο αναφέρεται η γραµµή.
Απενεργοποίηση του φίλτρου είναι εφικτή µε την πίεση του πλήκτρου Καθαρισµός
Όλων των φίλτρων.

Εικόνα 12 Φίλτρο Εγγραφών Οθόνης Πελατών
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Πλοήγηση στις εγγραφές του αρχείου πελατών (πρώτη εγγραφή,
προηγούµενη, επόµενη, τελευταία). : Η κάθε µετακίνηση έχει σαν αποτέλεσµα την
ανανέωση των στοιχείων ολόκληρης της οθόνης. Εάν δεν έχουν αποθηκευτεί οι
αλλαγές που έγιναν στα δεδοµένα πριν την µετακίνηση, όπως και σε ανάλογη
περίπτωση κατά το κλείσιµο της οθόνης πελατών, το σύστηµα θα εµφανίσει το
παρακάτω µήνυµα:

Εικόνα 13 Επιβεβαίωση Απώλειας Αλλαγών

∆ιαγραφή της τρέχουσας εγγραφής Πελάτη : Μετά από επιβεβαίωση που
δίνει ο χρήστης (τόσο για την ίδια τη διαγραφή όσο και για τι διαγραφή
συσχετισµένων εγγραφών spot και οικονοµικών κινήσεων) γίνεται η διαγραφή τόσο
των εγγραφών του πελάτη όσο και των εγγραφών spot και οικονοµικών κινήσεων. Η
διαγραφή γίνεται άµεσα (δεν απαιτείται να πατηθεί το πλήκτρο αποθήκευσης των
αλλαγών.

Εικόνα 14 Επιβεβαίωση διαγραφής πελάτη
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Εκτύπωση Οικονοµικής Καρτέλας Πελάτη : ∆ηµιουργείται η αναφορά µε τη
µορφή καρτέλας χρεω-πιστώσεων για τον συγκεκριµένο πελάτη.
Η επιλογή αυτή εµφανίζει µία δυναµικά κατασκευασµένη ιστοσελίδα στον
προεπιλεγµένο browser του σταθµού εργασίας, προκειµένου ο χρήστης να δει, να
αποστείλει σε ηλεκτρονική µορφή ή και να εκτυπώσει τα στοιχεία.
Το τρέχον υπόλοιπο του πελάτη φαίνεται στην τελευταία γραµµή του πίνακα (στήλη
τρέχον υπόλοιπο) και είναι αρνητικό σε περίπτωση οφειλής χρηµάτων προς τον
πελάτη (πιστωτικό υπόλοιπο).

Εικόνα 15 Οικονοµική Καρτέλα Πελάτη

Εκτύπωση Στοιχείων Spot Πελάτη : ∆ηµιουργείται η αναφορά µε τη µορφή
καρτέλας (πίνακα).
Κάθε γραµµή περιλαµβάνει τις στήλες: Κωδικό Spot, Από – Έως, Ονοµασία Αρχείου
και πληρωτέο κόστος για τον πελάτη σε €.
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Η επιλογή αυτή εµφανίζει µία δυναµικά κατασκευασµένη ιστοσελίδα στον
προεπιλεγµένο browser του σταθµού εργασίας, προκειµένου ο χρήστης να δει, να
αποστείλει σε ηλεκτρονική µορφή ή και να εκτυπώσει τα στοιχεία.

Εικόνα 16 Αναφορά Spot Πελάτη

2.5.3 Επικεφαλίδα Πίνακα Spot
Αποτελεί την επικεφαλίδα και την γραµµή ελέγχου του πίνακα των spot στην
οθόνη πελατών. Φιλοξενεί την γραµµή εργαλείων και το υπόµνηµα των εγγραφών
Spot. Τα χρώµατα που αναφέρει το υπόµνηµα χρωµατίζουν το κελί του κωδικού spot
της αντίστοιχης εγγραφής, υποδυκνείοντας έτσι την κατάσταση του spot.
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Εικόνα 17 Επικεφαλίδα Πίνακα Spot

Εισαγωγή νέου Spot. Ανοίγει η σχετική αναλυτική οθόνη στην οποία ο χρήστης
πρέπει να συµπληρώσει τα στοιχεία του νέου spot. Η οθόνη (όπως φαίνεται στις
παρακάτω εικόνες) διαθέτει τέσσερεις διαφορετικές καρτέλες προσκειµένου να
εισαχθεί:
Το κύριο αρχείο προβολής : είναι το αρχείο που θα προβάλει ο agent για
το spot.
Το ∆ευτερεύον αρχείο προβολής: είναι το αρχείο που θα προβάλλεται
µέσω διαδικτύου (site) για το spot. Συνήθως ως δευτερεύον επιλέγεται µία
παράφραση του κύριου αρχείο, µικρότερης ευκρίνειας και καθαρότητας µε
δεδοµένο το ότι πρέπει να µεταφερθεί µέσω δικτύου σε πραγµατικό χρόνο
και ότι στην ιστοσελίδα εµφανίζεται σε µέγεθος 320x240 pixels.

Εικόνα 18 Καρτέλα Κύριου Αρχείου Spot

Τα στοιχεία που καθορίζουν το χρονικό πλαίσιο, τη συχνότητα εµφάνισης
του spot και το αν είναι µόνιµο ή όχι.
o Το χρονικό πλαίσιο καθορίζεται από δύο ηµεροµηνίες από έως. Οι
ηµεροµηνίες αυτές καθορίζουν πότε το υπο-σύστηµα
προγραµµατισµού θα λαµβάνει υπόψη του το spot.
o Η συχνότητα εµφάνισης καθορίζεται από τα στοιχεία:
 Αριθµό επαναλήψεων ανά ώρα
 Επιλογή ωρών και ηµερών κατά τις οποίες το spot θα
µετέχει στο πρόγραµµα.
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o Ο χαρακτηρισµός µόνιµο spot επηρεάζει το αν το spot θα
χρησιµοποιείται για να γεµίσει κενά. Τα µη-µόνιµα spot
προγραµµατίζονται κατά προτεραιότητα ενώ τα µόνιµα
συµµετέχουν στο πρόγραµµα προβολών µόνο αν υπάρχουν κενά .
και
Τα οικονοµικά δεδοµένα του spot.

Εικόνα 19 Καρτέλα ∆ευτερεύοντος Αρχείου Spot

Εικόνα 20 Καρτέλα Στοιχείων Συχνότητας Spot
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Εικόνα 21 Καρτέλα Οικονοµικών Στοιχείων Spot

Εδώ όλα τα υπολογιζόµενα στοιχεία (read only) εµφανίζονται µε κίτρινο χρώµα
παρασκηνίου σε αντίθεση µε αυτά που µπορεί να επηρεάσει ο χρήστης τα οποία
εµφανίζονται σε άσπρο υπόβαθρο.
Σηµειώνεται ότι η συνήθης χρέωση είναι στοιχείο που αναφέρεται στα στοιχεία της
εγγραφής του πελάτη ενώ η τελευταία χρέωση αφορά τη χρέωση του αµέσως
προηγούµενου spot στον ίδιο πελάτη.
Κάθε αλλαγή στα στοιχεία υπολογισµού προκαλεί την εµφάνιση του πλήκτρου
«Υπολόγισε» του οποίου απαιτείται η πίεση για να γίνει ο υπολογισµός του
πληρωτέου ποσού.
(∆ιπλό click σε γραµµή του πίνακα Spot) ∆ιόρθωση Εγγραφής Spot. Εµφανίζεται
η αναλυτική οθόνη των spot, όπως αυτή παρουσιάστηκε προηγουµένως. Οι όποιες
αλλαγές γίνουν στα στοιχεία του spot:
o θα µεταφερθούν στην οθόνη πελατών εφόσον πατηθεί το πλήκτρο
OK στην αναλυτική οθόνη των spot.
o Θα υποθηκευθούν όταν πατηθεί το πλήκτρο «Αποθήκευση
στοιχείων» της γραµµής εργαλείων πελάτη.
∆ιαγραφή Επιλεγµένου Spot: Μετά από το διάλογο επιβεβαίωσης, η διαγραφή
θα επιτραπεί εφόσον δεν ενεργοποιηθεί κανένας κανόνας ακεραιότητας :
Το spot δεν έχει προγραµµατισθεί στο τρέχον πρόγραµµα προβολών και
To spot δεν αποτελεί τµήµα κάποιου πρότυπου προγράµµατος προβολών.
Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο χρήστης ενηµερώνεται σχετικά µε
ένα από τα παρακάτω µηνύµατα.
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Εικόνα 22 Αποτροπή διαγραφής Spot λόγω προγραµµατισµού του σε πρόγραµµα προβολών

