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BALSAVIMO   PROGRAMA 
 
 

TEXTUS VOTING 
 

Programinis aprūpinimas Textus Voting skirtas automatiniam arba 
rankiniam balsavimo rezultatų išvedimui, o taip pat SMS žinučių išvedimui 
bėgančia eilute arba slenkančiu tekstu. 
 
 

Programos paleidimas 
 

 Programa pradeda dirbti, paleidus bylą TextusVoting.exe arba 
nuspaudus ikoną . 

 
 
 
 
 
 

Balsavimo duomenys (Data) 
 
 Duomenų bazės užpildymui ir jos išsaugojimui skirtas langas Data. 
Jei nustatytas balsavimo duomenų rankinis įvedimas, tai šiame lange įvedami 
balsavimo duomenys.  

Balsavimo duomenys saugomi lentelėse. Kiekviena lentelė turi keletą 
įrašų. Vienas įrašas atspindi vieną balsavimo variantą. Kiekvienas įrašas turi 
keletą laukų. 

Laukų reikšmės: 
Number - įrašo numeris;  
Line1 - balsavimo pavadinimo pirmoji eilutė; 
Line2 - balsavimo pavadinimo antroji eilutė; 
Total - balsų skaičius; 
Percent - balsai procentais; 
Picture - grafinis paveikslas skirtas balsavimo rezultatų 

atvaizdavimui stulpeliais; 
Source - balsų skaitliukas. 
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Visi laukų pavadinimai naudojami šablonų generatoriuje 
Textus Editor. 

 
Naujos duomenų bazės sukūrimui nuspauskite mygtuką New Table. 

Atsidarys langas New. Nustatykite reikiamą diską ir katalogą, surinkite 
duomenų bazės pavadinimą ir nuspauskite mygtuką Open. Bus sukurta nauja 
duomenų bazė su išplėtimu DBF. 

Jau egzistuojančios duomenų bazės atidarymui nuspauskite 
mygtuką Open Table. Atsidarys langas Open su egzistuojančių duomenų 
bazių sąrašu. Nustatykite reikiamą diską ir katalogą, išrinkite norimą duomenų 
bazę iš sąrašo ir nuspauskite mygtuką Open. Bus užkrauta išrinkta duomenų 
bazė. 

 
Naujo įrašo įterpimui į duomenų bazę, nuspauskite mygtuką <�> ir 

užpildykite duomenų bazės laukus. 
Įrašo panaikinimui iš duomenų bazės, nuspauskite mygtuką <�>. 

Įrašas bus panaikintas iš duomenų bazės. 
Perėjimui į sekantį įrašą, nuspauskite mygtuką <�>. 
Perėjimui per įrašą atgal, nuspauskite mygtuką <�>. 
Perėjimui į pirmą įrašą, nuspauskite mygtuką <�>. 
Perėjimui į paskutinį įrašą, nuspauskite mygtuką <�>. 
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Įrašų rūšiavimas atliekamas pagal įrašo numerį (laukas 
Sort by Number) arba pagal balsų skaičių (laukas Sort by Total). 

Balsavimo rezultatų paskaičiavimas atliekamas pagal bendrą 
balsavimo sumą arba pagal maksimalų balsavimo rezultatą. 

Automatinis rezultatų sustabdymas ir paleidimas vykdomas, 
nuspaudus mygtuką Stop (F8). Pakartotinis mygtuko nuspaudimas pakeičia 
reikšmę į priešingą  Continue (F5). 

Balsavimo pradžioje nuspauskite mygtuką Total=0. Programa 
atsimins duomenų šaltinio padėtį ir rezultatą skaičiuos nuo tos padėties. 
Norint rodyti tikras duomenų šaltinio reikšmes, nuspauskite mygtuką Total = 
Source. 
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Balsavimo duomenų išvedimas į eterį (Voting) 
 

Balsavimo duomenų išvedimui į eterį skirtas langas Voting. Yra du 
rezultatų išvedimo būdai. 

