
Annex : Philips Flat TV Slideshow Format

Poznámky:
- Najnovšiu verziu tohto dokumentu môžete nájsť na webe Philips (www.philips.com/support).

Použite typové číslo vášho TV (napr. 32PF9956/12) pre vyhľadanie dokumentácie a príslušných súborov.
- Firma Philips nemôže niesť zodpovednosť za problémy spôsobené na základe informácií uvedených v tomto

dokumente. Chyby oznámené firme Philips budú spracované a publikované na web stránkach Philips v najbližšom
možnom termíne.

• Prezentácia používa prostý ASCII XML syntax, takže vytvorenie a úprava súborov prezentácie je
možná pomocou jednoduchých nástrojov.

• Všetky odkazy na súbory v sieti musia byť v globálnom formáte.

• Súbory na pamäťovom médiu (PM) nemajú globálnu adresu. Súbor prezentácie preto musí byť tiež
uložený na PM.

• Aby sa zachovala prenosnosť, mal by súbor prezentácie odkazovať len na súbory z toho istého
pamäťového média. Použitie globálnych adries môže znemožniť prezentáciu, ak je spúšťaná na
prístroji bez pripojenia na sieť. Nejedná sa o zákaz použitia globálnych adries, ale o odporúčanie.

• Odporúča sa používať URL odkazujúce na súbory relatívnou cestou začínajúcou v adresári, kde je
uložený súbor prezentácie.Táto cesta zahŕňa názov zariadenia/mechaniky pamäťového média.

Podporovaná je tiež absolútna cesta k súborom.

- relatívna cesta: obrázky\test1.jpg, tamper.jpg, ..\nové\vták.jpg, ...

- absolútna cesta: USB1:\obrázky1\bar.jpg, C:\f1.jpg, \organizácia.jpg, ...

Všeobecné pravidlá

Úvod

Tento dokument popisuje vytvorenie ozvučeného prezentačného súboru Philips.
Obsah tohto dokumentu je adresovaný technicky/softvérovo zdatným užívateľom.

Pre spustenie prezentácie otvorte príslušný súbor v Prehliadači obsahu vášho TV.

& Po vložení pamäťovej karty alebo pripojení USB zariadenia a zapnutí televízora stlačte na diaľkovom
ovládači tlačidlo =.

é Otvorte adresár, kde máte uložený súbor prezentácie (.alb).
“ Zvoľte súbor prezentácie a stlačte tlačidlo OK pre jej spustenie.
‘ Pre zastavenie prezentácie stlačte tlačidlo OK.
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Nasledujúca tabuľka popisuje XML syntax.

Podporované XML tagy

Názov tagu

philips-slideshow

title

audio

slide-duration

slides

slide

Použitie

povinné

voliteľné

voliteľné

voliteľné

povinné

voliteľné

Popis

Identifikácia prezentácie Philips vrátane čísla verzie.

Názov zoznamu skladieb.

Audio-URL nasledujúca po tomto tagu definuje hudbu, ktorá
bude hrať v pozadí počas prezentácie. Platné sú len odkazy na
samotnú skladbu alebo zoznam skladieb (.m3u a .pls). Iný
odkaz neumožní prehrávanie zvuku.Ak odkaz volá len jednu
skladbu, bude sa opakovať donekonečna.Ak odkaz volá zoznam
skladieb, prehrajú sa v určenom poradí a po skončení sa
prehrávanie opäť opakuje podľa zoznamu.

Štandardná doba zobrazenia (v 0,1 sek.) snímky.TV aplikácia
nemusí podporovať tento tag. Namiesto toho môže TV
ponúknuť jeden alebo viac vopred definovaných časov. (Nie je
podporované televízorom 32PF9956/12.)

Identifikuje snímky, ktoré sa zobrazia.

Identifikuje URL konkrétnej snímky.

Nižšie uvedený formát a syntax sa používa na vytváranie súboru prezentácie (prostý ascii text) s
príponou .alb (.ALB)

Príklady: prezent1.alb, letné_prázdniny_2004.ALB, test.alb, ...

Nasledujúci syntax by mal byť použitý pre vytvorenie textového súboru:

Všeobecný formát

<?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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Príklad

<?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>


