
Annex : Philips Flat TV Slideshow Format

Kommentarer :
- Den senaste versionen av det här dokumentet finns på Philips support-webbsida (www.philips.com/support).

Utgå från typnumret för din TV (t.ex. 32PF9956/12) för att hitta den här dokumentationen och andra tillhörande
filer.

- Philips kan inte hållas ansvariga för eventuella problem som uppstår till följd av innehållet i det här dokumentet. Fel
som rapporteras till Philips kommer att antas och offentliggöras på Philips support-webbsida så snart som möjligt.

• Bildspelet kommer att använda rak ASCII XML-syntax för att göra det möjligt att skapa och redigera
bildspelsfilerna med hjälp av enkla verktyg.

• Alla hänvisningar till nätinnehåll måste vara grundade på den globala adressen för innehållet.

• Innehåll på ett bärbart minne har ingen global adress. Därför kan det aldrig hänvisas till innehåll på
ett bärbart minne från ett bildspel som inte lagrats på samma bärbara minne.

• För att det ska vara fullt bärbart bör ett bildspel som lagrats på ett bärbart minne ENDAST hänvisa
till innehåll på samma minne. Hänvisningar till globala adresser kan resultera i inkonsekvenser om det
bärbara minnet används på en CE-enhet utan nätverk. Det senare är dock inte förbjudet, det är bara
en rekommendation.

• URL-hänvisningar i ett bärbart minne ska helst vara baserade på en relativ sökväg som startar i den
katalog där bildspelet har lagrats. Den sökvägen omfattar namnet på enheten eller det bärbara
minnets läsenhet.

En absolut sökväg till innehållet kommer också att stödjas.

- relativ sökväg: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, …

- absolut sökväg: USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organisation.jpg, …

Allmänna regler

Inledning

I det här dokumentet förklaras hur man gör ett Philips bildspel med bakgrundsljud.
Tänk på att innehållet i det här dokumentet riktar sig till användare som har goda tekniska kunskaper
eller god programkunskap.

Starta bildspelet genom att öppna bildspelsfilen i innehållsläsaren på din TV.

& Tryck på =-knappen på fjärrkontrollen efter att ett minneskort eller en USB-enhet satts in och
TV:n startas.

é Gå till den plats där du sparat bildspelsfilen (.alb) på din bärbara minnesenhet.
“ Markera bildspelsfilen och tryck på OK-knappen för att starta bildspelet.
‘ Tryck på OK-knappen för att stanna bildspelet.
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I tabellen nedan ges en beskrivning av XML-syntaxen.

Understödda XML-taggar

Taggnamn

philips-slideshow

title

audio

slide-duration

slides

slide

Användning

obligatoriskt

frivilligt

frivilligt

frivilligt

obligatoriskt

frivilligt

Beskrivning

Philips bildspelssignatur, inklusive version.

Spellistans titel.

Den audio-URL som följer efter den här taggen kommer att
definiera den musik som spelas i bakgrunden under bildspelet.
Ett enda musikstycke eller en enda spellista (.m3u & .pls) är de
enda audiohänvisningar som fungerar.Andra hänvisningar
kommer inte att ge någon ljudavspelning. Om hänvisningen
gäller ett enda musikstycke så kommer det att upprepas
kontinuerligt. Om hänvisningen gäller en spellista så kommer
spellistan att spelas upp i ordningsföljd med repris i slutet av
spellistan.

Standard visningstid (i 0,1 sekund) för en bild.TV-applikationen
behöver inte stödja den här taggen.TV-applikationen kan
framtvinga att en eller flera fördefinierade visningstider måste
användas. (Stöds ej av TV-apparat av typ 32PF9956/12)

Anger vilka bilder som ska visas.

Anger den enskilda bildens URL.

Format och syntax nedan kommer att användas för att skapa bildspelsfilen (enkel ascii-text) med
filändelsen .alb (.ALB)

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

Följande syntax bör användas för att skapa textfilen:

Allmänt 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>

2



3

Exempel

<?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>


