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1. Be ve ze tés

A NeoBook te le pí té se

Ho gyan kap hat se gít sé get

Amennyi ben Ön re giszt rált fel hasz ná ló, ak kor mi e lőtt foly tat ná, kér jük,
tölt se ki a mel lé kelt re giszt rá ci ós kár tyát, és adja pos tá ra. Így ér te sí te ni
tud juk a leg újabb szoft ve rek ről, il let ve fris sí té sek ről.

1.1. A NeoBook te le pí té se

A NeoBook te le pí tő prog ram ja igen egy sze rű. A te le pí tés alatt az ál ta lunk 
ki vá lasz tott (meg adott) map pá ba ke rül nek a meg fe le lő fáj lok.

A telelpítő prog ram in dí tá sa

1. In dít suk el a Win dows−t.
2. He lyez zük a CD meg haj tó ba a NeoBook for Win dows CD−t (vagy a

Te le pí tő le mezt a flop py le mez meg haj tó ba).
3. Ha a rend sze rünk a CD−ket au to ma ti ku san le játssza, a NeoBook te le −

pí tő me nü je an nak fut ta tá sa nél kül meg je le nik. Kö ves sük a te le pí tő
uta sí tá sa it!
Ha a te le pí tő me nü je nem je le nik meg au to ma ti ku san, kat tint sunk a Win −
dows Start gomb já ra, és vá lasszuk ki a Fut ta tás (Run) me nüt. Ír juk be 

D:\setup.exe

ahol a D a szá mí tó gép CD−ROM meg haj tó já nak be tű je le. Kat tint sunk 
az OK gomb ra, majd kö ves sük a te le pí tő uta sí tá sa it!

A te le pí tés be fe je zé se után a Prog ra mok lis tá já ban meg je le nik a NeoBook 
ikon. A prog ram in dí tá sá hoz kat tint sunk rá.
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1.2. Ho gyan kap hat se gít sé get

Az F1 gomb bal an gol nyel ven bár mi kor kér he tünk se gít sé get. Ez zel a se −
géd könyv vel és a sú gó val min den re vá laszt kap ha tunk a NeoBook hasz −
ná la tá hoz.

Ha még ezen felül is se gít ség re szo rul na, a kö vet ke ző cí me ken kap hat
to váb bi in for má ci ó kat, amennyi ben re giszt rált fel hasz ná ló:

Ma gya rul:

FaduwArt Bt. (a NeoSoft Corp. ki zá ró la gos ma gyar or szá gi diszt ri bú to ra)
Le vél ben: 1281 Bu da pest 27, Pf. 53.
E−mai l−ben: neobook@faduwart.hu
Fa xon: (1) 391−6864
Mo bil te le fo non: (30) 9485−472.
Hon lap: www.faduwart.hu

An go lul:

NeoSoft Corp.
Customer Support
P. O. Box 5667
Bend, OR 97708−5667
USA
e−mail: tech@neosoftware.com
Hon lap: www.neosoftware.com

Kér jük, ne fe lejt se el a re giszt rá ci ós szá mot, a NeoBook ver zió szá mát, a
Win dows ver zió szá mát va la mint a prob lé ma rész le tes le írá sát és az elő idé −
zé sé nek kö rül mé nye it kö zöl ni, ami kor se gít sé get kér.
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2. Be ve ze tés az elekt ro ni kus
ki ad vány ok szer kesz té sé be

Az elekt ro ni kus ki ad vány ok tí pu sai

A ki ad vány

Az elekt ro ni kus ki ad vány ok se gít sé gé vel a szer zők és a ki adók pa pír he −
lyett a szá mí tó gé pen ke resz tül tud ják az in for má ci ó kat ter jesz te ni. A tra di −
ci o ná lis pa pír ala pú anya gok kal el len tét ben az elekt ro ni kus ki ad vány ok
(e−ki ad vány ok) nem csak szö ve get és ké pet, ha nem ani má ci ót, vi de ót, ze −
nét, alá mon dást, képi ef fek tu so kat, in te rak tív ele me ket is tar tal maz hat −
nak. És mi vel az e−ki ad vány ok nin cse nek a nyom dai kor lá tok közé szo rít −
va, a – tá gab ban vett – in for má ci ók meg je le ní té sét és még in kább össze −
gyűj té sét egy új, iz gal mas mó don te het jük meg.

Az elekt ro ni kus ki ad vány ok le het nek egy sze rű be mu ta tók, ame lyek
igen ke vés be avat ko zást igé nyel nek a fel hasz ná ló tól, de le het nek in ter ak −
ti vi tást igény lő, ma gas szin tű prog ra mok is. A ki ad vány ok szá mí tá so kat
vé gez het nek, in for má ci ót gyűjt het nek, meg ha tá roz hat nak he lyes vá la szo −
kat, más szoft ve rek kel kom mu ni kál hat nak stb. A leg több e−ki ad vány in −
kább szá mí tó gé pes prog ram ra ha son lít, mint nyom ta tott tár sa i hoz.

Az al ko tó le he tő sé gek mel lett van né hány gaz da sá gos sá gi elő nye is az
elekt ro ni kus mun ká nak, mint pél dá ul

m ala csony sok szo ro sí tá si költ ség,
m az el ké szí té sé hez, mó do sí tá sá hoz jó val rö vi debb idő re van szük ség,
m a ter jesz té si és rak tá ro zá si költ ség drasz ti ku san csök kent he tő, il let −

ve meg szün tet he tő.
Ala csony költ sé gű, il let ve költ ség men tes ter jesz té si, „rak tá ro zá si” le −

he tő sé gek: e−pos ta csa tol mány, web−oldalak, interetes FTP ol da lak,
CD−R, flop py.

A NeoBookkal könnyen ké szít he tünk ki emel ke dő mi nő sé gű e−ki ad vá −
nyo kat. Amennyi ben nyom ta tott anya gok ké szí té sé ben jár ta sak va gyunk, 
ha tá sos elekt ro ni kus vál to za tát is el tud juk ké szí te ni.
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2.1. Az elekt ro ni kus ki ad vány ok tí pu sai

A NeoBookkal több fé le tí pu sú ki ad ványt tu dunk ké szí te ni mint pél dá ul:
m elekt ro ni kus könyv (e−book),
m elekt ro ni kus ma ga zin (e−zin),
m ok ta tó és tesz te lő anya gok (CBT),
m mul ti mé di ás tan te rem projektek,
m ke res ke del mi be mu ta tó,
m ka ta ló gus,
m üd vöz lő lap,
m mul ti mé di ás össze fog la lók,
m ki oszk meg je le ní tők (érin tés re mű kö dő kép er nyő vel),
m dia be mu ta tók,
m já té kok,
m szá mí tó gé pes ki egé szí tő prog ra mok stb.

Amennyi ben e−ki ad ványt ké szí tünk, hasz nál juk ki az erős sé ge it az ilyen tí −
pu sú meg je le ní té si for má nak. Né hány ja vas lat:
t Hasz nál junk nyo mó gom bo kat vagy hipertextes kap cso ló kat, hogy

az ol va só ked ve sze rint né ze lőd hes sen ki ad vá nyunk ban.
t A na vi gá ló gom bo kat he lyez zük min dig ugyan ar ra a hely re az

egyes ol da la kon.
t Hasz nál junk szí ne ket és il luszt rá ci ó kat (nincs ext ra költ sé ge, mint a

nyom tat vány nál!).
t Bont suk ki sebb egy sé gek re a ki ad vá nyun kat!
t Fű sze rez zük az ol da la kat ani má ci ók kal, hang ef fek tu sok kal, vi de ó val!
t A na gyobb szö ve ges ré sze ket pró bál juk meg ki sebb da ra bok ra tör del −

ni. A ter je del mes szö ve ge ket ne héz a kép er nyőn ol vas ni. Ezen kí vül az 
em be rek több sé ge a hosszabb szö ve ge ket egy sze rű en át ugor ja.

t Hasz nál junk szö veg be vi te li me ző ket, vál to zó kat, fájl ol va sás/írá si
funk ci ó kat és egyéb ha tá sos ele me ket arra, hogy szá mí tá so kat ké −
szít sünk, meg őriz zük a fel hasz ná lók vá la sza it stb. Le het, hogy eze −
ket nem fog juk az első ki ad vá nyunk ban al kal maz ni, de meg le pő en
könnyen meg ta nul ha tók.

8



2.2. A ki ad vány

A NeoBookkal ké szí tett prog ra mot önál ló an fut tat ha tó 32 bi tes win −
dowsos al kal ma zás sá, kép er nyő vé dő vé, a tál cá ra ülő prog ram má vagy
Internet Explorer be dol go zó vá for dít hat juk, így a fel hasz ná ló nak nem kell
sem mi lyen se géd prog ram ah hoz, hogy él vez hes se ki ad vá nyun kat.

A ki ad vány ter jesz té se

Az e−ki ad vá nyo kat ál ta lá ban az interneten, e−pos tá val, flopin vagy CD−n
ter jesz tik.

On−line ter jesz tés

Az internet, il let ve a szá mí tó gé pes há ló zat lett a leg nép sze rűbb és a
leg ol csóbb ter jesz té si mód ja az elekt ro ni kus ki ad vány ok nak. Ez zel még 
a flopi vagy a CD költ sé gét is meg ta ka rít hat juk. A ki ad vá nyun kat el he −
lyez het jük a web vagy ftp ol da lun kon, a vál la la ti vagy az is ko lai há ló za −
ton, így a le en dő fel hasz ná ló egy sze rű en le tölt he ti azt. Eh hez fel hasz −
nál hat juk az on−line szol gál ta tó kat, mint pél dá ul az MSN−t, AOL−t,
zdnet.com−ot, a cnet.com−ot.

Né hány on−line szol gál ta tó meg en ge di, hogy a könyv tá ra i ba több fé le
ki ad vány tí pust tölt se nek, má sok vi szont csak spe ci á lis anya go kat en ged −
nek meg. A főbb on−line szol gál ta tók szé les pub li ci tást biz to sít hat nak ki ad −
vá nyunk szá má ra. Ál ta lá ban egy ál ta lán nem bo nyo lult egy ki ad ványt a
szol gál ta tók szer ve ré re fel töl te ni.

Vi szont ela dók

Le het, hogy ki ad vá nyun kat vi szont ela dó kon ke resz tül cél sze rű ter jesz te ni. 
Ál ta lá ban olyan mű vek ér de kel he tik az el adót, ami vel a cég fog lal ko zik, il −
let ve kap cso lat ba hoz ha tók vele. Pél dá ul egy szö ve te ket áru sí tó bolt ér −
dek lő dé sét fel kelt he ti egy var rás sal fog lal ko zó ki ad vány. Ta lán ér de mes
még a ki ad vány ké szí té sé nek kez de tén kap cso lat ba lép ni egy vi szont ela −
dó val, vagy szer ző dést köt ni egy na gyobb ki adó val, ame lyik meg ren del he −
ti a ki ad ványt. A fi gye lem fel kel tő cso ma go lás nagy mér ték ben hoz zá já rul −
hat a ki ad vá nyunk nép sze rű ség éhez. Va ló szí nű leg a ter jesz tés nek ez a
for má ja a leg költ sé ge sebb.
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Egye di mun kák

Szá mos fel hasz ná lá si le he tő sé ge adó dik a NeoBookkal ké szí tett ki ad vány −
ok nak. Mi vel a NeoBookkal sok időt és pénzt meg tu dunk ta ka rí ta ni a ha −
gyo má nyos prog ra mo zás hoz ké pest egy tel je sen új al kal ma zás meg al ko tá −
sá nál, ezért ki sebb piacszegmenst is meg cé loz ha tunk, ame lyik nek egy új
szoft ver ki fej lesz té se túl költ sé ges nek bi zo nyul na. Ke res sünk olyan vál lal ko −
zá so kat, egyé ne ket, akik nek hasz nos, kép sze rű meg ol dá so kat ter vez he −
tünk. Ez le het egy vál la la ti e−új ság, ka ta ló gus, ter mék be mu ta tó stb. A kulcs
a si ker hez, hogy meg ta lál juk a vá sár lói és vég fel hasz ná lói igé nye ket.

Hir de tés – ala csony költ ség gel

Több mód ja van an nak, hogy ala csony költ ség gel hir des sük sa ját mun −
kán kat. Va ló já ban a NeoBook ki ad vány ok ön ma gu kat vagy más ki ad vá −
nyo kat is hir det het nek. Van nak olyan szer zők, akik csak a ki ad vány egy
ré szét kül dik el, hogy fel kelt se az em be rek ér dek lő dé sét a tel jes meg vá sár −
lá sá ra, van nak olya nok, akik (elekt ro ni kus vagy nyom ta tott) szó ró lap okon 
mu tat ják be a ki ad vá nyu kat. Meg fon tol hat juk egy vé dett web ol dal lét re −
ho zá sát, ahon nan a vá sár ló ink meg ren del he tik a tel jes ver zi ót a ki ad vá −
nyunk pró ba vál to za tán ke resz tül (a FaduwArt re giszt rált fel hasz ná ló i nak
lin ket biz to sít a ki ad ványt be mu ta tó honlaphoz).

A ki ad vány vé del me

Ki ad vá nyun kat kü lön bö ző tör vé nyek és nem zet kö zi meg ál la po dá sok alap ján 
is le véd het jük. Más eset ben, pél dá ul ha a ki ad ványt a vál la la tunk nak vagy va −
la ki más nak ké szít jük, nem szük sé ges szer zői jog vé del met kér nünk rá.

Az egyik leg fon to sabb do log ami re ügyel nünk kell, hogy ne hasz nál −
junk olyan anya go kat, ame lyek szer zői jog vé de lem alatt áll nak. A pub li ká −
ci ó ban sze rep lő zene, kép, szö veg és más anya gok le gye nek vagy tel je sen 
a sa ját szer ze mé nyünk vagy tel jes mér ték ben bár ki ál tal fel hasz nál ha tók
vagy le gyen en ge dé lyünk a szer ző től.

Na gyon fon tos, hogy tisz tá ban le gyen a szer zői jo gok kal, a már ka véd −
je gyek kel stb. Több ki ad vány is fog lal ko zik ezek kel a té mák kal, ame lye ket 
a könyv tá rak ban ta lál ha tunk meg.
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3. A NeoBook alap jai

A NeoBook kép er nyő je

Egy ki ad vány el ké szí té se és meg nyi tá sa

A ki ad vány ol da lai

3.1. A NeoBook kép er nyő je

Ami kor a NeoBookot első al ka lom mal nyit juk meg, szer kesz té si üzem −
mód ban egy üres ki ad vány je le nik meg, ké szen arra, hogy el kezd jük a
mun kát. A NeoBook ab lak ré szei a kö vet ke zők:

Cím sor (Title Bar): A NeoBook ab la ká nak fel ső szé le. Ez zel tud juk az
ab la kot egy má sik hely re moz gat ni. Tar tal maz egy „ikon ál la pot” egy „tel −
jes mé ret” és egy „ab lak be zár” gom bot. To váb bi in for má ci ót a cím sor ral
kap cso lat ban a Win dows do ku men tá ci ó já ban ta lál ha tunk.
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Fő me nü sor (Main Menu): A cím sor alatt ta lál ha tó a fő me nü sor. Bár −
me lyik me nü re kat tin tunk, több almenü pont vá lik lát ha tó vá, amelyek kö −
zül vá laszt ha tunk. A fő me nü rész le tes le írá sa az 5. fe je zet ben ol vas ha tó.

Ikonsor (Shortcut Bar, Speed Bar): A me nü bár alatt ta lál ha tó egy
ikon sor, ahol az ál ta lá no san hasz nált szer kesz tő pa ran csok ikon jai ta lál ha −
tó ak. Ha a kur zort az egyik nyo mó gomb fö lött tart juk, ak kor a hoz zá tar −
to zó pa rancs rö vid le írá sa is megje le nik.

Egér hely zet (Mouse Position): Az egér víz szin tes és füg gő le ges ko or −
di ná tá it mu tat ja pi xel ben (a bal fel ső sa rok ban van az ori gó). Egy ob jek −
tum moz ga tá sa kor az ob jek tum bal fel ső sar ká nak a ko or di ná tái lát ha tók.

Hibainfó (Debug Info): A ki ad vány fut ta tá sa, tesz te lé se alatt meg mu −
tat ja, hogy ép pen mik az ak tu á lis vál to zó ér té kek, mi lyen mű ve le tet hajt
ép pen vég re, il let ve mi lyen mé dia van meg nyit va.

Húzd−és−dobd fájválasztó (Drag and Drop File Selector): A szá mí tó −
gé pes rend sze rünk könyv tá rai és fájl jai lát ha tó ak eb ben az ab lak ban. Köz −
vet le nül eb ből a le gör dü lő ab lak ból húz hat juk rá az ol dal ra a kí vánt fájlt.

Ol dal na vi gá ló gom bok (Page Navigation Buttons): Az ikon sor jobb
ol da lán ta lál ha tó ak a la po zó gom bok. A bal ol da lon ta lál ha tó gomb bal a
leg el ső ol dal ra, a mel let te lé vő vel pe dig az elő ző ol dal ra ugor ha tunk. A
kö zép ső gomb bal a Mes ter ol dal ra (Master Page), a ne gye dik gomb bal a
kö vet ke ző re, míg a jobb ol da li gomb bal a leg utol só ol dal ra ugor ha tunk.

Mun ka asz tal (Work Space): A kép er nyő leg na gyobb ré szét a mun ka −
asz tal fog lal ja el. A meg nyi tott ki ad vány ok ezen a he lyen ta lál ha tó ak. Ha
egy nél több ki ad vány van nyit va, ak kor egyik do ku men tum ról a má sik ra
egy sze rű en az adott ab lak ra való kat tin tás sal, vagy pe dig az Ab lak
(Window) me nü ben fel so rolt fáj lok egyi ké re kat tint va tér he tünk át.

Ol dal fü lek (Page Tabs): A meg nyi tott ki ad vány alsó ré szé nél ta lál ha −
tó ak az egyes ol da lak hoz tar to zó fü lek. Eze ken tün tet het jük fel az ol dal ra
uta ló rö vid cí me ket. A fül re kat tint va az adott ol dal ra ugor ha tunk. Az ol −
da lak sor rend jét egy sze rű en meg vál toz tat hat juk úgy, hogy meg fog juk a
fü let az egér rel, és az adott hely re visszük.

Esz köz pa let ta (Tool Palette): Az esz köz pa let tán he lyez ked nek el azok 
az esz kö zök, ame lyek kel a ki ad vány meg je le né si for má ját ké szít het jük el.
A pa let tát a cím so rá nál fog va át he lyez het jük más ho va vagy a jobb fel ső
sa rok ban ta lál ha tó gomb bal fel gön gyö lít het jük, il let ve a Pa let ta gomb bal
az esz kö zök rész le te it ki kap csol hat juk, hogy ez zel meg nö vel jük a mun ka −
te rü le tet. Az esz köz pa let ta rész le tes le írá sát a 6. fe je zet ben ta lál hat juk.

Ob jek tum lis ta (Object List): Ez az ab lak az ol da lon ta lál ha tó összes
ob jek tu mot tar tal maz za. Ugyan úgy, mint az ol da lak nak, az ob jek tu mok −
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nak is egye di ne vük van. Az ob jek tum lis tát hasz nál hat juk egy adott elem
ki vá lasz tá sá ra, vagy az egér jobb bil len tyű jét hasz nál va a tu laj don sá ga i nak 
a meg vál toz ta tá sá ra. Az ob jek tum lis tát el rejt het jük az Op ci ók me nü ben
ta lál ha tó Ob jek tum lis ta lát ha tó (Show Object List) pont ki je lö lé sé nek
meg szün te té sé vel.

Gör dí tősáv (Scroll Bar): Ha olyan rész le tét akar juk szer kesz te ni a ki ad −
vány nak, ame lyik a kép er nyőn kí vül re esik, ak kor a gör dí tősáv se gít sé gé −
vel jut ha tunk az adott hely re.

Ol dal mu ta tó (Current Page Location): A jobb alsó sa rok ban je le nik
meg, hogy ép pen me lyik ol dal lát ha tó a mun ka asz ta lon.

3.2. Egy ki ad vány el ké szí té se és meg nyi tá sa

A NeoBook el in dí tá sa után egy új ki ad ványt hoz ha tunk lét re, vagy egy
meg lé vőt nyit ha tunk meg.

Egy új ki ad vány lét re ho zá sá hoz vá lasszuk ki a Fájl menü Új (File/New)
pont ját és ad juk meg a kí vánt kép er nyő mé re tet és szín fel bon tást. Az üres ki −
ad vány nak két ol da la van. Az egyik a Mes ter ol dal (Master Page), a má sik a
ki ad vá nyunk első ol da la. To váb bi ol da lak bár mi kor hoz zá ad ha tók az Ol −
dal/Ol dal hoz zá adá sa (Page/Add Page) me nü pont tal. A Mes ter ol dal ra
olyan ele me ket cél sze rű el he lyez ni, ame lye ket a ki ad vány összes vagy majd −
nem az összes ol da la tar tal maz. Ezek le het nek na vi gá ló gom bok, fel irat ok,
ol dal szám stb. Ezek az ele mek más ol da lak hát te ré ben fog meg je len ni.

Egy meg lé vő ki ad vány meg nyi tá sá hoz vá lasszuk ki a Fájl/Meg nyi tás
(File/Open) me nü pon tot. Egy windowsos fájl ki vá lasz tó je le nik meg. Ez zel
a rend sze rün kön már meg lé vő pub li ká ci ók kö zül válaszhatunk. Első al ka −
lom mal csak a NeoBook min ta ki ad vá nyai kö zül vá laszt ha tunk.

3.3. A ki ad vány ol da lai

A NeoBook ki ad vá nyai – ha son ló an a nyom ta tott köny vek hez – ol da lak −
ból áll nak. Egy ki ad vány áll hat egyet len ol dal ból, de akár több száz ból is.
A NeoBookban nincs kor lá toz va az ol da lak szá ma, de a leg több szer ző
úgy ta lál ta, hogy 2–300 ol dalt meg ha la dó ki ad ványt már ne héz ke zel ni.

A ki ad vány min den egyes ol da lá nak van egy neve, amit meg vál toz tat ha −
tunk, de két ol da lé nem le het ugyan az egy ki ad vá nyon be lül. Az ol dal neve
meg je le nik az ol dal fü lön a kép er nyő al ján. Az egyes ol da la kat a fül re kat tint va
ér het jük el, vagy a na vi gá ló gom bok, il let ve az Ol dal/Ug rás az ol dal ra (Pa −
ge/Goto Page) me nü pont se gít sé gé vel. A Mes ter ol dalt nem le het át ne vez ni.
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3.4. A ki ad vány ob jek tu mai

Min den ele met (szö veg, kép, nyo mó gomb stb.) ob jek tum nak ne ve zünk,
amit a ki ad vá nyunk ban az Esz köz pa let ta (Tool Palette) se gít sé gé vel lét −
re ho zunk. Ezek az ob jek tu mok ki vá laszt ha tók, moz gat ha tók, szer keszt he −
tők és tö röl he tők.

Az Esz köz pa let ta ki je lö lő esz kö zé vel az ob jek tu mo kat ki je löl het jük,
moz gat hat juk, át mé re tez het jük. Az ob jek tum ki je lö lé sé hez kat tint −

sunk rá az egér bal gomb já val. Több ob jek tum ki je lö lé sé hez a Shift gom −
bot tart suk le nyom va, és úgy kat tint sunk az egér rel a ki je lö len dő ob jek tu −
mok ra, vagy nyom juk meg az egér bal gomb ját, és húz zunk egy négy szö −
get a ki je löl ni kí vánt ob jek tu mok kö rül. A ki je lölt ob jek tu mok kö rül egy
ke ret je le nik meg, négy zet sze rű fü lek kel.

A ki je lölt ob jek tu mot vagy an nak egy cso port ját más ho va he lyez het jük,
ha az egér bal ol da l i  gomb já val rá kat tin tunk a ki je lö lés re, és (az egér
gomb ját le nyom va tart va) a kí vánt hely re visszük. Az át mé re te zést a kis
négy zet fül el moz dí tá sá val te het jük meg. A Shift gomb se gít sé gé vel négy −
ze tet, kört tu dunk raj zol ni. A ki vá lasz tott ob jek tu mot rá he lyez het jük a
Win dows vá gó lap já ra (Clipboard) is a Má so lás (Copy; Ctrl+C), il let ve a
Ki vá gás (Cut; Ctrl+X) pa ran csok kal.

A ki vá lasz tott ob jek tum tól füg gő en az egér jobb gomjával mó do sít hat −
juk a tu laj don sá ga it. A leg több ob jek tum hoz mű ve le ti ese mé nye ket le het
hoz zá ren del ni. A kü lön bö ző ob jek tu mok tu laj don sá ga i ról a 6. fe je zet ben
ol vas ha tunk.

3.5. Ob jek tu mok át he lye zé se az ol da lak és a
ki ad vány ok kö zött

A ki vá lasz tott ob jek tu mok át má sol ha tók, il let ve át he lyez he tők egyik ol dal −
ról a má sik ra, vagy egyik ki ad vány ból a má sik ba.
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Az egyik meg ol dás egy má sik ol dal ra tör té nő át he lye zés re, hogy a ki vá −
lasz tott ob jek tu mot a kí vánt ol dal fül re húz zuk az egér se gít sé gé vel. Ha
eköz ben a Ctrl bil len tyűt le nyom va tart juk, ak kor a ki vá lasz tott ob jek tum
az ere de ti ol da lon is meg ma rad.

A má sik meg ol dás a Win dows vá gó lap (Clipboard) hasz ná la ta. Az ob −
jek tum ki vá lasz tá sa után hasz nál juk a Má so lás (Copy; Ctrl+C), il let ve a
Ki vá gás (Cut; Ctrl+X) pa ran cso kat, majd a kí vánt ol dal nál a Be il lesz tés
(Paste; Ctrl+V) pa ran csot.

Az ob jek tu mok ki ad vány ok kö zöt ti át he lye zé sé hez ha son ló an kell el jár −
ni. Nyis suk meg mind két ki ad ványt. Ha szük sé ges, hasz nál juk az Ab −
lak/El ren de zés (Window/Tile) pa ran csot, hogy mind két ki ad vány lát ha tó 
le gyen. Ez után vág juk ki, majd il lesszük be az adott ob jek tu mot, vagy az
egér se gít sé gé vel húz zuk egyik ki ad vány ból a má sik ba.

3.6. A ki ad vány tu laj don sá ga i nak be ál lí tá sa

A ki ad vány ál ta lá nos tu laj don sá ga it a Ki ad vány/Ki ad vány tu laj don sá gai
(Book/Book Properties) me nü pont alatt ál lít hat juk be: a ki ad vány cí mét,
ikon ját, kur zo ra it, alak ját, va la mint azt, hogy mi lyen ese mé nyek tör tén je −
nek in dí tás kor, le ál lí tás kor stb.

3.7. A ki ad vány tesz te lé se

A ki ad vány ter ve zé se alatt cél sze rű időn ként le el len őriz nünk, hogy ho −
gyan mű kö dik, ho gyan lát ják majd ol va só ink ki ad vá nyun kat. A ki ad vány
fut ta tá sa a Fut tatás (Run) pa ranccsal tör tén het. Teszt üzem mód ban lát −
hat juk az ol da lak kö zöt ti át tű né se ket, ani má ci ó kat, vi de ó kat, a nyo mó −
gomb ok és más ele mek mű kö dé sét, hall hat juk a hang ef fek tu so kat, ze nét.
Ez ál tal fel fe dez het jük az eset le ge sen elő for du ló hi bá kat is.

3.8. A ki ad vány men té se

Mi e lőtt na gyon be le me rül nénk a ki ad vány ter ve zé sé be, cél sze rű az ad dig
el ké szült mun kán kat el men te ni. A ki ad vány men té sét a Fájl/Men tés
(File/Save) pa ranccsal te het jük meg. Első al ka lom mal meg kell ad nunk a
ki ad vány fájl ne vét.
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3.9. A ki ad vány for dí tá sa

Egy ti pi kus ki ad vány szö ve get, ké pe ket, ani má ci ó kat, han go kat, vi de ót 
és egyéb más ele me ket tar tal maz. Ezek az ele mek ál ta lá ban a szá mí tó −
gé pünk kü lön bö ző könyv tá ra i ban ta lál ha tók. A Ki ad vány/Ar chi vá lás
(Book/Archive) pa ranccsal egy könyv tár ba gyűjt het jük eze ket.

A ki ad vány ter jesz té se előtt a ki ad vá nyun kat és a hoz zá tar to zó fáj lo kat
egy önál ló an fut tat ha tó prog ram ba kell for dí ta nunk.

A NeoBook négy kü lön bö ző for má tu mú ki ad ványt tud elő ál lí ta ni:
t Win dows al kal ma zás (exe),
t Win dows kép er nyő vé dő (scr),
t Win dows tál cá ra ülő al kal ma zás (exe),
t Web−böngésző be dol go zó (Plug−in/ActiveX control) (ocx).

Mind egyik for má tum nak van nak elő nyei és hát rá nyai is. A leg több
NeoBook ki ad ványt Win dows al kal ma zás sá for dí ta nak. Ez a for má tum
ál ta lá ban úgy néz ki és úgy vi sel ke dik, mint egy ál ta lá nos windowsos
prog ram: ab lak ban je le nik meg, és van egy cím so ra. A töb bi tí pu sú for −
má tum kis sé bo nyo lul tabb, és mé lyebb Win dows is me re te ket igé nyel het
a leg jobb ered mény el éré se ér de ké ben.

Bő vebb in for má ci ót a ki ad vány for dí tá sá ról a 4., 5. és 6. fe je zet ben ol −
vas ha tunk.
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4. Ki ad vány ok ké szí té se

Első lec ke: Egy egy sze rű ki ad vány el ké szí té se

Má so dik lec ke: Hipertextes kap cso lók ké szí té se

Har ma dik lec ke: Szá mí tó gé pes ok ta tá si anyag ké szí té se

A leg jobb út a NeoBook meg is me ré sé hez az, ha ki pró bál juk. Eb ben a fe je −
zet ben kü lön bö ző ne héz sé gű ki ad vány ok el ké szí té sé vel fog lal ko zunk. Ezek
a pél dák csak érin tik azo kat a le he tő sé ge ket, ame lye ket a NeoBookban fel −
hasz nál ha tunk, de ala pot nyújt hat sa ját ki ad vá nyunk meg ter ve zé sé ben.

Ha nem va gyunk tisz tá ban a NeoBook alap ve tő funk ci ó i val, ol vas suk el
az 1. és 2. fe je ze te ket, ame lyek hát tér−in for má ci ót nyújt az elekt ro ni kus ki −
ad vány ok ról és a NeoBook esz kö ze i ről. A NeoBook me nü pont ja i nak és
pa ran csa i nak rész le tes is mer te té sé re az 5. és 6. fe je zet ben ke rül sor.

4.1. Első lec ke: Egy egy sze rű ki ad vány
el ké szí té se

Ez a lec ke be mu tat ja, ho gyan ké szít he tünk el egy egy sze rű ki ad ványt.

Egy új ki ad vány meg nyi tá sa

Egy új ki ad vány el kez dé sé nél meg kell ad nunk a mé re tét és a szín fel bon tá sát.
1. In dít suk el a NeoBookot. Amennyi ben a mun ka asz ta lon meg je le nik

egy ki ad vány, zár juk be a Fájl/Összes be zá rá sa (File/Close All) me −
nü pa ranccsal.

2. Vá lasszuk ki a Fájl/Új (File/New) me nü pon tot, vagy hasz nál juk az Új
(New) ikont.
Meg je le nik egy Új ki ad vány (New Publication) ab lak (4.1 ábra).

3. Vá lasszuk a ki ad ványt 640×480 pi xel mé re tű re.
4. Vá lasszunk 16 mil lió színt.
5. Kat tint sunk az OK gomb ra.

Meg je le nik egy név nél kü li do ku men tum a mun ka asz ta lon, így hoz zá −
lát ha tunk a ki ad vá nyunk meg ter ve zé sé hez.
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A ki ad vány ál ta lá nos tu laj don sá ga i nak be ál lí tá sa

Elő ször be kell ál lí ta nunk né hány pa ra mé tert, ame lyek a tel jes ki ad vány ra
vo nat koz nak.
1. Vá lasszuk ki a Ki ad vány/Ki ad vány tu laj don sá gai (Book/Book Pro −

per ties) me nü pon tot.

18

4.1 ábra Új ki ad vány (New Publication) ab lak

4.2 ábra A ki ad vány ál ta lá nos tulajdonságai ablak



Itt ad hat juk meg a ki ad vá nyunk meg je le né sét sza bá lyo zó pa ra mé te re −
ket. A Tu laj don sá gok ab lak ki lenc rész ből áll, ame lye ket a bal ol da lon
ta lál ha tó iko nok kal le het el ér ni: Ál ta lá nos (General), Mé ret/Szí nek
(Size/Colors), Ab lak (Window), Mű ve le ti ese mé nyek (Actions), Hoz −
zá fé rés (Access), Nyelv (Language), Pár be széd ab la kok (Dialogs),
Kép er nyő vé dő (ScreenSaver), Egye bek (Misc.). Ha rá kat tin tunk az
adott ka te gó ria ikon já ra, elő tűn nek a be ál lí tá si le he tő sé gei.

2. Az Ál ta lá nos (General) be ál lí tá sok nál a Cím (Title) me ző nél ír juk be: 
Az első ki ad vá nyom.

3. Tölt sük ki a Szer ző (Author) me zőt.
4. Kat tint sunk a Hoz zá fé rés (Access) ikon ra.

5. Szün tes sük meg a ki je lö lést a Fel, le, ele jé re és vé gé re gom bok en −
ge dé lye zé se az ol da lak la po zá sá hoz (Allow Page Up, Page Down,
Home and End Keys to Change Pages) pont nál, mi vel sa ját na vi gá −
ci ós rend szert ké szí tünk, és nem akar juk, hogy az ol va só ink a bil len −
tyű zet tel tud ja nak az ol da lak kö zött la poz ni.

6. Kat tint sunk az OK gomb ra, hogy a vál to zá so kat meg őriz ze a NeoBook
eb ben a ki ad vány ban.

La pok hoz zá adá sa a ki ad vá nyunk hoz

A ki ad vá nyunk már ren del ke zik két üres lap pal, de több re lesz szük sé günk.
1. Vá lasszuk ki az Ol dal/Ol dal hoz zá adá sa (Page/Add Page) me nü pon tot!

Meg je le nik az Ol dal hoz zá adá sa (Add Page) ab lak.
2. A Hoz zá adott ol da lak szá ma (Number of Pages to Add) me ző be ír −

junk egy 1−est.
3. Kat tint sunk az OK gomb ra.

Gom bok ké szí té se

Ah hoz, hogy az ol va só ink meg tud ják te kin te ni a ki ad vá nyunk ol da la it, szük −
sé günk van ol dal la po zó gom bok ra. Mi vel a gom bok ra az összes ol da lon
szük sé günk lesz, a Mes ter ol da lon (Master Page) fog juk el he lyez ni eze ket.

A Mes ter ol da lon olyan ele me ket cél sze rű el he lyez ni, ame lyek re a ki −
ad vá nyunk összes vagy majd nem összes ol da lán szük ség van, így időt tu −
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dunk meg ta ka rí ta ni. A Mes ter ol da lon el he lye zett ele mek a töb bi ol dal
hát te ré ben fog nak meg je len ni.
1. Kat tint sunk a Mes ter ol dal (Mas ter 

Page) fül re, amit a NeoBook kép −
er nyő jé nek al ján ta lál ha tunk meg.

2. Vá lasszuk ki az Esz köz pa let tá ról (Tool Palette) a Nyo mó −
gomb (Push Button) esz közt.

3. Az egér bal gomb já nak nyom va tar tá sa mel lett húz zunk egy kö rül be −
lül 2×2 cm−es négy ze tet a Mes ter ol da lon, majd en ged jük fel az egér 
bil len tyű jét. (Nem kell ag gód nunk, ha a gomb mé re te nem meg fe le lő, 
azon ké sőbb is tu dunk vál toz tat ni.)
Meg je le nik A nyo mó gomb tu laj don sá gai (Push Button Properties)
ab lak, amely ben meg ad hat juk, hogy a gomb ho gyan vi sel ked jen. Az
ab lak nak há rom ré sze van. A bal ol da lon iko nok van nak: Ál ta lá nos
(General), Meg je le nés (Appearance), Mű ve le tek (Actions). Az egyes
be ál lí tá si le he tő sé gek meg te kin té sé hez kat tint sunk az adott ikon ra.

4. Az Ál ta lá nos (General) be ál lí tá sok nál a Fel irat (Caption) me ző be ír juk 
be: Kö vet ke ző.
Ez a fel irat fog meg je len ni a nyo mó gom bon.

5. Kat tint sunk a Mű ve le tek (Actions) ikon ra. Itt ál lít hat juk be
azo kat az ese mé nye ket, ame lyek a nyo mó gomb le nyo má −
sá val ke rül nek vég re haj tás ra. (A mi ese tünk ben ez a kö vet −
ke ző ol dal ra való ug rást je len ti.) Eze ket az ese mé nye ket a
NeoBookban Mű ve le tek nek (Actions) ne vez zük. A leg több mű ve −
le tet egy sze rű en egy lis tá ból vá laszt hat juk ki.

6. Kat tint sunk a Mű ve let ki vá lasz tá sa (Select an
Action) gomb ra. A Mű ve let ki vá lasz tá sa ab lak −
ban (4.3 ábra) ka te gó ri ák ta lál ha tó ak, ame lye ket
a bal ol da li iko nok rep re zen tál nak. Az adott ka te −
gó ria ikon já ra kat tint va a jobb ol da lon meg je len −
nek a hoz zá tar to zó mű ve le tek.

7. Kat tint sunk a Na vi gá lás (Navigation) ka te gó ri á ra.
8. Vá lasszuk ki a GotoNextPage (Ug rás a kö vet ke ző ol dal ra) mű ve le −

tet. A NeoBook au to ma ti ku san hoz zá ad ja a pa ran csot a gomb mű ve −
let−szer kesz tő jé hez. Ez a mű ve let uta sít ja a gomb le nyo má sa kor a
NeoBookot a kö vet ke ző ol dal ra való ug rás ra.

9. Kat tint sunk az OK gomb ra.
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A gomb kö rül nyolc kis négy zet fül ta lál ha tó. Ez azt je len ti, hogy a gomb 
ki van je löl ve, így az ob jek tum az egér se gít sé gé vel át mé re tez he tő, moz −
gat ha tó vagy meg vál toz tat ha tók a tu laj don sá gai.
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4.4 ábra A Mes ter ol dal az el ké szült nyomógombbal



Ha a ki je lö lő esz köz zel egy má sik ob jek tum ra vagy az ol dal egy
üres pont já ra kat tin tunk, az ob jek tum ki je lö lé se meg szű nik. (To váb bi

in for má ci ót a 3. és 6. fe je zet ben ol vas ha tunk az ob jek tu mok ki je lö lé sé ről.)

Egy má so dik gomb ké szí té se

Mi vel a má so dik nyo mó gomb majd nem ugyan az mint az első, ezt sok kal
gyor sab ban el tud juk ké szí te ni a Ket tő zés (Duplicate) pa ranccsal.
1. Ha az előbb el ké szí tett nyo mó gomb nincs ki je löl ve, kat tint sunk rá az

egér rel.
2. Vá lasszuk ki a Szer kesz tés/Ket tő zés (Edit/Duplicate) pa ran csot, így

egy má so dik nyo mó gomb je lent meg a kép er nyőn.
3. Az egér se gít sé gé vel vi gyük az első nyo mó gomb mel lé.
4. Ezt a má so dik nyo mó gom bot hagy juk ki je löl ve, vá lasszuk ki a Szer kesz −

tés/Ob jek tum tu laj don sá gok (Edit/Object Properties) me nü pon tot.
5. Cse rél jük ki a Fel ira tot (Caption) az Elő ző szó ra.
6. Kat tint sunk a Mű ve le tek (Action) ikon ra.
7. Tö röl jük ki a már meg lé vő mű ve le tet (GotoNextPage). [Hasz nál juk a

Tör lés vissza (Backspace) vagy a Tör lés (Delete) bil len tyű ket, ugyan −
úgy, mint egy szö veg szer kesz tő ben.]

8. Kat tint sunk a Mű ve le tek (Actions) ikon ra.
9. A Na vi gá lás (Navigation) ka te gó ri á ból vá lasszuk ki az Ug rás az elő −

ző ol dal ra (GotoPrevPage) pa ran csot.
10. Kat tint sunk az OK gomb ra. Ez zel el ké szí tet tük a má so dik nyo mó −

gom bot.

Az Esz köz pa let ta hasz ná la ta

A Mes ter ol dalon el he lyez he tünk to váb bi dí szí tő ele me ket mint pél dá −
ul vo na la kat, négy szö ge ket stb., ame lye ket az összes ol da lon meg aka −
runk je le ní te ni.

Eh hez vá lasszuk ki az esz köz pa let tá ról a Vo nal (Line), Négy szög
(Rectangle) vagy az El lip szis (Ellipse) esz közt. Ez után az egér rel az első
gomb lét re ho zá sá hoz ha son ló an húz zunk egy négy szö get. Ha hi bá zunk,
hasz nál hat juk a Szer kesz tés/Vissza (Edit/Undo) pa ran csot az elő ző ál la −
pot vissza ál lí tá sá hoz.

Az Esz köz pa let ta jobb ol da lán ta lál ha tó esz kö zök kel meg vál toz tat hat −
juk a ki vá lasz tott elem ki töl té sé nek szí nét a Ki töl tő Szín (Fill Color), a
kör vo nal szí nét a Vo nal szí ne (Line Color) esz köz zel, a vo nal vas tag sá gát 
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a Vo nal vas tag ság (Line Width) esz köz zel vagy a vo nal stí lu sát a Vo nal
stí lus (Line Style) esz köz zel. Ha a ki vá lasz tott ob jek tum szö ve get is tar tal −
maz, ak kor a betű tí pu sát a Be tű tí pus (Font), a szí nét pe dig a Be tű szín
(Font Color) esz kö zök se gít sé gé vel cse rél het jük ki.

Az ol dal tu laj don sá gai

Mi u tán el ké szül tünk a Mes ter ol dal lal, hoz zá kezd he tünk a ki ad vá nyunk
első ol da lá nak meg ter ve zé sé hez.
1. Az első ol dal meg je le ní té sé hez kat tint −

sunk az Új ol dal (New Page) fül re a
kép er nyő al ján.
A két ol dal la po zó gomb – amit a Mes ter ol da lon ké szí tet tünk – még
min dig lát ha tó az ol dal hát te ré ben. Ne ag gód junk ami att, hogy a kép −
er nyőn sem mi vál to zást sem lá tunk!

Vál toz tas suk meg az ol dal hát te ré nek a szí nét, hogy az ne le gyen fe hér:
2. Vá lasszuk ki az Ol dal/Ol dal tu laj don sá gai (Page/Page Properties)

me nü pon tot.
Az ol dal tu laj don sá gai (Page Properties) ab lak fog meg je len ni.

3. Kat tint sunk a Tö mör szín (Solid Color) mel let ti kis nyíl ra az Ol dal
hát te re (Page Background) rész nél.
Meg je le nik a Szín vá lasz tó táb la (Color Selector).

4. Vá lasszunk ki egy (le he tő leg hal vány) színt.
5. Kat tint sunk a Szín vá lasz tó táb la OK gomb já ra.
6. Győ ződ jünk meg ar ról, hogy a Mes ter ol dal ele mei lát ha tók (Show

Items from Master Page) négy ze té ben le gyen egy pipa. Ez ál tal a Mes −
ter ol da lon be ál lí tott gomb ja ink mű köd ni fog nak ezen az ol da lon.

7. Je löl jük be a Má so lás az összes ol dal ra (Copy To All Pages) op ci ót.
8. Kat tint sunk az OK gomb ra.

Az Ol dal tu laj don sá gai ab lak he lyett meg je le nik a Má so lás az összes 
ol dal ra (Copy To All Pages) ab lak.

9. Kat tint sunk a Hát tér (Background) ki je lö lőnégy zet re.
10. Kat tint sunk az OK gomb ra.

A ki vá lasz tott hát tér színt ez zel a ki ad vány összes ol da lá ra át má sol tuk.
(A Mes ter ol dal szí ne még min dig fe hér ma radt, mi vel a Mes ter ol dal nak
nincs hát tér szí ne tech ni kai okok mi att.)
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Fel irat hoz zá adá sa

A ki ad vány első ol da lát fog ják elő ször lát ni ol va só ink, így cél sze rű el he −
lyez nünk itt egy cí met. Kép alá írást, rö vid fel ira to kat az Egy sze rű fel irat
(Simple Text) esz köz zel tu dunk lét re hoz ni.
1. Vá lasszuk ki az Egy sze rű fel irat (Simple Text) esz közt az

Esz köz pa let tá ról.
2. Vi gyük a kur zort a lap kö ze pé re. A bal egér gom bot le nyom va tart va

húz zunk egy kö rül be lül 10 cm szé les és 3 cm ma gas négy szö get,
majd en ged jük fel az egér gomb ját.
A szö veg tu laj don sá gai (Text Properties) ab lak fog meg je len ni.

3. Gé pel jük be a Fel irat (Caption) me ző be az Amalgamated Industries 
Annual Report szö ve get.

4. Kat tint sunk az Iga zí tás kö zép re (Cen ter Alignment) ikon ra.
5. Kat tint sunk az OK gomb ra.

Meg je le nik a szö veg ob jek tum, és kö rü löt te a ki je lö lést mu ta tó fü lek.
6. Az Esz köz pa let tán kat tint sunk a Ki töl tő min ta (Fill Pattern) mel let ti 

nyíl ra.
7. Kat tint sunk a H be tű vel (Hollow=üres) je lölt négy zet re, így a szö veg

ob jek tu munk üres lesz, és az ol dal hát tér szí ne fog lát szód ni.
8. Kat tint sunk a Vo nal vas tag ság (Line Width) mel let ti nyíl ra.
9. Vá lasszuk ki a Nincs (None) vo na lat.
10. Kat tint sunk a Be tű tí pus (Font) mel let ti nyíl ra.

Meg je le nik a Be tű ki vá lasz tó (Font Selector) ab lak.
11. Vá lasszuk ki a kö vet ke ző be tű tí pust: Ariel CE, Kö vér (Bold), 16

pont (point).
12. Kat tint sunk az OK gomb ra.

Ha a szö veg egy ré sze hi ány zik vagy nincs kö zé pen, az egér se gít sé gé vel
kor ri gál hat juk.

Kép be il lesz té se (im por tá lá sa)

A kö vet ke ző lé pés a ki ad vá nyun kat még szí ne seb bé ten ni egy kép pel,
amit egy má sik al kal ma zás sal (pl. a nép sze rű NeoPaint prog ram mal) ké −
szí tet tünk el.
1. Vá lasszuk ki a Kép (Picture) esz közt az Esz köz pa let tá ról.
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2. A bal egér gom bot le nyom va tart va húz zunk egy négy szö get a cím sor
alatt, majd en ged jük fel az egér gomb ját.

A Win dows Fájl ki vá lasz tó (File Selector) ab la ka je le nik meg.
3. Ke res sük meg a Prog ram Files\NeoBook for Win dows map pát. 

(Ha más ho va te le pí tet tük, ak kor vá lasszuk ki azt.)
4. Nyis suk meg a Tutorial Files map pát.
5. Vá lasszuk ki a Logo1.bmp fájlt.
6. Kat tint sunk az OK gomb ra.
A ki vá lasz tott kép meg je le nik a ke ret ben.
7. A kur zort a kép fö lött tart va kat tint sunk az egér jobb gomb já val.

Meg je le nik A kép tu laj don sá gai (Picture Properties) ab lak.
8. Je löl jük be A ke ret iga zí tá sa a kép hez (Resize Window to Ima ge

Dimensions) op ci ót.
9. Kat tint sunk az OK gomb ra.

A képob jek tum ke re te au to ma ti ku san hoz zá iga zo dik a kép fájl mé re té hez.
Ha szük sé ges, az egér se gít sé gé vel a ké pet és a szö ve get ren dez zük el.
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Szö veg be il lesz té se (im por tá lá sa)

Mi u tán el ké szí tet tük a cím ol dalt, a két ol da las ki ad vá nyunk fő in for má ci ós
ol da lá ra kon cent rál ha tunk. Eh hez elő ször a má so dik ol dal ra kell ug ra nunk.
1. A má so dik ol dal meg je le ní té sé hez kat −

tint sunk az 1. Új ol dal (New Page 1)
fül re a kép er nyő al ján.

2. Vá lasszuk ki az Esz köz pa let tán a Cikk (Article) esz közt.
3. Az egér se gít sé gé vel húz zunk egy nagy négy szö get az ol dal

fel ső ré szén. Ne ag gód junk, ha nem si ke rül elő ször re, ké −
sőbb ki ja vít hat juk a mé re tét és a hely ze tét is.
Meg je le nik az Új cikk (New Article) ab lak.

4. Vá lasszuk ki a Do ku men tum meg nyi tá sa (Open an Existing Docu −
ment) op ci ót.

5. Kat tint sunk az OK gomb ra.
Meg je le nik a Win dows Fájl ki vá lasz tó (File Selector) ab la ka.

6. Ke res sük meg a Prog ram Files\NeoBook for Win dows map pát. 
(Ha más ho va te le pí tet tük, ak kor vá lasszuk ki azt.)

7. Nyis suk meg a Tutorial Files map pát.
8. Vá lasszuk ki a Sample1.rtf szö veg fájlt.
9. Kat tint sunk az OK gomb ra.

A ki vá lasz tott szö veg meg je le nik az egér rel lét re ho zott Cikk (Article) ob −
jek tum ban. Ad junk meg egy tö mör színt hát tér nek, és ke re tez zük be:

10. Az Esz köz pa let tán kat tint sunk a Ki töl tő min ta (Fill Pattern) mel let ti 
nyíl ra.

11. Kat tint sunk az S be tű re (Solid=tö mör). Így az ob jek tum tö mör lesz.
12. Az Esz köz pa let tán kat tint sunk a Ki töl tő szín re (Fill Color) mel let ti

nyíl ra.
A Szín vá lasz tó táb la fog meg je len ni.

13. Vá lasszuk ki a fe hér négy ze tet, majd kat tint sunk az OK gomb ra.
14. Kat tint sunk a Vo nalvas tag ság (Line Width) mel let ti nyíl ra.
15. Vá lasszuk ki az első vo na lat (1 pi xel) a Nincs (None) alatt.

Ha szük sé ges, az egér rel vál toz tat ha tunk a szö veg do boz hely ze tén és
alak ján. A cikk tu laj don sá ga it meg vál toz tat hat juk a Szer kesz tés/Ob jek −
tum tu laj don sá gai (Edit/Object Properties) me nü pont tal. (Az ob jek tum
tu laj don sá gai ab lak hoz jut ha tunk úgy is, ha a kur zort a szö veg ob jek tum
fö lött tart va az egér jobb gomb já val kat tin tunk.) A szö ve get szer keszt het −
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jük a Szer kesz tés (Edit) menü Ké szí tés/Szer kesz tés (Create/Edit) pa −
ranccsal.

A nyo mó gomb hasz ná la tá nak le til tá sa

Az utol só ol da lon a Kö vet ke ző nyo mó gomb nem mű köd ne, mi vel nincs
több ol dal. Ah hoz, hogy az ol va só in kat ez ne té vessze meg, egy egy sze rű pa −
rancs se gít sé gé vel a mű kö dé sét le tilt juk ezen az ol da lon, és egy má sik pa −
ranccsal az ol dal el ha gyá sa kor is mét mű kö dő ké pes sé tesszük a töb bi ol da lon.
1. Vá lasszuk ki az Ol dal/Ol dal tu laj don sá gai (Page/Page Properties)

me nü pon tot.
2. Kat tint sunk a Mű ve le tek (Action) ikon ra.
3. Kat tint sunk a Mű ve let ki vá lasz tá sa (Select an Action)

gomb ra.
4. Vá lasszuk ki a DisableObject (Ob jek tum le til tás) mű ve le tet az Ob jek −

tu mok (Objects) ka te gó ri á ban.

27

4.6 ábra A ki ad vá nyunk má so dik oldala



Meg je le nik az Ob jek tum le til tás tu laj don sá gai (Disable Object
Properties) ab lak.

5. Gé pel jük be az Ob jek tum neve (Object Name) me ző be: PushButton1,
vagy vá lasszuk ki a le nyí ló me nü ből, amit a fo gas ke rék kel áb rá zolt
nyo mó gomb bal ér he tünk el. (A PushButton1 ne vet ren del te hoz zá a
NeoBook az el ső nek el ké szí tett nyo mó gomb hoz.)

6. Kat tint sunk az OK gomb ra.
Az Ob jek tum le til tás mű ve le tet így hoz zá ad tuk a Be lé pés az ol dal ra
(Page Enter) ese mény hez. Ez az ese mény ak ti vá ló dik ak kor, ami kor
erre az ol dal ra ju tunk. Most ál lít suk be, hogy a Kö vet ke ző gomb is −
mét mű kö dő ké pes le gyen.

7. Kat tint sunk a Ki lé pés az ol dal ról (Page
Exit) fül re Az ol dal tu laj don sá gai (Page
Properties) ab lak ban.

8. Kat tint sunk a Mű ve let ki vá lasz tá sa (Select an Action) gomb ra.
9. Az Ob jek tu mok (Objects) ka te gó ri á ban vá lasszuk ki az EnableObject

(Ob jek tum en ge dé lye zés) mű ve le tet.
Meg je le nik az Ob jek tum en ge dé lye zés tu laj don sá gai (EnableObject 
Properties) ab lak.

10. Gé pel jük be az Ob jek tum neve (Object Name) me ző be: PushButton1,
vagy vá lasszuk ki a le nyí ló me nü ből, amit a fo gas ke rék kel áb rá zolt nyo mó −
gomb bal ér he tünk el.

11. Kat tint sunk az OK gomb ra.
Az Ob jek tum en ge dé lye zés mű ve le tet így hoz zá ad tuk a Ki lé pés az
ol dal ról (Page Exit) ese mény hez. Ez az ese mény ak ti vá ló dik ak kor,
ami kor el hagy juk ezt az ol dalt és át ug runk egy má sik ra.

12. Kat tint sunk az OK gomb ra.

Mun kánk el men té se

Mi u tán ed dig el ju tot tunk, ment sük el, amit ed dig ké szí tet tünk. Cél sze rű
mi nél gyak rab ban mun kán kat el men te ni, hogy ne ve szít sük el fá ra do zá −
sun kat egy áram szü net vagy más hiba ese tén.
1. Vá lasszuk ki a Fájl/Men tés (Fájl/Save) me nü pon tot.

Ha az első al ka lom mal ment jük el mun kán kat, a Men tés más ként
(Save As) ab lak je le nik meg.

2. A NeoBook for Win dows map pá ban nyis suk meg a Tutorial Files
map pát.
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3. Gé pel jük be a Fájl neve (File Name) me ző be: Tutorial1.pub
4. Kat tint sunk a Men tés (Save) gomb ra.

A ki ad vány tesz te lé se

A ki ad vány ké szí té se alatt tesz tel jük több ször mun kán kat. A NeoBook
teszt−mód ja al kal mat ad arra, hogy az ol va sónk szem szö gé ből vizs gál juk
ki ad vá nyun kat. A nyo mó gomb ok, vá lasz tó gom bok, ani má ci ók, vi de ók
és más ele mek ugyan úgy mű köd nek, mint az el ké szült ki ad vány ban.
1. Vá lasszuk ki a Fut ta tás (Run) vagy Fut ta tás az ele jé től (Run from

Start) pa ran csot a Ki ad vány (Book) me nü pont alatt.
2. Tesz tel jük a Kö vet ke ző és Elő ző nyo mó gom bo kat.
3. A tesz te lés be fe jez té vel kat tint sunk a ki ad vány ab la ká nak záró gomb −

jára vagy nyom juk meg az Esc bil len tyűt.

A ki ad vány for dí tá sa

Mi u tán ki ad vá nyun kat el ké szí tet tük, ké szen áll arra, hogy a ter jesz té sé hez
le for dít suk egy önál ló an fut tat ha tó (exe) fájl lá.
1. Vá lasszuk ki a Ki ad vány (Book) me nü ből a For dí tás/Ki ad vány pub li −

ká lá sa (Compile/Publish Book) pon tot.
Meg je le nik a For dí tás/Ki ad vány pub li ká lá sa (Compile/Publish Book)
ab lak.

2. A le for dí tott ki ad vány neve és he lye (Compile To) me ző ben alap ál −
la pot ban a ki ad vány neve és el éré si út vo na la sze re pel exe ki ter jesz −
tés sel. Ezt bár mi kor meg vál toz tat hat juk.

3. A le for dí tott ki ad vány tí pu sa (Type of Compiled Publication to
Create) le gör dü lő me nü nél vá lasszuk ki: Al kal ma zás (Application
/EXE).

4. A le for dí tott ki ad vány fut ta tá sa (This Compiled Publication will be
Run From) le gör dü lő me nü nél vá lasszuk ki: Me rev le mez ről (Hard Disk).

5. A For dí tó prog ram op ci ók nál (Compiler Option) je löl jük be a Fáj lok
be épí té se a le for dí tott ki ad vány ba (Compress Files Embedded In −
side Compilend Publication) és A ki ad vány for rás kód já nak tö mö rí −
té se és tit ko sí tá sa (Compress and Encrypt Publication Source Code)
me ző ket. Vi gyáz zunk arra, hogy a má sik két op ci ót ne je löl jük be.

6. Kat tint sunk a For dí tás (Compile) gomb ra.
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A NeoBook át ala kít ja a ki ad vá nyun kat egy Win dows al kal ma zás sá (exe 
fájl lá) az ál ta lunk meg adott (Compile To) hely re. A le for dí tott ki ad ványt a
Win dows In té zőn (Explorer) ke resz tül tud juk fut tat ni úgy, ha két szer rá kat −
tin tunk a ne vé re.

Ez zel el ké szül tünk az első ki ad vá nyunk kal.

4.2. Má so dik lec ke: Hipertextes kap cso lók
ké szí té se
(Leann Schmidt írá sa alapján)

A NeoBook egy elég sok ol da lú prog ram, és szín vo na las offline (há ló zat
nél kü li) al kal ma zá so kat ké szít he tünk vele, amit ki egé szít he tünk online (há −
ló zat hoz kap csolt) tar ta lom mal. Könnyen ké szít he tünk olyan di na mi kus ki −
ad vá nyo kat, ami vel elekt ro ni kus le ve let küld he tünk, vagy egy hon la pot tu −
dunk meg lá to gat ni a vi lág há lón. Ezt pél dá ul a hipertext hasz ná la tá val old −
hat juk meg. A hipertextes do ku men tu mok ban alá hú zott sza vak van nak
vagy kap cso lók, ami re ha rá kat tint az ol va só, ak kor egy má sik ol dal ra ug −
rik, vagy meg je le nik a hoz zá tar to zó in for má ció. A NeoBook több olyan
egy sze rű esz köz zel ren del ke zik, ami vel hipertextes kap cso ló kat hoz ha tunk
lét re a ki ad vá nyunk ban. Ez a lec ke be mu tat né hány meg ol dást ezek kö zül.
1. In dít suk el a NeoBook prog ra mot, és ké szít sünk egy új ki ad ványt a

Fájl/Új (File/New) menü se gít sé gé vel.
2. Vá lasszuk ki a Cikk (Article) esz közt az Esz köz pa let tán.
3. Vi gyük a kur zort az ol dal bal fel ső ré szé hez, nyom juk le az

egér bal gomját, és a gom bot nyom va tart va húz zunk egy, az ol dal fe −
lét el fog la ló négy szö get, majd en ged jük fel a gom bot.
Meg je le nik az Új cikk (New Article) ab lak.

4. Je löl jük ki az Új do ku men tum ké szí té se szö veg szer kesz tő vel (Create 
a New Document using the Text Edi tor) op ci ót.
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5. Kat tint sunk az OK gomb ra.
Meg je le nik a NeoBook szö veg szer kesz tő je. (A szö veg szer kesz tő hasz −
ná la tá ról a 10. fe je zet szól.)
Szö veg be vi tel ét a kö vet ke ző mó do kon te het jük meg:

6. Gé pel jük be a bil len tyű zet se gít sé gé vel.
vagy
Egy má sik szö veg szer kesz tőn el ké szí tett szö veg részt je löl jünk ki és
má sol junk a Win dows vá gó lap ra a Ki vágás (Cut) vagy Má so lás
(Copy) pa ranccsal, és má sol juk be a NeoBook szö veg szer kesz tő jé be
a Szer kesz tés/Be il lesz tés (Edit/Paste) pa ranccsal.
vagy
Nyis sunk meg egy meg lé vő (txt vagy rtf for má tu mú) szö ve get a
NeoBook szö veg szer kesz tő jé ben a Fájl/Meg nyi tás (File/Open) pa −
ranccsal.

