Ръководство за ползване на програмата Сотис
За програмата
Сотис представлява професионална програма за астрологични изчисления.
Сериозен и универсален инструмент както за професионални астролози, така и за любители.
Отличителни особености на програмата Сотис:
-възможност гъвкаво да се настройва екранът на програмата, съобразно различни задачи на
астролога.
Огромно количество инструменти и функционални възможности.
Постоянно разширяване на програмата, благодарение на разработването на нови модули, не
само то авторите на програмата, но и от други, независими разработчици.

Основни възможности на програмата
-

-

-

-

-

Построяване на няколко карти едновременно- наложени една на друга или поставени
една до друга на екрана.
Блок, наречен АСТРОКАРТОГРАФИЯ, който позволява бързо и нагледно да се променят
координатите на градовете и едновременно с това изменящата се натална карта, за да
се стигне бързо и лесно до желата релокация.
Базата данни на програмата позволява да се съхраняват фотографии и коментари към
всеки хороскоп или събитие. Също и да се ползват базите данни от програми като ZET,
Almagest, Skywalker, Uranus
Опция за търсене по база данни, която позволява откриване на карти с еднакви
параметри като например планети в знаци, домове, аспекти и всекъзможни варианти
на тези критерии.
Около 3000 личности са записани в базата при закупуване и инсталиране на
програмата.
СКАНЕР на АСПЕКТИ. Тази опция позволява да се открият всички образували се аспекти
и да се изведат точните дати на тяхното образуване за определен период от време в
прогресиите, дирекциите и други карти, както и датите на ингресии в знаци и домове.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ на натална карта, синастрическа, транзитна, транзитно –натална, с
възможност за редактиране на текстовете на програмата.
Множесво видове Дирекции и Прогресии, с възможност за тяхното лесно коригиране и
настройка. Възврат на планети, фазов Лунар.
Пресмятане на астероиди и неподвижни звезди с възможност да се обозначават върху
наталната карта, както и да се проверят аспектите към тях.
Голям каталог на парсовете с възможност за редакция, добавяне на нови формили и
отразяването им в екрана на наталната карта.
Пет плоскости на проекция:
Слънчев зодиак
Земен зодиак
Плоскост на първия вертикал
Плоскост на хоризонта(Local Space)
Екватор
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-

Техники на традиционната астрология(фирдар, соларен фирдар, децениалий, афесис,
есенциални достойнства)
Построяване на верижки по диспозиции по владение, изгнание, екзалтация и падение.

Други особености на прогрмата:
-

Пресмятане на лунния календар
Показване на динамична таблица на аспектите
Тридесетградусник
Ядро на космограма
Съединание със звездите
Пресмятане на биоритмите
Астрокалкулатор
Настройка на цветовата алитра на програмата
Тест на Люшер
И-Дзин (Китайска книга на промените)
Съвместимост по китайския календар
Вълни на съдбата
Затъмнения
Блок на Ведическата астрология
Разширен блок на Фън-шуй
Тип на структурата по Аюрведа и меридиани

Как да инсталираме програмата и поставим „ключа“
Не поставяйте електронния ключ(зелената флашка), докато не стигнете до съответния
раздел. В който се казва, че трябва да го направите!
Инсталирането на програмата (рус.Установка программьi) е максимално улеснена и не изисква
големи компютърни познания.
След като инсталирате CD-то, Windows-ът сам ще намери и пусне файла за инсталиране.
Ако това не се случва, е необходимо за стартирате файла X:SotisRun.exe(където Х е името
на вашия CD вход). След това следвайте въпросите и натистенете бутона
"Установить". Изберете вариант за инсталиране(Московская академия астрологии
напр.) и инсталирайте програмата. След това :
1.
2.
3.
4.
5.

Изключете компютъра
Поставете електронни Ключ
Включете компютъра
Стартирайте от CD-то файла Setup.exe
На работния плот ще се появи икона на програмата. Натиснете я и ще пуснете
програмата.
6. При първото пускане на програмата ще ви бъде предложено да инсталирате
драйвера на електронния Ключ. Приемете това предложение.
7. След като инсталирате драйвера на Ключа, трябва да рестартирате компютъра.
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8. След това програмата е готова за употреба.

Електронният ключ
Той служи за защита на програмата от незаконно разпространение и ви позволява да я
пренасяте на който компютър пожелаете, което е предимство и удобство.