Εικόνα 23 Αποτροπή διαγραφής Spot λόγω προγραµµατισµού του σε ΠΡΟΤΥΠΟ πρόγραµµα
προβολών.

Στην περίπτωση που κανένας από τους κανόνες ακεραιότητας που προαναφέρθηκαν
δεν ενεργοποιηθεί, ολοκληρώνεται η διαγραφή του spot, η οποία θα οριστικοποιηθεί
µόνο όταν επιλεγεί το πλήκτρο «Αποθήκευση στοιχείων» της γραµµής εργαλείων
πελάτη.

Εκτύπωση Αναφοράς Spot : ∆ηµιουργείται αναφορά spot η οποία
περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία του επιλεγµένου spot.
Η επιλογή αυτή εµφανίζει µία δυναµικά κατασκευασµένη ιστοσελίδα στον
προεπιλεγµένο browser του σταθµού εργασίας, προκειµένου ο χρήστης να δει, να
αποστείλει σε ηλεκτρονική µορφή ή και να εκτυπώσει τα στοιχεία.

Εικόνα 24 Εκτύπωση αναφοράς Spot
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Εκτύπωση Αναφοράς Εµφανίσεων : ∆ηµιουργείται αναφορά spot η οποία
περιλαµβάνει τις πληροφορίες εµφάνισης του spot (από τουλάχιστον έναν agent). Τα
σχετικά στοιχεία συλλέγοντας από τη διαδικασία αντίστροφης ενηµέρωσης η οποία
ενεργοποιείται κάθε φορά που δηµιουργείται νέο πρόγραµµα προβολών ή
ενηµερώνεται το site.
Η επιλογή αυτή εµφανίζει µία δυναµικά κατασκευασµένη ιστοσελίδα στον
προεπιλεγµένο browser του σταθµού εργασίας, προκειµένου ο χρήστης να δει, να
αποστείλει σε ηλεκτρονική µορφή ή και να εκτυπώσει τα στοιχεία.

Εικόνα 25 Αναφορά Εµφανίσεων Spot.

2.5.4 Επικεφαλίδα Πίνακα Οικονοµικών Κινήσεων Πελάτη
Αποτελεί την επικεφαλίδα και την γραµµή ελέγχου του πίνακα των
οικονοµικών κινήσεων πελάτη στην οθόνη πελατών. Φιλοξενεί την γραµµή
εργαλείων και το υπόµνηµα των εγγραφών οικονοµικών κινήσεων. Τα χρώµατα που
αναφέρει το υπόµνηµα χρωµατίζουν το κελί του κωδικού spot της αντίστοιχης
εγγραφής, υποδυκνείοντας έτσι το είδος της εγγραφής.

Εικόνα 26 Επικεφαλίδα Πίνακα Οικονοµικών Κινήσεων Πελάτη

Εισαγωγή Νέας Οικονοµικής Κίνησης : Ανοίγει η αναλυτική οθόνη των
οικονοµικών κινήσεων, στην οποία εισάγει ο χρήστης της πληροφορίες της κίνησης.
Οι όποιες αλλαγές γίνουν στα στοιχεία της κίνησης:
o θα µεταφερθούν στην οθόνη πελατών εφόσον πατηθεί το πλήκτρο
OK στην αναλυτική οθόνη των κινήσεων.
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o Θα αποθηκευτούν όταν πατηθεί το πλήκτρο «Αποθήκευση
στοιχείων» της γραµµής εργαλείων πελάτη.

Εικόνα 27 Αναλυτική Οθόνη Οικονοµικής Κίνησης

(∆ιπλό click σε γραµµή του πίνακα Κινήσεων) ∆ιόρθωση Εγγραφής Κίνησης:
Εµφανίζεται η αναλυτική οθόνη των κινήσεων, όπως αυτή παρουσιάστηκε
προηγουµένως. Οι όποιες αλλαγές γίνουν στα στοιχεία της κίνησης:
o θα µεταφερθούν στην οθόνη πελατών εφόσον πατηθεί το πλήκτρο
OK στην αναλυτική οθόνη των κινήσεων.
o Θα αποθηκευτούν όταν πατηθεί το πλήκτρο «Αποθήκευση
στοιχείων» της γραµµής εργαλείων πελάτη.
∆ιαγραφή Οικονοµικής Κίνησης : Μετά από το διάλογο επιβεβαίωσης,
ολοκληρώνεται η διαγραφή του spot, η οποία θα οριστικοποιηθεί µόνο όταν επιλεγεί
το πλήκτρο «Αποθήκευση στοιχείων» της γραµµής εργαλείων πελάτη.

Εικόνα 28 Επιβεβαίωση ∆ιαγραφής Οικονοµικής Κίνησης

Εκτύπωση Οικονοµικής Κίνησης: ∆ηµιουργείται εκτύπωση οικονοµικής
κίνησης η οποία περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες της κίνησης.
Η επιλογή αυτή εµφανίζει µία δυναµικά κατασκευασµένη ιστοσελίδα στον
προεπιλεγµένο browser του σταθµού εργασίας, προκειµένου ο χρήστης να δει, να
αποστείλει σε ηλεκτρονική µορφή ή και να εκτυπώσει τα στοιχεία.
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Εικόνα 29 Εκτύπωση Οικονοµικής Κίνησης

2.6 Λίστα Spot
Εµφανίζεται το σύνολο των καταχωρηµένων spot, ανεξάρτητα από τον πελάτη
στον οποίο το καθένα αναφέρεται.
Στόχος της οθόνης είναι να δώσει τη δυνατότητα στο χρήστη να εντοπίσει γρήγορα
τον κωδικό spot στον οποίο επιθυµεί να ελέγξει ή και να µεταβάλει τα στοιχεία του.

Εικόνα 30 Λίστα Spot
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Εισαγωγή Νέου Spot : Ενεργοποιείται ο wizard της εισαγωγής νέου spot, ο
οποίος περιλαµβάνει τις διαδοχικές οθόνες των επόµενων εικόνων. Εφόσον η
διαδικασία ολοκληρωθεί κανονικά, η νέα εγγραφή εµφανίζεται στο κάτω τµήµα του
πίνακα.