7. Mi u tán a szö veg meg je lent a szö veg szer kesz tő ben, je löl jünk ki azt a
szót vagy ki fe je zést az egér vagy a bil len tyű zet (Schift+kur zor moz ga tó 
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gom bok) se gít sé gé vel, ame lyik hez hipertextes kap cso lót sze ret nénk
ren del ni.

8. Vá lasszuk ki a Hipertext/Kap cso ló hoz zá adá sa (Hypertext/Add
Link) pa ran csot, vagy hasz nál juk a me nü sor ikon ját.
Meg je le nik a Hiperkapcsoló szer kesz tő je (Hyperlink Edi −
tor). A ki je lölt szö veg rész re kat tint va azo kat a mű ve le te ket fog ja vég −
re haj ta ni a ki ad vá nyunk, ame lyet ebbe a szer kesz tő be be írunk.

9. Kat tint sunk a Mű ve let ki vá lasz tá sa (Select an
Action) gomb ra.

10. A bal ol da li ka te gó ri ák kö zül vá lasszuk ki az
Internetet.

11. Ha a ki je lölt szö ve get egy internetes ol dal hoz sze ret nénk kap csol ni,
ak kor vá lasszuk ki az InternetLink (Internet kapcsolat) mű ve le tet.
Megjelelenik Az internetkapcsolat tu laj don sá gai (InternetLink Pro −
perties) ab lak, majd gé pel jük be a kap cso lat internetes cí mét/URL−jét
a me ző be.
Ha a ki je lölt szö ve get egy elekt ro ni kus le vél el kül dé sé hez sze ret nénk
kap csol ni, ak kor vá lasszuk ki a SendMail (Le vél kül dés) mű ve le tet.
Meg je le nik A le vél kül dés tu laj don sá gai (SendMail Properties) ab lak.
Tölt sük ki a Cím zett (To), Fel adó (From), Tárgy (Subject) és Üze net
(Message) me ző ket úgy, mint ha egy elekt ro ni kus le ve let ír nánk.

12. Kat tint sunk az OK gomb ra.
A NeoBook au to ma ti ku san be ír ja a szük sé ges mű ve le ti pa ran csot a
Hiperkapcsoló szer kesz tő jé be.
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13. Kat tint sunk a Hiperkapcsoló szer kesz tő ben az OK gomb ra.
Így lét re hoz tuk a hipertextes kap cso lót. Ezt a NeoBook a ki je lölt szö −
veg alá hú zá sá val je lö li. Ha meg akar juk vál toz tat ni vagy tö röl ni akar −
juk a kap cso lót, vá lasszuk ki a Hipertext (Hypertext) menü Kap cso −
ló szer kesz té se (Edit Link) vagy Kap cso ló el tá vo lí tá sa (Remove
Link) pont ját.

To váb bi kap cso ló hoz zá adá sá hoz is mé tel jük meg a 7–13. pon tot.
14. Mi u tán be fe jez tük a szö veg szer kesz té sét, nyom juk meg a szö veg szer −

kesz tő OK gomb ját.
Új do ku men tum ese tén a Men tés más képp (Save As) ab lak je le nik
meg, ahol meg kell ad nunk egy fájl ne vet, ami ben a szö ve get tá rol juk.
Min den eset ben rich text for má tu mú lesz a szö veg, így a fájl ki ter jesz −
té se .rtf lesz.
A ki ad vá nyunk ol da lán meg je le nik a szö veg.

15. A hiperkapcsolót tesz tel het jük a Ki ad vány/Fut ta tás (Book/Run) pa −
ranccsal.
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4.3. Harmadik lec ke: Szá mí tó gé pes ok ta tá si
anyag (Com pu ter Based Training – CBT)
ké szí té se

A NeoBook szá mos olyan esz köz zel ren del ke zik, amellyel ha tá sos szá mí −
tó gé pes ok ta tó− és teszt prog ram ké szít he tő a ta ná rok és ok ta tók ré szé re.
A NeoBook mű ve le ti pa ran csa it hasz nál hat juk pont szám ok ki szá mí tá sá −
hoz, men té sé hez, nyom ta tá sá hoz is. Ki egé szí ten dő kér dés, több szö rös
vá lasz tás, pá ros össze ha son lí tás könnyen meg va ló sít ha tó a NeoBook
nyo mó gomb jai, szö veg be vi te li me zői és rá dió gomb jai se gít sé gé vel.

Ez a lec ke be mu tat ja, ho gyan ké szít he tünk egy egy sze rű több szö rös vá −
lasz tás tesz tet. A min ta pél dá ban a hall ga tók a vá la szo kat rá dió gomb se gít −
sé gé vel ad hat ják meg. A hall ga tók összpontszámát a teszt vé gén meg te −
kint he tik.

Kezd jünk hoz zá...

1. In dít suk el a NeoBookot, és ké szít sünk egy új ki ad ványt a Fájl/Új
(File/New) me nü pont tal.

2. Vá lasszuk ki A ki ad vány tu laj don sá gai (Book Properties) pon tot a
Ki ad vány (Book) menü alatt.
Meg je le nik A ki ad vány tu laj don sá gai (Book Properties) ab lak.

3. A Cím (Title) me ző be gé pel jük be: Tör té nel mi kvíz.
4. A Szer ző (Author) me ző be gé pel jük be a ne vün ket.
5. Kat tint sunk a Hoz zá fé rés (Access) ikon ra.
6. Szün tes sük meg a ki je lö lést a Fel, le, ele jé re és vé gé re gom −

bok en ge dé lye zé se az ol da lak la po zá sá hoz (Allow Page
Up, Page Down, Home and End Keys to Change Pages) pont nál,
hogy a ta nu lók csak az ál ta lunk ké szí tett na vi gá ci ós rend szer rel tud ja −
nak az ol da lak kö zött la poz ni.

7. Kat tint sunk az OK gomb ra.

Ol da lak ké szí té se

A ki ad vá nyunk ban egy−egy lap szük sé ges min den kér dés hez, va la mint
egy to váb bi lap ra lesz szük sé günk az ered mény hez. Mi vel a min ta tesz −
tünk elég rö vid, csu pán két la pot kell hoz zá ad nunk a meg lé vő höz.
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1. Vá lasszuk ki az Ol dal hoz zá adá sa (Add Page) pon tot az Ol dal (Page) 
me nü ben.
Meg je le nik az Ol dal hoz zá adá sa (Add Page) ab lak.

2. Ír junk be 2−t a Hoz zá adott ol da lak szá ma (Number of Pages to
Add) me ző be.

3. Kat tint sunk az OK gomb ra.

Az 1. kér dés

Eb ben a rész ben el ké szít jük az első kér dés hez tar to zó ol dalt.
1. Ah hoz, hogy az első ol da lon tud junk dol −

goz ni, kat tint sunk a kép er nyő al ján ta lál −
ha tó ol dal fü lek kö zül az Új ol dal ra (New Page).

2. Az Esz köz pa let tán vá lasszuk ki az Egy sze rű felirat (Simple
Text) esz közt.

3. A kur zort vi gyük az ol dal kö ze pé re, és húz zunk egy kb. 10
cm hosszú és 4 cm ma gas négy szö get.
Meg je le nik A szö veg tu laj don sá gai (Text Properties) ab lak.

3. A Fel irat (Caption) me ző be ír juk be: Mi kor volt az ara di vér ta −
núk ki vég zé se?

4. Kat tint sunk az OK gomb ra.
Meg je le nik a Szö veg ob jek tum s kö rü löt te a nyolc ki je lö lő fül.

5. Az Esz köz pa let tán kat tint sunk a Ki töl tő min ta (Fill Pattern) mel let ti 
nyíl ra.

6. Kat tint sunk a H (Hollow=Üres) négy zet re, hogy a szö veg ob jek tum
hát te re át lát szó le gyen.

7. Az Esz köz pa let tán kat tint sunk a Vo nal vas tag ság (Line Width) mel −
let ti nyíl ra.

8. Vá lasszuk ki: Nincs (None) vo nal.
9. Az Esz köz pa let tán kat tint sunk a Be tű tí pus (Font) mel let ti nyíl ra.

Meg je le nik a Be tű ki vá lasz tó (Font Selector) ab lak.
10. Vá lasszuk ki a kö vet ke ző be tű tí pust: Ariel CE, Bold (Kö vér), 12 pont.
11. Kat tint sunk az OK gomb ra.

Ha a szö veg egy ré sze hi ány zik, vagy nincs kö zé pen, hasz nál juk az
ege ret a ja ví tás hoz.
Ez után ad junk meg több vá lasz le he tő sé get az első kér dés hez:

12. Az Esz köz pa let tán vá lasszuk ki a Rá dió gomb (Radio Button)
esz közt.
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13. A kur zort vi gyük az ol dal kö ze pé re az elő ző leg el ké szí tett kér dés alá,
és húz zunk egy kb. 5 cm hosszú és 1cm ma gas négy szö get.
Meg je le nik A rá dió gomb tu laj don sá gai (Radio Button Properties)
ab lak.

14. A Fel irat (Caption) me ző be ír juk be: 1848. már ci us 15.

Mi e lőtt foly tat nánk, egy pár szót meg kell em −
lí te ni a vál to zók ról. Az Ob jek tum ál la po tá −
nak tá ro lá sá hoz tar to zó vál to zó (Variable to 
Store Sta tus of this Object) me ző ben sze rep −
lő [RadioGroup1] be jegy zés egy vál to zó neve, 
amit a szá mí tó gép a me mó ri á já ban tá rol a prog ra munk fut ta tá sa alatt, és
ami hez ér té ket ren del he tünk. A NeoBookban a vál to zó ne ve ket szög le tes
zá ró je lek kö zé kell írni. A NeoBook szá má ra így ad juk tud tul, hogy a
[RadioGroup1] vál to zó ra és nem a „RadioGroup1” szó ra gon do lunk.

A rá dió gom bok min dig cso por to san for dul nak elő, leg alább ket tő szük −
sé ges a mű kö dé sük höz, de ter mé sze te sen több rá dió gomb cso port is le −
het egy ki ad vá nyon be lül. Az egy cso por ton be lü li rá dió gom bok vál to zó −
ne vé nek ugyan nak kell len nie. Pél dá ul az első kér dés re há rom le het sé ges
vá laszt adunk, ame lyik kö zül egyet kell az ol va só nak ki vá lasz ta nia, így a
há rom le het sé ges vá lasz hoz tar to zó rá dió gomb nak ugyan azt a vál to zó ne −
vet kell ad nunk. A prog ram fut ta tá sa kor a vál to zó az ol va só ál tal ki vá lasz −
tott Fel irat (Caption) mező ér té két fog ja tar tal maz ni. A teszt vé gén a
prog ram se gít sé gé vel le el len őriz het jük, hogy az egyes kér dé sek re adott
vá la szok kö zül me lyik volt he lyes.
15. Kat tint sunk az OK gomb ra.

Meg je le nik az ol da lon a Rá dió gomb ob jek tum, s kö rü löt te a nyolc ki −
je lö lő fül.

16. Az Esz köz pa let tán kat tint sunk a Be tű tí pus (Font) mel let ti nyíl ra.
Meg je le nik a Be tű ki vá lasz tó (Font Selector) ab lak.

17. Vá lasszuk ki a kö vet ke ző be tű tí pust: Ariel CE, Regular (Nor mál),
12 pont.

18. Kat tint sunk az OK gomb ra.

Ha a szö veg egy ré sze hi ány zik, vagy nincs kö zé pen, hasz nál juk az ege ret
a ja ví tás hoz.

Is mé tel jük meg két szer a 12–18. lé pé se ket úgy, hogy a 14. lé pés nél a
Fel irat (Caption) me ző be a kö vet ke ző ket ír juk:

1849. ok tó ber 6., il let ve 1848. ok tó ber 6.
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Az egér se gít sé gé vel he lyez zük egy más alá a há rom le het sé ges vá laszt.
(Se gít sé gül hív hat juk az El ren de zés (Arrange) pa ran csot, il let ve a Rá csot
(Grid). Rész le te seb ben lásd az 5. fe je zet meg fe le lő pont ja it.)

A Következő gomb el ké szí té se

Mi u tán ol va só ink vá lasz tot tak a rá dió gom bok kö zül, le he tő sé get kell ad −
nunk, hogy to vább ha lad has son a kö vet ke ző kér dés hez. Erre ép pen meg −
fe le lő egy egy sze rű nyo mó gomb.
1. Az Esz köz pa let tán vá lasszuk ki a Nyo mó gomb (Push Button)

esz közt.
2. A kur zort vi gyük az ol dal al já ra a rá dió gom bok alá, és húz zunk egy

kb. 3 cm hosszú és 2 cm ma gas négy szö get.
3. A Fel irat (Caption) me ző be ír juk be: Következő.

Ami kor az ol va só meg nyom ja ezt a gom bot,
m meg kell tud nunk, ki van−e je löl ve egy rá dió gomb és
m a kö vet ke ző ol dal ra kell jut tat nunk az ol va són kat.
En nek ér de ké ben né hány egy sze rű NeoBook mű ve le tet kell hoz zá −
ren del nünk eh hez a gomb hoz.

4. Kat tint sunk a Mű ve le tek (Action) ikon ra.
5. Gé pel jük be a kö vet ke ző ket a Mű ve let szer kesz tő be (Action 

Edi tor):
If "[RadioGroupg1]" "<>" ""

GotoNext Page
Else

AlertBox "Fi gyel mez te tés" "Nem vá la szolt a kér dés re!"
EndIf

Ez az egy sze rű prog ram rész (ún. mű ve let script) elő ször meg vizs gál ja a
[RadioButton1] vál to zót, hogy tar tal maz−e va la mi lyen in for má ci ót. Ha
igen, ak kor a kö vet ke ző ol dal ra ug rik. Ha nem, ak kor pe dig egy fi gyel −
mez te tő ab la kot je le nít meg, és ad dig ol va sónk nem tud to vább ha lad ni,
amíg nem ad vá laszt.
6. Kat tint sunk az OK gomb ra.

Meg je le nik az ol da lon a Nyo mó gomb ob jek tum s kö rü löt te a nyolc ki −
je lö lő fül.
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7. Az Esz köz pa let tán ta lál ha tó Ki töl tő min tát (Fill Pattern) ál lít suk tö −
mör re (S), a Ki töl tő színt (Fill Color) szür ké re, a Vo nal vas tag sá −
got (Line Width) pe dig 1 pi xel re.

Ha szük sé ges, az egér se gít sé gé vel ren dez zük el az ol da lon ta lál ha tó
ob jek tu mo kat.

A 2. kér dés

Ké szít sük el a kö vet ke ző kér dést önál ló an!
Kér dés: Mi kor volt a II. vi lág há bo rú után Ma gyar or szá gon for −

ra da lom?
Vá la szok: 1. 1956; 2. 1918; 3. 2000.
A má so dik ol dal meg je le ní té sé hez kat tint sunk az 1. Új ol dal  (New

Page 1) fül re a kép er nyő al ján.
A NeoBook a rá dió gom bok nak eh hez a cso port já hoz au to ma ti ku san

hoz zá ren de li a a [RadioGroup2] vál to zót, így a Foly ta tás gomb nál is ezt
kell be ál lí ta nunk.
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A teszt ér té ke lé se

A kö vet ke ző ol da lon a kér dé sek re adott vá la szo kat ér té kel jük ki.
1. A har ma dik ol dal meg je le ní té sé hez kat tint sunk a 2. Új ol dal (New

Page 2) fül re a kép er nyő al ján.
2. Az Esz köz pa let tán vá lasszuk ki az Egy sze rű fel irat (Simple

Text) esz közt.
3. A kur zort vi gyük az ol dal kö ze pé re, és húz zunk egy kb. 5 cm

hosszú és 5 cm ma gas négy szö get.
Meg je le nik a Szö veg tu laj don sá gai (Text Properties) ab lak.

3. A Fel irat (Caption) me ző be ír juk be:
He lyes vá lasz: [Right]
Hely te len vá lasz: [Wrong]

4. Kat tint sunk az OK gomb ra.
Meg je le nik a Szö veg ob jek tum s kö rü löt te a nyolc ki je lö lő fül.

5. Az Esz köz pa let tán ta lál ha tó Ki töl tő min tát (Fill Pattern) ál lít suk át lát −
szó ra (H), a Vo nal vas tag sá got (Line Width) pe dig Nincs−re (None).

Ha a szö veg egy ré sze hi ány zik, vagy nincs kö zé pen, hasz nál juk az ege ret
a ja ví tás hoz.

6. Vá lasszuk ki az Ol dal/Ol dal tu laj don sá gai (Page/Page Properties)
me nüt.
Meg je le nik Az ol dal tu laj don sá gai (Page Properties) ab lak.

7. Kat tint sunk a Mű ve le tek (Actions) ikon ra.
8. Gé pel jük be a kö vet ke ző ket a Mű ve let szer kesz tő be (Action Edi tor).

SetVar "[Right]" "0"
SetVar "[Wrong]" "0"
If "[RadioGroup1]" "=" "1849. ok tó ber 6."

SetVar "[Right]" "[Right]+1"
Else

SetVar "[Wrong]" "[Right]+1"
EndIf

If "[RadioGroup2]" "=" "1956"
SetVar "[Right]" "[Right]+1"

Else
SetVar "[Wrong]" "[Right]+1"

EndIf
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En nél a mű ve le ti scriptnél elő ször a SetVar pa ranccsal két vál to zó – a
[Right] és a [Wrong] – ér té két ál lí tot tuk nul lá ra. A két fel té tel nél a
[RadioGroup1] és a [RadioGroup2] vál to zók tar tal mát vizs gál tuk meg.
Ha a vá lasz he lyes volt, ak kor a [Right] vál to zó, ha a hely te len, ak kor a
[Wrong] vál to zó ér té két nö vel tük meg eggyel.

8. Kat tint sunk az OK gomb ra.

A ki ad vá nyunk men té se

Mi u tán ed dig el ju tot tunk, ment sük el mun kán kat.
1. Vá lasszuk ki a Fájl/Men tés (Fájl/Save) me nü pon tot.

Ha ez az első al ka lom, hogy el ment jük mun kán kat, a Men tés más −
ként (Save As) ab lak je le nik meg.

2. A NeoBook for Win dows map pá ban nyis suk meg a Tutorial Files
map pát.

3. Gé pel jük be a Fájl neve (File Name) me ző be: Tutorial3.pub
4. Kat tint sunk a Men tés (Save) gomb ra.

A ki ad vány tesz te lé se

A ki ad ványt most már bát ran tesz tel jük.
1. Vá lasszuk ki a Fut ta tás az ele jé től (Run from Start) pa ran csot a Ki −

ad vány (Book) me nü pont alatt.
2. Tesz tel jük a ki ad vá nyun kat úgy, hogy ki pró bál juk az összes le het sé −

ges vá laszt és a Kö vet ke ző gom bo kat.
3. A tesz te lés be fe jez té vel kat tint sunk a ki ad vány ab la ká nak záró gomb −

jára vagy nyom juk meg az Esc bil len tyűt.

To váb bi fej lesz té si le he tő sé gek

Ez a pél da két ség kí vül egy sze rű, de az itt be mu ta tott kon cep ció alap ján
sok kal össze tet tebb tesz te ket ál lít ha tunk össze. Az egyik le he tő ség, hogy
az ered mé nye ket el ment jük. Ezt az utol só ol dal Be lé pé si mű ve le te i hez
(Page Properties, Actions, Enter Action) be ír juk a kö vet ke ző sort:

FileWrite "test.dat" "1" "He lyes: [Right], Hely te len: [Wrong]"
Egy má sik le he tő ség, ami vel to vább fej leszt het jük a tesz tün ket, hogy az

ele jén az ol va só meg ad hat ja a ne vét. A 7. fe je zet ben a mű ve le ti pa ran −
csok nál le írt pél dák ból to váb bi öt le te ket meríthtünk.
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5. A me nü pa ran csok

A Fájl (File) menü

A Szer kesz tés (Edit) menü

Az El ren de zés (Arrange) menü

Az ol dal (Page) menü

A Ki ad vány (Book) menü

Az Egye bek (Options) menü

Az Esz köz (Tools) menü

Az Ab lak (Window) menü

A Súgó (Help) menü

Ez a fe je zet a me nü sor ban ta lál ha tó pa ran csok kal fog lal ko zik.

5.1. A Fájl (File) menü

Új ki ad vány (New)

Ezt a me nü pon tot vá laszt va egy üres szer kesz tő ab lak je le nik meg, hogy
egy új elekt ro ni kus ki ad ványt ké szít hes sünk.

Az új ki ad vány nál meg kell ad nunk A ki ad vány mé re tét (Publication
Size) pi xel ben: 300×200, 640×480, 800×600, 1024×768 il let ve sa ját
mé re tet is be ál lít ha tunk az Egye di mé ret nél (Custom Size), va la mint a
Szí nek szá mát (Number of Colors): 16, 256 vagy 16 mil lió szín.

Az ab lak mé re té nek meg vá lasz tá sa függ at tól, hogy mi lyen tí pu sú ki ad −
ványt ké szí tünk, il let ve at tól, hogy az ol va só ink mi lyen szá mí tó gép pel ren del −
kez nek. Ma nap ság a mo ni to rok leg alább 640×480 pi xel fel bon tás sal 256
színt meg tud nak je le ní te ni, így nyu god tan ter vez het jük ki ad vá nyun kat úgy,
hogy ol va só ink ez zel ren del kez nek. A ki sebb fel bon tás ra és szín re ter ve zett
ki ad ványt a na gyobb fel bon tá sú szá mí tó gé pe ken is le het fut tat ni, vi szont for −
dít va nem. Ha tud juk, hogy min den ol va sónk ren del ke zik na gyobb fel bon tá −
sú mo ni tor ral, ak kor ter mé sze te sen ki ad vá nyun kat is ter vez zük arra!

A ter ve zett ki ad vány tól füg gő en még né hány szem pon tot fi gye lem be
kell ven nünk. Amennyi ben a ki ad vá nyunk tel jes kép er nyőn fog fut ni, ak −
kor a tel jes mé re te ren del ke zé sünk re áll, de ha nem, ak kor szá mol nunk
kell a cím sor ral és a ke ret tel is (lásd Ki ad vány tu laj don sá gai: Ab lak). Rá −
adá sul a cím sor és a ke ret mé re te at tól függ, hogy az ol va sónk nál ho gyan
van be ál lít va, így csak meg be csül ni tud juk a ren del ke zé sünk re álló he lyet.
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Az ál ta lunk meg vá lasz tott mé ret az ab lak bel ső mé re tét adja meg a ke ret
és a cím sor nél kül.

A szí nek szá má tól függ a mo ni to ron meg je le nő kép mi nő sé ge, de a
több szín a meg je le né si se bes ség gel for dí tot tan ará nyos, te hát egy kis tel −
je sít mé nyű szá mí tó gé pen egy nagy szín fel bon tá sú kép vi szony lag las san
fog meg je len ni. Amennyi ben a ki ad vá nyun kat pél dá ul 16 mil lió szín nel
ter vez zük, és az ol va sónk szá mí tó gé pe csak 256 színt tud meg je le ní te ni,
ak kor a NeoBook meg pró bál ja a leg job ban meg kö ze lí te ni az ere de ti
színt. Ér de mes eb ben az eset ben ki ad vá nyun kat több fé le fel bon tás ban
tesz tel ni.

256 szín vá lasz tá sa ese tén min den egyes ol dal hoz hoz zá ren del he tünk
egy 256 szí nű pa let tát (Use a Different Palette on Each Page), de a
NeoBookban van egy be épí tett szín pa let ta is (Auto−Palette), amit min den
ol da lon tu dunk hasz nál ni. A Win dows rend szer szín pa let ta al kal ma zá sá nál

ügyel jünk arra, hogy ezek a szí nek a fel hasz ná ló be ál lí tá sa i tól füg ge nek!
Publication Size (in Pixels): A ki ad vány mé re te (pi xel ben)
Custom Size: Egye di mé ret
Number of Colors: A szí nek szá ma
Auto−Palette (Recommended): Au to ma ti kus szín pa let ta (aján lott)
Use a Different Palette on Each Page: Min den egyes ol da lon kü lön bö ző pa let ta hasz ná la ta
Publication Size refers to the client area of interior portion of your publication’s window. The size of the
window’s title and border can vary depending on the target system’s display properties: A ki ad vány mé −
re te a ki ad vá nyunk ab la ká nak bel ső te rü le té re vo nat ko zik. Az ab lak cím so rá nak és ke re té nek mé re te a
fel hasz ná ló rend sze ré ben be ál lí tott meg je le ní té si tu laj don sá gok tól függ.
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Meg nyi tás (Open)

Ez zel a pa ranccsal meg nyit ha tunk egy már lé te ző NeoBook ki ad ványt. A
Win dows fájl ke re ső pár be széd pa nel se gít sé gé vel meg ke res het jük a meg −
nyi tan dó fájlt. A meg nyi tás nál a NeoBook le el len őr zi, hogy a ki ad vány −
hoz tar to zó fáj lok meg ta lál ha tó ak−e. A hi ány zó fáj lok ról egy lis ta je le nik
meg egy ab lak ban.

Újra meg nyi tás (Reopen)

Ez a me nü pont a legutojára meg nyi tott ki ad vány ok lis tá ját tar tal maz za.
Ha meg akar juk nyit ni az egyi ket, egy sze rű en csak rá kell kat tin tunk.

Men tés (Save)

Ez zel a pa ranccsal a ki ad vá nyunk ban tör tént vál to zá so kat ment het jük el.
(Ha men tés nél kül pró bál juk be zár ni a meg vál toz ta tott ki ad ványt, a
NeoBook erre fel hív ja a fi gyel mün ket. Ha nem akar juk a vál toz ta tást el −
men te ni, vá lasszuk a Nem (No) gom bot. A Még sem (Cancel) gomb bal
vissza tér he tünk a szer kesz té si üzem mód ba.) Ha elő ző leg nem men tet tük
még el a ki ad ványt (új ki ad vány), ak kor a NeoBookban meg je le nik a Men −
tés más ként (Save As) ab lak egy fájl név be írá sá ra vár va.

Bár a NeoBook 4.0 meg tud nyit ni ko ráb bi ver zi ó ban ké szült ki ad ványt,
ami kor újra el ment jük, ak kor ez olyan for má tu mú lesz, amit a ko ráb bi ver −
zió nem tud töb bé meg nyit ni. Amennyi ben ezt el akar juk ke rül ni, ak kor a
Men tés más ként (Save As) pa ran csot hasz nál juk, és ad junk más ne vet a ki −
ad vány nak.

Men tés más ként (Save As)

Ez zel a pa ranccsal egy már lé te ző ki ad ványt ment he tünk el más né ven. Az
új ne vet a Fájl neve (File Name) me ző be kell be ír nunk. Ha má sik könyv tár −
ba sze ret nénk el men te ni, ak kor ki ke res het jük azt, il let ve újat is nyit ha tunk.
Ha a név már sze re pel a map pá ban, a NeoBook erre fel hív ja a fi gyel met.
Ha az Igent (Yes) vá laszt juk, a NeoBook fe lül ír ja a már meg lé vő fájlt.

A NeoBook ki ad vány ok ki ter jesz té se min den eset ben „.PUB”.
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Be zá rás (Close)

Ez a pa rancs be zár ja az ép pen ak tu á lis ki ad ványt a szer kesz tő ab lak ban.
Be zár hat juk a ki ad ványt a cím so ra jobb ol da lán ta lál ha tó gomb bal, il let ve
a Ctrl+F4 bil len tyűk kel is. Amennyi ben a vál to zá sok nin cse nek el ment ve, 
erre a NeoBook fi gyel mez tet.

Összes be zá rá sa (Close All)

Ez zel a pa ranccsal az összes meg nyi tott ki ad ványt be zár hat juk, ame lyek a
szer kesz tő ab lak ban ta lál ha tó ak.

Ol dal nyom ta tá sa (Print Page)

Ez zel a pa ranccsal az ak tív ab lak ban lévő ki ad vány ak tu á lis ol da lát nyom −
tat hat juk ki.

Ki lé pés (Exit)

Ez zel a pa ranccsal ki lép he tünk a NeoBook prog ram ból és vissza tér he −
tünk a Win dows kép er nyő höz.

5.2. A Szer kesz tés (Edit) menü

Vissza vo nás (Undo)

Ez a pa rancs az utol só vál toz ta tás előt ti ál la po tot ál lít ja vissza a ki ad vány ban.

Ki vá gás (Cut)

Ez zel a pa ranccsal az ép pen ki je lölt tárgy(ak)at tá vo lít hat juk el. Az el tá vo lí −
tott tárgy(ak) a vá gó lap ra ke rül(nek) és egé szen ad dig ott ma rad nak, amíg
egy má sik Ki vá gás (Cut) vagy egy Má so lás (Copy) pa ranccsal felül nem
ír juk a tar tal mát. A Be il lesz tés (Paste) pa ranccsal vissza il leszt het jük egy
lap ra a ki vá gott tárgy(ak)at. A ki vá gott tárgy(ak)at más ki ad vány ba is be il −
leszt het jük.
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Má so lás (Copy)

Ez zel a pa ranccsal az ép pen ki je lölt tárgy(ak)at má sol hat juk. A má solt
tárgy(ak) a vá gó lap ra ke rül(nek) és egé szen ad dig ott ma rad nak, amíg egy
má sik Má so lás (Copy) vagy egy Ki vá gás (Cut) pa ranccsal felül nem ír juk a 
tar tal mát. A Be il lesz tés (Paste) pa ranccsal vissza il leszt het jük egy lap ra a
má solt tárgy(ak)at. A má solt tárgy(ak)at más ki ad vány ba is be il leszt het jük.

Be il lesz tés (Paste)

Ez zel a pa ranccsal bár mi, ami a vá gó la pon ta lál ha tó, az ép pen szer kesz −
tés alatt álló ol dal ra he lyez het jük. A be il lesz tés után az egér rel a meg fe le lő
hely re vi het jük a tár gyat.

Tör lés (Delete)

Ez zel a pa ranccsal a ki je lölt tárgy(ak)at tö röl het jük. A ki tö rölt tárgy(ak)
nem ke rül nek a vá gó lap ra, így be il lesz te ni sem tud juk más hely re, il let ve
ki ad vány ba.

Ket tő zés (Duplicate)

Ez a pa rancs az ép pen ki je lölt tárgy(ak)at má sol ja az adott ol dal ra az ere −
de ti től jobb ra. Úgy is ve het jük, hogy egy Má so lás (Copy) és egy Be il lesz −
tés (Paste) pa ran csot haj tunk vég re egy más után.

Min dent ki je löl (Select All)

Ez zel a pa ranccsal az adott ol da lon lévő összes objektumot je löl het jük ki.
Mi u tán ki je löl tük a tár gya kat, az egér rel egy új hely re vi het jük az ol da lon
vagy egy má sik meg nyi tott ki ad vány ba, de akár egy má sik ol dal ra is, ha az 
ol dal fül re húz zuk. Hasz nál hat juk a Má so lás (Copy) vagy Ki vá gás (Cut)
pa ran csot is, így a tár gya kat a vá gó lap ra he lyez zük el.

Ké szí tés/Szer kesz tés (Create/Edit)

Ha a kur zort a me nü pont fe lett tart juk, meg je le nik egy ab lak és az ol da lon
ki je lölt szö ve get, ké pet, han got vagy ani má ci ót az Egye bek/Tu laj don sá −
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gok (Option/Preferences) me nü pont ban elő re be ál lí tott szer kesz tő prog −
ram be hí vá sá val szer keszt het jük. Ha sem mi sincs ki je löl ve, ak kor egy új
szö ve get (New Text File), ké pet (New Ima ge File), ani mált GIF fájlt (New 
Animated GIF File), rajz fil met (New Cartoon File), han got (New Sound
File), ze nét (New Music File), vi de ót (New Video File) vagy FLIC fájlt
(New FLIC File) ké szít he tünk a hoz zá juk ren delt szer kesz tő prog ram mal.

Ob jek tum mé re te (Object Size) 
[Ctrl+M vagy Ctrl+egér jobb gomb]

Ez zel a pa ranccsal a ki je lölt tárgy nak pon to san be ál lít hat juk a mé re tét, il let −
ve a kí vánt hely re po zí ci o nál hat juk az ol da lon (pi xel ben=kép pont ban). A
tárgy he lyét az ol dal bal fel ső sar ká tól mér jük (0,0), és a tárgy bal ol da lá tól
(Left), il let ve a te te jé től (Top) való tá vol sá ga ha tá roz za meg. A tárgy mé re −
tét a Szé les ség (Width) és a Ma gas ság (Hight) me ző ben ad hat juk meg. Az
Al kal maz (Apply) nyo mó gomb bal az adott hely re és mé ret re po zí ci o nál −
hat juk a tár gyat. A Még sem (Cancel) gomb bal el vet het jük az új be ál lí tá so −
kat, az OK gomb bal pe dig az új be ál lí tás sal vissza tér he tünk a szekesztési
mód ba. Ezt az ab la kot je le nít het jük meg, ha az egér jobb gomb já val az ob −
jek tum fö lött kat tin tunk, míg a Ctrl bil len tyűt le nyom va tart juk.

Ob jek tum tu laj don sá gai (Object Properties) 
[F4 vagy egér jobb gomb]

Ez zel a pa ranccsal a ki je lölt ob jek tum jel lem ző it vál toz tat hat juk meg. A jel −
lem zők le írá sát a 6. fe je zet ben ta lál hat juk meg, ahol az ob jek tu mok el ké −
szí té sé ről lesz szó. Ezt az ab la kot je le nít het jük meg, ha az egér jobb gomb −
já val az ob jek tum fö lött kat tin tunk vagy le nyom juk az F4 bil len tyűt.
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5.2 ábra Az Ob jek tum mé re te ab lak
Position: Hely zet, Object Name: Az ob jek tum neve, 
Left: Bal ko or di ná ta, Right: Jobb ko or di ná ta,
Width: Szé les ség, Hight: Ma gas ság, Apply: Al kal maz



5.3. Az El ren de zés (Arrange) menü

Elő re hoz (Bring to Front)

Ez zel a pa ranccsal a ki je lölt tár gyat vagy tár gyak cso port ját az adott ol da −
lon a töb bi tárgy fölé he lyez het jük. Van né hány olyan tárgy – mint ami lye −
nek a nyo mó gomb ok, for ró pon tok – ame lye ket ál ta lá ban leg fe lül re kell
he lyez ni. Az elő re he lye zett tár gyak cso port já ban a tár gyak sor rend je vál −
to zat lan ma rad.

Hát ra visz (Send to Back)

Ez zel a pa ranccsal a ki je lölt tár gyat vagy tár gyak cso port ját az adott ol da −
lon a töb bi tárgy mögé he lyez het jük. Van né hány olyan tárgy – mint ami −
lye nek a nyo mó gomb ok, for ró pon tok – ame lye ket ál ta lá ban leg fe lül re
kell he lyez ni. A hát ra he lye zett tár gyak cso port já ban a tár gyak sor rend je
vál to zat lan ma rad.

Iga zí tás (Align)

Ez zel a pa ranccsal az ol dal szé lé hez ké pest tud juk a ki je lölt objektumo(ka)t
iga zí ta ni, ha az Iga zí tás az ol dal hoz ké pest (Align Relative to Page) op ci ót
je löl jük ki. Amennyi ben több ob jek tum van ki je löl ve, és az Iga zí tás a töb bi
ki je lölt ob jek tum hoz ké pest (Align Relative to Other Selected Objects)
op ci ót je löl jük ki, ak kor egy más hoz ké pest iga zít ja az ob jek tu mo kat.

Az OK gomb ra kat tint va az iga zí tás be kö vet ke zik, amennyi ben a Még −
sem (Cancel) gomb ra kat tin tunk, ak kor iga zí tás nél kül tér he tünk vissza a
szekesztéshez.

47

5.3 ábra Az iga zí tás ab lak
Left: bal ra, Cen ter: kö zép re, Right: jobbra, 
No Change: se ho va; 
Top: te te jé hez, Middle: kö ze pé hez, Bottom: al já hoz,
No Change: se ho va;
Align Relative to Page: Iga zí tás az ol dal hoz ké pest, Align
Relative to Other Selected Objects: Iga zí tás a töb bi ki je lölt 
tárgy hoz ké pest



Tab sor rend be ál lí tá sa (Set Tab Order)

Eb ben a me nü pont ban be ál lít hat juk, hogy az ol va sónk mi lyen sor rend ben 
ér hes sék el az ob jek tu mo kat a ta bu lá tor (Tab) bil len tyű se gít sé gé vel. Az
adott ol dal nál az első he lyen sze rep lő ob jek tu mon lesz a fó kusz, azaz a ki −
ad vány in dí tá sa kor ez az ob jek tum ke rül ki je lö lés re (pl. ha ez egy adat be vi −
te li mező, ak kor a kur zor itt je le nik meg, ha egy nyo mó gomb, ak kor az
Enter le üté sé vel ak ti vá ló dik). A má so dik he lyen álló ob jek tu mot a ta bu lá −
tor bil len tyű le nyo má sá val ér he ti el az ol va só, ezen lesz a fó kusz. Ez ak kor
le het szá munk ra hasz nos, ha a ki ad vány ban meg en ged jük a kur zor moz −
ga tó bil len tyűk hasz ná la tát (lásd a Ki ad vány tu laj don sá gai me nü pont A
ta bu lá tor en ge dé lye zé se vagy til tá sa részt is). Nem min den tí pu sú ob jek −
tum nak van be vi te li (in put) le he tő sé ge, ezek nem je len nek meg a lis tá ban.
Be vi te li le he tő ség gel ren del kez nek pél dá ul a nyo mó gomb ok, rá dió gom −
bok, szö veg be vi te li me zők.
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5.4 ábra A Tab sor rend be ál lí tás
ab la ka
Objects (Listed in Tab Order): Ob jek tu mok (a
Tab sor rend jé ben)
Tab order is the order in wich objects are visited
when the user presses the Tab key. The object at
the top of the list is the one that will have the
focus when the page first appears. Only objects
that accept keyboard in put are affecteced by tab 
order: a tab sor rend az a sor rend, ami lyen sor −
rend ben a fel hasz ná ló el ér he ti az ob jek tu mo kat
a Tab bil len tyű le nyo má sa kor. A lis ta te te jén ta −
lál ha tó ob jek tu mon lesz a fó kusz, ami kor az
ol dal elő ször meg je le nik. Csak a be vi te li le he −
tő ség gel ren del ke ző ob jek tu mok re a gál nak a
Tab bil len tyű re.



Ob jek tum meg je le ní té se/el rej té se (Show Objects/Hide
Objects)

Sok szor elő nyös le het egy ki ad vány nál, hogy sza bá lyoz ni tud juk az ob jek −
tu mok lát ha tó sá gát. Ez zel a pa ranccsal az ob jek tum kez de ti lát ha tó sá gát
ál lít hat juk be, amit prog ra mo zás sal is mét lát ha tó vá tu dunk majd ten ni.
Pél dá ul a nyom ta tás gom bot ad dig lát ha tat lan ná te het jük, amíg az ol va só
az összes ada tot ki nem töl töt te egy for ma nyom tat vány ban. Az el rej tett
ob jek tum nem lát ha tó az ol da lon, de az Ob jek tum lis tán (Objects List) ki
tud juk je löl ni. (Lásd az Egye bek/Option me nü nél.)

Cso por to sí tás (Group)  
[Ctrl+G]

Ez zel a pa ranccsal több ki je lölt ob jek tu mot tu dunk össze kap csol ni. Az
össze kap csolt tár gya kat úgy ke zel het jük (má sol hat juk, moz gat hat juk stb.)
mint egy ob jek tu mot. A Cso por to sí tás fel ol dá sa (Ungroup) pa ranccsal
tud juk szét vá lasz ta ni a tár gya kat. A Cso por to sí tás pa ran csot csak ak kor
tud juk hasz nál ni, ami kor több ob jek tum van ki je löl ve.

Cso por to sí tás fel ol dá sa (Ungroup)
[Ctrl+U]

Ez zel a pa ranccsal egy több tár gyat tar tal ma zó cso por tot tu dunk szét vá −
lasz ta ni, hogy ez után egye sé vel tud juk ke zel ni azo kat. Ez a pa rancs csak
olyan kor al kal maz ha tó, ha egy cso por to sí tott tárgy van ki je löl ve.

5.4. Az ol dal (Page) menü

Ol dal ra ug rás (Goto Page)
[F7]

Ez zel a pa ranccsal egy má sik ol dal ra tu dunk ug ra ni. Ami kor a kur zort a
me nü pont fö lött tart juk, ak kor egy ab lak je le nik meg az ol da lak lis tá já val.
Kat tint sunk rá a kí vánt ol dal ra, és az meg je le nik a NeoBook szer kesz tő −
ab la ká ban. Ha több ol dal van a ki ad vány ban, mint amennyi a me nü lis tá −
ban meg je le nít he tő, ak kor az utol só me nü pont ra (More...) kat tint va az ol −
da lak tel jes lis tá ja je le nik meg (vagy hasz nál hat juk az F7 gyors bil len tyűt is), 
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ahol ki vá laszt hat juk a kí vánt ol dalt. Az ol da lak kö zött a kép er nyő al ján ta −
lál ha tó ol dal fü lek, az ott ta lál ha tó nyi lak vagy a kép er nyő jobb fel ső sar ká −
ban lévő na vi gá ci ós gom bok se gít sé gé vel is mo zog ha tunk.

Ol dal hoz zá adá sa (Add Page)

Ez zel a pa ranccsal ol dal(aka)t ad ha tunk hoz zá a ki ad vá nyunk hoz az ép pen
szer kesz tett ol dal elé vagy mögé, il let ve a ki ad vány vé gé re.  A Hoz zá adott
ol da lak szá ma (Number of Pages to Add) me ző ben ad juk meg a be il lesz −
ten dő ol da lak szá mát, majd je löl jük be, hogy az adott ol dal Elé (Before),
Mögé (After) vagy a Ki ad vány vé gé re (At the End of Publication) he lyez −
ze−e az ol da la kat.

Meg ad hat juk az Első ol dal neve (New Page Title Begin with) me ző nél 
a kez dő ol dal ne vét. A kö vet ke ző ol da lak nak ugyan az lesz a ne vük, csak
egy sor szá mot kap nak a vé gé re.

Oldal má so lá sa (Copy Page)

Ez zel a pa ranccsal az ép pen szer kesz tett ol dalt és a raj ta el he lyez ke dő
tár gya kat má sol hat juk át egy új ol dal ra, ame lyik az adott ol dal mö gött
fog el he lyez ked ni. Az új ol dalt ez után szer keszt het jük vagy át ne vez het −
jük (Rename) vagy más ho va he lyez het jük a Moz ga tás (Move) pa −
ranccsal, de egy sze rű en az ol dal fü let meg fog va is a kí vánt hely re vi het −
jük. Ez ak kor je lent het se gít sé get szá munk ra, ami kor több ugyan olyan
tar ta lom mal ren del ke ző ol dalt sze ret nénk ké szí te ni.
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5.5 ábra Az ol dal hoz zá adá sa ab lak
Number of Pages to Add: hoz zá adan dó ol da lak
szá ma, 
Insert New Pages: az új ol dal be il lesz té se, Before:
elé, After: mögé, At the End of Pub lication: a ki ad −
vány vé gé re,
New Page Title Begin with: az új ol dal neve kez −
dőd jön...



Ol dal moz ga tá sa (Move Page)

Ez zel a pa ranccsal az ép pen szer kesz tett ol dalt egy má sik hely re vi het jük.
Kat tint sunk az Ez az ol dal (This Page) me ző re, és vá lasszuk ki azt az ol −
dalt, ame lyik kel szom szé dos le gyen az adott ol dal, majd je löl jük ki, hogy
Elé (Before) vagy Mögé (After) akar juk−e he lyez ni.

Az ol dal fü lek vagy az Ol dal el ren de zés (Page Layout) ab lak se gít sé gé −
vel is át he lyez het jük a kí vánt ol dalt úgy, hogy az egér rel meg fog juk, és a
meg fe le lő hely re visszük.

Ol dal át ne ve zé se (Rename Page)

Ez zel a pa ranccsal át ne vez het jük az ép pen szer kesz tett ol dalt. Ír juk be az
új ne vet az adott me ző be, és kat tint sunk rá az OK gomb ra. Azo kat az uta −
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5.6 ábra Az ol dal má so lá sa kor
meg je le nő ab lak
Copy this page?: má sol juk ezt az ol dalt?

5.7 ábra Az ol dal moz ga tá sa ab lak
Move: moz ga tás, After: után, Before: elé
This page: en nek az ol dal nak
You can also move pages by dragging the Page
Tabs at the bottom of the screen or by dragging
the small thumb nail images found the Page
Layout screen: a kép er nyő al ján ta lál ha tó ol dal −
fü lek vagy az Oldalerendezés ab lak ban ta lál ha −
tó kis ké pek át he lye zé sé vel is.

5.8 ábra Az ol dal át ne ve zé se
ab lak
Change this Page’s Title: az ol dal cím meg −
vál toz ta tá sa, From: er ről, To: erre



lá so kat, ame lyek más ol da lak ról tör tén tek erre az ol dal ra, a NeoBook au −
to ma ti ku san át ír ja az új név re. Ne fe led jük, hogy a ki ad vány ban nem le het 
két azo nos nevű ol dal. A Még sem (Cancel) gomb ra kat tint va vissza tér he −
tünk a szer kesz tés üzem mód ba a név vál to zás nél kül.

Ol dal tör lé se (Delete Page)

Ez zel a pa ranccsal az ép pen szer kesz tett ol dalt ki tö röl het jük a ki ad vány ból.
Ezt a pa ran csot nem le het vissza von ni, ezért hasz ná la tá nál ügyel jünk erre.

Ol dal tu laj don sá gai (Page Properties)

Ez zel a pa ranccsal be ál lít hat juk az ol da lak jel lem ző it. Ez a me nü pont há −
rom rész ből áll, ame lye ket a bal ol da lon ta lál ha tó iko nok kal ér he tünk el:
Ál ta lá nos (General), Mű ve le tek (Actions) és – ha egye di 256 szí nű ki ad −
vá nyunk van –, Szín pa let ta (Palette).

Ál ta lá nos (General)

Az ol dal címe (Page Title)
Ebbe a me ző be ír juk be az ol dal ra jel lem ző ne vet vagy az ol dal szá mát. Ez a
cím je le nik meg az ol dal fü lén és ezt hasz nál hat juk a ki ad vány ban a
PageTitle vál to zó hoz is. Ha nem adunk meg ol dal ne vet, ak kor a NeoBook
az ol dal sor szá mát hasz nál ja. Ne fe led jük, hogy a ki ad vány ban nem le het
két azo nos nevű ol dal.
Az ol dal hát te re (Page Backgound)
Itt be ál lít ha tunk Tö mör színt (Solid Color), Szín át me ne tet (Gradient),
és hogy ez Víz szin tes (Horizontal) vagy Füg gő le ges (Vertical) irány ban
le gyen. Ezen kí vül meg ad ha tunk egy gra fi kus fájlt, mint Ta pé ta min tát
(Wallpaper), és hogy ez Kö zé pen (Cen ter) vagy Csem pe sze rű en (Tile)
he lyez ked jen el, il let ve Szét húz va (Stretch) tölt se ki az ol dalt. A gra fi kus
fájlt ki ke res het jük a map pa ikon ra kat tint va.
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5.9 ábra Az ol dal tör lé se ab lak
Do you really want to delete this page?:
tény leg tö röl ni akar ja ezt az ol dalt?



Ha be je löl jük A mes ter ol dal ele mei lát ha tók (Show Items from
Master Page) négy ze tét, ak kor a mes ter ol da lon ta lál ha tó ele mek lát ha tó −
ak lesz nek ezen az ol da lon is.
Tran zi ens ef fek tu sok (Transition Effects)
Itt be ál lít ha tunk egy spe ci á lis ef fek tust, ame lyik ak kor lép mű kö dés be,
ami kor a fel hasz ná ló erre az ol dal ra ér. Ez ugyan le las sít ja az ol dal be töl té −
sét, de na gyon ha tá sos le het. Az ef fek tus se bes sé gét a Se bes ség (Speed)
gomb bal ál lít hat juk be (Fast = gyors, Slow = las sú). A vá laszt ha tó ef fek tu −
sok: Át tű nés (Dissolve); Dia film bal ra (Slide Left); Dia film jobb ra
(Slide Right); Dia film fel fe lé (Slide Up); Dia film le fe lé (Slide Down);
Szét rob ba nás (Explode); Rob ba nás be fe lé (Implode); Hul lám víz szin −
te sen (Wave horizontal); Hul lám füg gő le ge sen (Wave vertical); Ket té −
vá gás víz szin te sen (Split horizontal); Ket té vá gás füg gő le ge sen (Split
vertical); El sö té tí tés bal ra (Wipe left); El sö té tí tés jobb ra (Wipe right);
El sö té tí tés fel fe lé (Wipe up); El sö té tí tés le fe lé (Wipe down); Kör kö rös
(Circle); Négy ze tes (Grow); Tég la (Blocks); Sakk táb la (Checkboard);
Tég lás át tű nés (Block Dissolve). 
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5.10 ábra Az ol dal tu laj don sá gai/Ál ta lá nos ab lak
Page Title: ol dal címe; Page Background: ol dal hát te re; Solid Color: tö mör szín; Gradient: Át me net; From: 
−tól; To: −ig; Direction: irány; Vertical: füg gő le ges; Horizontal: víz szin tes; Wallpaper: ta pé ta; Ima ge File:
Kép fájl; Style: stí lus; Title: csem pe; Cent re: kö zé pen; Stretch: szét húz va; Preview: elő né zet; Transition
Effect: át me ne ti ef fek tus; Fast: gyors; Slow: las sú



Az Elő né ze ti kép (Preview) gomb bal meg te kint het jük az ef fek tus ha tá −
sát az elő né ze ti ab lak ban.
Ha be je löl jük a Má so lás az összes ol dal ra (Copy to All Pages) négy ze tet, 
meg je le nik egy ab lak, ahol meg ad hat juk, hogy me lyik tu laj don sá go kat
má sol ja át a töb bi ol dal ra: Hát tér (Background), Display Effect: Meg je −
le né si ef fek tus, Be lé pé si műveletek (Enter Action Script), Ki lé pé si
műveletek (Exit Action Script), il let ve a Pa let tát (Palette). Ügyel jünk
arra, hogy a pa ran csok má so lá sá nál az eset le ge sen már meg lé vő pa ran −
cso kat fe lül ír ja. A Pa let ta má so lá sá nak le he tő sé ge csak ak kor je le nik
meg, ha a ki ad vá nyunk ol da la i hoz kü lön bö ző szín pa let tá kat ál lí tot tunk be.

Cél sze rű meg vizs gál ni a spe ci á lis ef fek tust, ha a ki ad vá nyun kat egy ala −
cso nyabb (16 vagy 256) szí nű rend sze ren fog ják hasz nál ni, ugyan is né −
hány szín vál to zás tör tén het, ha csak nem hasz nál juk ugyan azt az ef fek tust
az egy más után kö vet ke ző két ol dal nál és nem ugyan az vagy ha son ló a két
ol dal szín pa let tá ja. A se bes ség is más le het a rend szer től (a videókártya és
a pro cesszor se bes sé gé től) füg gő en.

Mű ve le tek (Actions)

Eb ben a pár be széd ab lak ban ál lít hat juk be azo kat a mű ve le te ket, ame lye ket
vég re aka runk haj ta ni ak kor, ami kor a ki ad vány ol va só ja eh hez az ol dal hoz
ér, il let ve el hagy ja azt a Be lé pés az ol dal ra (Page Enter) és a Ki lé pés az ol −
dal ról (Page Exit) ab lak ban. Ez le het egy egy sze rű mű ve let vagy pa ran csok 
so ro za ta. Hasz nál juk a Mű ve let ki vá lasz tá sa (Select an Action) gom bot a
pa ran csok hoz zá adá sá hoz. (Lásd a 7. és 8. fe je ze te ket a Mű ve let szer kesz −
tő és a Mű ve le ti pa ran csok le írá sá hoz.)

A Kés lel te tés (Delay) és az Ol dal ra ug rás (GotoPage) pa ran csok hasz −
ná la tá val egy önál ló dia film ve tí tést ké szít he tünk.
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5.11 ábra A má so lás az összes ol dal ra ab lak
Properties to Copy to All Pages: a má so lan dó tu laj don sá −
gok; Background: hát tér; Display Effect: meg je le né si ef −
fek tus; Enter Action Script (replaces existing): be lé pé si
mű ve le tek (ki cse ré li a meg lé vőt); Exit Action Script
(replaces existing): ki lé pé si mű ve le tek; Palette: pa let ta.



Szín pa let ta (Color Palette)

A szín pa let ta ak kor hasz nos se gít ség, ha a ki ad ványt 256 szí nű mód ban
futó szá mí tó gé pek hez ter vez zük. Sok ré geb bi szá mí tó gép csak kor lá to −
zott szá mú színt tud egy szer re meg je le ní te ni. A kor lá to zott szá mú szí nek
összes sé gét ne vez zük pa let tá nak. A NeoBookban min den egyes ol dal hoz 
kü lön bö ző szín pa let tát (ame lyek mind egyi ke 256 színt tar tal maz hat) ren −
del he tünk hoz zá. A NeoBookban be ál lít hat juk a Ki ad vány/Tu laj don sá −
gok (Book/Book Properties) me nü pont nál az Au to ma ti kus pa let tát
(Auto−Palette) is, ami a tel jes ki ad vány ban egy ál ta lá nos szín pa let tát kí −
nál. Az au to ma ti kus pa let ta az ál ta lá nos szí nek tel jes vá lasz té ká val ren del −
ke zik a 20 windowsos szín nel együtt. A szín pa let ta pár be széd ab la kot ak −
kor hasz nál hat juk, ha a ki ad vány 256 szí nű. Nem je le nik meg ez az ikon,
ha a ki ad vá nyunk más szín fel bon tá sú, vagy be ál lí tot tuk az Au to ma ti kus
pa let ta (Auto−Palette) op ci ót. A Hi−Color−t (16 mil lió szín), il let ve a True
Color−t (64 mil lió szín) csak az újabb tí pu sú szá mí tó gé pek tá mo gat ják.
Ezek nem hasz nál nak szín pa let tát. 16 szí nű be ál lí tás nál nem ál lít ha tunk
be szín pa let tát, a Win dows maga sza bá lyoz za eze ket a szí ne ket.

A pár be széd pa nel tar tal maz egy ab la kot, ame lyik az ol dal hoz tar to zó ak −
tu á lis szín pa let tát mu tat ja. Az egyik szín re kat tint va egye di színt ál lít ha tunk
be a Vö rös (Red), Zöld (Green), Kék (Blue) és Fény erő (Brightness) sza bá −
lyo zók kal. Ha vissza akar juk ál lí ta ni az ere de ti pa let ta−be ál lí tást, ak kor
nyom juk meg a Tel jes pa let ta vissza ál lí tá sa (Reset Entire Palette) gom −
bot. Ha csak az adott színt akar juk vissza ál lí ta ni, ak kor a Szín vissza ál lí tá sa 
(Reset Color) gom bot kell meg nyom nunk. Ha meg akar juk őriz ni ezt a pa −
let ta−be ál lí tást, hogy más ol da la kon, il let ve más ki ad vány ok ban is tud juk
hasz nál ni, ak kor nyom juk meg a Pa let ta men té se (Save Palette) gom bot,
és ad junk meg egy fájl ne vet a pa let tánk nak. A fájl ki ter jesz té se „.PAL” lesz. 
Amennyi ben egy már lé te ző pa let tát aka runk hasz nál ni az adott ol dal hoz,
ak kor hasz nál juk a Pa let ta be töl té se (Load Palette) gom bot, ami vel be tölt −
he tünk a szá mí tó gé pünk ből egy már el men tett szín pa let tát.

Ha olyan ki ad ványt ké szí tünk, ame lyi ket a nagy kö zön ség nek szá nunk,
ak kor cél sze rű le fut tat ni a le for dí tott ki ad ványt egy olyan szá mí tó gé pen,
ame lyik csak a 16, il let ve csak a 256 színt tá mo gat ja. (És eset leg egy las −
sabb/gyor sabb szá mí tó gé pen is.) Így meg néz het jük, hogy a le en dő ol va −
só ink ho gyan fog ják lát ni mun kán kat. Az olyan ki ad vány ok, ame lyek 16,
il let ve 256 szí nű ké pe ket hasz nál nak, sok kal gyor sab bak és ki seb bek,
mint azok, ame lyek Hi−Color és True−Color fel bon tá sú ké pe ket hasz nál −
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nak. Azt is ér de mes fi gye lem be ven ni, hogy a túl sok szín pa let ta és a túl
sok be tű tí pus hasz ná la ta je len tő sen meg nö ve li a ki ad vány mé re tét, és a
lát vány sem lesz har mo ni kus.

A mes ter ol dal ele mei lát ha tók (Show Master Page Item)

Ez zel a me nü pont tal a mes ter ol dal ele me it te het jük lát ha tó vá az adott ol −
da lon.

5.5. A Ki ad vány (Book) menü

A ki ad vány tu laj don sá gai (Book Properties)

Eb ben a me nü pont ban be ál lít hat juk a ki ad vány pa ra mé te re it. Az ab lak ki lenc 
rész ből áll: Ál ta lá nos (General), Mé ret/Szí nek (Size/Colors), Ab lak
(Window), Mű ve le tek (Actions), Hoz zá fé rés (Access), Nyelv (Language),
Pár be széd pa ne lek (Dialogs), Kép er nyő vé dő (ScreenSaver), Egyéb (Misc.). 
Az egyes ol da lak meg te kin té sé hez kat tint sunk a bal ol da li iko nok egyi ké −
re. Az OK gomb bal a vál toz ta tá sok meg tar tá sá val, a Még sem (Cancel)
gomb bal az ere de ti pa ra mé te rek vissza ál lí tá sá val tér he tünk vissza a szer −
kesz té si üzem mód ba.
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5.12 ábra Az ol dal tu laj don sá gai pa let ta ablaka



Ál ta lá nos (General)

Itt ad hat juk meg a ki ad vá nyunk Cí mét (Title) és Szer ző jét (Author). A
cím a le for dí tott ki ad vá nyunk ab la ká nak cím so rá ban fog meg je len ni. A
szer ző neve a le for dí tott ki ad vány ban nem je le nik meg.

Meg ad hat juk a ki ad vány windowsos Súgó fájl ját (Help File, HLP),
amennyi ben szer kesz tet tünk egy ilyen tí pu sú fájlt a ki ad vá nyunk hoz. Meg −
adá sa nem kö te le ző, de egy komp lex ki ad vány hoz nagy se gít sé get nyújt −
hat az ol va só ink nak. A sú gót az F1 bil len tyű vel le het el ér ni a ki ad vány fut −
ta tá sa alatt. Súgó fájlt ún. Help Compiler prog ram mal ké szít he tünk, ami −
ből több fé le is ren del ke zés re áll a szoft ver pi a con.

57

5.13 ábra A ki ad vány tu laj don sá gai ál ta lá nos ab la ka
Title (Appears in the Application’s Title Bar): cím (meg je le nik az al kal ma zás cím so rá ban), Author: szer −
ző, Help File (Optional): Súgó fájl (op ci o ná lis), F1 Key Loads Help File in Run Mode: az F1 bil len tyű be töl −
ti a sú gó fájlt a fut ta tás alatt, Splash Screen (Optional): in dí tó kép er nyő (op ci o ná lis), Icon: ikon, Custom:
egye di, Cursors: kur zo rok, Main Cursor: fő kur zor, Custom: egye di, Hotspot Cursor: for ró pont kur zor,
Custom: egye di, Hyperlink Color: hipertextes kap cso ló szí ne



Az In dí tó kép er nyő (Splash screen) me ző nél azt a gra fi kus fájt ad hat −
juk meg, ami a prog ram be töl té se alatt fog meg je len ni. Nagy mé re tű, sok
ol dalt tar tal ma zó ki ad vány ok nál a be töl tés több má sod per cet is igény be
ve het. Egy jól meg ter ve zett in dí tó kép er nyő ilyen eset ben az ol va só ink
szá má ra nyújt lát ványt. Egy in di ká tor a prog ram be töl té sé nek fo lya ma tát
is mu tat ja a kép alatt. Az in dí tó kép er nyő le het egy ked ves gra fi ka vagy in −
for má ció a ter mék ről. A gra fi kát bár mi lyen kép szer kesz tő vel (pl. Neo −
Painttel) el le het ké szí te ni.

A ki ad vá nyunk nak egye di ikont is vá laszt ha tunk. Az ikon be ágya zó dik
a le for dí tott EXE fájl ba. Az ikon a Win dows rend sze ré ben a ki ad vá nyun −
kat fog ja je löl ni. A Win dows iko nok nak egy spe ci á lis gra fi kus for má tu ma
van. A mé re te 32×32 pi xel, 16 szí nű, a fájl ki ter jesz té se ICO. Sa ját iko −
nun kat is meg szer keszt het jük egy erre alkamas prog ram mal (pl. NeoPaint 
vagy QuikMenu). 

