


Atenționare

Informațiile din acest manual au fost verificate cu atenție și se consideră a fi corecte. QSound SOFT nu
își asumă responsabilitatea pentru eventualele inexactități care pot fi conținute în acest document. De
asemenea,  QSound SOFT nu își  ia  niciun  angajament  de a actualiza informațiile  conținute în  acest
document.

QSound SOFT își rezervă dreptul de a face îmbunătățiri la acest document și/sau produsul software, în
orice moment și fără o informare prealabilă.

Recomandările tehnice din punct de vedere al arhitecturii hardware și al sistemelor de operare pe care
rulează aplicația software prezentată în acest manual sunt valabile la data apariției acestui manual.

Nota privind drepturile de autor

Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de 
recuperare date sau orice parte a sa să fie tradusă într-o altă limbă sau fișier electronic, în orice formă 
sau prin orice mijloace - electronice, mecanice, magnetice, optice, chimice, manual sau altfel - fără 
acordul expres scris și consimțământul de la QSound SOFT.

Precizări referitoare la marcă

Denumirile de produse sau servicii menționate în acest document pot fi mărci comerciale ale companiilor 
cu care acestea sunt asociate. 

© Copyright 2022, QSound SOFT

Toate drepturile rezervate. 
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1. CONSIDERAŢII GENERALE

Manualul STUDIO Q - versiunea 2022 - este ghidul oficial de utilizare pentru cea mai recentă versiune a
softului de automatizare radio STUDIO Q, proprietatea intelectuală a SC QSound SOFT SRL. 

SC QSound SOFT SRL operează în piaţa românească din anul 2000, fiind unul dintre producătorii de top
de soluţii  software de automatizare  radio  dedicate clienţilor  din România şi  Europa de Est.  Soluţiile
noastre, concepute şi create 100% în România, se adaptează permanent nevoilor clienţilor, politica firmei
fiind una flexibilă în privinţa modificării aplicaţiilor, conform solicitărilor specifice venite de la partenerii
noştri. În acest fel, în România am implementat soluţia STUDIO Q în peste 200 de staţii de radio. De
asemenea,  am  implementat  soluţii  şi  pentru  reţelele  regionale,  precum Radio  Transilvania,  Radio
România  Regional  cu  studiourile  teritoriale  (Cluj,  Sighet,  Sibiu,  Braşov,  Reşiţa,  Constanţa,  Craiova,
Timişoara) şi cu o multitudine de staţii independente de radio de pe întreg cuprinsul României.

1.1 Recomandări tehnice și   configurații   hardware

1. Configuraţii hardware recomandate şi testate de QSound SOFT

• Procesor Intel Core i5 3.7 Ghz  emisie, Intel Core i3 3,7 Ghz statie de lucru
• RAM min. 8 GB DDR4 2333 Mhz emisie, 4 GB DDR4 2333 Mhz pentru statie de lucru
• HDD: min. 160 GB
• Placa de sunet: Native Instruments TRAKTOR Scratch A6 
• Placa video: racire pasiva, rezolutie minima 1920 x 1080 (statii de lucru), 3840x 2160 sistemele 

de emisie cu lucru pe doua monitoare 
• Placa de retea: 1 GB

not  ă  *

  - recomandăm ventilarea suplimentară a carcaselor cu cel puţin un ventilator 

  - nu recomandăm utilizarea plăcilor de sunet sau video existente pe placa de bază
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2. Sisteme de operare 

• Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11

3. Porturi de exceptie in firewall:

• TCP 1434, TCP 1433, portul de multicast (default 9999), TCP  1500

1.2 Recomandari pentru redarea sunetului

     Prezentam in cele ce urmeaza cateva modele de placi de sunet considerate stabile in sistemele 
hardware ce ruleaza StudioQ, ele fiind testate cel putin 12 luni de echipa tehnica QSound SOFT sau de 
catre clientii nostri care nu au raportat probleme de redare a sunetului din StudioQ:

Nume placa de sunet Sistem de operare testat Link

ESI U86XT Windows 10, Windows 11 https://www.esi-
audio.com/products/u86xt/

SONIFEX PC-AD2 Windows 10, Windows 11 https://www.sonifex.co.uk/sound
cards/pc-ad2.shtml

Traktor Audio 6 Windows 7, Windows 10, 
Windows 11

https://www.native-
instruments.com/en/products/tra
ktor/digital-vinyl/traktor-scratch-
audio-6/

AXIA LiveWire cu Audio over IP 
for Broadcast

Windows 7, Windows 10 https://www.telosalliance.com/liv
ewire-aes67-aoip-networking

Traktor Komplete Audio 6 Windows 7, Windows 10 https://www.native-
instruments.com/en/products/ko
mplete/audio-
interfaces/komplete-audio-6/

ESI MAYA44-EX Windows 7, Windows 10 https://www.esi-
audio.com/products/maya44ex/

M-Audio 1010LT Windows XP, Windows 7

Sound Blaster Live! Windows XP, Windows 7
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2. INSTALAREA / UPDATAREA APLICAŢIEI STUDIO Q

Datorită complexităţii noilor sisteme de operare şi a problemelor ridicate de drepturile de acces utilizator
sau  la  resursele de reţea,  a  firewall-urilor  implementate  de  sistemul  de  operare  Windows  sau  a
programelor antivirus instalate pe computerele dumneavoastră, precum şi setările cu nivel de dificultate
medie ale plăcilor de sunet multicanal,  vă recomandăm ca, pentru instalări şi update-uri, să apelaţi la
Serviciul Support Center din cadrul QSound SOFT SRL.

Datele de contact ale Serviciului Suppor Center sunt: 
e-mail: support@qsoft.ro;
telefon/fax: (+40) 0264. 413.031 
mobil: (+40) 0742.054.189

Dacă doriţi  să faceţi instalarea cu resursele dumneavoastră,  vă rugăm să ţineţi  cont de următoarele
detalii:

a) Există mai multe tipuri de licenţă pentru aplicaţiile STUDIO Q :

 MAINSERVER – server principal de emisie (conţine fişierele fizice şi datele în BD SQL)

 BACK-UP SERVER – server secundar de emisie (cu acelaşi conţinut ca serverul principal)

 NETWORK CONTROLLER – MAINSERVER cu un modul special de control prin satelit al staţiilor
locale

 NETWORK  STATION  SERVER  –  MAINSERVER  cu  un  modul  dedicat  recepţionării  datelor
transmise de NETWORK CONTROLLER

 LAN STATION – staţie de lucru în reţeaua locală (LAN), conectată la un server. Pot exista
configuraţii software în care staţia de lucru se conectează la mai multe servere

 Opţional,  fiecare din licenţele menţionate mai sus poate conţine modulele Edit Record, Dj
Console, Report&Settings, Event, Interactive FM, NEWS în funcţie de specificaţiile din contractul
de achiziţie

b)  Fiecare  server  trebuie  să  aibă  instalat  un  SGBD  (sistem  de  gestiune  a  bazelor  de  date).  Noi
recomandăm SQL SERVER EXPRES, ultimele versiuni disponibile pe site-ul Microsoft.

c) După instalarea SGBD-ului şi a bazei de date, trebuie făcută o conexiune între soft şi SGBD prin BDE
Administrator.

d) Odată instalate toate aplicaţiile pe toate calculatoarele din radio, se face o cerere de licenţă care se
trimite pe email la QSound SOFT – Serviciul Support Center. După verificarea datelor contractuale, se va
elibera o Licenţă Electronică a produsului.

e)  Pe ecranul principal al produsului STUDIO Q există un cod al versiunii instalate, care conţine data
compilării şi tipul licenţei, ca şi în exemplul de mai jos: 
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f) Update-urile aplicaţiilor pot modifica baza de date STUDIO Q,  numai dacă rulează de pe sistemele
(calculatoarele) SERVER. Din acest motiv nu recomandăm ca pe staţiile de lucru (LAN STATION) să existe
versiuni mai noi de aplicaţii decât pe MAINSERVER.

g) În cazul în care se utilizează STUDIO Q în staţiile locale ale unei reţele împreună cu aplicaţia BSQ
Client,  recomandăm  ca  pe  serverul  de  reţea  BSQ  SERVER  să  fie  instalată  o  versiune  STUDIO  Q
compatibilă pentru exportul fişierelor audio. 
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3. EDIT RECORD

Modulul EDIT RECORD are ca funcţii  de bază adăugarea, modificarea,  importul/exportul şi  ştergerea
materialelor din baza de date STUDIO Q. Acest modul poate fi  activat prin licenţă  atât pe sistemele
MAINSERVER, cât şi pe cele LAN STATION. 

3.1  Selectarea modulului EDIT RECORD şi a categoriei fişierului

După pornirea aplicaţiei şi iniţializarea softului, pe
ecran va fi afişată interfaţa din imaginea alăturată.
Pentru a intra în modulul de editare înregistrări se
utilizează butonul Edit Record.

Selectarea  categoriei  în  care  se  introduce
materialul audio

În  funcţie  de  tipul  de  material  audio  ce  trebuie
introdus  în  baza  de  date  a  Server-ului,  se
selectează  fie  categoria  SONG  (pentru  piesele
muzicale), fie una din cele 8 categorii  predefinite
pentru celelalte tipuri de înregistrări.

Definirea  denumirilor  ce  apar  pe  butoanele  din
selectorul  de  categorii  se  face  în  modulul
Report&Settings > Programs Department > Genre
& Categories Editor

Atenţie!!!  Este  esenţială  alegerea  corectă  a
categoriei în care edităm fişierul audio, pentru a-l
putea localiza mai târziu când avem nevoie de el.
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3.2 Mecanismul de editare

Înainte de introducerea fişierelor audio în baza de date STUDIO Q, facem câteva precizări tehnice:

 Modulul EDIT RECORD nu are funcţii de prelucrare audio a materialelor, acesta fiind doar un
suport de introducere a fişierelor audio în baza de date, cu precizarea anumitor detalii  necesare
recunoaşterii în sistem şi a redării corecte a acestor fişiere din punct de vedere audio.

 Fişierele audio trebuie editate şi prelucrate cu softuri specializate (ex: Forge, ADOBE Audition,
Cool  Edit,  etc)  până ajung la  forma finală  WAV şi  apoi sunt convertite în  mp3.  Doar din acest
moment, aceste fişiere vor fi preluate de modulul Edit Record din STUDIO Q.

 Dacă anumite fişiere audio se termină în voce, este necesară adăugarea la sfârşitul lor a 700-
1000 milisecunde BLANK (min 0.7 secunde), astfel încât mixajele făcute de aplicaţie să nu suprapună
ultimele milisecunde din aceste fişiere cu începutul celor ce urmează după ele.  Această operaţiune
este necesară numai la fişierele terminate strict cu voce.

 Toate fişierele mp3 care urmează să fie introduse în baza de date se copiază în directorul
C:\Studio II\Buff  pe un calculator care are instalat softul STUDIO Q.

 În  urma  procesului  de  editare,  aceste  fişiere  vor  fi  mutate  automat  în  Serverul  Central
conform criteriilor de distribuţie şi încărcare a pârtiilor logice disponibile pentru STUDIO Q, criterii ce
sunt  specificate  în  Report&Settings>  Technical  Department  >  System  Settings.  De  asemenea,
numele fişierelor vor fi schimbate, acestea primind identificatori numerici.

Important !!!:

► pentru editare, fişierele mp3 din zona buffer nu trebuie să fie read-only.

► nu recomand  ă  m folosirea fişierelor cu bitrate variabil, deoarece generează erori la recunoaşterea
duratei fişierelor audio.

► proprietăţile fişierului mp3 pentru încărcare în softul de emisie sunt: minim 192 Kbps 44100 Hz,
16 bit Stereo, bitrate FIX.
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3.3 Editarea unei piese muzicale

Interfaţa  de  editare  piese  muzicale  permite
adăugarea, modificarea şi ştergerea fonogramelor
(pieselor muzicale) specifice din baza de date. Sunt
aranjate  în  acest  fel  atât  fişierele  fizice,  cât  şi
datele stocate în server-ul SQL.

Trebuie  precizat,  de  la  bun  început,  că  piesele
muzicale sunt localizate separat de celelalte fişiere
audio stocate în STUDIO Q, având inclusiv în baza
de date o tabelă separată pentru stocarea datelor.

Datele stocate în baza de date conţin informaţiile
complete  pentru  raportarea  drepturilor  de
autor, fiind împărţite în mai multe foi de editare.

Aceste  date  pot  fi  inserate  automat  în  baza  de
date, prin facilitatea OnAir Music Database.

3.3.1 Comenzile Interfeţei Edit SONG

New Record: iniţiază editarea unei noi înregistrări din zona buffer  (C:\Studio II\Buff). Pentru a putea
edita, se utilizează butonul New Record şi se alege un fişier din Buffer Zone. 

Modify Record:  permite modificarea unei înregistrări  gata editate. Se acţionează Modify Record, se
selectează din Database Contents artistul dorit, piesa a cărei informaţie se modifică, iar în câmpurile din
groupbox-ul Record se va încărca informaţia referitoare la înregistrarea selectată. După ce s-au făcut
modificările, se alege opţiunea Store.

Store: salvează informaţia editată. Dacă suntem în modul de editare New Record, fişierul va fi mutat de
către sistem din zona Buffer (C:\Studio II\Buff) pe una din partiţiile logice ale Mainserver-ului (Serverul
Central).

Remove:  şterge înregistrarea curentă din baza de date. Fişierul  audio corespunzător va fi  mutat în
directorul \Studio II\MyRecycled de pe Mainserver, pentru a evita pierderea definitivă a informaţiei audio.

Refresh Data: realizează o actualizare a bazei de date locale, ţinând cont de ultimele modificări care au
avut loc în baza de date a Mainserver-ului.

I/O Data:  permite  importul/exportul  fişierelor  audio  împreună cu  datele  aferente.  Cu alte  cuvinte,
utilizatorii aplicaţiei  STUDIO Q pot schimba muzica între ei (EXPORT-IMPORT), creând containere de
piese având ataşată informaţia de mixaj şi pentru raportarea drepturilor de autor.
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MASS MOVE - permite prelucrarea în masă (mai multe fişiere deodată) într-o altă categorie sau gen, a
înregistrărilor de tipul Song.  

Pentru adăugarea sau modificarea unei înregistrări
în/din  baza  de  date, trebuie  apăsat  unul  din
butoanele  New  Record  sau  Modify  Record.  În
funcţie  de  opţiunea  aleasă,  va  fi  activă una  din
listele New Record sau Database Contents.

Dacă  selectăm  un  fişier/înregistrare  din  una  din
listele de mai sus, acesta va fi încărcat în player-ul
PFL  şi  va  fi  redat  pe  placa  de  monitorizare
(conform  setării  făcute  în  Report&Settings  >
Technical  Department  > Local  Station Settings >
Station Sound Settings).

Pentru un sunet de calitate pe ieşirea de emisie şi
un  mixaj  uniform  al  pieselor  este  important  să
ţinem cont de următoarele detalii:

a)  - nivelul indicat de VU-meter să fie între -9 şi -2dB-
0dB, dar să nu depăşească 0 dB. Depăşirea acestui
nivel  duce  la  distorsiune  digitală  la  redarea
sunetului în lanţul de emisie şi implicit la o calitate
slabă a emisiei finale.

b)   -  fiecare  piesă  trebuie  ascultată  cu  atenţie  şi
editată cu  markeri  (indicatori)  de  mixaj  pentru
InTime (locul  de unde este redată efectiv),  Intro
(partea instrumentală de la începutul piesei, unde
nu se aude vocea artistului), OutTIME (MixOUT -
locul de unde începe mixajul cu piesa următoare).

- dacă între markerul OutTime şi sfârşitul fişierului
există suficient timp, atunci piesa curentă şi piesa
următoare se  vor  mixa  conform  setării
SongMixTime  din  Report&Settings  >  Technical
Departments > OnAir Servers Settings.
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3.3.2 Interfaţa Main DATA

Conţine date generale şi obligatorii de introdus pentru piesele muzicale şi editarea timpilor de mixaj.

Câmpurile de editare au următoarea semnificaţie:

Artist - numele artistului/formaţiei,  Song - numele piesei,  Album -  albumul de pe care face parte
piesa, Year- anul în care a apărut piesa respectivă, Genre - genul piesei

Genurile pieselor se pot edita în Report&Settings > Programs Department > Genre&Categories Editor.

InTime: timpul de la care va intra piesa în emisie. Prin acest buton se evită milisecundele de blank cu
care încep uneori unele înregistrări audio. Marcarea InTime se face cu grupul de taste F1 - F4. 

Intro: editează intro-ul piesei curente. Marcarea lui se face cu oricare din tastele F5 - F8. Dacă intro-ul
piesei este marcat corect, în emisie se pot alege modalităţi de REPEAT-INTRO sau ACCAPELLA OVER
INTRO pe care sistemul le gestionează automat.

OutTime: specifică poziţia  de unde se va mixa piesa curentă cu  următoarea înregistrare audio.  Se
marchează cu tastele F9 - F12. 

PGC: folosit pentru a marca prioritatea de intrare în playlist-ul generat automat. 

Beat: specifică beat-ul (ritmul) piesei curente. Poate fi selectat prin marcarea ritmului pe tasta SPACE.

În câmpurile corespunzătoare timpilor, afişarea se face “hh:mm:ss.msec”. La apăsarea butoanelor [+] [-]
în momentul  editării  MARKER-ilor de mixaj, playerul  poziţionează acustic  redarea la noul  timp setat.
Fiecare apăsare a butoanelor [+] [-] de la Edit Song (inTime, Intro, OutTime) şi Edit AllOthers (reclame,
jingles, promo, etc) realizează şi un setPosition al player-ului de redare cu noua valoare setată.
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3.3.3. Interfaţa Song Extra DATA

Conţine date despre piesele muzicale care trebuie editate pentru raportarea corectă a drepturilor de
autor.