Първи стъпки
Построяване на хороскоп
1. В горното меню на програмата изберете "Гороскоп", след това "Создать новый"

2. Ще се отвори прозорец "Данные карты"
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3. Трябва да попълните полетата
"Имя/Событие", "Дата", "Время", "Широта", "Долгота"

4. Натиснете ОК

За да попълните данните в полетата "Широта" и "Долгота", можете да ползвате
Атласа , натискайки бутона

Намерете нужния град и натиснете ОК

Съответните данни може да бъдат взети от "Базы данных", след като кликнете на
бутона

Втори вариант за построяване на хороскоп
1. На панела с инструментите кликнете върху
2. В прозореца "Данные карты" запълнете необходимите данни, както е описано
по-горе.

3. Натиснете "Ок"
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Добавяне, промяна или премахване на хороскоп
Добавяне на карта
1. На панела с инструменти кликнете върху
2. В прозореца "Данные карты" попълнете полето и кликнете ОК

Премахване на хороскоп
1. На панела с инструменти в лявата горна част на екрана на програмата кликнете върху

2. В списъка с построени карти изберете чрез кликане тази, която искате да отстраните

Промяна на данните на картата (вариант 1)
1. На панела с инструменти кликнете върху
2. В списъка на карти изберете тази, която искате да промените
3. След кликането ще се появи форма, в която може да промените данните или да ги
вземете от базата данни.
4. Натиснете ОК

Промяна на данните на картата (вариант 2)
1. С левия клавиш на мишката кликнете върху колелото(в полето, където са разположени
планетите), данните на което трябва да промените.
2. След кликването ще се появи форма, в която можете да промените данните или да ги
вземете от базата данни.
3. Натиснете ОК

Промяна на данните на картата (вариант 3)
1. С десния бутон на мишката кликнете върху полето на картата, където се рисуват
аспектите. В новопоявилото се меню натиснете Изменить карту и изберете от
списъка нужната.
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2. След като кликнете, ще се появи форма, в която можете да промените данните или да
ги вземете от базата данни.
3. Натиснете ОК
Да променяте можете единствено вече построена карта. Ако тя още не е създадена, не
можете да я променяте…

Изменение на часа на картата с помощта на прозореца за
динамика на времето
На работния плот на програмата има прозорец с динамика на времето

Горното поле съдържа списък на всички построени карти.
Тикчето преди всяка от картите означава, че часът на хороскопа ще се променя при
промяната на времето в прозорчето за динамика на времето.
По-надолу е посочено кратко обозначение на картата:
нт - натална карта
тр - транзитна карта
пр - карта прогресия
др - карта дирекция
об - карта обръщане на планета

по-долу е посочена стъпката на промяна в единицата време.

6

Може да се зададе всякаква единица време, дори и произволна:
За това трябва да изберете опцията "Ввод" и след това да въведете желаната
стъпка, с която величина ще се променя картата.

В долната част на прозореца с динамика на времето се намират копчетата с единично и
тройно обозначение на стрелки.
Единичната стрелка [>] означава, че при едно кликване на нея, часът на картата
ще се измени с една единица време, тоест с една стъпка.
Тройната стрелкичка [>>>] означава, че при еднократно кликване зададеният
изначално час на картата ще започне да се променя, докато не натиснете
повторно, но само веднъж същото бутонче.

Запазване на карти във файл и BMP изображение
Запазване на карти във файл
Програмата позволява да се съхрани създадената карта във файл.
1. За това е необходимо да се кликне в менюто на "Гороскоп" и да се избере
"Сохранить"

2. В новопоявилия се прозорец да се въведе името на файла.
3. Натиснете ОК
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Запазване като изображение

1. За това е необходимо да се кликне в менюто на "Гороскоп" и да се избере
"Сохранить как рисунок"

2. В появилото се прозорче посочете къде желаете да бъде апазено то, името и типа
на файла.
3. Натиснете ОК

Настройки на програмата
Каталог на обектите
Този пункт от менюто служи да преглеждане на параметрите на обекти, използвани в
програмата и техните настройки
Горното поле отразява типа карта и нейните данни. Всички значения на обектите, представени
в таблицата по-долу, ще се отнасят до нея.
Отделните прозорчета.
"Выбранные"
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Всеки обект, който се намира в дадения списък ще се ползва за пресмятане и извеждане на
екран.
Кликайки с мишката в лявото поле(колонката с кръстчетата) пред определения обект може да
се премахне от списъка.
"Основные"