Vá laszt ha tunk a ki ad vá nyunk nak egye di kur zo ro kat is. A For ró pont
kur zor (Hotspot Cursor) egy be vi te li ob jek tum (pl. nyo mó gomb) fö lött je −
le nik meg, míg min den más he lyen a Fő kur zor (Main Cursor) lát ha tó.
Ha son ló an az iko nok hoz, a kur zo rok nak is spe ci á lis fájl for má tu muk van.
Mé re tük 32×32 pi xel, 2 vagy 16 szí nű, a fájl ki ter jesz té se CUR. A leg több
ANI ki ter jesz té sű fájlt is hasz nál hat juk. Ezek ani mált kur zo rok.

Meg vá laszt hat juk a szö ve gek ben sze rep lő Hipertextes kap cso lók szí −
nét a Hyperlink Color me ző nél. Alap eset ben ez kék szí nű.

Mé ret/Szí nek (Size/Colors)

Ezt a pár be széd pa nelt hasz nál hat juk az ab lak (kép er nyő) mé re té nek és a
szí nek szá má nak be ál lí tá sá hoz. To váb bi in for má ci ót a Fájl/Új (File/New)
me nü pont alatt ol vas ha tunk.

Ab lak (Window)

Itt ál lít hat juk be azt, hogy a ki ad vá nyunk nak mi lyen meg je le né si for má ja
le gyen. A ki ad vá nyunk el fog lal hat ja a tel jes kép er nyőt, vagy úgy is ki néz −
het, mint egy ál ta lá nos windowsos al kal ma zás, de megadahatunk egy ál −
ta lunk de fi ni ált ala kot is.

Az Ál ta lá nos ab lak (Stan dard Window) be ál lí tás sal a ki ad vá nyunk
úgy fog ki néz ni, mint más windowsos prog ram. Meg ad hat juk, hogy le −
gyen−e Cím sor (Tile Bar), Mi ni má lis/ma xi má lis mé ret gomb (Minimize
Botton/Maximize Button) és Be zá rás gomb (System Menu/Close
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Button). Ezen kí vül be ál lít hat juk, hogy a ki ad vá nyunk ab la ká nak a mé re te
Vál toz tat ha tó (Sizeable), il let ve Moz gat ha tó (Moveable) le gyen−e.

Ha Tel jes kép er nyős (Full Screen Window) ki ad ványt ké szí tünk, ak −
kor a szo ká sos windowsos ele mek hi á nyoz nak, mint pél dá ul a cím sor. Ez
a kép er nyő tí pus a leg al kal ma sabb a be mu ta tó hoz, dia ve tí tés hez, kép er −
nyő vé dő höz és az olyan ki ad vány ok hoz, ame lyik nél az ol va sónk tel jes fi −
gyel mét le szertnénk köt ni. Amennyi ben a ki ad vá nyunk mé re te ki sebb
mint az ol va só kép er nyő je, a ki ad vá nyon kí vü li te rü let szí ne a Ke ret nél
(Border) be ál lí tott szí nű lesz. A Win dows tál ca le ta ka rá sa (Covering the
Win dows Task Bar) op ci ót ki vá laszt va az ol va sónk csak a ki ad vá nyun kat
lát hat ják. (A tál ca a kép er nyő al ján ta lál ha tó, ame lyik a Start bil len tyűt is
tar tal maz za.) Amennyi ben be je löl jük a Kom pa ti bi lis videomódra kap −
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5.14 ábra A ki ad vány tu laj don sá gai ab lak kép er nyő je
Window Style: ab lak stí lu sa, Stan dard Window: ál ta lá nos ab lak, Title Bar: cím sor, System Menu/Close
Button: rend szer me nü/be zá rás gomb, Minimize Button: mi ni ma li zá ló gomb, Maximize Button: ma xi −
ma li zá ló gomb, Sizeable: mé re tez he tő, Moveable: moz gat ha tó, Full Screen Window: Tel jes kép er nyős
ab lak, Border Color: ke ret szí ne, Cover Win dows Task Bar: Win dows tál cá já nak el ta ka rá sa, Switch to
Compatible Video Mode: kom pa ti bi lis videomódra kap cso lás, Custom Shaped Window: egye di ala kú ab −
lak, Define Shape: alak meg adá sa, Moveable: moz gat ha tó, Window Order: ab lak sor rend je, Normal:
nor mál, Always on Top: min dig felül, Always on Bottom: min dig alul, Preview: elő né ze ti kép



cso lás (Switch to Compatible Video Mode) op ci ót, a NeoBook az ol va −
sónk videókártyáját a ki ad vá nyunk ban be ál lí tott fel bon tás ra ál lít ja, a ki ad −
vá nyunk be zá rá sa után pe dig vissza ál lít ja az ere de ti ér ték re. Ha az ol va −
sónk szá mí tó gé pe nem tá mo gat ja a ki ad vá nyunk ban be ál lí tott ér té ket,
ak kor a leg kö ze leb bi le het sé ges mód ra kap csol.

A NeoBookban be ál lít ha tunk tel je sen egye di ab lak for mát is az Egye di
for má jú ab lak (Custom Shaped Window) op ció vá lasz tá sá val. Az egye di
for mát egy spe ci á lis kép fájl el ké szí té sé vel ad hat juk meg, amit maszk ként al −
kal ma zunk a ki ad vá nyunk ab la ká hoz. Egy ke rek ab lak hoz pél dá ul raj zol −
junk egy kört az egyik kép szer kesz tő ben, a kö rön kí vü li és be lü li szín le gyen
kü lön bö ző. Ment sük el a fájlt, majd a NeoBookban a For ma de fi ni á lá sa...
(Define Shape...) gomb se gít sé gé vel tölt sük be azt. Itt rá kell kat tin ta nunk
arra a szín re, ame lyi ket át lát szó vá sze ret nénk ten ni. Ah hoz, hogy a ki ad vá −
nyunk moz gat ha tó le gyen, kat tint sunk a Moz gat ha tó (Moveable) op ci ó ra.

Az Ab lak sor rend je (Window Order) rész nél meg ad hat juk, hogy a ki −
ad vá nyunk fut ta tá sa alatt le gyen Min dig leg fe lül (Always on Top), Min −
dig leg alul (Always on Bottom) vagy Szo ká sos hely zet ben (Normal). A
leg több ki ad vány nál a Szo ká sos mód ajánl ha tó, de ér de kes tál ca−al kal −
ma zá so kat ké szít he tünk a má sik két op ció vá lasz tá sá val.

Mű ve le tek (Actions)

Ha szük sé ges, itt kü lön le ges mű ve le ti ese mé nye ket állíthatuk be, ame lyek 
a ki ad vány In du lá sa kor (StartUp), Be zá rá sa kor (ShutDown), Ak ti vá lá −
sa kor (Activate), Inak ti vá lá sa kor (Deactivate), Ol dal vál tás kor (Page
Change), Nyu gal mi hely zet ben (Idle Event) fut nak le, il let ve a Szub ru ti −
no kat (Subroutins) is itt kell el he lyez nünk. Ezek a mű ve le tek le het nek
pél dá ul fáj lok írá sa, ani má ci ók vagy zene le ját szá sa, üze net meg je le ní té se, 
pont szám ki szá mí tá sa, ada tok el len őr zé se stb.

A Mű ve let ab lak tu laj don kép pen egy mű ve let szer kesz tő. (A Mű ve let −
szer kesz tő hasz ná la tá ról rész le te sen lásd a 7. és 8. fe je ze tet.)

A szer kesz tő al ján ta lál ha tó fü lek se gít sé gé vel jut ha tunk az egyes ese −
mé nyek szer kesz tő jé hez.

Az In du lás ko ri (StartUp) ese mé nyek: Az itt sze rep lő pa ran csok a
prog ram in dí tá sa kor fut nak le. Itt ál lít hat juk be a kez de ti ér té ke ket, vagy
ad hat juk meg sa ját függ vé nye ink le írá sát.

A Leálláskori (ShutDown) ese mé nyek: Az itt sze rep lő pa ran csok a
prog ram le ál lí tá sa előtt fut nak le. Itt he lyez het jük el azok nak az ada tok nak 
a men té sét, amit ol va só ink meg ad tak a prog ram fut ta tá sa köz ben. A
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[ShutDownStatus] glo bá lis vál to zó ér té ké nek meg vál toz ta tá sá val a le ál lí tá −
si fo lya mat meg sza kít ha tó.

Az aláb bi pél dá val egy soha le nem ál lít ha tó ki ad ványt ké szít he tünk.
MessageBox "Ki ad vány" "Ki akar lép ni?" "Igen|Nem" "[Result]"
If "[Result]" "=" "2"

SetVar "[ShutdownStatus]" "Ne tedd ezt!"
EndIf

A vál to zók ról a 7. fe je zet ben ol vas ha tunk rész le te seb ben.
Az Aktiváláskori (Activate) ese mé nyek: Az itt sze rep lő pa ran csok ak −

kor fut nak le, ami kor a ki ad vá nyunk ak tív lesz, te hát ami kor egy má sik
prog ram hasz ná la ta után is mét a ki ad vá nyunk hoz tér vissza ol va sónk.

Az Inak ti vá lás kori (Deactivate) ese mé nyek: Az itt sze rep lő pa ran csok
ak kor fut nak le, ami kor a ki ad vá nyunk inak tív lesz, te hát ami kor egy má −
sik futó prog ram hoz kap csol át ol va sónk.

Az Ol dal vál táskori (Page Change) ese mé nyek: Az itt sze rep lő pa ran csok 
ak kor fut nak le, ami kor a ki ad vá nyunk ban ol va sónk egy má sik ol dal ra la poz.
A [PageChangeName] glo bá lis vál to zó ér té ké nek meg vál toz ta tá sá val egy
má sik ol dal ra irá nyít hat juk a ki ad ványt, vagy meg ta gad hat juk a la po zást.

Az át irá nyí tás hoz egy sze rű en meg kell ad nunk az új ol dal ne vét, aho va
az át irá nyí tás tör té nik.

SetVar "[PageChangeName]" "Hi ba ol dal"
A la po zás meg ta ga dá sá hoz a vál to zó nak egy üres ér té ket kell meg ad ni. A
kö vet ke ző pél dá ban csak a re giszt rált ol va sók te kint he tik meg az ol dalt.

If "[PageChangeName]" "=" "Nya lánk sá gok"
If "[User]" "<>" "Re giszt rált"

AlertBox "Saj nos csak a re giszt rált fel hasz ná lók lá to gat hat nak erre az ol −
dal ra!"

SetVar "[PageChangeName]" ""
EndIf

EndIf
A Nyu gal mi hely zet (Idle Event) ese mé nyei: Az itt sze rep lő pa ran csok
ak kor fut nak le, ami kor a ki ad vá nyunk nyu gal mi hely zet be ke rül egy bi zo −
nyos ide ig, azaz nincs bil len tyű le ü tés és „egér moz gás”. Eh hez je löl jük be a 
négy ze tet, és ír juk be az azt az időt (má sod per cek ben), amíg a rend szer
vár jon, mi e lőtt vég re hajt ja az ese mény so ro za tot. Ez után vá lasszuk ki az
ese mény(eke)t (Select an Action), ami(k)et vég re aka runk haj ta ni az adott
idő le tel té vel.
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Pél dá ul egy áru há zi be mu ta tó ban a me nü ol dal ra tér vissza a ki ad vány a 
GotoPage "Menü" pa rancs se gít sé gé vel egy adott idő el tel té vel, hogy a kö vet ke −
ző lá to ga tót ne za var ja meg, hogy az elő ző hol hagy ta abba.

If Publication is Idle for ... Minutes Execute the Action below: Ha a ki ad vány nyu gal mi hely zet ben van ...
per cig, hajt sa vég re az aláb bi ese mé nye ket.
Insert Action Command: Mű ve le ti pa rancs be il lesz té se.
A Szub ru ti nok (Subroutines) ese mé nyei (F12): Az itt szerplő prog ram −

ré sze ket más hon nan tud juk meg hív ni a GoSub pa ranccsal. A szub ru ti no −
kat egy azo no sí tó cím ké vel kell el lát ni, hogy a Gosub pa ranccsal hi vat koz ni 
tud junk rá juk. Az egyes szub ru ti no kat a Return pa ranccsal kell le zár ni.
Ami kor a prog ram a Return pa rancs hoz ér, a meg hí vó Gosub pa rancs
utá ni sor ral foly ta tó dik a prog ram fu tá sa. Szub ru ti no kat a gyak ran hasz nált
prog ram ré szek hez cél sze rű al kal maz ni. A szub ru ti nok hasz ná la tá val men −
te sü lünk ezek nek a prog ram ré szek nek a több szö ri be gé pe lé sé től. Pél da:

:MySubroutine
AlertBox "Helló" "Ez az én szub ru ti nom!"

Return

:MyOtherSubroutine
AlertBox "Helló" "Ez az én má sik szub ru ti nom!"

Return
A kiadány egy má sik he lyé ről a kö vet ke ző kép pen tud juk el ér ni az első
szub ru tint:

GoSub "MySubroutine"
To váb bi in for má ci ó kat tud ha tunk meg a Gosub uta sí tás ról és a töb bi mű −
ve let ről a 8. fe je zet ben.

Hoz zá fé ré si (Access) be ál lí tá sok

Eb ben a rész ben meg ha tá roz hat juk, hogy ol va só ink mely bil len tyű ket
hasz nál has sák na vi gá ci ó hoz a ki ad vá nyunk ban. Ezt azok nak az ol va sók −
nak ál lít hat juk be, akik nem ren del kez nek egér rel, vagy ké nyel me sebb nek 
vé lik a bil len tyű zet hasz ná la tát az egér rel szem ben.

Az ESC bil len tyű hasz ná la tá nak en ge dé lye zé se a ki lé pés hez (Allow
ESC Key to Exit Publication): Az ESC bil len tyű vel az ol va só ki lép het a
ki ad vány ból. Ha ezt a funk ci ót le tilt juk, ak kor fel tét le nül le he tő sé get kell
biz to sí ta nunk ol va só ink szá má ra a ki ad vány be zá rá sá hoz, pél dá ul egy Ki −
lé pés gomb bal.
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A Page Up (Elő ző ol dal), Page Down (Kö vet ke ző ol dal), Home (Első
ol dal), End (Utol só ol dal) bil len tyűk hasz ná la tá nak en ge dé lye zé se
(Allow Page Up, Page Down, Home and End Keys to Change Pages):
Ha ezt az op ci ót en ge dé lyez zük, ak kor ol va só ink a na vi gá ci ós bil len tyűk −
kel tud nak mo zog ni a kiadványunkban. Olyan eset ben cél sze rű le til ta ni,
ami kor sza bá lyoz ni sze ret nénk, hogy ol va só ink mely ol da la kat mi lyen sor −
rend ben ol vas sa nak. Ilyen kor sa ját ké szí té sű na vi gá ci ós gom bo kat kell el −
he lyez ni az ol da la in kon. A bil len tyű zet tel el len tét ben a gom bok mű ve le te −
ket is vég re tud nak haj ta ni, pél dá ul egy teszt nél csak ak kor en ge dé lyez zük 
a la po zást, ha az ol va só vá la szolt a kér dés re.
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5.15 ábra A ki ad vány tu laj don sá gai hoz zá fé rés ab la ka
Keyboard Control: bil len tyű zet sza bá lyo zá sa, Allow ESC Key to Exit Publication: az Esc bil len tyű en ge dé −
lye zé se a ki ad vány ból való ki lé pés hez, Allow Page Up, Page Down, Home and End Keys to Change
Pages: a kur zor moz ga tó bil len tyűk en ge dé lye zé se az ol da lak kö zöt ti na vi gá lás hoz, Display Visible
Marquee to Item with Keyboard Focus: a fó kusz ban lévő elem lát ha tó jel lel tör té nő meg je le ní té se,
Desable Ctrl+Alt+Del and Alt+Tab: a Ctrl+Alt+Del és az Alt+Tab bil len tyű kom bi ná ci ók le til tá sa, Disable 
Print Screen Key: Kép er nyő nyom ta tás bil len tyű le til tá sa. Prevent Multiple Instances from Running at the
Same Time: az egy ide jű több szö rös fut ta tás le he tő sé gé nek meg aka dá lyo zá sa, Passwords: Jel szók,
Require Password to Start Publication: Jel szó szük sé ges a ki ad vány in dí tá sa kor,  Require Password to
Exit Publication: Jel szó szük sé ges a ki ad vány ból való ki lé pés hez, If these simple password options don’t
meet your needs, you can always implement your own security measures using NeoBook’s scripting
language: Ha ezek az egy sze rű jel szó megoldaások nem fe lel nek meg, meg al kot hat juk sa ját biz ton sá gi
rend sze rün ket a NeoBook szkript−nyelvének se gít sé gé vel.



Kijelölőnégyzet meg je le ní té se, hogy a bil len tyű zet−fó kusz elem lát −
ha tó le gyen (Display Visible Marquee to Indicate Item with Keyboard
Focus): Azok nál a ki ad vány ok nál, ame lyek ren del kez nek szö veg be vi te li
me ző vel, kijelölőnégyzettel és más be vi te li esz köz zel, le he tő sé günk van
arra, hogy az ol va sónk a Tab bil len tyű se gít sé gé vel is el ér je eze ket. Az ak −
tív elem kö rül egy ki je lö lőnégy zet van, ame lyik mu tat ja az ép pen ak tu á lis
be vi te li le he tő sé get. Az ele mek sor rend jé nek meg adá sát lásd az El ren de −
zés/ Tab sor rend be ál lí tá sa (Arrange/Set Tab Order) me nü pont nál.

A Ctrl+Alt+Del és az Alt+Tab bil len tyűk hasz ná la tá nak le til tá sa
(Disable Ctrl+Alt+Del and Alt+Tab keys): Ez zel az op ci ó val meg aka dá −
lyoz hat juk, hogy ol va só ink egy má sik al kal ma zás hoz tér je nek át az
Alt+Tab bil len tyűk kel, vagy a Ctrl+Alt+Del bil len tyűk kel le ál lít sák a
prog ra mot. Ezt az op ci ót csak kü lön le ges prog ra mok ese té ben cél sze rű
al kal maz ni, mint pél dá ul az áru há zi be mu ta tó, ahol nem akar juk, hogy a
vá sár lók más prog ra mo kat fut tat has sa nak, vagy a szá mí tó gé pet eset leg
tönk re te gyék. A le he tő leg kö rül te kin tőb ben hasz nál juk ezt a le he tő sé get!

Kép er nyő nyom ta tás bil len tyű le til tá sa (Disable Print Screen Key):
En nek az op ci ó nak az en ge dé lye zé sé vel meg aka dá lyoz hat juk, hogy az ol −
va só le má sol has sa a ki ad vány kép er nyő jét a vá gó lap ra. Win dows 95, 98
és ME alatt nem le het egy szer re le til ta ni a Ctrl+Alt+Del és a Print Screen
bil len tyűk hasz ná la tát. Ha mind két op ci ót ki vá laszt juk, és a ki ad vá nyun −
kat eze ken a rend sze re ken fut tat ják, csak a kép er nyő má so lás lesz le tilt va.
Ez a prob lé ma nem me rül fel a Win dows NT, 2000 és XP alatt.

A prog ram egy idő ben több szö ri in dí tá si le he tő sé gé nek le til tá sa
(Prevent Multiple Instances from Running at the Same Time): Ez zel az
op ci ó val meg aka dá lyoz hat juk, hogy egy idő ben több ki ad vá nyun kat le −
hes sen meg nyit ni. Ezt a leg több al kal ma zás nál cél sze rű be ál lí ta ni. Egy ki −
ad ványt egy szer re több pél dány ban fut tat ni a szá mí tó gép erő for rás le ter −
helt sé gét je len tő sen meg nö vel he ti, és az ol va sót is meg za var hat ja.

Csak jel szó meg adá sá val tör té nő be lé pés (Require Password to
Start Publication) és/vagy Csak jel szó meg adá sá val tör té nő  ki lé pés
(Require Password to Exit Publication) be je lö lé se ese tén csak a jel szó
meg adá sa után le het sé ge sek ezek. A be lé pés meg aka dá lyo zá sa hasz nos
le het, ha nem akar juk, hogy il le ték te le nek fut tat ni tud ják a ki ad ványt, a ki −
lé pés meg aka dá lyo zá sa pe dig azt, hogy el hagy has sák (pl. egy áru há zi be −
mu ta tó vagy egy há ló za ti prog ram ese té ben).
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Nyelv (Language)

Ha nem an gol nyel vű ki ad ványt ké szí tünk, ak kor eb ben a pár be széd ab lak −
ban ál lít hat juk be azo kat a ki fe je zé se ket, ame lyek a le for dí tott ki ad vány
párbeszédpaneleiben meg je len nek.

Egy sze rű en gé pel jük a for dí tást az an gol meg fe le lői mel lé. Ha a Save
Language (Nyelv men té se) gomb ra kat tin tunk, ak kor el ment het jük az
adott be ál lí tást. A Load Language (Nyelv be töl té se) gomb bal be ol vas ha −
tunk egy elő ző leg el men tett nyelv be ál lí tást. A Reset to Eng lish (Vissza ál −
lí tás an gol ra) gomb bal vissza ál lít hat juk a ki fe je zé sek be ál lí tá sa it an gol ra.
Ha be je löl jük az Alap hely zet (Default) négy ze tet, ak kor az adott nyel vet
hasz nál hat juk a NeoBook el in dí tá sa kor. A spe ci á lis ka rak ter kész le tet
igény lő nyel vek nél (mint az arab, ja pán stb.) szük ség le het az Egye di be tű −
kész let (Custom Font) be ál lí tá sa is (lásd a Pár be széd pa ne lek részt).

Itt meg ad juk a ma gyar meg fe le lő it az egyes an gol ki fe je zé sek nek:
OK Button: OK
Cancel Button: Még sem
Yes Button: Igen
No Button: Nem
Close Button: Be zár
Error Window Title: Hiba
Find Window Title: Ke re sés
Find Promt: Ke resd
Find First Button: Ke resd az el sőt
Find Next Button: Ke resd a kö vet ke zőt
Find Error Message: Nincs több
Password Window Title: Jel szó vé de lem
Password Instructions: Egy he lyes jel szó meg adá sa szük sé ges
Password Promt: &Jel szó:
Password Error Message: A jel szó hi bás!
Multimedia Error Message: A mul ti mé dia le ját szá sá hoz az eh hez szük sé ges hard ver és/vagy szoft ver
ins tal lá lá sa szük sé ges!
Internet Error Message: Nem ta lál ha tó az internetes bön gé sző!
Abort Function Promt: Meg akar ja sza kí ta ni a fo lya ma tot?
File Extraction Error Message: Ezt a fájlt nem le het meg nyit ni, így nem le het le ját sza ni.
Setup Directory Promt: Adja meg a meg haj tót és az el éré si út vo na lat, majd nyom ja meg az OK gom bot!
Setup Prog ram Folder Promt: Lét re hoz zunk egy prog ram map pát?
Setup Run Prog ram Promt: Most fut tat ha tó a(z)
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Setup Insert Disk Promt: He lyez ze be a kö vet ke ző le mezt: #
Setup Disk Error Message: Nem meg fe le lő le mez. Pró bál ja új ból!
Setup Failure Error Message: A te le pí tés meg sza kadt.
Setup Exit Promt: Va ló ban meg akar ja sza kí ta ni a te le pí tést?
Setup Window Title: Te le pí tő
Setup Progress Title: Te le pí tés fo lya mat ban...
Setup Sub Title/Co py right: Te le pí tés fo lya mat ban...
Sending eMail Promt: Le vél kül dé se...
eMail Server Promt: Adja meg a ki me nő SMTP le ve le ző szer ver ne vét!
Tray Open Menu: Nyit va
Tary Close Menu: Zár va
Load Language: Nyelv be töl té se
Save Language: Nyelv el men té se
Default: Alap ér tel me zett
Reset to Eng lish: Az an gol nyelv vissza ál lí tá sa
Copy to Clipboard: Má so lás a vá gó lap ra
Select All: Az összes ki vá lasz tá sa

Pár be széd pa ne lek (Dialogs)

Eb ben a rész ben ál lít hat juk be, ha egye di pár be széd pa ne le ket sze ret nénk
meg je le ní te ni. A pár be széd pa ne le ket in for má ci ók ké ré sé hez, il let ve üze −
ne tek köz lé sé hez hasz nál juk. Meg ad hat juk a Fi gyel mez te tő ab lak logóját 
(AlertBox Images), az Üze net ab lak logóját (MessageBox Ima ge), il let ve
a Ki lé pés ab la ká nak logóját (ExitBox Ima ge). Ha nem adunk meg logót, 
ak kor a NeoBook az alap ér tel me zett logót he lye zi el az ab lak ban.

Az Egye di Be tű kész let (Custom Font) nyo mó gomb se gít sé gé vel meg −
ad hat juk a pár be széd pa ne lek be tű tí pu sát és mé re tét. Ezt a be tű kész le tet
hasz nál ják a Cet li (StickyNotes) és a fel buk ka nó me nük is, amit a ki ad −
vány ál lít elő.

Kép er nyő vé dő (Screen Saver)

Ez a be ál lí tá si le he tő ség ak kor hasz nos, ha a le for dí tott ki ad vá nyun kat
kép er nyő vé dő nek ter vez zük.

Az Egér és bil len tyű ese mény be zár ja a ki ad ványt (Mouse and
Keyboard Events Exit Publication) op ci ót en ge dé lyez ve az ol va só a le −
for dí tott ki ad vány ból az egér meg moz dí tá sá val vagy egy bil len tyű le üté sé −
vel tud ki lép ni – aho gyan más kép er nyő vé dő nél. Ha ezt az op ci ót le tilt juk, 
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ak kor az ol va só csak az Esc bil len tyű vel tud ja be zár ni a ki ad ványt. A Be ál −
lí tá sok ab lak elő né ze ti képe (Control Pa nel Preview Ima ge) egy kis
BMP ál ló kép, ame lyik a Win dows kép er nyő vé dő be ál lí tás nál je le nik meg.
A kép 152×112 pi xel mé re tű nek és 16 vagy 256 szí nű nek kell len nie.

Egye bek (Misc.)

Ha nem je löl jük be a Hi ba üze ne tek meg je le ní té se (Display Error Mes sage) 
op ci ót, és jól is mer jük a NeoBookot, ak kor a hi ba üze net re prog ra mo zás sal
tu dunk vá la szol ni a meg je le ní té se he lyett. A hi ba üze net a [LastError] glo bá lis
vál to zó ba ke rül. Ezt a vál to zót hasz nál hat juk fel a hiba le ke ze lé sé re. Pél da:
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5.15 ábra A ki ad vány tu laj don sá gai kép er nyő vé dő ab la ka
Screen Saver Settings: kép er nyő vé dő be ál lí tá sai, Ima ge to Display in Control Panel’s Preview Window
(BMP format): kép a Be ál lí tá sok pa nel nél meg je le nő elő né ze ti ab lak ban (BMP for má tum), Note: Ima ge
should be 152×152 pixels for best results: meg jegy zés: a leg jobb ered mény hez a kép nek 152×152 pi −
xel nek kell len nie, Mouse or Keyboard events Exit Publication: egér vagy bil len tyű zet ese mény ha tá sá ra
ki lép a ki ad vány ból, If you wish your Screen Saver to have a configuration option that may be accessed
from the Win dows Control Pa nel, create a page titled Config and place buttons there for setting options.
You can use the FileRead and FileWrite actions to save settings: ha a kép er nyő vé dő höz be ál lí tá si le he tő −
sé ge ket aka runk ren del ni, ame lye ket a Win dows Be ál lí tá sok pa nel jé nél le hes sen el ér ni, ké szít sünk egy
Config nevű ol dalt, és he lyez zünk el raj ta nyo mó gom bo kat a be ál lí tá sok hoz. Hasz nál hat juk a FileRead
és a FileWrite mű ve le te ket a be ál lí tá sok el men té sé hez.



FileWrite "e:\do ku men tu mok\alkatresz.dat" " Append" "[szam], [leiras], [ar]"
If "[LastError]" "<>" ""

AlertBox "Hiba" "Nem le het az al kat rész fájl ba írni! ||[LastError]"
EndIf
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5.17 ábra A ki ad vány tu laj don sá gai egye bek ab la ka
Miscellaneous Options: egyéb le he tő sé gek, Display Error Messages: hi ba üze ne tek meg je le ní té se, When
this feature is off, error messages will be placed in the global  [LastError] variable instead of displa yed on 
the screen: ami kor ez a le he tő ség ki van kap csol va, a hi ba üze ne tek a [LastError] glo bá lis vál to zó ban
lesz nek ahe lyett, hogy a kép er nyőn je len né nek meg. Display the Win dows Print Setup Screen for All
Print Actions: a Win dows Nyom ta tá si be ál lí tá sok ab lak meg je le ní té se minde nyom ta tá si mű ve let nél,
Turn this feature off when you want to bypass the Win dows Print Setup screen when using action
commands like PrintPage, PrintTextFile etc. If needed, you may still access the Print Setup screen by
using the PrintSetup action: kap csol juk ki ezt a le he tő sé get, ha nem akar juk meg je le ní te ni a Win dows
Nyom ta tá si be ál lí tá sok ab la kot, ami kor a PrintPage, PrintTextFile stb. mű ve le te ket al kal maz zuk. Ha
szük sé ges, a Nyom ta tá si be ál lí tá sok ab la kot így is meg tud juk je le ní te ni a PrintSetup mű ve let tel,
Automatically Update Objects Containing Time Sensitive Variables: az idő füg gő vál to zó kat tar tal ma zó
ob jek tu mok au to ma ti kus fris sí té se, Turn this feature on to insure that objects containing time sensitive
variables (i.e. [Time], [Hour]) are automatically updated while publication is running. Use of this option
can slow down execution of some types of publications: kap csol juk be ezt a le he tő sé get, hogy biz to sít suk
az idő füg gő vál to zók (pl. [Time], [Hour]) au to ma ti ku san frissítére ke rül je nek a ki ad vány fut ta tá sa
alatt. En nek az op ci ó nak a hasz ná la ta le las sít hat ja né hány ki ad vány tí pus vég re haj tá sát. Ima ge Cach
Size: kép gyorsítótár mé re te. Reset: vissza ál lí tás az alap ér ték re.



Ha ki kap csol juk a Win dows nyom ta tó be ál lí tás ok ab lak meg je le ní té se 
min den nyom ta tá si mű ve let nél (Display the Win dows Print Setup
Screen for All Print Actions) op ci ót, ak kor a nyom ta tá si uta sí tás
(PrintPage, PrintTextFile stb.) ha tá sá ra a nyom ta tás azon nal el kez dő dik
az ak tu á lis nyom ta tá si pa ra mé te rek kel. A Nyom ta tó be ál lí tás ab la kot eb −
ben az eset ben a PrintSetup mű ve let tel tud juk meg je le ní te ni. Pél da:

PrintSetup "[Eredmeny]"
If "[Erendmeny]" "=" "True"

PrintPage "Tar ta lom"
PrintPage "Súgó"

EndIf
Az Idő től füg gő vál to zó kat tar tal ma zó ob jek tu mok au to ma ti kus fris sí té −
se (Automatically Update Objects Containing Time Sensitive Variables)
op ci ót en ge dé lyez ve a NeoBook a meg adott idő köz ön ként fris sí ti a kép −
er nyőt. Ez az op ció ak kor le het hasz nos, ha a kép er nyő olyan ob jek tu mo −
kat tar tal maz, ame lyik a pon tos időt vagy a dá tu mot mu tat ja. Amennyi −
ben le tilt juk ezt az op ci ót, fris sí tés csak ak kor tör té nik, ami kor meg je le nik
az adott ol dal, il let ve ami kor el hagy juk azt.

A Kép gyorsítótár mé re te (Ima ge Cache Size) op ci ó nál be ál lít hat juk,
hogy a ki ad vá nyunk op ti má li san mű köd jön, ha az nagy szá mú ké pet tar tal −
maz. Azok nál a ki ad vány ok nál, ame lyek sok kis ké pet tar tal maz nak, a
meg je le ní tés tö ké le te sí té sét a gyorsítótár nö ve lé sé vel ér het jük el. Amennyi −
ben na gyon nagy mé re tű ké pe ket tar tal maz a ki ad vány, a gyorsítótár csök −
ken té sé vel ja vít hat juk a meg je le ní tést. A nem meg fe le lő en be ál lí tott gyor −
sító tár mé ret el len ke ző ha tást vált hat ki, és – kü lö nö sen ré geb bi szá mí tó gé −
pek ese té ben – le ront ja a meg je le ní tést. Ezért aján la tos a be ál lí tott 30−as
ér té ket meg tar ta ni, ha nin cse nek meg je le ní té si prob lé má ink.

Szubrutinok (Subrutines) (F12)

Meg je le ní ti az adott ki ad vány szub ru tin ja i nak lis tá ját. A lis ta egy ele mét ki −
vá laszt va meg nyit ja a Ki ad vány tu laj don sá gai ab la kot a Szub ru ti nok rész −
nél, és a kur zor az adott szub ru tin ele jé re ug rik. A szub ru tin almenüt az
F12 gyors bil len tyű vel ér het jük el.

Ol dal el ren de zés (Page Layout)

Ez zel a funk ci ó val át néz het jük a ki ad vá nyunk ol dal lap ja i nak el ren de zé sét és 
mó do sít hat juk azt. A bal ol da lon a ki ad vány ol da la it lát hat juk. Ha ki akar juk 
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je löl ni az egyi ket, kat tint sunk rá. Ha be je löl jük a Ké pek meg mu ta tá sa
(Show Images) négyzetet, meg te kint het jük az egyes ol da la kon el he lye zett
ké pe ket is. (Bár né hány szá mí tó gé pen a meg je le ní tés las sú le het.)

A Hoz zá adás (Add), Má so lás (Copy), Át he lye zés (Move), Át ne ve zés
(Rename) és Tör lés (Delete) gom bok kal szer keszt het jük az ol da la kat a ki −
ad vá nyunk ban. A két nyíl se gít sé gé vel az ép pen ki je lölt ol dalt át he lyez het −
jük, így meg vál toz tat hat juk az ol da lak sor rend jét. A Be zá rás (Close)
gomb bal a vál toz ta tá sa in kat el ment het jük, és vissza tér he tünk a szer kesz −
té si üzem mód ba.

Ar chi vá lás (Archive)

Ez zel a funk ci ó val az összes for rás fájlt, amit a ki ad vány hasz nál át má sol hat −
juk egy má sik könyv tár ba/meg haj tó ra. Egy sze rű en csak meg kell ad nunk
az út vo na lat, vagy a map pa ikon ra kat tint va ki je löl het jük a kí vánt könyv tá −
rat. Ha a könyv tár nem lé te zik, a NeoBook au to ma ti ku san lét re hoz za.
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5.18 ábra Az ol dal el ren de zés ab la ka
Add: hoz zá ad, Copy: má sol, Move: át he lyez, Re name: át ne vez, Properties: tu laj don sá gok, Delete: tör lés, 
Show Images: ké pek meg mu ta tá sa



Ez nem csak a ki ad vá nyunk ar chi vá lá sá ra al kal mas, ha nem arra is,
hogy gyor san egy hely re tud juk gyűj te ni a ki ad vá nyunk ál tal hasz nált fáj lo −
kat.

Fájl lis ta (File List)

Ez zel a funk ci ó val meg te kint het jük a ki ad vá nyunk ál tal hasz nált for rás fáj −
lo kat és ezek el éré si út vo na lát. Könnyen meg ta lál hat juk egy adott fájl he −
lyét, szük ség ese tén ki is nyom tat hat juk a fájl lis tát. A Be zá rás (Close)
nyo mó gomb bal vissza tér he tünk a ki ad vány szer kesz té sé hez. Lásd még az 
Ar chi vá lást is.

Sort by File Type: ren de zés a fájl tí pu sok sze rint
Sort by Page: ren de zés az ol da lak sze rint
Publication File List: ki ad vány fájl lis ta
Publication: ki ad vány
Text: szö veg fájl
Images: kép fáj lok
Sound/Music: hang/zene
Video/Animation: vi deó/ani má ció
Fonts: be tű tí pus ok
Help Files: sú gó fáj lok
Function Library Files: függ vény könyv tár fáj lok
Packaged Files: kül ső (pl. adat−) fáj lok
External Applications: kül ső (fut tat ha tó) al kal ma zá sok
Miscellaneous: egyéb
Required Plug−Ins: szük sé ges be dol go zók
Plug−In Dependant Files: be dol go zó tól füg gő fáj lok

Fut ta tás/Fut ta tás az ele jé től (Run/Run From Start)

Ezek kel a pa ran csok kal tesz tel het jük ki ad vá nyun kat. Teszt üzem mód ban a
nyo mó gomb ok, be vi te li me zők épp úgy mű köd nek, mint a le for dí tott ki ad −
vány ban. A Fut ta tás (Run) pa ranccsal az ak tu á lis ol dal tól tesz te li a ki ad −
ványt, míg a Fut ta tás az ele jé től (Run From Start) az első ol dal tól. A Fut ta −
tás az ele jé től (Run From Start) pa rancs vég re hajt ja az In dí tá si (Startup) és
Le ál lí tá si (Shutdown) pa ran cso kat, ame lye ket a Kiadvány tulajdonságok
me nü pont Mű ve le tek ab la ká nál ál lí tot tunk be, vi szont a Fut ta tás (Run) pa −
rancs nem. A Nyomonkövetési (Debugging) funk ci ót be kap csol va fut ta tás
köz ben lát hat juk az ép pen vég re haj tott pa ran csot és a vál to zó kat.
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For dí tás (Compile/Publish)

Ez zel a funk ci ó val be ál lít hat juk a vég le ges ki ad vá nyunk pa ra mé te re it,
majd el ké szít het jük az önál ló an fut tat ha tó, ter jesz tés re kész prog ra mun −
kat. A be ál lí tá sok öt rész ből áll nak: Ál ta lá nos (General), Fáj lok (Files),
Ka rak ter kész le tek (Fonts), Kü lön le ges be ál lí tá sok (Advenced) és Te le −
pí tés (Setup).

72

5.19 ábra A for dí tás ál ta lá nos be ál lí tá sok ab la ka
Compile To: for dí tás, File Name and Folder for Compiled Publication: a le for dí tott fájl neve és map pá −
ja, Type of Compiled Publication: a le for dí tott ki ad vány tí pu sa, Application: al kal ma zás, Screen Saver: 
kép er nyő vé dő, Win dows system tray appli cation: tál cá ra ülő al kal ma zás, Web Browser Plug−In:
web−böngésző be dol go zó, This Compiled Publication will be Run from: a le en dő ki ad vány fut ta tá sa,
Hard Disk: me rev le mez, 
Compiler Option: for dí tó be ál lí tá sai, Compress Files Embedded Inside Compiled Publication: be −
ágya zott fá jok tö mö rí té se a le for dí tott ki ad vány ban, Compress and Encrypt Publication Source
Code: a ki ad vány for rás kód já nak tö mö rí té se és tit ko sí tá sa, Compile as Runtime Package (Requires
NBPlayer41.exe): for dí tás fut ta tá si mo dul hoz (NBPlayer41.exe szük sé ges hoz zá), Create Setup
Prog ram and Installation Disk(s): Te le pí tő prog ram és ins tal lá ló le mez(ek) ké szí té se, Defaults:
alaphelyezet, Save: men tés, Recommended Options: aján lott be ál lí tá sok, Compile: for dí tás



Ál ta lá nos be ál lí tá sok (General Settings)

A Le for dí tott fájl név (Compile to) me ző ben ad hat juk meg a le for dí tott
ki ad vány ne vét. Alap ér tel me zés ként a PUB ki ter jesz té sű ki ad vány név je −
le nik meg, de meg ad ha tunk más ne vet is. A fájl ki ter jesz té se függ a ki ad −
vány tí pu sá tól. A NeoBook négy kü lön bö ző al kal ma zást ké pes ké szí te ni,
amit A le for dí tott ki ad vány tí pu sa (Type of Compiled Publication)
rész nél le het meg ad ni.

A leg több ki ad vány al kal ma zás (application, EXE) tí pu sú, ame lyik
egy önál ló an fut tat ha tó prog ram. Ha son ló an fut, mint bár mely más
windowsos prog ram. Ez a ki ad vány fut hat tel jes kép er nyőn és egy
windowsos ab lak ban is.

A NeoBookkal kép er nyő vé dőt (Screen Saver, SCR) is ké szít he tünk,
amit a fel hasz ná ló ki vá laszt hat kép er nyő vé dő nek a Win dows Be ál lí tá sok
(Control Pa nel) Meg je le ní tés/Kép er nyő vé dő (Display/Screen Saver)
funk ci ó nál. Ál ta lá ban nem szokás álló ké pe ket kép er nyő vé dő ként hasz −
nál ni, mert ez nem védi meg a mo ni to run kat a be égés től. A ha tá sos kép −
er nyő vé dő idő zí tett meg je le né sű ol da la kat tar tal maz – a Kés lel te tés
(Delay) és Ug rás egy ol dal ra (GotoPage) pa ran csok fel hasz ná lá sá val –,
vagy egy NeoToon ani má ci ót al kal maz fe ke te hát té ren. Ma nap ság az
újabb mo ni to rok nem tud nak be ég ni, és ezért nem igény lik a kép er nyő vé −
dőt, de ki hasz nál hat juk a Windowsnak ezt a funk ci ó ját pél dá ul hir de té si
vagy szó ra koz ta tá si cél ból.

Amennyi ben a kép er nyő vé dő mó dot vá laszt juk, a NeoBook az ESC
bil len tyűt au to ma ti ku san en ge dé lye zi, hogy a fel hasz ná ló vissza tud jon
tér ni a Windowshoz. A Kép er nyő vé dő (Screen Saver) mód min dig tel jes
kép er nyőn fut, így a töb bi be ál lí tás nem le het sé ges. A jel szó vé del met szin −
tén nem le het be ál lí ta ni, mert a Win dows már tar tal maz za ezt a funk ci ót a
kép er nyő vé dő höz. To váb bi in for má ci ó hoz lásd a Hoz zá fé rés részt.

Ha be ál lí tá si le he tő sé ge ket is sze ret nénk a kép er nyő vé dőnk höz, amit a 
Win dows Be ál lí tá sok (Control) pa nel jé ből le het el ér ni, ak kor ké szít sünk
egy ol dalt Config név vel, és ezen he lyez zük el a be ál lí tó gom bo kat. Hasz −
nál hatjuk a NeoBook fájl ke ze lő és re gisz ter pa ran csa it a be ál lí tá sok el −
men té sé hez. A Config ol dal nem le het a ki ad vány első ol da la! A le for dí −
tott SCR ki ter jesz té sű kép er nyő vé dőt má sol juk a Win dows könyv tár ba,
hogy a kép er nyő vé dőn ket be ál lít has suk.

A Win dows tál cá ra ülő al kal ma zás (Win dows system tray appli cation,
EXE) ugyan úgy mű kö dik, mint egy nor mál windowsos prog ram, az zal a kü −
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lönb ség gel, hogy az ikon ja meg je le nik a Win dows tál cá −
ján (ál ta lá ban a kép er nyő jobb alsó sar ká ban).

A web−böngésző be dol go zó (Web Browser Plug−In/ActiveX, OCX)
for má tu mú ki ad ványt egy hon lap hoz vagy egy HTML fájl hoz le het kap −
csol ni (lin kel ni), és a Mic ro soft Internet Explorer bön gé sző vel le het meg te −
kin te ni. (A ki ad vány Netscape Navigator bön gé sző vel is meg te kint he tő,
de egy spe ci á lis ActiveX be dol go zó ra le het szük ség.) A be dol go zó for má −
tu mú ki ad vány for dí tá sa kor egy min ta HTM (HTML) fájlt és egy spe ci á lis
adat fájlt (PKG) hoz lét re a NeoBook. A min ta HTM fájl na gyon egy sze rű
fel épí té sű, amit akár to váb bi HTML kód dal egé szít he tünk ki, akár át má −
sol hat juk a NeoBook kó do kat egy meg lé vő HTM fájl ba. A le for dí tott ki −
ad vá nyunk ki ter jesz té se .PKG és .HTM lesz. Ha a web−szerverre akar juk
te le pí te ni a ki ad vá nyun kat, ak kor ad juk meg az URL cí mét a Web−szerver 
URL (Web server URL) me ző nél. A for dí tás után a szer ver re fel kell töl te −
ni a .HTM, .PKG és a NeoBook NBActiveX.ocx fáj lo kat.

Ha en ge dé lyez zük a Be ágya zott fá jok tö mö rí té se a le for dí tott ki ad −
vány ban (Compress Files Embedded Inside Compiled Publication) op −
ci ót, ak kor az uta sít ja a NeoBookot, hogy csök kent se a le he tő leg ki sebb
mé re tű re a ki ad vány ban hasz nált szö ve ge ket, ké pe ket, han go kat, vi de ó −
kat és a töb bi ele me ket. Ezek nek a fáj lok nak a tö mö rí té se je len tő sen le −
csök ken ti a ki ad vá nyunk mé re tét, vi szont ez né hány eset ben a prog ram
fut ta tá sa alatt a vég re haj tást las sít ja, mert a tö mö rí tett fáj lo kat ki kell bon −
ta ni a meg je le ní tés előtt.

Eh hez ha son ló an mű kö dik A ki ad vány for rás kód já nak tö mö rí té se és 
tit ko sí tá sa (Compress and Encrypt Publication Source Code) op ció: a
le for dí tott kiadány mé re tét to vább csök ken ti ma gá nak a prog ram nak a
tö mö rí té sé vel, és ezen fe lül tit ko sít ja is, meg aka dá lyoz va, hogy il le ték te len
sze mé lyek vissza fejt sék (hackereljék).

Amennyi ben be je löl jük a For dí tás fut ta tá si mo dul hoz (Compile as
Runtime Package) op ci ót, ak kor csak a ki ad vá nyun kat ma gát for dít ja le a 
NeoBook (to vább csök kent ve a mé re tét), és ez ál tal nem fut tat ha tó önál ló −
an, ha nem csak egy kü lön ál ló fut ta tó mo dul (ún. Runtime Player) se gít sé −
gé vel. A fut ta tás hoz az ol va só szá mí tó gé pén kell len nie a meg fe le lő
NBPlay4xx.exe fut ta tó mo dul nak a ki ad vánnyal meg egye ző könyv tár −
ban, de le het a Win dows, a rendszer (System) vagy az át me ne ti (Temp)
könyv tár ban is. Ez az op ció nem vá laszt ha tó, ha web−böngésző be dol go −
zó ként for dít juk le a ki ad ványt.

Ha le for dí tott ki ad vány ok cso port ját ké szít jük el egy al kal ma zás hoz (pl.
ré szek re bont juk a tel jes ki ad ványt, hogy ne egy óri á si mé re tű prog ra −
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munk le gyen, ha nem in kább több ki sebb), ak kor ez zel a le he tő ség gel je −
len tő sen csök ken te ni tud juk a tel jes ki ad vá nyunk mé re tét (a fut ta tó mo dul
és az önál ló an nem fut tat ha tó ki ad vány összmérete kö rül be lül meg egye −
zik a fut tat ha tó ki ad vány mé re té vel, te hát ki ad vány ré szen ként kb. fél me −
ga báj tot tu dunk meg ta ka rí ta ni). Ak kor is cél sze rű ezt a mó dot vá lasz ta ni,
ha ki ad vá nyun kat sű rűn kell fris sí te ni (upgrade−elni), mert az ol va sónk nak
elég csak az önál ló an nem fut tat ha tó részt el kül de ni a fris sí tés kor. Ügyel −
jünk azon ban arra, hogy a fut ta tó mo dul ver zió szá má nak meg kell egyez −
nie a for dí tó NeoBook ver zió szá má val, te hát ha a 4.0−ás ver zi ó val for dít −
juk le a  ki ad ványt, ah hoz az NBPlay40.exe fut ta tó mo dul szük sé ges, vi −
szont a 4.1−es ver zi ó val for dí tott ki ad vány hoz az NBPlay41.exe!

Ha en ge dé lyez zük a Te le pí tő prog ram és ins tal lá ló le mez(ek) ké szí −
té se (Create Setup Prog ram and Installation Disk(s)) op ci ót, ak kor a
NeoBook spe ci á lis ins tal lá ló prog ra mot ké szít, ami vel az ol va sónk a sa ját
szá mí tó gé pé re tud ja te le pí te ni a ki ad vá nyun kat. Ezen kí vül to váb bi előny
le het, hogy ez zel a nagy mé re tű ki ad ványt több le mez re tud juk el he lyez ni.
Bő vebb in for má ci ót az ins tal lá ló prog ram mal kap cso lat ban a Te le pí tés
rész ben ol vas ha tunk.

Fáj lok (Files)

Itt ál lít hat juk be, hogy a mul ti mé di ás fáj lo kat a NeoBook be for dít sa a ki ad −
vá nyunk ba, vagy hagy ja az EXE fáj lon kí vül. Több olyan mul ti mé di ás fájl
van, amit a Win dows szá má ra lát ha tó vá kell ten ni le ját szás előtt. Ezek a
kö vet ke zők: AVI, MOV, MPG, WAV, MID, MP3. Mi e lőtt a ki ad vá nyunk
le ját sza ná eze ket a fáj lo kat, ide ig le ne sen ki kell bon ta nia az EXE fájl ból a
fel hasz ná ló me rev le me zé re. Ha ezek a fáj lok vi szony lag nagy mé re tű ek, a 
le ját szá suk kés le ked het.

An nak, hogy az összes fájlt a ki ad vány ba for dít suk az az elő nye, hogy
ne he zeb ben tud ják mó do sí ta ni a ki ad vá nyun kat vagy an nak egyes ré sze it. 
An nak pe dig, hogy a mul ti mé di ás fáj lo kat nem for dít juk le az az elő nye,
hogy a ki ad vá nyunk gyor sab ban fog fut ni, kü lö nö sen ha az las sú el éré sű,
mint pél dá ul ré geb bi CD−ROM meg haj tó, to váb bá nem igé nyel sza bad
he lyet a fel hasz ná ló me rev le me zén.

Ha úgy dön tünk, hogy bi zo nyos fáj lo kat nem for dí tunk bele a ki ad −
vány ba, ak kor meg ad ha tunk egy má sik könyv tá rat, aho va a NeoBook
eze ket má sol ja. Aján la tos, hogy ez egy üres könyv tár le gyen, így nem ke −
ver jük össze a ki ad vány ok hoz nem szük sé ges fáj lok kal. A ki ad vá nyunk
fut ta tá sa alatt ezek nek a fáj lok nak a le for dí tott EXE fájl lal egy könyv tár −
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ban kell len ni ük. Ha azt vá laszt juk, hogy a NeoBook ké szít sen te le pí tő
prog ra mot, ak kor nem szük sé ges meg ad nunk ezt a könyv tá rat, a Neo −
Book au to ma ti ku san el he lye zi a te le pí tőp rog ram ba a kül ső fáj lo kat is.

Az ide ig le ne sen ki bon tott fáj lo kat a NeoBook a ki ad vány be zá rá sa kor
le tör li a fel hasz ná ló me rev le me zé ről.
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5.20 ábra A For dí tás fáj lok ab la ka
Embedded Files: be ágya zott fáj lok,
Compile All Files Inside the Publication (Produces Single EXE): az összes fájl be for dí tá sa a ki ad vány ba
(egye dül egy EXE fájl ké szí té se,
Compile Only Files that Do Not Need to be Extracted (Best for CD−ROMs): csak azok nak a fáj lok nak a for −
dí tá sa, ame lye ket nem szük sé ges ki bon ta ni,
Under certain circumstances it may be beneficial to store some files external to the compiled publication.
Some multimedia files (WAV, MID, AVI and MOV), for example, must be extracted by NeoBook before
Win dows will play them. The extraction process is generally transparent to the viewer, but it may be
undesireable especially with CD−ROM based publications: bi zo nyos kö rül mé nyek kö zött elő nyös le het,
hogy né hány fájlt ne for dít sunk bele a ki ad vá nyunk ba. Pél dá ul né hány mul ti mé di ás fájlt (WAV, MID,
AVI és MOV) a NeoBooknak ki kell tö mö rí te nie, mi e lőtt a Win dows le ját sza ná. A ki bon tá si fo lya mat ál ta −
lá ban nem lát ha tó, de ez nem kí vá na tos le het, kü lö nös kép pen CD−ROM−os ki ad vány ok ese té ben.



Be tű kész le tek (Fonts)

A leg több szá mí tó gé pet hasz ná ló nem is gon dol arra, hogy van nak olyan
szer zői jog gal vé dett be tű kész le tek, ame lye ket a ké szí tő ik nem en ged nek
elekt ro ni kus ki ad vány ban al kal maz ni (még ak kor sem, ha a ki ad ványt
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5.21 ábra A For dí tás be tű kész le tek ab la ka
Embedded Fonts: be ágya zott be tű tí pus ok
Include Only Fonts not part of Ba sic Win dows Instal lation: Csak a Win dows alap be ál lí tá sá ban nem sze −
rep lő be tű kész le tek for dí tá sa ,
Don’t Include Any Fonts: Egy be tű kész let te le pí té se sem,
Include All Fonts: Összes be tű tí pus le for dí tá sa,
Include Selected Fonts: A ki vá lasz tott be tű kész le tek le for dí tá sa,
This option allows you to decide how fonts used in this publication appear when the compiled prog ram is
run on other comptuters. For ma xi mum compatibility, fonts may be embedded inside the compiled prog −
ram. This insures that the fonts you used to create the publication are the ones that your viewers will see.
Although embedded fonts will not be accessible to other applications, you must check with your font
vendor to insure that embedding fonts does not violate your li cen ce agreement: itt dönt het jük el, hogy a
ki ad vá nyunk ban hasz nált be tű kész le tek ho gyan je len je nek meg a prog ram fut ta tá sa kor. Ah hoz, hogy
az ál ta lunk meg ter ve zett sze rint je len je nek meg, a be tű kész le te ket is le for dít hat juk a ki ad vá nyunk ba.
Bár ezek a be tű kész le te ket más prog ra mok nem tud ják hasz nál ni, el len őriz zük, hogy a be ágya zott be −
tű kész le te ket al kal maz hat juk−e.



hasz ná lók nem tud nak hoz zá fér ni ezek hez). Az interneten több sza bad fel −
hasz ná lá sú be tű kész let ta lál ha tó. Az új be tű kész le tek ins tal lá lá sá ról a Win −
dows ké zi könyv ében vagy Sú gó já ban ta lá lunk in for má ci ót.

Ha a Csak a Win dows alap be ál lí tá sá ban nem sze rep lő be tű kész le −
tek for dí tá sa (Include Only Fonts not part of Ba sic Win dows Instal −
lation) le he tő sé get vá laszt juk, ak kor a NeoBook csak azo kat a be tű kész −
le te ket for dít ja bele a ki ad vá nyunk ba, ame lye ket az an gol Win dows nem
tar tal maz. Az előny az, hogy a ki ad vá nyunk mé re te ki sebb lesz, és így a
be töl té se egy ki csit gyor sabb lesz. A hát rány az, hogy ha a fel hasz ná ló le −
tör li eze ket a be tű tí pu so kat, ak kor a ki ad vány szö ve ge nem pont úgy fog
meg je len ni, mint aho gyan azt ter vez tük.

Vá laszt hat juk az Egy be tű kész let te le pí té se sem (Don’t Include Any
Fonts) le he tő sé get is. Ezt csak ab ban az eset ben cél sze rű hasz nál nunk, ha a
ki ad vá nyunk nem vagy alig tar tal maz szö ve ges részt. Eb ben az eset ben a fel −
hasz ná ló ál tal már te le pí tett be tű kész le tet hasz nál ja a ki ad vá nyunk, és
amennyi ben az ál ta lunk hasz nált be tű tí pus nincs te le pít ve, ak kor a Win −
dowstól füg gő en ke rül he lyet te sí tés re a hi ány zó be tű tí pus. A Windowsnak
nem erős sé ge a be tű kész let he lyet te sí tés, elő for dul hat, hogy a szö veg he lyett
pél dá ul szim bó lu mo kat je le nít meg, és ki ad vá nyunk ol vas ha tat lan ná vá lik. Az 
elő nye az, hogy a ki ad vá nyunk ki sebb lesz, és így gyor sabb lesz a be töl té se is.

Az Összes be tű tí pus le for dí tá sa (Include All Fonts) le he tő ség vá lasz −
tá sa ese tén a ki ad vá nyun kat ugyan úgy fog ják lát ni a fel hasz ná lók, mint
aho gyan azt meg ter vez tük. Eb ben az eset ben a fájl mé re te na gyobb lesz.
(Ha sok be tű tí pust hasz ná lunk, ak kor sok kal na gyobb is le het!)

A ki vá lasz tott be tű kész le tek le for dí tá sa (Include Selected Fonts)
ese tén ma gunk ad hat juk meg a le for dí tan dó be tű kész le te ket. Egy sze rű en
kat tin tás sal je löl jük ki azt a be tű tí pust, ame lyi ket bele sze ret nénk for dí ta ni
a ki ad vá nyunk ba. Eb ben az eset ben a ki vá lasz tott be tű tí pus sal ké szült
(fon tos) szö ve gek pont úgy fog nak ki néz ni, ahogy azt meg ter vez tük, míg a 
töb bi ese té ben a Win dows fog ja he lyet te sí te ni a hi ány zó kat.

Kü lön le ges (Advanced) be ál lí tá sok

Mint a leg több windowsos alkamazásnak, a NeoBookkal le for dí tott ki ad −
vány nak is szük sé ges ide ig le nes fáj lok tá ro lá sa a fel hasz ná ló me rev le me −
zén. A Windowsnak van erre a cél ra egy meg adott át me ne ti könyv tá ra,
de meg ad ha tunk et től el té rő he lyet is.

A Winodows át me ne ti könyv tá ra (Winodws Temporary Directory)
vá lasz tá sa aján lott az át me ne ti fáj lok tá ro lá sá ra fő ként ak kor, ha a ki ad vá −
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nyunk CD−ROM, DVD−ROM vagy más, csak ol vas ha tó esz kö zön van. Ezt 
a könyv tá rat hasz nál ja a Win dows és a leg több windwsos al kal ma zás is.

A Win dows könyv tár (Win dows Directory) vá lasz tá sa ese tén az át me −
ne ti fáj lo kat a Win dows könyv tá rá ban lesz nek. Ez a le he tő ség ak kor cél sze −
rű, ami kor a ki ad vány há ló za ton ke resz tül fut, ugyan is eb ben az eset ben a
fel hasz ná lók nak írá si/ol va sá si hoz zá fé ré se van eh hez a könyv tár hoz.

A le for dí tott ki ad vánnyal meg egye ző könyv tár (Same Directory as
Compiled Publication) vá lasz tá sa ese tén az át me ne ti fáj lok tá ro lá sa a fut −
tat ha tó (exe) ki ad vá nyunk kal azo nos könyv tár ba ke rül nek. Ez ak kor al kal −
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5.22 ábra A for dí tás kü lön le ges be ál lí tá sok ab la ka
Extracted Files: ki bon tott fáj lok, Win dows Temporary Directory: Win dows át me ne ti könyv tá ra (TEMP),
Win dows Directory: Win dows könyv tá ra, Same Directory as Compiled Publication: a le for dí tott ki ad −
vánnyal meg egye ző, Custom Directory: egye di könyv tár, WARNING! If you do not specify custom
directories with care, your compiled publication may not run: FIGYEL MEZTETÉS! Ha nem meg fe le lő en ad −
juk meg az egye di könyv tá rat, le het, hogy a ki ad vá nyunk nem fog fut ni!, Hide Extracted Files: a ki bon −
tott fáj lok el rej té se, Remove Extracted Files when Publication Terminates: a ki bon tott fáj lok el tá vo lí tá sa
a ki ad vány le ál lí tá sa kor, When running your compiled publication it may be necessary to extract one or
more files to the viewer’s hard drive. Extracted files may be stored in one of the location above: a le for dí −
tott ki ad vány fut ta tá sa alatt szük ség le het egy vagy több fájl ki bon tá sá hoz a fel hasz ná ló me rev le me zé −
re. A ki bon tott fáj lo kat a fel so rolt he lyek kö zül az egyik ben le het tá rol ni. Recommended Options: aján −
lott op ci ók, Defaults: alap hely zet, Save: men tés, Compile: for dí tás



maz ha tó, ha a ki ad vá nyunk olyan könyv tár ban van, ame lyik nek van
írás/ol va sá si hoz zá fé ré si le he tő sé ge. Eb ben az eset ben az át me ne ti fáj lok
könnyen fel is mer he tők és el tá vo lít ha tók, ha a prog ram fut ta tá sa alatt va −
la mi lyen hiba (pl. áram szü net) tör té nik. Ha ki ad vá nyun kat há ló za ton,
intraneten ke resz tül, CD−ROM−ról vagy más, csak ol vas ha tó esz köz ről
hasz nál ják, ke rül jük ezt a le he tő sé get. Ha a NeoBook nem tud írni ebbe a
könytárba, ak kor a ki ad vá nyunk nem fog tö ké le te sen mű köd ni.

