
Annex : Philips Flat TV Slideshow Format

Huomautuksia:
- Tämän asiakirjan viimeisin versio löytyy Philipsin tukisivulta (www.philips.com/support).

Löydät tämän aineiston ja muita siihen liittyviä tiedostoja käyttäessäsi televisiosi tyyppinumeroa (esim.
32PF9956/12).

- Philips ei vastaa mistään ongelmista, joiden syynä pidetään tämän asiakirjan sisältöä. Virheet, joista on ilmoitettu
Philipsille, korjataan ja julkaistaan Philipsin tukisivulla mahdollisimman pian.

• Diaesitys käyttää tavallista ASCII XML syntaksia, jolla voit luoda ja muokata diaesitystiedostoja
yksinkertaisilla työkaluilla.

• Kaikkien verkon sisältöön tehtävien viitteiden pohjana on oltava sisällön globaalinen osoite.

• Kannettavan muistin (Portable Memory/PM) sisällöllä ei ole globaalista osoitetta; siitä johtuen sisältöä
PM:stä ei voi koskaan ottaa  diaesityksestä, ellei sitä ole tallennettu ensiksi itse PM:lle.

• Kannettavuuden ylläpitämiseksi PM:lle tallennetun diaesityksen tulisi viitata VAIN saman PM:n
sisältöön. Globaalisten osoitteiden käytöstä voi  olla seurauksena epäjohdonmukaisuuksia, jos PM:a
käytetään ei-verkotetussa CE-laitteessa. Se ei ole kiellettyä, mutta on suositeltavaa käyttää
asianmukaisia verkotettuja laitteita.

• On suositeltavaa, että URL:n viitatessa PM sisältöön, perustana on suhteellinen polku, joka alkaa
hakemistosta, jonne diaesitys on tallennettu.Tämä polku sisältää PM:n laitteen tai aseman nimen.

Absoluuttinen polku sisältöön on myös tuettu.

- suhteellinen polku: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, …

- absoluuttinen polku: USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organisation.jpg, …

Yleiset säännöt

Johdanto

Tässä dokumentissa kerrotaan, kuinka voidaan tehdä Philips-diaesitystiedosto, jossa on taustaääni.
Ota huomioon, että tämän asiakirjan sisältö on tarkoitettu käyttäjille, joilla on riittävät tekniset taidot
tai jotka tuntevat ohjelmiston.

Aloita diaesitys avaamalla diaesitystiedosto tv:n selaimessa.

& Paina kauko-ohjaimen = painiketta, kun olet asettanut muistikortin tai USB laitteen ja kytkenyt
tv:n päälle.

é Siirry paikkaan, johon tallensit diaesitystiedoston (.alb) kannettavassa muistilaitteessa (Portable
Memory/PM).

“ Valitse diaesitystiedosto ja aloita diaesitys painamalla OK painiketta.
‘ Lopeta diaesitys painamalla OK painiketta.
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Seuraava taulukko kuvaa XML syntaksia.

Tuetut XML-tunnisteet

Tunnisteen nimi

philips-slideshow

title

audio

slide-duration

slides

slide

Käyttö

pakollinen

valinnainen

valinnainen

valinnainen

pakollinen

valinnainen

Kuvaus

Philips diaesityksen allekirjoitus ja versio.

Soittolistan otsikko.

Audio-URL merkin jälkeen määrittelee taustalla kuuluvan
musiikin diaesityksen aikana.
Yksittäinen laulu tai soittolista (.m3u & .pls) ovat ainoat
pätevät audioviitteet. Muusta viitteestä ei saa audiotoistoa. Jos
valitaan yksittäinen laulu, laulua toistetaan loputtomiin. Jos
valitaan soittolista, sen kappaleet soitetaan ja toistetaan
soittolistan lopussa.

Dian oletettu esitysaika (0,1 sekunteina). TV sovelluksen ei ole
pakko tukea tätä tunnistetta. TV sovellus voi pakottaa yhden
tai useamman määritellyn näyttöajan käytön. (32PF9956/12 TV
ei tue tätä)

Tunnistaa esitettävät diat.

Tunnistaa yksittäisen dian URL.

Alla olevaa formaattia ja syntaksia käytetään diaesitystiedoston (yksinkertainen ascii teksti) luomiseen
päätteellä .alb (.ALB)

Esimerkkejä: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, … 

Tekstitiedoston luomiseen on käytettävä seuraavaa syntaksia:

Yleinen formaatti

<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?> 
<philips-slideshow version="1.0" >

<title>Title of the slideshow</title>
<audio>audio_url</audio>
<slide-duration>30</slide-duration>
<slides>

<slide>slide_1_url</slide> 
<slide>slide_2_url</slide> 
<slide>slide_3_url</slide> 
<slide>slide_4_url</slide> 
<slide>slide_5_url</slide> 
<slide>slide_6_url</slide> 
...  
<slide>slide_N-1_url</slide> 
<slide>slide_N_url</slide> 

</slides>
</philips-slideshow>
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Esimerkki

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<philips-slideshow version="1.0" >

<title>Select this to start slideshow</title>
<audio>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Nature_clip.mp3</audio>
<slide-duration>80</slide-duration>
<slides>

<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips001.jpg</slide> 
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips002.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips003.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips004.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips005.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips006.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips007.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips008.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips009.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips010.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips011.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips012.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips013.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips014.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips015.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips016.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips017.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips018.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips019.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips020.jpg</slide>

</slides>
</philips-slideshow>