Εικόνα 31 Πρώτο βήµα Wizard Εισαγωγής Spot

Εικόνα 32 ∆εύτερο βήµα Wizard Εισαγωγής Spot
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Εικόνα 33 Τρίτο βήµα Wizard Εισαγωγής Spot

Εικόνα 34 Τέταρτο βήµα Wizard Εισαγωγής Spot
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Εικόνα 35 Πέµπτο βήµα Wizard Εισαγωγής Spot

∆ιαγραφή Επιλεγµένου Spot: Μετά από το διάλογο επιβεβαίωσης, η διαγραφή
θα επιτραπεί εφόσον δεν ενεργοποιηθεί κανένας κανόνας ακεραιότητας :
Το spot δεν έχει προγραµµατισθεί στο τρέχον πρόγραµµα προβολών και
To spot δεν αποτελεί τµήµα κάποιου πρότυπου προγράµµατος προβολών.
Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο χρήστης ενηµερώνεται σχετικά µε
ένα από τα παρακάτω µηνύµατα.

Εικόνα 36 Αποτροπή διαγραφής Spot λόγω προγραµµατισµού του σε πρόγραµµα προβολών

Εικόνα 37 Αποτροπή διαγραφής Spot λόγω προγραµµατισµού του σε ΠΡΟΤΥΠΟ πρόγραµµα
προβολών.
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Στην περίπτωση που κανένας από τους κανόνες ακεραιότητας που προαναφέρθηκαν
δεν ενεργοποιηθεί, ολοκληρώνεται η διαγραφή του spot, και οριστικοποιείται άµεσα.

Εκτύπωση Αναφοράς Spot : ∆ηµιουργείται αναφορά spot η οποία
περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία του επιλεγµένου spot.
Η επιλογή αυτή εµφανίζει µία δυναµικά κατασκευασµένη ιστοσελίδα στον
προεπιλεγµένο browser του σταθµού εργασίας, προκειµένου ο χρήστης να δει, να
αποστείλει σε ηλεκτρονική µορφή ή και να εκτυπώσει τα στοιχεία.
Εκτύπωση Αναφοράς Εµφανίσεων : ∆ηµιουργείται αναφορά spot η οποία
περιλαµβάνει τις πληροφορίες εµφάνισης του spot (από τουλάχιστον έναν agent). Τα
σχετικά στοιχεία συλλέγονται από τη διαδικασία αντίστροφης ενηµέρωσης η οποία
ενεργοποιείται κάθε φορά που δηµιουργείται νέο πρόγραµµα προβολών ή
ενηµερώνεται το site.
Η επιλογή αυτή εµφανίζει µία δυναµικά κατασκευασµένη ιστοσελίδα στον
προεπιλεγµένο browser του σταθµού εργασίας, προκειµένου ο χρήστης να δει, να
αποστείλει σε ηλεκτρονική µορφή ή και να εκτυπώσει τα στοιχεία.

2.7 Πρότυπα Προγράµµατα
Με την λειτουργία αυτή δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να δηµιουργήσει
πρότυπα προγράµµατα, προετοιµασµένες δηλαδή λίστες εµφανίσεων των
καταχωρηµένων spot.

Εικόνα 38 Οθόνη ∆ιαχείρισης Προτύπων Προγραµµάτων
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Πρόκειται για µία συνδυαστική οθόνη, στο επάνω µέρος της οποίας διαχειρίζονται οι
πληροφορίες του πρότυπου προγράµµατος (ονοµασία, εφαρµογή σε ηµέρες) ενώ στο
κάτω του τµήµα, χρονοπρογραµµατίζεται η χρονική κατανοµή των εµφανίσεων των
spot.

2.7.1 ∆ιαχείριση Προτύπων Προγραµµάτων

Εικόνα 39 Γραµµή Εργαλείων Προτύπων Προγραµµάτων

Εισαγωγή Νέου Πρότυπου Προγράµµατος : Εµφανίζεται η οθόνη εισαγωγής
νέου πρότυπου προγράµµατος (αναλυτική οθόνη προτύπου προγράµµατος), στην
οποία ο χρήστης καλείται να του δώσει µία ονοµασία και να επιλέξει ποιες ηµέρες
της εβδοµάδας θα χρησιµοποιείται αυτό το πρότυπο. Εφόσον η διαδικασία
ολοκληρωθεί κανονικά (πατηθεί δηλαδή το πλήκτρο αποθήκευση), η νέα εγγραφή
εµφανίζεται στο combo box της οθόνης διαχείρισης προτύπων προγραµµάτων ενώ το
κάτω τµήµα της οθόνης είναι κενό (δεν έχει αρχικά το νέο πρότυπο εγγραφές spot).

Εικόνα 40 Αναλυτική Οθόνη Προτύπου Προγράµµατος

∆ιόρθωση Στοιχείων Προτύπου Προγράµµατος: Εµφανίζεται η αναλυτική
οθόνη προτύπου προγράµµατος µε τα στοιχεία του προτύπου και ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα να τα διορθώσει, Οι όποιες αλλαγές αποθηκεύονται άµεσα µε την πίεση
του πλήκτρου αποθήκευση.

∆ιαγραφή Πρότυπου Προγράµµατος : Μετά από το διάλογο επιβεβαίωσης,
ολοκληρώνεται η διαγραφή του πρότυπου προγράµµατος και των εγγραφών
εµφανίσεων των spot που το συνοδεύουν. Η διαγραφή ολοκληρώνεται άµεσα (δεν
υπάρχει δεύτερο επίπεδο επιβεβαίωσης).
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Εικόνα 41 Επιβεβαίωση ∆ιαγραφής Οικονοµικής Κίνησης

Εκτύπωση Προγράµµατος Προβολής : ∆ηµιουργείται αναφορά του
προγράµµατος προβολής spot του πρότυπου προγράµµατος η οποία περιλαµβάνει την
ώρα και την σειρά προβολής των spot.
Η επιλογή αυτή εµφανίζει µία δυναµικά κατασκευασµένη ιστοσελίδα στον
προεπιλεγµένο browser του σταθµού εργασίας, προκειµένου ο χρήστης να δει, να
αποστείλει σε ηλεκτρονική µορφή ή και να εκτυπώσει τα στοιχεία.

Εικόνα 42 Εκτύπωση Προγράµµατος Προβολής

Σελίδα - 30 -

Μητσάκη 5 544 53 Θεσσαλονίκη
Τηλ. : (+30) 2310 905404 Fax: (+30) 2310 905464
Email: info@intelsoft.gr Web:www.intelsoft.gr

∆ηµιουργία Αντιγράφου Προτύπου Προγράµµατος : Μετά από τη σχετική
επιβεβαίωση, εµφανίζεται η οθόνη αντιγραφής, στην οποία ο χρήστης δίνει το όνοµα
του νέου προτύπου προγράµµατος.

Εικόνα 43 Επιβεβαίωση Αντιγραφής Προτύπου Προγράµµατος

Εικόνα 44 Απόδοση Ονόµατος Αντιγράφου Προτύπου Προγράµµατος

Σε ότι αφορά το χειρισµό της περιοχής των spot στην οθόνη των προτύπων
προγραµµάτων αυτή µπορεί να λειτουργεί σε δύο ρυθµούς:
o Με την µορφή της εικόνας 38 (απεικόνιση των ωρών της ηµέρας στην
αριστερή ακµή της οθόνης). Η κάθε γραµµή αντιπροσωπεύει µία από
τις ώρες της ηµέρας.
o Με την µορφή της παρακάτω εικόνας (όπου έχει επιλεγεί η ώρα και
φαίνονται τα πρώτα 30 λεπτά της ώρας (µία γραµµή κάθε λεπτό.) Η
ενεργοποίηση αυτής της µορφής γίνεται από το πλήκτρο :
Το οποίο υπάρχει στο επάνω τµήµα της οθόνης.
Για να δει ο χρήστης τα προγραµµατισµένα spot του πρότυπου
προγράµµατος για κάποια άλλη ώρα, θα πρέπει να επιλέξει την ώρα
αυτή από το πεδίο επιλογής ώρας (µέσο της οθόνης), ενώ για να δει
και τα επόµενα τριάντα λεπτά της ώρας (30-59) θα πρέπει να επιλέξει
το ανάλογο tab, δίπλα από την επιλογή ώρας.
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Εικόνα 45 Εµφάνιση Ωρών στην οθόνη Προτύπου Προγράµµατος

Ο χρήστης ανεξάρτητα από τον ρυθµό λειτουργίας της οθόνης (ώρες ή λεπτά)
εντοπίζει το χρόνο στον οποίο επιθυµεί να εµφανίσει ένα spot και πιέζοντας δεξί κλικ
στον κενό χώρο της αντίστοιχης γραµµής εµφανίζει το µενού εισαγωγής/επικόλλησης.