Az Egye di könyv tár (Custom Directory) vá lasz tá sa ese tén ma gunk
ad ha tunk meg egy könyv tá rat, ahol az át me ne ti fáj lo kat a NeoBook tá rol −
ja. Fon tos, hogy ez a könyv tár név a vég fel hasz ná ló szá mí tó gé pén ér vé −
nyes le gyen, kü lön ben a ki ad vány fut ta tá sa nem lesz meg fe le lő. Ha a
könyv tár nem lé te zik, a NeoBook lét re hoz za azt. Ezt a le he tő sé get kö rül −
te kin tés sel vá lasszuk. Ál ta lá ban a há ló zat ban vagy intraneten ke resz tül
dol go zó fel hasz ná lók csak megfelelő jo go sít vány bir to ká ban hoz hat nak
lét re könyv tá rat. Ha a NeoBook nem tud lét re hoz ni könyv tá rat, ak kor a
ki ad vá nyunk nem fog tö ké le te sen mű köd ni.

Ha en ge dé lyez zük A ki bon tott fáj lok el rej té se (Hide Extracted Files)
op ci ót, a ki bon tott fáj lok Rej tett (Hidden) je lö lést kap nak, így ezek a leg −
több szá mí tó gé pet hasz ná lók szá má ra lát ha tat la nok lesz nek, és nem tud −
nak ben ne mó do sí ta ni.

A ki bon tott fáj lok el tá vo lí tá sa (Remove Extracted Files) op ci ót cél sze −
rű en ge dé lyez ni, ha csak nem akar juk a ki bon tott fáj lo kat a me rev le me zen
hagy ni a ki ad vány be zá rá sa után. Ek kor az ide ig le nes fáj lok ré szé re lét re ho −
zott Egye di könyv tá rat is tör li a NeoBook. Csak kü lön le ges eset ben tilt suk
le ezt a le he tő sé get! Soha ne al kal maz zuk A ki bon tott fáj lok el rej té se op −
ci ót, ha a ki bon tott fáj lo kat a fel hasz ná ló me rev le me zén hagy juk!

Te le pí tés (Setup)

En ge dé lyez zük a Te le pí tőp rog ram és ins tal lá ló le me zek ké szí té se
(Create Setup Prog ram and Installation Disk(s)) op ci ót, hogy a Neo −
Book egy spe ci á lis prog ra mot ké szít sen, ami vel a fel hasz ná ló a szá mí tó −
gé pé re tud ja te le pí te ni a ki ad ványt. A leg több windowsos al kal ma zás,
ame lyik a me rev le mez ről fut tat ha tó, egy egy sze rű prog ra mot (setup.exe)
is tar tal maz, ami se gí ti a fel hasz ná lót a te le pí té sé ben. A te le pí tőp rog ram 
alap ve tő funk ci ó ja, hogy lét re hoz zon egy könyv tá rat, és a ki ad vány hoz
tar to zó fáj lo kat be le má sol ja a tö mö rí tett ál lo mány ból. A leg több te le pí tő 
hoz zá ad egy pa rancs ikont is a Win dows Start me nü jé hez. A NeoBook
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egy sze rű te le pí tő je el vég zi eze ket a fel ada to kat. Eb ben a rész ben meg −
ha tá roz hat juk, hogy mi lyen fel ada to kat lás son el a te le pí tőp rog ra munk.

A ter jesz tés hez hasz nált hor do zó tí pu sa (Type of Me dia to be used
for Distribution) le gör dü lő me nü nél meg kell ad nunk, ho gyan akar juk a
te le pí tőp rog ra mot el ké szí te ni. Vá laszt hat juk az Egyet len fájt (Single
File) le he tő sé get, ha a ki ad vá nyun kat CD−n, DVD−n vagy az interneten
ke resz tül sze ret nénk ter jesz te ni. Amennyi ben több haj lé kony le me zen kí −
ván juk ter jesz te ni, ak kor vá lasszuk ki a meg fe le lő tí pust.

Az El ké szült telepítőfájlok he lye (Location to Create Setup Files) me −
ző ben ad juk meg an nak a könyv tár nak a ne vét a me rev le me zün kön, aho va 
a NeoBook el ké szít he ti a telepítőfájlokat. Amennyi ben egy haj lé kony le me −
zes te le pí tőt ké szí tünk, ad juk meg a meg haj tó be tű je lét (pl. A:), így a
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5.23 ábra A for dí tás te le pí tés ab la ka
Setup/Installation Prog ram (Optional): te le pí tő/ins tal lá ló prog ram (op ci o ná lis), Create a Setup Prog ram
and Installation Disk(s): te le pí tőp rog ram és ins tal lá ló le mez(ek) ké szí té se, Type of Me dia to be used for
Distribution: a ter jesz tés hez hasz ná lan dó mé dia tí pu sa, Single File: egy fájl, Location to Create Setup Files: a
telepítőfájlok ké szí té sé nek he lye, Suggested Installation Folder: fel aján lott ins tal lá ci ós map pa, Suggested
Start Menu Group: fel aján lott Start Menü cso port (op ci o ná lis), Setup Title: te le pí tő cím so ra, Preview: elő né −
ze ti kép, Colors, szí nek, Baggage: ext ra fáj lok, Select Files: fáj lok ki vá lasz tá sa.



NeoBook köz vet le nül a haj lé kony le mez re írja a telepítőfájlokat. Eh hez ele −
gen dő szá mú for má zott üres le mez re lesz szük sé günk. Amennyi ben a me −
rev le me zen adunk meg egy könyv tá rat, ak kor a NeoBook annyi al könyv tá −
ra kat – DISK1, DISK2 stb. – fog lét re hoz ni ezen be lül, amennyi haj lé kony −
le mez re szük sé günk lesz. Ez után az egyes al könyv tá rak tar tal mát má sol juk 
át egy−egy le mez re. Köz vet le nül a CD−ROM−ra nem tu dunk írni a Neo −
Bookból. Eh hez CD−író ra és spe ci á lis szoft ver re van szük sé günk. A Neo −
Book ál tal ké szí tett prog ra mot a CD−író szoft ver rel ír hat juk rá a CD−re.

Az Aján lott te le pí té si hely (Suggested Installation Folder) me ző ben
ad juk meg azt a könyv tá rat, aho va a NeoBook fel ajánl ja a ki ad vá nyunk
te le pí té sét a fel hasz ná ló ré szé re (pl. C:\Prog ram ja im). A fel hasz ná ló el fo −
gad hat ja ezt, de meg ad hat egy má si kat is.

Az Aján lott Start menü cso port (Suggested Start Menu Group) me −
ző ben meg adott név lesz az a prog ram cso port, ami nél majd meg ta lál ha tó
a ki ad vá nyunk. A fel hasz ná ló az ins tal lá lás alatt meg vál toz tat hat ja ezt. Ha
üre sen hagy juk a me zőt, a ki ad vá nyunk köz vet le nül a Start me nü ben lesz.

A Te le pí tő fel ira ta (Setup Title) a ki ad vány te le pí tő ab la ká nak lesz a
cím so ra.

A kép er nyő jobb fel ső sar ká ban a te le pí tőp rog ra munk hát te ré nek az
elő né ze ti ké pét lát hat juk. Köz vet le nül alat ta há rom gomb ta lál ha tó (Szí −
nek/Colors). Az első ket tő vel a hát tér szí nátmenetét, míg a har ma dik kal a
betű szí nét ál lít hat juk be. A vál to zást egy ből lát hat juk az elő né ze ti ké pen.
Egy szí nű hát tér hez vá lasszuk ki ugyan azt a színt az első két nyo mó gomb bal.

A telepítőprogramunk fel ira ta i nak a szö ve gét a Nyelv (Language) ab −
lak nál ál lít hat juk be.

A kép er nyő jobb alsó ré szé nél, az Ext ra fáj lok nál (Baggage) ta lál ha tó
fájl vá lasz tó gomb bal meg ad hat juk azo kat a fáj lo kat, ame lye ket a ki ad vá −
nyun kon kí vül te le pí te ni kí vá nunk a fel hasz ná ló szá mí tó gé pé re. Ezek le −
het nek akár más prog ra mok vagy adat bá zis ok is. Ez ak kor hasz nos, ha
olyan fáj lo kat aka runk hoz zá ad ni a ki ad vá nyunk hoz, ame lye ket a
NeoBook for dí tó ja fi gyel men kí vül hagy. A te le pí tőp rog ram az ext ra fáj −
lo kat az exe ki ad vánnyal egy könyv tár ban he lye zi el.

5.6. Az Egye bek (Options) menü

Az egér hely ze te lát ha tó (Show Mouse Position)

Ezt az op ci ót en ge dé lyez ve meg je le nik egy kis ab lak, ami ben az egér víz −
szin tes és füg gő le ges ko or di ná tái lát ha tó ak pi xel ben (a bal fel ső sa rok ban
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van az ori gó). Egy ob jek tum moz ga tá sa kor az ob jek tum bal fel ső sar ká nak 
a ko or di ná tái lát ha tó ak. Egy ob jek tum raj zo lá sa kor az ob jek tum mé re te
lát ha tó (víz szin tes × füg gő le ges). Ez az ab lak csak a szer kesz té si mód ban
lát ha tó, a le for dí tott ki ad vány ban nem je le nik meg.

Hi ba ke re ső ab lak lát ha tó (Show Debugging Info)

Ezt az op ci ót en ge dé lyez ve meg je le nik egy kis le gör dü lő ab lak. Eb ben az
ab lak ban lát ha tó, hogy ép pen mi tör té nik a ki ad vá nyunk tesz te lé se, fut ta −
tá sa (Run) köz ben a hát tér ben [vál to zók (Variables) pil la nat nyi ér té ke,
mű ve le tek (Actions) és meg nyi tott mé dia (Me dia)]. A le for dí tott ki ad −
vány ban nem je le nik meg.

Húzd és dobd fájl ki vá lasz tó lát ha tó (Show Drag and
Drop File Selector)

Ezt az op ci ót en ge dé lyez ve meg je le nik egy kis ab lak, ame lyik ben a szá mí −
tó gé pes rend sze rünk könyv tá rai és fájl jai lát ha tó ak. Köz vet le nül eb ből a
le gör dü lő ab lak ból húz hat juk rá az ol dal ra a kí vánt fájlt. Ez a leg gyor sabb
mód ja an nak, hogy több szö veg−, kép−, hang−, amimált vagy videófájlt im −
por tál junk egy szer re az ol dal ra.

Ob jek tu m lis ta lát ha tó (Show Object List)

Ezt az op ci ót vá laszt va meg je le nik egy le gör dü lő ab lak, ame lyik az ak tu á lis 
ol da lon lévő ob jek tu mok (nyo mó gomb ok, szö veg me zők stb.) lis tá ja lát ha −
tó. Ha rá kat tin tunk az egyik ob jek tum ra a lis tá ban, a NeoBook a mun ka −
asz ta lon ki je lö li azt. A jobb egér gomb bal rá kat tint va egy me nü lis ta je le nik
meg: Ob jek tum tu laj don sá gai (Object Properties), Elő re hoz (Bring to
Front), Hát ra küld (Send to Back), Ob jek tum meg je le ní té se (Show
Object) és Ob jek tum el rej té se (Hide Object). Ezek meg egyez nek a Szer −
kesz tés (Edit) me nü pont ja i val.

Se géd rács hoz hú zás (Snap to Grid)

Ez zel az esz köz zel a se géd rá csot mág ne ses sé te het jük (lásd Se géd rács be −
ál lí tá sa), így ami kor egy ob jek tu mot raj zo lunk, moz ga tunk vagy mé re te −
zünk, ak kor a leg kö ze leb bi rács pont hoz ug rik.
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Se géd rács lát ha tó (Show Grid)

Ez zel az esz köz zel a se géd rá csot te het jük lát ha tó vá a szer kesz tő ab lak ban. 
A se géd rács meg könnyí ti az ob jek tu mok pon tos il lesz té sét, il let ve el he lye −
zé sét a kép er nyőn. A se géd rács nem je le nik meg a le for dí tott ki ad vány −
ban. Ha be kap csol juk a Se géd rács hoz hú zást (Snap to Grid), ak kor a se −
géd rács mág ne ses sé vá lik, és az ob jek tu mok a leg kö ze leb bi rács pont hoz
ug ra nak moz ga tás köz ben. A se géd rács sű rű sé gét a Se géd rács be ál lí tá −
sá nál (Set Grid) ad hat juk meg.

Se géd rács be ál lí tá sa (Set Grid)

Itt ál lít hat juk be a segédrácspontok kö zöt ti tá vol sá got pi xel ben. Ami kor a
Se géd rács hoz hú zás (Snap to Grid) be van kap csol va, ak kor az esz kö zök 
és az ob jek tu mok a leg kö ze leb bi rács pont hoz ta pad nak, így könnyen egy
vo nal ba tud juk ren dez ni azokat.

Helyesírásellenőrzés (Check Spelling)

Ez az esz köz el len őr zi a ki ad vány szö ve ge it, és ha he lyes írá si hi bát ta lál,
meg mu tat ja a hiba he lyét, fel kí nál ja a hi ba ja ví tás le he tő sé gét. A helyes írás −
ellenőrzést vég re hajt hat juk a tel jes ki ad vány ban, az adott ol da lon vagy az
ol da lon ki vá lasz tott ob jek tum(ok)on.

Ha a prog ram egy is me ret len szó hoz ér, az meg je le nik az Is me ret len
szó (Unknown Word) me ző ben. A Szö veg kör nye zet (Context) mező
meg mu tat ja a szót az adott szö veg kör nye zet ben. A Cse rél (Change To)
me ző ben egy aján lott he lyes bí tést ka punk, és az alat ta lévő me ző ben egy
sor ha son ló le he tő sé get.

Amennyi ben el fo gad juk a cse rét, egy sze rű en kat tint sunk a Cse re
(Change) nyo mó gomb ra. Ha az összes ilyen elő for du lást cse rél ni sze ret −
nénk, ak kor kat tint sunk a Min dent (Change All) gomb ra.

A szó vál to zat la nul ha gyá sát a Ki hagy (Skip) nyo mó gomb bal nyug táz −
hat juk. Ha a Mind et ki hagy (Skip All) nyo mó gomb ra kat tin tunk, ak kor
az összes ilyen elő for du lást mel lő zi.

Ha az is me ret len szót gyak ran hasz nál juk, ak kor le he tő sé günk van a
Szó tár ba fel ven ni (Add To Dictionary). Így nem lesz töb bé is me ret len a
szó a prog ram szá má ra.
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Ha a fel aján lott szó a Cse rél me ző ben nem az, ame lyik re szük sé günk
van, ak kor az alat ta lévő lis tá ból vá laszt ha tunk, vagy egy sze rű en be gé pel −
het jük a he lyes szót, mi e lőtt meg nyom nánk a Cse re gom bot.

A Be zá rás (Close) gomb ra kat tin tás sal be fe jez het jük a helyesírás −
ellenőrzést, és vissza tér he tünk a szer kesz té si üzem mód ba.

(A prog ram csak az ame ri kai an gol nyel vet is me ri.)

Be dol go zók te le pí té se (Install Plug−Ins)

Itt ál lít hat juk be a má sok ál tal a NeoBookhoz ké szí tett be dol go zó kat. A be −
dol go zó egy olyan spe ci á lis prog ram rész, amit a NeoBookba in teg rál ha −
tunk, és to váb bi, az alap prog ram ban nem ta lál ha tó funk ci ó kat hajt vég re.
Egy jól meg ter ve zett be dol go zó gyors, és ész re vét le nül dol go zik. Mi u tán
ins tal lál tuk a be dol go zót, a funk ci ók meg je len nek a NeoBook Mű ve le tek
ki vá lasz tá sa (Select an Action) lis tá já ban. A be dol go zót hasz ná la tá hoz
egy sze rű en vá lasszuk ki a lis tá ból.

Né hány be dol go zó spe ci á lis ins tal lá ci ót igé nyel het, mi e lőtt a Neo Bookba
in teg rál nánk. Eh hez ve gyük fel a kap cso la tot a be dol go zó ké szí tő jé vel, vagy
a hoz zá tar to zó do ku men tá ci ó ban néz zünk utá na az ins tal lá lás előtt.

A be dol go zó te le pí té sé hez kat tint sunk a Te le pí tés (Install) gomb ra.
Egy ál ta lá nos fájl ki vá lasz tó je le nik meg. Itt ke res sük meg és vá lasszuk ki a
kí vánt be dol go zó fájlt (*.nbp). A leg több be dol go zó a NeoBook for Win −
dows\ Plug−Ins map pá ba
ke rül a te le pí tés so rán.
Meg fe le lő te le pí tés után a
be dol go zó meg je le nik a Te −
le pí tett be dol go zók (In −
stalled Plug− Ins) lis tá ban.
A be dol go zó Neve (Name),
Ki adó ja (Pub lisher), Le írá −
sa (Des crip tion) és Fájl ne −
ve (File Name) meg je le nik
a Be dol go zó ada tai (Plug−
 In Information) me ző ben.

A be dol go zó el tá vo lí tá −
sá hoz je löl jük ki a ne vét a
Te le pí tett be dol go zók (In −
stalled Plug−Ins) lis tá ban,
majd nyom juk meg az El −
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tá vo lí tás (Remove) gom bot. Ez zel a mű ve let tel az összes ez zel össze füg gő
funk ci ót el tá vo lít juk a NeoBookból, de a be dol go zó hoz tar to zó fáj lok még
meg ta lál ha tók a szá mí tó gép ben. Eze ket a Win dows In té ző vel (Explorer)
vagy a gyár tó prog ram el tá vo lí tó já val tö röl het jük ki tel je sen a szá mí tó gép −
ből. Vi gyáz zunk arra, hogy ne tá vo lít sunk el más be dol go zó hoz, prog ram −
hoz is tar to zó fáj lo kat. Ha va la mi lyen prob lé mánk adó dik egy be dol go zó −
val, ke res sük meg a gyár tó ját. A gyár tó fe le lős sé ge az ál ta la ké szí tett prog −
ram tá mo ga tá sa.

Függ vény tár (Function Library) (F11)

A függ vény tár ban tud juk tá rol ni a gyak ran hasz nált mű ve le ti pa ran cso kat. 
Eze ket a prog ram cso por to kat, függ vé nye ket a ki ad vá nyunk ból bár hon −
nan meg hív hat juk a Call (Hí vás) pa ranccsal. A függ vé nyek hasz ná la tá val
ki ad vá nyunk mé re te ki sebb le het, és könnyeb ben tud juk fris sí te ni, mó do −
sí ta ni, az eset le ges hi bá kat ja ví ta ni. Pél dá ul ha a ki ad vá nyunk ban 25 nyo −
mó gomb van, és mind egyik majd nem ugyan azt a fel adat sort hajt ja vég re,
ak kor a mű ve le ti pa ran csok nak ugyan azt a so ro za tát cél sze rű függ vény −
ként de fi ni ál ni, és a nyo mó gomb mű ve le ti pa ran csai kö zött csak meg hív ni 
ezt. Ha pe dig eb ben va la mi lyen ok ból mó do sí ta nunk kell, így elég egy szer 
meg ten nünk, és nem 25−ször.

Egy új függ vényt az
Új (New) gomb se gít sé −
gé vel ké szít he tünk. A
gomb meg nyo má sá val
meg je le nik a Mű ve let −
szer kesz tő (Action
Edi tor), ami ben meg −
ad hat juk a függ vény pa −
rancs so ro za tát. A mű −
ve le ti pa ran cso kat be −
gé pel het jük köz vet le nül 
a szer kesz tő be, vagy
hasz nál hat juk a Mű ve −
let ki vá lasz tá sa (Select 
an Action) gom bot is.
Ek kor meg je len nek a
NeoBook ban hasz nál −
ha tó parancsok lis tá ja, 
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cso por to sít va. A jobb ol da li ikon ra kat tint va a cso port hoz tar to zó mű ve le −
tek lát ha tó ak a jobb ol da lon. A leg több pa rancs hoz egy egy sze rű pár be −
széd ab lak je le nik meg, ami a pa rancs hoz tar to zó pa ra mé te rek meg adá sá −
hoz szük sé ges. A műveletszerkesztőról és a mű ve le ti pa ran csok ról a 7. fe −
je zetben lesz szó.

Mi u tán el ké szí tet tük az új függ vé nyün ket, kat tint sunk a szer kesz tő OK
gomb já ra. Meg je le nik egy ab lak, ahol meg kell ad nunk a függ vé nyünk ne −
vét. Cél sze rű olyan ne vet adni, ame lyik utal a függ vény re. (Pél dá ul Négy −
zet gyök szá mí tás.) A név meg je le nik a függ vény tár ban.

Egy függ vény mó do sí tá sát a Szer kesz tés (Edit) nyo mó gomb se gít sé gé −
vel te het jük meg a ki je lö lé se után.

Azt a függ vényt, ame lyik re nincs már szük sé günk, a Tör lés (Delete)
gomb bal tá vo lít hat juk el a NeoBookból. Csak olyan függ vényt tö röl jünk,
ame lyi ket egyik ki ad vá nyunk sem hasz nál. Amennyi ben egy olyan függ −
vényt hív meg a ki ad vá nyunk, ame lyik nem lé te zik, hi ba üze ne tet ka punk.

Be ál lí tá sok (Set Preferences)

Eb ben a me nü pont ban ál lít hat juk be, hogy a NeoBook ho gyan mű köd jön.
Ezek a be ál lí tá sok csak a szer kesz té si üzem mód ban ha tá so sak, a le for dí tott
ki ad vány ban nem. A ki ad vány bállításához a Kiadványbeállítások (Book
Properties) me nü pon tot hasz nál juk. A Be ál lí tá sok ab lak há rom rész ből
áll: Ál ta lá nos (General), Esz kö zök (Tools) és Szer kesz tő (Edi tor). ame −
lye ket a bal ol da lon ta lál ha tó iko nok kal ér he tünk el.

Ál ta lá nos (General)

Az In dí tá si be ál lí tás (Startup Option) rész nél meg ad hat juk, hogy a
NeoBook el in dí tá sa ho gyan tör tén jen. Ha Egy új ki ad vány meg nyi tá sa
(Open a New Blank Publication) op ci ót vá laszt juk, a NeoBook el in dí tá −
sa kor egy üres ki ad vány je le nik meg. Amennyi ben Az utol só szer kesz −
tett ki ad vány meg nyi tá sa (Open Last Edi ted Publication) op ci ót je löl −
jük be, ak kor azt a ki ad ványt nyit ja meg, amin leg utol já ra dol goz tunk. A
Fájl ki vá lasz tó ab lak meg je le ní té se (Display a File Open Dialog) ese tén
a szá mí tó gé pün kön lévő ki ad vány ok kö zül vá laszt ha tunk.

Az utol só mű ve let vissza vo ná sá nak en ge dé lye zé sé hez je löl jük be a Vissza −
vo nás be kap cso lá sa (Undo On) op ci ót. Eb ben az eset ben a Szer kesz tés
(Edit) me nü ben hasz nál hat juk a Vissza vo nás (Undo) mű ve le tet. A ki kap cso −
lá sa kor a vég re haj tás se bes sé ge nő het egyes ré geb bi rend sze re ken.
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Ha a Biz ton sá gi má so lat ké szí té se (Create Backup Files) me nü pon −
tot en ge dé lyez zük, ak kor a ki ad vány men té se kor az elő ző leg el men tett
fájl .BAK ki ter jesz tés sel a me rev le me zen ma rad. Ez ter mé sze te sen több
he lyet igé nyel a me rev le me zen, de ér té kes le het, ha a ki ad vány fájl meg sé −
rül (a Win dows, me rev le mez tö mö rí tés, áram ki ma ra dás, le mez hi ba mi −
att). Soha ne pró bál juk a sé rült fájlt el men te ni, mert a biz ton sá gi má so la −
tot is fe lül ír hat ja! Ehe lyett, ha úgy vesszük ész re, hogy a ki ad vány fájl meg −
sé rült, a fájl me ne dzser (Explorer, In té ző, QuikMenu FileManager stb.)
se gít sé gé vel ne vez zük át a biz ton sá gi má so la tot egy új nevű ki ad vánnyá
(pl. SAMPLE.BAK ki ter jesz tést SAMPLE1.PUB−ra) és csak ez után ment −
sük el a sé rült nek vélt ki ad ványt. Így csak a leg utol só men tés után be kö −
vet ke zett vál to zá so kat veszt het jük el.
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5.24 ábra A be ál lí tá sok ál ta lá nos ab la ka
Startup Option: in dí tá si be ál lí tás, Open a New Blank Publication: egy új ki ad vány meg nyi tá sa, Open
Last Edi ted Publication: az utol só szer kesz tett ki ad vány meg nyi tá sa, Display a File Open Dialog: fájl ki −
vá lasz tó ab lak meg je le ní té se,Miscelleanous: egye bek, Undo On: vissza vo nás be kap cso lá sa, Create
Backup Files: biz ton sá gi má so lat ké szí té se, Automatically Update Text and Ima ge Files: au to ma ti kus
szö veg− és kép fájl fris sí tés



Az Au to ma ti kus szö veg− és kép fájl fris sí té se (Automatically Update
Text and Ima ge Files) menü en ge dé lye zé sé vel a NeoBook a kül ső prog −
ra mok kal tör té nő szö veg− és kép mó do sí tá so kat azon nal meg je le ní ti.
Amennyi ben ezt nem je löl jük be, a NeoBook azt a kép, il let ve szö veg ál la −
po tot mu tat ja, ami kor a ki ad ványt meg nyi tot tuk. (Las sabb rend sze rek nél
ez tel je sít mény ja vu lást ered mé nyez het.) A le for dí tott ki ad ványt ez nem
érin ti, mi vel for dí tás kor a NeoBook a fáj lo kat új ra ol vas sa és fris sí ti.

Esz kö zök (Tools) (5.25 ábra)

Itt ad hat juk meg azo kat a prog ra mo kat, ame lyek kel a kü lön bö ző tí pu sú
NeoBook ál tal tá mo ga tott fáj lo kat szer keszt het jük. Eze ket a prog ra mo kat 
a Ké szí tés/Szer kesz tés (Create/Edit) me nü pont nál au to ma ti ku san hív ja
be a NeoBook. Hasz nál hat juk a NeoBook be épí tett szer kesz tő jét a szö −
veg fáj lok hoz, egy má sik NeoSoft ter mé ket a NeoPaintet a kép, ani mált
GIF, a NeoToon rajz film fáj lok hoz, de vá laszt hat juk azo kat a szer kesz tő −
ket, ame lye ket a Win dows ren del hoz zá a fájl tí pu sá hoz, vagy ma gunk is
meg ad ha tunk olyan szer kesz tő prog ra mo kat, ame lye ket elő ző leg a rend −
sze rünk re te le pí tet tünk. A szö ve gek hez cél sze rű a NeoBook be épí tett
szer kesz tő jét al kal maz ni, mi vel több olyan for má zá si le he tő sé get is tar tal −
maz, ame lye ket a NeoBookhoz ter vez tek.
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5.25 ábra A be ál lí tá sok esz kö zök ab la ka
Text Edi tor: szö veg szer kesz tő, When Editing Text Files (Plain ASCII TXT and Formatted Rich Text RTF):
szö ve ges fáj lok (egy sze rű ASCII TXT és for má zott Rich Text RTF) szer kesz té se kor, Use NeoBook’s Built−in 
Edi tor (Recommended): hasz nál ja a NeoBook be épí tett szer kesz tő jét, Use the File's Associated
Application from the Win dows Registry: hasz nál ja a Win dows Registry−ben a fájl hoz ren delt al kal ma zást, 
Use the Application Below: hasz nál ja az aláb bi al kal ma zást, The Built−in Edi tor is an easy−to−use word
processor spe cifically designed to create formatted text files for use with NeoBook: a be épí tett szer kesz tő 
egy egy sze rű en hasz nál ha tó szö veg szer kesz tő, amit ki fe je zet ten a NeoBook hasz nál ha tó for má zott szö −
veg fáj lok ké szí té sé hez ter vez tek.
Ima ge Edi tor: kép szer kesz tő, Ani mated GIF Edi tor: ani mált GIF szer kesz tő, Cartoon Edi tor: rajz film−szer −
kesz tő, When Editing Ima ge Files (BMP, PCX, TIF, GIF, PNG, JPG, etc.): kép fáj lok szer kesz té se kor, Use
NeoPaint for Win dows: hasz nál ja a NeoPaint for Win dows−t, Use the File's Associated Application from the
Win dows Registry: hasz nál ja a Win dows Registry−ben a fájl hoz ren delt al kal ma zást, Use the Application
Below: hasz nál ja az aláb bi al kal ma zást, NeoPaint is a powerful ima ge edi tor from the publisher of
NeoBook. For more information about NeoPaint visit www.neosoftware.com: a NeoPaint egy nagy sze rű
kép szer kesz tő a NeoBook ki adó já tól. To váb bi in for má ci ók hoz lá to gas sa meg a

www.faduwart.hu hon la pot.
Sound Edi tor: hangszerksztő, Music Edi tor: ze ne szer kesz tő, Video Edi tor: vi deó szer kesz tő, Flic Edi tor:
Flic−szerkesztő, Use the File's Associated Application from the Win dows Registry: hasz nál ja a Win dows
Registry−ben a fájl hoz ren delt al kal ma zást, Use the Application Below: hasz nál ja az aláb bi al kal ma zást.



Szer kesz tő (Edi tor) 5.26 ábra

En nél a me nü pont nál ál lít hat juk be a mű ve le ti ese mény szer kesz tő jé nek
tu laj don sá ga it: a betű tí pu sát, mé re tét, a hát tér (background) va la mint az
egyes ele mek (kö zön sé ges szö veg/plain text, mű ve le ti pa ran csok/action
commands, vál to zók/variables, fenn tar tott ka rak te rek/reserved characters)
szí nét. Az elő né ze ti ab lak ban lát hat juk a vál toz ta tás ha tá sát.

5.7. Az esz kö zök (Tools) menü

Az esz köz me nü nél ad ha tunk meg olyan prog ra mo kat, ame lyek hasz no −
sak le het nek a NeoBook hasz ná la ta köz ben. A prog ra mo kat az Esz köz
(Tools) menü alatt egy kat tin tás sal tölt het jük be.
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5.26 ábra A be ál lí tá sok szer kesz tő ab la ka
Action Edi tor Properties: mű ve let−szer kesz tő tu laj don sá gai, Element: elem, Background: hát tér, Plain
Text: egy sze rű szö veg, Action Commands: mű ve le ti pa ran csok, Variables: vál to zók, Reserved
Characters: fenn tar tott ka rak te rek, Color: szín, Change Font: be tű kész let meg vál toz ta tá sa, Preview:
elő né ze ti kép.



Esz kö zök be ál lí tá sa (Configure Tools)

En nél a me nü pont nál ad ha tunk hoz zá vagy tá vo lít ha tunk el prog ra mo kat
és se géd prog ra mo kat az Esz köz menü alatt.

Egy új esz köz hoz zá −
adá sát a Hoz zá ad (Add)
gomb se gít sé gé vel te het −
jük meg. A gomb meg −
nyo má sa kor meg je le nik
egy Esz köz tu laj don sá −
gai (Tool Properties) pár −
be széd ab lak, ahol meg −
ad hat juk a prog ram pa ra −
mé te re it. A Név (Title)
me ző nél ad hat juk meg a
prog ram ne vét, ami a me −
nü ben fog meg je len ni. A
Prog ram (Prog ram) me −
ző ben az el éré si út vo na lát 
kell be ír nunk, de a map −
pa ikon se gít sé gé vel
meg ke res het jük a fájlt a szá mí tó gé pün kön. Amennyi ben a prog ram spe −
ci á lis pa rancs sort igé nyel, azt a Pa ra mé te rek (Pa rameters) me ző ben ad −
hat juk meg. Az OK gomb le nyo má sá val a prog ram meg je le nik az Esz kö −
zök (Tools) me nü ben.

A Szer kesz tés (Edit) nyo mó gomb se gít sé gé vel mó do sít hat juk a prog −
ra munk be ál lí tá sa it az Esz köz tu laj don sá gai (Tool Properties) ab lak ban.

Ame lyik esz köz re már nincs szük sé günk a Neo Bookban, a Tör lés (Deí −
lete) gomb bal tá vo lít hat juk el. Ez ma gát a prog ra mot nem tá vo lít ja el a rend −
sze rünk ből, csak az Esz kö zök (Tools) me nü ből.

5.8. Az Ab lak (Window) menü

Fel osz tás hosszá ban (Tile Vertical): Ez zel a pa ranccsal a meg nyi tott ki −
ad vány ok az ab lak ban egy más mel lett fog nak el he lyez ked ni.

Fel osz tás ke reszt ben (Tile Horizontal): Ez zel a pa ranccsal a meg nyi −
tott ki ad vány ok az ab lak ban egy más alatt fog nak el he lyez ked ni.
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Lép cső ze tes el ren de zés (Cascade): Ez zel a pa ranccsal a meg nyi tott ki −
ad vány ok az ab lak ban egy más fö lött fog nak el he lyez ked ni úgy, hogy
mind egyik nek lát szód jon a cím so ra.

Kö zép re iga zí tás (Cen ter Page in Window): Ami kor a ki ad ványt új ra −
mé re tez zük, elő for dul hat, hogy az ki ke rül a kép er nyőnk ről. Ez zel a le he −
tő ség gel egy gomb nyo más ra az ab lak kö ze pé re iga zít hat juk az ol dalt.

A meg nyi tott fáj lok lis tá ja: A menü alsó ré szén azok a fáj lok van nak
fel so rol va, ame lye ket meg nyi tot tunk. Ha egy olyan fájlt sze ret nénk szer −
kesz te ni, ame lyik a töb bi től nem lát szik a kép er nyőn, a ne vé re kat tint va a
töb bi fölé he lyez het jük.

5.9. A Súgó (Help) menü

NeoBook súgó (NeoBook Help)

Ez zel a me nü pont tal meg je le nít het jük a NeoBook súgó té má i nak lis tá ját.
A súgó a NeoBook hasz ná la tá val kap cso la tos in for má ci ó kat tar tal maz za
(an gol nyel ven). A sú gót hasz nál hat juk egy adott té má hoz tar to zó in for −
má ció ke re sé sé hez.

Ami kor egy mű ve let vég re haj tá sa alatt kat tin tunk egy Súgó (Help)
nyo mó gomb ra, ak kor a mű ve let tel kap cso la tos in for má ci ók je len nek
meg a sú gó ban.

Szí nes, alá hú zott szö veg re kat tint va a Sú gó ban to váb bi in for má ci ót
vagy arra vo nat ko zó té má ról tud ha tunk meg töb bet.

Ha a Súgó (Help) rend sze ré hez a NeoBook me nü jé ből ju tunk el, ak kor 
itt ál ta lá nos té má kat ta lá lunk.

Ha meg je le nik a Súgó (Help) me nü je, el ol vas hat juk a meg ha tá ro zást, 
vagy az ab lak fel ső ré szén ta lál ha tó nyi lak kal to vább na vi gál ha tunk ben −
ne. Ha ki aka runk lép ni a Sú gó ból, hasz nál juk a Fájl/Ki lé pés (File/Exit)
me nü pon tot.

A Tar ta lom (Contents) gomb ra kat tint va meg nyit hat juk a Súgó kép er −
nyő jét, ahon nan to váb bi té má kat vá laszt ha tunk.

A Ke re sés (Search) nyo mó gomb meg je le nít egy ab la kot, ahol a Sú gó
kulcs sza va i ból vá laszt ha tunk.

A Vissza (Back) gomb bal a leg utol já ra meg lá to ga tott kép er nyőt kap −
hat juk vissza, míg az Előz mé nyek (History) gomb bal az ed dig bön gé szett
té mák nak a lis tá ját kap juk (a té má ra kat tint va vissza jut ha tunk an nak a
kép er nyő jé hez).
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A Tárgy mu ta tó (Glossary) gomb meg mu tat ja a szak ki fe je zé sek de fi ní −
ci ó ját, amit a Súgó (Help) me nü ben ta lál ha tunk.

Amennyi ben több téma is tar to zik az adott Sú gó−kép er nyő höz, a < és
a > nyo mó gomb ok kal az elő ző és a kö vet ke ző té mák hoz ugor ha tunk.

NeoBook ok ta tó (NeoBook Tutorial)

A NeoBook Sú gó já nak ok ta tó ré szét je le ní ti meg. Az ok ta tó rész meg ta −
lál ha tó a 4. fe je zet ben is.

NeoBook ka la uz (NeoBook Quik Tour)

Egy NeoBookkal ké szí tett be mu ta tót lát ha tunk, amely a prog ram le he tő −
sé ge i nek rö vid össze fog la ló ja.

A NeoSoft (gyár tó) el éré se az interneten ke resz tül (Visit
NeoSoft on the Internet)

Ez zel a me nü pont tal a NeoSoft Corporation hon lap ját lá to gat hat juk
meg a bön gé szőnk se gít sé gé vel. A hon la pon in for má ci ó kat ta lál ha tunk a
ter mé kek ről, a fris sí té si le he tő sé gek ről, a gyak ran fel tett kér dé sek re adott 
vá la szok ról, új hí rek ről, ezen kí vül a NeoSoft ter mé kek pró ba ver zi ó it is le −
tölt het jük in nen.

Név jegy (About)

Eb ben a me nü pont ban a NeoBook Professional−ról és a NeoSoft Corp.
el ér he tő sé gé ről kap ha tunk in for má ci ó kat, amennyi ben fris sí té sek és
tech ni kai tá mo ga tás vá lik szük sé ges sé.
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6. Az Esz köz pa let ta (Tool Palette)

Az esz köz pa let ta ré szei

Az esz köz gom bok

A NeoBook úszó esz köz pa let tá ján van nak azok az esz kö zök, ame lyek kel
szö ve get, ké pet, gom bo kat és más ele me ket le het a ki ad vá nyunk ban el −
he lyez ni, va la mint azok, ame lyek se gít sé gé vel az ele mek meg je le né sét le −
het meg vál toz tat ni. Ez a fe je zet be mu tat ja, ho gyan tud juk eze ket az esz kö −
zö ket hasz nál ni a ki ad vá nyunk fel épí té sé ben.

6.1. Az esz köz pa let ta ré szei

A leg több esz köz, ami a ki ad vá nyunk ké szí té sé hez és szer kesz té sé hez
szük sé ges, meg ta lál ha tó ak a NeoBook úszó esz köz pa let tá ján.

Cím sor (Title Bar)

Az egér se gít sé gé vel odébbhelyezhetjük a pa let tát, ha az ép pen út ban
van, de hasz nál hat juk a jobb fel ső sa rok ban ta lál ha tó ro let ta−gom bot,
hogy a pa let tá ból csak a cím sor lát szód jon.
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Ro let ta−gomb (Roll−Up/Down)

Az esz köz pa let ta jobb fel ső sar ká ban ta lál ha tó gomb bal a pa let ta ál tal el −
fog lalt he lyet a mi ni má lis ra csök kent het jük, és csak a cím sor fog lát szód ni
(amit olyan hely re tu dunk húz ni az egér rel, ahol nem za var ben nün ket a
ki ad vány szer kesz té sé ben).

Pa let ta bő ví tő/szű kí tő (Extract/Contract Palette) gomb

A Pa let ta szű kí tő gomb se gít sé gé vel az Esz köz pa let ta ál tal el fog lalt he −
lyet csök kent het jük le, így csak a fő esz kö zök ma rad nak meg. Ha szük sé −
günk van a má sik rész re is, ugyan er re a gomb ra kat tint va vissza ál lít hat juk
az ere de ti mé re tet.

Moz ga tó esz köz (Nudge Tool)

Ez zel az esz köz zel a ki vá lasz tott objektumo(ka)t pi xe len ként tud juk moz −
gat ni abba az irány ba, amer re a nyíl mu tat. Ezt az ob jek tum fi nom be ál lí tá −
sá hoz hasz nál hat juk.

Ki töl tő szín (Fill Color)

Ez zel az esz köz zel egy új színt ad ha tunk meg a ki vá lasz tott ob jek tum nak
egy spe ci á lis szín ki vá lasz tó ab lak se gít sé gé vel. Két pa let tá ról vá laszt ha −
tunk színt: a ki ad vány szín pa let tá já ról vagy a Win dows rend szer szí nei kö −
zül. Az ab lak fel ső ré szén ta lál ha tó két ikon se gít sé gé vel vá laszt hat juk ki a
szá munk ra meg fe le lőt.

Ha a ki ad vá nyunk 256 színt hasz nál, a szín pa let tán
az adott ol dal hoz ren delt szín pa let ta szí ne i ből (rész le te −
sen lásd az Új, il let ve Az ol dal tu laj don sá gai részt), a
16 szí nű ki ad vány ok nál a Win dows alap szí nei kö zül
vá laszt ha tunk. A 16 mil lió szí nű fel bon tás ese tén a szi −
vár vány szí nei és a szür ke ár nya la tai áll nak ren del ke zé −
sünk re, de ma gunk is ki ke ver he tünk szí ne ket a vö rös
(R), zöld (G) és kék (B) szí nek se gít sé gé vel.

A Win dows rend szer szí ne it (System Colors) a
fel hasz ná ló mega ál lít hat ja be a Win dows kép er nyő
be ál lí tá sa i nál, így ha az ol va sónk más színt ál lí tott be
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ma gá nak mint ami lyen a mi rend sze rün kön van, más kép pen fog ja lát ni a
ki ad vá nyun kat!

Ki töl tő min ta (Fill Pattern)

Ez zel az esz köz zel az ép pen ki vá lasz tott ob jek tum
min tá ját ha tá roz hat juk meg. A „H” (hollow) üres ki −
töl tést ered mé nyez, a hát tér szí ne fog lát sza ni, míg az
„S” (solid) ki töl tés nél min ta nél kü li, tö mör szí nű lesz
az ob jek tum.

Az Át lát szó min tá ra (Transparent Patterns) kat −
tint va az ob jek tum alatt lévő töb bi ob jek tum lát sza ni
fog a ki vá lasz tott min tán ke resz tül.

Vo nal szí ne (Line Color)

Ez zel az esz köz zel a ki vá lasz tott ob jek tum kör vo na lá nak a szí nét ál lít hat juk 
be. A szín ki vá lasz tó ab lak le írá sát a Ki töl tő szín (Fill Color) rész nél  ol vas −
hat juk. Ha úgy tű nik, hogy az ob jek tum nak nincs kör vo na la, el len őriz zük,
hogy a Vo nal vas tag ság nincs−e Sem mi−re ál lít va.

Vo nal vas tag ság (Line Width)

Ez zel az esz köz zel a ki vá lasz tott ob jek tum kör vo na lá nak a vas −
tag sá gát tud juk be ál lí ta ni. Ha „Sem mi”−t (None) vá lasz tunk,
nem lesz az ob jek tum nak kör vo na la.

Vo nal stí lus (Line Style)

Itt vá laszt hat juk ki a vo nal stí lu sát: szag ga tott, pont−vo nal, 3D
stb. Ha úgy tű nik, hogy az ob jek tum nak nincs kör vo na la, el len −
őriz zük, hogy a Vo nal vas tag ság nincs−e Sem mi−re ál lít va. Né −
hány ob jek tum nál nem le het kör vo na lat be ál lí ta ni vagy csak fo −
lya ma tos kör vo na la le het.

Betű szí ne (Font Color)

Ez zel az esz köz zel tud juk a ki vá lasz tott ob jek tum be tű jé nek szí nét be ál lí ta −
ni. A szín ki vá lasz tó ab lak le írá sát a Ki töl tő szín (Fill Color) rész nél  ol vas −
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hat juk. Azok ra az ob jek tu mok ra, amelyek nem tar tal maznak be tűt, ez az
esz köz nincs ha tás sal.

Betűkészlet (Font)

Ez zel az esz köz zel tud juk meg vál toz tat ni a ki vá lasz tott ob jek tum be tű jé nek 
tí pu sát, mé re tét a szá mí tó gé pünk re te le pí tett be tű kész let ből. Ügyel jünk
arra, hogy sok be tű tí pust hasz nál va nagy mér ték ben meg nö vel he ti a ki ad −
vá nyunk mé re tét. A túl sok fé le be tű tí pus hasz ná la ta az egyik gyak ran elő −
for du ló ter ve zői hiba is egy ben, amit a kez dők kö vet nek el. Így az ol dal za −
va ros nak fog tűn ni. Van nak olyan be tű kész le tek, ame lye ket szer zői jo gok
vé de nek, nem ter jeszt he tők sza ba don.

6.2. Az esz köz  gomb ok

A NeoBookban min den olyan ele met (szö veg, kép, gomb stb.), amit el he −
lyez tünk a ki ad vány ban, ob jek tum nak ne ve zünk. Eze ket az ob jek tu mo kat
az Ob jek tum gom bok kal ké szít het jük el. Min den nyo mó gomb kü lön bö ző
tí pu sú NeoBook ob jek tu mot hoz lét re. Min den egyes ob jek tum sa ját tu laj −
don ság gal és le he tő ség gel ren del ke zik. Egy ob jek tu mot úgy ké szít he tünk,
hogy rá kat tin tunk va la me lyik ob jek tum gomb ra – a ki je lö lő gomb ki vé te lé −
vel –, és egy négy szö get hú zunk a ki ad vány lap ján. A leg több ob jek tum nál
egy pár be széd ab lak je le nik meg, ahol to váb bi ada to kat kell meg ad nunk.
Pél dá ul a Kép esz köz ese té ben egy kép fájl ne vét kell be ír nunk a fájl me ző be. 
Az ob jek tu mok ról a fe je zet to váb bi ré szé ben ka punk rész le te sebb le írást.

Mi u tán lét re hoz tunk egy ob jek tu mot, az Esz köz pa let ta stí lus− és szín vá −
lasz tó gomb ja i val meg vál toz tat hat juk a meg je le né si tu laj don sá ga it. Az ob jek −
tum mó do sí tá sa előtt ki kell je löl nünk a Ki vá lasz tó nyíl lal (Selection Tool).

A Ki vá lasz tó esz köz (Selection Tool)

Ez zel az esz köz zel tud juk az ol da lon ta lál ha tó ob jek tu mo kat ki vá lasz ta ni,
moz gat ni, át mé re tez ni vagy cso por to sí ta ni. Az ob jek tu mot az egér bal
gomb já val tud juk ki vá lasz ta ni. Több ob jek tum ki vá lasz tá sá hoz tart suk a
Shift gom bot le nyom va, amíg az egér rel rá kat tin tunk az egyes ob jek tu −
mok ra, vagy húz zunk egy ke re tet a ki vá lasz tan dó ob jek tu mok kö rül az
egér rel. Ob jek tum, il let ve ob jek tu mok cso port já nak moz ga tá sá hoz az
egér bal gomb já nak le nyom va tar tá sa mel lett húz zuk azt a meg fe le lő hely −
re, majd en ged jük fel az egér gomb ját. Ob jek tum át mé re te zé sé hez elő ször 
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kat tint sunk rá az egér bal gomb já val az ob jek tum ra, így kö rü löt te fo gan −
tyúk je len nek meg. Ezek se gít sé gé vel ki csi nyít het jük vagy na gyít hat juk az
ob jek tu mot. Né hány ob jek tum át mé re te zés hez hasz nál hat juk az egér
jobb gomb já nak kat tin tá sá val elő buk ka nó Be ál lí tás (Adjust) ab la kot is.
(Ez az ab lak je le nik meg a Szer kesz tés/Be ál lí tás (Edit/Adjust) me nü pont −
tal is.) Itt pon to san meg ad hat juk az ob jek tum he lyét (Bal ol dal/Left, Fel ső 
rész/Top) és mé re tét (Szé les ség/Width, Ma gas ság/Height). Ha le nyom va 
tart juk a Shift gom bot az át mé re te zés köz ben, ak kor az ob jek tum ol da la i −
nak ará nya vál to zat lan ma rad. A ki vá lasz tott ob jek tum tól füg gő en a jobb
egér kat tin tás sal más−más tu laj don ság−ab lak buk kan elő. A leg több ob jek −
tum hoz mű ve le ti pa ran cso kat is hoz zá ren del he tünk, ame lyek ak kor ke rül −
nek vég re haj tás ra, ami kor pl. az ol va só rá kat tint.

A ki vá lasz tott ob jek tu mo kat ki vág hat juk vagy má sol hat juk a Win dows
vá gó lap já ra, majd on nan be il leszt het jük más ho va, és hasz nál hat juk a Tör −
lés (Delete) pa ran csot is.

A Négy szög raj zo ló esz köz (Rectangle Tool)

Ez zel az esz köz zel négy szö get tu dunk raj zol ni az ol dal ra, ha az egér rel egy
ke re tet hú zunk. Meg ad hat juk a szí nét és a vo nalvas tag sá gát. Raj zo lás köz −
ben a CTRL bil len tyűt le nyom va le ke re kí tett sar kú négy ze tet hoz ha tunk
lét re. Négy ze tet a Shift gomb egy ide jű nyomvatartása mel lett raj zol ha −
tunk, de a Se géd rács be kap cso lá sa (Snap to Grid) is se gít het eb ben.

Az El lip szis raj zo ló esz köz (Ellipse Tool)

Ez zel az esz köz zel el lip szist tu dunk raj zol ni az ol dal ra, ha az egér rel egy
ke re tet hú zunk. Meg ad hat juk a szí nét és a vo nal vas tag sá gát. Kört a Shift
gomb egy ide jű nyomvatartása mel lett raj zol ha tunk, de a Se géd rács be −
kap cso lá sa (Snap to Grid) is se gít het eb ben.

A Vo nal raj zo ló esz köz (Line Tool)

Ez zel az esz köz zel vo na lat tu dunk raj zol ni az egér rel. A vo nal szí nét, vas −
tag sá gát, stí lu sát is meg ad hat juk. Víz szin tes és füg gő le ges vo na lat a Shift
gomb se gít sé gé vel raj zol ha tunk.
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Az Egy sze rű fel irat esz köz (Simple Text Tool)

Ez zel az esz köz zel rö vid szö ve ge ket – mint cím fel irat vagy kép alá írás – ír −
ha tunk az ol dal ra, szö ve ges fájl im por tá lá sa nél kül. A szö veg he lyé re húz −
zunk egy ke re tet az egér rel. Ek kor meg je le nik A szö veg tu laj don sá ga
(Text Properties) ab lak, aho va a szö ve get tud juk be gé pel ni. Al kal maz hat −
juk a for má zó esz kö zö ket is.

A Szö veg tu laj don sá gai (Text Properties) ab lak két – az Ál ta lá nos
(General) és a Mű ve le tek (Actions) – rész ből áll, ame lye ket a bal ol da lon
lévő iko nok se gít sé gé vel ér he tünk el.

Ál ta lá nos (General)

Az ab lak kö ze pén ta lál ha tó a szö veg szer kesz tő rész, aho vá be ír hat juk és
for máz hat juk a kí vánt szö ve get. Fö löt te ta lál hat juk a for má zó és szer kesz −
tő gom bo kat:

Szö veg be szú rá sa fájból (Insert text from a file).

Szö veg ex por tá lá sa fájl ba (Ex port text to a file).

Az utol só szer kesz tés vissza vo ná sa (Undo).

A ki je lölt szö veg ki vá gá sa a vá gó lap ra (Cut).

A ki je lölt szö veg má so lá sa a vá gó lap ra (Copy).

Szö veg be il lesz té se a vá gó lap ról (Paste).

A ki je lölt szö veg tör lé se (Delete).

Hipertextes kap cso ló ké szí té se (Create a Hyperlink).

A hipertextes kap cso lók rej tett mű ve le ti pa ran csot tar tal maz nak, amit be −
il leszt he tünk a szö veg be. Fut ta tás alatt a hipertextes kap cso lók alá hú zott
szö veg ként je len nek meg. Ha az ol va só rá kat tint, a hoz zá ren delt mű ve le −
tet fog ja vég re haj ta ni. A hiperhivatkozásokat ál ta lá ban na vi gá lás hoz,
vagy a szö veg hez tar to zó in for má ció meg je le ní té sé re hasz nál juk.
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Egy hiperhivatkozást egy szó vagy egy ki fe je zés ki je lö lé sé vel, majd a
Hiperhivatkozás ké szí té se (Create a Hyperlink) gomb ra kat tint va hoz −
ha tunk lét re. Ek kor meg je le nik a NeoBook mű ve let szer kesz tő je, ahol
meg ad hat juk a hiperhivatkozáshoz tar to zó mű ve le ti pa ran cso kat. A mű −
ve let szer kesz tő hasz ná la tá ról a 7. fe je zet ben ol vas ha tunk.

Hiperhivatkozás ja ví tá sa (Edit Hyperlink).

Hiperhivatkozás tör lé se (Delete Hyperlink).

Szö veg iga zí tá sa bal ra (Left).

Szö veg iga zí tá sa kö zép re (Cen ter).

Szö veg iga zí tá sa jobb ra (Right).

Spe ci á lis ka rak ter be il lesz té se (Insert Special Character). Egy
ASCII ka rak tert il leszt he tünk be a szö veg be. A ka rak ter táb la az
ép pen ki vá lasz tott be tű tí pus tól függ.
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Vál to zó be il lesz té se (Insert Variable).

A vál to zó a szá mí tó gép me mó ri á já nak egy ré sze, ahol át me ne ti leg in for −
má ci ót (szö ve get, szá mot) tá rol ha tunk a ki ad vá nyunk hoz. Pél dá ul a ki ad −
vá nyunk ele jén az ol va só ne vé nek meg adá sát kér het jük, és ezt el tá rol juk a 
[ne ved] vál to zó ban, amit ké sőbb fel hasz nál ha tunk a ki ad vány sze mé lye −
seb bé té te lé hez:

Hir te len [ne ved] lá tott egy fé nyes vil la nást az égen. Le het ez egy űr ha jó? – kér dez te [ne ved].
A NeoBookban a vál to zó kat min dig szög le tes zá ró jel be kell ten ni. Ez mu −
tat ja, hogy a [ne ved] vál to zó ra, és nem a „ne ved” szó ra uta lunk. A
NeoBook a ki ad vány fut ta tá sa alatt min dig ak tu a li zál ja a vál to zók tar tal −
mát. A fen ti szö ve get Kis Pé ter a kö vet ke ző kép pen fog ja ol vas ni:

Hir te len Kis Pé ter lá tott egy fé nyes vil la nást az égen. Le het ez egy űr ha jó? – kér dez te Kis Pé ter.
A vál to zók ról a 7. fe je zet ben ol vas ha tunk rész le te sen.

Be tű mé ret (Font Size). A ki je lölt szö veg mé re tét ál lít hat juk be.

Kö vér (Bold). A ki je lölt szö ve get fél kö vér ré ala kít hat juk.

Dőlt (Italic). A ki je lölt szö ve get dőlt té ala kít hat juk.

Alá hú zott (Underline). A ki je lölt szö ve get alá húz hat juk.

Fel ső in dex (Superscript). A ki je lölt szö ve get fel ső in dex ként je le −
nít het jük meg.

Alsó in dex (Subscript). A ki je lölt szö ve get alsó in dex ként je le nít −
het jük meg.

Át hú zott (Strikeout). A ki je lölt szö ve get át húz hat juk.

A tel jes szö veg be tű tí pu sá nak meg adá sa (Change this object(s
base font style).

A Mar gó nál (Margins) meg ad hat juk, hogy a szö veg mi lyen tá vol ság ra le −
gyen az ob jek tum Te te jé től/Al já tól (Top/Buttom) és Bal, il let ve Jobb
szé lé től (Left/Right).

A NeoBook au to ma ti ku san hoz zá ren del egy ob jek tum ne vet a szö veg
ob jek tum hoz. Ezt a ne vet meg vál toz tat hat juk Az ob jek tum neve (Object
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name) me ző ben, de ügyel jünk arra, hogy nem le het két ugyan olyan nevű
ob jek tum egy ki ad vá nyon be lül. Az ob jek tu mok ne vét a NeoBookban jár −
ta sak fel hasz nál hat ják spe ci á lis mű ve le ti pa ran csok se gít sé gé vel ob jek tu −
mok ke ze lé sé hez. A 8. fe je zet ben meg ta lál hat juk azo kat a pa ran cso kat,
ame lye ket az ob jek tum ne vek hez hasz nál ha tunk.

A Kez de ti ál la pot (Initial State) rész ben be ál lít hat juk, hogy az ob jek −
tum Lát ha tó (Visible), il let ve En ge dé lyez ve (Enable) le gyen−e.

Mű ve le tek (Actions)

A be épí tett hiperkapcsolatokon kí vül le he tő sé günk van spe ci á lis mű ve le −
tek vég re haj tá sá ra is, ami kor az ol va só az egér rel a kur zort az ob jek tum
fölé vi szi, il let ve azt el hagy ja.

A Mű ve le tek kép er nyőn ta lál ha tó a szer kesz tő ab lak, efö lött pe dig az
esz köz sor. A mű ve le ti pa ran cso kat be gé pel het jük köz vet le nül a szer kesz −
tő be, vagy hasz nál hat juk a Mű ve let ki vá lasz tá sa (Select an Action) gom −
bot is. Meg ad ha tunk kü lön bö ző pa ran cso kat az ob jek tum fölé érés és az
ob jek tum el ha gyá sa ese té re az Egér be lé pé se (Mouse Enter), il let ve az
Egér ki lé pé se (Mosue Exit) ab lak ban. A mű ve let szer kesz tő ről és a mű ve −
le ti pa ran csok ról a 7. és a 8. fe je zet ben ol vas ha tunk rész le te sen.

Az Egér be lé pé se (Mouse Enter) és Egér ki lé pé se (Mouse Exit) mű ve −
le te ket fő ként ob jek tu mok meg je le ní té sé re és el rej té sé re hasz nál hat juk.
Nem cél sze rű Fi gyel mez te tő ab lak (AlertBox) meg je le ní té sé re vagy idő −
igé nyes szá mí tá sok vég zé sé re, mi vel az ol va só nincs fel ké szül ve ezek re,
ami kor az ege ret a kép er nyőn ke resz tül moz gat ja.

Az Ani mált GIF esz köz (Animated GIF Tool)

Ezt az esz közt ani mált GIF fáj lok meg je le ní té sé re hasz nál hat juk. Az ani −
mált GIF egy olyan spe ci á lis fájl, ami bitmap ké pek so ro za tát tar tal maz za,
és egy más után ke rül nek le ját szás ra, ha son ló an a rajz film hez. Ilyen fáj lo −
kat ta lál ha tunk az interneten is mint ani mált hir de té sek vagy logók.

Ah hoz, hogy el he lyez zünk egy ani má ci ót a ki ad vá nyunk ol da lán, az
egér rel húz zunk egy négy szö get arra a hely re, ahol azt el sze ret nénk he −
lyez ni. Meg je le nik egy windowsos fájkiválasztó, ahol ki ke res het jük a szá −
mí tó gé pün kön az ani mált GIF fájlt. A ki vá lasz tás után az ol da lon meg je le −
nik egy ani mált GIF ob jek tum. Az ani má ció nem lát szik szer kesz té si mód −
ban. A meg te kin té sé hez kap csol junk át fu tá si mód ba az F8 bil len tyű vel.
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Sa ját ani mált GIF fáj lo kat is ké szít he tünk animációszerkesztő prog ram −
mal, pl. a NeoPainttel.

Ha az egér jobb gomb já val rá kat tin tunk az el ké szült ani mált GIF ob jek −
tum ra, meg je le nik Az ani mált GIF tu laj don sá gai (Animated GIF Pro −
perties) ab lak. Itt át ál lít hat juk az ob jek tum alap be ál lí tá sa it.

Az ani mált GIF tu laj don sá gai (Animated GIF Properties) ab lak két –
az Ál ta lá nos (General) és a Mű ve le tek (Actions) – rész ből áll, ame lye ket
a bal ol da lon lévő iko nok se gít sé gé vel ér he tünk el.

Ál ta lá nos (General)

A GIF fájl (GIF File) mező az ani má ció el éré si út vo na lát tar tal maz za. A jobb
ol da lon ta lál ha tó map pa ikon se gít sé gé vel vá laszt ha tunk egy má sik fájlt.

Meg ad hat juk, hogy az ani má ció mi kor kez dőd jön el az Ani má ció be ál −
lí tá sok (Animation Settings) rész nél. Alap ér tel me zés ként az ani má ció
le ját szá sa Au to ma ti ku san, az ol dal meg je le ní té se kor (Automatically
when Page is Displa yed) kez dő dik. Ezt át ál lít hat juk úgy, hogy a le ját szás
Vár jon a GIF le ját szá sa mű ve let re (Wait for "GIFPlay" Action). A
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GIFPlay és a GIFStop mű ve le tek se gít sé gé vel in dít hat juk, il let ve ál lít hat −
juk le az ani má ci ót. Bő vebb in for má ci ót ezek ről a mű ve le tek ről a 8. fe je −
zet ben ol vas ha tunk.