Списъкът на обекти в тази, така наречена прозорчето се отнася до основните такива.
Обекти, срещу които в първата колонка стои знакът ">" се отнасят към избраните, т.е.
тези, които се намират в прозорчето "Выбранные"
Този знак ">" се обозначава като кликнете на левия бутон на мишката в първата
колонка срещу обекта, който е необходим за извеждането на екран.
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Списъкът съдържа повече от 3900 астероида.
Обекти, срещу които в първата колонка стои знак ">", се отнасят към избраните, т.е.
които се намират в прозорчето "Выбранные".
Това се отбелязва чрез кликането с левия бутон на мишката в първата колонка,
срещу обекта, който ви е необходим за извеждане на екрана.
"Фиктивные"
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Списъкът в това прозорче съдържа фиктивни точки.
Обекти, срещу които в първата колонка стои знак ">", се отнасят към избраните, т.е.
които се намират в прозорчето "Выбранные".
Този знак ">" се обозначава като кликнете на левия бутон на мишката в първата
колонка срещу обекта, който е необходим за извеждането на екран.
За промяната на данните за пресмятане на обекта, той трябва да бъде избран чрез
кликване върху името му и натискане на бутона
Ще се появи прозорец, в който ще може да промените параметрите на обекта.

11

"Парсы"
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Списъкът в това прозорче съдържа парсите(жребиите)
Обекти, срещу които в първата колонка стои знак ">", се отнасят към избраните, т.е.
които се намират в прозорчето "Выбранные".
Този знак ">" се обозначава като кликнете на левия бутон на мишката в първата
колонка срещу обекта, който е необходим за извеждането на екран.
Списъкът на парсите може да се разширява и допълва чрез натискането на бутона

Полетата "Идентификатор", "Наименование" и "Школа" се запълват по ваше
усмотрение.
В края на полето "Идентификатор" има сив квадрат (със символ или без). При
натискането на който може да се измени или зададе символ на обекта.
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В лявото поле са изведени всички символи, които се използват в програмата.
Кликайки с мишката на всеки един т тях, в дясно на екранчето ще се появяват в увеличен вид.
Всеки символ съществува в три варианта: "Мелкий" ("Small"), "Средний" ("Middle"),
"Крупный" ("Large")
Разделянето на размери е необходимо за правилното мащабиране при изменението
на размерите на екрана.

- създаване на допълнителна клетка в набора от символи
- създаване на допълнителна клетка в набора от символи и копирането в нея на изведения
символ.
- премахване на клетката.
- курсори за преместване на изображения в клетка.
Последните два курсора служат за увеличаване или намаляне на размерите на клетката.
Промяна на рисунъка на символа се осъществява чрез добавянето и премахването на точки с
курсора на мишката в дясната част на прозореца за настройки.
Важно е да се помни, че при промени или добавяне на символи трябва да се провери дали тва
е направено и в трите варианта еднакво.
За да се запазят промените, натиснете ОК
В полето "Одиночная формула или формула мужчины" се въвежда формула за
пресмятане на парса.
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Ако цялата формула или нейна част бъде поместена в квадратни скоби, нейният разчет ще
отчита дали става въпрос за дневно или нощно раждане.
За дневна карта ще се вземе формулата във вида, в койот е записана, а за нощна карта, всичко,
което се съдържа в квадратните скоби, ще измени знака си към противоположния.
Например формулата H1+[MON-SUN], ще означава
за дневна карта – Първи дом + Луна – Слънце
за нощна карта – Първи дом + Луна + Слънце, тоест знакът в квадратни скоби ще се
промени към противоположния.

Във формулите се използват следните съкращения:

H1,H2,H3...H12 – домове от 1 до 12;
SUN - Слънце; MON - Луна; MER - Меркурий; VEN - Венера; MAR - Марс; JUP Юпитер; SAT - Сатурн; NEP - Нептун; URA - Уран;
PLU - Плутон;

За внасянето на промени или наименованието на парса, трябва да се натисне
За запазване на промените натиснете ОК

Ако в полето "Формула женщины" се въведе формулата, то за разчета на парса
ще се използват различни формули за мъжка и женска карта.

Бутонът
е предназначен за настройката на цвета на всеки обект, представен в
таблицата "Каталог объектов".
"Звезды"
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Този списък съдържа звезди.

Обекти, срещу които в първата колонка стои знак ">", се отнасят към избраните, т.е.
които се намират в прозорчето "Выбранные".
Този знак ">" се обозначава като кликнете на левия бутон на мишката в първата
колонка срещу обекта, който е необходим за извеждането на екран.

ОСНОВНИ ПРЕДПОЧИТАНИЯ(раздел настр.прогр.)
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