Câmpurile de editare au următoarea semnificaţie:

Music - numele compozitorului muzicii, Producer - producătorul piesei, Lyrics - versurile, Label - casa
de discuri, Band - numele artistului / formaţiei, RDS Info - setare specială cu informaţia care apare pe
RDS atunci când se difuzează piesa, Country - ţara de provenienţă a Artistului

3.3.4 Incremental Search & Autocomplete

Facilitatea  „Incremental  Search  & Autocomplete”  simplifică mult  activitatea de introducere  a datelor
pieselor muzicale, oferind variantele posibile la tastarea numelui unei Piese /Artist/ Album introduse în
baza de date STUDIO Q.
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De exemplu: dacă în câmpul SONG se tastează cuvântul YOU, variantele pe care vi le oferă aplicaţia sunt
căutate în OnAir Music Database, iar apoi sincronizate cu interfaţa Edit Record:

Aplicaţia STUDIO Q verifică zilnic (prin internet) dacă există piese noi introduse în baza de date centrală
OnAir Music Database. La accesarea meniului SONG de pe o staţie de lucru LAN, are loc o actualizare a
variantelor pentru câmpurile autocomplete. Facilitatea de sincronizare este disponibilă pentru utilizatorii
care  au  activată  setarea  din  Report&Settings  >Technical  Department  >System  Settings:  Allow  Edit
Record to download data from URL: www.onairmusicdatabase.qbox.ro.

3.3.5 Coduri de legătură pentru aplicaţii externe

Facilitatea  este  utilizată  pentru  a  oferi  posibilitatea  interfaţării  STUDIO  Q  cu  aplicaţii  externe  care
generează  playlist.  STUDIO  Q  are  o  aplicaţie  nativă  pentru  generarea  playlist-ului,  numită  Playlist
Manager, dar oferă şi posibilitatea de import a playlist-ului din M1, Selector sau Power Gold. Pentru a
face legătura dintre piesele STUDIO Q şi una din aplicaţiile menţionate mai sus, la apăsarea tastelor
CTRL + Q în clipboard se copiază codul  local  al  piesei,  numit  LocalID. Acesta poate fi  vizualizat  în
interfaţa SongExtraData.
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3.4 Editarea unui material audio

Pe lângă piese muzicale,  în STUDIO Q se pot încărca o multitudine de categorii  de materiale audio
grupate în continuare sub denumirea de AllOthers sau Others. Aceste materiale audio pot fi Reclame,
Jingles, Acapella, Baze muzicale, Promo, Efecte, Generice, Ştiri. 

Interfaţa de editare este asemănătoare celei de la Edit Song, dar mult simplificată ca număr de câmpuri,
funcţiile butoanelor fiind aceleaşi. 

Vom prezenta în continuare doar diferenţele dintre cele două moduri de editare:

► Câmpurile ce trebuie editate sunt doar patru (trei alfanumerice şi OutTime-ul materialului)
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Recomandări privind editarea acestor câmpuri:

ARTIST: Iniţialele Reporterului/Realizatorului - Iniţialele Tehnicului (Ex: MI-AG) 

NAME:   se completează un nume cât mai uşor şi  intuitiv,  de preferinţă dintr-un singur cuvânt fără
caractere speciale (! ? ~ ” ` > < | } { : | \ # $ % ^ & * ( ) ) 

Ex: Contabil2000, Invitat_Ilie, Dor de ţară

DESCRIPTION: va conţine codul emisiunii în care se difuzează materialul şi data la care se difuzează

Ex: AS-17.05.2012, EM-20.06.2012

Aceste moduri de codificare vor ajuta la căutarea mai facilă a datelor în baza de date, utilizând sistemul
de filtrare din partea de jos a interfeţei. Având în vedere că înregistrările audio care se editează cu
această interfaţă se prelucrează prima dată în softuri specializate de editare audio, aici nu s-au introdus
opţiuni de marcare a timpilor InTime sau Intro, considerând că aceste fişiere sunt gata editate şi astfel
încep atât fizic, cât şi ca informaţie audio, la secunda 0.0. 

Totuşi,  trebuie  editat  OutTime-ul fişierului,  lucru  care  se  face  prin  ascultarea  lui  şi  marcarea
momentului de unde acesta se poate mixa cu următoarea fonogramă. 

                       

3.5 Editare „Copyrights”

Pentru a putea realiza un raport corect al drepturilor de autor, care să conțină informații cu privire
la alcătuirea fondurilor muzicale de pe înregistrările din categoria AllOthers, avem funcția Copyrights. 
Implementarea acestei facilități este extrem de utilă, deoarece în acest meniu se pot introduce 
credențiale aferente înregistrărilor care fac parte dintr-un spot, hitmix, jingle etc. 

În meniul Edit Record, se apasă butonul “Copyrights”:
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La apăsarea acestui buton se deschide meniul de mai jos:

New Credit Selector

Prezintă numărul de înregistrări audio care se găsesc în înregistrarea Otherº, precum și durata 
editabilă a acestora.

Add From Song

La apăsarea acestui buton se introduce ca și conținut de copyrights piesa selectată în câmpul 
“StudioQ Music Library”.
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Add Manual

La apăsarea acestui buton se introduce ca și conținut de copyrights datele introduse manual în 
câmpul “Credits”.

Credits

Lista tuturor credențialelor care compun în final înregistrarea editată.

La rularea în emisie a înregistrării editate cu credențialele introduse în meniul “Copyrights”, la 
rularea raportului pentru drepturile de autor, în locul difuzării unei singure înregistrări, vor apărea 
difuzate piesele muzicale care compun acea înregistrare.

Ştergere multiplă în Edit Records/Jingles…Promo

În categoriile Jingle, Promo, Spoturi…News din Edit Record se pot şterge mai multe înregistrări simultan
din baza de date.  În meniul de editare, cu tasta "SHIFT" apăsată, se poate face multi-selecţie pe rânduri
consecutive. Dacă se apasă butonul "DELETE", sistemul afişează un mesaj de confirmare pentru fiecare
înregistrare.
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3.6 Asociere piese cu anumite linii audio

În condițiile în care pentru mai multe linii de radio (programe de radio independente) se folosește o 
singură bază de date, se poate face o filtrare a înregistrărilor după programele audio la care au fost 
asociate. 

Odată activată filtrarea OnAirProgram, operațiunile de export în containere pot fi făcute prin combinarea 
lor cu restul de filtre.

Este utilă în momentul în care se dorește efectuarea de modificări asupra unor înregistrări asignate doar 
pentru o linie de radio. 

În meniul MassMove, la bifarea căsuței “Select ONLY songs associated with the program”, vor fi afișate 
doar piesele care au fost asignate liniei de radio selectate de către utilizator.
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3.7 Importul şi Exportul fişierelor în containere de date

Funcţia de IMPORT/EXPORT este utilă atunci când dorim să facem schimb de fişiere gata editate cu un
alt  utilizator de STUDIO Q sau dorim să arhivăm datele pe suporturi  externe.  Principalul  avantaj  al
opţiunii  I/O DATA este că exportă atât fişierele audio (mp3 sau wav), cât şi datele asociate (câmpuri
text şi timpi de mixaj). Odată aceste fişiere EXPORTATE, pe suporturi externe sau arhive de date, în
calculatorul destinaţie pot fi IMPORTATE şi în foarte scurt timp utilizate, fără a mai trece prin pasul de
editare.

Notă* - Exportul fişierelor în containere de date şi importul lor pe un alt server se va face ţinând cont că
genurile muzicale (Edit Song) sau categoriile AllOthers (Edit Jingles, Acapella, Commercials, etc) de pe
MAINSERVER-ul destinaţie sunt diferite de cele de pe MAINSERVER-ul sursă.  

- Datele care compun inregistrarile AllOthers pentru raportarea drepturilor de autor (Copyrights),
nu se exporta in containere muzicale. 

Arătăm, în cele ce urmează, paşii comuni de lucru pentru Exportul/Importul containerelor de date din
interfeţele Edit Song sau AllOthers: 
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a. Din interfaţa principală a editoarelor Song/AllOthers*
selectăm butonul I/O Data.

b. În interfaţa afişată selectăm Export DATA

c. STUDIO Q va  afișa în partea superioară a ecranului
lista cu fişiere din baza de date, iar prin selectarea cu
mouse-ul  şi  apăsarea butonului  Select  File acestea se
vor  adăuga  în  lista-container  din  partea  de  jos  a
interfeţei. Operaţiunea de adăugare a unui fişier selectat
se poate face şi cu combinaţia de taste CTRL +INS. 

d. Când am terminat de selectat fişierele dorite, apăsăm
butonul  Create  Container  şi  alegem un  nume  pentru
datele ce vor fi  exportate.  Spaţiul  liber  de pe partiţia
selectată  trebuie  să  fie  mai  mare  decât  dimensiunea
containerului de date. 

e. Când suntem gata, apăsăm butonul EXPORT. Datele
vor  fi  copiate din  baza de date împreună cu  fişierele
audio în locaţia indicată la pasul (d).

b'. În cazul Import-ului, opţiunea va fi Import DATA

c'. Vom selecta apoi cu SELECT Container, containerul de
date  pe  care  dorim  să-l  importăm alegând  directorul
sursă şi fişierul container.inf

d'. Alegem fişierele pe care dorim să le importăm

e'. Acţionăm butonul IMPORT când dorim ca datele să
fie aduse din directorul extern în baza de date STUDIO
Q. 

Recomandăm  ca operaţiunile  de
IMPORT/EXPORT  de  date  să  nu  se  facă  pe
serverul de emisie (MAINSERVER cu DJ Console)
atunci când acesta este OnAir. Este recomandabil
să  se  facă  de  pe  LAN  STATION-uri,  fără  DJ
CONSOLE.

3.8 MassMOVE

Facilitatea MassMOVE ajută la aranjarea mai multor înregistrări simultan, în scopul mutării dintr-un gen
muzical sau categorie în alta (în grup), schimbare a partiţiei logice de stocare, ştergere multiplă sau
mutare într-un container de date. Posibilităţile de filtrare sunt în funcţie de atributele importante de
identificare ale pieselor muzicale sau celorlalte tipuri de înregistrări, iar operaţiunile pot fi executate atât
pe baza de date, cât şi pe containerele de date exportate din alte softuri.
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Atât la Edit SONG cât şi la celelalte categorii de date, paşii de operare sunt aceiaşi:

a. Selectăm în partea superioară a interfeţei dacă
lucrăm pe bază de date sau containere.

b. Selectăm tipul operaţiunii:

>  schimbare  gen  muzical/categorie  (Change
Genre)

> schimbare partiţie de stocare (Change Storage)

> ştergere multiplă (Delete Selection)

> adăugare date în container (Move to Container)

c. lansare operaţiune în execuţie de pe butonul de
sub selector.

4. DJ CONSOLE

Interfaţa  DJ  CONSOLE  controlează  modul  de  emisie  (PLAYOUT)  a  staţiei  de  radio,  succesiunea
înregistrărilor audio, funcţiile de mixaj, paleta de jingles, gestiunea Playlist-ului muzical şi a publicităţii,
acoperind întreagă plajă de operaţiuni necesare redării programului ON AIR al staţiei.

4.1 Consideraţii generale

Pentru o bună vizualizare a interfeţelor grafice utilizator, recomandăm ca sistemul de calcul utilizat pentru
emisie să aibă o placă video cu rezoluţia de minim (3840x 2160 – dualview), astfel încât aplicaţia să
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fie afişată pe două monitoare. Primul monitor va afişa Playlist-ul activ de emisie, iar al doilea Paleta de
Jingles. 

4.2 Moduri de lucru

Modul de funcţionare a sistemului de emisie poate fi setat pe una din opţiunile  Playlist Generator,
Automatic sau  Live,  fiecare  controlând  într-un  anume  fel  intrarea  în  emisie  a  evenimentelor
programate sau generarea playlist-ului muzical.

Playlist Generator / Playlist Manager - determină generarea/încărcarea automată a playlist-ului de
emisie. Mixajul înregistrărilor audio din playlist-ul curent se face automat, iar spoturile sau evenimentele
programate intră conform priorităţii evenimentelor. Întotdeauna Playlist Generator va completa primele 6
poziţii din playlist, fie prin selectarea înregistrărilor potrivite conform schemei de rotaţie implicite (setate
în Report&Settings - > Programs Department -> Programs MAP Editor), fie utilizând playlist-ul „nominal”
salvat în Report&Settings - > Programs Department -> Playlist Editor pentru ziua şi ora curente. Acest
playlist „nominal” poate fi generat şi de modulul specializat Playlist Manager (PM) sau alte aplicaţii pentru
generare de playlist. Modulul PM este interfaţat nativ cu STUDIO Q şi este tratat într-o documentaţie
separată.

Automatic - are un mod de lucru asemănător cu Playlist Generator/ Playlist Manager, dar sistemul nu va
mai completa poziţiile libere din playlist (nu va mai genera playlist automat), în lista vizibilă rămânând
doar piesele existente sau cele adăugate manual. 

Live - permite folosirea interfeţei de emisie ca şi un player simplu de înregistrări audio. În acest mod nu
se generează playlist automat şi nu se mixează piesele între ele. 

ASIST  -  controlează  intrarea  evenimentelor  (calupuri  de  publicitate,  conectare/deconectare
rebroadcasting) în emisie. Evenimentele pot fi programate în mod FORCE IN (intră în emisie exact la ora
la care au fost programate) sau AFTER (intră în emisie după înregistrarea audio ce rulează la momentul
programării lor). Dacă opţiunea ASIST este activată, evenimentul (calup publicitar, promo sau conectare
la sursă externă -satelit-) nu va intra în emisie până la dezactivarea opţiunii ASIST. Proprietăţile de mixaj
şi lucru cu operatorul ASIST sunt identice cu cele de la Playlist Generator, Automatic sau Live.
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4.4 Playlist-ul activ de emisie

In interfata DJ console playlist-ul se incarca pe 2 ore in avans, fiind preluat din datele salvate in Playlist
Editor. Daca lungimea playlist-ului salvat nu acopera complet intervalul orar, el va fi completat cu schema
de  rotatie  des  crisa  in  mecanismul  Playlist  Generator.  Recomandăm  atenție  sporită  la  stergerea
elementelor incarcate in sloturile din DJ Console deoarece eliminarea acestora poate duce la pozitionarea
înregistrarilor din ora urmatoare in ora curenta. 

Pentru a separa vizual piesele de la sfarsitul unui playlist si inceputul celui ce urmeaza, in DJ Console
apare automat o linie de demarcatie care evidentiaza acest aspect. 

Prin apăsarea controalelor SUS/JOS de sub interfaţa DJConsole / PLAYLIST, obţinem controlul  afisarii
sloturilor de încărcare până la poziţia 999. Controlul TOP permite deplasarea listei  de piese la prima
poziţie sau ultima (BOTTOM) poziţie completată din playlist. 

La apăsarea butonului GoBottom, interfața face următoarele operațiuni: 

1. Apăsare buton o singură dată – se afișează separatorul de oră între ultima piesă din ora curentă și
prima  piesă  a  orei  următoare.                                              
2. Apăsare double-click pe buton – se afișează ultima poziție din playlist-ul orei următoare 
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4.4.1 Elementul de playlist (slot)

Vom descrie în cele de mai jos un element (slot) din lista playlist-ului activ de emisie:

Led Label-ul  de poziţionare în PLAYLIST (Ex: 003/stânga-sus) specifică poziţia în playlist a
piesei selectate.  La click pe acest label, se activează modul de preascultare al piesei, pe un
canal  audio  (de  monitor/PFL)  separat.  Click  mouse  Stânga  –  poziţionare  InTime,
clickMouseMijloc – poziţionare Intro, ClickMouseDreapta – poziţionare 10 secunde înainte
de OutTime.

Identificatorul  de  nume al  înregistrării  audio  (Desert  Rose)  şi  numele  artistului  (STING)  sunt
elementele centrale ale selectorului. Sub aceste elemente se găsesc Ora la care piesa va intra în emisie,
Durata efectivă a piesei D, Intro-ul I şi poziţia de la care se Mixează cu următoarea înregistrare M.

REMOVE (buton) permite eliminarea din Playlist a elementului de pe poziţia selectată. Acest buton  are
şi funcţia de păstrare în playlist a înregistrării curente, dacă aceasta face parte dintr-un alt playlist decât
Playlist-ul ACTIV în emisie. Acest lucru va fi semnalizat prin schimbarea succesivă a culorii din Roşu în
Gri, atunci când un alt playlist devine activ.

Apăsarea  butonului  când  slotul  clipeşte  (Roşu-GRI)  va  duce  la  păstrarea  în  playlist  a  înregistrării
selectate, altfel aceasta va fi scoasă automat în 15 secunde.

PLAY NOW (buton) permite startarea în emisie (redarea audio a înregistrării din slot) a oricărei poziţii
din sloturile ce au încărcate date în ele.  Această funcţie este disponibilă şi la apăsarea tastei ESC, cu
menţiunea ca fereastra activă să fie DJ CONSOLE. 

Turbo Mix (buton) se foloseşte pentru poziţionarea automată pe INTRO-ul piesei a înregistrărilor de tip
Acapella sau Effect (încărcate în categoriile cu acelaşi nume). La selectarea TurboMIX, vor fi disponibile
în lista afişată doar acele înregistrări care au durată mai scurtă decât Intro-ul piesei curente.

Edit  MIX (buton)  va permite  vizualizarea  înregistrării  curente,  a  celei  anterioare  şi  a  înregistrării
următoare sub WAVE-form pentru a edita şi preasculta modul de mixaj dintre ele. Această facilitate va fi
operaţională în curând.

Butonul  Insert  NEW RECORD  ajută la  selectarea  înregistrării  audio  care  va fi  inserată  pe poziţia
indicată de Led Label în playlist. Interfaţa  Selector ÎNREGISTRĂRI permite selectarea categoriei de
înregistrări audio din care dorim să alegem elementul de playlist, apoi elementul în sine.
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4.4.2 Panoul EVENT

Situat  sub  playlist-ul  activ  de  emisie,  Panoul  EVENT  permite  vizualizarea  şi  managementul
evenimentelor programate în modulul Event sau aplicaţia Commercials Manager. 

Există trei tipuri de evenimente: AFTER (aşteaptă până la terminarea materialului curent din emisie),
FORCE IN (intră în emisie exact  la ora programată) şi  REBROADCAST (conectare/deconectare sursă
externă preluată de pe intrarea de linie a sistemului de emisie). 

Fiecare eveniment programat este anunţat cu 50 secunde înainte de ora intrării lui în emisie.  

În  interfaţa grafică  EVENT  este  specificată ora  la  care  evenimentul  devine  activ,  numele  primei
înregistrări programate, modul de prelucrare al evenimentului (AFTER, FORCE IN, LINE IN) şi lungimea
acestuia. Există trei culori care anunţă starea evenimentului:

a. verde şi galben prezintă evenimentul şi ora estimată pentru intrarea în emisie

b. roşu arată că sunt mai puţin de 15 secunde până la difuzarea calup-ului de publicitate sau 
evenimentului programat. Acest calup poate fi oprit doar cu activarea opţiunii ASIST. 

