
Annex : Philips Flat TV Slideshow Format

Uwagi:
- Najnowszą wersję tego dokumentu można znaleźć na witrynie wspomagającej Philipsa (www.philips.com/support).

By znaleźć ten dokument oraz inne związane z nim pliki, wskaż  numer katalogowy Twego telewizora (na przykład,
32PF9956/12).

- Philips nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy powstające w związku z treścią niniejszego
dokumentu. Błędy, o których zostanie powiadomiony Philips, zostaną niezwłocznie naprawione z umieszczeniem
odnośnej informacji na witrynie wspomagającej.

• W pokazie sajdów używa się nieszyfrowanego języka ASCII XML.To umożliwia tworzenie oraz
redagowanie plików pokazu slajdów za pomocą prostych środków programowych.

• Wszelkie odwołania do zawartości sieci muszą bazować na adresie globalnym zawartości.

• Zawartość przenośnego urządzenia pamięciowego (PM) nie ma adresu globalnego, skutkiem czego do
tej zawartości nie może być odwołań pokazu slajdów, który sam nie jest przechowany na tym PM.

• Pokaz slajdów przechowany na PM, aby pozostał przenośny, powinien odwoływać się TYLKO do
zawartości tegoż PM. Odwołania do adresów globalnych mogą mieć skutkiem niezgodność, jeżeli PM
jest używane z urządzeniem nie podłączonym do sieci. Jednak nie należy tego traktować jako zakaz,
to jest tylko zalecenie.

• Jest pożądane, aby odwołania URL do zawartości PM bazowały na ścieżce względnej zaczynającej się
od katalogu, w kórym jest przechowany pokaz slajdów.Ta cieżka zawiera nazwę PM lub jego napędu.

Ścieżka bezwzględna do zawartości równeż będzie wspomagana.

- ścieżka względna: pictures\test1.jpg, tamperjpg, ..\new\bird.jpg, …

- ścieżka bezwzględna: USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\fl.jpg, \organisation.jpg, …

Ogólne zasady

Wstęp

Niniejszy dokument wyjaśnia sposób stworzenia w formacie Philipsa pliku pokazu slajdów z
podłożonym dźwiękiem.
Uprzedzamy, że ten dokument jest obliczony na użytkowników mających kwalifikacje techniczne lub
kwalifikacje w zakresie środków programowania.

Aby rozpocząć pokaz slajdów, otwórz plik pokazu slajdów w Oknie przeglądania zawartości w Swoim
telewizorze.

& Po włożeniu karty pamięci  lub urządzenia USB oraz włączeniu telewizora naciśnij przycisk = na
pilocie.

é Przejdź do katalogu, w którym zachowałe plik pokazu slajdów (.alb) w Swoim przenośnym
urządzeniu pamięciowym.

“ Aby rozpocząć pokaz, wybierz plik pokazu slajdów i naciśnij  klawisz OK.
‘ Aby zatrzymać pokaz slajdów, naciśnij klawisz OK.
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W poniższej tabeli podano opis składni XML.

Wspomagane oznaczniki XML

Nazwa oznacznika

philips-slideshow

title

audio

slide-duration

slides

slide

Zastosowanie

obowiązkowy

opcjonalny

opcjonalny

opcjonalny

obowiązkowy

opcjonalny

Opis

Sygnatura pokazu slajdów z podaniem wersji.

Tytuł listy odtwarzania.

Następny po tym oznaczniku URL audio określa muzykę
odtwarzaną w tle podczas pokazu slajdów. Poprawne są tylko
odwołania audio do poszczególnych piosenek czy do listy
odtwarzania. Inne odwołania nie spowodują odtwarzania
dźwięku. Jeżeli odowołanie dotyczy jakiejkolwiek piosenki, ta
piosenka będzie powtarzana bez końca. Jeżeli odowołanie
dotyczy listy odtwarzania, utwory z tej listy będą odtwarzane
po kolei, a po ostatnim nastąpi powtórzenie od początku listy.

Domyślny czas trwania pokazu slajdu (do 0,1 sekundy).
Aplikacja telewizora nie musi wspomagać tego oznacznika,
lecz może wymuszać stosowanie jednego czy kilku
predefinowanych czasów trwania pokazu. (Nie wspomagany
przez telewizor 32PF9956/12).

Rozpoznaje te slajdy, które mają być pokazane.

Rozpoznaje URL pojedynczego slajdu.

Do stworzenia pliku pokazu slajdów (prosty tekst ASCII) o poszerzeniu .alb (.ALB) używa się
poniższego formatu oraz składni.

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

Do stworzenia pliku tekstowego należy użyć następującej składni:

Ogólny format

<?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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Przykład 

<?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>