Εικόνα 46 Μενού Εισαγωγής/Επικόλλησης Spot σε πρότυπο πρόγραµµα.

Επιλέγοντας Εισαγωγή εµφανίζεται η αναλυτική οθόνη εισαγωγής Spot σε πρότυπο
πρόγραµµα, στην οποία ο χρήστης µπορεί να επιλέξει:
o Τον ακριβή χρόνο εµφάνισης
o Το spot που επιθυµεί να εµφανίσει (επιλέγοντας από την λίστα). Στην
λίστα τα µόνιµα spot σηµαίνονται µε έναν αστερίσκο. Επιλέγοντας ο
χρήστης κάποια από τις εγγραφές spot της λίστας, στην οθόνη
εµφανίζονται αυτόµατα τα στοιχεία του spot και ενεργοποιείται η
προεπισκόπηση του περιεχοµένου του.
o Αποδοχή για να αποθηκευτεί αυτόµατα το spot µε τα παραπάνω
στοιχεία στις εµφανίσεις spot του προτύπου προγράµµατος, εφόσον η
διάρκεια του και η έναρξη του είναι τέτοια που δεν «συγκρούονται» µε

Σελίδα - 32 -

Μητσάκη 5 544 53 Θεσσαλονίκη
Τηλ. : (+30) 2310 905404 Fax: (+30) 2310 905464
Email: info@intelsoft.gr Web:www.intelsoft.gr

ήδη προγραµµατισµένο spot. Σε τέτοια περίπτωση ο χρήστης
ενηµερώνεται µε ανάλογο µήνυµα.
o Ακύρωση για να σταµατήσει τη διαδικασία.

Εικόνα 47 Αναλυτική Οθόνη Εισαγωγής Spot σε πρότυπο πρόγραµµα

Το κάθε προγραµµατισµένο spot απεικονίζεται µε οριζόντια µπάρα η οποία έχει :
Χρώµα κόκκινο ή µπλε ανάλογα µε το αν το spot είναι προγραµµατιζόµενο ή
µόνιµο και
Μήκος ανάλογο µε τη διάρκεια του spot. Αν λόγω της διάρκειας του το spot
ξεπερνά τα όρια του λεπτού ή της ώρας στην οποία ξεκινά (ανάλογα µε το
ρυθµό λειτουργίας της οθόνης), τότε η µπάρα που αναπαριστά την εµφάνιση
του spot, συνεχίζεται και στις επόµενες γραµµές.
Εάν ο χρήστης επιλέξει δεξί κλικ επάνω σε απεικόνιση ήδη προγραµµατισµένου spot
(χρωµατισµένο οριζόντιο παραλληλόγραµµο) , τότε ανοίγει το µενού ∆ιαγραφής /
Αντιγραφής.
Επιλέγοντας τη διαγραφή (και µετά από τη σχετική επιβεβαίωση) το spot διαγράφεται
οριστικά από τις προβολές spot του πρότυπου προγράµµατος.
Επίσης στη διάθεση του χρήστη υπάρχει και η λειτουργία της αντιγραφής µε την
οποία αντιγράφει την εµφάνιση spot επί της οποίας έκανε δεξί κλικ, και του δίνεται η
δυνατότητα να επιλέξει και πάλι µε δεξί κλικ σε χώρο που δεν υπάρχει εµφάνιση spot,
την επικόλληση.
Τέλος ο χρήστης µπορεί να µετακινήσει τις απεικονίσεις προβολών των spot,
µεταβάλλοντας έτσι την ώρα απεικόνισης τους, σέρνοντας τες µε το ποντίκι (drag &
drop).
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2.8 ∆ηµιουργία Νέου Spot
Ενεργοποιείται η σειρά διαδοχικών οθονών για τη δηµιουργία νέου spot (ίδιες
οθόνες όπως στην δηµιουργία νέου spot από τη λίστα Spot).

2.9 ∆ηµιουργία Ηµερήσιου Προγράµµατος
Ενεργοποιείται η διαδικασία δηµιουργίας νέου προγράµµατος προβολής spot.
Στις παρακάτω παραγράφους αναλύονται τα βήµατα αυτής της διαδικασίας.

2.9.1.1 Ενηµέρωση Εµφανίσεων
Με την ενεργοποίηση της διαδικασίας, το σύστηµα επικοινωνεί µε την βάση
δεδοµένων του site και αφού κατεβάσει ότι εγγραφές υλοποίησης υπάρχουν
ενηµερώνει την τοπική βάση.
Εφόσον µε τις νέες εµφανίσεις που καταγράφονται µε αυτή τη διαδικασία,
κάποιο από τα spot συµπλήρωσε ή και ξεπέρασε τις απαιτήσεις σε αριθµό
εµφανίσεων (όπως αυτές καθορίζονται στην εγγραφή του), τότε αυτόµατα παίρνει το
χαρακτηρισµό ολοκληρωµένο και :
∆εν θα µετέχει πλέον στις εκπονήσεις προγραµµάτων
Θα διαγραφεί κάθε αναφορά στο spot αυτό σε τυχόν πρότυπα
προγράµµατα που το περιλάµβαναν.

Εικόνα 48 Ενηµέρωση για τις εµφανίσεις spot από το site.

2.9.1.2 Επιλογή των Spot που θα µετέχουν στο πρόγραµµα.
Στο επόµενο βήµα, ο αλγόριθµος εµφανίζει στο χρήστη
προγραµµατιζόµενα και µόνιµα spot που είναι ενεργά (δεν έχουν ολοκληρωθεί)
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Στην αρχική εµφάνιση όλα τα spot είναι επιλεγµένα, πράγµα που σηµαίνει
ότι όλα θα συµπεριληφθούν στο υπο εκπόνηση πρόγραµµα. Ο χρήστης βέβαια µπορεί
να από-επιλέξει κάποια από αυτά και να τα αποκλείσει µε τον τρόπο αυτό από το
υπο-εκπόνηση πρόγραµµα.

Εικόνα 49 Επιλογή Spot Προγράµµατος

Σηµειώστε ότι η σειρά µε την οποία εµφανίζονται τα spot είναι φθίνουσα σειρά
υπολοίπου εµφανίσεων.

2.9.1.3 Καθορισµός Χρονικού Πλαισίου Προγράµµατος
Στο επόµενο βήµα καθορίζεται ο χρόνος ισχύος του προγράµµατος αλλά και

Εικόνα 50 Καθορισµός Χρονικού Πλαισίου
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η διάρκεια του σε ηµέρες.

2.9.1.4 Επιλογή Προτύπων Προγραµµάτων
Στο επόµενο βήµα εµφανίζεται ο πίνακας µε τις ηµέρες (ηµεροµηνίες) για τις
οποίες θα εκδοθεί πρόγραµµα, καλώντας το χρήστη να επιλέξει αν θα εφαρµόσει
κάποιο πρότυπο πρόγραµµα σε κάποια από αυτές.

