Lotek – instrukcja obsługi programu.

Program Lotek powstał z myślą o graczach w Totalizatora Sportowego. Umożliwia szybkie pobranie
aktualnych wygranych w grach: Lotto, Mini Lotek, Multi Multi i Joker oraz ich porównanie względem
własnych typowań. Tym samym ułatwia sprawdzanie wyników w szczególności tym graczom, którzy
zawierając zakłady skreślają regularnie te same numery.

Instalacja
W celu zainstalowania programu należy uruchomić program setup.exe i stosować się do
pojawiających komunikatów.
W momencie pojawienia się pytania:

klikamy OK w celu akceptacji instalacji bibliotek bazy danych.
Program pod systemem Windows VISTA musi być uruchamiany z prawami administratora. Można to
zrobić na dwa sposoby:
1. Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę programu i wybieramy opcję: Uruchom jako
administrator.
2. Aby program każdorazowo był uruchamiany z prawami administratora klikamy prawym
przyciskiem myszy na ikonie programu i wybieramy Właściwości. Następnie w zakładce Zgodność
zaznaczamy opcję Uruchom ten program jako administrator.

Rejestracja programu.
Program jest udostępniany w wersji demonstracyjnej umożliwiającej pobranie 5 (10 w przypadku
Multi Multi) wyników losowań.
W celu odblokowania pełnej funkcjonalności należy otrzymany plik z kluczem licencyjnym (Lotek.lic)
skopiować do katalogu z programem.

Dostępne funkcje programu.

Typowane numery
Funkcja umożliwia wpisywanie własnych typowań, zarówno dla zakładów zwykłych, jak i gier
systemowych.

Ponadto za pomocą pól wyboru: pobieraj wyniki losowania i sprawdź wygraną po pobraniu wyników
określamy działanie programu po uruchomieniu opcji pobierz i sprawdź wyniki.

Wyniki losowań
W tabelach znajdują się pobrane wyniki losowań.

Z tego poziomu istnieje możliwość sprawdzenia wygranej w zaznaczonym losowaniu.

Pobierz i sprawdź wyniki
Funkcja służy do pobrania aktualnych wyników losowań zamieszczonych na stronie www.lotto.pl i
zarejestrowaniu ich w programie Lotek oraz sprawdzeniu wygranych względem własnych typowań
(zależnie od ustawień w opcji Typowane numery).

Pobierz wyniki archiwalne
Program Lotek umożliwia pobranie archiwalnych wyników dla poszczególnych losowań. Dostępne
archiwa zawierają wyniki losowań:
•
•
•

Lotto
Mini Lotto
Multi Multi

- od 27.01.1957
- od 31.03.1976
- od 18.03.1996

•

Joker

- od 09.04.2010

Statystyka
Aktualnie dostępne statystyki:
•

•

•

•

Lotto
◊ najczęściej losowane liczby (podaje krotność wylosowania liczb);
◊ trafienia we wszystkich losowaniach (tworzy zestawienie wszystkich wygranych);
◊ częstotliwość występowania par (zestawienie wszystkich kombinacji par liczb z krotnością ich
wystąpienia oraz w podsumowaniu informacja o najczęściej występujących parach liczb);
◊ powtarzalność liczb w kolejnych losowaniach (podawana jest informacja o ilości wystąpienia
liczby w dwóch kolejnych losowaniach);
Mini Lotto
◊ najczęściej losowane liczby;
◊ częstotliwość występowania par;
◊ powtarzalność liczb w kolejnych losowaniach;
Multi Multi
◊ najczęściej losowane liczby;
◊ częstotliwość występowania par;
◊ powtarzalność liczb w kolejnych losowaniach;
Joker
◊ najczęściej losowany Joker;

O programie
Zamieszczono tu informację o wersji programu i danych licencyjnych.