Dacă evenimentul este verde, timpul afişat reprezintă durata rămasă până la ora programată de difuzare.
Nu este obligatoriu ca evenimentul să fie redat la acea oră. Dacă operatorul face click pe evenimentul
“verde” el trece în galben, ceea ce înseamnă că va fi  difuzat la sfârşitul materialului care rulează în
emisie. Dacă operatorul face click pe evenimentul “galben” el trece în starea roşie, ceea ce înseamnă că
va intra în emisie în 15 secunde. 

Sistemul poate fi setat să lucreze la atenţionarea unui eveniment pentru operator atât cu două stări, cât
şi cu trei, în funcţie de setarea „PubStartDelay=” din fişierul DefaultDataSettings.cfg. Dacă setarea este
0, sistemul va lucra cu două stări de atenţionare, altfel va lucra cu trei stări de atenţionare.
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Nota* Pentru reţelele de radio, setarea trebuie să fie PubStartDelay=15

In cazul folosirii evenimentelor de tip BeforEventHour, acestea trebuie salvate cu cel putin 6 min+durata 
calupului de publicitate mai repede de intrarea acestora pe post.

Evenimentele de tip After se salveaza cu cel putin 2 minute inainte de intrarea acestora pe post.

4.4.3 Intarzierea reclamelor un numar nelimitat de ore 

Pentru opțiunea intarzierii calupurilor de publicitate la statiile de tip NetworkController (fara sa se 
suprascrie un calup de publicitate peste celalalt), trebuie activat flag-ul SingleEventDetectStatus=TRUE in
fisierul Defaultdatasettings.cfg.
In DJCOnsole, cu modul ASIST activat, capul de retea in cazul utilizarii comunicatiei Network Controller –
Network Station Server, va trimite lista de publicitate catre statiile locale indiferent cat de mare este 
intarzierea, fara ca aceste calupuri sa se suprascrie sau sa nu fie anuntate catre statiile locale. 

4.5. EVENTLIST / PLAYLIST / CHANGE LOG

Grupul de butoane EVENTLIST / PLAYLIST / CHANGE LOG  oferă utilizatorului  posibilitatea de a
vizualiza lista de evenimente (publicitate, ora fixă sau rebroadcast) pregătite pentru următorul interval de
timp, playlist-ul acestei ore şi al celei care urmează, respectiv lista de operaţiuni făcute în consola de
emisie de colegii care au avut program înainte.

Funcţia  EVENTLIST  -  permite  afişarea  orelor  la  care  există  publicitate  sau  alt  tip  de  eveniment
programat din modulul Commercials Manager sau EVENT. Se activează la apăsarea butonului EVENTLIST.

   

Funcţia PLAYLIST - se activează prin apăsarea butonului  PLAYLIST şi  permite afişarea playlist-ului
activ sau al celui care urmează în listele de mai jos. Sunt oferite informaţii  complete asupra orei de
START/STOP  a  playlist-ului  şi  conţinutul  acestuia.  Atunci  când  se  apasă butonul  Playlist
Generator/Manager se face un refresh al statusului playlist-ului activ, aşa cum se vede în imaginea din
stânga.
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          Funcţia CHANGE LOG - se activează prin apăsarea butonului CHANGE LOG şi listează toate operaţiile
făcute de utilizatori în consola de emisie. Funcţia este utilă pentru a vedea ultimele înregistrări audio ce
s-au introdus (scos) din playlist, în scopul evitării repetării materialelor sau pieselor operate de user-ul
anterior.

Afisarea playlist-ului orar, pe ora curenta si ora urmatoare 

La apasarea butonului de playlist in DJConsole, se afiseaza continutul playlist-ului in interfata listbox, 

selectia ramanand pe inregistrarea care este redata in player la acel moment. 
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4.6. Opţiunile interfaţă  MAIN, PALLETE, TEXT INFO, SOUND şi NETWORK

Acest grup de comenzi permite controlul interfeţelor auxiliare din DJ CONSOLE, inclusiv minimizarea sau 

ieşirea din ecran.

MAIN – permite afişarea interfeţei principale de comandă DJ Console

PALETTE – afişează interfaţa Jingles Pallette, dacă nu este activat modul de lucru pe două monitoare.
Setarea  modului  de  lucru  în  rezoluţia  2560x1024 se  face  din  modulul  Report&Settings  > Technical
Department > Audio Server Settings, check-box-ul Dual View.
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TEXT INFO Opţiunea  activează  modulul  de  vizualizare  date
TEXT  dacă  playlist-ul  curent  are  activate  pe
anumite  fonograme  (piese,  baze  muzicale,
generice) note de emisie. Notele de emisie pot fi
editate  în  interfaţa  Report&Settings -> Programs
Department  ->  Playlist  Editor  şi  afişate  în  DJ
CONSOLE.  

Interfaţa  se  activează  la  click  pe  butonul  TEXT
INFO (DJ Console) atunci când există playlist salvat
cu note de emisie din Report&Settings->Programs
Department->Playlist  Editor.  Este  util  pentru
operatorul din emisie pentru a urmări textul citit de
redactor/prezentator în studio sau pentru a primi
date despre eventualele conexiuni telefonice care
trebuie făcute sau alte note de emisie.

SOUND  – afişează interfaţa de control a player-elor
de  emisie

Se activează la apăsarea butonului SOUND (din
DJ Console) şi pemite, la anumite versiuni  de
STUDIO Q, schimbarea tipului de player utilizat
de  STUDIO  Q  pentru  redarea  înregistrărilor
audio. Există playerele cu buffer de memorie şi
preîncărcare în RAM (RealTime) şi playerele cu
citire direct de pe hard-disk (LongLife).

Aşa cum arată şi numele, cele RealTime permit
accesul  mult mai rapid la date şi  au timp de
reacţie foarte buni la mixaj şi InstantPLAY.

Player-ul  de  tip  LongLife  nu  solicită  memoria
sistemului  ca  şi  cel  RealTime,  făcând  toată
partea  de  redare  date  direct  de  pe  disk.  În
esenţă  este  mai  stabil  pe  termen  lung,  fiind
recomandată alegerea acestuia pentru utilizare
în emisia de zi cu zi.

În  anul  2012  au  fost  lansate  versiunile  de
STUDIO Q cu modul de sunet BASS, superioare
versiunilor anterioare prin stabilitate şi viteza de
reacţie a sistemului  la comenzile utilizatorului.
Începând  cu  anul  2013,  acest  mod  de  lucru
(BASS) devine standardul de lucru pentru
STUDIO  Q,  sistemul  nemaifiind  testat  şi  în
modurile LongLife sau RealTime. 
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4.6.1 Funcţia Auto MIX / Live MIX 

Această funcţie poate fi utilizată pentru a mixa cu timp predefinit fonograme consecutive. La click pe
label-ul Auto MIX, sistemul trece în modul Live MIX, iar slider-ul poate fi reglat la un timp de mixaj între
25 şi 9990 ms. În modul Live MIX, durata timpului de mixaj se face conform setării slider-ului, ignorându-
se setarea implicită a softului din OnAir Programs Settings > SongMixTime.

Afişarea  interfeţei  Auto  MIX/Live  MIX  se  activează  din  fişierul  de  setări  C:\Studio
II\PROGRAMS\Settings\DefaultDataSettings.cfg, prin linia  NOAutoMIX=FALSE

 

4.6.2 Funcţia MixControl 

Pentru sincronizarea timpilor de mixaj, la trecerea de la versiunea STUDIO Q 2012 la STUDIO Q 2013 cu
module de sunet BASS, s-a introdus un slider cu plajă de valori 0-5000 ms care translatează MixOUT-ul
unei înregistrări stocate în baza de date la valoarea MIXOutPlayer = MixOUTBD-valoare slider.  

Odată setarea creată în DefaultDataSettings.cfg (MixControl=valoareAjustare), mixajul între piese se face
fără intervenţia utilizatorului. În cazul în care aplicaţia STUDIO Q se lansează cu parametrul “mixcontrol”
se poate observa sliderul în Dj Console ca şi în imaginea de mai sus, altfel el nu este vizibil.

 NETWORK – activează modul de vizualizare al comenzilor care se transmit prin satelit în cazul în
care licenţa este de tip Network Controller sau Network Station Server. Interfaţa va fi prezentată separat
în capitolul dedicat funcţiilor de reţea.

 MINIMIXE – minimizează interfaţa de lucru DJ Console şi întreaga aplicaţie STUDIO Q
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 MAIN MENU – permite ieşirea din interfaţa DJ Console în ecranul principal al aplicaţiei, fără a opri
redarea programului audio.

4.7 Selectorul de înregistrări

Selectorul de înregistrări se afişează la apăsarea butonului INSERT New RECORD (pct 3.1), asigurând
accesul utilizatorului la categoriile din care poate insera înregistrări audio în playerul de emisie. Numele
acestor  categorii  de  înregistrări  audio  pot  fi  schimbate  din  modulul  Report&Settings  >  Programs
Department > Genre&Categories Editor. Selectorul asigură accesul la două tipuri de interfeţe de selecţie:

 SONG (piese muzicale)

 Others (alte înregistrări): Jingle, Spoturi, Base, Efecte, Generice, Acapella, Ştiri sau Promo

4.7.1 Selector Song (Muzica)

Este o interfaţă utilizată pentru selecţia unei înregistrări din categoria SONG. 

Este permisă selectarea şi sortarea pieselor după:
- Nume Piesă, 
- Nume Artist
- Gen Muzical, 
- Lungime Piesă, 
- An, 
- Beat (ritm), 
- Nume Piesă/Nume Artist.
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O piesă selectată în interfaţă poate fi preascultată dacă este activat modulul Monitor (ieşire suplimentară
de sunet, alta decât cea de emisie) şi facem click pe butonul Play. 

O altă facilitate utilă este posibilitatea de a marca locul de început al  fişierului audio pentru intrarea
acestuia în emisie, utilizând butonul InTIME MARKER. Acest lucru este util pentru a face preview-uri de
oră sau a începe piesele muzicale direct cu anumite refrene muzicale. Având opţiunea (bifa)  Repeat
activată se va relua piesa din locul de marcaj (opţiune valabilă numai în preascultare).

Butonul SONG OK de culoare  VERDE arată că piesa poate fi  difuzată în poziţia de playlist selectată,
pentru că nu intră în conflict cu data/ora ultimei difuzări, respectiv cu data/ora viitoarei difuzări. 

În cazul în care butonul are culoarea  ROŞIE,  se indică faptul că poziţia de inserare a piesei intră în
conflict cu politica postului de non-difuzare a pieselor, respectiv este prea apropiată de ultima difuzare
sau următoarea difuzare programată.

Setarea politicii de non-difuzare se face din interfaţa Report&Settings > Technical Department > Song
Warning Interval, exprimându-se timpul în ore.

Selecţia multiplă de piese – cu o singură  intrare în SELECTOR Song
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Se  apelează  utilizând  tasta  SHIFT  şi  selecţie  cu  mouse-ul  a
înregistrărilor audio dorite,  acestea fiind introduse apoi automat în
playlist începând cu poziţia slotului din care s-a activat opţiunea de
INSERT.

Fereastra  M-Selector  (selecţie  multiplă)  se activează  la  apăsarea
tastei  SHIFT  în  consola  de  selecţie  SONG  sau  alte  tipuri  de
înregistrări audio.

Sunt  permise  operaţiuni  de  mutare  Sus/Jos  (Up/Down)  a
înregistrărilor  din  listă,  ştergere  a  unei  înregistrări  (Del)  sau
curăţare totală a selecţiei (Clear).

4.7.2 Selector Others (Jingle, Commercial, Base, Effect etc.) 

Interfaţa permite inserarea în consola de emisie a altor tipuri de înregistrări audio, diferite de SONG.

Interfaţa este formată dintr-un set de casete cu înregistrări şi materiale audio, un player (Record INFO)
şi un navigator în partea de jos.
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Pentru a selecta o înregistrare, se face click pe caseta corespunzătoare ei, pentru Play/Stop se apasă
butoanele cu acelaşi nume din groupbox-ul Record Info, iar pentru navigarea în lista de înregistrări se
utilizează fie slider-ul din partea stânga-jos, fie butoanele (-) şi (+).

Fereastra M-Selector (selecţie multiplă) o găsim  şi aici, activându-se la
apăsarea tastei SHIFT în consola de selecţie. Sunt permise operaţiuni
de mutare Sus/Jos (Up/Down) a înregistrărilor din listă, ştergere a unei
înregistrări (Del) sau curăţare totală a selecţiei (Clear).

4.7.3 Atenţionare la poziţionare playlistului vizibil din DJ Console    
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Dacă în urma selectării unei înregistrări, prima poziţie (001) a playlist-ului din DJ Console nu este vizibilă,
această  poziţie  va  clipi  intermitent,  atrăgând atenţia  utilizatorului  asupra  acestui  lucru.  Acesta  este
informat că următoarea înregistrare difuzată nu va fi prima poziţie vizibilă în lista de piese.

Controlul poziţionării publicităţii COMMBREAK 

În condiţiile în care se doreşte ca publicitatea să nu fie difuzată conform timing-ului orar şi să intre în
difuzare  exact  între  două  piese  definite  în  Playlist  Editor  sau  Playlist  Manager,  utilizăm  funcţia
COMMBREAK. 

Opţiunea Mod de lucru COMMBREAKHHmmss permite ca o înregistrare de tip Jingle, odată încărcată în
DJ Console, să blocheze difuzarea calupului de publicitate de la ora HHmmss activând automat opţiunea
ASIST. La momentul în care este redată (difuzată) înregistrarea COMMBREAKHHMMSS, aceasta atrage
după  sine  difuzarea  calupului  de  publicitate  corespunzător  orei  ce  urmează  descrierii  jingles-ului
COMMBREAK, respectiv calupul de Hhmmss.

În exemplul  prezentat  în  imaginea  de mai  sus,   avem Jingles-ul  cu  numele Commercial  BREAK1 şi
descrierea COMBREAK120000, care controlează calupul de publicitate de la ora 12:00:00. 

not  ă  *

Activarea  acestui  mod  de  lucru  se  face  din  fişierul  DefaultDataSettings.cfg,  prin  parametrii
ExtraCommercialsWarningTime şi afişarea mesajelor ExtraCommTEXT1, ExtraCommTEXT2. 
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4.8 Paleta de Jingles

Interfaţa Jingle & HOTFiles Palette permite redarea IMEDIATĂ (instant) a înregistrărilor audio încărcate
direct în memoria RAM a sistemului  de emisie.  STUDIO Q, utilizând plăci  de sunet multicanal,  oferă
posibilitatea utilizatorilor săi de a reda sunetul din paleta de jingle pe un canal separat cu cel de emisie
muzică  şi  înregistrări  audio  selectate  în  DJ  Console,  conform  setării  Report&Settings  >  Technical
Department > Audio Server Settings > Virtual Players Settings > Jingle Palette SB.

Interfaţa Jingle & HOTFiles Palette are patru zone distincte:

- Player-ele audio şi zona de selecţie JINGLES

- Selectorul de paletă ACTIVĂ şi Moduri de mixaj Jingles

- Comenzile paletei şi selectoarele modului de interacţiune cu DJ Console

- Player-ul şi Fişierele HOTFiles
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4.8.1 Playerele audio şi zona de selecţie JINGLES

STUDIO Q  permite  încărcarea  în  memorie  a  18  înregistrări  audio  şi  startarea  lor  instant,  utilizând
interfaţa JINGLES. La click mouse-stânga pe unul din cele 18 sloturi, înregistrarea este redată până la
sfârşit sau până la mixajul cu altă înregistrare audio (în funcţie de setarea AUTO MIX). La click mouse-
dreapta pe  înregistarea care este redată, aceasta se va opri imediat. Pot fi redate simultam maxim 5
înregistrări audio din interfaţa JINGLES.

*notă: Nu recomandăm ca înregistrările audio încărcate în paleta de jingles să depăşească 5 minute.
Acestea se încarcă în format WAV pentru a putea fi procesate cât mai facil şi rapid de playerele audio ale
paletei. 

4.8.2 Selectorul de paleta ACTIVĂ şi Moduri de mixaj Jingles

Interfaţa cu butoanele LOOP, TOUCH PLAY, AUTOMIX şi STOP ALL, alături  de combox-ul cu paletele
disponibile permit controlul deplin al modului de funcţionare a paletei de jingles.  

  

Recomandăm  ca  fiecare  emisiune
transmisă LIVE să aibă propria paleta de
jingle, astfel încât cortinele de emisiune,
jingles-urile  specifice să poată fi  foarte
uşor selectate de operatorul din emisie.
Aceste  selecţii  de  înregistrări  audio
(maxim  18  într-o  paletă)  se  fac  în
modulul  Report&Settings ->Programs
Department   ->Jingle Palette Editor.

Pentru a schimba paleta activă, se selectează paleta dorită din listă fie utilizând combobox-ul, fie cele
două butoane de navigare <<,  >>. 

*notă: La schimbarea paletei active de jingles, înregistrarea audio care este redată în player este oprită
automat.

În cazul în care în modulul Report&Settings->Programs Department->Jingle Palette Editor s-a creat o
nouă paletă, iar modulul de emisie DJ Console nu a fost restartat după momentul salvării acesteia prin
apăsarea butonului Refresh, se obţine nouă listă de palete activă.

Modurile de mixaj ale paletei de jingles:

LOOP – odată activată opţiunea, înregistrările startate pentru redare vor fi repetate automat

TOUCH PLAY – cu această opţiune  înregistrările sunt redate numai atât timp cât butonul mouse left
este apăsat. Imediat ce acesta a fost eliberat, înregistrarea audio selectată este oprită din redare.
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AUTO MIX – cu opţiunea activată, STUDIO Q mixează automat (Fade OUT/PLAY) înregistrarea audio
nou selectată (PLAY), cu cea veche aflată în redare (care trece în FADE-OUT). Fără această opţiune
activată, sistemul redă simultan toate înregistrările selectate.

STOP ALL – opreşte instant toate înregistrările aflate în redare de Jingles Palette.

4.8.3 Comenzile paletei şi interacţiunea cu DJ Console

Selectorul  Studio  Mode  setează
modul  de  interacţiune  dintre
înregistrările  audio  ce  sunt  redate  în
DJ CONSOLE şi cele redate din Paleta
de Jingles. 