Εικόνα 51 Καθορισµός Προτύπων Προγραµµάτων

Η λίστα µε τα πρότυπα προγράµµατα από την οποία καλείται να επιλέξει ο χρήστης,
περιέχει µόνο τα πρότυπα προγράµµατα που έχουν ορισθεί ότι «παίζουν» την ηµέρα
της εβδοµάδας στην οποία αντιστοιχεί η ηµεροµηνία προγράµµατος (η γραµµή του
πίνακα της προηγούµενης οθόνης).

2.9.1.5 Υπολογισµός Προγράµµατος
Ακολουθεί η ενεργοποίηση του αλγορίθµου προγραµµατισµού, ο οποίος σε
πολύ γενικές γραµµές περιλαµβάνει τους παρακάτω κανόνες:
Για τον υπολογισµό των απαιτήσεων της κάθε ηµέρας και ώρας
λαµβάνονται υπόψη οι καταχωρηµένες λεπτοµέρειες συχνότητας
εµφάνισης των spot.
Για την κάθε ηµέρα λαµβάνεται υπόψη κατά προτεραιότητα το
πρότυπο πρόγραµµα που καθόρισε ο χρήστης για την ηµέρα αυτή
στο προηγούµενο βήµα προγραµµατισµού.
Οι απαιτήσεις εµφάνισης τόσο των προγραµµατιζόµενων όσο και
των µονίµων spot που προκύπτουν από την εφαρµογή προτύπων
προγραµµάτων αφαιρούνται από τις απαιτήσεις εµφάνισης των
αντίστοιχων spot.
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Γίνεται
προσπάθεια
να
χωρέσουν
όσα
περισσότερα
προγραµµατιζόµενα spot γίνεται στην κάθε ώρα. Η προσπάθεια για
τον προγραµµατισµό και άλλων προγραµµατιζόµενων spot σε µία
συγκεκριµένη ώρα σταµατά µόνο όταν:
o έχουν καλυφθεί πλήρως οι απαιτήσεις εµφάνισης όλων των
προγραµµατιζόµενων spot ή
o ∆εν είναι δυνατός ο προγραµµατισµός κανενός άλλου
προγραµµατιζόµενου spot, λόγω µικρού υπολοίπου χρόνου
της ώρας.
Στην συνέχεια εξετάζεται η δυνατότητα κάλυψης των κενών χρόνων
µε χρήση των µόνιµων spot. Η προσπάθεια αυτή σταµατά όταν:
o έχουν καλυφθεί πλήρως οι απαιτήσεις εµφάνισης όλων των
µονίµων spot ή
o ∆εν είναι δυνατός ο προγραµµατισµός κανενός άλλου
µόνιµου spot, λόγω µικρού υπολοίπου χρόνου της ώρας.
Με την ολοκλήρωση της προγραµµατιστικής διαδικασίας, το σύστηµα καταγράφει τα
προβλήµατα που αντιµετώπισε κατά τη φάση προγραµµατισµού στις εξής κατηγορίες:
Κάλυψη χρόνου ωρών : πρόβληµα σε αυτή την κατηγορία σηµαίνει
υπόλοιπο χρόνου σε κάποια ώρα.
Κάλυψη απαιτήσεων προβολής : σε κάποιο από τα
προγραµµατιζόµενα spot δεν ήταν εφικτή η πλήρης κάλυψης των
επαναλήψεων προβολή του, όπως αυτές προβλέπονται στην εγγραφή
του αντίστοιχου spot.
Προβλήµατα Προτύπων Προγραµµάτων: κάποιο spot που
περιλαµβάνεται σε πρότυπο πρόγραµµα έχει ήδη χαρακτηρισθεί
«ολοκληρωµένο» ή έχει ήδη διαγραφεί (µετά την έκδοση 2.2.0 του
admin τυχόν εµφάνιση τέτοιου προβλήµατος συνιστά λειτουργικό
πρόβληµα εφαρµογής).
Τα προβλήµατα που εντοπίσθηκαν µε την παραπάνω διαδικασία, ανακοινώνονται
στον χρήστη µε µήνυµα και καταγράφονται σε αρχείο κειµένου, το οποίο µπορεί να
εµφανίσει ο χρήστης από το πλήκτρο «εκτύπωσης αναφοράς» της οθόνης εµφάνισης
προγράµµατος.

Εικόνα 52 Μήνυµα ενηµέρωσης για προβλήµατα εκπόνησης προγράµµατος

Σελίδα - 37 -

Μητσάκη 5 544 53 Θεσσαλονίκη
Τηλ. : (+30) 2310 905404 Fax: (+30) 2310 905464
Email: info@intelsoft.gr Web:www.intelsoft.gr

2.9.1.6 Εµφάνιση Προγράµµατος
Η οθόνη λειτουργεί µε εντελώς ανάλογο τρόπο µε εκείνη των προτύπων
προγραµµάτων.
Σε ότι αφορά το χειρισµό της περιοχής των spot στην οθόνη εµφάνισης
προγραµµάτων αυτή µπορεί να λειτουργεί σε δύο ρυθµούς:
o Με την µορφή της εικόνας 53 (απεικόνιση των ωρών της ηµέρας στην
αριστερή ακµή της οθόνης). Η κάθε γραµµή αντιπροσωπεύει µία από
τις ώρες της ηµέρας.
o Με την µορφή της εικόνας 54 (όπου έχει επιλεγεί η ώρα και φαίνονται
τα πρώτα 30 λεπτά της ώρας (µία γραµµή κάθε λεπτό.) Η
ενεργοποίηση αυτής της µορφής γίνεται από το πλήκτρο :
Το οποίο υπάρχει στο επάνω δεξιό τµήµα της οθόνης.
Για να δει ο χρήστης τα προγραµµατισµένα spot του προγράµµατος
για κάποια άλλη ώρα, θα πρέπει να επιλέξει την ώρα αυτή από το
πεδίο επιλογής ώρας (µέσο της οθόνης – εικόνα 54), ενώ για να δει και
τα επόµενα τριάντα λεπτά της ώρας (30-59) θα πρέπει να επιλέξει το
ανάλογο tab, δίπλα από την επιλογή ώρας (εικόνα 54).
Παράλληλα σε όλες τις περιπτώσεις ο χρήστης µπορεί να επιλέξει την ηµεροµηνία
για την οποία απεικονίζει το πρόγραµµα από το επάνω αριστερό τµήµα της οθόνης
(επιλογή ηµεροµηνίας).

Εικόνα 53 Εµφάνισης Προγράµµατος σε ρυθµό ωρών
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Εικόνα 54 Εµφάνιση προγραµµάτων σε ρυθµό λεπτών της ώρας

Εκτύπωση Αναφοράς : Εµφανίζεται στο σηµειωµατάριο των windows, η
αναφορά προβληµάτων του προγράµµατος (αφορά όλη την έκταση του
προγράµµατος και όχι την επιλεγµένη ηµεροµηνία).

Εικόνα 55 Αναφορά Προγράµµατος

Εκτύπωση Προγράµµατος Προβολής : ∆ηµιουργείται αναφορά του
προγράµµατος προβολής spot του προγράµµατος.
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Η επιλογή αυτή εµφανίζει µία δυναµικά κατασκευασµένη ιστοσελίδα στον
προεπιλεγµένο browser του σταθµού εργασίας, προκειµένου ο χρήστης να δει, να
αποστείλει σε ηλεκτρονική µορφή ή και να εκτυπώσει τα στοιχεία.