Pirmas variantas išveda visus pažymėtus duomenų bazės įrašus. 
Tam skirta panelė All records: 

 
а) nurodykite titro šabloną, kuris paruošiamas su šablonų generatoriumi 

Textus Editor. Šablono užkrovimui nuspauskite mygtuką Load. Atsidarys 
langas Open su egzistuojančių šablonų sąrašu. Nustatykite reikiamą diską ir 
katalogą, išrinkite norimą šabloną iš sąrašo ir nuspauskite mygtuką Open. Po 
šablono užkrovimo, jis bus atvaizduotas panelėje; 

b) nustatykite įrašų skaičių (laukas Record Count); 
c) nustatykite rodymo eteryje laiką (laukas Title Show Time); 
d) nuspauskite „kairijį“ pelės klavišą panelėje All records. Atsiras 

užrašas On Air ir visi pažymėti įrašai bus išvesti į eterį nustatytu laiko 
intervalu. 
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Antras variantas leidžia parodyti vieno (arba kelių) įrašų 
informaciją su automatiniu patikrinimu ir pastoviu duomenų keitimu eteryje. 
Tam skirta panelė On Air record. 

Jeigu balsavimo rezultatai išvedami ne nuo pirmo įrašo, tai: 
a) nustatykite pradinį įrašą; 
b) pažymėkite lauką √ From selected record; 

Nurodykite titro šablonus, kurie paruošiami su šablonų 
generatoriumi Textus Editor. Vienu metu galima naudoti keturis šablonus. 
Šablono užkrovimui nuspauskite mygtuką Load. Atsidarys langas Open su 
egzistuojančių šablonų sąrašu. Nustatykite reikiamą diską ir katalogą, išrinkite 
norimą šabloną iš sąrašo ir nuspauskite mygtuką Open. Po šablono 
užkrovimo, jis bus atvaizduotas panelėje; 

Norėdami išvesti balsavimo duomenis į eterį, nuspauskite „kairijį“ 
pelės klavišą ties norimu šablonu panelėje On Air record. Atsiras užrašas 
On Air. Einamasis ir po jo sekantys įrašai bus išvesti į eterį. Kiek įrašų rodyti, 
yra nustatoma šablone. Automatinis rezultatų paleidimas ir sustabdymas 
vykdomas iš lango Data. 

Nuspaudus mygtuką Stop (F8), šablono išvedimas į eterį 
nutraukiamas. Pakartotinis mygtuko nuspaudimas pakeičia reikšmę į priešingą  
Continue (F5). 

Balsavimo metu galima keisti neaktyvų šabloną. 
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SMS žinutės (SMS) 
  

 SMS žinučių gavimui ir jų išvedimui į eterį skirtas langas SMS. 

  
 SMS žinutės yra priimamos iš FTP serverio kaip tekstiniai failai. 
Tekstiniai failai iš FTP serverio kopijuojami į katalogą, nurodytą FTP Server 
nustatymuose. Jei FTP serveris nenaudojamas, tai SMS žinutes galima 
persiųsti lokaliniu tinklu, priimti iš specialaus įrenginio prie kurio prijungtas 
mobilus telefonas arba paprasčiausiai užrašinėti rankomis SMS redaktoriuje. 
 Norint aktyvizuoti SMS žinučių gavimą iš FTP serverio, reikia prie jo 
prisijungti. Tam skirta panelė FTP. Iš pateikto FTP serverių sąrašo išrinkite 
norimą serverį, nustatykite serverio apklausimo laiką ir nuspauskite mygtuką 
Connect. Jūs prisijungėte prie išsirinkto FTP serverio. 

Jei reikiamo serverio sąraše nėra, reikia jį užregistruoti. Tam tikslui 
nuspauskite mygtuką Edit connection. Atsidarys langas FTP Server su 
egzistuojančių serverių sąrašu. Nuspauskite mygtuką New connection.... 
Atsidariusiame FTP Server lange įveskite reikiamus parametrus ir 
nuspauskite mygtuką Ok. Serverių sąrašas bus papildytas užregistruotu 
serveriu. 

FTP serverio panaikinimui iš serverių sąrašo, nuspauskite mygtuką 
Delete lange FTP Server. 

FTP serverio parametrų redagavimui, nuspauskite mygtuką Edit... 
lange FTP Server. 
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Jei visi FTP serverio parametrai nurodyti ir kompiuteris pajungtas 
prie Internet tinklo, tai po automatinio prisijungimo prie serverio, SMS žinutės 
automatiškai bus siunčiamos į kompiuterį. 