Az Au to ma ti kus mé ret (Auto Size) en ge dé lye zé sé vel a NeoBook az
ob jek tum mé re tét a fájl ban meg adott mé re tek hez iga zít ja. Az Au to ma ti −
kus vissza ál lí tás (Auto Rewind) op ció ki kap cso lá sá val az ani má ció utol −
só koc ká ját hagy ja a kép er nyőn. Ezt a be ál lí tást nem al kal maz hat juk a Fo −
lya ma tos le ját szás nál (Loop Indefinitely).

Az Is mét lés (Repeat) rész nél a Ha tá ro zat lan ide ig (Loop Indefinitely)
tör té nő le ját szás az alap ér tel me zett, de azt is be ál lít hat juk, hogy hány szor
is mé tel je meg az ani má ci ót.

Op ci o ná li san meg ad ha tunk egy rö vid fel ira tot, ún. Tipp−et (Hint), ami
ak kor je le nik meg, ami kor az ol va só az ani má ció fö lött tart ja a kur zort.
Amennyi ben több so ros tip pet aka runk meg je le ní te ni, a so ro kat a pipa (| 
= Alt+124) ka rak ter rel kell el vá lasz ta ni. Ha nincs rá szük sé günk, hagy juk
üre sen a me zőt.

A NeoBook au to ma ti ku san hoz zá ren del egy ob jek tum ne vet a GIF ob −
jek tum hoz. Ezt a ne vet meg vál toz tat hat juk Az ob jek tum neve (Object
name) me ző ben, de ügyel jünk arra, hogy nem le het két ugyan olyan nevű
ob jek tum egy ki ad vá nyon be lül. Az ob jek tu mok ne vét a NeoBookban jár −
ta sak fel hasz nál hat ják spe ci á lis mű ve le ti pa ran csok se gít sé gé vel ob jek tu −
mok ke ze lé sé hez.

Pél dá ul ha egy nyo mó gomb le nyo má sa kor akar juk el in dí ta ni az ani má −
ci ót, a mű ve le ti pa ran csok rész hez a kö vet ke zőt kell ír nunk, ha a GIF ob −
jek tum neve AnimatedGIF1:

GIFPlay "AnimatedGIF1"
A Kez de ti ál la pot (Initial State) rész ben be ál lít hat juk, hogy az ob jek −

tum Lát ha tó (Visible), il let ve En ge dé lyez ve (Enable) le gyen−e.

Mű ve le tek (Actions)

Le he tő sé günk van spe ci á lis mű ve le tek vég re haj tá sá ra is, ami kor az ol va só 
az egér rel rá kat tint az ani má ci ó ra, a kur zort fölé vi szi vagy el hagy ja azt.
Ha adott szá mú le ját szást ál lí tot tunk be, ak kor olyan mű ve le te ket is meg −
ad ha tunk, ame lyek az ani má ció le ál lá sa kor ke rül nek vég re haj tás ra. Ez a
le he tő ség nem je le nik meg ak kor, ha a Ha tá ro zat lan ide ig (Loop
Indefinitely) tör té nő le ját szást ál lí tot tuk be, mert ez gya kor la ti lag vég te len 
szá mú le ját szást je lent.
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A Mű ve le tek kép er nyőn ta lál ha tó a szer kesz tő ab lak, efö lött pe dig az
esz köz sor. A mű ve le ti pa ran cso kat be gé pel het jük köz vet le nül a szer kesz −
tő be, vagy hasz nál hat juk a Mű ve let ki vá lasz tá sa (Select an Action) gom −
bot is. Meg ad ha tunk kü lön bö ző pa ran cso kat az ob jek tum ra kat tin tás ese −
té re a Kat tin tás (Click) ab lak ban, az ob jek tum fölé érés és az ob jek tum el −
ha gyá sa ese té re az Egér be lé pé se (Mouse Enter), il let ve az Egér ki lé pé se 
(Mosue Exit) ab lak ban. Az ani má ció le ál lí tá sa kor vég re haj tan dó mű ve le −
te ket a Le ját szás vége (Finished Playing) ab lak ban ad hat juk meg. A mű −
ve let szer kesz tő ről és a mű ve le ti pa ran csok ról a 7. és a 8. fe je zet ben ol −
vas ha tunk rész le te sen.

A Nyo mó gomb esz köz (Push Button Tool)

Ta lán az ol va só szá má ra ez a leg egy sze rűbb és a leg ért he tőbb mód ja egy
ki ad vány in ter ak ti vi tá sá nak. Ez zel az esz köz zel az ol va só sza bá lyoz hat ja a
ki ad vány mű kö dé sét: na vi gál hat az ol da lak kö zött, szá mí tá so kat vé gez −
het, üze ne te ket je le nít het meg, elekt ro ni kus pos tát küld het stb.

Ah hoz, hogy el he lyez zünk egy nyo mó gom bot a ki ad vá nyunk ol da lán, az 
egér rel húz zunk egy négy szö get arra a hely re, ahol azt el sze ret nénk he −
lyez ni. Meg je le nik A nyo mó gomb tu laj don sá gai (Push Button Pro per −
ties) ab lak, amely ben be ál lít hat juk a nyo mó gomb kül alak ját és mű kö dé sét.
A nyo mó gomb tu laj don sá gai ab lak há rom rész ből – Ál ta lá nos (Ge neral),
Meg je le nés (Appearance) és Mű ve le tek (Actions) – áll, ame lye ket a meg −
fe le lő ikon ra kat tint va ér he tünk el.

Ál ta lá nos (General)

A Fel irat (Caption) me ző be írt szö veg a nyo mó gomb te te jén fog meg je −
len ni. Ez se gít het az ol va só nak, hogy a gomb le nyo má sa kor mi fog tör −
tén ni. Ha nem szük sé ges fel irat, hagy juk a me zőt üre sen.

Az Iga zí tás (Alignment) gom bok kal meg ha tá roz hat juk a szö veg el he −
lyez ke dé sét a nyo mó gom bon: bal ra (left), kö zép re (cen te red) vagy jobb −
ra (right). Ha a nyo mó gom bon kép van (lásd a Meg je le nés részt alább),
arra is ha tás sal van az iga zí tás.

Ah hoz, hogy a fel hasz ná ló ne csak kat tin tás sal, ha nem bil len tyű le ü tés −
sel is ak ti vi zál has sa a nyo mó gom bot, a Gyors bil len tyű (Short Cut Key)
me ző ben meg ad hat juk a bil len tyű kó dot. Hasz nál ha tunk egy olyan bil len −
tyűt, amit ezen a la pon más ra nem hasz ná lunk, vagy akár egy bil len tyű −
kom bi ná ci ót (pl. CTRL+R).
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Ne fe lejt sük a fel hasz ná ló val tu dat ni, hogy me lyik bil len tyű kom bi ná ció
me lyik nyo mó gomb−kat tin tás nak fe lel meg. A leg több prog ram ban egy alá −
hú zott ka rak ter je lö li ezt. (A betű előt ti ka lap „^” szim bó lum mal alá hú zott be −
tűt ké szít he tünk: „^Kö vet ke ző” „Kö vet ke ző”−ként fog meg je len ni.) Egy má −
sik le he tő ség, hogy a nyo mó gomb ra ír juk az uta sí tást (pl. E = Elő ző ol dal).

Op ci o ná li san meg ad ha tunk egy rö vid fel ira tot, ún. Tipp−et (Hint), ami ak −
kor je le nik meg, ami kor az ol va só a nyo mó gomb fö lött tart ja a kur zort.
Amennyi ben több so ros tip pet aka runk meg je le ní te ni, a
so ro kat a pipa (| = Alt+124) ka rak ter rel kell el vá lasz ta −
ni. Ez kü lö nö sen ak kor hasz nos, ha a nyo mó gom bon
nincs fel irat. Ha nincs rá szük sé günk, hagy juk üre sen a me zőt.

A NeoBook au to ma ti ku san hoz zá ren del egy ob jek tum ne vet a nyo mó −
gomb ob jek tum hoz. Ezt a ne vet meg vál toz tat hat juk az Ob jek tum neve
(Object Name) me ző ben, de ügyel jünk arra, hogy nem le het két ugyan −
olyan nevű ob jek tum egy ki ad vá nyon be lül. Az ob jek tu mok ne vét a
NeoBookban jár ta sak fel hasz nál hat ják spe ci á lis mű ve le ti pa ran csok se −
gít sé gé vel ob jek tu mok ke ze lé sé hez.

A Kez de ti ál la pot (Initial State) rész ben be ál lít hat juk, hogy az ob jek −
tum Lát ha tó (Visible), il let ve En ge dé lyez ve (Enable) le gyen−e.

107

6.5 ábra A nyo mó gomb tu laj don sá ga i nak ál ta lá nos ab la ka



Meg je le nés (Appearance)

A fel ira ton kí vül a nyo mó gom bon kis ké pe ket vagy ikont is el he lyez he −
tünk, amely nek há rom ál la po ta van: Fent (Up), Lent (Down) és Ki je lölt
(Highlight), ami kor a kur zor a nyo mó gomb fö lött van. Ér de kes ef fek tu so −
kat ké szít he tünk ugyan an nak a kép nek kis sé kü lön bö ző vál to za ta i ból.

A Gomb ké pek (Button Images) alatt je löl jük be a Nincs (None) rá dió −
gom bot, ha egy egy sze rű, fel ira tos gom bot aka runk ké szí te ni. Amennyi −
ben a Kép hasz ná la ta a gomb könyv tár ból (Use an Ima ge from the
Button Library) op ci ót vá laszt juk, spe ci á lis, elő re el ké szí tett ké pek kö zül
vá lasz ta tunk. Az Egye di ké pek hasz ná la ta (Use Individual Images) op ci −
ó nál min den egyes nyo mó gomb ál la pot hoz vá laszt ha tunk egy−egy ké pet.
A ké pe ket a gom bok hoz bár mi lyen kép szer kesz tő vel el ké szít het jük. A ké −
pek im por tá lá sa kor meg kell ad nunk, hogy me lyik szín le gyen át lát szó. (A
ki vá lasz tott szín he lyett a nyo mó gomb hát tér szí ne fog lát szód ni.) Alap ér −
tel me zés ként a kép bal alsó sar ká nak a szí ne lesz át lát szó, de meg ad ha −
tunk má si kat is.
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Ha a nyo mó gom bon van szö veg is és kép is, meg ad hat juk, hogy a fel irat 
a Kép fö lött (Next to Ima ge) vagy a Ké pen (On Top of Ima ge) le gyen−e.

Az Elő né zet (Preview) ab lak ban meg te kint het jük, ho gyan fog ki néz ni
a nyo mó gom bunk, és ki is pró bál hat juk, ha a kur zort az elő né ze ti kép fölé 
visszük, il let ve le nyom juk.

Ha en ge dé lyez zük az Üres/Át lát szó (Hollow/Transparent) op ci ót, a
nyo mó gom bunk át lát szó lesz, így az alat ta lévő hát tér fog lát szód ni.
Amennyi ben a Nincs kör vo nal (No Border) op ci ót en ge dé lyez zük, ak kor 
a nyo mó gom bunk kö rül nem lesz vo nal. A ki töl tő stí lust és a kör vo na lat az 
esz köz pa let tán ta lál ha tó Ki töl tő szín (Fill Color) és Vo nal vas tag ság
(Line Width) gom bok se gít sé gé vel is be ál lít hat juk.

Meg ad hat juk a Fazettaszélességet (Bevel Width) a nyo mó gomb há rom 
di men zi ós kör vo na lá hoz. Az alap ér ték 2 pi xel, de meg vál toz tat hat juk 0 és
10 kö zött. Az Elő né zet (Preview) ab lak ban meg te kint het jük a vál to zást.

Lát ha tat lan, ún. for ró pon to kat hoz ha tunk lét re, ha a ki töl tő min tát
Üres re (H = Hollow), a vo nal vas tag sá got pe dig Nincs−re (None) ál lít juk.

Mű ve le tek (Actions)

Le he tő sé günk van spe ci á lis mű ve le tek vég re haj tá sá ra is, ami kor az ol va só 
az egér bal, il let ve jobb gomb já val rá kat tint, a kur zort fölé vi szi vagy el −
hagy ja azt.

A Mű ve le tek kép er nyőn ta lál ha tó a szer kesz tő ab lak, efö lött pe dig az
esz köz sor. A mű ve le ti pa ran cso kat be gé pel het jük köz vet le nül a szer kesz −
tő be, vagy hasz nál hat juk a Mű ve let ki vá lasz tá sa (Select an Action) gom −
bot is. Meg ad ha tunk kü lön bö ző pa ran cso kat az ob jek tum ra kat tin tás ese −
té re a Kat tin tás (Click), Jobb Kattitás (Right Click) ab lak ban, az ob jek −
tum fölé érés és az ob jek tum el ha gyá sa ese té re az Egér be lé pé se (Mouse
Enter), il let ve az Egér ki lé pé se (Mosue Exit) ab lak ban. A mű ve let szer −
kesz tő ről és a mű ve le ti pa ran csok ról a 7. és a 8. fe je zet ben ol vas ha tunk
rész le te sen.

A Kijelölőnégyzet esz köz (Check Box Tool)

A kijelölőnégyzettel az ol va só két ál la po tot (Igen–Nem, Igaz–Ha mis) tud
be ál lí ta ni. A kijelölőnégyzet egy kis négy ze tet és egy szö ve ges részt tar tal −
maz. Ki je lölt ál la pot ban egy el len őr ző pipa je le nik meg a kis négy zet ben.
A kijelölőnégyzetet hasz nál hat juk pél dá ul űr lap ok nál vagy kon fi gu rá ci ós
ab la kok nál vá lasz tá si le he tő ség ki−be kap cso lá sá hoz.
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Ah hoz, hogy el he lyez zünk egy kijelölőnégyzetet a ki ad vá nyunk ol da −
lán, az egér rel húz zunk egy négy szö get arra a hely re, ahol azt el sze ret −
nénk he lyez ni. Meg je le nik A kijelölőnégyzet tu laj don sá gai (Check Box
Properties) ab lak, amely ben be ál lít hat juk a kijelölőnégyzet kül alak ját és
mű kö dé sét. A kijelölőnégyzet tu laj don sá gai ab lak két rész ből – Ál ta lá nos
(General) és Mű ve le tek (Actions) – áll, ame lye ket a meg fe le lő ikon ra kat −
tint va ér he tünk el.

Ál ta lá nos (General)

A Fel irat (Caption) me ző be írt szö veg a kijelölőnégyzet mel lett fog meg je −
len ni. Ez tá jé koz tat ja az ol va sót, hogy a kijelölőnégyzet mi lyen célt szol gál.

Az Iga zí tás (Alignment) gom bok kal meg ha tá roz hat juk a négy zet el he −
lyez ke dé sét a szö veg hez vi szo nyít va: bal ra (left), fölé (cen te red) vagy
jobb ra (right).

Ah hoz, hogy a fel hasz ná ló ne csak kat tin tás sal, ha nem bil len tyű le ü tés −
sel is ak ti vi zál has sa a kijelölőnégyzetet, a Gyors bil len tyű (Short Cut Key)
me ző ben meg ad hat juk a bil len tyű kó dot. Hasz nál ha tunk egy olyan bil len −
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tyűt, amit ezen a la pon más ra nem hasz ná lunk, vagy akár egy bil len tyű −
kom bi ná ci ót (pl. CTRL+R).

Ne fe lejt sük a fel hasz ná ló val tu dat ni, hogy a bil len tyű kom bi ná ció me −
lyik kijelölőnégyzethez tar to zik. A leg több prog ram ban egy alá hú zott ka −
rak ter je lö li ezt. (A betű előt ti ka lap „^” szim bó lum mal alá hú zott be tűt ké −
szít he tünk: „^Kö vet ke ző” „Kö vet ke ző”−ként fog meg je len ni.)

Op ci o ná li san meg ad ha tunk egy rö vid fel ira tot, ún. Tipp−et (Hint),
ami ak kor je le nik meg, ha az ol va só a kijelölőnégyzet fö lött tart ja a kur −
zort. Amennyi ben több so ros tip pet aka runk meg je le ní te ni, a so ro kat a
pipa (| = Alt+124) ka rak ter rel kell el vá lasz ta ni. Ez kü lö nö sen ak kor
hasz nos, ha a fel irat nem nyújt kel lő tá jé koz ta tást. Ha nincs rá szük sé −
günk, hagy juk üre sen a me zőt.

Ah hoz, hogy a kijelölőnégyzet stá tu szát meg őriz zük a prog ram fut ta tá −
sa alatt, szük ség van az ob jek tum hoz ren delt vál to zó név re. A NeoBook
au to ma ti ku san hoz zá ren del egy vál to zó ne vet az ob jek tum hoz, de ezt meg 
is vál toz tat hat juk Az ob jek tum stá tu szá nak tá ro lá sá hoz tar to zó vál to zó
(Variable to Store Sta tus of this Object) me ző ben. Fut ta tás alatt a vál to −
zó a Checked (Ki je lölt) szót tar tal maz za, ha a négy ze tet be je lö lik, kü lön −
ben a vál to zó ha tá ro zat lan, azaz üres lesz. Né hány egy sze rű mű ve le ti pa −
ranccsal le el len őriz het jük, hogy a négy ze tet ki je löl ték−e vagy sem. Pél dá ul 
a CheckBox1 vál to zó tar tal má nak el len őr zé se:

If "[CheckBox1]" "=" "Checked"
ezt kell csi nál ni

Else
va la mi mást kell csi nál ni

EndIf
A vál to zók ról a 7. fe je zet ben tud ha tunk meg töb bet.
Meg ad hat juk, hogy a kijelölőnégyzet Alap ál la po ta (Default Sta tus)

Ki je lölt (Checked) vagy Nem−ki je lölt (Unchecked) le gyen.
A NeoBook au to ma ti ku san hoz zá ren del egy ob jek tum ne vet a kijelölő −

négyzet ob jek tum hoz. Ezt a ne vet meg vál toz tat hat juk az Ob jek tum neve
(Object Name) me ző ben, de ügyel jünk arra, hogy nem le het két ugyan −
olyan nevű ob jek tum egy ki ad vá nyon be lül. Az ob jek tu mok ne vét a
NeoBookban jár ta sak fel hasz nál hat ják spe ci á lis mű ve le ti pa ran csok se −
gít sé gé vel ob jek tu mok ke ze lé sé hez. Pél dá ul fut ta tás alatt meg vál toz tat −
hat juk a CheckBox1 kijelölőnégyzet stá tu szát:

SetVar "[CheckBox1]" "Checked"
SetVar "[CheckBox1]" ""
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A Kez de ti ál la pot (Initial State) rész ben be ál lít hat juk, hogy az ob jek −
tum Lát ha tó (Visible), il let ve En ge dé lyez ve (Enable) le gyen−e.

Mű ve le tek (Actions)

Le he tő sé günk van spe ci á lis mű ve le tek vég re haj tá sá ra is, ami kor az ol va só 
az egér rel rá kat tint, a kur zort fölé vi szi vagy el hagy ja azt.

A Mű ve le tek kép er nyőn ta lál ha tó a szer kesz tő ab lak, efö lött pe dig az
esz köz sor. A mű ve le ti pa ran cso kat be gé pel het jük köz vet le nül a szer kesz −
tő be, vagy hasz nál hat juk a Mű ve let ki vá lasz tá sa (Select an Action) gom −
bot is. Meg ad ha tunk kü lön bö ző pa ran cso kat az ob jek tum ra kat tin tás ese −
té re a Kat tin tás (Click) ab lak ban, az ob jek tum fölé érés és az ob jek tum el −
ha gyá sa ese té re az Egér be lé pé se (Mouse Enter), il let ve az Egér ki lé pé se 
(Mosue Exit) ab lak ban. A mű ve let szer kesz tő ről és a mű ve le ti pa ran csok −
ról a 7. és a 8. fe je zet ben ol vas ha tunk rész le te sen.

A Rá dió gomb esz köz (Radio Button Tool)

A rá dió gomb se gít sé gé vel az ol va só több le he tő ség kö zül vá laszt hat ki
egyet, ezért a rá dió gom bok cso port ját kell hasz nál ni, amely két vagy több
rá dió gomb tag ból áll. A rá dió gomb egy kis kört és és egy szö ve ges részt
tar tal maz. A ki je lölt ál la po tot egy fe ke te pont jel zi a kis kör ben. A rá dió −
gom bot hasz nál hat juk pél dá ul űr lap ok nál vagy kon fi gu rá ci ós ab la kok nál,
hogy több vá lasz tá si le he tő ség kö zül le hes sen egyet ki je löl ni.

Ah hoz, hogy el he lyez zünk egy rá dió gom bot a ki ad vá nyunk ol da lán, az
egér rel húz zunk egy négy szö get arra a hely re, ahol azt el sze ret nénk he −
lyez ni. Meg je le nik A rá dió gomb tu laj don sá gai (Radio Botton Properties)
ab lak, amely ben be ál lít hat juk a rá dió gomb kül alak ját és mű kö dé sét. A rá −
dió gomb tu laj don sá gai ab lak két rész ből – Ál ta lá nos (General) és Mű ve le −
tek (Actions) – áll, ame lye ket a meg fe le lő ikon ra kat tint va ér he tünk el.

Ál ta lá nos (General)

A Fel irat (Caption) me ző be írt szö veg a rá dió gomb mel lett fog meg je len −
ni. Ez tá jé koz tat ja az ol va sót, hogy a rá dió gomb ki je lö lé sé hez mi tar to zik.

Az Iga zí tás (Alignment) gom bok kal meg ha tá roz hat juk a rá dió gomb el −
he lyez ke dé sét a szö veg hez vi szo nyít va: bal ra (left), fölé (cen te red) vagy
jobb ra (right).
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Ah hoz, hogy a fel hasz ná ló ne csak kat tin tás sal, ha nem bil len tyű le ü tés −
sel is ak ti vi zál has sa a rá dió gom bot, a Gyors bil len tyű (Short Cut Key)
me ző ben meg ad hat juk a bil len tyű kó dot. Hasz nál ha tunk egy olyan bil len −
tyűt, amit ezen a la pon más ra nem hasz ná lunk, vagy akár egy bil len tyű −
kom bi ná ci ót (pl. CTRL+R) is.

Ne fe lejt sük a fel hasz ná ló val tu dat ni, hogy me lyik bil len tyű kom bi ná ció
me lyik rá dió gomb ki je lö lés nek fe lel meg. A leg több prog ram ban egy alá −
hú zott ka rak ter je lö li ezt. (A betű előt ti ka lap „^” szim bó lum mal alá hú zott
be tűt ké szít he tünk: „^Kö vet ke ző” „Kö vet ke ző”−ként fog meg je len ni.)

Op ci o ná li san meg ad ha tunk egy rö vid fel ira tot, ún. Tipp−et (Hint),
ami ak kor je le nik meg, ha az ol va só a rá dió gomb fö lött tart ja a kur zort.
Amennyi ben több so ros tip pet aka runk meg je le ní te ni, a so ro kat a pipa
(| = Alt+124) ka rak ter rel kell el vá lasz ta ni. Ez kü lö nö sen ak kor hasz nos, 
ha a fel irat nem nyújt kel lő tá jé koz ta tást. Ha nincs rá szük sé günk, hagy −
juk üre sen a me zőt.

Ah hoz, hogy a rá dió gomb cso port stá tu szát meg őriz zük a prog ram fut −
ta tá sa köz ben, a cso port min den tag já hoz ugyan azt a vál to zó ne vet kell
hoz zá ren del ni. A NeoBook au to ma ti ku san egy vál to zó ne vet ren del hoz zá 
az ugyan azon az ol da lon ta lál ha tó rá dió gom bok hoz, az ol dal szám alap ján
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(pl. [RadioGroup1]), de ezt meg is vál toz tat hat juk Az ob jek tum stá tu szá −
nak tá ro lá sá hoz tar to zó vál to zó (Variable to Store Sta tus of this
Object) me ző ben. Ügyel jünk rá, hogy az egy cso port ba tar to zó rá dió gom −
bok hoz ugyan azt a vál to zó ne vet ren del jük hoz zá. Fut ta tás alatt a vál to zó a 
ki je lölt cso port tag hoz tar to zó fel ira tot tar tal maz za. Né hány egy sze rű mű −
ve le ti pa ranccsal le el len őriz het jük, hogy me lyik rá dió gomb van ki je löl ve a
cso port ban. Pél dá ul a [RadioGroup1] cso port nál:

Az OK gomb a kö vet ke ző mű ve le te ket hajt ja vég re:
If "[RadioGroup1]" "=" "51"

AlertBox "Vá lasz" "Igen, ez a he lyes vá lasz!"
EndIf
If "[RadioGroup1]" "=" "61"

AlertBox "Vá lasz" "Saj nos, rosszul vá la szolt!"
EndIf
If "[RadioGroup1]" "=" "54"

AlertBox "Vá lasz" "Saj nos, rosszul vá la szolt!"
EndIf

A vál to zók ról a 7. fe je zet ben tud ha tunk meg töb bet.
Meg ad hat juk, hogy a rá dió gomb Alap ál la po ta (Default Sta tus) Ki je −

lölt (Checked) vagy Nem−ki je lölt (Unchecked) le gyen. Egy rá dió gomb
cso port nál csak egy tag le het ki je löl ve.

A NeoBook au to ma ti ku san hoz zá ren del egy ob jek tum ne vet a rá dió −
gomb ob jek tum hoz. Ezt a ne vet meg vál toz tat hat juk az Ob jek tum neve
(Object Name) me ző ben, de ügyel jünk arra, hogy nem le het két ugyan −
olyan nevű ob jek tum egy ki ad vá nyon be lül. Az ob jek tu mok ne vét a
NeoBookban jár ta sak fel hasz nál hat ják spe ci á lis mű ve le ti pa ran csok se −
gít sé gé vel ob jek tu mok ke ze lé sé hez. Pél dá ul fut ta tás alatt meg vál toz tat −
hat juk a [RadioGroup1] rá dió gomb stá tu szát:

SetVar "[RadioGroup1]" "51"
A Kez de ti ál la pot (Initial State) rész ben be ál lít hat juk, hogy az ob jek −

tum Lát ha tó (Visible), il let ve En ge dé lyez ve (Enable) le gyen−e.

Mű ve le tek (Actions)

Le he tő sé günk van spe ci á lis mű ve le tek vég re haj tá sá ra is, ami kor az ol va só 
az egér rel rá kat tint, a kur zort fölé vi szi vagy el hagy ja azt.

A Mű ve le tek kép er nyőn ta lál ha tó a szer kesz tő ab lak, efö lött pe dig az
esz köz sor. A mű ve le ti pa ran cso kat be gé pel het jük köz vet le nül a szer kesz −
tő be, vagy hasz nál hat juk a Mű ve let ki vá lasz tá sa (Select an Action) gom −
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bot is. Meg ad ha tunk kü lön bö ző pa ran cso kat az ob jek tum ra kat tin tás ese −
té re a Kat tin tás (Click) ab lak ban, az ob jek tum fölé érés és az ob jek tum el −
ha gyá sa ese té re az Egér be lé pé se (Mouse Enter), il let ve az Egér ki lé pé se 
(Mosue Exit) ab lak ban. A mű ve let szer kesz tő ről és a mű ve le ti pa ran csok −
ról a 7. és a 8. fe je zet ben ol vas ha tunk rész le te sen.

A Szö veg be vi te li mező esz köz (Text Entry Field Tool)

A szö veg be vi te li mező se gít sé gé vel az ol va só be ír hat szö ve ges vagy nu me −
ri kus in for má ci ó kat. A szö veg be vi te li me zőt hasz nál hat juk űr lap ki töl té sé −
hez, esszé kér dé sek vá la szá nak rög zí té sé hez, de bár mely más adat össze −
gyűj té sé hez. Az in for má ci ó kat el tá rol hat juk egy vál to zó ban, hasz nál hat −
juk szá mí tá sok hoz, kiírathatjuk egy fájl ba.

Ah hoz, hogy el he lyez zünk egy szö veg be vi te li me zőt a ki ad vá nyunk ol −
da lán, az egér rel húz zunk egy négy szö get arra a hely re, ahol azt el sze ret −
nénk he lyez ni. Meg je le nik A szö veg be vi te li mező tu laj don sá gai (Text
Entry Properties) ab lak, amely ben be ál lít hat juk a szö veg be vi te li mező
kül alak ját és mű kö dé sét. A szö veg be vi te li mező tu laj don sá gai ab lak há −
rom rész ből – Ál ta lá nos (General), Stí lus (Style) és Mű ve le tek (Actions)
– áll, ame lye ket a meg fe le lő ikon ra kat tint va ér he tünk el.

Ál ta lá nos (General)

A Szö veg (Text) me ző be írt szö veg a ki ad vány fut ta tá sa alatt meg je le nik a
szö veg be vi te li me ző ben. Ez le het pél dá ul egy kez de ti vá lasz tá si le he tő ség,
amit az ol va só el fo gad hat, vagy át ír hat, de ál ta lá ban a szö veg be vi te li
mező üres szo kott len ni, mi vel az ol va sók tól vá runk in for má ci ót.

Ah hoz, hogy a fel hasz ná ló ne csak kat tin tás sal, ha nem bil len tyű le ü tés −
sel is ak ti vi zál has sa a szö veg be vi te li me zőt, a Gyors bil len tyű (Short Cut
Key) me ző ben meg ad hat juk a bil len tyű kó dot. Hasz nál ha tunk egy olyan
bil len tyűt, amit ezen a la pon más ra nem hasz ná lunk, vagy akár egy bil len −
tyű kom bi ná ci ót (pl. CTRL+R).

Ne fe lejt sük a fel hasz ná ló val tu dat ni, hogy a bil len tyű kom bi ná ció me lyik
szö veg be vi te li mező ki je lö lé sé nek fe lel meg. A leg több prog ram ban egy
alá hú zott ka rak ter je lö li ezt. (A betű előt ti ka lap „^” szim bó lum mal alá hú −
zott be tűt ké szít he tünk: „^Kö vet ke ző” „Kö vet ke ző”−ként fog meg je len ni.)

Op ci o ná li san meg ad ha tunk egy rö vid fel ira tot, ún. Tipp−et (Hint), ami
ak kor je le nik meg, ha az ol va só a szö veg be vi te li mező fö lött tart ja a kur −
zort. Amennyi ben több so ros tip pet aka runk meg je le ní te ni, a so ro kat a

115



pipa (| = Alt+124) ka rak ter rel kell el vá lasz ta ni. Ha nincs rá szük sé günk,
hagy juk üre sen a me zőt.

Ah hoz, hogy a szö veg be vi te li mező tar tal mát meg őriz zük a prog ram fut ta −
tá sa köz ben, egy vál to zó ne vet kell hoz zá ren del ni. A NeoBook au to ma ti ku −
san hoz zá ren del egy vál to zó ne vet, de ezt meg is vál toz tat hat juk A szö veg be −
vi te li mező tar tal má nak tá ro lá sá hoz tar to zó vál to zó (Variable to Store
Text Entry Contents) me ző ben. Fut ta tás alatt a vál to zó tar tal maz ni fog ja,
amit a me ző be ír nak. A szö veg be vi te li mező tar tal mát meg vál toz tat hat juk:

SetVar "[TextEntry1]" "Jó na pot!"
A vál to zók ról a 7. fe je zet ben tud ha tunk meg töb bet.
A NeoBook au to ma ti ku san hoz zá ren del egy ob jek tum ne vet a szö veg −

be vi te li mező ob jek tum hoz. Ezt a ne vet meg vál toz tat hat juk az Ob jek tum
neve (Object Name) me ző ben, de ügyel jünk arra, hogy nem le het két
ugyan olyan nevű ob jek tum egy ki ad vá nyon be lül. Az ob jek tu mok ne vét a
NeoBookban jár ta sak fel hasz nál hat ják spe ci á lis mű ve le ti pa ran csok se −
gít sé gé vel ob jek tu mok ke ze lé sé hez.

A Kez de ti ál la pot (Initial State) rész ben be ál lít hat juk, hogy az ob jek −
tum Lát ha tó (Visible), il let ve En ge dé lyez ve (Enable) le gyen−e.
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Stí lus (Style)

Eb ben az ab lak ban a be ír ha tó in for má ci ók mennyi sé gét és tí pu sát tud juk
sza bá lyoz ni.

A Ka pa ci tás nál (Capacity) kor lá toz hat juk a szö veg be vi te li me zőt Egy
sor ra (Single Line), vagy meg ad ha tunk egy na gyobb mé re tű szö veg do −
bozt, ami nél Több sort (Multi−Line) le het be ír ni. A több so ros op ci ó nál
meg ad hat juk, hogy le gyen−e Sor tö rés en ge dé lye zé se (Word Wrap) és
Gördítősáv (Scroll Bar) le he tő ség. Meg ad hat juk to váb bá a Be vi he tő ka −
rak te rek szá mát (Li mit In put to) is. Ad junk meg nul lát, ha nem akar juk
kor lá toz ni a ka rak te rek szá mát.

Az Ér vé nye sí tés (Validation) rész nél (egy so ros szö veg be vi te li mező
ese tén) meg ad ha tunk kü lön bö ző mó do kat. A Nincs (None) vá lasz tá sa
ese tén bár mi lyen ka rak ter (be tűk, szá mok, szó köz, vessző stb.) be vi te le
en ge dé lye zett. A Jel szó (Password) vá lasz tá sa ese tén a szö veg be vi te li
me ző ben csak csil la gok (*) fog nak meg je len ni a be gé pelt ka rak te rek he −
lyett. Ezt ak kor cél sze rű al kal maz ni, ha tit kos kó dot vagy jel szót kér a ki ad −
vá nyunk. Amennyi ben az Ér vé nye sí té si maszk hasz ná la ta op ci ót vá laszt −
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juk, kor lá toz hat juk, hogy az ol va só csak adott ka rak te re ket vagy csak
meg adott for má tum ban ír has son a szö veg be vi te li me ző be. Nem en ge dé −
lye zett ka rak ter be vi te le nem tör té nik meg. Vá laszt ha tunk né hány elő re
de fi ni ált maszk ból a # gomb le nyo má sa kor, de ma gunk is ké szít he tünk
masz kot a kö vet ke ző kó dok se gít sé gé vel:

L Egy betű (A–Z vagy a–z) be vi te le kö te le ző
l Egy betű (A–Z vagy a–z) be vi te le le het sé ges
A Egy betű (A–Z vagy a–z) vagy szám (0–9) be vi te le kö te le ző
a Egy betű (A–Z vagy a–z) vagy szám (0–9) be vi te le le het sé ges
C Egy bár mi lyen ka rak ter be vi te le kö te le ző
c Egy bár mi lyen ka rak ter be vi te le le het sé ges
0 Egy szám (0–9) be vi te le kö te le ző
9 Egy szám (0–9) be vi te le le het sé ges
# Egy szám (0–9) vagy egy össze adás jel (+) vagy egy ki vo nás jel (−)

be vi te le le het sé ges
: Az órák, per cek és má sod per cek el vá lasz tá sá ra hasz nál juk. Ha a

szá mí tó gép be ál lí tá sá ban más sze re pel, ak kor az fog meg je len ni.
/ A hó na pok, na pok és évek el vá lasz tá sá ra hasz nál juk. Ha a szá −

mí tó gép be ál lí tá sá ban más sze re pel, ak kor az fog meg je len ni.
_ A szó köz al kal ma zá sá hoz hasz nál juk. Ami kor az ol va só a szö veg −

be vi te li me ző be ír, a kur zor au to ma ti ku san át ugor ja ezt a ka rak −
tert.

> A jel után be írt szö veg nagy be tűs lesz a maszk vé gé ig, vagy a <>
je lig.

< A jel után be írt szö veg kis be tűs lesz a maszk vé gé ig, vagy a  <>
je lig.

<> A két jel együt te sen ki kap csol ja a kis be tű/nagy be tű vizs gá la tot. A 
ka rak te rek úgy je len nek meg, aho gyan az ol va só be ír ja azo kat.

\ A jel után kö vet ke ző ka rak ter ol vas ha tó lesz és nem maszk. Ak −
kor hasz nál juk, ha a fen ti ka rak te rek kö zül meg sze ret nénk je le ní −
te ni va la me lyi ket a maszk ban.

A fen ti fel so ro lás ban nem sze rep lő ka rak te rek ol vas ha tók lesz nek és
nem maszk. Az ol vas ha tó ka rak te rek au to ma ti ku san be le ke rül nek a for −
má zott szö veg be, és a kur zor au to ma ti ku san át ugor ja eze ket az írás fo lya −
mán. Pél dá ul egy te le fon szám maszk tá vol sá gi hí vó szám mal a kö vet ke ző −
kép pen néz ki:

(90)_000−0009

118



Mi u tán az ol va só be ír ta a te le fon szá mot, a szö veg be vi te li mező vál to zó −
já ban tá ro lás ra ke rü lő ka rak ter so ro zat a kö vet ke ző lesz:

( 1) 234−5678
Az Elő né zet (Preview) meg mu tat ja, hogy ho gyan fog ki néz ni a maszk,

és tesz tel het jük is azt. A Ra dír (Clear) gomb bal tö röl het jük a tesz tet.

Mű ve le tek (Actions)

Le he tő sé günk van spe ci á lis mű ve le tek vég re haj tá sá ra is, ami kor az ol va só 
beír va la mit, vagy a kur zort az ob jek tum fölé vi szi vagy el hagy ja azt.

A Mű ve le tek kép er nyőn ta lál ha tó a szer kesz tő ab lak, efö lött pe dig az
esz köz sor. A mű ve le ti pa ran cso kat be gé pel het jük köz vet le nül a szer kesz −
tő be, vagy hasz nál hat juk a Mű ve let ki vá lasz tá sa (Select an Action) gom −
bot is. Meg ad ha tunk kü lön bö ző pa ran cso kat a Szö veg vál to zás (Text
Change) ab lak ban, az ob jek tum fölé érés és az ob jek tum el ha gyá sa ese té −
re az Egér be lé pé se (Mouse Enter), il let ve az Egér ki lé pé se (Mosue Exit)
ab lak ban. A mű ve let szer kesz tő ről és a mű ve le ti pa ran csok ról a 7. és a 8.
fe je zet ben ol vas ha tunk rész le te sen. A Szö veg vál to zás (Text Change) ab −
lak ban meg adott mű ve le tek azon nal vég re haj tás ra ke rül nek, amint egy
ka rak tert beír az ol va só, ezért nem cél sze rű a hát tér ben adat fel dol go zá si
mű ve le te ket vé gez ni, mert ez hosszabb időt ve het igény be, és za var hat ja
az ol va sót az írás köz ben. In kább he lyez zünk el egy nyo mó gom bot, és en −
nek a meg nyo má sá val in dít suk el az adat fel dol go zá si fo lya ma tot.

A Tolószabályozó esz köz (Track Bar Tool)

A tolószabályozóval vagy csúsz ká val az ol va só könnyen ki vá laszt hat egy
nu me ri kus ér té ket egy mi ni má lis és ma xi má lis ér ték kö zött. A toló sza −
bályozó ha son ló an mű kö dik mint a hangerőszabályozó. Az ér té ket a
csúsz ka meg fe le lő hely re to lá sá val ál lít hat ja be az ol va só. Aho gyan a
csúsz ka mo zog, úgy vál to zik a hoz zá ren delt vál to zó ér té ke.

Ah hoz, hogy el he lyez zünk egy tolószabályozót a ki ad vá nyunk ol da lán,
az egér rel húz zunk egy négy szö get arra a hely re, ahol azt el sze ret nénk
he lyez ni. Meg je le nik A tolószabályozó tu laj don sá gai (Track Bar Pro −
per ties) ab lak, amely ben be ál lít hat juk a tolószabályozó kül alak ját és mű −
kö dé sét. A tolószabályozó tu laj don sá gai ab lak két – Ál ta lá nos (General)
és Mű ve le tek (Actions) – rész ből áll, ame lye ket a meg fe le lő ikon ra kat −
tint va ér he tünk el.
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Ál ta lá nos (General)

A tolószabályozó Hely ze te (Orientation) le het Víz szin tes (Horizontal)
vagy Füg gő le ges (Vertical). Meg ad hat juk (pi xel ben) a Csúsz ka mé re tét
(Thumb Size) és a Sáv mé re tét (Track Size). Az Elő né zet (Preview) ab −
lak ban meg te kint het jük a vál toz ta tá sok ha tá sát.

A Min. ér ték (Min Value) és a Max. ér ték (Max Value) me zők ben ad −
juk meg a mi ni má lis és ma xi má lis ér té ke ket, ame lyek kö zött a csúsz ka az
ér té ke ket fel ve he ti. A Kez de ti ér ték (Initial Value) me ző ben a ki ad vány
indításakori ér té ket kell be ál lí ta ni. A Min. ér ték nek ki sebb nek kell len nie
a Max. ér ték nél, va la mint a Kez de ti ér ték nek e ket tő kö zött kell len nie.

Op ci o ná li san meg ad ha tunk egy rö vid fel ira tot, ún. Tipp−et (Hint),
ami ak kor je le nik meg, ha az ol va só a tolószabályozó fö lött tart ja a kur −
zort. Amennyi ben több so ros tip pet aka runk meg je le ní te ni, a so ro kat a
pipa (| = Alt+124) ka rak ter rel kell el vá lasz ta ni. Ha nincs rá szük sé günk, 
hagy juk üre sen a me zőt.

Ah hoz, hogy a tolószabályozó stá tu szát meg őriz zük a prog ram fut ta tá sa
köz ben, egy vál to zó ne vet kell hoz zá ren del ni. A NeoBook au to ma ti ku san
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hoz zá ren del egy vál to zó ne vet, de ezt meg is vál toz tat hat juk A toló sza −
bályozó ér té ké nek tá ro lá sá hoz tar to zó vál to zó (Variable to Store Track
Bar Value) me ző ben. Fut ta tás alatt a vál to zó a tolószabályozó ak tu á lis ér té −
két tar tal maz za. A vál to zó ér té két meg vál toz tat hat juk. Pél dá ul:

SetVar "TrackBar1" "50"
A vál to zók ról a 7. fe je zet ben tud ha tunk meg töb bet.
Vissza jel zést is ad ha tunk ol va só ink nak az ak tu á lis ér ték ről, ha el he lye −

zünk egy Egy sze rű felirat (Simple Text) ob jek tu mot a tolószabályozó
mel lett a [TrackBar1] vál to zó val.

A NeoBook au to ma ti ku san hoz zá ren del egy ob jek tum ne vet a toló sza −
bályozó ob jek tum hoz. Ezt a ne vet meg vál toz tat hat juk az Ob jek tum neve
(Object Name) me ző ben, de ügyel jünk arra, hogy nem le het két ugyan −
olyan nevű ob jek tum egy ki ad vá nyon be lül. Az ob jek tu mok ne vét a
NeoBookban jár ta sak fel hasz nál hat ják spe ci á lis mű ve le ti pa ran csok se −
gít sé gé vel ob jek tu mok ke ze lé sé hez.

A Kez de ti ál la pot (Initial State) rész ben be ál lít hat juk, hogy az ob jek −
tum Lát ha tó (Visible), il let ve En ge dé lyez ve (Enable) le gyen−e.

Mű ve le tek (Actions)

Le he tő sé günk van spe ci á lis mű ve le tek vég re haj tá sá ra is, ami kor a toló −
sza bályozó ér té ke meg vál to zik, a kur zort fölé vi szi vagy el hagy ja azt.

A Mű ve le tek kép er nyőn ta lál ha tó a szer kesz tő ab lak, efö lött pe dig az
esz köz sor. A mű ve le ti pa ran cso kat be gé pel het jük köz vet le nül a szer kesz −
tő be, vagy hasz nál hat juk a Mű ve let ki vá lasz tá sa (Select an Action) gom −
bot is. Meg ad ha tunk kü lön bö ző pa ran cso kat az Ér ték meg vál to zá sa
(Value Change) ab lak ban, az ob jek tum fölé érés és az ob jek tum el ha gyá −
sa ese té re az Egér be lé pé se (Mouse Enter), il let ve az Egér ki lé pé se
(Mosue Exit) ab lak ban. A mű ve let szer kesz tő ről és a mű ve le ti pa ran csok −
ról a 7. és a 8. fe je zet ben ol vas ha tunk rész le te sen.

Mé dia le ját szó esz köz (Me dia Player Tool)

A Mé dia le ját szó val le he tő sé günk van videoklippek (és ze ne fáj lok) le ját −
szá sá ra a ki ad vá nyunk ban. A mé dia le ját szó op ci o ná li san tar tal maz egy
videólejátszó sza bá lyo zót, ami vel az ol va só el in dít hat ja, meg ál lít hat ja, il −
let ve szü ne tel tet he ti a le ját szást.

Ah hoz, hogy el he lyez zünk egy médialejtászót a ki ad vá nyunk ol da lán,
az egér rel húz zunk egy négy szö get arra a hely re, ahol azt el sze ret nénk
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he lyez ni. Meg je le nik egy windowsos fájkiválasztó, ahol ki ke res het jük a
szá mí tó gé pün kön a videófájlt. A ki vá lasz tás után az ol da lon meg je le nik
egy mé dia le ját szó ob jek tum. A vi deó szer kesz té si mód ban nem lát ha tó. A
meg te kin té sé hez kap csol junk át fu tá si mód ba az F8 bil len tyű vel.

Ha az egér jobb gomb já val rá kat tin tunk az el ké szült mé dia le ját szó ob −
jek tum ra, meg je le nik A  mé dia le ját szó tu laj don sá gai (Me dia Player
Properties) ab lak. Itt át ál lít hat juk az ob jek tum alap be ál lí tá sa it.

A mé dia le ját szó tu laj don sá gai (Me dia Player Properties) ab lak két –
az Ál ta lá nos (General) és a Mű ve le tek (Action) – rész ből áll, ame lye ket a 
bal ol da lon lévő iko nok se gít sé gé vel ér he tünk el.

Ál ta lá nos (General)

A Mé dia fájl (Me dia File) mező a videófájl el éré si út vo na lát tar tal maz za. A
jobb ol da lon ta lál ha tó map pa ikon se gít sé gé vel vá laszt ha tunk egy má sik fájlt.

Az AVI fáj lok a leg al kal ma sab bak egy ki ad vány ban, mi vel a leg több
AVI tí pu sú fájl hoz a Windowsban meg ta lál ha tó a szük sé ges meg haj tó.
Más tí pu sú videoformátumok spe ci á lis szoft vert igé nyel nek. Az MPEG le −
ját szá sá hoz pél dá ul a Mic ro soft ActiveMovie™ meghatjóra van szük ség,
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amit csak az újabb ver zi ó jú Win dows rend sze rek tar tal maz nak, de le tölt −
he tő a www.microsoft.com hon lap ról is.

A Meg je le né si for ma (Display Options) rész nél meg ad hat juk, hogy a
vi deó az Ere de ti mé ret ben (Actual Size) vagy a Ke ret hez iga zí tot tan
(Stretch Video to Fit Window) je len jen−e meg. Ez utób bi eset ben Az ará −
nyok meg tar tá sa (Maintain Aspect Ratio) op ci ó val az ere de ti vi deó ol −
da la i nak ará nya vál to zat lan ma rad.

Ha be je löl jük a Vi deó sza bá lyo zók lát ha tók (Show VCR Controls) op −
ci ót, a mé dia le ját szó tar tal maz ni fog egy kis pa nelt, ami nek a se gít sé gé vel
az ol va só el in dít hat ja, le ál lít hat ja vagy szü ne tel tet he ti a vi deó le ját szá sát. A
pa ne len ta lál ha tó még egy tolószabályozó is, ami az ép pen le ját szott
videókocka he lyét mu tat ja. Ha le tilt juk ezt az op ci ót, a MediaPlayerPlay és 
a MediaPlayerStop mű ve le ti pa ran cso kat kell hasz nál nunk a vi deó el in dí −
tá sá hoz, il let ve le ál lí tá sá hoz. Bő vebb in for má ci ót ezek ről a mű ve le tek ről a
8. fe je zet ben ta lál ha tunk.

A Fo lya ma tos le ját szás (Loop) op ció vá lasz tá sá val a vi de ót új ból el −
kez di le ját sza ni, ami kor a vé gé re ért.

Meg ad ha tunk egy vál to zó ne vet A le ját szás he lyé nek tá ro lá sá hoz tar −
to zó vál to zó (Variable to Store Playback Position) me ző ben, hogy az
ép pen le ját szott videókocka sor szá mát meg őriz zük a prog ram fut ta tá sa
köz ben. Ezt az ér té ket meg is tud juk vál toz tat ni egy egy sze rű mű ve le ti pa −
ranccsal. Pél dá ul a MediaPlayer1 vál to zó ese tén:

SetVar "[MediaPlayer1]" "75"
A vál to zók ról a 7. fe je zet ben tud ha tunk meg töb bet.
A NeoBook au to ma ti ku san hoz zá ren del egy ob jek tum ne vet a mé dia −

le ját szó ob jek tum hoz. Ezt a ne vet meg vál toz tat hat juk az Ob jek tum neve
(Object Name) me ző ben, de ügyel jünk arra, hogy nem le het két ugyan −
olyan nevű ob jek tum egy ki ad vá nyon be lül. Az ob jek tu mok ne vét a
NeoBookban jár ta sak fel hasz nál hat ják spe ci á lis mű ve le ti pa ran csok se gít −
sé gé vel ob jek tu mok ke ze lé sé hez.

A Kez de ti ál la pot (Initial State) rész ben be ál lít hat juk, hogy az ob jek −
tum Lát ha tó (Visible), il let ve En ge dé lyez ve (Enable) le gyen−e.

Mű ve le tek (Actions)

Le he tő sé günk van spe ci á lis mű ve le tek vég re haj tá sá ra is, ami kor az ol va só 
az egér rel rá kat tint, a kur zort fölé vi szi vagy el hagy ja azt, a vi deó el kezd te,
a vé gé re ért, vagy meg sza kí tot ta a le ját szá sát.
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A Mű ve le tek kép er nyőn ta lál ha tó a szer kesz tő ab lak, efö lött pe dig az
esz köz sor. A mű ve le ti pa ran cso kat be gé pel het jük köz vet le nül a szer kesz −
tő be, vagy hasz nál hat juk a Mű ve let ki vá lasz tá sa (Select an Action) gom −
bot is. Meg ad ha tunk kü lön bö ző pa ran cso kat az ob jek tum ra kat tin tás ese −
té re a Kat tin tás (Click) ab lak ban, az ob jek tum fölé érés és az ob jek tum el −
ha gyá sa ese té re az Egér be lé pé se (Mouse Enter), il let ve az Egér ki lé pé se 
(Mosue Exit) ab lak ban, ezen kí vül a Le ját szás kez de te (Begin Playing),
Le ját szás vége (Finished Playing) és a Meg sza kí tás (Cancel) ab lak ban a
vi deó kez dé sé hez, be fe je zé sé hez és meg sza kí tá sá hoz ren del he tünk mű ve −
le ti pa ran cso kat. A mű ve let szer kesz tő ről és a mű ve le ti pa ran csok ról a 7.
és a 8. fe je zet ben ol vas ha tunk rész le te sen.

A Cikk esz köz (Article Tool)

Ez zel az esz köz zel elő re for má zott (hosszabb) szö ve ge ket, cik ke ket he lyez −
he tünk el a ki ad vá nyunk ban. Az esz köz zel egy sze rű (ASCII/ANSI) szö ve −
get vagy RTF for má tu mú fáj lo kat im por tál ha tunk, vagy más szö veg szer −
kesz tő vel ké szí tett fáj lo kat kon ver tál ha tunk, de a NeoBookkal ma gá val is
ké szít he tünk ilye ne ket a be épí tett szö veg szer kesz tő vel. Rö vi debb szö ve −
gek hez hasz nál juk in kább az Egy sze rű fel irat (Simple Text) esz közt.

Ah hoz, hogy el he lyez zünk egy cik ket a ki ad vá nyunk ol da lán, az egér rel 
húz zunk egy négy szö get arra a hely re, ahol azt el sze ret nénk he lyez ni.
Há rom le he tő ség kö zül vá laszt ha tunk: Egy meg lé vő TXT vagy RTF fájlt
meg nyi tá sa (Open an Existing Document), Egy új do ku men tum lét re −
ho zá sa a NeoBook szö veg szer kesz tő jé vel (Create a New Document
Using the Text Edi tor) vagy Egy má sik szö veg szer kesz tő vel ké szí tett
szö ve ges fájl im por tá lá sa (Im port a Document Created by another
Prog ram). Ha az új do ku men tum ké szí té sét vá laszt juk, meg je le nik a
NeoBook be épí tett szö veg szer kesz tő je egy üres ol dal lal. (A szö veg szer −
kesz tő hasz ná la tá ról a 10. fe je zet ben ol vas ha tunk rész le te seb ben.) Ha
egy meg lé vő do ku men tum meg nyi tá sát vagy im por tá lá sát vá laszt juk,
meg je le nik egy windowsos fájkiválasztó, ahol ki ke res het jük a szá mí tó gé −
pün kön a szö ve ges fájlt. Ha a Fájl tí pu sok nál (Files of Type) nem ta lál juk
a más szö veg szer kesz tő vel ké szí tett do ku men tum tí pu sát, ak kor a Neo −
Book nem ren del ke zik a meg fe le lő kon ver tá ló esz köz zel, így azt nem le −
het im por tál ni. Eb ben az eset ben cél sze rű az adott prog ram mal más (le he −
tő leg TXT vagy RTF) for má tum ban el men te ni az adott fájlt. A kon ver tá lás 
után a fájl meg je le nik a szer kesz tő ben, és el ment het jük (a NeoBook ál tal
pre fe rált) Rich Text for má tum ban.
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A ki vá lasz tás, il let ve az el ké szí tés után az ol da lon meg je le nik a cikk ob −
jek tum.

Ha az egér jobb gomb já val rá kat tin tunk az el ké szült cikk ob jek tum ra,
meg je le nik A cikk tu laj don sá gai (Article Properties) ab lak. Itt át ál lít hat −
juk az ob jek tum alap be ál lí tá sa it.

A cikk tu laj don sá gai (Article Properties) ab lak két – az Ál ta lá nos
(General) és a Mű ve le tek (Action) – rész ből áll, ame lye ket a bal ol da lon
lévő iko nok se gít sé gé vel ér he tünk el.

Ál ta lá nos (General)

A Szö veg fájl (Text File) mező a szö ve ges fájl el éré si út vo na lát tar tal maz za. A 
jobb ol da lon ta lál ha tó Map pa ikon se gít sé gé vel vá laszt ha tunk egy má sik fájlt, 
a Szer kesz tés (Edit) ikon nal pe dig meg je le nít het jük a NeoBook (vagy a Be −
ál lí tá sok me nüben vá lasz tott má sik) szö veg szer kesz tő ben. Az im por tált szö −
veg fájl nem épül be a ki ad vány ba, csak an nak le for dí tott vál to za tá ba.

A Meg je le né si tu laj don sá gok (Display Options) rész nél a Sor tö rés
(Word Wrap) en ge dé lye zé sé vel a szö veg az ob jek tum szé lei kö zött fog el −
he lyez ked ni, és a cikk ob jek tum au to ma ti ku san át ren de zi a szö ve get,
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hogy ki tölt se a he lyet. Ha túl nagy a do ku men tum, a Gördítősáv (Scroll
Bar) en ge dé lye zé sé vel az ol va só a ke ret ben nem lát ha tó részt is el tud ja
érni. A szö veg má so lá sá nak en ge dé lye zé se a vá gó lap ra (Allow Text to
be Copied to the Clipboard) op ci ó val en ge dé lyez zük azt, hogy az ol va −
sónk a szö ve get ki je löl hes se, és azt a vá gó lap ra he lyez hes se. Az egér jobb
gomb já val a szö veg re kat tint va az ol va só nak meg je le nik egy fel buk ka nó
ab lak, ami nek se gít sé gé vel a tel jes szö ve get ki tud ja je löl ni, il let ve a vá gó −
lap ra tud ja he lyez ni a ki je lölt szö ve get. A vá gó lap ra he lye zést a Ctrl+C bil −
len tyűk kel is meg te he ti.Tilt suk le az op ci ót, ha nem akar juk, hogy az ol va −
só könnye dén ki má sol has son ré sze ket a do ku men tum ból. A szö veg fájl
be tű kész let be ál lí tá sa i nak meg vál toz ta tá sa az Eszözpaletta be ál lí tá sá −
val (Override Text File's Font Settings with Tool Palette Selection):
ez zel az op ci ó val a szer kesz tett szö ve get meg je le né sét „egy sé ge sít het jük”, 
a tel jes szö veg az esz köz pa let tán be ál lí tott be tű tí pust hasz nál ja.

Op ci o ná li san meg ad ha tunk egy rö vid fel ira tot, ún. Tipp−et (Hint), ami ak −
kor je le nik meg, ha az ol va só a cikk fö lött tart ja a kur zort. Amennyi ben több
so ros tip pet aka runk meg je le ní te ni, a so ro kat a pipa (| = Alt+124) ka rak ter −
rel kell el vá lasz ta ni. Ha nincs rá szük sé günk, hagy juk üre sen a me zőt.

A NeoBook au to ma ti ku san hoz zá ren del egy ob jek tum ne vet a cikk ob −
jek tum hoz. Ezt a ne vet meg vál toz tat hat juk az Ob jek tum neve (Object
Name) me ző ben, de ügyel jünk arra, hogy nem le het két ugyan olyan nevű
ob jek tum egy ki ad vá nyon be lül. Az ob jek tu mok ne vét a NeoBookban jár −
ta sak fel hasz nál hat ják spe ci á lis mű ve le ti pa ran csok se gít sé gé vel ob jek tu −
mok ke ze lé sé hez.

A Kez de ti ál la pot (Initial State) rész ben be ál lít hat juk, hogy az ob jek −
tum Lát ha tó (Visible), il let ve En ge dé lyez ve (Enable) le gyen−e.

Mű ve le tek (Actions)

Le he tő sé günk van spe ci á lis mű ve le tek vég re haj tá sá ra is, ami kor az ol va só 
a kur zort fölé vi szi vagy el hagy ja azt. Ezen kí vül a szö veg ben el he lyez he −
tünk hiperkapcsolókat is a NeoBook szö veg szer kesz tő jé vel.

A Mű ve le tek kép er nyőn ta lál ha tó a szer kesz tő ab lak, efö lött pe dig az
esz köz sor. A mű ve le ti pa ran cso kat be gé pel het jük köz vet le nül a szer kesz −
tő be, vagy hasz nál hat juk a Mű ve let ki vá lasz tá sa (Select an Action) gom −
bot is. Meg ad ha tunk kü lön bö ző pa ran cso kat az ob jek tum fölé érés és az
ob jek tum el ha gyá sa ese té re az Egér be lé pé se (Mouse Enter), il let ve az
Egér ki lé pé se (Mosue Exit) ab lak ban. A mű ve let szer kesz tő ről és a mű ve −
le ti pa ran csok ról a 7. és a 8. fe je zet ben ol vas ha tunk rész le te sen.
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A Kép esz köz (Picture Tool)

Ezt az esz közt gra fi kák, ké pek, il luszt rá ci ók meg je le ní té sé re hasz nál hat −
juk. Bár mi lyen raj zo ló prog ram mal ké szí tett kép be il leszt he tő a ki ad vá −
nyunk ba. A leg is mer tebb kép for má tu mok a kö vet ke zők: BMP, JPEG,
GIF, PCX, PNG, TIFF, ICO, WMF.

Ah hoz, hogy el he lyez zünk egy kép fájlt a ki ad vá nyunk ol da lán, az egér rel
húz zunk egy négy szö get arra a hely re, ahol azt el sze ret nénk he lyez ni. Meg −
je le nik egy windowsos fájkiválasztó, ahol ki ke res het jük a szá mí tó gé pün kön a 
kép fájlt. A ki vá lasz tás után az ol da lon meg je le nik a kép ob jek tum.

Sa ját raj zo kat is ké szít he tünk kép szer kesz tő prog ram mal, pl. a Neo −
Painttel.

Ha az egér jobb gomb já val rá kat tin tunk az el ké szült kép ob jek tum ra,
meg je le nik A kép tu laj don sá gai (Picture Properties) ab lak. Itt át ál lít hat −
juk az ob jek tum alap be ál lí tá sa it.

A kép tu laj don sá gai (Picture Properties) ab lak két – az Ál ta lá nos
(General) és a Mű ve le tek (Actions) – rész ből áll, ame lye ket a bal ol da lon
lévő iko nok se gít sé gé vel ér he tünk el.
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Ál ta lá nos (General)

A Kép fájl (Ima ge File) mező a kép el éré si út vo na lát tar tal maz za. A jobb
ol da lon ta lál ha tó map pa ikon se gít sé gé vel vá laszt ha tunk egy má sik fájlt.

A Meg je le né si tu laj don sá gok (Display Option) rész nél az Ere de ti
mé ret (Actual Size) op ci ót vá laszt va a kép a rajz prog ram nál meg ha tá ro −
zott mé re tű lesz. Amennyi ben ez meg ha lad ja az ál ta lunk meg adott ke ret
mé re tét, be je löl het jük a Gördítősáv (Scroll Bar), A kép moz ga tá sá nak
en ge dé lye zé se egér rel (Allow Mouse to Pan Ima ge) op ci ó kat, vagy
meg ad hat juk A kép na gyí tá sá nak mér té két (Ima ge Magnification).