Εικόνα 56 Εκτύπωση Προγράµµατος Προβολής

2.9.1.7 Τελική Αποθήκευση Προγράµµατος
Επιλέγοντας «Επόµενο» στην οθόνη εµφάνισης, εµφανίζεται µήνυµα για την
επιβεβαίωση της πρόθεσης του χρήστη για καταχώρηση του προγράµµατος στην
τοπική βάση δεδοµένων. Σε θετική απόκριση του χρήστη, ενεργοποιείται η
αντίστοιχη διαδικασία ενηµερώνοντας κατά τη διάρκεια της το χρήστη µε µπάρες
προόδου.

2.10 Ενηµέρωση Site
Η διαδικασία εξασφαλίζει την εξισορρόπηση των δεδοµένων της τοπικής
βάσης µε εκείνα της βάσης του site (minimal data replication) και των αρχείων του
τοπικού καταλόγου (data files) µε τον αντίστοιχο κατάλογο του site.
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2.10.1

Αρχική Επιβεβαίωση

Με την ενεργοποίηση της επιλογής του µενού, εµφανίζεται στο
χρήστη η προειδοποίηση – επιβεβαίωση της παρακάτω εικόνας προκειµένου να
αποφευχθούν άσκοπες ενεργοποιήσεις της διαδικασίας.

Εικόνα 57 Επιβεβαίωση Έναρξης ∆ιαδικασίας Ενηµέρωσης του Site

2.10.2

Ενηµέρωση Εµφανίσεων

Με την ενεργοποίηση της διαδικασίας, το σύστηµα επικοινωνεί µε την βάση
δεδοµένων του site και αφού κατεβάσει ότι εγγραφές υλοποίησης υπάρχουν
ενηµερώνει την τοπική βάση.
Εφόσον µε τις νέες εµφανίσεις που καταγράφονται µε αυτή τη διαδικασία,
κάποιο από τα spot συµπλήρωσε ή και ξεπέρασε τις απαιτήσεις σε αριθµό
εµφανίσεων (όπως αυτές καθορίζονται στην εγγραφή του), τότε αυτόµατα παίρνει το
χαρακτηρισµό ολοκληρωµένο και :
∆εν θα µετέχει πλέον στις εκπονήσεις προγραµµάτων
Θα διαγραφεί κάθε αναφορά στο spot αυτό σε τυχόν πρότυπα
προγράµµατα που το περιλάµβαναν.

Εικόνα 58 Ενηµέρωση Υλοποίησης Spot
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2.10.3

∆ιαδικασία Ενηµέρωσης

Αµέσως µετά ξεκινά η διαδικασία ενηµέρωσης αρχείων και εγγραφών,
η οποία περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια:
Ενηµέρωση του τοπικού αρχείου spot µε αντιγραφή όσων νέων αρχείων
βρίσκονται εκτός φακέλου data files.
Σύγκριση των χαρακτηριστικών των αρχείων του κάθε spot (ηµεροµηνία
τελευταίας αλλαγής και µέγεθος) µε τα αντίστοιχα της τοπικής βάσης
αλλά και της βάσης του site.
Μεταφορά FTP των αρχείων που είτε είναι καινούργια ή έχουν αλλάξει.
Ενηµέρωση της βάσης του site µε τα νέα δεδοµένα.
Καθαρισµός των µη-χρησιµοποιούµενων αρχείων του site (που δεν
αποτελούν ούτε πρωτεύον ούτε δευτερεύον αρχείο για κανένα από τα
καταχωρηµένα spot).
Καθαρισµός των παρωχηµένων εγγραφών προγράµµατος (παλαιότερα από
2 ώρες σε σχέση µε τον τρέχοντα χρόνο).
Αντιγραφή του τρέχοντος προγράµµατος προβολής στη βάση δεδοµένων
του site.

Εικόνα 59 Οθόνη Παρακολούθησης Ενηµέρωσης Site.

Στην οθόνη παρακολούθησης υπάρχουν έξη (6) πεδία αποτελεσµάτων τα οποία
εµφανίζουν κάθε στιγµή:
Στην στήλη command: τον αριθµό των κύριων και δευτερευόντων αρχείων
για τα οποία εκδόθηκε εντολή FTP.
Στην στήλη Failed: τον αριθµό των κύριων και δευτερευόντων αρχείων για τα
οποία εκδόθηκε παρουσιάστηκε πρόβληµα µεταφοράς FTP.
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Στην στήλη ErrCol: τον αριθµό των κύριων και δευτερευόντων αρχείων για
οποία παραµένουν ακόµη στη λίστα ftp λόγω του ότι κάποια στιγµή
παρουσιάστηκε πρόβληµα στη µεταφορά τους.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο χρήστης ενηµερώνεται µε σχετικό µήνυµα.

2.11 Ενηµέρωση Tickers
Με τη διαδικασία αυτή, η οποία υλοποιείται µε κατευθείαν σύνδεση µε το site,
ο χρήστης µπορεί να διαχειριστεί τα κυλιόµενα µηνύµατα τα οποία εµφανίζονται σε
πραγµατικό χρόνο στον agent/viewer. Όπως αναφέρεται και στο σχετικό υπόµνηµα,
µε κόκκινο χρώµα στην στήλη περιγραφή σηµαίνονται οι απενεργοποιηµένες
εγγραφές.

Εικόνα 60 Οθόνη ∆ιαµόρφωσης Tickers

Εισαγωγή Νέου Ticker : Ενεργοποιείται η αναλυτική οθόνη της εισαγωγής νέου
ticker.

Εικόνα 61 Αναλυτική Οθόνη Ticker
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O χρήστης ενηµερώνει τα στοιχεία της οθόνης µε τις τιµές της αρεσκείας του και
καθορίζει αν ο ticker περιλαµβάνει εικόνα (δηλώνοντας τη διαδροµή του αρχείου
εικόνας στον τοπικό υπολογιστή). Επιλέγοντας το πλήκτρο Αποθήκευση της
αναλυτικής οθόνης, η νέα εγγραφή καταχωρείται στον πίνακα µνήµης της οθόνης
διαµόρφωσης ticker. Σε αντίθετη περίπτωση τα στοιχεία καταστρέφονται.
Τα χρονικά δεδοµένα (συχνότητα επαναλήψεων και σύνολο εµφανίσεων) αφορούν τη
στιγµή από την οποία κάποιος agent ενηµερώνεται για την ύπαρξη του ticker.
Στην προηγούµενη εικόνα οι τιµές για τη συχνότητα υποδηλώνουν ότι ο
συγκεκριµένος ticker θα εµφανιστεί 2 φορές / ώρα για δύο συνεχόµενες ώρες.
Αποθήκευση ∆εδοµένων στο SITE : Ενηµερώνεται η βάση δεδοµένων του site
µε τα στοιχεία των tickers, όπως αυτά εµφανίζονται στον πίνακα της οθόνης
διαµόρφωσης. Παράλληλα γίνεται η αποστολή των αρχείων εικόνας που
µνηµονεύονται από κάθε ticker. Για όλους τους ticker, η επιτυχής αποστολής του
αρχείου εικόνας τους, σηµαίνεται µε την εµφάνιση µία κάτω παύλας στην αρχή του
ονόµατος του αρχείου (φαίνεται µόνο στην αναλυτική οθόνη).
∆ιαγραφή Επιλεγµένου Ticker: Μετά από το διάλογο επιβεβαίωσης, γίνεται
άµεσα η διαγραφή της εγγραφής του ticker από τον πίνακα της οθόνης διαµόρφωσης.
Η οριστική διαγραφή θα γίνει µόνο µετά την αποθήκευση των δεδοµένων στο Site.
Εκτύπωση Λίστας Ticker : ∆ηµιουργείται αναφορά για τα βασικά στοιχεία
των αποθηκευµένων ticker.
Η επιλογή αυτή εµφανίζει µία δυναµικά κατασκευασµένη ιστοσελίδα στον
προεπιλεγµένο browser του σταθµού εργασίας, προκειµένου ο χρήστης να δει, να
αποστείλει σε ηλεκτρονική µορφή ή και να εκτυπώσει τα στοιχεία.