Jei FTP parametrai sukonfigūruoti teisingai, viršutiniame dešiniajame 
panelės FTP kampe mirksi žalias indikatorius. 

 
SMS žinučių išvedimui į eterį galima naudoti du šablonus, kurie 

paruošiami su šablonų generatoriumi Textus Editor. Šablono užkrovimui 
nuspauskite mygtuką Load. Atsidarys langas Open su egzistuojančių šablonų 
sąrašu. Nustatykite reikiamą diską ir katalogą, išrinkite norimą šabloną iš 
sąrašo. Jei šablone, išskyrus "bėgančią eilutę", bus dar ir kita informacija, tai 
po šablono užkrovimo, panelėje bus atvaizduota ir informacija. Nuspaudus 
„kairijį“ pelės klavišą ties šablonu, atsiras užrašas On Air ir gautos žinutės bus 
išvedamos tokiu būdu, koks yra nurodytas šablone. Jei nustatyta Auto Save, 
tai visos gautos žinutės bus išvedamos automatiškai be patvirtinimo. 

SMS žinutes slenkančiame tekste galima atskirti grafiniu paveikslėliu, 
kurių formatas *.tga, *.bmp. Tai nustatoma šablonų generatoriuje 
Textus Editor. 

 
Yra du vienodi žinučių redaktoriai. Dažniausiai vienas naudojamas 

SMS žinučių išvedimui slenkančiu tekstu, o kitas – bėgančia eilute. Gavus 
žinutę, ji bus atvaizduota viename iš redaktorių. 

Jei gautos žinutės nereikia išvesti į eterį, tai nuspauskite Next. 
Jei gautą žinutę reikia išsaugoti, nuspauskite mygtuką Save&Next. 

Žinutė bus išsaugota kataloge, kuris nurodytas lango Folder lauke To. Folder 
langas iškviečiamas, nuspaudžiant mygtuką Set Folder. 

 
Jei reikia panaikinti visas gautas SMS žinutes, tai nuspauskite 

mygtuką Delete all. 
Jei pažymėtas mygtukas √ Auto Save, tai visos SMS žinutės bus 

automatiškai išsaugotos be patvirtinimo. 
 
Gautų žinučių skaičiavimui naudojami du panelės Counter 

skaitliukai. Nuspaudus mygtuką Reset, skaitliukas nustatomas į nulinę  
reikšmę. Po žinutės gavimo ir jos išvedimo (arba ne išvedimo), skaitliukai 
padidinami ir atsimenami. 
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Nustatymas (Setup) 
 

Balsavimo sistemos Textus Voting parametrų nustatymui skirtas 
langas Setup. 

 
Lango Device parametrai plokštei DeckLink: 
Video Device - video įrenginio nustatymas (DeckLink Video 

Render); 
 Format - video įrenginio formatas: 

SD(576x720) režimas - PAL 576i, 
HD(1080x1920) režimas - HD 1080i. 

 Audio Device - audio įrenginio nustatymas (DeckLink Audio 
Render); 

 Keying Control - titrų įkirtimo režimas: 
        Off - išjungtas; 
        Internal - vidinis mikšeris, titras uždedamas kompiuteryje; 

 External - išorinis mikšeris, titras įkertamas išoriniame pulte  per 
DSK FILL, DSK KEY signalus. 

Aspect Ratio - vaizdo formatas 4x3 arba 16x9 naudojamas tik SD 
(PAL576i) režime. 
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Title output - peržiūros (preview) būdo pasirinkimas: 

 
 

     Disabled - išjungtas; 
   Secondary Monitor - peržiūra 
kitame monitoriuje. Prieš 
įjungiant, nustatykite vaizdo 
plokštės nustatymuose 
DualView režimą; 
   Window - peržiūra kompiuterio 
displėjaus  peržiūros lange; 
   √ Deinterlace - preview lange 
rodomas tiktai vienas laukas. 

 
 
 

Position - titro pozicija visam ekranui - didinant reikšmę, titras stumsis 
dešinėn, mažinant - kairėn; 

Mixing lange keičiame  titro skaidrumą (Level) ir jo mikšeriavimo 
eteryje greitį (Mixing time) visam ekranui; 

External Mixing lange rodomas išorinio mikšerio lygis, kai yra 
naudojamas HD/SD BYPASS blokas ir išorinis mikšerinis potenciometras; 

Serial Port - HD/SD BYPASS bloko valdymo per nuoseklų portą COM 
numeris; 

Mirror - titrai išvedami veidrodinio atspindžio pavidale. Dažniausiai 
naudojama tik Textus Prompt programoje. 