Modul  INSERT opreşte  automat  (cu
Fade-OUT)  înregistrarea  care  este
redată de player-ul DJ Console pentru
a  putea  reda  fişierul  selectat din
paletã.

Modul  OVER  MIX suprapune  audio
înregistrările audio selectate din paleta
cu cele redate din DJ CONSOLE.

4.8.4 Player-ul şi Fişierele HOTFiles

Recomandăm utilizarea acestui mod de lucru numai în
cazul „urgenţelor”, atunci când materialele audio (format
mp3 sau wav) nu mai ajung să fie editate în producţie
(montaj  audio)  şi  trebuie  redate  în  ultimul  moment.
Fişierele audio sunt copiate într-un director special  pe
server-ul  de emisie (HOTFILES) şi  vor  fi  redate audio
fără a mai fi editate în baza de date a softului, prin Edit
Record.

Există  Player  de  Fişiere  în  partea  de  jos  a  interfeţei
grafice, cu buton de PLAY şi STOP, un câmp de căutare
şi butonul CLEAR care şterge selecţia de căutare.

Nivelul de semnal poate fi reglat din slider-ul de volum
de sub butoane.

La  click  pe  unul  din  fişierele  din  lista  HOTFILES  se
deschide  un  meniu  de  comenzi  pentru  înregistrarea
audio redată.
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4.8.5 Funcţia CART List 

Permite stabilirea unei succesiuni bine determinate în redarea elementelor selectate dintr-o paletă de
jingles. Modul de funcţionare al acestei facilităţi este următorul:

1) Selectăm paleta dorită

2) Cu clickMouseDreapta se deschide un meniu popup care are 2 câmpuri: ADDItem to Jingle CART şi
Remove Item From Jingle CART.

ADDItem  to  Jingle  CART  adaugă elementul
selectat în lista de elemente ce vor fi redate la
apăsarea  tastei  SPACE.  Numerele  din  colţul
dreapta jos al fiecărei casete reprezintă ordinea
de difuzare a  înregistrărilor.  Opţiunea  Remove
Item From Jingle  CART elimină elementul  din
lde redare.

4.9 Funcţii specifice REŢELELOR DE RADIO

4.9.1 Mod de sincronizare STAŢIE LOCALĂ prin control cu STAŢIA MASTER
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Interfaţa NETWORK este activă numai în cazul în
care  modulul  de  emisie  are  o  licenţă  de  tipul
Network Controller sau Network Station Server.
Ea  prezintă  tipurile  de  semnale  care  sunt
transmise  prin  satelit  între  Staţia  Centrală  şi
Staţia Locală.

NCP  Control  –  arată dacă  sistemul  este  pe
interval naţional sau local.

NCP Active – arată dacă semnalul de satelit este
activ.

NCP SYNCH Signal  –  arată dacă semnalele  de
satelit  sunt  recepţionate corect,  în  succesiunea
prestabilită.

Last  NCP Message – ultimul  semnal  venit  prin
satelit.

Connect  to  Satellite  Audio  Channel/Disconnect
Satellite  Audio  Channel  -  conectează  /
deconectează  LINE  IN-ul  plăcii  de  sunet
semnalul audio preluat de pe satelit.

RDS Messages/Sincronise PUB LIST – dacă sunt
bifate,  afişează  şi  semnalele  de  RDS  sau
Sincronizare  publicitate  trimise  prin  satelit  şi
recepţionate în staţiile locale.

4.9.2 Atenţionare multiplă depăşire ora de intrare calup de publicitate

Pentru a nu întârzia calupurile de publicitate în modul ASIST sau de a evita eventualele suprapuneri ale
calupurilor publicitare (în cazul semnalelor de sincronizare date reţea), această facilitate realizează o
atenţionare suplimentară vizuală la difuzarea calupului de publicitate ţinut în "ASIST". 

              400690 Cluj-Napoca | Romania | Aurel Vlaicu nr. 4 / 109DIV | office@qsoft.ro | 0264-413031 | www.qsoft.ro            45



Mesajul poate fi configurat în fişierul de setări DefaultDataSettings şi apare pe un fond roşu intermitent
care atenţionează DJ-ul cu privire la depăşirea timpului de amânare al calupului de publicitate. Forma de
editare a mesajului în fişierul DefaultDataSettings este următoarea:

ExtraCommTEXT1=Publicitate întârziată. Au mai rămas %s până la pierderea sincronizării reţelei.

ExtraCommTEXT2=Posibile probleme de sincronizare reţea!

4.10 Interfeţe suplimentare activate prin licenţele NEWS sau InteractiveFM

4.10.1 Controlul ediţiilor de ştiri

Prin achiziţionarea şi activarea modulului NEWS, pe lângă partea de arhivare şi organizare a ediţiilor de
ştiri, acesta are şi o interfaţă de operare în DJ CONSOLE, astfel încât operatorul din emisie să poată
urmări textul ştirilor citite de crainic şi să aibă acces facil la insert-urile audio ataşate ştirilor.
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Astfel, la apăsarea butonului Text INFO din interfaţa principală DJ Console, se accesează layer-ul de ştiri -
NEWS, care conţine două interfeţe: News şi Edition. 

News – interfaţa de filtrare a ştirilor existente în baza de date

Edition – interfaţa de selecţie a buletinelor de ştiri pregătite pentru ziua curentă şi vizualizarea lor

Se observă că operatorul din emisie
poate selecta ediţia pe care doreşte
să  o  afişeze  (specificând  Date  şi
Hour),  iar  sistemul  listează  toate
ştirile încărcate în respectiva ediţie.

La  click  pe  ştire  este  afişat  text-ul
acesteia,  astfel  încât  operatorul  de
emisie să-l poată urmări concomitent
cu crainicul care-l citeşte.

Butonul  Insert1,  permite  redarea
automată  a  insert-ului  audio  ataşat
ştirii pe canalul audio asignat Paletei
de Jingles.

Ştirile  şi  crearea calupurilor  de  ştiri
sunt  accesibile  utilizatorului  printr-o
licenţiere separată a modului NEWS.
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4.10.2 Interfaţa Interactive FM - Afişarea apelurilor telefonice preluate în emisie 

Interfaţa permite un control mai bun din partea DJ-ului asupra telefoanelor care ajung în studio în timpul
unei ediţii Live. 

Paşii de lucru sunt:
1) Secretariatul de emisie sau regia tehnică preia convorbirea telefonică.
2) Se apasă pe unul din butoanele “Line 1...10” corespunzătoare uneia din liniile centralei telefonice pe
care este preluat apelul.
3) În acest moment se activează un timer care arată timpul de aşteptare pentru intrarea ON AIR al
ascultătorului (de cât timp aşteaptă). 
4)  Dacă  se  doreşte,  operatorii  din  regia  tehnică  pot  completa  unele  câmpuri  privind:  numele
ascultătorului care a intrat în direct, localitatea, numărul de telefon, alte detalii.
5) După ce apelul a fost preluat (prin apăsarea unuia din butoanele “Line 1...10”) sunt avertizate în mod
automat persoanele care au active interfeţele InteractiveFM pe calculatoarele lor.
6) În momentul în care intervenţia ascultătorului  s-a terminat,  linia deschisă pentru acest ascultător
preluat  în  direct  se  poate  închide  fie  de  regia  tehnică,  fie  de  persoanele  ce  utilizează  interfaţa
InteractiveFM.
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4.11 Shortcut-uri în DJ Console

Taste Funcţie

ESC Start la înregistrarea audio din primul SLOT

F1, F2, F3, F4 REPEAT-INTRO la piesa aflată în player

F5, F6, F7, F8 GO AFTER INTRO – Player-ul redă exact poziţia de după INTRO

F9,F10,F11,F12 Este activ doar în modul LIVE şi determină FADE OUT pentru înregistrarea 
audio care este redată în emisie.

ALT+P Activează modul de lucru Playlist Generator/Manager

ALT+A Activează modul de lucru A

ALT+L Activează modul de lucru L

ALT+T Activează modul de lucru AsisT

ALT+E Echivalent cu apăsarea butonului E

ALT+Y Echivalent cu apăsarea butonului PLAY

ALT+C Echivalent cu apăsarea butonului CLOG

ALT+X Echivalent cu apăsarea butonului TEXINFO

ALT+S Echivalent cu apăsarea butonului S

ALT+N Echivalent cu apăsarea butonului N

ALT+Z Echivalent cu apăsarea butonului MINIMIZ

ALT+M Echivalent cu apăsarea butonului Main Menu
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4.12 Interfațarea aplicației StudioQ cu Server-ul video AVRA

StudioQ permite redarea unui continut video sincronizat cu inregistrarea audio din StudioQ pe baza 
codului unic MP3 din StudioQ.

Avand in vedere capabilitatile server-ului AVRA de a reda un clip video "la cerere", s-a implementat in 
StudioQ un mecanism de transmitere date catre AVRA_SERVER utilizand AVRA Automation Plug-In 
http://www.avra.tv/#feature_1

La schimbarea fiecarei inregistrari audio din StudioQ se trimite catre AVRA_SERVER un pachet de date cu
urmatorul format: Title=Saturday Night|Artist=Bay City Rollers|CUTID=10010|STYLE=MUSIC<Cr><Lf>

Unde:

CUTID - este numarul de catalog al inregistrarii (numele fisierului mp3) din StudioQ, fara extensia .mp3

STYLE - este denumirea categoriei din care face parte inregistrarea asa cum se vede ea in selectorul de 
inregistrari din EDIT RECORD

Pentru activarea setarii AVRA in fisierul de setari DefaultDataSettings.cfg de pe computerul cu DJConsola 
se mai adauga liniile urmatoare:

//Setarile AVRA specifica IP-ul si Portul serverului AVRA

AVRAServerAddress=ip

AVRAServerPort=8082
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5. REPORT & SETTINGS

Modulul Report & Settings (Rapoarte  şi Setări) ajută la setarea caracteristicilor tehnice de operare ale
aplicaţiei  STUDIO  Q,  respectiv  la  generarea  rapoartelor  necesare  personalului  din  staţia  de  radio.
Cuprinde trei secţiuni importante: Sales Department, Programs Department şi Technical Department.

5.1 Sales Department

Această interfaţă oferă acces la funcţiile de raportare a difuzărilor de spoturi şi promo, importul grilei de
publicitate generate de softuri  externe (Commercials Manager), afişarea listei  de spoturi  programate
pentru o anumită dată în playlist-ul staţiei de radio şi la anumite unelte de depanare utilizate de Serviciul
Support Center din cadrul QSound SOFT SRL.
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5.1.1 Raport de monitorizare spot publicitar - Commercial Report 

Raportul  oferă  informaţii  detaliate  despre  modul  de  difuzare  unui  spot  publicitar.  Oferă  raportul  de
monitorizare al unei campanii de publicitate, listând datele de raportare pentru un anumit spot difuzat.

Date de intrare:  Programul de radio, Numele spotului căutat - conform detaliului 2 de mai jos

Date de ieşire: Orele de difuzare (4), numărul de difuzări pe zi (5), durata totală de difuzare, numărul
total de difuzări (6)

În câmpul de căutare “Item Selector” se scrie numele spotului, iar sistemul oferă variantele găsite. După
selectarea spotului pe care doriţi să-l monitorizaţi, se apasă butonul “Search”. 

    

5.1.2 Raport de monitorizare promo - Promo Report

Oferă o facilitate similară cu cea prezentată la punctul 5.1.1, dar filtrul se aplică pe promourile difuzate.
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5.1.3 Demo Extended Report 

* utilă în depanarea aplicaţiei şi lucru în modul debug

5.1.4 Încărcarea grilelor de publicitate - Import Event Data

Cu ajutorul  acestei  facilităţi se încarcă grilele de publicitate generate de Comercial  Manager sau alte
aplicaţii care exportă fişiere *.cmg.

Paşii necesari pentru încărcarea unei grile de publicitate sunt::

 se selectează programul de radio (dacă sunt mai multe instanţiate) pentru care dorim să
încărcăm grila de publicitate [combobox-ul Station ID]

 se apasă butonul “Select Data File”

 se selectează fişierul de tipul “Grill_dd.mm.yyyy” şi se face click pe acest fişier.

La încărcarea grilelor de publicitate, se compară numele spoturilor din grila de publicitate (aliaşii) cu
numele spoturilor încărcate în baza de date STUDIO Q, în modulul Edit RECORD/Commercials. 
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În cazul în care la identificare aliaşi apar probleme (nume diferite), aceşti aliaşi se marchează distinct cu
mesaj de tip “FAILURE” (3). Dacă spoturile sunt încărcate în modulul de editare şi Commercials Manager
corect, atunci la prelucrare linia respectivă din fişier arată ca şi în detaliul 2.

*notă Este obligatoriu să analizaţi log-ul rezultat în urma încărcării grilei de publicitate, pentru a fi sigur
că nu sunt probleme de identificare aliaşi. Dacă se observă probleme se modifică numele spotului fie în
modulul Edit Record, fie în Commercials Manager. Apoi se importă din nou. 

Aliaşii simpli de tipul nume_spot, pot fi urmaţi de identificatori de forma FORCEIN, LINE1-IN, LINE1-OUT,
LINE2-IN, LINE2-OUT care pot programa evenimente de tip FORCE IN (intră exact la ora programată)
sau rebroadcast ÎN/OUT care conectează surse audio externe la programul staţiei de radio şi apoi le
deconectează. 

În cazul reţelelor de radio,  grila de publicitate pentru Staţia Master  (capul de reţea) are câteva
particularităţi faţă de grilele cu care operează staţiile de radio independente. În Staţia Master trebuie să
existe nişte markeri care să facă diferenţa între spoturile naţionale şi cele locale. În acest sens, grilele din
fişierele *cmg vor avea la sfârşitul fiecărui rând un identificator de tipul  [L!] şi [N!]

5.1.5 Lista calupurilor de publicitate - Grill Manager 
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               Generează un raport complet cu toate calupurile de publicitate programate într-o zi.

 Create  Raport: după selectarea  datei,  la  apăsarea  acestui  buton este  afişată  lista  calupurilor
programate pentru întreaga zi. Tot în acest raport se găsesc informaţii cu privire la lungimea calupul de
publicitate (2), ora aproximativă de inserare în emisie a calupurilor publicitare (3) precum şi spoturile ce
compun fiecare calup publicitar (4)

 Save to File: la apăsarea acestui buton se deschide o fereastră de dialog în care trebuie să definim
calea pentru salvarea acestui raport pe hard-disk-ul calculatorului  ( 6)

 Export to CMG file - Funcţionalitate utilizată în depanarea produsului, modul debug.

 Export Commercials

La  acţionarea  acestui  buton,  grila  de  publicitate
care se găseşte în baza de date STUDIO Q, pentru
data selectată, se exportă în formatul fişierelor de
import utilizate de aplicaţia Music 1. 

Această facilitate rezolvă exportul datelor legate de
timpii de  publicitate  ai  calupurilor  STUDIO  Q  şi
utilizarea lor în  aplicaţia MUSIC 1.

5.1.6 Monitorizarea calupurilor de publicitate

În cazul în care se cere un raport de monitorizare al calupului de publicitate, utilizatorul poate să 
caute, pe baza logului, ora la care au fost difuzate efectiv reclamele și să extragă apoi segmentul audio 
în care se găsește calupul.
Această facilitate este implementată pe partea de raportare, fiind disponibilă în versiunile StudioQ. 
Următorul pas de dezvoltare este segmentarea automată a benzii martor pe care o generează Digital 
Recorder. 
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5.2 Programs Department

Cu ajutorul  acestei  secţiuni  a  modului  Report&Settings,  Departamentul  Programe al  staţiei  de  radio
configurează toate detaliile funcţionale ale aplicaţiei STUDIO Q ce au legătură cu catalogarea muzicii şi a
celorlalte categorii de materiale audio utilizate, generarea playlist-ului muzical, monitorizarea respectării
playlist-ului şi raportarea aferentă drepturilor de autor.  

5.2.1 Editorul de genuri muzicale  şi categorii - Genre & Categories Editor
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Cu această interfaţă se pot crea sau modifica genurile muzicale sau categoriile de înregistrări  audio
utilizate în STUDIO Q.

Paşi necesari pentru adăugarea unui nou gen muzical:

 în câmpul “Name”  se scrie denumirea dorită pentru noul gen musical

 se apasa butonul “ADD Genre” (4)

Paşii necesari pentru  modificarea unui gen muzical existent :

 se selectează genul care trebuie modificat (1)

 se redenumeşte genul selectat

 se apasă butonul “Modify Genre” (5)

 se confirmă această modificare

Paşii pentru a şterge un gen muzical existent sunt:

 se selectează genul care trebuie şters (1)

 se apasă butonul "Delete Genre" (6)

 se confirmă această ştergere.
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notă*: dacă într-o anumită categorie există piese muzicale, această categorie nu poate fi ştearsă.

Categoriile de înregistrări (9) nu pot fi adăugate sau şterse. Ele pot să fie doar modificate.  Pentru a
modifica o categorie urmăm aceşti paşi:

 se selectează categoria care trebuie modificată

 se redenumeşte categoria selectată (10)

 se apasă butonul "Modify Category" (11)

 se confirmă această modificare

notă*:  după finalizarea procesului  de creare/modificare trebuie să se restarteze aplicaţia STUDIO Q
pentru  ca  aceste  setări  să  fie  încărcate  în  toate  modulele  softului,  inclusiv  cele  instalate  pe  alte
computere.

 5.2.2 Crearea programelor muzicale de bază - Music Generator Editor

Acest ecran ajută la definirea formatelor muzicale de bază după care lucrează STUDIO Q, afişând în
partea superioară a interfeţei genurile muzicale disponibile pentru alcătuirea unui program muzical, iar în
partea inferioară punând la dispoziţia utilizatorului facilităţi de configurare a acestui program muzical.

Cum alcătuim un program muzical de bază pentru modul de lucru  Playlist Generator?