Amennyi ben a Ke ret hez iga zí tot tan (Stretch Ima ge to Fit Window)
op ci ót vá laszt juk, ak kor a kép ki töl ti az ál ta lunk meg adott ke ret mé re te it.
Ez utób bi eset ben Az ará nyok meg tar tá sa (Maintain Aspect Ratio) op ci −
ó val az ere de ti kép ol da la i nak ará nya vál to zat lan ma rad.

Meg ad ha tunk egy Át lát szó színt (Transparent Color) a ké pen, így a
szín he lyett a ki ad vány ban a hát tér fog lát szód ni. Az Át lát szat lan ság
(Opacity) csúsz ká val a kép mö göt ti hát te ret vagy an nak egy ré szét te het −
jük lát ha tó vá. Mi nél in kább bal ra tol juk a csúsz kát, an nál job ban fog lát −
szód ni a hát tér. Ezt gyak ran al fa−csa tor na átlátszósági ef fek tus nak ne vez −
zük. Ha a ké pet a maga tö mör sé gé ben akar juk meg je le ní te ni, a csúsz kát
tol juk tel je sen jobb ra. Az Át lát szat lan ság op ció nem le het sé ges, ha a ki ad −
vány 256 szí nű mód ban fut. Az Át lát szó szín és az Át lát szat lan ság op ci −
ók hoz még a Ki töl tő min tát (Fill Pattern) is Üres re (H=Hollow) kell ál lí −
ta nunk az Esz köz pa let tán.

A Kép kö zép re (Cen ter Ima ge) op ci ó val a kép ob jek tum kö ze pé re he −
lye zi a kép fájlt. Ezt az op ci ót nem hasz nál hat juk, ha a gördítősávot en ge −
dé lyez zük.

Ha A ke ret át mé re te zé se a kép mé re té hez (Risize Window to Ima ge
Dimensions) op ci ót vá laszt juk, a NeoBook au to ma ti ku san át ál lít ja a Kép
ob jek tum mé re te it a kép fáj lé hoz.

(Cél sze rű a kép nagy sá gát már a kép szer kesz tő ben ak ko ra mé re tű re ál −
lí ta ni, amek ko ra a ki ad vány ban fog sze re pel ni, mi vel a túl nagy mé re tű
kép egy részt sok he lyet igé nyel, más részt a kép be töl té se hosszabb időt
ve het igény be egy las sabb rend szer nél. Ha az ere de ti mé ret sok kal ki sebb
a ki ad vány ban hasz nál té nál, a meg je le nés mi nő sé ge fog rom la ni.)

Op ci o ná li san meg ad ha tunk egy rö vid fel ira tot, ún. Tipp−et (Hint), ami ak −
kor je le nik meg, ha az ol va só a kép fö lött tart ja a kur zort. Amennyi ben több
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so ros tip pet aka runk meg je le ní te ni, a so ro kat a pipa (| = Alt+124) ka rak ter −
rel kell el vá lasz ta ni. Ha nincs rá szük sé günk, hagy juk üre sen a me zőt.

A NeoBook au to ma ti ku san hoz zá ren del egy ob jek tum ne vet a kép ob −
jek tum hoz. Ezt a ne vet meg vál toz tat hat juk az Objejktum neve (Object
Name) me ző ben, de ügyel jünk arra, hogy nem le het két ugyan olyan nevű
ob jek tum egy ki ad vá nyon be lül. Az ob jek tu mok ne vét a NeoBookban jár −
ta sak fel hasz nál hat ják spe ci á lis mű ve le ti pa ran csok se gít sé gé vel ob jek tu −
mok ke ze lé sé hez.

A Kez de ti ál la pot (Initial State) rész ben be ál lít hat juk, hogy az ob jek −
tum Lát ha tó (Visible), il let ve En ge dé lyez ve (Enable) le gyen−e.

Mű ve le tek (Actions)

Le he tő sé günk van spe ci á lis mű ve le tek vég re haj tá sá ra is, ami kor az ol va só 
az egér rel rá kat tint, a kur zort fölé vi szi vagy el hagy ja azt.

A Mű ve le tek kép er nyőn ta lál ha tó a szer kesz tő ab lak, efö lött pe dig az
esz köz sor. A mű ve le ti pa ran cso kat be gé pel het jük köz vet le nül a szer kesz −
tő be, vagy hasz nál hat juk a Mű ve let ki vá lasz tá sa (Select an Action) gom −
bot is. Meg ad ha tunk kü lön bö ző pa ran cso kat az ob jek tum ra kat tin tás ese −
té re a Kat tin tás (Click) ab lak ban, az ob jek tum fölé érés és az ob jek tum el −
ha gyá sa ese té re az Egér be lé pé se (Mouse Enter), il let ve az Egér ki lé pé se
(Mosue Exit) ab lak ban. A mű ve let szer kesz tő ről és a mű ve le ti pa ran csok −
ról a 7. és a 8. fe je zet ben ol vas ha tunk rész le te sen.

Ha A kép moz ga tá sá nak en ge dé lye zé se egér rel (Allow Mouse to
Pan Ima ge) op ció en ge dé lyez ve van, és a kép ob jek tum hoz kat tin tá si mű −
ve le tet is ren de lünk, a kép moz ga tá sa ke rül előbb végrehatjásra, és csak
ez után a kat tin tá si mű ve let.

A Lis ta/Le gör dü lő lis ta esz kö zök 
(List Box/Combo Box Tools)

Mind a Lis ta, mind a Le gör dü lő lis ta se gít sé gé vel az ol va só egy lis ta ele −
mét tud ja ki vá lasz ta ni. Ezek kel az ob jek tu mok kal nagy szá mú ki vá laszt ha −
tó ele met tu dunk el he lyez ni vi szony lag kis he lyen. A Lis ta ob jek tum egy
négy szög ala kú ab lak ban je le ní ti meg az ele me ket egy más alatt, s ha szük −
sé ges, gördítősáv is a ren del ke zés re áll. A Le gör dü lő lis ta ob jek tum sok −
kal ki sebb he lyen fér el, csak a ki vá lasz tott ele met lát hat juk, mel let te egy
kis gomb bal, ami re kat tint va meg je le nik a tel jes lis ta. Mind két ob jek tum tí −
pust ha son ló an ké szít het jük el, és ha son ló an hasz nál hat juk.
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Ah hoz, hogy el he lyez zünk egy Lis ta vagy Le gör dü lő lis ta ob jek tu mot a
ki ad vá nyunk ol da lán, az egér rel húz zunk egy négy szö get arra a hely re,
ahol azt el sze ret nénk he lyez ni. Meg je le nik A Lis ta tu laj don sá gai (List
Box Properties), il let ve A Le gör dü lő lis ta tu laj don sá gai (Combo Box
Properties) ab lak, amely ben be ál lít hat juk az ob jek tu mok kül alak ját és mű −
kö dé sét. A tu laj don sá gok ab lak két – Ál ta lá nos (General) és Mű ve le tek
(Actions) – rész ből áll, ame lye ket a meg fe le lő ikon ra kat tint va ér he tünk el.

Ál ta lá nos (General)

A Lis ta ele mek (List Items) me ző ben meg ad hat juk a lis ta ele me it, ame lye −
ket a Sor vé ge (Enter) bil len tyű vel kell el ha tá rol ni egy más tól. Min den elem −
nek kü lön sor ban kell len nie. Az ele mek szá ma nincs kor lá toz va. Az ob jek −
tum tu laj don sá gai és a be tűk mé re te fog ja meg ha tá roz ni a lis ta meg je le né sét.

A Név sor ba ren de zés (Sort Alphabetically) en ge dé lye zé sé vel a Neo −
Book a lis tát au to ma ti ku san nö vek vő ábé cé sor ba ren de zi az ele mek első
be tű je sze rint.

Ah hoz, hogy a fel hasz ná ló necsak kat tin tás sal, ha nem bil len tyű le ü tés −
sel is ak ti vi zál has sa az ob jek tu mot, a Gyors bil len tyű (Short Cut Key) me −
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ző ben meg ad hat juk a bil len tyű kó dot. Hasz nál ha tunk egy olyan bil len tyűt,
amit ezen a la pon más ra nem hasz ná lunk, vagy akár egy bil len tyű kom bi −
ná ci ót (pl. CTRL+R).

Ne fe lejt sük a fel hasz ná ló val tu dat ni, hogy a bil len tyű kom bi ná ció me −
lyik ob jek tum hoz tar to zik. A leg több prog ram ban egy alá hú zott ka rak ter
je lö li ezt. (A betű előt ti ka lap „^” szim bó lum mal alá hú zott be tűt ké szít he −
tünk: „^Kö vet ke ző” „Kö vet ke ző”−ként fog meg je len ni.)

Op ci o ná li san meg ad ha tunk egy rö vid fel ira tot, ún. Tipp−et (Hint),
ami ak kor je le nik meg, ha az ol va só az ob jek tum fö lött tart ja a kur zort.
Amennyi ben több so ros tip pet aka runk meg je le ní te ni, a so ro kat a pipa
(| = Alt+124) ka rak ter rel kell el vá lasz ta ni. Ha nincs rá szük sé günk,
hagy juk üre sen a me zőt.

Ah hoz, hogy a ki vá lasz tott ele met meg őriz ze a prog ram a fut ta tás köz −
ben, egy vál to zó ne vet kell hoz zá ren del ni. A NeoBook au to ma ti ku san
hoz zá ren del egy vál to zó ne vet, de ezt meg is vál toz tat hat juk A ki vá lasz −
tott elem tá ro lá sá hoz tar to zó vál to zó (Variable to Store Selected Item) 
me ző ben. Fut ta tás alatt a vál to zó vagy az Elem sor szá mát (Item Number)
vagy az Elem szö ve gét (Item Text) fog ja tar tal maz ni at tól füg gő en, hogy
mit ál lí tot tunk be a Vál to zó tar tal ma (Variable Contains) rész nél. A Lis −
ta ob jek tum nál megendedhetjük több elem ki vá lasz tá sát is a Több szö rös
vá lasz tás en ge dé lye zé se (Allow Multiple Selection) be je lö lé sé vel. A ki −
je lölt ele mek sor vé ge jel lel lesz nek el vá laszt va, így pl. a StrParse mű ve let −
tel kell el kü lö ní te nünk azo kat:

StrParse "[ListBox1]" "[#13]" "[SelectedItems]" "[ItemCount]"
AlertBox "Hel lo" "You selected [ItemCount] items."

A NeoBook au to ma ti ku san hoz zá ren del egy ne vet az ob jek tum hoz.
Ezt meg vál toz tat hat juk az Ob jek tum neve (Object Name) me ző ben, de
ügyel jünk arra, hogy nem le het két ugyan olyan nevű ob jek tum egy ki ad −
vá nyon be lül. Az ob jek tu mok ne vét a NeoBookban jár ta sak fel hasz nál −
hat ják spe ci á lis mű ve le ti pa ran csok se gít sé gé vel ob jek tu mok ke ze lé sé hez.

A Kez de ti ál la pot (Initial State) rész ben be ál lít hat juk, hogy az Ob jek −
tum lát ha tó (Visible), il let ve En ge dé lyez ve (Enable) le gyen−e.

Mű ve le tek (Actions)

Le he tő sé günk van spe ci á lis mű ve le tek vég re haj tá sá ra is, ami kor az ol va só 
a kur zort fölé vi szi vagy el hagy ja azt, il let ve ha vál to zás kö vet ke zik be a ki −
vá lasz tott ele mek nél.
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A Mű ve le tek kép er nyőn ta lál ha tó a szer kesz tő ab lak, efö lött pe dig az
esz köz sor. A mű ve le ti pa ran cso kat be gé pel het jük köz vet le nül a szer kesz −
tő be, vagy hasz nál hat juk a Mű ve let ki vá lasz tá sa (Select an Action) gom −
bot is. Meg ad ha tunk kü lön bö ző pa ran cso kat a Ki vá lasz tás meg vál to zá sa 
(Selection Changed) ab lak ban, va la mint az ob jek tum fölé érés és az ob −
jek tum el ha gyá sa ese té re az Egér be lé pé se (Mouse Enter), il let ve az Egér 
ki lé pé se (Mosue Exit) ab lak ban. A NeoBookban több mű ve le ti pa rancs
lé te zik, ame lyek kel hoz zá ad ha tunk, tö röl he tünk, ki ke res he tünk, il let ve
ren dez he tünk ele me ket. A mű ve let szer kesz tő ről és a mű ve le ti pa ran csok −
ról a 7. és a 8. fe je zet ben ol vas ha tunk rész le te sen.

Az Idő zí tő esz köz (Timer Tool)

Ez zel az esz köz zel egy mű ve le ti pa rancs sort hajt ha tunk vég re egy meg −
adott idő el tel té vel. Az idő zí tőt dia film be mu ta tó hoz és olyan teszt hez
hasz nál hat juk, ame lyet adott idő re kell meg ol da ni.

Ah hoz, hogy el he lyez zünk egy idő zí tőt a ki ad vá nyunk ol da lán, az egér −
rel húz zunk egy négy szö get arra a hely re, ahol azt el sze ret nénk he lyez ni.
(Az idő zí tő ob jek tu mot bár hol el he lyez het jük, mi vel a fut ta tás alatt ez nem 
fog meg je len ni.) Meg je le nik Az idő zí tő tu laj don sá gai (Timer Properties)
ab lak, amely ben be ál lít hat juk az ob jek tum kül alak ját és mű kö dé sét. A tu −
laj don sá gok ab lak két – Ál ta lá nos (General) és Mű ve le tek (Actions) –
rész ből áll, ame lye ket a meg fe le lő ikon ra kat tint va ér he tünk el.

Ál ta lá nos (General)

Az In dí tás (Start) rész ben be ál lít hat juk, hogy az idő zí tő Au to ma ti ku san az
ol dal meg je le né se kor (Automatically when Page is Displa yed) in dul jon.
Ezt ál ta lá ban arral hasz nál juk, hogy az ol va só csak egy bi zo nyos ide ig lát −
has sa az ol dalt, mi e lőtt to vább men ne. Ha a Vár jon a „TimerStart” mű ve −
let re (Wait for “TimerStart" Action) op ci ót vá laszt juk, az idő zí tő egé szen
ad dig nem in dul el, amíg egy TimerStart (Idő zí tő in dul) pa ran csot nem
kap. Ezt a pa ran csot pél dá ul egy nyo mó gomb meg nyo má sá val vagy egy
figyelemeztető ab lak OK gomb já nak le nyo má sá val ak ti vi zál hat juk.

TimerStart "Timer1"
Az Idő in ter val lu mot (Time Interval) mil li sze kun dum ban kell meg ad ni. (1 

má sod perc = 1000 mil li sze kun dum.) Az idő zí tő ak ti vá lá sa után a meg adott
idő eltelvével fog a hoz zá tár sí tott mű ve le ti pa rancs vég re haj tás ra ke rül ni.
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Ha be je löl jük Az idő zí tő le ál lí tá sa az ol dal el ha gyá sa kor (Stop Timer 
when Leaving Page) op ci ót, az idő zí tő au to ma ti ku san ki kap csol, ha egy
má sik ol dal ra ug runk. Ha nem hasz nál juk ezt az op ci ót, a TimerStop
(Idő zí tő le ál lí tá sa) mű ve le ti pa ran csot kell hasz nál nunk az idő zí tő ki kap −
cso lá sá hoz.

A NeoBook au to ma ti ku san hoz zá ren del egy ne vet az ob jek tum hoz.
Ezt meg vál toz tat hat juk az Ob jek tum neve (Object Name) me ző ben, de
ügyel jünk arra, hogy nem le het két ugyan olyan nevű ob jek tum egy ki ad −
vá nyon be lül. Az ob jek tu mok ne vét a NeoBookban jár ta sak fel hasz nál −
hat ják spe ci á lis mű ve le ti pa ran csok se gít sé gé vel ob jek tu mok ke ze lé sé hez.

Mű ve le tek (Actions)

Az itt meg adott mű ve le ti pa ran cso kat fog ja a ki ad vá nyunk vég re haj ta ni,
ami kor az adott idő in ter val lum le te lik.

A Mű ve le tek kép er nyőn ta lál ha tó a szer kesz tő ab lak, efö lött pe dig az
esz köz sor. A mű ve le ti pa ran cso kat be gé pel het jük köz vet le nül a szer kesz −
tő be, vagy hasz nál hat juk a Mű ve let ki vá lasz tá sa (Select an Action) gom −
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bot is. A mű ve let szer kesz tő ről és a mű ve le ti pa ran csok ról a 7. és a 8. fe je −
zet ben ol vas ha tunk rész le te sen.

Mi u tán a mű ve le tek vég re haj tás ra ke rül tek, az idő zí tő új ból in dul egé −
szen ad dig, amíg nem ál lít juk le Az idő zí tő le ál lí tá sa az ol dal el ha gyá sa −
kor (Stop Timer when Leaving Page) op ci ó val, vagy a TimerStop mű ve −
le ti pa ranccsal.

A Web−bön gé sző (Web Browser) esz köz

A Web−böngésző ob jek tum mal HTML do ku men tu mo kat és más interenes
tar tal ma kat tu dunk meg je le ní te ni a ki ad vá nyunk ban. Élő internetes kap −
cso la tot hoz ha tunk lét re a web ol da lunk kal, ahol az ak tu á lis hí rek ről tá jé −
koz tat hat juk az ol va sót, vagy a té má hoz tar to zó web ol da la kat te kint he ti
meg az ol va só, de akár egy biz ton sá gi online rend szer hez csat la koz va meg −
ren de lést ad hat fel ter mé kek re az ol va só. A Web−böngésző ob jek tum hoz
Mic ro soft Internet Explorer 4.0 vagy ma ga sabb ver zió szük sé ges! Ter mé −
sze te sen egy mű kö dő internetes kap cso lat is szük sé ges, ha a vi lág há lón ta −
lál ha tó web ol dalt sze ret nénk meg mu tat ni.

Ah hoz, hogy el he lyez zünk egy Web−böngésző ob jek tu mot a ki ad vá −
nyunk ol da lán, az egér rel húz zunk egy négy szö get arra a hely re, ahol azt el
sze ret nénk he lyez ni. Meg je le nik A web−böngésző tu laj don sá gai (Web
Browser Properties) ab lak, amely ben be ál lít hat juk a kül alak ját és mű kö dé −
sét. A tu laj don sá gok ab lak két – Ál ta lá nos (General) és Mű ve le tek
(Actions) – rész ből áll, ame lye ket a meg fe le lő ikon ra kat tint va ér he tünk el.

Ál ta lá nos (General)

Az Internet cím vagy HTML fájl (Internet Address or HTML File) me −
ző ben a meg je le ní te ni kí vánt web ol dal el éré si út vo na lát kell meg ad nunk.
A mező mel lett ta lál ha tó map pa ikon se gít sé gé vel a szá mí tó gé pün kön ta −
lál ha tó HTML do ku men tu mot tud juk meg ke res ni. Az internetes cí met a
BrowserGoTo mű ve le ti pa ranccsal is meg tud juk adni, il let ve vál toz tat ni.

Ha a szá mí tó gé pünk ről vá lasz tunk HTML fájlt, ügyel jünk arra, hogy a
NeoBook ezt a fájlt és a hoz zá tar to zó ké pe ket nem for dít ja be a ki ad vány −
ba, így eze ket mel lé kel nünk kell a ki ad vány hoz.

Há rom vál to zó áll ren del ke zé sünk re, amely in for má ci ók kal tud szol gál −
ni az ép pen meg je le ní tett web ol dal ról, il let ve HTML fájl ról. A NeoBook
au to ma ti ku san hoz zá ren de li a vál to zó ne ve ket, de eze ket meg is vál toz tat −
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hat juk az adott me zők ben. A leg több NeoBook vál to zó val szem ben ezek
csak ol vas ha tók, és nem mó do sít ha tó ak. A vál to zók a kö vet ke zők:

Vál to zó az ak tu á lis cím tá ro lá sá hoz (Variable to Store Current
Address): En nek a vál to zó nak a tar tal ma au to ma ti ku san fris sí tés re ke rül,
min dig a bön gé sző ak tu á lis cí mé vel fog meg egyez ni. Ez kez det ben meg egye −
zik az Interet cím vagy HTML fájl me ző ben meg adott cím mel, de meg vál to −
zik, ami kor az ol va só más web ol dal ra lá to gat. (Fut ta tás alatt a BrowserGoTo
mű ve let tel tud juk meg vál toz tat ni en nek a vál to zó nak a tar tal mát.)

Vál to zó az ak tu á lis web ol dal cím fel ira tá nak tá ro lá sá hoz (Variable to 
Store Current Web Page Title): Ez a vál to zó tar tal maz za az ép pen meg je −
le ní tett weboldal cím fel ira tát. Ezt a fel ira tot a HTML prog ram kód ban a ké −
szí tő je adta meg. Az ál ta lá nos bön gé szők – mint az Internet Explorer vagy a 
Netscape Navigator – ál ta lá ban a kép er nyő fel ső ré szén je le ní tik ezt meg. A 
ki ad vá nyunk ban mi is meg te het jük, ha el he lye zünk egy Egy sze rű felirat
(Simple Text) ob jek tu mot en nek a vál to zó nak a ne vé vel.

Vál to zó a bön gé sző ál la pot sor szö ve gé nek tá ro lá sá hoz (Variable to
Store Browser's Sta tus text): Ez a vál to zó tar tal maz za az ép pen ak tu á lis
ál la pot sor in for má ci ót. Ez ak kor vál to zik meg, ami kor egy új do ku men tu −
mot tölt be a bön gé sző, vagy az ol va só egy hiperkapcsoló fö lött tart ja a
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kur zort. Ezt az in for má ci ót szin tén meg oszt hat juk a ki ad vá nyunk ol va só i −
val, amennyi ben el he lye zünk egy Egy sze rű felirat (Simple Text) ob jek tu −
mot az ol da lon, ami en nek a vál to zó nak a ne vét tar tal maz za.

A Meg je le ní té si be ál lí tá sok nál (Display Option) meg ad hat juk, hogy
en ge dé lyez zük−e az ol va só szá má ra a Szö veg kör nye zet menü (Context
Menu) meg je le nít he tő sé gét. Ezt ál ta lá ban az egér jobb gomb já val le het
elő hív ni a bön gé sző ab la ká ban, ami na vi gá lá si le he tő sé get és kü lön bö ző
pa ran cso kat kí nál az ol va só szá má ra. Ha nem akar juk, hogy az ol va só
hoz zá fér jen ezek hez a pa ran csok hoz, kap csol juk ki ezt a le he tő sé get. Ha
be je löl jük a Csen des üzem mód (Silent Mode) op ci ót, meg aka dá lyoz hat −
juk, hogy a bön gé sző bár mi lyen üze ne tet vagy pár be széd ab la kot meg je le −
nít sen. Pél dá ul ha a Csen des üzem mó dot ki kap csol juk, a BrowserPrint
(bön gé sző nyom ta tás) pa rancs meg je le ní ti a Win dows nyom ta tá si ab la −
kát a nyom ta tás előtt. Amennyi ben a Csen des üzem mó dot be kap csol −
juk, a do ku men tum azon nal a nyom ta tó ra ke rül a nyom ta tá si ab lak meg −
je le ní té se nél kül. A Gördítősáv el rej té se (Hide Scroll Bars) op ci ót en ge −
dé lyez ve a bön gé szőt gördítősáv nél kül fog ja meg je le ní te ni.

A Fel buk ka nó ab la kok el fo gá sa (Trap Popup Win dows) op ció en ge −
dé lye zé sé vel, amennyi ben a bön gé sző új ab lak meg nyi tá sá ra kap uta sí −
tást, a NeoBook an nak tar tal mát egy olyan ab lak ba irá nyít ja át, ame lyik
egy NeoBook Web−böngésző ob jek tu mot tar tal maz. Ha ezt az op ci ót le −
tilt juk, az új ab lak az Internet Exporerben fog meg je len ni.

Az Esz köz sor meg je le ní té se (Show Tool Bar) op ció en ge dé lye zé sé vel 
a NeoBook au to ma ti ku san hoz zá ad egy egy sze rű na vi gá ci ós sort a bön −
gé sző höz. A na vi gá ci ós sor tar tal maz egy Vissza (Backward), egy Elő re
(Forward), egy Le ál lí tás (Stop) és egy Fris sí tés (Refresh) gom bot. Az
esz köz sor hoz tar to zó ké pek a NeoBook 4\Buttons\Resources map pá −
ban van nak. Szük ség sze rint mó do sít hat juk eze ket a ké pe ket egy raj zo ló −
prog ram mal, de a mé re te it ne vál toz tas suk meg!

A Stá tus sor meg je le ní té se (Show Sta tus Bar) op ci ót en ge dé lyez ve a
bön gé sző al ján meg je le nik egy egy sze rű stá tus sor. A stá tus sor au to ma ti −
ku san meg je le ní ti a bön gé sző ak tu á lis stá tus szö ve gét. Ami kor a bön gé sző
egy fájl le töl té sé re vár, egy fo lya ma tot jel ző ábra is meg je le nik.

A NeoBook au to ma ti ku san hoz zá ren del egy ne vet az ob jek tum hoz.
Ezt meg vál toz tat hat juk az Ob jek tum neve (Object Name) me ző ben, de
ügyel jünk arra, hogy nem le het két ugyan olyan nevű ob jek tum egy ki ad −
vá nyon be lül. Az ob jek tu mok ne vét a NeoBookban jár ta sak fel hasz nál −
hat ják spe ci á lis mű ve le ti pa ran csok se gít sé gé vel ob jek tu mok ke ze lé sé hez.
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A Kez de ti ál la pot (Initial State) rész ben be ál lít hat juk, hogy az ob jek −
tum Lát ha tó (Visible), il let ve En ge dé lyez ve (Enable) le gyen−e.

Ha a Fo ko zott biz ton ság (Enhanced Security) op ci ót en ge dé lyez zük,
a NeoBook nem en ge dé lye zi a le het sé ges ve szé lyes mű ve le te ket, ame lye −
ket vég re kel le ne haj ta ni, azért, mert a HTML hiperkapcsolóba van nak
be ágyaz va. (Lásd NeoBook mű ve le tek be ágya zá sa egy HTML do ku −
men tum ba.) Til tott mű ve le tek: Run (Fut ta tás), DOSCommand (DOS pa −
rancs), ExecuteAddOn (Be dol go zó vég re haj tá sa), FileCopy (Fájl má so −
lá sa), FileDelLine (Fájl sor tör lé se), FileErase (Fájl tör lé se), FileInsLine
(Fájl sor be szú rá sa), FileRead (Fájl ol va sá sa), FileWrite (Fájl írá sa),
SendKeys (Bil len tyű le ü tés kül dé se), FileSaveVars (Fájl vál to zók men −
té se), CreateFolder (Map pa lét re ho zá sa), RemoveFolder (Map pa tör lé −
se), RegistryRead (Re gisz ter ol va sá sa), RegistryWrite (Re gisz ter írá sa), 
SendMail (Le vél kül dé se), ExtractFile (Fájl ki bon tá sa), Suspend (Fel −
füg gesz tés), RunNeoBook (NeoBook fut ta tá sa), ClickMouse (Egér kat −
tin tás) és a be dol go zó mű ve le tek. Ne en ge dé lyez zük a Fo ko zott biz ton −
ság (Enhanced Security) op ci ót, ha azt akar juk, hogy ezek a mű ve le tek
vég re haj tás ra ke rül je nek. Ha ez a web−böngésző esz köz kor lá to zás nél kül
kap cso lód hat az internetre, ak kor cél sze rűbb ezt az op ci ót en ge dé lyez ni.

Mű ve le tek (Actions)

Le he tő sé günk van spe ci á lis mű ve le tek vég re haj tá sá ra is, mi e lőtt egy új
web ol dal ra na vi gál na az ol va só, egy web ol dal le töl té sé nek kez de te kor, il −
let ve ami kor a le töl tés be fe je ző dött.

A Mű ve le tek (Actions) kép er nyőn ta lál ha tó a szer kesz tő ab lak, efö lött
pe dig az esz köz sor. A mű ve le ti pa ran cso kat be gé pel het jük köz vet le nül a
szer kesz tő be, vagy hasz nál hat juk a Mű ve let ki vá lasz tá sa (Select an
Action) gom bot is. Meg ad ha tunk kü lön bö ző pa ran cso kat a Na vi gá lás
előtt (Before Navigate), a Le töl tés kez de te kor (Download Begin) és a
Le töl tés be fe je zé se kor (Download complete) ab la kok ban. A mű ve let −
szer kesz tő ről és a mű ve le ti pa ran csok ról a 7. és a 8. fe je zetben ol vas ha −
tunk rész le te sen.

A Na vi gá lás előtt (Before Navigate) ab lak ban meg aka dá lyoz hat juk,
hogy az ol va só el hagy ja az adott ol dalt, vagy olyan web ol da la kat lá to gas −
son meg, ame lye ket nem aka runk. A ki ad vány fut ta tá sa alatt meg aka dá −
lyoz hat juk vagy át irá nyít hat juk a na vi gá ci ót az ak tu á lis URL cí met tar tal ma −
zó vál to zó tar tal má nak ki cse ré lé sé vel a Na vi gá lás előtt (Before Navigate)
mű ve let ben. Pél dá ul a kö vet ke ző uta sí tás so ro zat a Na vi gá lás előtt (Before
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Navigate) mű ve let ben meg aka dá lyoz za, hogy az ol va só más hon la po kat lá −
to gas son meg, mint a NeoSoft. Corp. web ol da lai:

SearchStr "neosoftware.com" "[WebBrowser1Addr]" "[Found]"
If "[Found]" "=" "0"

SetVar "[WebBrowser1Addr]" ""
AlertBox "Fi gyel mez te tés" "El né zést, de ez a web ol dal nem meg en ge dett!"

EndIf
A Na vi gá lás előtt (Before Navigate) mű ve le tet fel hasz nál hat juk egy

nap ló ál lo mány lét re ho zá sá ra is, amely ben a meg lá to ga tott ol da lak cí me it
gyűjtük össze.

FileWrite "latogatas.log" "Append" "[Time] [WebBrowser1Addr]"
A [Time] vál to zó az ak tu á lis idő pon tot adja hoz zá a latogatas.log fájl hoz 

a meg lá to ga tott web ol da lak címe elé.
A Le töl tés kez de te kor (Download Begin) és a Le töl tés be fe je zé se kor

(Download complete) mű ve le te ket a le töl té si fo lya mat ak ti vi zál ja. Eze ket a
mű ve le te ket pél dá ul egy üze net meg je le ní té sé re vagy egy ani má ció le ját −
szá sá ra hasz nál hat juk an nak jel zé sé re, hogy a szá mí tó gép ép pen dol go zik.
NeoBook mű ve le tek be ágya zá sa egy HTML do ku men tum ba
A NeoBook 4.1.1−es vál to za tá tól kezd ve le he tő sé günk van arra, hogy spe −
ci á lis hiperkapcsolókat ad junk HTML do ku men tu mok hoz, így NeoBook
mű ve le te ket hajt ha tunk vég re. Ha HTML szer kesz tőt hasz ná lunk – mint
pl. a Mic ro soft FrontPage®−et –, egy sze rű en a NeoBook mű ve le tet kell
be ír nunk a meg szo kott URL cím he lyett, ami kor hiper kapcsolót ho zunk
lét re, csak egy “neobook:” pa ran csot kell elé ír nunk. Pél dá ul:

neobook:GotoPage “Main”
A “neobook:” hoz zá adá sá val a hiperkapcsoló uta sít ja a web−böngészőt,
hogy a NeoBooknak kell vég re haj ta nia a pa ran csot az Internet Explorer
he lyett. Ez csak ak kor mű kö dik, ha a HTML do ku men tum a NeoBook
Web−böngésző esz kö zé ben je le nik meg. Az önál ló an futó bön gé szők,
mint az Internet Explorer vagy a Netscape Navigator nem tud ja vég re −
haj ta ni a NeoBook mű ve le te it!

Ha a HTML do ku men tu mun kat sa ját ma gunk akar juk szer kesz te ni, a
NeoBook kap cso ló kód ja a kö vet ke ző kép pen néz ki:

Kat tint son ide <a href="neobook:GotoPage %22Main%22">link</a>, hogy egy má sik
NeoBook ol dal ra ugor jon.

Fi gyel jük meg a spe ci á lis kó dot (%22), ami nek a he lyén idé ző je let vár −
nánk a mű ve let pa ra mé te re i nél. Mi vel az idé ző jel nek más je len té se van a
HTML nyelv ben, nem tud juk azt köz vet le nül hasz nál ni, ezért hasz nál juk
he lyet te a %22 kó dot. Ha HTML szer kesz tőt hasz ná lunk, ak kor nem
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szük sé ges ezt hasz nál nunk, a szer kesz tő au to ma ti ku san ki cse ré li a spe ci á −
lis ka rak te re ket.

Ha egy nél több mű ve le tet aka runk vég re haj tat ni a hiperkapcsolóval,
egy má sik spe ci á lis kód dal te het jük ezt meg: %0D (%+nul la+D). Ez egy
he xa de ci má lis kód a sor vége je lö lé sé re. Pél dá ul:

Kat tints ide <a href="neobook:AlertBox %22Helló%22 %22Az ol da lak meg vál to zá sa.
%22%0DGotoPage %22Main%22">link</a>, hogy egy má sik NeoBook ol dal ra ugor jon.

Ha a HTML szer kesz tő nem en ge dé lye zi a %0D kó dot, hasz nál hat juk he −
lyet te a ASCII #0182−t. Pél dá ul:

Kat tints ide <a href="neobook:AlertBox %22Helló%22 %22Az ol da lak meg vál toz ta tá sa.
%22%0GotoPage %22Main%22">link</a> , hogy egy má sik NeoBook ol dal ra ugor jon.

Biz ton sá gi okok ból a ve szé lyes mű ve le tek, mint a FileWrite, FileErase
stb. nem hajt ha tók vég re a web−böngészővel, ha csak nem ál lít juk ezt be a
Fo ko zott biz ton ság (Enhanced Security) op ci ó nál.

A NeoBook for dí tó prog ram ja nem ér zé ke li a HTML do ku men tum ba
ágya zott mű ve le tek nél hasz nált kül ső fáj lo kat. Ha olyan NeoBook mű ve −
le tet hasz ná lunk, ame lyik szö ve ges vagy mé dia fáj lok ra hi vat ko zik, ak kor
va la hol má sutt a ki ad vá nyunk ban eze ket hoz zá kell kap csol nunk, vagy
hasz nál junk más mód szert an nak ér de ké ben, hogy a szük sé ges fáj lok a le −
for dí tott exe ki ad vánnyal együtt le gye nek.
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7. A mű ve le tek és a vál to zók

Mű ve le tek hoz zá adá sa ob jek tu mok hoz, ol da lak hoz, ki ad vány hoz

A vál to zók hasz ná la ta

Vál to zók lét re ho zá sa

Vál to zó töm bök

Fenn tar tott glo bá lis vál to zók

Spe ci á lis ka rak te rek hasz ná la ta

Az elő ző fe je zet ben ol vas hat tuk ar ról, hogy min den ele met (szö veg, kép,
gomb stb.), amit a ki ad vá nyunk ban hasz ná lunk, ob jek tum nak ne ve zünk.
Ezek vi zu á lis ha tá sán felül fel ada to kat is vég re hajt hat nak. Ez le het egy
egy sze rű ug rás egy má sik ol dal ra, de egy bo nyo lult szá mí tás is. Min den
elem a feladadát spe ci á lis uta sí tá so kon ke resz tül hajt ja vég re, ami alap ján
a Neo Book el vég zi azt. Eze ket az uta sí tá so kat a NeoBookban mű ve le tek −
nek ne vez zük.

Az ob jek tu mok hoz ren delt mű ve le tek au to ma ti ku san ke rül nek vég re haj −
tás ra va la mi lyen ese mény ha tá sá ra. Ilyen ese mény le het egy egér kat tin tás,
egy egér moz ga tás, egy bil len tyű le nyo má sa stb., de nem mind egyik ob jek −
tum ra van ha tás sal az összes ese mény. Pél dá ul egy nyo mó gomb ak kor
hajt hat vég re mű ve le te ket, ami kor azt le nyom juk vagy el ha lad fö löt te a kur −
zor, de az idő zí tő ob jek tum nem re a gál az egér moz gás ra.

Az ol da lak hoz szin tén ren del he tünk mű ve le te ket, ame lyek ak kor ke rül −
nek vég re haj tás ra, ami kor az ol va só az ol dal hoz ér vagy el hagy ja azt.
Ugyan így maga a ki ad vány is végrehatjhat adott mű ve le te ket, ami kor azt
el in dít ják vagy be zár ják. Eze ken felül szö veg ré szek is tar tal maz hat nak mű −
ve le ti uta sí tá so kat, ami ket hiperkapcsolóknak ne ve zünk.

7.1. Mű ve le tek hoz zá adá sa ob jek tu mok hoz,
ol da lak hoz, ki ad vány hoz

Sze ren csé re nem szük sé ges olyan ma gas szin tű prog ra mo zá si nyelv is me −
re te mint a Java vagy C++ ah hoz, hogy a NeoBook mű ve le te it hasz nál ni
tud juk. Bár a NeoBook szin ta xis ha son lít egy ha gyo má nyos prog ram −
nyelv hez, de an nál sok kal ke vés bé komp lex, és sok kal könnyebb el sa já tí −
ta ni. A leg több mű ve le tet egy sze rű en ki vá laszt hat juk egy lis tá ból, és a
meg je le nő pár be széd ab lak ban meg ad hat juk a szük sé ges pa ra mé te re ket.
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A Mű ve le ti kép er nyő kö ze pén ta lál ha tó a szer kesz tő ab lak, fö löt te az
esz köz sor, alul pe dig az ese mé nyek hez tar to zó fü lek. Amennyi ben a ki vá −
lasz tott elem hez több fé le mű ve le ti ese mény tar to zik, azok neve meg je le −
nik eze ken a fü le ken. Min den egyes ese mény hez kü lön bö ző mű ve le te ket
ren del he tünk hoz zá.

A mű ve le te ket be gé pel het jük köz vet le nül a szer kesz tő be, de egy lis tá −
ból is ki vá laszt hat juk eze ket a Mű ve let ki vá lasz tá sa (Select an Action)
gomb se gít sé gé vel. A lis ta tar tal maz za a NeoBook mű ve le ti pa ran cso kat,
va la mint a be dol go zók (plug−ins) pa ran csa it. (A be dol go zók ról az 5. fe je −
zet ben ol vas ha tunk.)

Mű ve le ti pa ran csok be hí vá sa fájból (Im port text).

Szö veg ex por tá lá sa fájl ba (Ex port text).

A mű ve let szer kesz tő tar tal má nak nyom ta tá sa (Print)

A ki je lölt szö veg ki vá gá sa a vá gó lap ra (Cut).
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A ki je lölt szö veg má so lá sa a vá gó lap ra (Copy).

Szö veg be il lesz té se a vá gó lap ról (Paste).

A ki je lölt szö veg tör lé se (Delete).

Tel jes kép er nyős mű ve le ti szer kesz tő meg je le ní té se

Kur zor hely ze te (sor/ka rak ter)

A mű ve le tek ka te gó ri ák sze rint van nak cso por to sít va, a ka te gó ri ák hoz
tar to zó iko nok a kép er nyő jobb ol da lán he lyez ked nek el. Egy ikon ra kat −
tint va a bal ol da lon meg je len nek a hoz zá tar to zó mű ve le tek. Egy rö vid le −
írás je le nik meg a kép er nyő al ján az adott mű ve let ről, ami kor a kur zort a
mű ve let fö lött tart juk. A mű ve le tet egy kat tin tás sal tud juk ki vá lasz ta ni.

Amennyi ben to váb bi pa ra mé te rek meg adá sá ra van szük ség, meg je le −
nik egy pár be széd ab lak a szük sé ges in for má ci ók meg kér de zé sé hez. Pél −
dá ul a GotoPage (Ug rás egy ol dal ra) mű ve let nek szük sé ge van an nak az
ol dal nak a ne vé re, amely re az ug rás tör té nik. Mi u tán ki töl töt tük a meg fe −
le lő ada to kat, a NeoBook au to ma ti ku san el ké szí ti a meg fe le lő pa rancs
for má tu mot, és be il lesz ti a szer kesz tő be.

To váb bi pa ran cso kat a fen ti lé pé sek is mét lé sé vel te he tünk meg. Az új pa −
rancs a vil lo gó kur zor he lyé re fog ke rül ni. Ha több mű ve le tet il lesz tünk be,
azok a szer kesz tő ben ta lál ha tó sor rend ben ke rül nek vég re haj tás ra. Az egyes
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mű ve le te ket a bil len tyű zet se gít sé gé vel át szer keszt het jük, de ha két szer rá kat −
tin tunk a mű ve let so rá ra, meg je le nik a hoz zá tar to zó pár be széd ab lak.

A mű ve le tek nek spe ci á lis for má ja van, hogy a NeoBook fel dol goz has −
sa azt. A Mű ve let ki vá lasz tá sa (Select an Action) gomb se gít sé gé vel be il −
lesz tett mű ve le tek nél a NeoBook au to ma ti ku san ezt a for má tu mot ál lít ja
elő, de amennyi ben kéz zel gé pel jük be, ügyel nünk kell a szin ta xis ra. Ezek
kö zül a leg fon to sab bak:

A mű ve let ne vé nek kell elöl len nie, majd ezt kö ve tik a pa ra mé te rek (ha
van). Min den egyes pa ra mé tert idé ző je lek (") közé kell ten ni, és szó köz zel
kell el vá lasz ta ni egy más tól. A mű ve le tet a hoz zá tar to zó pa ra mé te rek kel
együtt egy sor ba kell írni. Azok nál a mű ve le tek nél, ame lyek több sort tud −
nak meg je le ní te ni (pl. AlertBox, MessageBox), a sor tö rést egy spe ci á lis,
ún. pipa ka rak ter rel (|=Alt+124) kell je löl ni, nem pe dig az Enter gomb bal.

Pél dá ul az AlertBox (Fi gyel mez te tő ab lak) mű ve let egy windowsos
pár be széd ab la kot je le nít meg a meg adott szö veg gel. Ez a mű ve let két pa −
ra mé tert igé nyel: az első a pár be széd ab lak cím so rá nak fel ira ta, a má so dik 
pe dig maga az üze net. A meg fe le lő szin ta xis a kö vet ke ző:

AlertBox "Üd vöz let" "Üd vö zöl jük az|elekt ro ni kus ki ad vány|vi lá gá ban!"
A mű ve let a kö vet ke ző kép pen fog ja vég re haj ta ni a pa ran csot:
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7.2. A vál to zók hasz ná la ta

A vál to zó a szá mí tó gép me mó ri á já nak egy ré sze, ahol ide ig le ne sen ada to −
kat tu dunk tá rol ni a ki ad vá nyunk fut ta tá sa alatt. A vál to zók tar tal maz hat −
nak szö ve get, szá mot, cí met, ada tot vagy bár mi mást. A vál to zó tar tal mát
fel hasz nál hat juk szá mí tá sok hoz, be il leszt het jük szö ve ges kör nye zet be, be −
ol vas hat juk egy kül ső fájl ból, vagy ki is írat hat juk egy fájl ba stb.

Több ob jek tum, mint pél dá ul a Ki je lö lőnégy zet (Check Box) és a Szö −
veg be vi te li mező (Text Entry Field) a vál to zót a sa ját ál la po tá nak, il let ve
tar tal má nak meg őr zé sé re hasz nál ja. Eze ket, va la mint a mű ve le tek kel lét −
re ho zott vál to zó kat a ki ad vány ban bár hol fel hasz nál hat juk. Pél dá ul a szö −
veg be vi te li mező ob jek tum se gít sé gé vel meg kér dez zük az ol va só ne vét,
amit egy teszt ered mé nyé vel együtt tá rol ha tunk, vagy egy má sik ol da lon
meg szó lít hat juk az ol va sót, így sze mély re sza bott ki ad ványt ké szít he tünk.

Min den vál to zó nak más−más ne vet kell ad nunk. Cél sze rű ezek nek a
vál to zó tar tal má ra uta ló nak len ni ük. A NeoBookban a vál to zó kat min dig
szög le tes zá ró jel be [ ] kell ten ni. A NeoBook így is me ri fel, hogy vál to zó ról 
van szó, és nem szö veg ről:

Vál to zók: [valasz] [ar] [eredmeny]
Szö veg: valasz ar eredmeny
Van nak olyan vál to zó ne vek, ún. fenn tar tott vál to zók, ame lye ket a

NeoBook hasz nál. Eze ket a ne ve ket nem ad hat juk meg vál to zó nak, de
ter mé sze te sen hasz nál hat juk őket (lásd Fenn tar tott glo bá lis vál to zók).

A vál to zó ra egy sze rű en a vál to zó ne vé vel utal ha tunk – ter mé sze te sen
szög le tes zá ró je lek kö zött. A kö vet ke ző pél dá ban egy adat sort ol va sunk
be az [adat] vál to zó ba a min ta.txt fájl ból a FileRead mű ve let tel:

FileRead "C:\MyFiles\min ta.txt" "1" "[adat]"
A vál to zó kat a ki ad vány ban bár me lyik szö ve ges ob jek tu má ba is be il −

leszt het jük. Pél dá ul egy nyo mó gomb fel ira ta le het a kö vet ke ző (amennyi −
ben már elő ző leg meg kér dez tük az ol va sónk ne vét):

[nev], kér lek, nyomd meg ezt a gom bot a foly ta tás hoz!

7.3. Vál to zók lét re ho zá sa

Egy vál to zót lét re hoz ni a NeoBookban vi szony lag egy sze rű, mi vel – egyes
prog ram nyel vek kel el len tét ben – nem szükéséges elő re le fog lal nunk hoz zá
he lyet a szá mí tó gép me mó ri á já ban, mi e lőtt azt hasz nál nánk. A Neo −
Bookban ami kor uta lunk egy vál to zó ra, au to ma ti ku san lét re hoz za azt. Vi −

145



szont né hány eset ben szük sé günk le het elő re de fi ni ál nunk a vál to zót. Ilyen
eset le het, ha kez de ti ér té ket aka runk meg ad ni a vál to zó nak, ami kor a ki ad −
vány el in dul. Eb ben az eset ben a SetVar mű ve le tet kell hasz nál nunk:

SetVar "[nev]" "Is me ret len"
SetVar "[osszeg]" "1000""

Bár a NeoBook a ki ad vány be zá rá sa kor a me mó ri á ban tá rolt összes
vál to zót tör li, ha na gyon sok vál to zót hasz ná lunk, a ki ad vány sok me mó ri −
át fog lal le, így a rend szer le las sul hat. En nek el ke rü lé se ér de ké ben a már
nem hasz nált vál to zó kat ma gunk is tö röl het jük a me mó ri á ból:

SetVar "[nev]"  ""
SetVar "[osszeg]" ""

7.4. Vál to zó töm bök

A NeoBookban hasz nál ha tunk össze tett vál to zót is, amit tömb nek ne ve −
zünk. Egy tömb egy adott vál to zó so ro za ta. A tömb egy ele mét a tömb
neve és az elem sor szá ma ha tá roz za meg. Pél dá ul egy tíz elem ből álló Ne −
vek tömb a kö vet ke ző vál to zók ból áll: [Nevek1], [Nevek2], ..., [Nevek10].

A töm bök ele me it lét re hoz hat juk exp li cit mó don: [Nevek1] vagy össze −
tet ten is: [Ne vek[x]], ahol [x] egy nu me ri kus ér ték. Az ilyen töm bö ket fel −
hasz nál hat juk egy fájl so ra i nak tá ro lá sá ra:

FileLen "min ta.txt" "[Fhossz]"
Loop "1" "[Fhossz]" "[x]"

FileRead "min ta.txt" "[x]" "[Ne vek[x]]"
EndLoop

A mű ve let sor vég re haj tá sa után az ele mek szá ma meg fog egyez ni a fájl 
so ra i nak szá má val ([Fhossz]). (A FileLen mű ve let meg szá mol ja a min −
ta.txt fájl so ra it, és el tá rol ja a [Fhossz] vál to zó ban. To váb bi in for má ci ó kat
a mű ve le tek ről a 8. fe je zet ben ol vas ha tunk.) A tömb ele me it el ér het jük
köz vet le nül, pl.:

AlertBox "Ered mény" "5. sor = [Nevek5]",
vagy a tel jes töm böt is ki ol vas hat juk egy szer re:

Loop "1" "[Fhossz]" "[x]"
AlertBox "Ered mény" "[x]. sor = [Ne vek[x]]"

EndLoop
Az egy sze rű vál to zók hoz ha son ló an nem szük sé ges a me mó ri á ból ki −

tö röl ni a töm böt, de ha szük sé ges, meg te het jük ezt egy lé pés ben a
DeleteArray mű ve let tel:

DeleteArray "[Ne vek]" "[Flen]"
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7.5. Fenn tar tott glo bá lis vál to zók

Több olyan fon tos vál to zó van, ame lye ket a NeoBook au to ma ti ku san lét −
re hoz, és azt fris sí ti. Ezek a vál to zók a kiadányunk ál la po tá ról, az ol va só
szá mí tó gé pé ről, az ak tu á lis idő ről, dá tum ról stb. tar tal maz in for má ci ó kat.
Eze ket a vál to zó kat szin tén bár hol fel hasz nál hat juk a ki ad vá nyunk ban.

A csak ol vas ha tó glo bá lis változók

Ezek nek a vál to zók nak az első cso port ja csak ol vas ha tó, ami azt je len ti,
hogy eze ket meg je le nít het jük, de nem vál toz tat hat juk meg a SetVar vagy
más mű ve le ti pa rancs se gít sé gé vel.

[PageTitle] Az adott ol dal címe
[PageNumber] Az adott ol dal sor szá ma
[P] ugyan az mint [PageNumber]
[Time] Az ak tu á lis idő (óra:perc:má sod perc DE/DU)
[Time24] Az ak tu á lis idő 24 órás for má tum ban
[Hour] Az ak tu á lis óra
[Minute] Az ak tu á lis perc
[Second] Az ak tu á lis má sod perc
[DateShort] A dá tum windowsos rö vid for má ja 

(pl.: 00/03/23)
[DateLong] A dá tum windowsos hosszú for má ja 

(pl.: 2000. már ci us 23.)
[Month] Az adott hó nap neve (pl. már ci us)
[MonthNum] Az adott hó nap sor szá ma (pl. 3)
[Day] Az adott nap neve (pl. hét fő)
[DayNum] Az adott nap sor szá ma
[DbfError] Az adat bá zis ban fel lé pő hiba (NeoDB plug−in)
[Year] Az ak tu á lis év (pl. 2001)
[CDRomDrive] Az első CD−ROM meghatjó be tű je le vagy

„Error”, ha nincs
[CommandLine] Pa rancs sor pa ra mé te rek, amit a ki ad vány nak

kül de nek
[NetworkDrive] Az első há ló za ti meg haj tó be tű je le vagy „error”, 

ha nincs
[PubAuthor] A ki ad vány szer ző je, amit a Ki ad vány be ál lí tá sok 

ab lak ban ad tunk meg
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[PubColors] A ki ad vány ere de ti szín fel bon tá sa, amit a Ki ad −
vány be ál lí tá sok ab lak ban ad tunk meg

[PubDir] A ki ad vány el éré si út vo na la (a meghatjó be tű je −
lé vel együtt)

[ScreenColors] A Windowsban be ál lí tott szín fel bon tás
[ScreenHeight] A tel jes Win dows ab lak ma gas sá ga pi xel ben
[ScreenWidth] A tel jes Win dows ab lak szé les sé ge pi xel ben
[SystemDir] A Win dows rend szer könyv tár el éré si út vo na la

(a meg haj tó be tű je lé vel együtt)
[TempDir] A Win dows át me ne ti könyv tár el éré si út vo na la

(a meg haj tó be tű je lé vel együtt)
[WindowsDir] A Win dows könyv tár el éré si út vo na la (a meg haj −

tó be tű je lé vel együtt)
[WindowsVer] A Win dows fő− és alverziószáma (pl. 4.0 a Win −

dows 95−höz)
[WindowsPlatform] Az ak tu á lis Win dows rend szer (Win dows 95,

98, ME = 1, Win dows NT, 2000 = 2)
[WinHandle] A ki ad vány ab lak ke ze lő je (a jö vő ben hasz nált

má sok ál tal ké szí tett be dol go zók ré szé re fenn −
tart va)

[UserName] A há ló zat ba be lé pett fel hasz ná ló neve (ha van
há ló zat)

[CurrentDir] A je len leg ak tív könyv tár
[NBMode] ér té ke “D”, ha a ki ad ványt szer kesz té si üzem −

mód ban fut tat juk, vagy “R”, ha a fut ta tás le for −
dí tott mód ban tör té nik.

[Self] an nak az ob jek tum nak a neve, ame lyik nek a
mű ve le ti ese mé nyei ép pen fut nak. A nem ob −
jek tu mok hoz tar to zó mű ve le ti ese mé nyek nél a
vál to zó üres.

[SystemLanguage] az ak tív rend szer nyel vé nek el ne ve zé sé vel tér
vissza (pl. “Eng lish (United States)”).

[HDSerialNum] a rend szer C: meg haj tó so ro zat szá má val tér
vissza.

[NeoBookVersion] A NeoBook ver zió szá má val tér vissza. A vál to zó 
tar tal maz za a fő− és alverziószámokat, ez után
egy pont kö vet ke zik, majd a fel épí tés szá má val,
ami a ver zió be tű jé nek fe lel meg. Pél dá ul a
4.1.1 ver zió “411.0" ér té ket vesz fel, a 4.1.1a a 
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”411.1" ér té ket. Ez a vál to zó csak a 4.1.1d ver −
zi ó tól lé te zik, így az elő ző ver zi ók nál ez a vál to −
zó üres lesz.

Az ír ha tó−ol vas ha tó globális vál to zók

A kö vet ke ző glo bá lis vál to zók tar tal mát pl. a SetVar pa ranccsal meg vál −
toz tat hat juk.

[Clipboard] A Win dows vá gó lap tar tal ma (csak szö ve ges for −
má tum hoz).

[WindowLeft] A ki ad vány ab la ká nak bal fel ső sar ká nak X
képernyőkoordinátája

[WindowTop] A ki ad vány ab la ká nak bal fel ső sar ká nak Y
képernyőkoordinátája

[WindowWidth] A ki ad vány  ab la ká nak szé les sé ge a ke ret tel és a 
gördítősávval együtt

[WindowHeight] A ki ad vány  ab la ká nak ma gas sá ga a ke ret tel, a
cím sor ral és a gördítősávval együtt

[WindowState] A ki ad vány ab la ká nak meg je le né si ál la po ta
(Nor mál, mi ni ma li zált, ma xi ma li zált)

[PubWidth] A ki ad vány bel ső szé les sé ge
[Pubheight] A ki ad vány bel ső ma gas sá ga
[PubTitle] A ki ad vány cím so rá nak fel ira ta
[MailServer] A fel hasz ná ló SMTP e−mail szer ve ré nek neve,

amin ke resz tül emailt le het kül de ni a SendMail
paranccsal. Ha üre sen hagy juk, a fel hasz ná ló −
nak kell be ír nia azt, mi e lőtt el kül de ne egy
e−mailt. Amennyi ben a Detect−et ad juk meg vál −
to zó nak, mi e lőtt a fel hasz ná ló le ve let kül de ne,
ak kor a NeoBook meg ha tá roz za a szer ver ne vét 
anél kül, hogy azt meg kér dez né.

[MailUserID] és [MailUserPassword]: Ezt a két vál to zót hasz nál hat juk
a SendMail mű ve let nél, ha a szer ver hi te le sí tést
igé nyel. (Lásd még a SendMail pa ran csot.)

[CurrentDir]: Az ak tu á lis ak tív map pát tar tal maz za. A Run pa ranccsal 
fut ta tan dó al kal ma zás mun ka könyv tá rát ad hat −
juk meg. Ez lesz az ak tív map pa, ami kor az al −
kal ma zást fut tat ják.(Lásd még a Run pa ran csot.)
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7.6. Spe ci á lis ka rak te rek hasz ná la ta

Mint lát tuk, a vál to zó kat szög le tes zá ró jel ben kell meg ad nunk, így an nak
meg je le ní té se vagy egy fájl ba való ki íra tá sa ne héz sé gek be üt kö zik. En nek
el ke rü lé se ér de ké ben ezek nek a ka rak te rek nek az ASCII kód ját kell hasz −
nál nunk a kö vet ke ző for má ban: [#91]. Ter mé sze te sen bár mely ka rak ter
ASCII kód ját hasz nál hat juk. Pél dá ul:

AlertBox "Ered mény" "Az ön ered mé nye: 100 [#34]%[34]"
A spe ci á lis ka rak te rek ASCII kód ja:
" #34
[ #91
] #93
| #124
Enter (Return)#13
Sor vé ge #10
Ta bu lá tor #9
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8. A mű ve le ti pa ran csok

Eb ben a fe je zet ben meg ta lál juk a mű ve le ti pa ran csok le írá sát, ame lye ket
a ki ad vány hoz, az ol da lak hoz vagy az ob jek tu mok hoz ren del he tünk hoz −
zá. A leg több mű ve let egy sze rű en hasz nál ha tó, de van nak olya nok is,
ame lyek bo nyo lult, össze tett fel ada tok vég re haj tá sá hoz szük sé ge sek, és
ezek hasz ná la ta gya kor lott fel hasz ná lói is me re te ket igé nyel. A mű ve le ti
pa ran csok jobb meg ér té sé hez elő ször cél sze rű a 7. fe je ze tet el ol vas ni.

AlertBox Message/Interaction
Fi gyel me ze tő ab lak Üze ne tek/Pár be széd

Szin ta xis: ArertBox "cím" "üze net"

Cím: a Cím sor fel ira ta.
Üze net: a pár be széd pa ne len meg je le nő szö veg, amit egy OK nyo −

mó gomb bal hagy ha tunk jóvá (a foly ta tás hoz).
Egy pár be széd pa nelt je le nít meg egy cím sor ral és egy üze net tel. A
be tű tí pus és az ikon a Ki ad vány tu laj don sá gai/Pár be széd (Book
Properties/Dialog) ré szé ben meg vál toz tat ha tó.

AlertBox "Üze net" "Ez az első fi gyel mez te tő ab lak"

ArticleJumpTo Objects
Cikk ben ug rás Ob jek tu mok

Szin ta xis: ArticleJumpTo "ob jek tum név" "könyv jel ző"

Ob jek tum név: a Cikk (Article) ob jek tum neve (ami egy rtf ki ter −
jesz té sű fájl).

Könyv jel ző: a cikk ben sze rep lő könyv jel ző neve
A Cikk (Article) ob jek tum ban könyv jel ző vel (bookmark) meg adott
hely re ug rik.

ArticleJumpTo "Cikk1" "felul"

Bal lon Message/Interaction
Bu bo rék üze net Üze ne tek/Pár be széd

Szin ta xis: Bal lon "üze net"

Egy kép re gé nyek ben ta lál ha tó „be széd−bu bo rék”−ot je le nít meg egy
rö vid üze net tel. (A szö veg ben sor tö rést a | = Alt+124 jel lel tu dunk
be szúr ni.)

Bal lon "Ez egy bu bo rék"
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BrowserBack Objects
Bön gé sző vissza Ob jek tu mok

Szin ta xis: BrowserBack "ob jek tum név"

Ob jek tum név: a bön gé sző ob jek tum neve
A web−böngésző előz mény lis tá já ban sze rep lő meg elő ző ol dalt töl ti
be.

BrowserBack "WebBongeszo1"

BrowserExport Objects
Bön gé sző Ex port Ob jek tu mok

Szin ta xis: BrowserExport "ob jek tum név" "vál to zó"

Ob jek tum név: a bön gé sző ob jek tum neve
Vál to zó: a HTML for rás kód tárolóhelye
A HTML for rás kó dot egy web−böngészőből egy vál to zó ba má sol ja.

BrowserExport "WebBrowser1" "[Kod]"

BrowserForward Objects
Bön gé sző elő re Ob jek tu mok

Szin ta xis: BrowserForward "ob jek tum név"

Ob jek tum név: a bön gé sző ob jek tum neve
A web−böngésző előz mény lis tá já ban sze rep lő kö vet ke ző ol dalt töl ti be.

BrowserForward "WebBongeszo1"

BrowserGoto Objects
Bön gé sző ug rás Ob jek tu mok

Szin ta xis: BrowserGoto "ob jek tum név" "URL vagy fájl név"

Ob jek tum név: a bön gé sző ob jek tum neve
URL név: a hon lap címe
Fájl név: a html ol dal el éré si út vo na la és neve
A web−böngésző egy hon la pot tölt be a vi lág há ló ról vagy meg je le nít
egy html ol dalt.