Setup lange paspaudus Ctrl+Alt+T, atsiranda papildomas parametras 
Remove First Pixel. Pažymėjus šią funkciją (√), pirmas pikselis kiekvienoje 
eilutėje yra eliminuojamas, ryšium su klaida DeckLink‘o bloke. Nuėmus šią 
funkciją, pirmas pikselis yra rodomas. 

 
 Editor Font - einamojo šrifto pakeitimo panelė SMS redaktoriui. 
Nuspauskite mygtuką Change. Atsidarys langas Font su egzistuojančių 
True Type šriftų sąrašu. Išrinkite pageidaujamą šriftą, nustatykite stilių, šrifto 
dydį, kalbą, atributus ir nuspauskite mygtuką Ok. Teksto šriftas SMS 
redaktoriuje automatiškai pasikeis į išrinktą. 
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 Panelė Data Source skirta balsavimo rezultatų šaltiniui pasirinkti: 
а) Manual - balsavimo rezultatai įvedami rankomis lange Data; 
b) File - balsavimo rezultatai įvedami iš nurodyto tekstinio failo. Pirmoje 

failo eilutėje rezultatas pirmojo varianto, antroje eilutėje - rezultatas antrojo 
varianto, ir t.t.. 

Failo pavyzdys: 
750 
500 
650 
45 

с) HTTP - balsavimo rezultatai įvedami iš nurodyto Internet puslapio. 
Pirmoje puslapio eilutėje - telefono numeris ir rezultatas pirmojo varianto, 
antroje eilutėje - numeris ir rezultatas antrojo varianto, ir t.t. 

Antras variantas: nurodomas lauko pavadinimas, pabraukimo ženklas, 
įrašo numeris, reikšmė - bet koks tekstas. Pavyzdys: 

<P>9011141=750</P> 
<P>9011142=500</P> 
<P>9011143=650</P> 
<P>9011144=45</P> 
<P>Line1_1 = Pirmas</P> 
<P>Line1_2 = Antras</P> 
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Kiekvienam titro langui yra priskirtas išorinio valdymo pulto 
mygtukas. Valdymo pulto mygtukų reikšmės: 

GPI 1 atitinka F1 klavišo funkciją; 
GPI 2 atitinka F2 klavišo funkciją; 
GPI 3 atitinka F3 klavišo funkciją; 
GPI 4 atitinka F4 klavišo funkciją; 
GPI 5 atitinka pirmos SMS lango formos nuspaudimą; 
GPI 6 atitinka antros SMS lango formos nuspaudimą. 
GPI 7-GPI 32 nepanaudotos. 
 

Lango GPI parametrų reikšmės: 
√ Enable - vaizdo langui 

priskiriamas išorinio valdymo pulto 
mygtukas; 

Port - nuoseklus kompiuterio 
portas, prie kurio prijungtas distancinio valdymo pultas. 

 
Panelė NOKIA Settings skirta mobiliojo ryšio telefono NOKIA 

interfeiso parametrams nustatyti. Atsidariusiame lange įveskite reikiamus 
parametrus ir nuspauskite mygtuką Ok. 

 
Taimerio laiko nustatymui skirtas langas Timer.  
Esant įjungtai funkcijai Disable, nustatomi šie parametrai: 

 Start Time – taimerio pradinio laiko skaičiavimo nustatymas. 
Taimerio paleidimo laikui turi būti nurodytos valandos, minutės, sekundės ir 
kadrai; 

      Stop Time – taimerio pabaigos 
laiko skaičiavimo nustatymas; 
      Format – laikrodžio formatas. 
Atsidarys langas, kuriame 
pasirinkite norimą laiko formatą. Į 

eterį bus išvedamos tik tam formatui nustatytos laikrodžio dalys; 
Start - taimerio paleidimas; 
Stop - taimerio sustabdymas; 
Reset - taimeris sugrąžinamas į reikšmę Start Time. 
 
Nustatytų parametrų išsaugojimui, nuspauskite mygtuką 

Save Setup. 
 