              400690 Cluj-Napoca | Romania | Aurel Vlaicu nr. 4 / 109DIV | office@qsoft.ro | 0264-413031 | www.qsoft.ro            58



 selectăm în combo-ul  OnAir Music Database linia de radio  (programul)  pentru care dorim să
facem setarea

 se selectează genurile care vor compune noul program muzical şi procentul în care se va găsi
fiecare gen muzical în parte pentru noul program definit    

 se poate alege o culoare care să definească noul program Playlist Generator

 facilitatea JAAD – Jingles& Acapella Auto DJ, poate seta opţional dacă acest program va insera
automat în playlist Jingles sau Acapella, din ce palete de jingles se vor alege şi frecvenţa cu care vor fi
inserate. Această frecventă se raportează la numărul de piese difuzate între două inserturi. În cazul în
care sunt bifate atât Jingles cât şi Acapella, acestea vor fi difuzate alternativ. În cazul în care nu poate
fi difuzată o Acapella (piesa nu are intro), atunci pot să urmeze două Jingles la rând separate de
numărul setat de piese. 

 se editează numele programului în câmpul Program Name 

 la final se apasă butonul “Add”

 toate programele muzicale definite în această interfaţă se vor găsi  în meniul  “Programs MAP
Editor” unde se pot amplasa programele muzicale.

5.2.3  Amplasarea în zi/oră a programelor de bază - Programs Map Editor

În vederea amplasării unui program muzical creat la pasul anterior (5.2.2) în programele săptămânale
ale staţiei de radio, se urmează paşii:

 se  selectează  staţia  pe  care  se  doreşte  crearea/modificarea  programului  săptămânal  Playlist
Generator  în câmpul “Select Station ID” (1)
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 în fereastra “Start Hour Manager” (3) cu ajutorul butoanelor “Add”, “Del” se definesc (dacă nu
există) intervalele orare pentru hartă muzicală

 din lista programelor muzicale definite prezente în câmpul “Playlist Generator Programs Settings”
(6) se selectează cu click programul dorit

 se plasează cu click în orarul săptămânal (2) elementul selectat, în celula corespunzătoare zilei şi
orei dorite.

 la final se apasă butonul “Save MAP”(8)

 În cazul în care nu toate orele din lista săptămânală (2) au fost completate de utilizator, se poate
genera o normalizare automată prin butonul Normalize MAP (7).

5.2.4 Editorul Paletei de jingle - Jingle Palette Editor

În această interfaţă se definesc paletele de jingles necesare animatorilor sau facilităţilor automatizate ale
aplicaţiei (algoritmul de umplere al calupurilor locale de publicitate NetSynch (5), algoritmul de auto-
insert din modulul JAAD).

Pentru a crea o paletă de jingle se efectuează următorii paşi:

 se apasă butonul “Create JINGLE Palette”

 se dă o denumire şi o scurtă descriere noii palete
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 se apasă butonul “OK”

 se selectează paleta de jingle creeata şi din combobox-ul “Item Category” se selectează categoria
din care se vor selecta înregistrările care compun aceasta paletă prin apăsarea succesiva a butonului
“Add New Record”

Pentru a şterge o paletă de jingle:

 se selectează paleta care se doreşte a fi ştearsă din baza de date STUDIO Q

 se apasă pe butonul de confirmare ştergere paleta

• notă: ştergerea unei  palete de jingle nu atrage după sine şi  ştergerea înregistrărilor care o
compun. Paleta NetSynch nu poate fi ştearsă de către utilizator, aceasta fiind o paletă predefinită.

Adaugare si stergere multipla in paleta de jingles

Operatiunile de adaugare respectiv stergere jingle dintr-o paleta au fost optimizate prin selectie multipla 
realizata prin apasarea tastei CTRL.
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Se pot introduce maximum de 255 inregistrari intr-o paleta de jingles.

Nota: este recomandat sa se foloseasca un numar mai mare de 60 de inregistrari pentru paleta 
NetSynch doar daca nu se calculeza umplerea calupurilor publicitare dupa modul de calcul recursiv.
(setarea AutoPromoSearchBACKTRAKINGValue=FALSE din Default DataSettings.)

Exportul  paletei  de jingles (reţele  de radio) -  Pentru a  utiliza  anumite palete create  în Staţia
Centrală şi în staţiile locale ale reţelelor de radio, s-a implementat opţiunea Export JINGLE Palette. Paleta
selectată  se  exportă într-un  container  arhivat  într-o  locaţie  prestabilită  în  fişierul  de  configurare
DefaultDataSettings.cfg prin setarea “ExportJinglePalettePath=”. Facilitatea se utilizează împreună cu o
instrucţiune specială a aplicaţiei BSQ Client (parte a pachetului de automatizare radio utilizat de reţele),
instrucţiune ce permite importul automat al paletelor de jingles în softurile ce rulează în staţiile locale ale
reţelei.  

5.2.5 JAAD - Jingles & Acapella Auto DJ

Facilitatea JAAD permite inserarea automată, în programele muzicale obţinute cu Playlist Generator, a
Jingles-urilor şi Acapella din paletele selectate, cu o anumita frecventa setata de utilizator in Modulul
Music Generator MAP. 

Pasii necesari pentru inserarea in mod automat  a Jingles-urilor şi Acapella sunt urmatorii:

a) Creare palete de jingles si acapella
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Primul pas inseamna crearea paletelor cu elemente de jingles si acapella care vor fi  inserate in mod
Modulul Music Generator MAP. 

b) Crearea noului program muzical

In  meniul  Music  Generator  Map  se  creeaza  noul  program muzical,  iar  din  interfata  “JAAD-
Jingles&Acapella Auto DJ” se selecteaza paletele create la punctul  a. Tot in aceasta interfata trebuie
specificata si frecventa de insertie a acestor elemente in playlist (dupa cate piese se va insera in mod
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automat acest element  JAAD).  In cazul  in care sunt  bifate ambele obtiuni,  inserarea lor  se va face
alternativ.

c) Maparea noului program muzical

Programul muzical definit trebuie programat implicit in interfata “Program Generator Map” pe intervalul
orar dorit, astfel incat sa se genereze un playlist cu setarile JAAD.

d) Generarea noului program muzical
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5.2.6 Randomize Music Database

In acest meniu se reordoneza piesele din baza de date, astfel incat ordinea de redare sa fie 
resetata intr-un mod aleator. 

Facilitatea este importanta in momentul in care s-au incarcat consecutiv mai multe piese ale aceluiasi 
artist, iar StudioQ nu poate stabili o ordine de redare pe baza timpului de editare in baza de date. De 
asemenea este utila in cazul importului de containere in care piesele au fost introduse in ordine 
alfabetica.
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Odata accesata interfata se selecteaza o linie de radio si se apasa butonul “Load Data” pentru 
incarcarea datelor.
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La apasarea butonului SIMULATES se face o simulare a noii ordini posibile pentru baza de date muzicala.

La apasarea butonului UPDATE DATABASE se scrie in baza de date noua ordine setata aleator.

5.2.7 Crearea şi programarea playlist-ului de emisie - Playlist Editor

Interfaţa  Playlist  Editor  permite crearea de playlist-uri  (succesiuni  de piese  muzicale,  jingle,  cortine,
materiale audio, etc) şi programarea intrării  lor în emisie la ora dorită. Astfel, utilizatorul (redactorul,
editorul, prezentatorul sau producătorul) are posibilitatea să stabilească înregistrările audio, ordinea lor şi
ora de începere a difuzării utilizând acest modul de la postul său de lucru prin LAN (reţeaua locală de
calculatoare).  

Pentru o usoara identificare a intervalelor orare care sunt mai lungi de 60 min la importul unui playlist, in
meniul Playlist Editor aceste intervale orare sunt colorate cu rosu. 
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Partea superioară a interfeţei este un Selector care afişează toate înregistrările disponibile pentru a fi 
selectate în playlist-ul ce urmează a fi creat. Partea de jos este constituită din elementele de interfaţă 
necesare operării playlist-ului, iar la mijloc avem un panel numit Player/Selector ce permite vizualizarea 
înregistrării selectate, a timpului de emisie, INTRO ŞI OUTRO.

SELECTORUL (Partea superioară a interfeţei Playlist Editor)

Song (dreapta sus): afişează înregistrările din categoria Song şi oferă posibilitatea sortării lor după mai
multe criterii. În grupul Song Data sunt afişate informaţii despre istoricul de difuzare al piesei cu listarea
orei/datei când a fost difuzată ultima dată (Last PLAY), respectiv când urmează să mai fie difuzată piesa
conform playlist-urilor salvate în soft.  

AllOthers (dreapta sus): afişează înregistrările din categoria AllOthers şi oferă posibilitatea sortării lor
după mai multe criterii. 

Câmpul  de  text  aflat  sub  groupbox-ul  Order  by  permite  căutarea  unei  anumite  inregistrări după
caracterele tastate şi criteriul activ.

Playlist Manager

Interfaţa se găseşte în partea inferioară a selectorului şi conţine toate funcţiile de operare ale editorului
de playlist. Sunt importante două operaţiuni: adăugarea unui playlist nou şi modificarea conţinutului unui
playlist.

Paşii necesari pentru a crea un playlist nou sunt:

a. Selectarea în calendar (stânga jos) a datei în care va avea loc emisiunea pentru care
setăm playlist-ul 

b. Alegerea  Liniei  de  Radio  (dreapta  jos  ->  Station  ID)  pe  care  se  va  difuza  
emisiunea.Implicit este selectată prima opţiune .

c. Selectarea orei de start pentru playlist (dreapta jos > Start Hour)

d. Pentru iniţializarea noului playlist se apasă butonul Add NEW (dreapta jos > Add NEW)

Alte elemente ale interfeţei:
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Preview Month: selectează calendarul pentru luna trecută.

Next Month: selectează calendarul pentru luna viitoare.

Use Song Unique ID: acest check box stabileşte dacă gestionarea înregistrărilor din playlist se va face 
ţinând cont de identificatorul universal de piesa sau nu. Implicit trebuie să fie nebifat.

Playlist Editor – Actualizarea conţinutului unui playlist

Pentru a actualiza (adăugare/ modificare/ ştergere) unul din playlist-urile selectate, se face dublu-click pe
un playlist din lista aflată deasupra butonului Playlist Editor sau se apasă butonul Playlist Editor. 

După oricare din aceste acţiuni ale utilizatorului se deschide panelul Playlist Info cu ajutorul căruia se va
actualiza playlistul selectat.

Secţiunea  Playlist  info  permite  introducerea  de  înregistrări  din  SELECTOR  (acţiune  dublu-click  pe
înregistrarea selectată), ştergerea de înregistrări existente în playlist schimbarea poziţiei în playlist etc. 

Funcţiile complete ale interfeţei sunt: 

Delete: şterge înregistrarea selectată în playlist.

Up/Down: defilează cursorul în sus şi în jos în cadrul playlist-ului.

Import Data: importă un playlist din fişierul selectat.

Export Data: exporta playlist-ul în fişierul selectat.

Save Playlist: salvează configuraţia curentă a playlist-ului.

Preview Page: revine în interfaţa ce conţine panelul Playlist Manager

TextLink permite adăugarea unui marker special pe fiecare înregistrare, astfel încât să poată fi corelate
materialele audio cu textele care se citesc în emisiunea respectivă. Cu acest buton se pot face şi note de
emisie, pentru a specifica operatorului  de emisie dacă există intervenţie telefonică în direct sau alte
acţiuni predefinite.
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Interfaţa de operare este cea de mai jos:

Pentru a adăuga un TextLink pe un material audio selectat în Playlist Info facem următorii paşi:

a. Selectăm înregistrarea audio din playlist pe care vrem să facem TextLink-ul

b. Apăsăm butonul TextLink

c. Completăm câmpul LinkTitle cu o descriere scurtă (Ex: Telefon direct Text Citit)

d. Selectăm opţiunea Over sau After

e. Completăm text-ul din câmpul memo de sub LinkTitle

f. Pentru adăugare TextLink cu informaţiile introduse mai sus apăsăm ADD

g. Ne întoarcem în pagina cu Playlist-ul apăsând Preview Page

h. La finalizarea playlist-ului apăsăm Save Playlist pentru stocarea pe Server-ul CENTRAL

Această facilitate permite operatorului tehnic din emisie (care are în faţă DJ Console) să urmărească
textele citite de prezentatorul emisiunii.

IMPORT All Day Playlist 

La importul playlisturilor pentru o zi intrega, generate si exportate din StudioQ sau alte aplicatii similare
cu Playlist Manager (exemplu M1),  se face o verificare, iar in unele cazuri sistemul prezinta o atentionare
cu privire la playlisturile care au o durata mai mare de o ora. In acest fel este mai usor de identificat care
playlisturi trebuie editate pentru a nu se depasi acest interval. 
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5.2.8 Compararea playlist-ului cu elementele difuzate - Playlist vs. OnAir Report

Acest  raport  prezintă  informaţii  cu  privire  la  piesele  care  s-au  difuzat  în  emisie,  comparându-le  ca
succesiune şi timp de emisie cu cele care au fost programate în playlist-ul iniţial. Se pot aplica filtre pe
dată şi ore ale zilei.

Un astfel de raport comparativ este prezentat în imaginea de mai jos:
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Semnificaţia coloanelor este următoarea:

Start Hour: ora de începere a playlist-ului

Playlist Editor: înregistrările care au fost programate în playlist

Operation: acţiunea DJ-ului asupra playlist-ului din  timpul emisiunii: insert, delete, etc

OnAir Playlist: ce înregistrare s-a difuzat efectiv OnAir 

5.2.9 Raportarea playlist-ului difuzat - Playlist/OnAirPlay Report

Interfaţa permite generarea sub două forme a playlist-ului difuzat. Playlist report afişează playlist-ul exact
în forma în care acesta a fost difuzat pe post, iar OnAir Play report sumarizează numărul de apariţii ale
pieselor în ordinea difuzării pentru o săptămână de emisie.
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Playlist report -  În acest de raport sunt prezentate toate înregistrările care se difuzează în emisie,
indiferent de categoriile lor (piese, jingle, accapella, materiale, etc), pentru o zi selectată şi un interval
orar  precizat.

Raportul de tip Playlist se poate vedea şi graphic apăsând butonul “Chart Pie Report”.  

OnAirReport - Acest raport  conţine informaţii despre înregistrările de tipul Song difuzate de postul de
radio pe un interval de o săptămână, grupate şi ordonate descrescător ca număr de difuzări. 

După realizarea acestui raport se pot executa două operaţiuni: 

- Export CSV: salvarea într-un fişier de tip Excel cu toate piesele muzicale ordonate descrescător ca
număr de difuzări

- Export to OnAir Music Database: cele mai difizate piese se trimit  catre serverul QSound SOFT SRL în
vederea analizării înregistrărilor şi prelucrării lor pentru OnAir Music Database
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5.2.10 Raport de difuzare pentru o piesă selectată - Song Heavy-Rotation Report

În acest raport este afişat numărul de difuzări al unei fonograme selectate, pentru o perioadă DataStart-
DataStop definită de utilizator şi un program de radio ales.  Paşi de urmat:

 se selectează criteriul după care se face căutarea înregistrării în câmpul “Order by”: 
 se selectează staţia de radio (programul audio ) pentru care se generează raportul
 se defineşte data start -data stop pentru căutare
 după ce s-au definit toate informaţiile de mai sus se apasă butonul “Create Song HR Report”

Raportul  este salvat automat  în directorul C:\Studio  II\Programs\Report\, unde pot fi  regăsite toate
rapoartele generate în modulul Report&Settings.

5.2.11 Rapoartele pentru drepturi de autor - UCMR-ADA/UPFR/CREDIDAM/SRR Report

Aplicaţia STUDIO Q permite crearea rapoartelor pentru drepturi de autor în conformitate cu prevederile
legale din România şi metodologia de aplicare a Legii 8/1996. Rapoartele se generează în mod automat
pentru o lună calendaristică, existând disponibile pentru salvare  mai multe formate, conform cerinţelor
UCMR-ADA, UPFR, CREDIDAM sau ARAIEX.
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Se poate face o selectie de categorii multiple pentru drepturi autor si impartirea acestora pe categorii de
inregistrari.

In meniul de rulare rapoarte drepturi de autor, rapoartele se executa pe intreg setul de categorii definit in
StudioQ: piese muzicale si fiecare categorie de AllOthers in parte. Astfel se poate rula un raport compus 
din multi-selectie aferent categoriilor audio.

La intocmirea acestui raport se poate alege ca drepturile de autor (creditele) sa fie raportate ca Song sau
pe fiecare categorie in parte definita sa compuna AllOthers.

5.2.12 Raport grafic al conţinutului muzical al bazei de date - Music Database Graphic Report

Acest raport afişează numărul de piese aferente fiecărui gen muzical definit în soft şi numărul total de
piese (Songs). La finalul raportului este afişat procentajul fiecărui gen muzical sub aspectul ponderii în
baza de date. 
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Dacă se doreşte şi o reprezentare grafică a raportului se apasa butonul “Chart Pie Report” , iar raportul 
va arăta ca şi în imaginea de mai jos:

5.2.13 Raport pe genuri al bazei de date muzicale - Music Database Genre Report

Cu această interfaţă se poate genera un raport cu numărul total de piese conţinut de fiecare gen în
parte, precum şi lista piesor din aceste genuri.

5.2.14 AllOthers CSV Report

Facilitatea este utilizată în aplicaţia BSQ Client pentru a genera un raport cu toate  inregistrările NON-
Song din baza de date (Jingle, Spoturi, Baze, Accapella, Generice, Promo, Efecte). La lansarea acestuia
se creează raportul "AllOthersDatabase.csv" localizat în "C:\StudioII\Programs\Report\CsvData", raport
care  conţine  lista  completă  de  înregistrări  din  categoriile  menţionate  mai  sus  cu  codurile  unice  de
identificare din baza de date. 

Acest raport se utilizează pentru a face diferenţa între două versiuni de fonograme (ex: spoturi) care au
nume identic, dar lungimi şi conţinut diferit. Pe baza raportului se pot crea containere care să conţină
noile spoturi, modificate faţă de cele vechi, chiar dacă au nume identice.
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5.2.15 Playlist SPF Data Report (BSQ Network Server)

Este utilizat numai în capul de reţea, pe aplicaţia Studio BSQ Network Server pentru a genera coduri
unice de identificare ale fonogramelor ce urmează să fie distribuite în reţeaua de radio.

5.2.16 Pair Song Database MDB

In conditiile in care pentru mai multe linii radio (programe de radio independente) se foloseste o singura 
baza de date, se poate efectua un import automat al raportului de baza de date SongDatabase.csv 
(C:\Studio II\Programs\Report\CsvData) generat de BSQ Client pe un OnAirProgram selectat.