2.12 Παρουσίαση Προγράµµατος
Με την επιλογή αυτή ενεργοποιείται η οθόνη εµφάνισης του αποθηκευµένου
στην τοπική βάση προγράµµατος.
Η οθόνη έχει ακριβώς την ίδια µορφή και τις ίδιες λειτουργίες µε την οθόνη
εµφάνισης του προγράµµατος στην διαδικασία δηµιουργίας προγράµµατος
παράγραφος 2.9.1.6.

2.13 Εκτύπωση Λίστας Πελατών
∆ηµιουργείται αναφορά για τα βασικά στοιχεία των αποθηκευµένων πελατών.
Η επιλογή αυτή εµφανίζει µία δυναµικά κατασκευασµένη ιστοσελίδα στον
προεπιλεγµένο browser του σταθµού εργασίας, προκειµένου ο χρήστης να δει, να
αποστείλει σε ηλεκτρονική µορφή ή και να εκτυπώσει τα στοιχεία.
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Εικόνα 62 Εκτύπωση Λίστας Πελατών

2.14 Εκτύπωση Λίστας Spot
∆ηµιουργείται αναφορά για τα βασικά στοιχεία των αποθηκευµένων spot µε
δυνατότητα επιλογής µεταξύ ενεργών και ολοκληρωµένων.
Η επιλογή αυτή εµφανίζει µία δυναµικά κατασκευασµένη ιστοσελίδα στον
προεπιλεγµένο browser του σταθµού εργασίας, προκειµένου ο χρήστης να δει, να
αποστείλει σε ηλεκτρονική µορφή ή και να εκτυπώσει τα στοιχεία.

Εικόνα 63 Εκτύπωση Spot
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2.15 Ρύθµιση Παραµέτρων
Η παραπάνω επιλογή ενεργοποιεί την οθόνη ρύθµισης παραµέτρων του
συστήµατος η οποία διαθέτει τρεις βασικές καρτέλες:

Εικόνα 64 Ρύθµιση Παραµέτρων FTP

Εικόνα 65 Ρύθµιση Παραµέτρων Σύνδεσης ∆εδοµένων
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Εικόνα 66 Ρύθµιση Παραµέτρων Θέσεων αρχείων

Ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το πλήκτρο Εφαρµογή για να αποθηκεύσει τυχόν
αλλαγές που προκάλεσε στα δεδοµένα ή το πλήκτρο OK για να κλείσει επιπρόσθετα
και την οθόνη των παραµέτρων.

2.16 Αλλαγή Ηµεροµηνίας Αρχείων
Ενεργοποιεί µία διαδικασία ελέγχου µε την οποία εξασφαλίζεται η
εξισορρόπηση των στοιχείων της τοπικής βάσης, των τοπικών αρχείων και της βάσης
δεδοµένων του site. Κατά τη διαδικασία αυτή το σύστηµα διαβάζει τις ηµεροµηνίες
τελευταίας µεταβολής που είναι αποθηκευµένες στην τοπική βάση δεδοµένων για τα
αρχεία του κάθε spot και εφαρµόζει τις ίδιες ηµεροµηνίες στα τοπικά αρχεία (αλλάζει
τις ηµεροµηνίες τελευταίας µεταβολής τους). Στη συνέχεια εφαρµόζει τις ίδιες
αλλαγές στα δεδοµένα του site.

Εικόνα 67 Οθόνη Αλλαγής Ηµεροµηνίας Αρχείων
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Στόχος της διαδικασίας είναι η εξοµοίωση όλων των δεδοµένων µε σκοπό την
ελαχιστοποίηση των άσκοπων µεταφορών αρχείων µε FTP
Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να χρησιµοποιείται όταν γίνονται αντιγραφές
αρχείων spot στον τοπικό δίσκο από άλλο µέσο (π.χ. µεταφορά από άλλο υπολογιστή)
ή όταν γίνεται αλλαγή ώρας (από θερινή σε χειµερινή και αντίστροφα) προκειµένου
να ελαχιστοποιήσει τις χωρίς λόγω µεταφορές αρχείων.

2.17 ∆ιαδικασία Ελέγχου Συστήµατος
Ενεργοποιεί ένα loop ελέγχου για τον κύκλο διαδικασιών ενηµέρωσης του site.
Η διαδικασία περιλαµβάνει τους παρακάτω ελέγχους:
Έλεγχο συνδεσιµότητας µε την τοπική βάση δεδοµένων, από την
οποία διαβάζει τον αριθµό των αποθηκευµένων spot.
Έλεγχο συνδεσιµότητας µε την βάση δεδοµένων του site, από την
οποία επίσης διαβάζει τον αριθµό των αποθηκευµένων spot.
Επιλογή, ανάλογα µε την επιλογή από το µενού «Ρύθµιση Μεγέθους
Αρχείου», ενός από τα αρχεία των spot πού έχει αντίστοιχο µέγεθος
και ενεργοποίηση όλων των µορφών επικοινωνίας ftp (αποστολή,
αποστολή ως δευτερεύον αρχείο, κατέβασµα από το site). Ειδικά στην
τελευταία περίπτωση µετράται και η διαφορά µεγέθους που έχει
προκύψει από τις διαδοχικές µεταφορές. Η φυσιολογική τιµή διαφοράς
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2.
Έλεγχος των spot της τοπικής βάσης για προσπελασιµότητα των
αρχείων τους.

Εικόνα 68 ∆ιαδικασία Ελέγχου
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3 Agent - Viewer
Η εφαρµογή Agent εγκαθίσταται στον σταθµό εργασίας ο οποίος συνδέεται µε
την οθόνη προβολής και οι κύριες λειτουργίες που εξυπηρετεί είναι:
∆ηµιουργεί το τοπικό αρχείο προγράµµατος προβολών µε βάση τις
εγγραφές που διαβάζει από την βάση του site.
Ρυθµίζει και υλοποιεί το κατέβασµα των κύριων αρχείων των spot που
εµπλέκονται στο πρόγραµµα προβολών, στον τοπικό υπολογιστή.
Ενεργοποιεί και παρακολουθεί την λειτουργία του Viewer και του Ticker.
Παρακολουθεί την υλοποίηση της προβολής και ενηµερώνει σχετικά τη
βάση δεδοµένων του site.

3.1 Εκκίνηση
Με την ενεργοποίηση της εφαρµογής, εµφανίζεται η οθόνη splash της
παρακάτω εικόνας, για µερικά δευτερόλεπτα µέχρι να ενεργοποιηθεί η κεντρική
οθόνη παρακολούθησης του agent.

Εικόνα 69 Αρχική Οθόνη Ενεργοποίησης

3.2 Γραµµή Εργαλείων
Με την ενεργοποίηση της, η κεντρική οθόνη παρακολούθησης ελαχιστοποιείται
και καταχωρείται στο χώρο των εικονιδίων εφαρµογών (tray) από όπου ο χρήστης
µπορεί µε δεξί κλικ να ενεργοποιήσει το µενού επιλογών της εικόνας 71.

Εικόνα 70 Εικονίδιο Agent
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Εικόνα 71 Μενού Επιλογών Agent

3.3 Οθόνη Παρακολούθησης
Είναι η κεντρική οθόνη του Agent, στην οποία εµφανίζονται οι πληροφορίες
της λειτουργικής του κατάστασης και η καταγραφή των λεπτοµερειών της
λειτουργίας του.