 

Darbo pabaiga (Exit) 
 

 Darbo užbaigimui su balsavimo programa TEXTUS VOTING 
nuspauskite mygtuką Exit. 
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SMS REDAKTORIAUS PROGRAMA   
 

SMS EDITOR 
 

SMS žinučių redagavimui skirta programa SMS Editor. 
 Programa pradeda dirbti, paleidus bylą SMSEditor.exe arba 
nuspaudus ikoną. 

 
 
 
 
Norint aktyvizuoti SMS žinučių gavimą iš FTP serverio, reikia prie jo 

prisijungti. Tam skirta panelė FTP. Iš pateikto FTP serverių sąrašo išrinkite 
norimą serverį, nustatykite serverio apklausimo laiką ir nuspauskite mygtuką 
Connect. Jūs pasijungėte prie išsirinkto FTP serverio. 

Jei reikiamo serverio sąraše nėra, reikia jį užregistruoti. Tam tikslui 
nuspauskite mygtuką Edit connection. Atsidarys langas FTP Server su 
egzistuojančių serverių sąrašu. Nuspauskite mygtuką New connection.... 
Atsidariusiame FTP Server lange įveskite reikiamus parametrus ir 
nuspauskite mygtuką Ok. Serverių sąrašas bus papildytas užregistruotu 
serveriu. 
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FTP serverio panaikinimui iš serverių sąrašo, nuspauskite mygtuką 
Delete lange FTP Server. 

FTP serverio parametrų redagavimui, nuspauskite mygtuką Edit... 
lange FTP Server. 

Jei visi FTP serverio parametrai nurodyti ir kompiuteris pajungtas 
prie Internet tinklo, tai po automatinio prisijungimo prie serverio, SMS žinutės 
automatiškai bus siunčiamos į kompiuterį. 

Jei FTP parametrai sukonfigūruoti teisingai, viršutiniame dešiniajame 
panelės FTP kampe mirksi žalias indikatorius. 

 
Jei gautą žinutę reikia išsaugoti, nuspauskite mygtuką Save Chat & 

Next arba Save News & Next. SMS bus išsaugotas kataloge, kuris nurodytas 
Chat Output Folder lauke arba News Output Folder. 

Jei gautos žinutės nereikia išvesti į eterį, nuspauskite mygtuką Next. 
Jei reikia panaikinti visas gautas SMS žinutes, nuspauskite mygtuką 

Delete all. 
Jeigu reikia, kad visos gautos žinutės automatiškai būtų išsaugomos 

kataloge, kuris nurodytas Chat Output Folder lauke, tai pažymėkite 
√ Auto Save punktą. 

 
Editor Font - šrifto pakeitimas SMS žinučių redaktoriui. Nuspauskite 

mygtuką Change. Atsidarys langas Font su egzistuojančių True Type šriftų 
sąrašu. Išrinkite pageidaujamą šriftą, nustatykite stilių, šrifto dydį, kalbą, 
atributus ir nuspauskite mygtuką Ok. Teksto šriftas SMS redaktoriuje 
automatiškai pasikeis į išrinktą. 

 
Panelė NOKIA Settings skirta mobiliojo ryšio telefono NOKIA interfeiso 

parametrams nustatyti. Atsidariusiame lange įveskite reikiamus parametrus ir 
nuspauskite mygtuką Ok. 

 
 
 

Darbo pabaiga (Close) 
 

 Darbo užbaigimui su SMS žinučių redagavimo programa SMS Editor 
nuspauskite mygtuką Close. 
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Funkcionaliniai klavišai 
 

Funkcionaliniai klavišai pagreitins Jūsų darbą. Jų pagalba galite 
iškviesti kai kurias pagrindines ir dažnai naudojamas funkcijas, neįeinant į 
meniu. 

 
 F1 - Voting lango pirmo titro įjungimas. 
 F2 - Voting lango antro titro įjungimas. 
 F3 - Voting lango trečio titro įjungimas. 
 F4 - Voting lango ketvirto titro įjungimas. 
 F5 - Continue mygtuko nuspaudimas. 
 F8 - Stop mygtuko nuspaudimas. 
 F9 - Ekrano įjungimas/ išjungimas. 
 F10 - Total = Source mygtuko nuspaudimas. 
 F12 - Total = 0 mygtuko nuspaudimas. 
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