La apasarea butonului “Pair SongDatabase MDB” se deschide urmatoarea fereastra:
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Pasii necesari pentru maparea automata a pieselor pe linia audio sunt urmatorii:

– se selecteaza programul audio dorit din OnAir Program

– se selecteaza,prin apasarea butonului Select Data File, fisierul care contine fisierul CSV cu baza 
de date a pieslor 

– maparea automata a pieselor se face prin apasarea butonului “Pair SongData from file”

In ecranul din dreapta se poate vedea log-ul averent acestei operatiuni.

Nota: baza de date in format “.cvs” cu inregistrarile audio se face cu ajutorul aplicatiei BSQ Clinet printr-
o comanda specifica.
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5.3. Technical Department

Recomandăm ca setările din acest modul să fie făcute de personalul QSound SOFT SRL  în momentul
instalării  aplicaţiei  STUDIO  Q.  Înainte  de  a  face  modificări  ale  setărilor  din  această secţiune  vă
recomandăm să consultaţi explicaţiile prezentate în continuare sau să contactaţi Serviciul Support Center
din cadrul QSound SOFT SRL.

5.3.1 Setări de bază ale aplicaţiei - System Settings

În această interfaţă se stabilesc setările primare ale aplicaţiei STUDIO Q.
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IP Adress: conţine adresa IP a mainserverului. Aplicaţiile Mainserver vor avea setată valoarea 127.0.0.1

No Hdd: prezintă numărul de partiţii logice care sunt alocate pentru aplicaţia STUDIO Q în vederea
folosirii lor pentru stocarea înregistrărilor audio. În mod obligatoriu, ordinea de alocare a literelor pentru
partiţiile logice ale HDD-ului în sistemul de operare trebuie să fie cea alfabetică (C, D, E, F, s.a.m.d.). În
mod implicit, aplicaţia STUDIO Q se instalează pe discul C.

Pentru a face disponibilă o nouă partiţie logică (dacă sistemul o are) se incrementează numărul de partiţii
din câmpul NoHDD şi se apasă butonul Save Mainserver Settings.
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Drive ID: prezintă ID-ul noii partiţii alocate pentru STUDIO Q

Server Drive: litera alocată deja de către sistemul de operare pentru noua partiţie mapată în STUDIO 
Q.

Network Drive: litera care este alocată partiţiei nou-introduse în sistemul STUDIO Q la maparea HDD-
ului în reţea.

Program Report Memo: setează numărul  maxim de zile în  care informaţiile privind rapoartele de
difuzare OnAir se păstrează în baza de date (minimum 1 zi, maximum 180 zile). După ce se depăşeşte
acest număr de zile, aplicaţia creează în mod automat un raport  de difuzare  pentru fiecare zi  în  parte
sub forma unui fişier separat de tipul "dd.mm.yyyy" în locaţia C:\  StudioII  \PlaylistsReport.

Event Schedual Memo:  setează numărul maxim de zile pentru care se stochează în baza de date
grilele de publicitate sub forma existentă în modulul EVENT. 

MyRecycled Drive:  specifică partiţia  pe care se mută fişierele  şterse din baza de date a softului,
acestea fiind copiate în directorul Drive:\StudioII\MyRecycled

Auto  Delete  log  Files  at: setare  prin
care  se  stabileşte  frecvenţa  cu  care  se
şterg în mod automat fişierele de loguri
din STUDIO Q. Acest proces de curăţare
automată  are  loc  prin  intermediul
aplicaţiei  LogFileGarbage. Aceasta este
lansată  în  mod  automat  de  STUDIO  Q
conform  setărilor  din  interfaţa  System
Settings.
Fişierele care sunt şterse în mod automat
sunt:C:\StudioÎI\Programs\Report\LogActi
onFilesC:\BitSpaceQClient\Commands\Def
aultCommands\defaultCommandsFile_dd.
mm.yyyy,C:\BitSpaceQClient\Log,
C:\StudioÎI\MyRecycled,C:\StudioÎI\Progr
ams\Report\Playlist.

Multicast network card:  listează placa de reţea pe care server-ul trimite mesajele de recunoaştere
pentru staţiile locale, astfel încât acestea să se poată conecta la server. Informaţia este utilă atunci când
computerul are instalate mai multe plăci de reţea.

Hdd Master  Free: setare  prin  care  se  stabileşte  cât  spaţiu  să  rămână  liber  pe  partiţia  master  a
Mainserver-ului până în momentul în care STUDIO Q trece în mod automat la încărcarea cu date (fişiere
audio) a partiţiei slave (valoare minimă 100 MB, valoare maximă 3000 MB).
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Hdd Slave Free: setare prin care se stabileşte cât spaţiu trebuie să rămână liber pe partiţiile slave (D,
E, F,  ş.a.m.d) până la decizia de a trece în mod automat la salvarea fişierelor pe următoarea partiţie
slave.  Dacă STUDIO Q nu mai are suficient spaţiu pe partiţia master, va trece în mod automat pe o
partiţie slave. Dacă se eliberează spaţiul de pe partiţia master, aplicaţia STUDIO Q va folosi din nou
partiţia master ca partiţie de încărcare muzică sau alte tipuri de înregistrări.

BackUP Zone: arată locaţia în  care  STUDIO Q salvează baza de date SQL într-o structură  de tip
PARADOX. Aceasta este o setare folosită pentru compatibilitate cu versiunile mai vechi ale aplicaţiei.

Pentru salvarea setărilor descrise mai sus se utilizează butonul "Save MainServer Settings".

HDD Map: sunt prezentate informaţii cu privire la accesarea partiţiilor logice utilizate de aplicaţie direct
sau prin  reţea.  În  această  interfaţă  se  configurează  maparea  în  reţea  a  partiţiilor  HDD-ului  de  pe
mainserver.

Company Information: Permite editarea informaţiilor cu privire la compania care foloseşte aplicaţia
STUDIO Q. Aceste informaţii vor apărea în mod automat în rapoartele privind drepturile de autor. După
completarea câmpurilor se apasă butonul "Save company information".

5.3.2 Network clock synch

Este interfata in care se poate seta optiunea ca sistemul pe care este instalat StudioQ, in mod de 
licentiere de tip Mainserver, sa isi defineasca ceasul de sincronizare sistem.
El poate avea dublu rol: client sau server. 

Daca este client trebuie sa primeasca datele de conectare de la server prin IP si Port si, deasemenea, 
perioada de sincronizare.

Modul de sincronizare este urmatorul:

- clientul se conecteaza la server iar server-ul ii trimite numele lui

- clientul solicita data si timpul serverului

- serverul trimite data si timpul

- clientul inchide conexiunea
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5.3.3 Setări ale consolelor de redare (Playout) - Audio Servers Settings

În această interfaţă se configurează setările audio pentru computerele de emisie. Aplicaţia STUDIO Q
poate să susţină emisia mai multor posturi de radio utilizând un singur server de date şi mai multe staţii
de emisie (Playout).
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Lista Audio Server Settings:  în această secţiune se stabileşte programul de radio predefinit pentru
redare  al  serverului  audio  selectat.  Se  observă  că  există mai  multe  staţii  de  emisie  disponibile
(Supporttest, DanQWork, QMTehnicBackUP...HPTest) şi trei programe de radio setate (Popular, Super 
Oldies,  Radio  Şcoală).  Cu ajutorul  butoanelor  New Audio  Server,  Modify  Audio  Server,  Delete Audio
Server se activează mecanismele de pre-setare a programelor de radio predefinite pe staţiile de emisie
disponibile.

La  momentul  startării  unei  console  de  emisie  (Playout),  aceasta  va  afişa un  mesaj  de  selecţie  a
programului de radio pe care utilizatorul doreşte să-l redea, dar în lipsa unui feed-back de la utilizator va
încărca automat playlist-ul, publicitatea şi datele de redare ale programului presetat.

Pentru a adăuga o consolă de emisie nouă în configuraţie se apasa butonul  "New AudioServer". Se
deschide următoarea interfaţă:
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AUS ID: reprezintă ID-ul serverului audio în sistem. Acest număr se alocă în mod automat. Nu trebuie
schimbat manual acest ID.

Computer Name: se defineşte numele consolei de emisie (acest nume trebuie să fie identic cu numele
calculatorului setat în sistemul de operare)

Program Name: se selectează numele programului audio care a fost definit în "OnAirServer Settings".

Pentru a modifica o linie audio deja existentă, se apasă butonul "Modify Audio Server". Se va deschide o
fereastră  identică cu cea prezentată mai  sus,  de unde se poate preseta programul  audio  predefinit
pentru serverul de emisie.

Rebroadcast I, II Line IN: în acest câmp se defineşte ID-ul canalului de sunet prin intermediul căruia
se preia semnalul audio dintr-o sursă externă în vederea retransmiterii ei pe canalul audio principal de
ieşire al aplicaţiei. După ce s-a definit linia audio (canalul de intrare al plăcii de sunet) prin care se va
prelua semnalul de tip Line IN, se setează volumul de intrare.

Channel Buffer şi No. Buffers: specifică dimensiunea buferelor şi numărul lor, astfel încât semnalul
audio preluat din canalul audio al plăcii de sunet să aibă suficiente eşantioane preîncărcate ca să facă o
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redare stabilă a sunetului în emisie. Este recomandat ca aceste setări să rămână implicit la valoarea de
4096 (octeţi) pentru Channel buffer, respectiv 25 la No.Buffers.

Use Dsound se bifează în cazul plăcilor de sunet multicanal care nu au funcţii hardware de preluare a
semnalului audio de pe un canal de intrare pe unul de ieşire. Nu se bifează atunci când utilizăm plăci de
sunet mai vechi care prin funcţiile Volum Control ale Windows-ului permit aducerea intrărilor pe ieşiri.  

Dual View: setare care permite activarea DJ Console pe 2 monitoare. După bifarea acestui checkbox,
meniul de DJ Console va trece în rezoluţia 2560x1024.

Start Rebroadcast Line I:  odată activat, pe linia de ieşire audio principală (Player 1 SB) trebuie să se
audă semnalul care intră în Rebroadcast ILineIN, la nivelul Rebroadcast I VOL.

Stop Rebroadcast Line I: la activarea acestui buton, canalul de rebroadcast este închis.

Orice setare/modificare care are loc în acest meniu va fi finalizată cu apăsarea butonului "Save Audio
Server Settings" şi de restartarea aplicaţiei STUDIO Q. Fiind setări sistem, ele vor deveni active doar
după reinitializarea aplicaţiei. 

Virtual Players Settings - Setările Virtual Players Settings se fac fizic de pe consola de emisie (Audio
Server-ul) pe care dorim să o setăm, astfel încât plăcile de sunet identificate să fie chiar cele de pe
maşina de lucru reală. Din acest motiv, întâi se selectează în lista din stânga (Audio Server Settings)
consola dorită şi apoi se operează modificările.

Player 1 SB: canalul  de  sunet  de pe care se emite OnAir,  respectiv  nivelul  de volum al  acestuia.
Totodată se mai definesc şi numărul/dimensiunea bufferelor acestui canal.

Pentru o funcţionalitate corespunzătoare a emisiei este recomandat ca placa de sunet setată pentru
"Player 1 SB" să fie identică cu cea de la "Player 2 SB" cu bifa pe check-boxul "Use a single LineOut
Device for DJ Console". Această setare semnifică faptul că playerele principale din DJ Console (de pe
care se emite şi de pe care se pregăteşte noua înregistrare) folosesc aceeaşi ieşire audio.

Jingle Palette SB: selectează canalul de sunet pe care se redau înregistrările selectate spre difuzare în
Paleta de Jingles din DJ Console.

VirtualPlayer VOL: reprezintă un volum digital al emisiei, care este controlat direct de playerele de
decodificare fişiere ale aplicaţiei, fără să depindă de o setare anume a nivelului canalului audio al plăcii
de sunet.

Salvarea noilor valori se face cu "Save Virtual Players Settings", urmată de un restart al aplicaţiei.

5.3.4 Setări ale liniilor de programe – ON AIR Servers Settings

În această interfaţă se definesc liniile de radio (programele de radio) ce pot fi redate de consolele de
emisie prezentate în capitolul 5.3.3 şi cu timpii de mixaj specifici, restricţiile de non-difuzare piese, canale
de rebroadcasting, alte setări. Aşa cum am prezentat într-un capitol anterior, aplicaţia STUDIO Q poate
gestiona  mai  multe  programe  de  radio  simultan  cu  playlist  muzical,  calupuri  de  publicitate  şi
comportament acustic diferit. Identitatea acestor programe de radio este definită aici.
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Mainserver Database: în această interfaţă se definesc programele de radio disponibile.
Pentru  a  defini  o  linie  de  radio  nouă  se  apasă  butonul  "NEW". Câmpurile  "OnAirProgram"  şi
"Description" vor arăta ca în imagine de mai jos:

Se completează câmpurile  "OnAir Program" cu numele noului program de radio (Ex: ProFM, Zu, 21,
Metronom), respectiv "Description" cu sloganul postului. 
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"SONG Warning Interval"  reprezintă  parametrul  de  non-difuzare  piese,  exprimat  în  ore. Această
setare va fi  utilizată în DJ Console > Selectorul  de Piese pentru a semnaliza dacă o  piesă poate fi
încărcată sau nu în playlist fără să intre în conflict cu criteriul acesta, prin prisma difuzărilor mai vechi sau
viitoare (programate).

În câmpul  "OnAir Program color"  se defineşte culoarea care reprezintă linia de radio. Acest lucru
facilitează identificarea corectă a liniei de radio pe care se lucrează. Identificare liniei de radio prin culori
funcţionează în meniurile Playlist Editor şi Event.

Receiving and Rebroadcasting:  în acest meniu se definesc denumirile surselor de rebroadcast care
se retransmit în cazul unor evenimente de tip LINE IN/ LINE OUT definite în meniul "Event".

Audio Settings: în acest meniu se configurează timpii de mixaj cu care lucrează aplicaţia STUDIO Q în
timpul funcţionării OnAir:

- S vs. M UpVOL: setare care permite ca înregistrările de tip Commercials să se audă la un volum mai
ridicat decât înregistrările Songs. Cu cât valoarea este mai apropiată de 100%, cele 2 categorii se vor
auzi la un nivel de sunet mai apropiat.

- SongMixTime: defineşte timpul de mixaj dintre 2 fonograme consecutive, din care prima este SONG.
Practic fade-out-ul începe la marker-ul OutTime al piesei care se termină şi durează SongMixTime (dacă
durata dintre marker OUTTime şi sfârşit piesă este mai mare decât SongMixTime. Fonograma nouă (care
urmează) începe din poziţia audio indicată de InTime, cu volumul 100%. Dacă la piesa veche (care se
termină),  distanţa  în  timp  dintre  marker-ul  OutTime  şi  sfârşitul  fişierului  este  mai  mică  decât
SongMixTime,  suprapunerea  celor  două  fonograme  este  mai  scurtă  decât  arată SongMixTime-ul,
respectiv durata exactă OutTime până la sfârşit de fişier.

- IntroMixTime:  timp de mixaj care defineşte felul în care se mixează Intro-ul unei piese cu ea însăşi,
atunci când utilizăm facilitatea repeat pe intro în DJ Console (tastele F1-F4).

- FadeOutSpecial: timp de mixaj utilizat la mixajele evenimentelor programate ForceIN (la ora fixă).

- Satellite Mix: timpul de mixaj prin care se realizează comutarea la canalul audio prin satelit. 

- SpotMixTime: timp de mixaj între două fonograme, din care prima nu este SONG. Aceeaşi modalitate
de lucru ca şi la SongMixTime, ţinând cont că înregistrarea care se termină (veche) poate să fie un spot,
jingles, accapella, promo, news... dar nu o piesă muzicală.

-  TurboFade:  defineşte scăderea nivelului  de sunet  pe fonograma de bază atunci  când inserăm o
acapella cu facilitatea TurboMIX. Altfel spus, la ce procent din nivelul maxim de sunet al fişierului de bază
este coborât acesta, pe durata insert-ului TurboMIX.

- TurboTime: timpul de mixaj pe durata căruia se reduce sunetul, respectiv se ridică înapoi la valoare
iniţială în momentul redării înregistrării TurboMIX

notă* TurboFade şi TurboTime lucrează împreună pentru ajustarea modului în care se suprapun două
înregistrări audio. În cele mai multe cazuri setează suprapunerea unui efect sau acapella pentru o piesă
muzicală.
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5.3.5 Setări ale consolelor locale - Local Station Settings

Station Info

Interfaţa  afişează  informaţii  despre  staţia  de  lucru  pe  care  lucrează  operatorul:  Compania,  numele
calculatorului, adresa IP alocată calculatorului şi tipul de procesor.

Station Sound Settings

Interfaţa ajută la setarea canalului de preascultare şi volumul aferent acestui canal audio.

Pentru a seta placa de preascultare se urmează paşii:

 în câmpul "Monitor" se selectează canalul de sunet

 se selectează nivelul de volum aferent acestei ieşiri audio

 se bifează check-boxul "Monitor Enabled"

 se apasă butonul "Save Station Sound Settings"

 se restartează aplicaţia STUDIO Q

Station Display Settings - Funcţionalitate folosită în depanarea aplicaţiei.

5.3.6 Accesarea restricţionată a interfeţelor aplicaţiei – User Management System

Pentru a creşte securitatea datelor şi a utilizării aplicaţiei STUDIO Q, este recomandat să activaţi sistemul
UMS (User Management System). Acesta permite crearea de conturi de utilizator pentru fiecare persoană
ce utilizează aplicaţia şi împărţirea utilizatorilor pe grupuri. Fiecare grup primeşte anumite drepturi de
acces la sistem, astfel încât modulele critice nu sunt accesate decât de persoanele instruite să o facă. 

Paşii pentru a realiza o structură UMS sunt descrişi în rândurile ce urmează.