BrowserGoto "WebBongeszo1" "www.faduwart.ini.hu/neobook4.htm"
BrowserGoto "WebBongeszo1" "C:\weboldalak\neobook4.htm"
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BrowserHome Objects
Bön gé sző hon lap Ob jek tu mok

Szin ta xis: BrowserHome "ob jek tum név"

Ob jek tum név: a bön gé sző ob jek tum neve
A web−böngésző alapérelmezett kez dő ol da la ként be ál lí tott hon lap
be töl té se a web−böngésző ob jek tum ba.

BrowserHome "WebBongeszo1"

BrowserPrint Objects
Bön gé sző nyom ta tás Ob jek tu mok

Szin ta xis: BrowserPrint "ob jek tum név"

Ob jek tum név: a bön gé sző ob jek tum neve
Az ak tu á lis weboldalt nyom tat ja ki, ami meg je le nik a web−böngésző
ob jek tum ban. Amennyi ben a web−böngésző ob jek tum Csen des
üzem mód ja (Silent Mode) ki van kap csol va, nyom ta tás előtt meg je −
le nik a Win dows nyom ta tá si ab la ka. Ha ez az op ció en ge dé lye zett, a 
do ku men tu mot azon nal a nyom ta tó ra kül di, a Win dows nyom ta tá si
ab lak meg je le ní té se nél kül. Lásd rész le te seb ben a 6. fe je zet ben a
Bön gé sző ob jek tum be ál lí tá sa i nál.

BrowserPrint "WebBongeszo1"

BrowserSearch Objects
Bön gé sző ke re ső Ob jek tu mok

Szin ta xis: BrowserSearch "ob jek tum név"

Ob jek tum név: a bön gé sző ob jek tum neve
A web−böngésző alapérelmezett ke re ső ol da lá nak be töl té se a
web−böngésző ob jek tum ba.

BrowserSearch "WebBongeszo1"

BrowserStop Objects
Bön gé sző le ál lí tá sa Ob jek tu mok

Szin ta xis: BrowserStop "ob jek tum név"

Ob jek tum név: a bön gé sző ob jek tum neve
Le ál lít ja az ép pen le töl tés alatt álló ol dalt vagy fájlt.

BrowserStop "WebBongeszo1"
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Call Control
Meg hí vás Sza bá lyo zó

Szin ta xis: Call "függ vény név"

Függ vény név: a Függ vény könyv tár ban elő re de fi ni ált függ vény
neve

Vég re hajt egy elő re de fi ni ált scriptet a Függ vény könyv tár ból. (Lásd
rész le te seb ben az 5. fe je zet ben.)

Call "konyvjelzo_men te se"

ClearVariables Variables
Vál to zók nul lá zá sa Vál to zók

Szin ta xis: ClearVariables

A me mó ri á ban lévő összes vátozó ér té két tör li.
ClearVariables

ClickMouse Control
Egér kat tin tás Sza bá lyo zó

Szin ta xis: ClickMouse

Egy egér kat tin tást szi mu lál.
SetMousePos „100" ”150"
ClickMouse

A fen ti pél da a kur zort a 100, 150 ko or di ná tá ra vi szi, ahol egy egér −
kat tin tást hajt vég re. (Ha ezen a ko or di ná tán egy nyo mó gomb van,
ak kor an nak az uta sí tá sa it fog ja vég re haj ta ni.)

CloseCustomWindow Win dows
Egye di ab lak be zá rá sa Ab la kok

Szin ta xis: CloseCustomWindow "ob jek tum név"

Ob jek tum név: a CustomWindow mű ve let tel meg nyi tott ob jek −
tum neve. Ha üre sen hagy juk, ak kor az összes ilyen tí pu sú ab −
la kot be zár ja.

Be zár ja a CustomWindow mű ve let tel elő ző leg meg nyi tott ab la kot.
CloseCustomWindow "Group1"
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CloseWindow Win dows
Ab lak be zá rá sa Ab la kok

Szin ta xis: CloseWindow "fájl név"

Fájl név: a be zá ran dó ab lak fájl já nak neve
Be zár egy ab la kot, ame lyet elő ző leg az ImageWindow vagy a
TextWindow mű ve let tel nyi tot tunk meg. Amennyi ben a fájl ne vet
üre sen hagy juk, ak kor az összes nyi tott ab la kot be zár ja.

CloseWindow "C:\min ta\diagram01.bmp"

CreateFolder Files
Map pa lét re ho zá sa Fáj lok

Szin ta xis: CreateFolder "map pa név"

Map pa név: a lét re ho zan dó map pa neve
Egy új map pát vagy könyv tá rat hoz lét re.

CreateFolder "C:\map pa"

CustomWindow Win dows
Egye di ab lak Ab la kok

Szin ta xis: CustomWindow "cím" "bal ol dal" "te te je" "ob jek tum név" "op ci ók"

Cím: a cím sor ban meg je le nő fel irat
Bal ol dal, te te je: az ab lak bal fel ső sar ká nak ko or di ná tái pi xel −

ben a ki ad vány ab la ká nak bal fel ső sar ká hoz ké pest. −1 ese tén
a ki ad vány kö ze pén fog meg je len ni az ab lak.

op ci ók: NoBorder (Ke ret nél kül): az ab lak cím sor és ke ret nél kül
fog meg je len ni; DialogBox (Pár be széd pa nel): az ab lak nak van
cím so ra, és egy pár be széd pa nel stí lu sú ke re te; ToolWindow
(Esz köz ab lak): az ab lak nak egy ki sebb mé re tű esz köz pa let ta
stí lu sú cím so ra és ke re te lesz. (Ez zel az op ci ó val spe ci á lis – pl.
egy na vi gá ci ós – ab la kot ké szít he tünk amely min dig a ki ad vá −
nyunk fö lött van); FixedPos (Fix hely zet): az ab lak a ki ad vány −
hoz kap cso ló dik, és an nak hely ze te fix. Az ab lak meg tart ja a
re la tív hely ze tét ak kor is, ami kor a ki ad vány ab la kát el moz dít −
ják.Exclusive (Ki zá ró la gos ság): a ki ad vány töb bi ré sze fel füg −
gesz tés re ke rül ad dig, amíg ez az ab lak nyit va van, így egy
olyan ki zá ró la gos pár be széd pa nelt épít he tünk fel, ame lyik in −
for má ci ót kí ván az ol va só tól, mi e lőtt to vább ha lad hat na;
NoCloseBtn (Nincs Be zá rás gomb): Az ab lak be zá rás gomb ja
nem je le nik meg. A NoBorder, DialogBox és a ToolWindow
kö zül csak az egyi ket ad hat juk meg, de eze ket kom bi nál hat juk
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az Exclusive és/vagy a NoCloseBtn op ci ók kal. Ami −
kor az Exclusive és a NoCloseBtn op ci ó kat egy szer re
hasz nál juk, ügyel jünk arra, hogy az ab la kot be zár juk a
CloseCustomWindow mű ve let tel, kü lön ben az ol va só nem
tud to vább ha lad ni a ki ad vá nyunk ban!

Egy ob jek tu mot vagy az ob jek tu mok nak egy cso port ját je le ní ti meg
egy moz gat ha tó ab lak ban. Ez zel a mű ve let tel pl. egye di pár be széd −
pa nelt vagy esz köz ab la kot hoz ha tunk lét re. Az Egye di ab la kok
akár mennyi NeoBook ob jek tu mot tar tal maz hat. Eze ket az ob jek tu −
mo kat he lyez zük egy ol da lon kí vül re vagy egy olyan ol dal ra, ame lyi −
ket nem aka runk meg je le ní te ni. (Tu laj don kép pen bár ho vá he lyez −
het jük eze ket az ob jek tu mo kat, de mi vel eze ket az ob jek tu mo kat
nem le het két he lyen egy szer re meg je le ní te ni, a ki ad vány ol da lá ról
el fog nak tűn ni.) Az ob jek tu mok nak nem szük sé ges azon az ol da lon
el he lyez ked nie, ame lyik ak kor lát ha tó, ami kor a CustomWindow
mű ve let vég re haj tás ra ke rül. Amennyi ben több ob jek tu mot sze ret −
nénk egy szer re meg je le ní te ni az ab lak ban, elő ször cso por to sí ta ni
kell azo kat (lásd El ren de zés/Cso por to sí tás, Arrange/Group menü). 
Az egye di ab lak mé re te meg egye zik az ob jek tum, il let ve az ob jek tu −
mok cso port já nak mé re té vel.

CustomWindow "Pár be széd pa nel" "−1" "−1" "Group1" "DialogBox+Exclusive"
Az egye di ab lak cím so ra Pár be széd pa nel lesz, a ki ad vány kö ze pén
fog meg je len ni egy Pár be széd pa nel stí lu sú ab lak ban, bezárásgomb 
nél kül. Amennyi ben a Group1 ob jek tum cso port tar tal maz egy ab la −
kot be zá ró gom bot, an nak a kö vet ke ző pa ran csot kell tar tal maz nia:

CloseCustomWindow "Group1"
A kö vet ke ző pél da egy mé dia le ját szó ob jek tu mot je le nít meg egy
esz köz ab lak stí lu sú ke ret tel:

CustomWindow "Vi deó" "−1" "−1" "MediaPlayer1" "ToolWindow"
To váb bi le he tő sé gek: Spe ci á lis szub ru ti no kat de fi ni ál ha tunk, ame lyek 
ak kor ke rül nek vég re haj tás ra, ami kor egy adott egye di ab lak meg nyi −
tás ra vagy be zá rás ra ke rül. Eh hez egy sze rű en ké szít sünk két szub ru −
tint – az egyi ket hív juk ObjectName_OnOpen−nek, a má si kat pe dig
ObjectName_OnClose−nak. Az ObjectName he lyett hasz nál juk an −
nak az ob jek tum nak a ne vét, ami kor az ab la kot meg nyit juk.  Pél dá ul a
fen ti pél dá hoz tar to zó szub ru ti nok a kö vet ke ző kép pen fog nak ki néz ni:

:Group1_OnOpen
  AlertBox “Helló!” “Az ab lak ki nyílt!”

Return
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:Group1_OnClose
  AlertBox “Helló!” “Az ab lak be zá rult!”

Return
Szub ru ti nok ké szí té sé hez to váb bi in for má ci ót a Ki ad vány tu laj don −
sá gai Mű ve le tek rész nél ta lál ha tunk.
Egy meg nyi tott egye di ab lak je len le gi hely ze tét a GetObjectInfo
mű ve let tel tud hat juk meg, ha meg ad juk an nak az ob jek tum nak a ne −
vét, ami meg nyit ja az ab la kot:

GetObjectInfo “Group1" ”Left" “[WinX]”
GetObjectInfo “Group1" ”Top" “[WinY]”

Ez meg ad ja az ab lak bal fel ső ko or di ná tá it a ki ad vány bal fel ső
sakrához ké pest.

Delay Control
Kés lel te tés Sza bá lyo zó

Szin ta xis: Delay "idő"

Idő: a kés lel te tés ide je mil li sze kun dum ban
Szü ne tel te ti a vég re haj tást a meg adott ide ig. (Mil li sze kun dum a má −
sod perc ez red ré sze.)

Delay "2000"

DeleteArray Variables
Tömb tör lé se Vál to zók

Szin ta xis: DeleteArray "tömb név" "tömb mé re te"

Tömb név: an nak a tömb nek a neve, amely nek az ele me it tö röl ni
kí ván juk

Tömb mé re te: a tö röl ni kí vánt ele mek szá ma
A vál to zók egy tömb jét tör li a me mó ri á ból.

DeleteArray "vevok" "10"

DisableObject Objects
Ob jek tum le til tá sa Ob jek tu mok

Szin ta xis: DisableObject "ob jek tum név"

Ob jek tum név: a le til tan dó ob jek tum vagy ob jek tum cso port neve
Le tilt ja az adott ob jek tu mot. A le til tott ob jek tum nál ha tás ta lan az
összes egér és bil len tyű zet ese mény. A le til tott ob jek tu mok hal vá −
nyab ban je len nek meg, hogy fi gyel mez tes sék az ol va sót erre. (Az
ob jek tum en ge dé lye zé sét lásd az EnableObject mű ve let nél.)

DisableObject "nyomogomb1"
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DOSCommand Applications
DOS pa rancs Al kal ma zá sok

Szin ta xis: DOSCommand "pa rancs" "pa ra mé te rek" "be ál lí tá sok"

A le írást a RUN pa rancs nál ol vas hat juk.

EnableObject Objects
Ob jek tum en ge dé lye zé se Ob jek tu mok

Szin ta xis: EnableObject "ob jek tum név"

Ob jek tum név: az en ge dé lye zen dő ob jek tum vagy ob jek tum cso −
port neve

En ge dé lye zi az adott ob jek tu mot. Az en ge dé lye zett ob jek tum re a gál
az egér és bil len tyű zet ese mé nyek re. (Az ob jek tum le til tá sát lásd a
DisableObject mű ve let nél.)

EnableObject "nyomogomb1"

ExecuteAddOn Applications
Be dol go zó vég re haj tá sa Al kal ma zá sok

Szin ta xis: ExecuteAddOn "fájl név" "pa ran csok"

Fájl név: a be dol go zó fájl ne ve az el éré si út vo nal lal
Pa ran csok: a be dol go zó nak át adan dó pa rancs
Egy, a NeoBook 3.x−hez ké szí tett be dol go zó prog ram meg hí vá sa. A 
szük sé ges pa rancs a be dol go zó tól függ. Rész le te sebb uta sí tást a be −
dol go zó prog ram le írá sá nál ta lál ha tunk. A NeoBook elő ző ver zi ó i −
hoz ké szült be dol go zók hasz nál ha tó ak, de azok nak az esz kö zök nek
az újabb be dol go zó i val kell he lyet te sí te ni, ame lyek nek ilyen van.

ExecuteAddOn "C:\add−ons\NeoSock.exe" "nsOpen 21"

Exit Message/Interaction
Ki lé pés Üze ne tek/Pár be széd

Szin ta xis: Exit "cím" "üze net"

Cím: a cím sor szö ve ge
Üze net: a pár be széd pa ne len meg je le nő szö veg.
Ki lép a ki ad vány ból egy meg erő sí tést (igen/nem) váró pár be széd ab −
lak kal. Ha üre sen hagy juk a cím és üze net pa ra mé te re ket, ak kor
pár be széd ab lak nél kül, azon nal ki lép a prog ram. Meg vál toz tat hat juk 
a ki lé pés ab lak ban hasz nált be tű tí pust és ikont a Ki ad vány tu laj don −
sá gai/Pár be széd ab lak (Book Properties/Dialogs) me nü nél.

Exit "Ki lé pés" "Tény leg ki akar lép ni?"
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ExtractFile Files
Fájl ki bon tás Fáj lok

Szin ta xis: ExtractFile "for rás fájl" "cél könyv tár"

For rás fájl: a tá ro lan dó fájl neve
Cél könyv tár: a fájl le en dő he lyé nek el éré si út vo na la az ol va só szá −

mí tó gé pén
A meg adott for rás fájlt a ki ad vá nyunk ba for dít ja a NeoBook, amit
majd az ol va sónk szá mí tó gé pén fog el he lyez ni a ki ad vány fut ta tá sa −
kor a cél könyv tár ban. Ha a cél könyv tár nál meg adunk egy fájl ne vet
is, ak kor azon a né ven fog a fájl a szá mí tó gép re ke rül ni.

ExtractFile "C:\min ta\ne vek.doc" "c:\do ku men tu mok"

ExtractFileDrive Files
Fájl meg haj tó já nak meg ál la pí tá sa Fáj lok

Szin ta xis: ExtractFileDrive "fájl név" "vál to zó"

Fájl név: a fájl név (el éré si út vo nal lal), ami nek a meg haj tó ját kell
meg ál la pí ta ni

Vál to zó: ahol a meg haj tó be tű je le tá ro lás ra ke rül
Egy adott fájl el éré si út vo na lá ból ki eme li a meghatjó ne vét, és a vál −
to zó ban tá rol ja. A kö vet ke ző pél dá ban a [Drive] vál to zó a C:−t fog ja
tar tal maz ni.

ExtractFileDrive "C:\min ta\teszt.doc" "[Drive]"

ExtractFileExt Files
Fájl ki ter jesz té sé nek meg ál la pí tá sa Fáj lok

Szin ta xis: ExtractFileExt "fájl név" "vál to zó"

Fájl név: a fájl név (el éré si út vo nal lal), ami nek a ki ter jesz té sét kell
meg ál la pí ta ni

Vál to zó: ahol a ki ter jesz tés tá ro lás ra ke rül
Egy adott fájl el éré si út vo na lá ból ki eme li a ki ter jesz té sét, és a vál to −
zó ban tá rol ja. A kö vet ke ző pél dá ban az [Ext] vál to zó a „doc”−ot fog ja 
tar tal maz ni.

ExtractFileExt "C:\min ta\teszt.doc" "[Ext]"

ExtractFileName Files
Fájl név meg ál la pí tá sa Fáj lok

Szin ta xis: ExtractFileName "fájl név" "vál to zó"

Fájl név: fájl név (el éré si út vo nal lal), ami nek a ne vét kell meg ál la pí ta ni
Vál to zó: ahol a fájl neve tá ro lás ra ke rül
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Egy adott fájl el éré si út vo na lá ból ki eme li a fájl ne vét, és a vál to zó −
ban tá rol ja. A kö vet ke ző pél dá ban a [Name] vál to zó a teszt−et fog ja 
tar tal maz ni.

ExtractFileName "C:\min ta\teszt.doc" "[Name]"

ExtractFilePath Files
Fájl út vo nal meg ál la pí tá sa Fáj lok

Szin ta xis: ExtractFilePath "fájl név" "vál to zó"

Fájl név: fájl név (el éré si út vo nal lal), ami nek az el éré si út vo na lát kell
meg ál la pí ta ni

Vál to zó: ahol az el éré si út vo nal neve tá ro lás ra ke rül
Egy adott fájl el éré si út vo na lá ból ki eme li az el éré si út vo nal ne vét, és
a vál to zó ban tá rol ja. A kö vet ke ző pél dá ban a [Path] vál to zó a
C:\min ta−t fog ja tar tal maz ni.

ExtractFilePath "C:\min ta\teszt.doc" "[Path]"

FileCopy Files
Fájl má so lás Fáj lok

Szin ta xis: FileCopy "for rás fájl" "cél könyv tár"

For rás fájl: a má so lan dó fájl neve el éré si út vo nal lal
Cél könyv tár: aho vá a fájlt má sol ni akar juk.
Egy kül ső fájl tar tal mát (ami az ol va só szá mí tó gé pén ta lál ha tó) egy
má sik hely re má sol. Ha a cél könyv tár egy fájl ne vet is tar tal maz, ak −
kor ezen a né ven ke rül tá ro lás ra az adott fájl.

FileCopy "C:\min ta\teszt.doc" "C:\do ku men tu mok"

FileDelLine Files
Egy sor tör lé se egy adat fájl ból Fáj lok

Szin ta xis: FileDelLine "fájl név" "sor szá ma"

Fájl név: a szö ve ges adat fájl neve
Sor szá ma: an nak a sor nak a szá ma, ame lyi ket tö röl ni akar juk
Egy kül ső adat fájl ból az adott sort tör li. A fájl nak ASCII szö ve ges fájl −
nak kell len nie!
Az aláb bi pél dá ban az ol va sót meg kér dez zük, hogy akar ja−e tö röl ni az
egyik té telt (amit a [Tetel] vál to zó ba ko ráb ban el tá rol tunk), ame lyi ket a 
PARTS.DAT fájl egyik so rá ban tá ro lunk. Az ol va só vá la szát az [Ans]
vál to zó ban tá rol juk. Ha a vá lasz igen (1), ak kor a sort tö röl jük a fájl ból.

MessageBox "Tör lés" "Tö röl jük a(z) #[Tetel]−t? " "Igen|Nem" "[Ans]"
If "[Ans]" "=" "1"
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FileDelLine "parts.dat" "[Té tel]"
EndIf

FileErase Files
Fájl tör lé se Fáj lok

Szin ta xis: FileErase "fájl név"

Fájl név: a tö röl ni kí vánt fájl neve el éré si út vo nal lal
Egy kül ső fájl tör lé se.

FileErase "C:\min ta\teszt.doc"

FileExists Files
Fájl lé te zé sé nek vizs gá la ta Fáj lok

Szin ta xis: FileExists "fájl név" "vál to zó"

Fájl név: a vizs gá lan dó fájl neve el éré si út vo nal lal
Vál to zó: a vizs gá lat ered mé nyé nek (True = lé te zik, False = nem

lé te zik) tá ro ló ja
Meg vizs gál ja, hogy egy kül ső fájl lé te zik−e vagy sem. Ha lé te zik,
True, ha nem lé te zik, False ér ték kel tér vissza a vál to zó ban. Az aláb −
bi pél dá ban amennyi ben az adat fájl lé te zik, meg je le nít egy Fi gyel −
mez te tő ab la kot (AlertBox).

FileExists "c:\min ta\adat.dat" "[Eredmeny]"
If "[Result]" "=" "True"

AlertBox "Ered mény" "A fájl lé te zik!"
EndIf

FileInsLine Files
Sor be szú rá sa egy fájl ba Fáj lok

Szin ta xis: FileInsLine "fájl név" "be il lesz ten dő sor szá ma"

Fájl név: az adat vagy textfájl neve
Be il lesz ten dő sor szá ma: aho vá az üres sort be kell illeszeni.

(Az első sor szá ma 1.)
Be il leszt egy üres sort egy kül ső fájl ba. A fájl nak text vagy ASCII for −
má tu mú nak kell len nie. A kö vet ke ző pél da be il leszt egy új első sort a 
parts.dat fájl ba.

FileInsLine "parts.dat" "1"
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FileLen Files
Fájl hossz Fáj lok

Szin ta xis: FileLen "fájl név" "vál to zó"

Fájl név: az adat vagy textfájl neve
Vál to zó: a fájl hosszá nak tá ro ló ja
Egy kül ső adat vagy textfájl so ra i nak szá mát tá rol ja a meg adott vál −
to zó ban. A fájl nak text vagy ASCII for má tu mú nak kell len nie. A kö −
vet ke ző pél da meg szá mol ja a parts.dat fájl so ra i nak szá mát, majd
ezt a szá mot el tá rol ja a [So rok] vál to zó ban.

FileLen "parts.dat" "[So rok]"

FileOpenBox Message/Interaction
Fájl vá lasz tó meg nyi tá sa Üze ne tek/Pár be széd

Szin ta xis: FileOpenBox "cím" "fájl maszk" "in du ló könyv tár" "vál to zó" "op ci ók"

Cím: az ab lak cím so rá nak fel ira ta
Fájl maszk: a meg je le ní ten dő fáj lok tí pu sa. Két rész ből áll. Az el sőt

az ol va sók lát ják, amely ben kö zöl het jük a ki vá laszt ha tó fáj lok tí −
pu sát, a má so dik rész ben a Win dows kó dot kell magadni. Több
tí pus meg je le ní té sé nél pon tos vesszőt kell hasz nál nunk. Ál ta lá −
ban a kód egy csil lag (*) és egy pont (.) ka rak tert, majd a fájl ki ter −
jesz tés há rom be tű jét tar tal maz za. A két részt a | (Alt+0124) ka −
rak ter rel kell el vá lasz ta ni. Pl. „Szö ve ges fáj lok|*.txt” vagy
„Hang fáj lok|*.mid;*.wav” vagy „Összes fájl|*.*”.

In du ló könyv tár: ami kor elő ször je le nik meg a fájl ki vá lasz tó, ezt
a könyv tá rat je le ní ti meg.

Vál to zó: a ki vá lasz tott fájlt fog ja tar tal maz ni.
Op ci ók: amennyi ben több fájl ki je lö lé sét en ge dé lyez zük, hasz nál −

juk a Multiple (több szö rös) szót, egyéb ként hagy juk üre sen. A
több szö rös ki vá lasz tás en ge dé lye zé se ese té ben a ki vá lasz tott
fáj lok pon tos vessző vel lesz nek el vá laszt va a vál to zó ban. Eze ket 
a StrParse mű ve let tel vá laszt hat juk szét. A mű ve let az ele me −
ket egy tömb ben tá rol ja. (Rész le te sen lásd a StrParse mű ve let −
nél és a 7. fe je zet ben.)

Egy szab vá nyos Win dows Fájl meg nyi tás ab la kot je le nít meg, ahol az
ol va só ki vá laszt hat egy fájlt. A kö vet ke ző pél dá ban a Cím sor a Fájl
meg nyi tá sa fel ira tot fog ja tar tal maz ni, a Fájl tí pu sok nál az Összes
fájl fel ira tot je le ní ti meg, és a Fájl lis tá ban min den fájl lát ha tó lesz. Az
In du ló könyv tár a C:\ meg haj tó gyö kér könyv tá ra. A ki vá lasz tott fájl
ne vét a [File] vál to zó ban tá rol ja. Csak egy fájlt le het ki vá lasz ta ni.
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FileOpenBox "Fájl meg nyi tá sa" "Összes fájl|*.*" "C:\" "[File]" ""
A kö vet ke ző pél dá ban az összes midi és wav fájlt fog ja meg je le ní te ni
a fájl lis tá ban:

FileOpenBox "Hang fájl meg nyi tá sa" "Hang fáj lok |*.mid; *.wav" "C:\" "[File]" ""
A kö vet ke ző pél dá ban a Cím sor a Fájl meg nyi tá sa fel ira tot fog ja
tar tal maz ni, a Fájl tí pu sok nál az Összes fájl fel ira tot je le ní ti meg, és
a Fájl lis tá ban min den fájl lát ha tó lesz. Az In du ló könyv tár a C:\
meg haj tó gyö kér könyv tá ra. A ki vá lasz tott fáj lok ne vét a [Files] vál to −
zó ban tá rol ja. Több fájlt le het ki vá lasz ta ni. A StrParse mű ve let a fájl −
ne ve ket rend re a [Nev1], [Nev2] stb. vál to zók ban tá rol ja. A tömb ele −
mek szá ma meg egye zik a ki vá lasz tott fáj lok szá má val [szam].

FileOpenBox "Fájl meg nyi tá sa" "Összes fájl|*.*" "C:\" "[File]" "Multiple"
StrParse "[Files]" ";" "[nev]" "[szam]"

FileRead Files
Fájl ol va sás Fáj lok

Szin ta xis: FileRead "fájl név" "sor szá ma" "vál to zó"

Fájl név: az adat vagy text fájl neve
Sor szá ma: ame lyik sort ki akar juk ol vas ni a fájl ból. A tel jes fájl

egy szer re tör té nő be ol va sá sá hoz itt ad juk meg az All (összes)
szót. Eb ben az eset ben a vál to zó ban az egyes ele me ket a |
(Alt+0124) ka rak ter fog ja el vá lasz ta ni.

Vál to zó: ahol a sor tar tal mát tá rol ja
Egy ada tot ol vas be egy kül ső fájl meg adott so rá ból, és azt a vál to zó −
ban tá rol ja. A kö vet ke ző pél da a FileRead pa ran csot hasz nál ja egy
menü fel épí té sé hez a parts.dat fájl tar tal má ból. Min den egyes sort
be ol va sunk, és el he lyez zük a me nü ben (a [valasztek] vál to zó ban). A
Math függ vényt a be ol va sott so rok szá má nak nö ve lé sé re hasz nál juk
(a [szamlalo] vál to zó ban). A menü ele me it a MenuEx mű ve le ti pa −
ranccsal je le nít jük meg.

SetVar "[Menutetel]" "x"
SetVar "[valasztek]" ""
SetVar "[szamlalo]" "1"
While "[Menutetel]" ">" ""

FileRead "parts.dat" "[szamlalo]" "[Menutetel]"
If "[Menutetel]" ">" ""

If "[valasztek]" ">" ""
SetVar "[valasztek]" "[valasztek] |"

EndIf
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SetVar "[valasztek]" "[valasztek] [menutetel]"
EndIf
Math "[szamlalo]+1" "0" "[szamlalo]"

EndWhile
MenuEx "−1" "−1" "[valasztek]" "[eredmeny]"

A kö vet ke ző pél da az összes sort egy szer re ol vas sa be, és meg je le ní ti 
a MenuEx mű ve le ti pa ranccsal:

FileRead "parts.dat" "All" "[Menutetel]"
MenuEx "−1" "−1" "[Menutetel]" "[eredmeny]"

FileSaveBox Message/Interaction
Fájl men tés ab lak Üze ne tek/Pár be széd

Szin ta xis: FileSaveBox "cím" "fájl maszk" "in du ló könyv tár" "vál to zó"

Az egyes ki fe je zé sek ér tel me zé sét lásd a FileOpenBox mű ve le ti pa −
rancs nál. Az In du ló könyv tár nál meg ad ha tunk egy aján lott fájl ne vet is.
A szab vá nyos Win dows Fájl men té se ab lak meg je le ní té sé vel az ol va −
só meg ad hat egy fájl ne vet. A kö vet ke ző pél dá ban az ol va só ál tal
meg adott [File] fájl első so rá ba el men ti az [info] vál to zó tar tal mát.

FileSaveBox "Men tés" "Összes fájl|*.*" "c:\" "[File]"
If "[File]" ">" ""

FileWrite „[File]” „1" ”[info]"
EndIf

A kö vet ke ző pél dá ban az ab lak fel ajánl ja a pelda.txt fájl ne vet:
FileSaveBox "Men tés" "Összes fájl|*.*" "c:\min ta\pelda.txt" "[File]"

FileWrite Files
Fájl írá sa Fáj lok

Szin ta xis: FileWrite „fájl név” „sor szá ma” „adat”

Fájl név: az a fájl, ame lyik be az írás törénik
Sor szá ma: ame lyik sor ba az írás tör té nik. Ír juk ide az Append (ki −

egé szít) szót, ha a fájl vé gé re akar juk az ada tot be ír ni. Az All
(összes) szó val az egész fájlt új ra ír ja, azaz tör li a fájl tar tal mát, és 
az első sor ba ke rül az adat.

Adat: amit az adott sor tar tal maz ni fog
Be ír ja az ada tot egy kül ső fájl adott so rá ba.
A kö vet ke ző pél da ki cse ré li a parts.dat fájl első so rát a „ping vin” szó ra:

FileWrite "parts.dat" "1" "ping vin"
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Find Message/Interaction
Ke re sés Üze ne tek/Pár be széd

Szin ta xis: Find "ol dal neve"

Ol dal neve: an nak az ol dal(ak)nak a neve, ame lyi ken a ke re sést
vég re kell haj ta ni. Több ol dal ese té ben az ol da lak ne vét a
|=Alt+124 jel lel vá lasszuk el. A ke re sést az adott sor rend ben
vég zi el. Hasz nál juk az ALL−t az összes ol da lon való ke re sés hez,
vagy a CURRENT−et a csak az adott ol da lon való ke re sés hez.

Meg je le nít egy szö veg ke re ső pár be széd pa nelt. A ke re sést kor lá toz hat −
juk az ol da lak egy cso port já ra, az adott ol dal ra vagy a tel jes ki ad vány ra.
A kö vet ke ző pél da a Tar ta lom és a Be ve ze tés ol da la kon fog ja az ol −
va só ál tal meg adott szö ve get ke res ni.

Find "Tar ta lom|Be ve ze tés"
A kö vet ke ző pél da az egész ki ad vány ban fog ja az ol va só ál tal meg −
adott szö ve get ke res ni.

Find "ALL"
A kö vet ke ző pél da az ak tu á lis ol da lon fog ja az ol va só ál tal meg adott
szö ve get ke res ni.

Find "CURRENT"

FindFirst Message/Interaction
Az első ke re sé se Üze ne tek/Pár be széd

Szin ta xis: FindFirst "ke re sett szö veg" "ol dal neve"

Ke re sett szö veg: az adott ol da lon ke re sen dő szö veg
Ol dal neve: an nak az ol dal(ak)nak a neve, ame lyi ken a ke re sést

vég re kell haj ta ni. Több ol dal ese té ben az ol da lak ne vét a
|=Alt+124 jel lel vá lasszuk el. A ke re sést az adott sor rend ben
vég zi el. Hasz nál juk az ALL−t az összes ol da lon való ke re sés hez,
vagy a CURRENT−et a csak az adott ol da lon való ke re sés hez.

A szö veg ke re ső pár be széd pa nel meg je le ní té se nél kül meg ke re si a
ke re sett szö veg nél meg adott ki fe je zést a meg adott ol da la kon. A ke −
re sést kor lá toz hat juk az ol da lak egy cso port já ra, az adott ol dal ra
vagy a tel jes ki ad vány ra. To váb bi ta lá la tok ke re sé sé hez hasz nál juk a
FindNext mű ve le tet.
A kö vet ke ző pél da a Tar ta lom és a Be ve ze tés ol da la kon fog ja a
ping vin szö ve get ke res ni.

Find "ping vin" "Tar ta lom|Be ve ze tés"
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A kö vet ke ző pél da az egész ki ad vány ban fog ja a ping vin szö ve get
ke res ni.

Find "ping vin" "ALL"
A kö vet ke ző pél da az ak tu á lis ol da lon fog ja a ping vin szö ve get ke res ni.

Find "ping vin" "CURRENT"

FindNext Message/Interaction
Kö vet ke ző ke re sé se Üze ne tek/Pár be széd

Szin ta xis: FindNext

A FindFirst mű ve let tel meg kez dett ke re sést foly tat ja.
FindNext

FocusObject Objects
Ob jek tum fó kusz Ob jek tu mok

Szin ta xis: FocusObject "ob jek tum név"

Ob jek tum név: a fó ku szál ni kí vánt ob jek tum neve
A bil len tyű zet be vi te li fó ku szát ál lít ja a meg adott ob jek tum ra. (A
meg adott ob jek tum nál fog a kur zor meg je len ni, így ada tot le het be −
vin ni.) Ezt a mű ve le tet fő ként Szö veg be vi te li mező ob jek tu mok nál
hasz nál juk. Azok nál az ob jek tu mok nál, ame lyek nél nem le het sé ges
be vi tel a bil len tyű zet ről, ez a mű ve let ha tás ta lan.
A kö vet ke ző pél dá ban a kur zor a TextEntry1 ob jek tum ban fog meg −
je len ni.

FocusObject "TextEntry1"

FolderBox Message/Interaction
Map pa ab lak Üze ne tek/Pár be széd

Szin ta xis: FolderBox "cím" "vál to zó"

Cím: az ab lak cím so rá nak fel ira ta
Vál to zó: a map pa el éré si út vo na lá nak tá ro lá si he lye
Meg je le nik egy ab lak, ahol az ol va só ki vá laszt hat egy könyv tá rat. A
kö vet ke ző pél dá ban az ab lak cím so ra a Map pa ki vá lasz tá sa fel ira −
tot tar tal maz za. Az ol va só ál tal ki vá lasz tott map pa el éré si út vo na la a
[map pa] vál to zó ban lesz.

FolderBox "Map pa ki vá lasz tá sa" "[map pa]"
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GetMousePos Control
Egér hely ze te Sza bá lyo zó

Szin ta xis: GetMousePos "x vál to zó" "y vál to zó"

X vál to zó: az egér x ko or di ná tá ját tá ro ló vál to zó
Y vál to zó: az egér y ko or di ná tá ját tá ro ló vál to zó
Az egér hely ze té nek (ko or di ná tá i nak) meg ál la pí tá sa. Az ori gó a ki −
ad vány bal fel ső sar ká ban van.

GetMousePos "[X]" "[Y]"

GetObjectHandle Objects
Ob jek tum ke ze lő Ob jek tu mok

Szin ta xis: GetObjectHandle "ob jek tum név" "vál to zó"

Ob jek tum név: an nak az ob jek tum nak a neve, amely nek meg
akar juk tud ni a Win dows ke ze lő jét

Vál to zó: a ke ze lő tá ro lá sá nak he lye
A meg adott ob jek tum Win dows ke ze lő jé nek (Win dows handle, HWND)
meg ál la pí tá sa. Ezt a mű ve le tet az igé nye sebb be dol go zók nál hasz nál juk 
az ob jek tu mok ke ze lé sé hez. A kö vet ke ző pél dá ban a ListBox1 ob jek −
tum ke ze lő jét kér de zi le, és el tá rol ja a [kezelo] vál to zó ban.

GetObjectHandle "ListBox1" "[kezelo]"

GetObjectInfo Objects
Ob jek tum in for má ci ók Ob jek tu mok

Szin ta xis: GetObjectInfo "ob jek tum név" "in for má ció tí pu sa" "vál to zó"

Ob jek tum név: an nak az ob jek tum nak a neve, amely ről in for má −
ci ót aka runk meg tud ni

In for má ció tí pu sa: Visible (Lát ha tó), Enabled (En ge dé lye zett),
Left (Bal ol dal), Top (Felül), Width (Szé les ség), Height (Ma gas −
ság), SelectedText (Ki vá lasz tott szö veg; a Szö veg be vi te li
mező és Cikk ob jek tum ki je lö lé sé nek má so lá sá ra hasz nál hat −
juk), CursorPosition (Kur zor hely ze te a Szö veg be vi te li mező
ob jek tum ban), ImageWith (Kép szé les sé ge; a Kép ob jek tum ba 
be töl tött kép ere de ti szé les sé ge), ImageHigh (Kép ma gas sá ga;
a Kép ob jek tum ba be töl tött kép ere de ti ma gas sá ga), Filename
(Fájl név; csak ab ban az eset ben le het hasz nál ni, ha az ob jek −
tum fájlt hasz nál) kö zül az egyik le het, MediaLength (mé dia −
hossz): a vi deó vagy hangklipp hossza, amit a Me dia le ját szó
esz köz be töl tött.
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Vál to zó: a Visible és az Enabled tí pu sok nál a tar tal ma le het True
(Igaz) vagy False (Ha mis), a Left, Top, Width és Height tí pu −
sok nál pe dig nu me ri kus ér ték.

Egy ob jek tum hely ze té ről, mé re té ről, lát ha tó sá gá ról és en ge dé lye −
zett sé gé ről kap ha tunk in for má ci ó kat. Ez ak kor vál hat fon tos sá, ami −
kor meg akar juk vál toz tat ni a je len le gi ál la po tát.
A kö vet ke ző pél dá nál meg vizs gál juk, hogy a PushButton1 ob jek tum
ál la po ta lát ha tó−e, és ezt a [Sta tus] vál to zó ban tá rol juk. Amennyi ben
nem lát ha tó, lát ha tó vá tesszük a ShowObject mű ve let tel.

GetObjectInfo "PushButton1" "Visible" "[Sta tus]"
If "[Sta tus]" "=" "False"

ShowObject "PushButton1" "Dissolve" "3"
EndIf

GetVolume Multimedia
Hang erő ál la po ta Multimédia

Szin ta xis: GetVolume "esz köz" "vál to zó"

Esz köz: A le het sé ges hang for rás tí pus le het: AUX: kül ső; CD: CD;
LINEIN: vo nal be me net; MICROPHONE: mik ro fon; WAVE: di −
gi tá lis audió, hul lám; MIDI: zene, MASTER: mes ter sza bá lyo zó.

Vál to zó: az adott esz köz hangerőszabályozójának ér té ke 0 (ki kap −
csolt) és 255 (ma xi má lis) kö zött.

Egy adott esz köz hangerőszabályozójának ál la po tá ról kap ha tunk fel −
vi lá go sí tást. A Win dows kü lön hangerőszabályozókat ren del min den
egyes audió esz köz höz. Ez zel a mű ve let tel a kül ső hang for rás hoz, a
di gi tá lis hang for rás hoz és a ze nei fáj lok hoz tar to zó hangerő sza bá −
lyozókról, il let ve a Mes ter sza bá lyo zó ról kap ha tunk informcációt. A kö −
vet ke ző pél dá ban a di gi tá lis hang for rás hoz tar to zó hangerőszabályozó
ér té két kér dez zük le, és azt a [Vol] vál to zó ban tá rol juk.

GetVolume "WAVE" "[Vol]"

GIFPlay Objects
GIF le ját szás Ob jek tu mok

Szin ta xis: GIFPlay "ob jek tum név" "le ját szá sok szá ma"

Ob jek tum név: a le ját szan dó GIF ob jek tum neve
Le ját szá sok szá ma: ha az ér té ke „0", ak kor a le ját szás fo lya ma −

tos. A le ál lí tás hoz a GIFStop mű ve le tet hasz nál hatjuk.
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Prog ram ból in dít ha tunk el egy ani mált GIF ob jek tu mot. A kö vet ke ző
pél da el in dít ja az AnimatedGIF1 ob jek tu mot, és azt egy szer játssza le.

GIFPlay "AnimatedGIF1" "1"

GIFStop Objects
GIF le ál lí tá sa Ob jek tu mok

Szin ta xis: GIFStop "ob jek tum név"

Ob jek tum név: a le ál lí tan dó GIF ob jek tum neve
Egy futó GIF ani má ci ót ál lít le.

GIFStop "AnimatedGIF1"

GoSub Control
Szub ru tin hoz ug rás Sza bá lyo zó

Szin ta xis: GoSub "szub ru tin név"

Szub ru tin név: a meg hí van dó szub ru tin neve
Vég re hajt egy szub ru tin mű ve le tet. A szub ru tin de fi ni á lá sát lásd a Ki −
ad vány tu laj don sá gai rész nél. A kö vet ke ző pél da vég re hajt ja az
OlvasoInfoMentes szub ru tint.

Gosub "OlvasoInfoMentes"

GotoFirstPage Navigation
Ug rás az első ol dal ra Navigáció

Szin ta xis: GotoFirstPage

A ki ad vány első ol da lá ra ug rik.
GotoFirstPage

GotoLastPage Navigation
Ug rás az utol só ol dal ra Na vi gá ció

Szin ta xis: GotoLastPage

A ki ad vány utol só ol da lá ra ug rik.
GotoLastPage

GotoLine Control
Ug rás adott sor ra Sza bá lyo zó

Szin ta xis: GotoLine "sor szá ma vagy cím ke neve"

Egy meg adott sor ra vagy cím ké hez ug rik ugyan ab ban a mű ve le ti pa −
rancs so ro zat ban és on nan foly tat ja a vég re haj tást.

:Top
InputBox "Stop" "Adja meg a jel szót!" "[jelszo]"
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If "[jelszo]" "=" "ahogy222"
GotoPage "Start"

Else
GotoLine "Top"

EndIf

GotoNextPage Navigation
Ug rás a kö vet ke ző ol dal ra Na vi gá ció

Szin ta xis: GotoNextPage

A ki ad vány kö vet ke ző ol da lá ra ug rik.
GotoNextPage

GotoPage Navigation
Ug rás adott ol dal ra Na vi gá ció

Szin ta xis: GotoPage "ol dal neve"

Az adott ol dal ra ug rik a ki ad vány ban.
GotoPage "Tar ta lom"

GotoPrevPage Navigation
Ug rás a meg elő ző ol dal ra Navigáció

Szin ta xis: GotoPrevPage

A ki ad vány elő ző ol da lá ra ug rik.
GotoPrevPage

HelpTopic Message/Interaction
Súgó téma Üze ne tek/Pár be széd

Szin ta xis: HelpTopic "téma címe"

Meg je le nít egy té mát a ki ad vány sú gó já ban. A Ki ad vány tu laj don −
sá gai (Book Properties) me nü nél meg kell ad nunk egy súgó fájlt,
mi e lőtt ezt a pa ran csot hasz nál nánk.

HelpTopic "In dex"

HideObject Objects
Ob jek tum el rej té se Ob jek tu mok

Szin ta xis: HideObject "ob jek tum neve" "ef fek tus" "se bes ség"

Ob jek tum neve: an nak az ob jek tum nak a neve, ame lyet el aka −
runk rej te ni.

Ef fek tus: az el rej tés alatt al kal maz ha tó ef fek tus: None (Nincs);
Dissolve (Át tű nés); Slide Left (Dia film bal ra); Slide Right (Dia −
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film jobb ra); Slide Up (Dia film fel fe lé); Slide Down (Dia film le −
fe lé); Explode (Szét rob ba nás); Implode (Rob ba nás be fe lé);
Wave Horizontal (Hul lám víz szin te sen); Wave Vertical (Hul −
lám füg gő le ge sen); Split Horizontal (Ket té vá gás víz szin te sen); 
Split Vertical (Ket té vá gás füg gő le ge sen); Wipe Left (El sö té tí −
tés bal ra); Wipe Right (El sö té tí tés jobb ra); Wipe Up (El sö té tí tés 
fel fe lé); Wipe Down (El sö té tí tés le fe lé); Circle (Kör kö rös);
Grow (Négy ze tes); Blocks (Tég la); Checkboard (Sakk táb la);
Block Dissolve (Tég la sze rű át tű nés), Transparent (Át lát szó).

Se bes ség: az ef fek tus se bes sé ge: 0 (leg gyor sabb) és 10 (leg las sabb) 
kö zöt ti ér ték.

Egy ob jek tu mot rejt el az ol da lon.
A kö vet ke ző pél dá ban az egyik nyo mó gom bot át tű nés sel rejt jük el:

HideObject "PushButton1" "Dissolve" "3"

If, Else, EndIf Control
Ha (fel té te les uta sí tás), Ha nem, Fel té te les uta sí tás vége Sza bá lyo zó

Szin ta xis: If "első ál lí tás" "ope rá tor" "má so dik ál lí tás"

A mű ve let vég re haj tá sát az össze ha son lí tás ered mé nye alap ján foly −
tat ja. Ha az ál lí tás igaz, ak kor az uta sí tás so ro za tot foly tat ja az
EndIf, il let ve az Else mű ve le tig. Ha az ál lí tás ha mis, ak kor az
uta sí tás so ro za tot az Else (nem kö te le ző, op ci o ná lis), il let ve az
EndIf mű ve let utá ni sor ral foly tat ja.

A kö vet ke ző fel té te les ope rá to ro kat hasz nál hat juk:
= egyen lő, 
< ki sebb,  
> na gyobb,  
<> nem egyen lő, 
<= ki sebb vagy egyen lő, 
>= na gyobb vagy egyen lő.

A kö vet ke ző pél dá ban egy nyo mó gom bot úgy ál lí tunk be, hogy ha a
szö veg me ző be be írunk egy ne vet, ak kor a kö vet ke ző ol dal ra ugor −
ha tunk, el len ke ző eset ben egy bip han got és egy hi ba üze ne tet ka −
punk.

If "[Név]" "<>" ""
GotoNextPage

Else
SoundBuzzer
AlertBox "Hi ány zik a név!" "Adja meg a ne vét!"
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EndIf
Ezt a funk ci ót hasz nál hat juk a he lyes jel szó el len őr zé sé hez is.

If "[Jel szó]" "=" "ST0146"
GotoNextPage

Else
SoundBuzzer
AlertBox "Hi bás jel szó!" "Adja meg a he lyes jel szót!"

EndIf

ImageWindow Windows
Kép ab lak Ablakok

Szin ta xis: ImageWindow "cím"  "bal ko or di ná ta" "fel ső ko or di ná ta" "kép fájl neve"

Cím: a cím sor fel ira ta
Bal ko or di ná ta, fel ső ko or di ná ta: a meg je le nő ab lak bal fel ső

ko or di ná tá ja pi xel ben. Ha −1 ér té ket adunk meg a bal és jobb ko −
or di ná ták nál, ak kor az ab lak a kép er nyő kö ze pén je le nik meg. A
Mű ve let be szú rá sa (Insert Action) esz köz hasz ná la tá val el he lyez −
het jük az ab la kot az El he lye zés/Mé re te zés (Placement/Scale)
nyo mó gomb se gít sé gé vel.

Kép fájl neve: a kép el éré si út vo na la.
Egy ké pet je le nít meg egy moz gat ha tó ab lak ban.

ImageWindow "Vá ros tér kép" "−1" "−1" "c:\samples\varosterkep.bmp"

InputBox Win dows
Be me ne ti ab lak Ablakok

Szin ta xis: InputBox "cím" "üze net" "vál to zó"

Cím: a cím sor fel ira ta
Üze net: A pár be széd ab lak ban meg je le nő fel irat.
Vátozó: A szö ve get eb ben a vál to zó ban tá rol ja a ki ad vány.
Egy egy sze rű pár be széd ab la kot je le nít meg, ahol az ol va só be gé pel −
het egy szö veg sort.

InputBox "Be lé pés" "Kér jem, adja meg a be lé pé si kód ját!" "[Kod]"
If "[Kod]" "=" "JBE43"

GotoPage "Start"
Else

AlertBox "Hiba" "Ez nem egy ér vé nyes be lé pé si kód!"
Exit "" ""

EndIf
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InernetLink Internet
Internetes kap cso ló dás Internet

Szin ta xis: IntenetLink "URL cím"

URL cím: hon lap vagy ftp hely el éré si út vo na la, amely le het he lyi
fájl is.

A szá mí tó gép internetes bön gé sző jén ke resz tül kap cso la tot te remt
az adott cím mel (hon lap pal, vagy ftp hellyel), il let ve a szá mí tó gép le −
ve le ző jét hív ja be. A vég fel hasz ná ló nak bön gé sző szoft ver rel kell
ren del kez nie, va la mint internetes hoz zá fé rés sel is, ha a cím az
intereten ke resz tül ér he tő el.

InternetLink "http://www.faduwart.hu"
InternetLink "file://c:\min ta\min ta.htm"
InternetLink "mailto:info@faduwart.hu"

ListBoxAddItem Objects
Elem hoz zá adá sa lis tá hoz Ob jek tu mok

Szin ta xis: ListBoxAddItem "ob jek tum neve" "sor szá ma" "elem szö ve ge"

Ob jek tum neve: an nak a Lis ta vagy Le gör dü lő lis ta ob jek tum −
nak a neve, ame lyik hez hoz zá aka runk adni egy ele met.

Sor szá ma: an nak a sor nak a szá ma, aho vá az ele met el akar juk
he lyez ni. 0 (nul la) ese tén a lis ta vé gé re ke rül az elem.

Elem szö ve ge: a lis ta ele mé nek a szö ve ge.
Hoz zá ad egy ele met egy adott Lis tá hoz (ListBox) vagy Le gör dü lő
lis tá hoz (ComboBox).

ListBoxAddItem "ListBox1" "0" "Wes se lé nyi Mik lós"

ListBoxChangeItem Objects
Elem ki cse ré lé se lis tá ban Ob jek tu mok

Szin ta xis: ListBoxChangeItem "ob jek tum neve" "sor szá ma" "új elem szö ve ge"

Ob jek tum neve: an nak a Lis ta vagy Le gör dü lő lis ta ob jek tum −
nak a neve, ame lyik ben ki aka runk cse rél ni egy ele met.

Sor szá ma: an nak a sor nak a szá ma, ahol az ele met ki akar juk cse −
rél ni. A lis ta első ele mé nek sor szá ma 1, a má so di ké 2 stb.

Elem szö ve ge: a lis ta új ele mé nek a szö ve ge.
Ki cse rél egy ele met egy adott Lis tá ban (ListBox) vagy Le gör dü lő
lis tá ban (ComboBox).

ListBoxChangeItem "ComboBox1" "3" "Deák Fe renc"
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ListBoxDeleteItem Objects
Elem tör lé se lis tá ból Ob jek tu mok

Szin ta xis: ListBoxDeleteItem "ob jek tum neve" "sor szá ma"

Ob jek tum neve: an nak a Lis ta vagy Le gör dü lő lis ta ob jek tum −
nak a neve, ame lyik ben ki aka runk törölni egy ele met.

Sor szá ma: an nak a sor nak a szá ma, ahon nan az ele met ki akar −
juk tö röl ni. A lis ta első ele mé nek sor szá ma 1, a má so di ké 2
stb. Amennyi ben az ALL szót ír juk ebbe a me ző be, ak kor az
összes ele met tör li.

ListBoxDeleteItem "ComboBox1" "3"

ListBoxFindItem Objects
Elem ke re sé se lis tá ban Ob jek tu mok

Szin ta xis: ListBoxFindItem "ob jek tum neve" "ke re sett szö veg" "vál to zó"

Ob jek tum neve: an nak a Lis ta vagy Le gör dü lő lis ta ob jek tum −
nak a neve, ame lyik ben meg akar juk ta lál ni a ke re sett szö veg −
gel meg egye ző ele met.

Ke re sett szö veg: az a szö veg, ame lyet a lis ta ele mei kö zött meg
aka runk ke res ni.

Vál to zó: Eb ben tá rol ja a NeoBook an nak a sor nak a szá mát, ame −
lyik ben a ke re sett szö veg elő ször elő for dul. Ha nincs ilyen szö −
veg a lis tá ban, ak kor a vál to zó ér té ke 0 (nul la).

Ki ke res egy meg adott szö ve gű ele met egy adott Lis tá ban (ListBox)
vagy Le gör dü lő lis tá ban (ComboBox).
A kö vet ke ző pél dá ban meg ke re sünk egy adott szö ve get egy lis tá −
ban. Ha lé te zik, ak kor ki tö röl jük azt a sort, ame lyik tar tal maz za.

ListBoxFindItem "ComboBox1" "Deák Fe renc" "[Talalat]"
If "[Talalat]" "<>" "0"

ListBoxDeleteItem "ComboBox1" "[Talalat]"
EndIf

ListBoxGetItem Objects
Elem szö ve gé nek ki nye ré se lis tá ból Ob jek tu mok

Szin ta xis: ListBoxGetItem "ob jek tum neve" "sor szá ma" "vál to zó"

Ob jek tum neve: an nak a Lis ta vagy Le gör dü lő lis ta ob jek tum nak
a neve, ame lyik ben meg akar juk tud ni az egyik elem szö ve gét.

Sor szá ma: an nak a sor nak a szá ma, ame lyik nek a szö ve gét meg
sze ret nénk kap ni. A lis ta első ele mé nek sor szá ma 1, a má so di −
ké 2 stb.
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Vál to zó: ahol a szö ve get tá rol juk.
Meg ad ja az adott sor ban lévő elem szö ve gét egy adott Lis tá ban
(ListBox) vagy Le gör dü lő lis tá ban (ComboBox).

ListBoxGetItem "ComboBox1" "3" "szoveg"

ListBoxMoveItem Objects
Elem át he lye zé se lis tá ban Ob jek tu mok

Szin ta xis: ListBoxMoveItem "ob jek tum neve" "ki in du ló sor szá ma" "cél sor szá ma"

Ob jek tum neve: an nak a Lis ta vagy Le gör dü lő lis ta ob jek tum −
nak a neve, ame lyik ben át aka runk he lyez ni egy ele met egy
má sik sor ba.

Ki in du ló sor szá ma: an nak a sor nak a szá ma, ahon nan az ele −
met át akar juk he lyez ni. A lis ta első ele mé nek sor szá ma 1, a
má so di ké 2 stb.

Cél sor szá ma: an nak a sor nak a szá ma, aho vá az ele met át akar −
juk he lyez ni.

Egy elem át he lye zé se egy má sik sor ba egy adott Lis tá ban (ListBox)
vagy Le gör dü lő lis tá ban (ComboBox).

ListBoxMoveItem "ComboBox1" "3" "5"

ListBoxSize Objects
Lis ta mé re te Ob jek tu mok

Szin ta xis: ListBoxSize "ob jek tum neve" "vál to zó"

Ob jek tum neve: an nak a Lis ta vagy Le gör dü lő lis ta ob jek tum −
nak a neve, ame lyik nek a mé re tét meg akar juk tud ni.

Vál to zó: ahol a lis ta mé re tét tá rol juk.
Meg ha tá roz za egy adott Lis tá ban (ListBox) vagy Le gör dü lő lis tá −
ban (ComboBox) az összes elem szá mát.

ListBoxSize "ComboBox1" "sorokszama"
AlertBox "In for má ció" "A lis ta [sorokszama] ele met tar tal maz."

ListBoxSort Objects
Ele mek sor ba ren de zé se Ob jek tu mok

Szin ta xis: ListBoxSort "ob jek tum neve"

Ob jek tum neve: an nak a Lis ta vagy Le gör dü lő lis ta ob jek tum −
nak a neve, amely nek az ele me it sor ba akar juk ren dez ni.

Név sor ba ren de zi egy adott Lis ta (ListBox) vagy Le gör dü lő lis ta
(ComboBox) ele me it.

ListBoxSort "ComboBox1"
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LoadVariables Variables
Vál to zók be töl té se Vál to zók

Szin ta xis: LoadVariables "fájl név"

Fájl név: a vál to zó kat tar tal ma zó fájl neve.
Vál to zó kat tölt he tünk be, ame lye ket elő ző leg a SaveVariables pa −
ranccsal el men tet tünk. Ezt a pa ran csot a vál to zók egy tel jes cso port já −
nak egy szer re tör té nő be töl té sé re hasz nál hat juk. Mi vel a vál to zó kat a
prog ram be zá rá sá val a szá mí tó gép tör li a me mó ri á já ból, a vál to zók
tá ro lá sát és újra be töl té sét a SaveVariables és a LoadVariables
paranccsokkal te het jük meg a prog ram két fut ta tá sa kö zött.

LoadVariables "publikacio.inf"

Loop, EndLoop Control
Hu rok, Hu rok vége Sza bá lyo zó

Szin ta xis: Loop "in du lá si ér ték" "le ál lá si ér ték" "szám lá ló vál to zó"

In du lá si ér ték: a hu rok−szám lá ló ki in du lá si ér té ke.
Le ál lá si ér ték: a hu rok−szám lá ló le ál lá si ér té ke.
Szám lá ló vál to zó: a hu rok−szám lá ló ak tu á lis ér té két tar tal maz za.
A Loop és az EndLoop ál la po tok kö zött lévő pa ran cso kat annyi szor 
hajt ja vég re, amennyi szer az in du lá si ér ték től a le ál lá si ér té kig a vál −
to zó nö vek szik. (Ha a le ál lá si ér ték ki sebb az in du lá si ér ték nél, a cik −
lus vég te len lesz.)
A kö vet ke ző pél dá ban egy adat fájl ból ol va sunk be ada to kat, és egy
fi gyel mez te tő ab lak ban je le nít jük meg:

Loop "1" "5" "[szamlalo]"
FileRead "ter mek.dat" "[szamlalo]" "[adat]"
AlertBox "Ter mé kek" "[adat]"

EndLoop

Math Control
Ma te ma ti kai mű ve let Sza bá lyo zó

Szin ta xis: Math "ma te ma ti kai mű ve let" "ti ze des je gyek szá ma" "vál to zó"

Ma te ma ti kai mű ve let: egy al geb rai ki fe je zés
Ti ze des je gyek szá ma: a szá mí tá si ered mény ti ze des je gye i nek

szá ma
Vál to zó: az al geb rai mű ve let tel ki szá mí tott ered mény tá ro ló ja
Egy ma te ma ti kai mű ve le tet hajt vég re, majd a vál to zó ban tá rol ja az
ered ményt. A leg több alap függ vényt hasz nál hat juk:

+ össze adás
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− ki vo nás 
* szor zás
/ osz tás
sin szi nusz
cos ko szi nusz
atan arkusz tan gens
sqr négy zet gyök−vo nás
round ke re kí tés
trunk cson kí tás

Ké szít he tünk komp lex egyen le te ket is zá ró je lek – ( és ) – va la mint ál −
ta lunk de fi ni ált vál to zók fel hasz ná lá sá val. A vál to zó kat min dig szög −
le tes zá ró je lek [ és ] közé kell ten ni. Eze ket bár hol fel hasz nál hat juk a
NeoBook ki ad vány ban (még szö veg ben is). A ma te ma ti kai függ vé −
nye ket kö ve tő kép le tet ke rek zá ró je lek közé kell ten ni.
A kö vet ke ző pél dá ban a Math függ vény a [havirendelés] vál to zót
hasz nál ja a szá mí tás hoz. A [havirendelés] vál to zót a SetVar mű ve let −
tel tud juk be ál lí ta ni, vagy a Szö veg be vi te li me ző vel (Text Entry) a
fel hasz ná ló ad hat neki ér té ket. Az ered mény két ti ze des je gyet fog
tar tal maz ni (má so dik pa ra mé ter), és az ered ményt a [hetirendelés]
vál to zó ban tá rol juk. A [hetirendelés] vál to zót meg je le nít het jük pél −
dá ul egy cím sor ban, vagy egy fi gyel mez te tő ab lak ban.

