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Instrucţiuni pentru utilizarea micro-aplicaţiei "Descoperitorul"

Vă mulţumesc pentru interesul acordat acestei mici aplicaţii - "Descoperitorul" !
Cu ajutorul acesteia puteţi afla dacă numerele favorite au apărut în extragerile realizate începând cu august 1993.
Utilizarea aplicaţiei este foarte simplă:
 - introduceţi în celulele J1 - K1 - L1 - M1 - N1 - O1 - P1 - Q1 - R1 numerele favorite, după care apăsaţi butonul
"Afiseaza !" ;
 - butonul "Afiseaza !" determină compararea numerelor din celulele J1 - K1 - L1 - M1 - N1 - O1 - P1 - Q1 - R1 cu toate 
numerele de la extragerile Loto 6 din 49;
 - după câteva secunde (în funcţie de puterea calculatorului dvs.) vor fi afişate descrescător extragerile la care s-au obţinut 6, 
5, 4, respectiv 3 rezultate (extragerile cu 2, 1 sau 0 rezultate nu interesează…);

 - în cazul în care, la apăsarea butonului "Afiseaza !", va apărea minunea de mai jos, urmaţi paşii următori;

 - intraţi în meniul Tools  / Macro  / Security ;

1. Aici introduceţi numerele 
dvs. favorite.

2. Daţi clic stânga pe buton.

3. Aici vor apărea 
rezultatele de la 
extragerile cu mai 
mult de 4 numere.



 - Bifaţi butonul radio ca în imagine (Low); Clic pe OK şi…aproape gata. În cazul în care tot va apărea minunea de mai sus, 
închideţi Excel-ul şi reporniţi-l; de-acum încolo totul ar trebui să meargă strună.

 - în cazul în care, la deschiderea fişierului "Finder_6-49.xls", va apărea minunea de mai jos, daţi clic pe "Enable Macros" şi 
totul va funcţiona OK.

Important !

Deşi este adevărat că aşa-numitele "macro"-uri pot conţine viruşi, în cazul de faţă macro-ul pe care l-am realizat face doar 
căutarea numerelor din extrageri. Atât şi nimic mai mult. 

Opţional

Butonul de mai jos l-am implementat cu gândul că veţi dori să găsiţi extragerea de la o anumită dată, astfel că, prin clic pe el, 
tabelul se va ordona descrescător după data extragerilor.

În final

Poate vă intrebaţi de ce sunt 9 numere pe care le puteţi căuta şi nu doar 6 ?! Simplu: există variante combinate care se pot 
juca, în acest fel crescând şi sansele de câştig.

Actualizare

Baza de date cu numerele ieşite câştigătoare se actualizează săptămânal, astfel că nu ezitaţi să descărcaţi aplicaţia la zi. 
Pagina unde găsiţi link-ul pentru descărcarea variantei actualizate:
http://rezultate-loto-6-din-49.microhost.ro/

Alte întrebări ?

În cazul în care aveţi întrebări la care nu aţi descoperit răspunsul în această pagină, puteţi să-mi trimite-ţi un email la adresa 
contact@microhost.ro.