Creare user nou:
 se selectează tab-ul "Users"
 se apasă butonul "New"
 se defineşte numele utilizatorului şi nickname-ul cu care se va loga acest utilizator
 se introduce departamentul şi numele postului ocupat de utilizator
 se defineşte parola pentru userul creat
 se selectează grupul din care face parte noul utilizator, el primind  astfel  restricţiile grupului din

care face parte
 se apasă butonul "Save"

Definire grup nou:
 se selectează tab-ul "Groups"
 se apasă butonul "New"
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 se completează câmpurile "Group Name" şi "Description"
 se apasă butonul "Save Group Settings"
 se selectează din nou grupul 
 se apasă butonul "Modify"
 din câmpul "Avaible Rights" se aleg meniurile aplicaţiei (modulele) la care va avea acces grupul

creat, apoi se apasă butonul "ADD".
 după ce s-au selectat toate restricţiile dorite se apasă butonul "Save Group Settings"

5.3.7 Monitorizarea acţiunilor utilizatorilor – System&User Operations Monitor

Interfaţa permite monitorizarea acţiunilor utilizatorilor şi/sau a celor generate de sistem. Datele sunt
afişate pentru o zi selectată, ţinându-se cont şi de anumite cuvinte cheie (Text Search) ce trebuie găsite
în liniile fişierului log.

5.3.8 Unelte pentru întreţinerea bazei de date - Database Manager

Database Manager permite rularea mai multor teste de monitorizare a stării bazei de date.

Database Integrity Test – nu utilizaţi fără consultarea Support Center din cadrul Qsound SOFT SRL

Realizează testul de integritate a datelor sau fişierelor, unde se urmăreşte dacă toate înregistrările din
baza de date au corespondent fizic pe disk, adică există fişierul audio şi funcţia inversă de inventariere a
fisierelor  de  pe  disk  şi  căutare  a  corespondentului  lor  în  baza  de  date.  Datele  sau  fişierele  fără
corespondent se listează în partea dreaptă a interfeţei. Cu bifa Auto Repair Data selectată vom activa
ştergerea datelor din tabelele Song/AllOthers de înregistrările care nu mai au fişier fizic pe disk, iar Auto
Repair Disk va şterge de pe partiţiile logice fişierele care nu au corespondent în tabelele cu piese sau alte
tipuri de înregistrări.
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Scan for non-FUID Files

Este utilizată doar în staţiile de radio cap de reţea, pentru a detecta piesele sau alte tipuri de fişiere
audio  care  nu au coduri  FUID (file  unique ID)  pentru  a  fi  recunoscute în  mod unic  la  exportul  în
containere. Opţiunea de AutoRepair permite ca înregistrările care nu au coduri FUID să le primească în
urma operaţiunii de scanare.

Scan File Properties

Facilitatea poate fi utilizată pentru a obţine un raport al fişierelor care au marker-ul OUTTime pus la o
distanţă  mai  mică  de  sfârşitul  fişierului  decât  timpul  de  mixaj  default.  Este  utilă  pentru  a  detecta
potenţialele piese/alte înregistrări care se vor mixa conform setărilor default Song Mix Time sau SpotMix
Time.  Să urmărim exemplul de mai jos:

Pentru un mixaj audio conform cu setările softului, durata de la OutTime Song1 până la sfârşitul fişierului
Song 1 (roşu) trebuie să fie de minim SongMixTime astfel încât Song1 şi Song 2 să fie suprapuse timp de
SongMixTime. Acest lucru nu se întâmplă în practică de fiecare dată, deoarece timpii de mixaj ai pieselor
sunt diferiţi. Pentru a obţine o imagine corectă a acestor timpi, respectiv câte milisecunde sunt de la
marcajul de OutTime al pieselor (sau celorlalte fişiere) până la sfârşitul lor efectiv, se rulează Scan File
Properties. Fişierele listate în raport vor avea timpul de mixaj mai scurt decât cel dorit în setarea default,
acest lucru neconstituind obligatoriu o problemă.

Database BackUP Settings

Interfaţa permite setarea modului  de back-up pentru utilizatorii  care nu au instalat modulul  Back-up
Server în configuraţia livrată de Qsound SOFT SRL. Prin această facilitate se face un back-up al bazei de
date (nu şi al fişierelor) într-o structură de date Paradox sau SQL. Versiunile mai noi de STUDIO Q fac
back-up-ul doar în baze de date SQL.
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5.3.9 Setarea conexiunilor cu aplicaţii externe – IN/OUT Connections Settings

STUDIO Q permite comunicarea cu aplicaţii externe utilizând adrese IP şi porturi dedicate. Principalele
aplicaţii pentru care există protocol de comunicaţie sunt:

Ahile Server – utilizat în comunicarea cu aplicaţia BSQ Client din pachetul de management al reţelelor.

Q_Suppervisor – comunicarea cu aplicaţia de supervizare a STUDIO Q, utilizat în versiunile de lansate
până în anul 2010.

WebPageLink – Ip şi  Port  de conectare Server Socket Non-blocking pentru a trimite în pagina de
internet a radioului detalii despre elementul care merge în emisie. Formatul mesajului este generat de
Setările RDS Settings, iar forma de trimitere către Server Socket este următoarea:

#31&%QSound Station TEST&%2&%SPOT 4 – 17mar2008#2

Semnificaţia mesajului: 
#31 – identificator început de mesaj
&% - separator
QSound Station TEST – numele canalului de radio
&% - separator
2 – tipul fişierului (0 – Song, 1- Jingles, 2 – Commercials, s.a.m.d confom listei din 
Report&Settings > Programs Department > Genre&Categories Editor)

&% - separator
SPOT 4 – 17mar2008 – NumeSpot-Descriere Spot, conform setarilor RDS Settings 
#2 – identificator de sfârşit mesaj

Simularea unei comunicaţii dintre softul de radio  şi un server WEB se poate face cu ajutorul  aplicaţiei
TCPGenericService, care deschide un port setat de utilizator şi monitorizează mesajele care vin pe acest
port.

Satellite Messages feed-back Settings – utilizat pentru testarea coerenţei mesajelor trimise de staţia
centrală. Este utilizat de Serviciul Support Center din cadrul QSound SOFT SRL.

NCP NET Monitor Settings şi NCP NET Link Settings – sunt utilizate în cazul comunicaţiilor făcute
prin internet (în locul transmisiunilor prin satelit) între Staţia Centrală şi Staţiile Locale, pentru a translata
şi monitoriza semnalele trimise staţiilor locale.

5.3.10 Configurarea comunicaţiilor între Staţia Centrală şi Staţiile locale, comunicaţii prin satelit

sau internet – NCP Commands

În cazul reţelelor  de radio, sincronizarea dintre Staţia Centrală şi  Staţiile Locale se face utilizând fie
transmisiunile de satelit, fie comunicaţiile internet. În cazul transmisiunilor prin satelit, trebuie configurat
modul  de trimitere a  mesajelor  de pregătire  a calupurilor  de publicitate,  startare  a lor şi  terminare
publicitate.  Acest  lucru  se  face  în  general  printr-o  comunicaţie  serială,  utilizând  portul  RS  232  al
sistemului de calcul. Se ţine cont de următorii parametri de configurare:

              400690 Cluj-Napoca | Romania | Aurel Vlaicu nr. 4 / 109DIV | office@qsoft.ro | 0264-413031 | www.qsoft.ro            92



Portul RS-232

Synchronize Network – setează dacă se trimit  (Network Controller)  şi  se receptionează (Network
Station) semnalele ping de reţea. În lipsa lor, dar cu bifa setată, staţia locală (Network Station) comută
pe program local până la restabilirea conexiunii de date.

AutoPlay –  Specifică  în  câte secunde după căderea (lipsa)  semnalului  de sincronizare Synchronize
Network, sistemul local începe să emită program propriu constituit din muzică şi publicitate.

ReSynchro –  setarea specifică  în câte secunde după reluarea stabilă a frame-urilor de sincronizare
Synchronize Network sistemul local va trece din nou pe programul staţiei centrale. Aici trebuie precizat că
staţia locală nu comută automat pe canalul audio al staţiei centrale, ci difuzează mai întâi o fonogramă
din lista AutoPlayDataList.txt (situată în directorul C:\Studio ÎI\PROGRAMS\Settings\). 

Dacă semnalul de sincronizare rămâne în continuare stabil,  va întrerupe emisia locală şi  va trece pe
programul Staţiei Centrale.

NCP Delay – este utilizat pentru reglarea întârzierilor dintre semnalul de date şi semnalul audio în cazul
în care mediile de transmisie nu sunt sincrone. Astfel, semnalul de date este trimis mai târziu din staţia
centrală spre staţiile locale cu numărul de milisecunde specificat.

Monitorizarea semnalelor de sincronizare dintre Staţia Centrală şi Staţii Locale
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Interfaţa Frame Monitor permite monitorizarea modului în care frame-urile de sincronizare sunt transmise
de staţia centrală către staţiile locale şi segmentele zilei în care staţia locală este în program controlat de
satelit sau nu. Actualizarea interfeţei de mai sus se face doar în staţiile locale.

NCP Control Map  – configurează orele în care staţia locală este în regim automat (100% control al
publicităţii din staţia mamă – cele cu bifă) şi când este pe program propriu (există animator local – cele
fără bifă). Setarea se face în staţiile locale.

NCP Manager - Semnale de broadcast trimise din Staţia Centrală

Set Network Date&Time – trimite către staţiile locale timpul exact din capul de reţea (staţia mamă).

Shut Down Sinchro System –  trimite  către staţiile  locale  un semnal  de atenţionare prin  care  le
informează că serverul central va opri semnalele de sincronizare date, dar acest lucru nu trebuie să le
determine trecerea pe program local (în cazul în care setarea Synchronize Network este activă).

Start SINCHRO System – operaţiunea inversă celei descrise la Shut DOWN Sinchro System

Set Network to Playlist Generator Mode – semnalul trimis de staţia centrală va determina staţiile
locale să treacă in modul Playlist Generator. Este utilizat atunci când serverul central intră în mentenanţă,
pentru a nu avea blank pe post imediat după oprirea lui.

Set Network to Satellite Mode – semnalul  trimis de staţia centrală obligă toate staţiile locale să
treacă pe canalul audio al staţiei centrale, indiferent de modul de lucru setat pentru staţia locală.

5.3.11 Audio Passthrough Mode

Aceasta functie inhiba toate functiile de sincronizare prin satelit/net pentru o statie locala. Setarea se
vede  si  poate  fi  activata/dezactivata  doar  in  cazul  statiilor  locale,  cu  modul  de  sincronizare  prin
net/satelit.
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Odata  activata  starea  ENABLED  pentru  setare,  statia  locala  trebuie  sa  ignore  toate  semnalele  de
sincronizare  primite  prin  satelit/net  si  orice  functionalitate specifica  care  ar  determina-o sa nu faca
rebroadcasting. Cu setarea activa, statia locala ramane permanent pe rebroadcast.

5.3.12 Functie care inhiba trimiterea de semnalelor sincronizare pe satelit

Aceasta este o facilitate care se adreseaza exclusiv posturilor nationale de radio.In cazul in care in capul 
de retea sunt necesare operatiuni de mentenanta si oprire a server-ului de retea exista posibilitatea 
dezactivarii semnalului de sincronizare retea in statiile locale, astfel incat acestea sa ramana conectate la 
satelit chiar daca semnalul de ping lipseste pentru o perioada de timp.In meniul Report&Settings => 
Technical Department => NCP Commands => NCP Manager se gaseste butonul “Shut Down SINCHRO 
System”.
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La apasarea acetui buton, se intrerup semnalele de sincronizare, dar statia locala ramane in 
modul de Rebroadcast, nu trece in modul generator.

La apasarea butonului “Start SINCHRO System”, semnalele de sincronizare se trimit din nou.

5.3.13 Functie Audio Passthrough Mode

Facilitate exclusiva a posturilor de radio nationale.

Prin intermediul Audio Passthrough Mode se inhiba toate functiile de sincronizare prin satelit 
pentru o statie locala.

In momentul in care aceasta optiune este activa (Enable), statia locala o sa ignore toate semnalele de 
sincronizare primite prin satelit si orice functionalitate specifica care ar determina-o sa nu ramana pe 
retransmisie. Cu aceasta setare activa, statia locala o sa ramana pe retransmisie permanent!

Activarea se face din meniul Report&Settings - > Technical Department -> NCP Commands 
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5.3.14 Formatul mesajelor transmise către RDS sau pagini WEB – RDS Settings

STUDIO Q poate să trimită mesaje atât pentru Radio Data System, cât şi pentru paginile WEB. Aceste
mesaje sunt generate automat, pe baza setărilor din modulul RDS. 

În  imaginea  de  mai  sus  se  observă  combinaţiile  ce  pot  fi  selectate  pentru  generarea  semnalului
corespunzător  redării  în  emisie  (redării  în  DJ  Console)  a  unei  piese.  Combinaţia  de  câmpuri
corespunzătoare piesei în baza de date va fi trimisă apoi echipamentului RDS transmiter.
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În cazul celorlalte tipuri de fişiere (Jingles, Spoturi, Baze, Acapella, Promo, Efecte, Generice, Ştiri) se pot
seta fie combinaţii de Nume sau Artist, fie texte predefinite care să fie trimise automat când în emisie
intră un fişier de tipul celui selectat.

5.3.15 Fişierul de configurare DefaultDataSettings

Majoritatea datelor de configurare ale aplicaţiei STUDIO Q sunt stocate în baza de date şi este creată o
interfaţă grafică utilizator pentru actualizarea acestor setări direct din program. Unele setări primare ale
sistemului, utilizate de obicei doar la configurarea iniţială, sunt salvate în fişierul DefaultDataSettings.cfg,
din directorul C:\Studio II\PROGRAMS\Settings. Semnificaţia lor este explicată în fişier. 

Nu  recomandăm modificarea  acestor  setări  decât  după  o  bună  înţelegere  a  semnificaţiei  lor  sau
consultarea cu Serviciul Support Center din cadrul QSound SOFT SRL.

6. NEWS

Modulul NEWS realizează managementul complet al ştirilor prelucrate de reporterii şi redactorii staţiei de
radio, asigurând funcţiuni pentru editarea ştirilor cu insert-uri audio, gruparea lor în buletine de ştiri,
contorizarea numărului de citiri şi managementul facil al redării lor în emisie (DJ Console). Acest modul
mai permite arhivarea informaţiilor şi regăsirea lor după criterii  multiple, implementând un sistem de
evaluare  cantitativă/calitativă  a  ştirilor  introduse  de  personalul  din  Departamentul  de  Ştiri  printr-o
interfaţă de raportare intuitivă şi flexibilă. 

6.1 Consideraţii generale
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6.2. Interfaţa Grafică Utilizator (GUI)

Funcţiunile modulului NEWS sunt următoarele:

 Archive – permite navigarea şi vizualizarea ştirilor din arhiva radioului;

 Editor – permite editarea ştirilor, inclusiv ataşarea  insert-urilor audio ce ţin de ştirea respectivă;

 Edition – permite formatarea buletinelor de ştiri şi citirea lor în emisie, cu contorizarea numărului
de citiri LIVE;

 Dossiers – permite gruparea ştirilor pe dosare sau subiecte ce sunt urmărite pe o perioadă mai
lungă de timp;

 Reports – utilizată pentru generarea rapoartelor.

 *Este recomandabil ca utilizarea modului NEWS să se facă cu sistemul UMS (User Management Sistem)
activat, pentru accesul la funcţiile modulului fiind nevoie de useri cu două tipuri de drepturi: News (user
normal) şi NewsEditor (user special cu acces la facilităţile de rating şi raportare).
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6.3 Fluxul de lucru 

Se parcurg următorii paşi:

(1) Dacă există materialele audio ataşate ştirii (insert-uri), acestea se prelucrează în softurile de editare
audio şi se încarcă în baza de date în categoria News, prin modulul Edit Record; 

(2) Textul ştirilor se editează în interfaţa de editare Ştiri (Editor), unde se pot adăuga prin selecţie din
baza de date şi inserturile audio create la (1);

(3) Se formează ediţia (buletin) de ştiri prin selectarea ştirilor utilizând interfaţa Edition;

(4) Se intră cu ştirile în emisie (On AIR), crainicul operând cu interfaţa Edition, iar emisia cu interfaţa
DJ Console > Text > News;

Alte facilităţi:  
>Pentru ataşarea unei ştiri la un dosar se utilizează interfaţa Dossiers;
>Reports şi  Archive  sunt  interfeţe de raportare calitativă/cantitativă a  ştirilor,  respectiv  de
căutare informaţii în arhiva de ştiri. 

6.4 Prezentare modul

6.4.1 Archive (Arhiva de ştiri)

Permite utilizatorilor să opereze căutări în arhiva de ştiri, utilizând criterii de căutare multiple.

Search Key – reprezintă un filtru pentru căutarea cuvintelor tastate în titlul tuturor ştirilor din  
arhivă.
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Channel – selectează canalul de ştiri din care se ia conţinutul. Într-o variantă viitoare a softului, 
mai multe staţii de radio care agreează ideea punerii în comun a conţinutului informaţional, vor 
putea sincroniza peste internet ştirile mini-reţelei radio.

Domain – reprezintă domeniul în care se face căutarea informaţiilor.

Reminders – butonul permite filtrarea acelor ştiri care au ca dată de reamintire data curentă. În 
cazul din imaginea de mai sus, pentru ziua curentă sunt 8 ştiri cu Reminder, apăsarea butonului 
ducând la afişarea acestora.

Dossiers – prin selectarea unui dosar, aplicaţia limitează aria de căutare doar la ştirile dosarului.

Start/Stop –  reprezintă  datele  între  care  se  face  căutarea  ştirilor,  luându-se  în  considerare  
ziua în care a fost introdusă fiecare ştire în baza de date.

6.4.2 Editor (Editorul de ştiri)

Permite editarea unei ştiri prin completarea datelor necesare introducerii acesteia în baza de date. 

Autor – este user-ul care a creat prima dată ştirea (în exemplu avem user6, adica user-ul logat în 
aplicaţia software, cu sistemul UMS activat);

Source – sursa de unde s-a luat informaţia;

POLITICA – este domeniul selectat în ComboBox-ul de selecţie domeniu (cel setat în exemplu);

Active – specifică de când până când este activă ştirea pe WEB, în cazul în care aceasta s-ar
sincroniza cu pagina WEB a radioului;

WEB – opţiune care specifică dacă se face sau nu sincronizarea cu pagina WEB a radioului;

Rating – poate fi accesat numai de userii cu drept de NewsEditor, pentru a da o cotaţie ştirii;
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Dossiers – permite selectarea dosarului la care se ataşează ştirea (opţional)

Title  – Titlul ştirii

Intro – Descrierea ştirii pe scurt

Insert-uri Audio

Interfaţa  Insert  Audio
permite  selectarea
inserturilor audio care vor
fi utilizate la redarea ştirii.

