
Annex : Philips Flat TV Slideshow Format

Opmerkingen :
- De meest recente versie van dit document kunt u vinden op de support website van Philips

(www.philips.com/support). Gebruik het typenummer van uw TV (bijv. 32PF9956/12) om deze documentatie of
andere files die ermee verband houden te vinden.

- Philips kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen die voorkomen als gevolg van de inhoud van dit
document. Fouten die aan Philips worden gemeld zullen worden gecorrigeerd en zo snel mogelijk op de support
website van Philips worden gepubliceerd.

• De slideshow gebruikt de eenvoudige ASCII XML syntaxis om het de gebruiker mogelijk te maken
slideshow-bestanden te maken en te wijzigen met behulp van eenvoudige software programma’s.

• Alle referenties naar netwerkinhoud moeten gebaseerd zijn op het volledige adres van de inhoud.

• De inhoud van een draagbaar geheugen heeft geen algemeen adres; daarom kan niet naar dergelijke
inhoud worden verwezen in een slideshow die niet op het draagbaar geheugen zelf werd bewaard.

• Om de draagbaarheid te behouden, mag een slideshow die op een draagbaar geheugen werd
bewaard ENKEL verwijzingen bevatten naar inhoud die in hetzelfde draagbare geheugen werd
bewaard. Verwijzingen naar algemene adressen kunnen resulteren in onverenigbaarheden indien het
draagbaar geheugen wordt gebruikt op een CE-toestel dat niet op het netwerk is aangesloten. Het
wordt echter niet verboden, maar enkel aanbevolen.

• URL’s met verwijzingen naar de inhoud van een draagbaar geheugen zijn het best gebaseerd op een
relatief pad vanuit de directory waar de slideshow is bewaard. Dit pad vermeldt de naam of de drive
van het draagbaar geheugen.

Een absoluut pad wordt eveneens ondersteund.
- relatief pad: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, …
- absoluut pad: USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organisation.jpg, …

Algemene regels

Inleiding

Dit document legt uit hoe u een Philips slideshow-bestand met achtergrondgeluid kunt maken.

Er dient te worden opgemerkt dat de inhoud van dit document eerder bestemd is voor gebruikers met
een technische kennis of met een grondige kennis van software.

Om de slideshow te starten opent u het slideshow-bestand in de Content Browser van uw TV.

& Druk op de =-toets op de afstandsbediening nadat u een geheugenkaart of USB-stick hebt
ingebracht en de TV hebt ingeschakeld.

é Ga naar de plaats waar u het slideshow-bestand (.alb) op uw draagbaar geheugen hebt bewaard.
“ Selecteer het slideshow-bestand en druk op de OK-toets om de slideshow te starten.
‘ Druk op de OK-toets om de slideshow te onderbreken.
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De hiernavolgende tabel biedt een beschrijving van de XML-syntaxis.

Ondersteunde XML-tags

Naam van de tag

philips-slideshow

title

audio

slide-duration

slides

slide

Gebruik

verplicht

optioneel

optioneel

optioneel

verplicht

optioneel

Beschrijving

Philips-signatuur en de versie.

De titel van de playlist.

De audio-URL die op deze tag volgt zal bepalend zijn voor de
muziek die tijdens de slideshow op de achtergrond wordt
afgespeeld. Een enkel muziekstuk of een playlist (.m3u & .pls)
zijn de enige geldige audio-referenties. Bij andere verwijzingen
zal geen muziek te horen zijn. Als naar een enkel muziekstuk
wordt verwezen, zal dat muziekstuk telkens worden herhaald.
Als naar een playlist wordt verwezen, zal de playlist volledig
worden afgespeeld en na het einde ervan worden herhaald.

De standaard tijd waarin een beeld wordt getoond (0,1
seconde). De TV-software moet deze tag niet noodzakelijk
ondersteunen. De TV-software kan het gebruik van een of
meerdere vooringestelde tijden opleggen (Niet ondersteund
door de 32PF9956/12 TV).

Identificeert de te tonen beelden.

Identificeert de URL van het afzonderlijke beeld.

Het hiernavolgende formaat en de hiernavolgende syntaxis zullen worden gebruikt om het slideshow-
bestand te maken (eenvoudige ascii-tekst) met de extensie .alb (.ALB).

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

De volgende syntaxis moet worden gebruikt om het tekstbestand te maken :

Algemeen formaat

<?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>

2



3

Voorbeeld

<?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>