Εικόνα 72 Οθόνη Παρακολούθησης Agent

Στο επάνω αριστερό τµήµα της οθόνης, φαίνεται η τρέχουσα κατάσταση της
σύνδεσης η οποία απεικονίζεται µε πράσινο χρώµα όταν ο agent συναλλάσσεται µε
το site και µε πορτοκαλί χρώµα σε κάθε άλλη περίπτωση.
Στο επάνω δεξιό τµήµα φαίνεται η ώρα ολοκλήρωσης του τελευταίου κύκλου
ενηµέρωσης.
Επίσης στο κεντρικό τµήµα της οθόνης εµφανίζονται τα στοιχεία της διακίνησης FTP
(αριθµός αρχείων, µέγεθος αρχείων και µέση ταχύτητα download).
Στην µαύρη περιοχή που υπάρχει στο κάτω µισό της οθόνης εµφανίζονται οι
καταγραφές των ενεργειών µε την νεότερη εγγραφή να βρίσκεται πάντα στην κορυφή
της περιοχής καταγραφής.
Το σύνολο των καταγεγραµµένων ενεργειών εµφανίζεται µε τη µορφή αρχείου
σηµειωµατάριου µε την πίεση του πλήκτρου View Log File.
Με το κλείσιµο της οθόνης παρακολούθησης, η λειτουργία του agent δεν κλείνει
αλλά απλά ελαχιστοποιείται και επιστρέφει σε κατάσταση tray.
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3.4 Κύκλος Λειτουργίας Agent
3.4.1 Κύκλος Χρονοκαθυστέρησης
Αµέσως µετά την ενεργοποίηση του, ο agent εισέρχεται σε κατάσταση tray
και ξεκινά τη λειτουργία χρονοκαθυστέρησης. Είναι µία αρχική περίοδος τριών
λεπτών κατά τα οποία ο agent αναστέλλει συνεχώς την εκκίνηση του. Ο σκοπός
αυτής της λειτουργίας είναι να επιτρέψει στον σταθµό εργασίας να ολοκληρώσει τη
φάση εκκίνησης του και τη σύνδεση του στο διαδίκτυο.

3.4.2 Φάση Σύνδεσης και Ενηµέρωσης
Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργικής φάσης, o agent:
Προσπαθεί αρχικά να πετύχει σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων του site.
Αν αποτύχει, ενεργοποιεί κατευθείαν τον viewer σε offline λειτουργία
στη βάση του πιο πρόσφατου προγράµµατος που έχει κατεβασµένο.
Αν επιτευχθεί σύνδεση σε µεταγενέστερο χρόνο, ο agent ενηµερώνει
τον viewer να περάσει σε φάση on-line λειτουργίας.
Εφόσον πετύχει σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων του site διαβάζει το
πρόγραµµα προβολών της τρέχουσας ηµέρας και ξεκινά το
κατέβασµα των απαραίτητων αρχείων ( όσων απαιτούνται για την
εµφάνιση του προγράµµατος και δεν είναι ήδη κατεβασµένα στον
τοπικό κατάλογο).
Ο agent κατασκευάζει το αρχείο προγράµµατος προβολών σε µορφή
xml και το αποθηκεύει στο χώρο που το περιµένει ο viewer.
Η ίδια σειρά ενεργειών γίνεται και για τόσες ηµέρες προπορείας όσες
έχει ρυθµιστεί το σύστηµα από τις παραµέτρους του.
Ενεργοποιεί τον viewer.
Μπαίνει σε διαδικασία ύπνωσης για µερικά λεπτά (τυπικά 10 λεπτά ή
όσο χρόνος έχει επιλεχθεί από το χρήστη στην περίοδο κύκλου
αναµονής στις παραµέτρους του συστήµατος.
Ο ίδιος κύκλος ενεργειών επαναλαµβάνεται συνέχεια µε επιπρόσθετη ενέργεια από
την δεύτερη επανάληψη και µετά, την ενηµέρωση του site για την υλοποίηση των
προβολών.

Εικόνα 73 Εξέλιξη Ενηµέρωσης Site
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Αν σε οποιονδήποτε από τους κύκλους ενηµέρωσης ο agent διαπιστώσει
διαφοροποίηση του προγράµµατος προβολών της τρέχουσας ηµέρας, ενηµερώνει
σχετικά τον viewer µε στόχο να κάνει την ανανέωση στην επόµενη αλλαγή spot.
Τέλος αν απαιτηθεί κατέβασµα και άλλων αρχείων ενώ λειτουργεί ο viewer, τότε
αυτό γίνεται στο παρασκήνιο χωρίς ανάλογη οπτική εµφάνιση της εξέλιξης της
διαδικασίας.

3.5 Οθόνη Viewer
O viewer είναι υπεύθυνος για την αναπαραγωγή των spot, ανάλογα µε τις
οδηγίες του προγράµµατος προβολών που παρέχει ο agent.
Οι δυνατότητες του viewer σε τύπους αρχείων που µπορεί να εµφανίσει
περιορίζονται µόνο από τα codecs που είναι εγκατεστηµένα στον υπολογιστή.
Τα προτεινόµενα από το σύστηµα codecs είναι αυτά της εταιρείας K-Lite
έκδοση 320 ή νεότερη.

Εικόνα 74 Οθόνη Viewer

Η οθόνη του viewer εµφανίζει το logo του καναλιού προβολής στην επάνω αριστερή
του γωνία. Στην θέση αυτή φορτώνει το αρχείο logo.gif από τον κατάλογο
εγκατάστασης του.
Σε περιπτώσεις όπου το πρόγραµµα προβολών έχει κενούς χρόνους, ο viewer
προβάλει το logo.jpg που βρίσκει στον κατάλογο εγκατάστασης του.
Τέλος στο κάτω τµήµα της ίδιας οθόνης ενεργοποιείται ο ticker της εφαρµογής ο
οποίος διαθέτει λωρίδα κυλιόµενου κειµένου και εικόνα. Ο ticker µε βάση τις οδηγίες
που λαµβάνει από τον agent, επικοινωνεί τακτικά µε τον βάση δεδοµένων του site
προκειµένου να αντιληφθεί αλλαγές στα ήδη γνωστά κείµενα ticker ή νέες εγγραφές
ticker.
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3.6 Ρύθµιση Παραµέτρων Συστήµατος
Αυτή η επιλογή του µενού του agent ενεργοποιεί την οθόνη ρύθµισης
παραµέτρων του agent, η οποία περιλαµβάνει τέσσερεις καρτέλες.

Εικόνα 75 Παράµετροι FTP Agent

Εικόνα 76 Παράµετροι Χρονισµού Agent

Σελίδα - 53 -

Μητσάκη 5 544 53 Θεσσαλονίκη
Τηλ. : (+30) 2310 905404 Fax: (+30) 2310 905464
Email: info@intelsoft.gr Web:www.intelsoft.gr

Εικόνα 77 Παράµετροι Θέσης Αρχείων Agent

Εικόνα 78 Ρύθµιση Παραµέτρων Ticker

3.7 ∆ιακοπή Λειτουργίας
Με την επιλογή αυτή του µενού του agent, ξεκινά ο κύκλος διακοπής
λειτουργίας του συστήµατος. Λόγω των πολλαπλών threads στα οποία
εξελίσσονται οι διεργασίες των υπο-συστηµάτων, η διαδικασία µπορεί να
διαρκέσει µέχρι και δύο λεπτά από την στιγµή της εντολής.
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Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι µπορεί να µείνει ενεργοποιηµένη µία διεργασία
του viewer, η οποία µπορεί να διακοπεί µόνο από τη διαχείριση εργασιών των
windows.

Εικόνα 79 Ενεργοποίηση ∆ιακοπής Λειτουργίας
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