Search –  permite  căutarea  unui  material  anume  în  categoria
selectată din Edit Record

Această  interfaţă  afişează  fişierele
selectate ca Insert-uri Audio ale ştirii.
Pentru  a  le  asculta  se  utilizează
butoanele de Play (>) şi Pauză (||)

Sunt permise maxim 4 insert-uri  audio
pe o ştire.

 

Butoanele New, Save, Delete se utilizează pentru a actualiza informaţia în baza de date.

Butonul Edit  Record  facilitează  accesarea  interfeţei  de  editare  a  fişierelor  audio,  pentru  a  da
posibilitatea utilizatorului să introducă în baza de date a softului înregistrări audio care ulterior să fie
utilizate la inserturile de ştiri.

Butonul  Reminders  permite setarea unor  date de reamintire pentru ştire, astfel încat subiectul să
poată să fie reluat la un moment viitor.  In exemplul de mai jos, numărul de pe buton indică câte date
sunt setate ca Reminders pentru ştirea curentă.
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În  ziua  în  care  una  din  Datele  de  reamintire
introduse cu interfaţa  Reminders  este activă azi,
în  interfaţa  Archive,  la  apăsarea  butonului
Reminders  se  vor  afişa  acele  ştiri  care  au  fost
setate  cu  Date  de  reamintire pentru  ziua
curentă.

Pe  jumătatea  din  dreapta  a  layer-ului  Editor,  se
introduce textul propriu zis al ştirii (conţinutul ştirii).

Programul calculează automat lungimea (timpul) ştirii,
în funcţie de o constantă a vitezei de citire medii a unei
ştiri,  la  care  se  adaugă  inserturile  audio  ataşate.
Constanta este setată pe server-ul principal (“C:\Studio
II\Programs\Settings\DefaultDataSettings.cfg  >  linia
NewsSpeedCount”)  şi  exprimă  numărul  mediu  de
cuvinte citite pe secundă de vocile radioului.

Butonul Insert 1 permite accesarea directă a fişierului
Insert Audio ataşat.
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6.4.3 Edition (Ediţia de ştiri)

Are rolul de a realiza gruparea ştirilor în buletine de ştiri (salvate pentru anumite ore), astfel încât, atât
operatorul de emisie cât şi crainicul de ştiri să poată urmări simultan textul ştirilor având acces imediat la
inserturile audio ataşate la ştiri. 

Există trei zone importante în layer-ul Edition:
(1) News Selector (Selectorul de ştiri), poziţionat în partea de stânga sus a ecranului
(2) News Edition (Conţinutul Ediţiei de ştiri), poziţionat stânga jos
(3) Interfaţa de afişare a ştirii propriu zise, situată în jumătatea din dreapta a ecranului
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6.4.3.1 - Selectorul de ştiri

Selectorul de ştiri permite filtrarea ştirilor 
după câmpul de căutare Search key, sistemul
ţinând cont ca rezultatele găsite să aibă data 
de creare a ştirii între cele două opţiuni Start şi
Stop.

Coloana Ins specifică dacă ştirea are sau nu 
inserturi audio.

Coloana Duration arată lungimea ştirii 
obţinută prin însumarea duratei de citire a  
textului cu lungimea inserturilor ataşate ştirii.

Coloana No afişează numărul de citiri OnAIR 
(pe post) ale ştirii.

La acţiunea dublu-click pe o ştire, aceasta va fi
adăugată automat în ediţia activă din interfaţa 
prezentată mai jos.

 6.4.3.2 - Formarea ediţiei de ştiri

Editia de ştiri este definită prin data (Date)
şi ora (Hour) la care va fi  difuzată. Lista de
ore disponibile pentru a salva o ediţie de ştiri
se  setează  pe  server-ul  principal  în  fişierul
“NewsEditionTime.cfg”  localizat  in  “C:\Studio
II\Programs\Settings”.

Edition  TIME  exprimă în  ore,  minute  şi
secunde (h:mm:ss)  timpul  cumulat  al  ştirilor
selectate pentru ediţie (text+insert-uri audio).
Dacă  se  doreşte  repoziţionarea  unei  ştiri  în
buletinul de ştiri se utilizează butoanele News
UP şi News DOWN.
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Dacă ultima selecţie (click mouse) s-a făcut pe o ştire din News Edition (focus-ul este setat pe lista de
ştiri), prin apăsarea tastei SPACE, în interfaţa din dreapta va apare următoarea ştire din lista de ştiri, iar
counter-ul vechii ştiri se va incrementa cu +1. În felul acesta, crainicul de ştiri poate vizualiza toate ştirile
ediţiei, iar sistemul incrementează automat numărul de citiri în emisie al ştirilor.

Notă*  Interfaţa  News Edition are un corespondent în consola de emisie (DJ Console), astfel încât
operatorul din emisie să poată urmări textul ştirilor citite de crainic şi să aibă acces uşor la insert-urile
audio ataşate ştirilor.

  

Prin apăsarea butonului  Text INFO din interfaţa principală DJ Console, se accesează layer-ul de ştiri,
care conţine două interfeţe: News  şi Edition. 

News – interfaţa de filtrare a ştirilor existente în baza de date
Edition – interfaţa de selecţie a buletinelor de ştiri şi vizualizare a ştirilor
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Se  observă  că  operatorul  din
emisie poate selecta  ediţia pe
care  doreşte  să  o  afişeze
(specificând Date şi  Hour), iar
sistemul  listează  toate  ştirile
încărcate în respectiva ediţie.

La  click  pe  ştire,  este  afişat
textul  acesteia  astfel  încât
operatorul de emisie să-l poată
urmări concomitent cu crainicul
care-l citeşte.

Butonul  Insert  1,  permite
redarea  automată  a  insert-ului
audio  ataşat  ştirii  pe  canalul
audio  asignat  Paletei  de
Jingles. 

      
6.4.3.3. - Afişare ştire în NewsEdition

Revenind la Layer-ul de afişare ştire din modulul "Report&Settings/News/Edition" se observă existenţa (in
interfaţa de comenzi în partea inferioară), sub textul propriu zis al ştirii.
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Semnificaţia controalelor din această interfaţă este următoarea:

Label-ul roşu (h:mm:ss) arată lungimea ştirii selectate
Butonul Print permite listarea ştirii la imprimanta default asignată computerului

Butonul Insert 1 (pot să existe Insert2…Insert4) redă in PFL insert-urile ataşate ştirii

LIVE Read incrementează cu 1 numărul de citiri în emisie al ştirii, număr care va fi afişat în câmpul
OnAirHistory (-) şi (+) micşorează sau măresc fontul de afişare al ştirii.

Butonul Main MENU apelează funcţia de ieşire şi închidere a modului NEWS.

6.4.4 Dossiers (Dosare)

Dosarele  reprezintă  o  facilitate a modulului  NEWS de a grupa ştirile  introduse în  baza de date,  pe
anumite subiecte importante, considerate de interes major pentru redacţia de ştiri a staţiei de radio.

Dossiers  List –  este situată în  partea superioară  a
interfeţei  şi  afişează  lista  de  dosare  disponibile,
descrierea lor şi  numărul  de ştiri  existente în  fiecare
dosar.

Dossiers  Editor  –  este  situată  în  partea  de  jos  a
interfeţei Dossiers şi permite adăugarea de dosare noi
sau modificarea celor existente.

Ataşarea  unei  ştiri  la  un  dosar  se  face  din  interfaţa
Editor, selectând la momentul creării (sau modificării)
ştirii  în opţiunea combobox Dossier, numele dosarului
dorit.
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6.4.5 Reports (Rapoarte)

Este utilă pentru evaluarea calitativă şi cantitativă a informaţiilor introduse de reporterii şi editorii de ştiri
din staţia de radio. În funcţie de drepturile acordate fiecarui user, pot fi vizualizate doar rapoarte legate
de  ştirile  proprii  (NewsRead,  NewsInsDelMod)  sau  rapoarte  complete  pentru  toţi  utilizatorii  din
departamentul de ştiri (NewsEditor). 

News report per USER – afişează numărul de ştiri introduse de utilizatorii din redacţia de ştiri, în perioada
selectată, ordonându-le după numărul lor (raport cantitativ).

Top News per USER ratings -  afişează un clasament al userilor în funcţie de rating-ul mediu al ştirilor
introduse de ei în sistem, pentru perioada selectată (raport calitativ).

News List for selected USER – afişeaza lista ştirilor introduse de un user selectat, în perioada determinata
de datele Start şi Stop specificate în filtru.

7. MUSIC BOX

MusicBox a fost conceput pentru a satisface toate nevoile muzicale în materie de evenimente. Un 
adevarat tonomat muzical care contine, pe lânga playlist-ul  principal, colectii cu muzica specifica ce se 
pot accesa oricând e nevoie de a schimba atmosfera.

Realizarea acestor playlisturi se face astfel:

1. In meniul Reports&Settings=>Programs Department=>Music Generator Editor se creeaza programele 
muzicale dorite
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2. In interfata DJ Console pot fi observate toate programele muzicale definite la pasul anterior.

3. Prin accesarea linei muzicale dorite, in zona de playlist se incarca piesele care aferente liniei 
muzicale.

4. Aplicatia StudioQ va reda muzica din playlistul selectat pana la interventia utilizatorului, fie prin 
schimbarea liniei muzicale, fie trecerea StudioQ in play linie muzicala principala.

8. INTERACTIVE FM

Modulul este dedicat recepţionării  si vizualizării  mesajelor SMS, E-mail sau celor provenite din pagina
WEB a radioului, precum si managementului apelurilor telefonice care ajung în secretariatul de redacţie.
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La aceste facilităţi se adaugă posibilitatea de dialog text (Chat) cu colegii din radio, totul fiind disponibil
într-o singură interfaţă a programului STUDIO Q.

8.1 Consideraţii generale

  

Butoanele SMS, E-mail,  WWW şi  Tel notifică realizatorul asupra numărului de mesaje noi primite
pe fiecare canal de comunicare şi permit accesarea interfeţelor specializate de vizualizare a mesajelor
trimise de ascultători. În imagine, stânga sus, utilizatorii pot vizualiza playlist-ul activ în intervalul orar
selectat pentru programul muzical ales în StationID. 

8.2 Configurarea modului 

Modulul poate fi instanţiat pe toate calculatoarele din statia de radio radio care are achiziţionată o licenţă
STUDIO Q/InteractiveFM. Un computer din reţeaua locală va fi declarat Gateway, având rolul de a rula
programele ce culeg informaţiile din cele 3 canale de comunicare vizate: SMS Receiver, E-mail Receiver,
WEB Receiver. Aceste programe specializate vor prelua informaţia trimisă de ascultători (prin SMS, E-mail
sau postată pe pagina WEB a radioului) şi o vor salva în baza de date a server-ului Studio Emisie, astfel
încât toţi utilizatorii din radio care au drept de acces la modulul InteractiveFM să o poată accesa în mod
unitar, prin modulul InteractiveFM.
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8.3 Utilizarea modului 

Interfeţele  E-mail,  WEB,  SMS sunt  asemănătoare din punct  de vedere al  funcţionalităţii,  afişând pe
butonul propriu numărul de mesaje noi (necitite pe post) primite pe fiecare canal.

În exemplul de mai sus avem 8 SMS-uri necitite, 13 E-mail-uri şi 0 mesaje trimise pe interfaţa WEB
(www). De asemenea există şi două apeluri telefonice active în centrală.  La apăsarea oricărui buton
SMS, E-mail sau WEB va apărea o interfaţă asemănătoare cu cea de mai jos:

[*]  –  caracterul  *  de  pe  prima

coloană  semnifică  faptul  că  acest

mesaj nu a fost încă citit pe post.

[OnAir  READ]  –  la  acţiunea

utilizatorului  marchează   mesajul

selectat ca fiind citit pe post. Astfel,

se poate ‘semnaliza’ colegilor că el

nu mai este de actualitate.

[Delete] - şterge mesajul selectat

[Refresh]- reactualizează interfaţ

8.4 Interfaţa Apeluri telefonice

Interfaţa  Apeluri  telefonice  (TEL) ajută  la  o  mai  bună  comunicare  între  realizatorul  emisiunii,
producătorul  acesteia şi  secretariatul  de redacţie,  implementând un mod eficient de management al
telefoanelor pregătite pentru a intra în emisie. Scopurile pentru care a fost creată sunt următoarele:
◦ identificarea primară a interlocutorului (nume, oraş, preview discuţie)
◦ managementul timpului de aşteptare
◦ crearea unei arhive cu subiectele discutate în emisiuni şi ascultătorii interactivi 
◦ posibilitatea înregistrării totale sau parţiale a anumitor intervenţii telefonice
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8.4.1 Lista apelurilor telefonice din Emisie (Queue of the OnAir Phones)

Interfaţa este utilizată de realizatorul emisiunii pentru a obţine informaţiile despre apelurile în aşteptare,
playlist-ul activ şi legătura (Chat) cu redacţia. Se observă, în exemplul de mai sus, că există două apeluri
active, unul dintre ele depăşind limita de aşteptare setată la 3 minute. Pentru fiecare apel, la preluarea
liniei de către operatorul de emisie s-au introdus: Nume apelant, Locaţia din care sună, Scurt comentariu
asupra subiectului pe care doreşte să-l abordeze.

8.4.2 Interfaţa Chat
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În interfaţa  Chat,  producătorul  poate să
discute  cu  realizatorul  emisiunii  sau  cu
colegii din redacţie.

8.4.3 Istoricul unui ascultător “interactiv” (blacklist)

Câmpul Search permite căutarea în arhiva de apeluri telefonice a numărului sau a ascultătorului, pentru a
afla şi alte detalii despre el (istoricul convorbirilor purtate). 

8.4.4 Înregistrarea intervenţiilor Live

Interfaţa Digital Recorder este pregătită pentru înregistrarea unui segment din emisiune, fişierul Wav
rezultat fiind salvat în directorul c:\Studio II\Buff.

8.4.5 Interfaţa asistentului de producţie - Assistant PRODUCER 

Este utilizată de operatorul care preia telefoanele, pentru a oferi realizatorului emisiunii detalii despre
convorbirile în aşteptare.
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Forma permite atât adăugarea unui nou utilizator în emisie, cât şi căutarea în baza de date cu apeluri
telefonice a istoricului numărului de apel. 

8.4.6 Interfaţa asistentului de productie – DJ Console

Pentru o operare facilă a interfeţei, inclusiv în consola de emisie, s-a dezvoltat o formă simplificată a celei
prezentate în 7.4.1 – 7.4.6, în scopul unui control mai bun din partea Animatorului asupra telefoanelor
care se primesc în direct în timpul unei ediţii Live. 
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  Paşi de urmat:

➔ Animatorul/DJ-ul/operatorul preia convorbirea telefonică în mixer-ul de emisie.

➔ Apasă pe unul din butoanele “Line 1...10” corespunzătoare liniei centralei telefonice (acest pas se
poate automatiza dacă exista un protocol cunoscut de mixer). În acest moment se declanşează
un timer care arată timpul de aşteptare al ascultătorului.

➔ Dacă doreşte,  operatorul  poate completa unele câmpuri,  care sunt opţionale, privind: numele
ascultătorului  care  a  intrat  în  direct,  localitatea,  numărul  de  telefon,  comentarii  legate  de
starea/scopul ascultătorului.

➔ După ce operatorul a apăsat unul din butoanele “Line 1...10” (pasul 3), sunt avertizate în mod
automat persoanele care mai au deschise interfeţele InteractiveFM pe computerele lor.

➔ În momentul în care intervenţia ascultătorului s-a terminat, linia deschisă pentru acest ascultător
se închide prin apăsarea încă o dată a butonului “Line 1...10” corespunzător acestei intervenţii.
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9. ANEXE

9.1 Integrare SONIFEX cu facilități GPIO

Pentru studiourile de radio care își doresc un plus de calitate a sunetului la ieșirea audio a calculatorului 
de emisie și controlul anumitor funcții ale software-ului StudioQ direct din consola de mixaj, am abordat 
gama plăcilor de sunet profesionale SONIFEX, cu o dezvoltare primară pentru placa de sunet PC-AD2.
Dincolo de calitatea profesională recunoscută a sunetului SONIFEX dată de ieșirile stereo balansate ale 
plăcii cu o rezoluție a sunetului de 24 de biți și rata de eșantionare de până la 192kHz, integrarea cu 
StudioQ a implicat și dezvoltarea unei interfețe compatibile de comunicare prin GPIO, care ‘conectează‘ 
astfel StudioQ la intrările specifice. 

În configurația de dezvoltare implementată prin aplicația bridge PC-AD2 GPIO | StudioQ, la cererea 
clientilor s-a făcut o implementare personalizată prin preluarea acțiunii de deschidere în mixer a căii 
audio principale și transmiterea acesteia către StudioQ (DJ Consola, playlist) astfel încât aplicația 
StudioQ/DJConsole primește comanda INPUT1 și o transformă în mesaj de activare mod GENERATOR, 
startând consola de emisie.
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Când operatorul de emisie închide această intrare din mixer, se generează comanda de oprire player și 
aplicația StudioQ trece automat în modul LIVE.

 

Tot prin intermediul mixerului de studio, asignând conexiunea INPUT 2 a plăcii SONIFEX, se startează în 
redare audio elemente din Paleta de Jingles cu prima opțiune selectată de utilizator. Aplicația poate 
difuza consecutiv elemente marcate ca și CartItem în paleta de jingle. Dacă faderul din mixer trece în 
starea OFF, se oprește și redarea din paleta de jingles.

 

Caracteristicile plăcii de sunet SONIFEX PC-AD2 :

- 2 intrări și ieșiri independente AES-3 cuplate prin transformator

- 2 intrări și ieșiri stereo independente de nivel înalt echilibrat.

- Intrarea INPUT 1 poate acționa și ca un microfon stereo sau intrare mono mono dual, cu +48V 
phantom power și limitator

- 1 intrare de sincronizare AES-11

- 2 GPIO opto izolate

- Rezoluție audio pe 24 de biți

- Rate de eșantionare de până la 192kHz
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- Convertoare de rate de eșantionare asincrone pe fiecare intrare

- Sincronizarea cardului la orice intrare, intrare AES-11 sau altele Card PC-AD2

- Drivere pe 32 și 64 biți pentru Windows7 / 8/10, Windows Server 2008 / R2, 2012 / R2

- Conform WDM care acceptă API-urile Wave, DirectSound, DirectShow și Core Audio

- Înregistrare / redare simultană pe canal
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