
Annex : Philips Flat TV Slideshow Format

Megjegyzések:
- Ennek a dokumentumnak az utolsó verziója a „Philip-Támogatás” web-oldalon érhető el. (www.philips.com/support) 

Ahhoz, hogy meg tudja találni ezt a dokumentumot és a vele kapcsolatos fájlokat, adja meg az Ön TV-készülékének
típusszámát (például 32PF9956/12).

- A Philips semmiféle olyan problémáért nem vállalja a felelősséget, amely a jelen dokumentum tartalmával
kapcsolatosan merült fel. Azok a hibák, amelyekről értesítették a Philipset, a legrövidebb időn belül kijavításra
kerülnek, és az erre vonatkozó értesítés a támogató oldalon meg fog jelenni.

• A bemutatók egyszerű ASCII-fájlokban kerülnek megírásra XML nyelven, ez lehetővé teszi a
megszerkesztésüknél az egyszerű eszközök használatát.

• A hálózati tartalomra vonatkozó minden hivatkozást globális címzés formájában kell megadni.

• A hordozható memóriaegységek (PM) memóriájába beírt tartalom globális címmel nem rendelkezik,
ezért hivatkozás azokra más PM-eken végzett prezentációkból nem lehetséges.

• A hordozhatóság védelmében a PM-en tárolt prezentáció CSAK ugyanezen a PM-en rendelkezhet
hivatkozásokkal.A globális cím formájában megadott hivatkozások hibát eredményezhetnek abban az
esetben, ha a PM-et a hálózathoz nem csatlakoztatott készülékkel használják. Ez a javaslat, mindezek
ellenére, nem jelent kifejezett tiltást.

• A PM tartalmára vonatkozó URL hivatkozásokat ajánlott viszonylagos (relatív) út formájában ajánlott
megadni attól a könyvtártól, amelyben a prezentáció található. Ez az út tartalmazza a PM eszköz vagy
meghajtó nevét.

Úgyszintén támogatottak a fenti utak abszolút formátumban megadva.

- relatív formátum: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, …

- abszolút formátum: USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organisation.jpg, …

Általános szabályok

Bevezetés

Ebben a dokumentumban ismertetésre kerül a Philips, hanggal kísért dia-bemutató előkészítésének
módja.
A dokumentum olyan felhasználók számára készült, akik gyakorlattal rendelkeznek technikai és
program-eszközökkel végzett munkák területén.

Ahhoz, hogy megkezdhesse a bemutatót, nyissa meg a dia-prezentációs fájlt a TV-készüléke Tartalom
Böngészőjében (Content Browser).

& Csatlakoztatva a memóriakártyát vagy az USB-berendezést, kapcsolja be a TV-készüléket és nyomja
meg az = gombot a távirányítón.

é Lépjen be a dia-prezentációk (.alb) könyvtárába a hordozható memóriaegységben.
“ Jelölje ki a bemutatandó fájlt és nyomja meg az OK gombot a bemutató indításához.
‘ A bemutató leállításához nyomja meg az OK gombot.
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Az alábbi táblázatban bemutatásra kerül az XML-tag -ek szintaxisa.

Támogatott XML-tag -ek

A tag megnevezése

philips-slideshow

title

audio

slide-duration

slides

slide

Alkalmazás

kötelező

szabadon
választható

szabadon
választható

szabadon
választható

kötelező

szabadon
választható

Leírás

A Philips dia-prezentáció szignója a verzió feltüntetésével.

A lejátszandó fájlok listájának fejléce.

Az ez után a tag után következő audió-fájl URL biztosítja a
prezentáció zenei aláfestését. Hivatkozások csak különálló
zenei kompozíciókra lehetnek, vagy pedig a listára (.m3u és
.pls). Egyéb hivatkozásokkal a hangosítás nem fog működni.
Abban az esetben, ha a hivatkozásban különálló kompozíció
szerepel, az ciklikus formában kerül lejátszásra. Ha a listát
tünteti fel, egymás után minden felvétel lejátszásra kerül, majd
pedig a lejátszás ismétlődik a lista elejétől.

A dia alapértelmezett (0,1 másodpercenkénti) megjelenítési
időtartama.A TV-alkalmazásoknak nem okvetlenül kell
támogatniuk ez e tag-et.Az alkalmazás támogathat egy vagy
több meghatározott megjelenítési időtartamot. (A
32PF9956/12 sorozathoz tartozó TV-készülékekben a
támogatás hiányzik.)

Azonosítja a bemutatandó diákat.

Azonosítja az egyedi dia URL-jét.

.alb kiterjesztésű (.ALB) dia-prezentációs fájl létrehozásához felhasználásra kerül az alább ismertetett
szintaxis és formátum (egyszerű ASCII-szöveg).

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

A szövegfájl az alábbi szintaxis alá van rendelve:

Általános formátum

<?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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Példa

<?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>