Math "[havirendelés]*12/52" "2" "[hetirendelés]"
AlertBox "Ered mény" "A vá lasz: [hetirendelés]"

A kö vet ke ző pél da ki szá mít ja 150 fok ko szi nu szát két ti ze des jegy
pon tos ság gal, és az [ered mény] vál to zó ban tá rol ja:

Math "Cos (150)" "2" "[ered mény]"

MCICommand Multimedia
MCI pa rancs Multimédia

Szin ta xis: MCICommand "pa rancs"

Egy pa ran csot küld a Win dows mé dia kont roll in ter fész nek (MCI).
Ma gas szin tű hoz zá fé rést biz to sít kü lön bö ző, a szá mí tó gép hez csat −
la koz ta tott mé dia le ját szó hoz. A le het sé ges MCI pa ran csok a kö vet −
ke zők le het nek:
Play fájl név/esz köz {ki in du lá si hely} {be fe je zé si hely}: Le ját szás
Pause esz köz: Szü net
Stop esz köz: Le ál lí tás
Open esz köz/fájl név {ali as}: Fájl meg nyi tás
Close esz köz: Be zá rás
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Seek esz köz hely: Ke re sés
Record esz köz: Fel vé tel
Save esz köz fájl név: Men tés
Set esz köz {függ vény}: Be ál lí tás
Az esz köz a mul ti mé di ás esz közt je len ti, a pa rancs pe dig eh hez az esz −
köz höz tar to zik. A { és } zá ró je lek kö zött ta lál ha tó ele mek op ci o ná li −
sak. Az MCICommand az [MCIResult] glo bá lis vál to zó ban is vissza tér 
egy zé ró val, ha a pa ran csot si ke rült vég re haj ta ni, vagy egy hi ba szám −
mal, ha nem. Az MCI pa ran csok ról a Mic ro soft Win dows ké zi könyv −
ben ol vas ha tunk bő veb ben. (A mul ti mé di ás fáj lok le ját szá sá hoz hasz −
nál hat juk a PlaySoundFile és a PlayVideoFile pa ran cso kat is.)
A kö vet ke ző pél dá ban le ját szunk egy hang fájlt. Ha nem si ke rül,
meg je le ní tünk egy fi gyel mez te tő ab la kot.

MCICommand "play c:\windows\media\ding.wav"
If "[MCIResult]" "<>" "0"

AlertBox "Hiba!" "Egy hiba lé pett fel. Szá ma: [MCIResult]"
EndIf

A kö vet ke ző pél da a ha to dik ze ne szá mot játsza le a CD−n:
MCICommand "open cdaudio"
MCICommand "set cdaudio time format tmsf"
MCICommand "play cdaudio from 6 to 7"

A kö vet ke ző pél da egy AVI vi de ót ját szik le egy ab lak ban:
MCICommand "open demo.avi ali as avi1"
MCICommand "play avi1 wait window"
MCICommand "close avi1"

MediaPlayerPause Objects
Mé dia le ját szó szü net Ob jek tu mok

Szin ta xis: MediaPlayerPause "ob jek tum név"

Ob jek tum név: an nak a mé dia le ját szó ob jek tum nak a neve, ame −
lyik nek a le ját szá sát szü ne tel tet ni sze ret nénk.

Egy mé dia le ját szó ob jek tum le ját szá sá nak szü ne tel te té se.
MediaPlayerPause "MediaPlayer1"

MediaPlayerPlay Objects
Mé dia le ját szó le ját szás Ob jek tu mok

Szin ta xis: MediaPlayerPlay "ob jek tum név"

Ob jek tum név: an nak a mé dia le ját szó ob jek tum nak a neve, ame −
lyik nek a le ját szá sát el akar juk in dí ta ni.
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Egy mé dia le ját szó ob jek tum le ját szá sá nak in dí tá sa.
MediaPlayerPlay "MediaPlayer1"

MediaPlayerRewinds Objects
Mé dia le ját szó vissza Ob jek tu mok

Szin ta xis: MediaPlayerRewinds "ob jek tum név"

Ob jek tum név: an nak a mé dia le ját szó ob jek tum nak a neve, ame −
lyi ket vissza sze ret nénk ál lí ta ni az ele jé re.

Egy mé dia le ját szó ob jek tum mal le ját szott fájlt az ele jé re ál lít.
MediaPlayerRewinds "MediaPlayer1"

MediaPlayerStop Objects
Mé dia le ját szó le ál lí tá sa Ob jek tu mok

Szin ta xis: MediaPlayerStop "ob jek tum név"

Ob jek tum név: an nak a mé dia le ját szó ob jek tum nak a neve, ame −
lyik nek a le ját szá sát le akar juk ál lí ta ni.

Egy mé dia le ját szó ob jek tum le ját szá sá nak le ál lí tá sa.
MediaPlayerStop "MediaPlayer1"

Menu Message/Interaction
Menü Üze ne tek/Pár be széd

Szin ta xis: Menu "bal ko or di ná ta" "fel ső ko or di ná ta" "első té tel|má so dik té tel"

Bal ko or di ná ta, fel ső ko or di ná ta: a meg je le nő ab lak bal fel ső
ko or di ná tá ja pi xel ben. Ha −1 ér té ket adunk meg a bal és fel ső ko −
or di ná ták nál, ak kor az ab lak a kép er nyő kö ze pén je le nik meg. A
Mű ve let be szú rá sa (Insert Action) esz köz hasz ná la tá val el he lyez −
het jük az ab la kot az El he lye zés/Mé re te zés (Placement/Scale)
nyo mó gomb se gít sé gé vel is.

Első té tel|má so dik té tel: a me nü ben meg je le ní ten dő té te lek
fel so ro lá sa, ame lye ket a | = Alt+124 (Alt Gr + w) jel lel kell el −
vá lasz ta ni.

Egy me nüt je le nít meg, ame lyek kö zül az ol va só vá lasz ta ni tud. A ki −
vá lasz tott té tel sor szá má nak meg fe le lő, a mű ve le tet kö ve tő sort fog −
ja vég re haj ta ni. Pél dá ul ha há rom vá lasz tá si le he tő ség van a me nü −
lis tá ban, az első ki vá lasz tá sa ese tén a Menu mű ve le tet köz vet le nül
kö ve tő sort fog ja vég re haj ta ni, a má so dik ki vá lasz tá sa ese tén a
Menu mű ve le tet kö ve tő má so dik sort stb.
Az aláb bi pél dá ban há rom le he tő sé get kí ná lunk fel az ol va só nak, majd
meg je le nik egy fi gyel mez te tő ab lak a ki vá lasz tott té tel nek meg fe le lő en.
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Menu "−1" "−1" "alma|na rancs|kör te"
AlertBox "" "Az al mát vá lasz tot ta."
AlertBox "" "A na ran csot vá lasz tot ta."
AlertBox "" "A kör tét vá lasz tot ta."

MenuEx Messages/Interaction
Menü Ex Üze ne tek/Pár be széd

Szin ta xis: MenuEx "bal koord." "fel ső koord.i" "első té tel|má so dik té tel" "vál to zó"

Bal koord., fel ső koord.: a meg je le nő ab lak bal fel ső ko or di ná −
tá ja pi xel ben. Ha −1 ér té ket adunk meg a bal és jobb ko or di ná −
ták nál, ak kor az ab lak a kép er nyő kö ze pén je le nik meg. A mű −
ve let be szú rá sa (Insert Action) esz köz hasz ná la tá val el he lyez −
het jük az ab la kot az El he lye zés/Mé re te zés (Placement/Scale)
nyo mó gomb se gít sé gé vel.

Első té tel|má so dik té tel: a me nü ben meg je le ní ten dő té te lek
fel so ro lá sa, ame lye ket a| = Alt+124 (Alt Gr +w) jel lel kell el vá −
lasz ta ni.

Vál to zó: a ki vá lasz tott elem sor szá mát tá rol ja. (1 az első elem ese −
tén; 2 a má so dik elem ese tén; 0, ha egyi ket sem).

Egy me nüt je le nít meg, és a ki vá lasz tott elem sor szá mát egy vál to zó −
ban tá rol ja el ( az ér té ke 1 az első elem ese tén; 2 a má so dik elem ese −
tén; 0, ha egyik sincs ki vá laszt va). Mi vel a vá laszt egy vál to zó ban tá rol −
juk, amit to váb bi szá mí tá sok hoz hasz nál ha tunk, al kal ma sabb ez a mű −
ve let pél dá ul kvíz hez vagy meg ren de lő lap hoz, mint a Menu mű ve let.
Az aláb bi pél dá ban há rom le he tő sé get kí ná lunk fel az ol va só nak, a
ki vá lasz tott té tel sor szá mát az [ered mény] vál to zó ban tá rol juk, majd
meg je le ní tünk egy fi gyel mez te tő ab la kot az ered mény től füg gő en.

MenuEx "−1" "−1" "alma|na rancs|kör te" "[ered mény]"
If "[ered mény]" "=" "1"

AlertBox "" "Az al mát vá lasz tot ta."
EndIf
If "[ered mény]" "=" "2"

AlertBox "" "A na ran csot vá lasz tot ta."
EndIf
If "[ered mény]" "=" "3"

AlertBox "" "A kör tét vá lasz tot ta."
EndIf
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MessageBox Message/Interaction
Üze net ab lak Üze ne tek/Pár be széd

Szin ta xis: MessageBox "cím" "üze net" "első té tel|má so dik té tel" "vál to zó"

Cím: a cím sor fel ira ta.
Első té tel|má so dik té tel: a me nü ben meg je le ní ten dő té te lek

fel so ro lá sa, ame lye ket a | = Alt+124 (Alt Gr + w) jel lel kell el −
vá lasz ta ni.

Vál to zó: a ki vá lasz tott elem sor szá mát tá rol ja. (Ér té ke 1 az első
elem ese tén; 2 a má so dik elem ese tén; 0, ha egyik sincs ki vá −
laszt va).

Egy üze net ab la kot je le nít meg nyo mó gomb ok kal. A nyo mó gomb ok
szá ma meg egye zik a té te lek szá má val.
Az aláb bi pél dá ban az ol va só han gu la ta fe lől ér dek lő dünk, amit a
[han gu lat] vál to zó ban tá ro lunk, majd az ered mény től füg gő vá laszt
ad juk a fi gyel mez te tő ab lak se gít sé gé vel.

MessageBox "Jó reg gelt" "Hogy’ érzi ma gát?" "Jól|Mond juk...|Rosszul" "[han gu lat]"
If "[han gu lat]" "=" "1"

AlertBox "" "Ez nagy sze rű!"
EndIf
If "[han gu lat]" "=" "2"

AlertBox "" "Re mél jük lesz ez jobb is!"
EndIf
If "[han gu lat]" "=" "1"

AlertBox "" "Ez nem hang zik jól!"
EndIf

MoveObject Objects
Ob jek tum moz ga tá sa Ob jek tu mok

Szin ta xis: MoveObject "ob jek tum neve" "x ko or di ná ta" "y ko or di ná ta"

Ob jek tum neve: a moz gat ni kí vánt ob jek tum neve.
x ko or di ná ta, y ko or di ná ta: az ob jek tum új re la tív hely ze te a

ki ad vány ab la ká nak bal fel ső sar ká hoz ké pest pi xel ben a moz −
ga tás után.

Meg vál toz tat ja egy ob jek tum he lyét az ab lak ban.
A kö vet ke ző pél da egy négy szög ob jek tu mot át he lyez a kép er nyő
bal fel ső sar ká ba.

MoveObject "Rectangle1" "5" "5"
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ObjectToBack Objects
Ob jek tu mot hát ra Ob jek tu mok

Szin ta xis: ObjectToBack "ob jek tum név"
Ob jek tum neve: a hát ra kül den dő ob jek tum neve.
Egy ob jek tu mot az ol da lon az összes töb bi mögé he lyez.

ObjectToBack "kép1"

ObjectToFront Objects
Ob jek tu mot elő re Ob jek tu mok

Szin ta xis: ObjectToFront "ob jek tum név"

Ob jek tum neve: az elő re ho zan dó ob jek tum neve.
Egy ob jek tu mot az ol da lon az összes töb bi elé he lyez.

ObjectToFront "kép2"

PictureMagnify Objects
Kép na gyí tá sa Ob jek tu mok

Szin ta xis: PictureMagnify "ob jek tum név" "na gyí tás (%)"

Ob jek tum név: A na gyí tan dó/ki csi nyí ten dő kép fájl já nak a neve.
Na gyí tás (%): A na gyí tás mér té ke szá za lék ban. Ere de ti mé ret hez

ír junk 100−at, na gyí tás hoz 100−nál na gyob bat, ki csi nyí tés nél
100−nál ki seb bet.

Egy kép na gyí tá sa, il let ve ki csi nyí té se a kép er nyőn. A fájl mé re te
nem vál to zik meg.
A kö vet ke ző pél da két sze re sé re na gyít ja a ké pet:

PictureMagnify "kép3" "200"

PlayCartoonFile Multimedia
Rajz film le ját szá sa Multimédia

Szin ta xis: PlayCartoonFile "kez dé si x ko or di ná ta" "kez dé si y ko or di ná ta" "be fe je zé −
si x ko or di ná ta" "be fe je zé si y ko or di ná ta" "fájl név" "le ját szás szá ma"
"kés lel te tés" "mód"

Kez dé si x ko or di ná ta, kez dé si y ko or di ná ta, be fe je zé si x 
ko or di ná ta, be fe je zé si y ko or di ná ta: A meg adott kép −
er nyő−ko or di ná ták nak meg fe le lő út vo na lon fog az alak zat mo −
zog ni (hasz nál juk a −1 ér té ket a kép er nyő kö ze pé nek meg adá −
sá hoz). Ha a kez de ti és a be fe je zé si ko or di ná ták meg egyez nek, 
ak kor a rajz film egy hely ben ma rad. A mű ve let be szú rá sa
(Insert Action) esz köz hasz ná la tá val el he lyez het jük az ani má −
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ci ót az El he lye zés/Mé re te zés (Placement/Scale) nyo mó gomb
se gít sé gé vel is.

Fájl név: a le ját sza ni kí vánt fájl el éré si út vo na la.
Le ját szás szá ma: a ki ad vány a rajz fil met a meg adott út vo na lon

ennyi szer játssza le.
Kés lel te tés: az egyes le ját szá sok kö zött el telt idő mil li sze kun dum ban.
Mód: NORMAL: a le ját szá si sor egy szer tör té nik meg, és a vég re haj −

tás azon nal foly ta tó dik, mi u tán a le ját szás el kez dő dött. LOOP:
fo lya ma tos le ját szás a hát tér ben. WAIT: a le ját szá si sor egy szer
tör té nik meg, a vég re haj tás csak a le ját szás után foly ta tó dik.

Egy NeoToonnal ké szí tett ani má ci ót ját szik le. Egy nyo mó gomb bal
le ál lít hat juk a le ját szást, ha ah hoz hoz zá ren del jük a StopMedia pa −
ran csot.
A kö vet ke ző pél dá ban egy NeoToonnal ké szült rajz film mo zog a
kép er nyő bal fel ső sar ká ból a jobb al só ba 30−szor 25 mil li sze kun du −
mot vár va két meg je le nés kö zött:

PlayCartoonFile "10" "10" "630" "470" "c:\min ta\fish.car" "30" "25"" "NORMAL"

PlayFlicFile Multimedia
Flic fájl le ját szá sa Multimédia

Szin ta xis: PlayFlicFile "x ko or di ná ta" "y ko or di ná ta" "szé les ség" "ma gas ság" "fájl −
név" "le ját szás szá ma" "mód"

x ko or di ná ta, y ko or di ná ta: a meg je le nő ab lak bal fel ső ko or di −
ná tá ja pi xel ben. Ha −1 ér té ket adunk meg a bal és jobb ko or di ná −
ták nál, ak kor az ab lak a kép er nyő kö ze pén je le nik meg. A mű ve −
let be szú rá sa (Insert Action) esz köz hasz ná la tá val el he lyez het jük
az ani má ci ót az El he lye zés/Mé re te zés (Placement/Scale) nyo −
mó gomb se gít sé gé vel is.

Szé les ség, ma gas ság: a meg je le nő ani má ció mé re tei pi xel ben.
−1 ér té kek ese tén ere de ti mé re tű lesz az ani má ció.

Fájl név: a fájl el éré si út vo na la.
Le ját szás szá ma: a ki ad vány a rajz fil met ennyi szer játssza le.
Kés lel te tés: az egyes le ját szá sok kö zött el telt idő mil li sze kun dum ban.
Mód: NORMAL: a le ját szá si sor egy szer tör té nik meg, és a vég re haj −

tás azon nal foly ta tó dik, mi u tán a le ját szás el kez dő dött. LOOP:
fo lya ma tos le ját szás a hát tér ben. WAIT: a le ját szá si sor egy szer
tör té nik meg, a vég re haj tás csak a le ját szás után foly ta tó dik.
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Egy Flic−formátumú (FLI/FLC) ani má ci ós fájlt ját szik le. Egy nyo mó −
gomb bal le ál lít hat juk a le ját szást, ha ah hoz hoz zá ren del jük a
StopMedia pa ran csot.
A kö vet ke ző pél dá ban a kép er nyő kö ze pén ere de ti mé ret ben egy −
szer játssza le, és az el in du lá sa után azon nal foly ta tó dik a kö vet ke ző
pa rancs vég re haj tá sa:

PlayFicFile "−1" "−1" "−1" "−1" "c:\min ta\frogs.fli" "1" "Normal"

PlaySoundFile Multimedia
Hang fájl le ját szá sa Multimédia

Szin ta xis: PlaySoundFile "fájl név" "mód"

Fájl név: a fájl el éré si út vo na la.
Mód: NORMAL: a le ját szás egy szer tör té nik meg, és a vég re haj tás

azon nal foly ta tó dik, mi u tán a le ját szás el kez dő dött. LOOP: fo −
lya ma tos le ját szás a hát tér ben. WAIT: a le ját szás egy szer tör té −
nik meg, a vég re haj tás csak a le ját szás után foly ta tó dik.

Egy audió (WAV) vagy zene (MDI) fájlt ját szik le. Egy nyo mó gomb bal 
le ál lít hat juk a le ját szást, ha ah hoz hoz zá ren del jük a StopMedia pa −
ran csot.
A kö vet ke ző pél dá ban egy ze ne fájlt in dít el, és a hát tér ben fo lya ma −
to san hall ha tó:

PlaySoundFile "c:\windows\media\ding.wav" "Loop"

PlayTone Multimedia
Hang le ját szá sa Multimédia

Szin ta xis: PlayTone "frek ven cia"

Frek ven cia: a le ját szan dó hang frek ven ci á ja (Hz)
Egy han got ját szik le a szá mí tó gép be épí tett hang szó ró ján ke resz tül. 
Win dows NT alatt en nek a pa rancs nak nincs ha tá sa.
A kö vet ke ző pél dá ban egy nor mál ze nei A hang fog a hang szó ró −
ból szól ni.

PlayTone "440"

PlayVideoFile Multimedia
Videófájl le ját szá sa Multimédia

Szin ta xis: PlayVideoFile "x koord." "y koord." "szé les ség" "ma gas ság" "fájl név" "mód"

x koord., y koord.: a meg je le nő ab lak bal fel ső ko or di ná tá ja pi −
xel ben. Ha −1 ér té ket adunk meg a bal és jobb ko or di ná ták nál,
ak kor az ab lak a kép er nyő kö ze pén je le nik meg. A mű ve let
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be szú rá sa (Insert Action) esz köz hasz ná la tá val el he lyez het jük
a vi de ót az El he lye zés/Mé re te zés (Placement/Scale) nyo mó −
gomb se gít sé gé vel.

Szé les ség, ma gas ság: a meg je le nő vi deó mé re tei pi xel ben. −1
ér té kek ese tén ere de ti mé re tű lesz a vi deó.

Fájl név: a fájl el éré si út vo na la.
Mód: NORMAL: a le ját szás egy szer tör té nik meg, és a vég re haj tás

azon nal foly ta tó dik, mi u tán a le ját szás el kez dő dött. LOOP: fo −
lya ma tos le ját szás a hát tér ben. WAIT: a le ját szás egy szer tör té −
nik meg, a vég re haj tás csak a le ját szás után foly ta tó dik.

Egy videofájlt (AVI/MPG) ját szik le. Egy nyo mó gomb bal le ál lít hat juk 
a le ját szást, ha ah hoz hoz zá ren del jük a StopMedia pa ran csot. Ál ta −
lá ban az AVI fájl a leg al kal ma sabb arra, hogy vi de ót játsszunk le a ki −
ad vá nyunk ban. A leg több AVI fájl tí pu sá hoz tar to zó meg haj tó meg −
ta lál ha tó a Windowsban, míg a töb bi videóformátumhoz kü lön ál ló
prog ram te le pí té se szük sé ges. Pél dá ul az MPEG vi de ók le ját szá sá −
hoz a Mic ro soft ActiveMovie prog ra mot kell te le pí te ni. A leg több
újabb ver zi ó jú Win dows tar tal maz za az ActiveMovie−t, de egy ré geb −
bi te le pí tés ese tén le kell töl te ni a Mic ro soft hon lap já ról.
A kö vet ke ző pél dá ban a vi deó a kép er nyő kö ze pén ere de ti mé re té ben
je le nik meg, és a ki ad vá nyunk fu tá sa csak a le ját szás után foly ta tó dik:

PlayVideoFile "−1" "−1" "−1" "−1" "c:\min ta\sales.avi" "Wait"

PopupImage Message/Interaction
Kép ab lak meg je le ní té se Üze ne tek/Pár be széd

Szin ta xis: PopupImage "x koord." "y koord." "fájl név" "kés lelt." "ef fek tus" "se bes ség"

x koord., y koord.: a meg je le nő kép bal fel ső ko or di ná tá ja pi xel −
ben. Ha −1 ér té ket adunk meg a bal és jobb ko or di ná ták nál, ak −
kor az ab lak a kép er nyő kö ze pén je le nik meg. A mű ve let be −
szú rá sa (Insert Action) esz köz hasz ná la tá val el he lyez het jük a 
ké pet az El he lye zés/Mé re te zés (Placement/Scale) nyo mó −
gomb se gít sé gé vel is.

Fájl név: a fájl el éré si út vo na la.
Kés lel te tés: a kép ab lak meg je le ní té sé nek ide je mil li sze kun dum −

ban. Ha 0−t (nul lát) adunk meg, ak kor egy bil len tyű le nyo má sá −
ig vagy egy egér kat tin tá sig ma rad a kép er nyőn.

Ef fek tus: az el rej tés alatt al kal maz ha tó ef fek tus: None (Nincs);
Dissolve (Át tű nés); Slide Left (Dia film bal ra); Slide Right (Dia −
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film jobb ra); Slide Up (Dia film fel fe lé); Slide Down (Dia film le −
fe lé); Explode (Szét rob ba nás); Implode (Rob ba nás be fe lé);
Wave Horizontal (Hul lám víz szin te sen); Wave Vertical (Hul −
lám füg gő le ge sen); Split Horizontal (Ket té vá gás víz szin te sen); 
Split Vertical (Ket té vá gás füg gő le ge sen); Wipe Left (El sö té tí −
tés bal ra); Wipe Right (El sö té tí tés jobb ra); Wipe Up (El sö té tí tés 
fel fe lé); Wipe Down (El sö té tí tés le fe lé); Circle (Kör kö rös);
Grow (Négy ze tes); Blocks (Tég la); Checkboard (Sakk táb la);
Block Dissolve (Tég la sze rű át tű nés), Transparent (Át lát szó).

Se bes ség: az ef fek tus se bes sé ge: 0 (leg gyor sabb) és 10 (leg las sabb) 
kö zöt ti ér ték.

Egy bitmap ké pet je le nít meg egy fel buk ka nó ab lak ban.
A kö vet ke ző pél da egy Át tű nés ef fek tus sal meg je le nő ké pet je le nít
meg. A kép a kép er nyőn ma rad, amíg az egér rel nem kat tint vagy
egy bil len tyűt nem nyom le az ol va só.

PopUpImage "−1" "−1" "c:\min ta\terkep.bmp" "0" "Dissolve" "3"

PrintDataFile Printing
Adat fájl nyom ta tás Nyom ta tás

Szin ta xis: PrintDataFile "fej léc szö veg" "láb léc szö veg" "fájl név"

Fej léc szö veg, láb léc szö veg (nem kö te le ző): itt meg ad ha −
tunk kü lön bö ző kó do kat is: 
&f: fájl név; 
&p: ol dal szám; 
&t: nyom ta tás dá tu ma; 
&d: a & szim bó lum nyom ta tá sa.

Fájl név: az adat fájl el éré si út vo na la.
Egy kül ső ASCII adat fájlt nyom tat ki (ál ta lá ban a FileWrite pa −
ranccsal ké szül tet).
A kö vet ke ző pél da al kat rész lis tát nyom tat ki, amely nek a fej lé ce tar −
tal maz za a vál la lat ne vét és a nyom ta tás ide jét, a láb léc pe dig az ol −
dal szá mot:

PrintDataFile "XYZ Vál la lat. Al kat rész lis ta. &t" "&p. ol dal" "alaktresz.dat"

PrintImageFile Printing
Kép fájl nyom ta tá sa Nyom ta tás

Szin ta xis: PrintImageFile "fájl név" "mé ret arány"

Fájl név: a kép fájl el éré si út vo na la.
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Mé ret arány: a kép nagy sá gát ha tá roz za meg. Az ere de ti mé ret nyom −
ta tá sa ese tén 100%, ki csi nyí tés ese tén 100%−nál ki sebb, na gyí tás
ese tén 100%−nál na gyobb. A pa pír mé re té hez iga zít va −1.

Egy bitmapes ké pet (BMP, PCX, GIF stb.) nyom tat ki.
PrintImageFile "c:\min ta\terkep.bmp" "300%"

PrintImageFileWH Printing
Kép fájl nyom ta tá sa, szé les ség, ma gas ság Nyom ta tás

Szin ta xis: PrintImageFile "fájl név" "szé les ség" "ma gas ság"

Fájl név: a kép fájl el éré si út vo na la.
Szé les ség: a nyom ta tott kép szé les sé ge hü velyk ben (1 hü velyk = 25,4

mm). 0 (nul la) ese tén a ma gas ság hoz ké pest mé ret ará nyo san.
Ma gas ság: a nyom ta tott kép ma gas sá ga hü velyk ben (1 hü velyk =

25,4 mm). 0 (nul la) ese tén a szé les ség hez ké pest mé ret ará nyo san.
Egy bitmapes ké pet (BMP, PCX, GIF stb.) nyom tat ki adott mé ret −
ben, így a nyom ta tó fel bon tá sá tól füg get len lesz a kép mé re te. A kö −
vet ke ző pél dá ban a kép szé les sé ge 2 hü velyk lesz, a ma gas sá ga a
szé les ség hez iga zo dik.

PrintImageFile "c:\min ta\terkep.bmp" "2" "0"
A kö vet ke ző pél dá ban a szé les ség 3,75 hü velyk, a ma gas ság 2,5 hü −
velyk.

PrintImageFileWH "c:\samples\map.bmp" "3,75" "2,5"

PrintPage Printing
Ol dal nyom ta tá sa Nyom ta tás

Szin ta xis: PrintPage "ol dal neve"

Ol dal neve: a ki ad vány nyom ta tan dó ol da lá nak neve.
A ki ad vány egy adott ol da lát nyom tat ja ki. Hasz nál hat juk a [PageTitle] 
glo bá lis vál to zót az ak tu á lis ol dal nyom ta tá sá hoz.

PrintPage "tar ta lom"
PrintPage "[PageTitle]"

PrintSetup Printing
Prin ter be ál lí tás Nyom ta tás

Szin ta xis: PrintSetup "vál to zó"

Vál to zó: ha a fel hasz ná ló az OK gom bot nyom ta le, ak kor az ér té ke
TRUE (igaz), amennyi ben a fel hasz ná ló a Még sem (Cancel)
gom bot nyom ta le, ak kor FALSE (ha mis).
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Meg je le ní ti a nyom ta tó be ál lí tó kép er nyő jét. Ál ta lá ban a nyom ta tá si
(PrintPage, PrintTextFile stb.) pa ran csok ese tén a ki ad vány meg je −
le ní ti a Prin ter be ál lí tás (Prin ter Setup) kép er nyőt, és az ol va só jó −
vá ha gyá sa után kez di el csak a nyom ta tást. Ah hoz, hogy a szer ző
nyo mon kö vet hes se az ol va só nyom ta tott−e, ezt a pa ran csot kell
hasz nál nia, és a Ki ad vány tu laj don sá ga i nál (Book Properties) a
nyom ta tá si be ál lí tás kép er nyő jé nek au to ma ti kus meg je le ní té se op ci −
ót le kell til ta nia.
A kö vet ke ző pél da fel té te le zi, hogy a ki ad vány tu laj don sá ga i nál a
nyom ta tá si be ál lí tás kép er nyő je ki van kap csol va:

PrintSetup "[ered mény]"
If "[ered mény]" "=" "TRUE"

PrintPage "tar ta lom"
PrintPage "sugo"

EndIf

PrintTextFile Printing
Szö ve ges fájl nyom ta tá sa Nyom ta tás

Szin ta xis: PrintTextFile "fej léc szö veg" "láb léc szö veg" "fájl név" "op ció"

Fej léc szö veg, láb léc szö veg (nem kö te le ző): itt meg ad ha −
tunk kü lön bö ző kó do kat is:  
&f: fájl név; 
&p: ol dal szám; 
&t: nyom ta tás dá tu ma; 
&d: a & szim bó lum nyom ta tá sa.

Fájl név: a szö ve ges fájl el éré si út vo na la.
Op ció: ha be ír juk a WORDWRAP szót, ak kor a NeoBook be tör −

de li a szö ve get az ol dal mar gói közé.
Egy ASCII/ANSI vagy RTF szö ve ges fájt nyom tat ki.

PrintTextFile "Súgó" "&. ol dal" "c:\min ta\bevezeto.txt"

Random Control
Véletlenszám Sza bá lyo zó

Szin ta xis: Random "ma xi má lis ér ték" "vál to zó"

Ma xi má lis ér ték: a ge ne rált szám ma xi má lis ér té ke.
Vál to zó: ame lyik ben a ge ne rált szá mot tá rol ja.
Egy vé let len szá mot ge ne rál nul la és az ál ta lunk meg adott ma xi má lis 
ér ték kö zött.
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A kö vet ke ző pél dá ban a kép er nyő szé les sé ge és ma gas sá ga adott,
és a Random mű ve let tel egy ké pet he lye zünk el vé let len po zí ci ók −
ban (a kép víz szin tes és füg gő le ges ko or di ná tá it, va la mint a meg je le −
ní tés ide jét ge ne rál juk).

:Start
SystemInfo "PubWidth" "[PW]"
SystemInfo "PubHeight" "[PH]"
Random "[PW]" "[X]"
Random "[PH]" "[Y]"
Random "[5000]" "[L]"
PopupImage "[X]" "[Y]" "C:\flower.bmp" "[L]" "Dissolve" "0"
GotoLine ":Start"

RefreshObject Objects
Ob jek tum fris sí té se Ob jek tu mok

Szin ta xis: RefreshObject "ob jek tum név"

Ob jek tum név: a fris sí te ni kí vánt ob jek tum neve.
Az ob jek tum tar tal mát ak tu a li zál ja. A mű ve le tet olyan kor al kal maz −
zuk, ami kor a ki ad vány fut ta tá sa alatt az ob jek tum tar tal ma meg vál −
to zik. Azok nál az ob jek tu mok nál, ame lyek nem tá mo gat ják a fris sí −
tést, fi gyel men kí vül ma rad a mű ve let.
A kö vet ke ző pél dá ban egy web−böngésző tar tal mát fris sít jük:

RefreshObject "WebBrowser1"

RegistryRead Files
Re giszt rá ció ol va sá sa Fáj lok

Szin ta xis: RegistryRead "kulcs" "rész" "vál to zó"

Kulcs: A re giszt rá ció adat bá zi sá nak cso port ja. Ezek a kö vet ke zők
le het nek:
HKEY_CURRENT_USER,
HKEY_CLASSES_ROOT,
HKEY_LOCAL_MACHINE,
HKEY_USERS,
HKEY_CURRENT_CONFIG,
HKEY_DYN_DAT.
A leg több szoft ver al kal ma zás a rá vo nat ko zó in for má ci ó kat
a HKEY_CURRENT_USER cso port ban tá rol ja.

Rész: Az ol vas ni kí vánt ér ték tárolóhelye a kulcs ban. A kulcs to váb −
bi ré szek re ta go ló dik. Ezt ne vez zük rész nek (section).
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Vál to zó: a ki ol va sott ér ték tá ro ló ja.
A Win dows rend szer re giszt rá ci ó já nak (Win dows System Registry)
adat bá zi sá ból ol vas ki egy ér té ket. A re giszt rá ció in for má ci ó kat tar −
tal maz a szá mí tó gép hard ver ele me i ről és az ins tal lált szoft ve rek ről.
A RegistryRead és a RegistryWrite mű ve le te ket hasz nál hat juk a ki −
ad vá nyun kat érin tő in for má ci ók tá ro lá sá ra.
A kö vet ke ző pél dá ban a ki ad vá nyunk fel hasz ná ló já nak ne vét ol vas −
suk ki:

RegistryRead "HKEY_CURRENT_USER" "Soft ware\MyPub\UserName" "[User]"

RegistryWrite Files
Re giszt rá ció írá sa Fáj lok

Szin ta xis: RegistryWrite "kulcs" "rész" "ér ték"

Kulcs: A re giszt rá ció adat bá zi sá nak cso port ja. Ezek a kö vet ke zők
le het nek:
HKEY_CURRENT_USER,
HKEY_CLASSES_ROOT,
HKEY_LOCAL_MACHINE,
HKEY_USERS,
HKEY_CURRENT_CONFIG,
HKEY_DYN_DAT.
A leg több szoft ver al kal ma zás a rá vo nat ko zó in for má ci ó kat a
HKEY_CURRENT_USER cso port ban tá rol ja.

Rész: Az ér ték tárolóhelye a kulcs ban. A kulcs to váb bi ré szek re ta −
go ló dik. Ezt ne vez zük rész nek (section).

Ér ték: a re giszt rá ció ré szé ben tá rol ni kí vánt ér ték.
A Win dows rend szer re giszt rá ci ó já nak (Win dows System Registry)
adat bá zi sá ba ír egy ér té ket. A re giszt rá ció in for má ci ó kat tar tal maz
a szá mí tó gép hard ver ele me i ről és az ins tal lált szoft ve rek ről. A
RegistryRead és a RegistryWrite mű ve le te ket hasz nál hat juk a ki ad −
vá nyun kat érin tő in for má ci ók tá ro lá sá ra. FIGYELMEZTETÉS:
KÜ LÖ NÖS TEKINTETTEL MÓDOSÍTSUK A WINDOWS
REGISZT RÁCIÓJÁT! HA EGY HIBA LÉP FEL A RE GISZT −
RÁ CIÓBAN, A SZÁMÍTÓGÉP (A SAJÁT VAGY AZ OL −
VASÓÉ) HASZ NÁL HA TATLANNÁ VÁLHAT!
A kö vet ke ző pél dá ban a ki ad vá nyunk fel hasz ná ló já nak ne vét ír juk be:

RegistryWrite "HKEY_CURRENT_USER" "Soft ware\MyPub\UserName" "Já nos"
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RemoveFolder Files
Map pa el tá vo lí tá sa Fáj lok

Szin ta xis: RemoveFolder "map pa név"

Map pa név: a tö röl ni kí vánt map pa neve az el éré si út vo nal lal.
Egy meg lé vő, üres map pát tá vo lít el a szá mí tó gép me rev le me zé ről.
A kö vet ke ző pél da a mappa1 map pát tá vo lít ja el a c: meg haj tó ról:

RemoveFolder "c:\mappa1"

Return Control
Vissza Sza bá lyo zó

Szin ta xis: Return

Ki lép ab ból a mű ve le ti rész ből, il let ve szub ru tin ból, ame lyik ben ép −
pen van, és vissza tér az elő ző höz. Ezt a mű ve le tet leg gyak rab ban a
szub ru tin mű ve let nél hasz nál juk. Rész le te seb ben a ki ad vány tu laj −
don sá gai (Book Properties) rész ben ol vas ha tunk er ről.

:Szubrutin1
AlertBox "Helló!" "Ez az első szub ru ti nom!"

Return

ReturnToPage Navigation
Vissza té rés az ol dal ra Na vi gá ció

Szin ta xis: ReturnToPage

Vissza té rés ah hoz az ol dal hoz, amit az ol va só elő ző leg né zett.
ReturnToPage

Run Applications
Fut ta tás Al kal ma zá sok

Szin ta xis: Run "pa rancs" "kap cso lók" "be ál lí tá sok"

Pa rancs: a fut ta tan dó al kal ma zás neve és el éré si út vo na la.
Kap cso lók: A pa rancs hoz tar to zó pa ra mé te rek, amit a vég re haj tás

alatt át aka runk adni az al kal ma zás nak (pl. fájl név, pa rancs kap −
cso lók stb.).

Be ál lí tá sok: NORMAL: az al kal ma zás fut ta tá sa nor mál ál la pot ban.
WAIT (Vá ra ko zás): fel füg gesz ti a NeoBook fut ta tá sát amíg az al −
kal ma zás fut. RunOnce (Egy szer fut ta tás): az al kal ma zást egy szer −
re csak egy pél dány ban le het fut tat ni. MINIMIZED (Ikon ál la pot):
az al kal ma zás a hát tér ben fut, az ikon ja meg je le nik a tál cán.
HIDDEN (Rejt ve): az al kal ma zás a hát tér ben fut. Né hány al kal −
ma zás nem en ge di, hogy a fő ab la ka rejt ve ma rad jon, és fi gyel −
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men kí vül hagy ja ezt a beállíási op ci ót. Az el rej tés jól mű kö dik a 
leg több DOS pa rancs al kal ma zás nál, batch fáj lok nál, ame lyek
nem igé nyel nek in ter ak ti vi tást a fel hasz ná ló tól. A Normal és
RunOnce (Normal+RunOnce), va la mint a Wait és RunOnce
(Wait+RunOnce) kom bi nál ha tó és ezek hez a Minimized vagy 
a Hidden hoz zá ad ha tó, pl. (Normal+ RunOnce+ Hidden),
(Normal+ RunOnce+ Minimized).

A kö vet ke ző pél da meg nyit ja az autoexec.bat fájlt a jegy zet tömb ben
nor mál ál la po tú ab lak ban úgy, hogy azt csak egy pél dány ban le hes −
sen fut tat ni.

Run “c:\windows\notepad.exe” “c:\autoexec.bat” “Normal+RunOnce”
A ki ad vány for dí tá sa kor a NeoBook lo ka li zál ja a pa ran csot, azaz el −
tá vo lít ja a meg haj tó ne vét és az el éré si út vo na lat a fájl név elől. A fen −
ti pél dá nál a “c:\windows\notepad.exe”−t “notepad.exe”−ra cse ré li. 
Ez a tu laj don ság ak kor hasz nos, ami kor más szá mí tó gé pe ken való
fut ta tás ra ter vez zük a ki ad ványt, mi vel a meg haj tók, könyv tá rak a
kölönböző szá mí tó gé pe ken más kép pen le het nek struktúrálva. Né −
hány eset ben szük ség le het en nek az in for má ci ó nak érin tet le nül ha −
gyá sa. Ezt egy sze rű en egy fel ki ál tó jel (!) se gít sé gé vel ér het jük el, ha
ezt a fájl neve elé he lyez zük:

Run “!c:\windows\notepad.exe” “c:\autoexec.bat” “Normal+RunOnce”
Szük ség le het egy olyan prog ram fut ta tá sá ra, ame lyi ket a ki ad vá −
nyunk kal együtt aka runk ter jesz te ni. Eb ben az eset ben hasz nál juk a
[PubDir] glo bá lis vál to zót. Ez biz to sít ja, hogy a ki ad vá nyunk ké pes
le gyen a fut ta tan dó al kal ma zás he lyét meg ha tá roz ni:

Run “![PubDir]My_App.exe” “” “Normal”
Fut ta tás alatt a NeoBook a [PubDir] vál to zót a le for dí tott ki ad vány
el éré si út vo nal ára cse ré li fel. A fen ti pél dá ban a le for dí tott ki ad vány
és a “My_App.exe” prog ram ugyan ab ban a könyv tár ban he lyez ke −
dik el. Ezt nem be fo lyá sol ja, hogy a ki ad ványt a me rev le mez ről,
CD−ről vagy más hon nan fut tat ják.
Hasz nál hat juk a [CurrentDir] glo bá lis vál to zót, hogy meg ad junk egy
mun ka könyv tá rat olyan al kal ma zá sok nak, ame lyek ezt igény lik.

SetVar “[CurrentDir]” “c:\windows”
Run “C:\MyPrograms\MyApp.exe” “” “Normal”

A meg adott könyv tárt fog ja hasz nál ni a kö vet ke ző fut ta tott al kal ma −
zás ad dig, amed dig nem tilt juk le. A Run mű ve let ál tal hasz nált mun −
ka könyv tá rat a [CurrentDir] nul lá ra ál lí tá sá val ér het jük el.

SetVar “[CurrentDir]” “”
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A [CurrentDir] vál to zót nul lá ra ál lít va nem vál toz tat juk meg a rend −
szer ak tu á lis könyv tá rát!
Mi e lőtt egy más ál tal ké szí tett prog ra mot ter jesz te nénk, kér jünk hoz −
zá en ge délyt a szer ző től!

RunNeoBook Ka te gó ria: Application
NeoBook prog ram fut ta tá sa Al kal ma zá sok

Szin ta xis: RunNeoBook “fájl név” “op ci ók”

Fájl név: Egy le for dí tott NeoBook ki ad vány neve
Op ci ók: ClearVars (vál to zók tör lé se): ki tör li az összes vál to zó ér té −

két, mi e lőtt be töl te né a má sik ki ad ványt. Ne hasz nál juk ak kor,
ha a vál to zó kat az újabb ki ad vány ban is hasz nál ni sze ret nénk.
Azok a vál to zók, ame lyek olyan ob jek tu mok hoz tar toz nak, ame −
lyek au to ma ti ku san ini ci a li zá lód nak (mint a rá dió gomb, kijelö lő −
négyzet és szö veg be vi te li mező), alap hely zet be ke rül nek az új
ki ad vány be töl té se kor, míg a töb bi vál to zó, ame lyek hez nem tar −
to zik automaikus ini ci a li zá lás, meg tart ják ér té kü ket, amennyi ben
nem hasz nál juk a ClearVars op ci ót.
CloseWindows (Ab la kok be zá rá sa): Be zár ja az összes ab la kot,
ame lyet ImageWindow, TextWindow vagy CustomWindow
pa ranccsal hoz tunk lét re. Amennyi ben nem al kal maz zuk ezt az 
op ci ót, az ab la kok nyit va ma rad nak az új ki ad vány be töl té se −
kor. Az ab la kok több ki ad vány kö zöt ti meg osz tá sa kor olyan ál −
la pot hoz ve zet het, ami kor ugyan az zal a név vel több ob jek tu −
munk van. A NeoBook ezt meg aka dá lyoz za egy ki ad vá nyon
be lül, de erre nem ké pes több ki ad vány ese té ben. Ez ak kor le −
het prob lé ma, ha olyan ob jek tu mot ak ti vi zá lunk, ame lyik nek
a mű ve le te egy ob jek tum ne vét igény li, mint pél dá ul a
ShowObject. Ami kor két ob jek tum ugyan az zal a név vel ren −
del ke zik egy szer re, az egye di ab lak el sőbb sé get él vez a ki ad −
vány−ala pú ob jek tum fö lött. Eb ben a hely zet ben nem le het sé −
ges a ki ad vány−ala pú ob jek tum be fo lyá so lá sa, mi vel az ab la kos
ob jek tum fog ja fel a pa ran csot elő ször. Ez nem for dul elő, ha fi −
gyel me sen ter vez zük meg a ki ad vá nya in kat.

Vég re hajt egy le for dí tott NeoBook ki ad ványt. A je len le gi ki ad vány
be zá rul és az új meg nyí lik ugyan azon a he lyen. A RunNeoBook pa −
ran csot több ki sebb ki ad vány össze kap cso lá sá ra hasz nál hat juk, így
ugyan azt az ered ményt ér het jük el, mint egy ter je del mes ki ad vánnyal.
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Ami kor ezt a pa ran csot hasz nál juk, az első ki ad ványt le kell for dí ta −
nunk vagy egy fut tat ha tó exe fájl lá vagy egy fut tat ha tó mo dul lá
(NBRun4xx.exe prog ram mal). A cso port töb bi ki ad vá nyát for dít hat −
juk fut tat ha tó mo dul lá vagy web−böngésző be dol go zó vá, hogy he lyet 
ta ka rít sunk meg.

RunNeoBook “[PubDir]masik_kiadvany.exe” “ClearVars+CloseWindows”
Ez a pa rancs csak a le for dí tott ki ad vány ban mű kö dik, és nem le het
tesz tel ni a NeoBook kör nye zet ben.

SaveVariables Variables
Vál to zók tá ro lá sa Vál to zók

Szin ta xis: SaveVariables "fájl név"

Fájl név: ame lyik ben a vál to zó kat tá rol ja.
Az összes vál to zó tar tal mát el men ti a meg adott fájl ba. Ez zel a mű ve −
let tel a ki ad vány összes vál to zó ját egy szer re ment het jük el. Mi vel a
vál to zó kat a prog ram be zá rá sá val a szá mí tó gép tör li a me mó ri á já ból,
a SaveVariables és a LoadVariables paranccsokkal te het jük meg a
vál to zók tá ro lá sát és újra be töl té sét a prog ram két fut ta tá sa kö zött.
A kö vet ke ző pél da a publikacio.inf fájba men ti el a ki ad vány vál to zó it:

SaveVariables "publikacio.inf"

SearchStr Strings
ka rak ter lánc ke re sé se Ka rak ter lán cok

Szin ta xis: SearchStr "ke re sett ki fe je zés" "ke re sé si hely" "vál to zó"

Ke re sett ki fe je zés: ka rak ter lánc, amit ke re sünk.
Ke re sé si hely: szö veg, ami ben ke res sük a ka rak ter lán cot.
Vál to zó: a ka rak ter lánc a szö veg ben elő for du ló első ka rak te ré nek

he lyé nek ér té ke. Ha nincs a szö veg ben az adott ka rak ter lánc, a 
vál to zó ér té ke nul la.

Egy ka rak ter lánc ke re sé se egy szö veg lánc ban.
A kö vet ke ző pél dá ban egy szó közt ke re sünk meg a [Név] vál to zó −
ban, és a szó köz he lyét a [szó köz hely] vál to zó ban tá rol juk, majd a
StrDel mű ve let tel ki tö röl jük a szó közt és az ered ményt a [Név] vál to −
zóba vissza he lyez zük. Ad dig foly tat juk a fo lya ma tot, amíg nem ta lá −
lunk több szó közt a [Név] vál to zó ban.

SearchStr " " "[Név]" "[szó köz hely]"
While "[szó köz hely]" "<>" "0"

SearchStr" " "[Név]" "[szó köz hely]"
StrDel "[Név]" "[szó köz hely]" "1" "[Név]"
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EndWhile

SendKeys Applications
Bil len tyű le ü tés kül dé se Al kal ma zá sok

Szin ta xis: SendKeys "fájl név" "billenyűleütések"

Fájl név: az al kal ma zás neve az el éré si út vo nal lal.
Bil len tyű le ü té sek: az al kal ma zás nak kül den dő billyentyű leüté −

sek. Ezek le het nek nor mál be tűk és spe ci á lis bil len tyű le ü té sek
is: {BS}: vissza tör lés; {Tab}: ta bu lá tor; {Enter}; {Esc}; {F1}; {F2}; 
{F3}; {F4}; {F5}; {F6}; {F7}; {F8}; {F9}; {F10}; {F11}; {F12};
{Home}; {End}; {Up}: fel fe lé nyíl; {Down}: le fe lé nyíl; {Left}: bal −
ra nyíl; {Right}: jobb ra nyíl; {PgUp}: Page Up; {PgDn}: Page
Down; {Ins}: Insert; {Del}: Delete. Ezen kí vül meg ad hat juk a
Shift, a Clrl és az Alt bil len tyűk ál la po tát is: {ShiftDn}: Shift le;
{ShiftUp}: Shift fel; {CtrlDn}: Ctrl le; {CtrlUp}: Ctrl fel; {AltDn}:
Alt le; {AltUp}: Alt fel.Eze ket a bil len tyű pa ran cso kat min dig
pár ban kell hasz nál ni, te hát egy {CtrlDn}−t egy {CtrlUp}−nak
kell kö vet nie, kü lön ben a bil len tyű ze tünk úgy fog vi sel ked ni,
mint ha be ra gadt vol na a Ctrl bil len tyűnk!

Egy al kal ma zás nak bil len tyű le ü té se ket küld. Ez zel a mű ve let tel egy
má sik al kal ma zást sza bá lyoz ha tunk az zal, hogy bil len tyű le ü té se ket
szi mu lá lunk. Ha az al kal ma zás még nincs meg nyit va, a SendKeys
elő ször meg nyit ja azt, mi e lőtt a bil len tyű le ü té se ket el kül de né.
A kö vet ke ző pél da meg nyit ja a jegy zet töm böt, be ír ja a Jó na pot szö −
ve get, majd vég re hajt egy nyom ta tá si pa ran csot:

SendKeys "notepad.exe" "Jó na pot {Enter}{AltDn}FP{AltUp}

SendMail Internet
Le vél kül dé se Internet

Szin ta xis: SendMail “cím zett” “fel adó” “tárgy” “üze net” “csa tolt fájl”

Cím zett: an nak az e−mail címe, aki hez a le vél nek ér kez nie kell. Ha
több cím zett nek akar juk el kül de ni a le ve let, ak kor a cím zet te −
ket vessző vel kell el vá lasz ta ni.

Fel adó: an nak az e−mail címe, aki től a le vél el in dul.
Tárgy: a le vél címe.
Üze net: az e−mail le vél szö ve ge. A pipa (| = Alt+124; Alt Gr+w)

ka rak ter rel a NeoBook sor tö rést tesz a le vél be. Az üze net tar −
tal maz hat egy sze rű szö ve get vagy HTML kó dot is. A NeoBook 
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au to ma ti ku san fel is me ri az adat tí pu sát, és en nek meg fe le lő en
fog ja el kül de ni.

Csa tolt fájl: az e−mail le vél hez csa to lan dó fájl neve az el éré si út vo −
nal lal.

Egy e−mail le vél kül dé se az interneten ke resz tül. Élő ineternetes kap −
cso lat szük sé ges hoz zá.
A kö vet ke ző pél dá ban to váb bi in for má ci ót kér xyz a NeoBookról:

SendMail “info@faduwart.hu” “xyz@freemail.hu” “In for má ció ké rés” “Ked ves FaduwArt 
Bt.! | | Ké rem, küld je nek szá mom ra to váb bi in for má ci ó kat a NeoBookról. | | Üd vöz let tel: |
xyz” “”

A glo bá lis [MailServer] vál to zót hasz nál hat juk, hogy be ál lít suk az ol −
va só SMTP e−mail szer ve rét. Alap ál la pot ban a NeoBook meg pró −
bál ja meg ál la pí ta ni a szer ver ne vét, mi e lőtt el kül de né a le ve let, majd
az ol va só val meg erő sít te ti. A [MailServer] vál to zót “Detect”−re ál lít va 
a SendMail a szer ver ne vé nek de tek tá lá sa után nem kéri az ol va só
meg erő sí té sét a le vél el kül dé se előtt. Pél dá ul:

SetVar “[MailServer]” “Detect”
SendMail...

Ha a NeoBook nem tud ja de tek tál ni a szer ver ne vét, az ol va sót kéri
meg an nak meg adá sá ra.
Ha a le ve le ző szer ver hi te le sí tést igé nyel, a [MailUserID] és a
[MailUserPassword] glo bá lis vál to zók nál ál lít hat juk be eze ket a le vél
el kül dé se előtt. Pél dá ul:

SetVar “[MailUserID]” “nancy123"
SetVar “[MailUserPassword]” “applesauce”
SendMail...

SetMousePos Control
Egér hely ze té nek be ál lí tá sa Sza bá lyo zó

Szin ta xis: SetMousePos "x ko or di ná ta" "y ko or di ná ta"

x ko or di ná ta, y ko or di ná ta: az egér kur zor új hely ze te a ki ad −
vány bal fel ső sar ká hoz vi szo nyít va pi xel ben.

Az egér kur zort egy meg adott ko or di ná tá ra vi szi.
Az aláb bi pél da a 100; 150 pont ba vi szi a kurzort, és egy egér gomb
le nyo mást szi mu lál:

SetMouse "100" "150"
ClickMouse
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SetVar Variables
Vál to zó ér té ké nek be ál lí tá sa Vál to zók

Szin ta xis: SetVar "név" "ér ték"

Név: a vál to zó neve.
Ér ték: a vál to zó hoz ren delt ér ték. A nu me ri kus vál to zó ér té két a

0−val (nul la ka rak ter rel) ál lít hat juk vissza, míg a szö ve ges vál to −
zó nál az üres ka rak ter hez hasz nál juk a ""−t (a két idé ző jel közé
ne ír junk sem mit).

Egy vál to zó hoz hoz zá ren del egy ér té ket.
A kö vet ke ző pél dá ban az [ár] vál to zót 49,95−re, a [név] vál to zót
Jancsi−ra ál lít juk.

SetVar "[ár]" "49,95"
SetVar "[név]" "Jan csi"

A SetVar mű ve le tet vál to zók mó do sí tá sá ra vagy kom bi ná lá sá ra is
fel hasz nál hat juk:

SetVar "[Tel jes név]" "[ve ze ték név] [ke reszt név]"
SetVar "[meg je le ní tett ér ték]" "[ér ték] Ft"

SetVolume Multimedia
Hang erő be ál lí tá sa Multimédia

Szin ta xis: SetVolume "esz köz" "ér ték"

Esz köz: a hang for rás meg ne ve zé se: AUX: kül ső; CD: CD; LINEIN: 
vo nal be me net; MICROPHONE: mik ro fon; WAVE: di gi tá lis
audió, hul lám; MIDI: zene, MASTER: mes ter sza bá lyo zó.

Ér ték: a hang erő ér té ke: 0 (ki kap csol va) és 255 (ma xi má lis) kö −
zöt ti szám.

Egy meg adott (vagy az összes) hang for rás hang ere jét ál lít ja be. A
Windowsban a kü lön bö ző esz kö zök hang ere jét kü lön−kü lön vagy
egyszerre ál lít hat juk be.
A kö vet ke ző pél dá ban a di gi tá lis audió hang ere jét 100−ra ál lít juk:

SetVolume "WAVE" "100"

ShowObject Objects
Ob jek tum meg je le ní té se Ob jek tu mok

Szin ta xis: ShowObject "ob jek tum név" "ef fek tus" "se bes ség"

Ob jek tum neve: an nak az ob jek tum nak a neve, ame lyet meg
aka runk je le ní te ni.

Ef fek tus: a meg je le ní tés alatt al kal maz ha tó ef fek tus: None (Nincs);
Dissolve (Át tű nés); Slide Left (Dia film bal ra); Slide Right (Dia −
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film jobb ra); Slide Up (Dia film fel fe lé); Slide Down (Dia film le −
fe lé); Explode (Szét rob ba nás); Implode (Rob ba nás be fe lé);
Wave Horizontal (Hul lám víz szin te sen); Wave Vertical (Hul −
lám füg gő le ge sen); Split Horizontal (Ket té vá gás víz szin te sen); 
Split Vertical (Ket té vá gás füg gő le ge sen); Wipe Left (El sö té tí −
tés bal ra); Wipe Right (El sö té tí tés jobb ra); Wipe Up (El sö té tí tés 
fel fe lé); Wipe Down (El sö té tí tés le fe lé); Circle (Kör kö rös);
Grow (Négy ze tes); Blocks (Tég la); Checkboard (Sakk táb la);
Block Dissolve (Tég la sze rű át tű nés), Transparent (Át lát szó).

Se bes ség: az ef fek tus se bes sé ge: 0 (leg gyor sabb) és 10 (leg las sabb) 
kö zöt ti ér ték.

Egy rej tett ob jek tu mot je le nít meg az ol da lon.
A kö vet ke ző pél dá ban az egyik nyo mó gom bot át tű nés sel je le nít −
jük meg:

ShowObject "PushButton1" "Dissolve" "3"

SizeObject Objects
Ob jek tum át mé re te zé se Ob jek tu mok

Szin ta xis: SizeObject "ob jek tum név" "szé les ség" "ma gas ság"

Ob jek tum neve: an nak az ob jek tum nak a neve, ame lyet át aka −
runk mé re tez ni.

Szé les ség: az ob jek tum új szé les sé ge pi xel ben.
Ma gas ság: az ob jek tum új ma gas sá ga pi xel ben.
Egy ob jek tum szé les sé gét és ma gas sá gát ál lít ja át.
A kö vet ke ző pél dá ban egy négy szög új mé re te it ad juk meg:

SizeObject "Rectangle1" "250" "100"

SoundBuzzer Multimedia
Hi ba hang Multimédia

Szin ta xis: SoundBuzzer

Egy hiba hang jel zést szó lal tat meg a szá mí tó gép hang szó ró ján ke resz −
tül. A Win dows NT ope rá ci ós rend szer nél ez a mű ve let ha tás ta lan.

SoundBuzzer

StickyNote Message/Interaction
Fel irat Üze ne tek/Pár be széd

Szin ta xis: StickyNote "x ko or di ná ta" "y ko or di ná ta" "üze net" "kés lel te tés"

x ko or di ná ta, y ko or di ná ta: a meg je le nő kép bal fel ső ko or di −
ná tá ja pi xel ben. Ha −1 ér té ket adunk meg a bal és jobb ko or di −
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ná ták nál, ak kor az ab lak a kép er nyő kö ze pén je le nik meg. A
mű ve let be szú rá sa (Insert Action) esz köz hasz ná la tá val el he −
lyez het jük a ké pet az El he lye zés (Placement) nyo mó gomb se −
gít sé gé vel.

Üze net: a meg je le ní ten dő szö veg. Sor tö rés hez hasz nál juk a | =Alt
+ 124 (Alt Gr + w) je let.

Kés lel te tés: az üze net meg je le ní té sé nek ide je mil li sze kun dum ban. 
Ha nul lát adunk meg, ak kor egy bil len tyű le nyo má sá ig vagy
egér kat tin tá sig ma rad a kép er nyőn.

Egy sár ga sza la gon üze ne tet je le nít meg egy adott ide ig.
A kö vet ke ző pél dá ban a fel irat a kép er nyő kö ze pén fog meg je len ni:

StickyNote "−1" "−1" "Kö szön jük, hogy a mi prog ra mun kat hasz nál ja!" "2000"

StopMedia Multimedia
Mé dia le ál lí tá sa Multimédia

Szin ta xis: StopMedia "fájl név"

Fájl név: a le ál lí tan dó mul ti mé di ás fájl neve az el éré si út vo nal lal. Ha 
a fájl név he lyét üre sen hagy juk, ak kor az összeset le ál lít ja. Ha a 
fájl név hez a SOUND ki fe je zést ír juk, ak kor az összes hang fájl
le ját szá sát le ál lít ja. Amennyi ben a VIDEO ki fe je zést ír juk a fájl −
név hez, ak kor az összes videófájlt ál lít ja le.

Le ál lít egy le ját szás alatt álló hang, videó vagy ani má ci ós fájlt.
A kö vet ke ző pél dá ban egy hang fájlt ál lít le:

StopMedia "c:\han gok\beka.wav"

StrDel Strings
Ka rak ter lánc tör lé se Ka rak ter lán cok

Szin ta xis: StrDel "ka rak ter lánc" "ki in du lá si hely" "hossz" "vál to zó"

Ka rak ter lánc: az a ka rak ter lánc, ame lyik ből a ka rak te re ket tö röl −
ni kell.

Ki in du lá si hely: az a po zí ció, amely től kezd ve a ka rak te re ket tö −
röl ni kell.

Hossz: a tör len dő ka rak te rek szá ma.
Vál to zó: a fenn ma ra dó ka rak ter lán cot eb ben tá rol ja.
Egy ka rak ter lánc ból ka rak te re ket tö röl egy meg adott hely től ki in dul −
va, és azt egy vál to zó ban tá rol ja.
A kö vet ke ző pél dá ban a [szó] vál to zó 23 be tűt tar tal maz, és le kell
rö vi dí te nünk úgy, hogy el fér jen egy 20 ka rak ter hely ből álló hely re.
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Így a 21. hely től kezd ve há rom ka rak tert kell ki tö röl ni. Az ered −
ményt az [ered mény] vál to zó ban tá rol juk.

StrDel "[szó]" "21" "3" "[meg je le ní tett szó]"

StrIns Strings
Ka rak ter lánc be szú rá sa Ka rak ter lán cok

Szin ta xis: StrIns "ka rak ter lánc" "cél ka rak ter lánc" "ki in du lá si hely" "vál to zó"

Ka rak ter lánc: a be szú ran dó ka rak ter lánc.
Cél ka rak ter lánc: ame lyik ka rak ter lánc ba be kell szúr ni a má sik

ka rak ter lán cot.
Ki in du lá si hely: ame lyik po zí ci ó tól be kell szúr ni a ka rak ter lán cot.
Vál to zó: a tel jes ka rak ter lánc tá ro lá si he lye.
Be szúr egy ka rak ter lán cot egy má sik ka rak ter lánc ba egy adott hely −
től kezd ve, és azt a vál to zó ban tá rol ja.
A kö vet ke ző pél dá ban a [név] vál to zó ban sze rep lő ka rak ter lán cot
be szúr juk egy má sik ka rak ter lánc ba, és az ered ményt az [ered mény]
vál to zó ban tá rol juk:

StrIns "[név]" "Helló , hogy vagy?" "7" "[ered mény]"

StrLen Strings
Ka rak ter lánc hossza Ka rak ter lán cok

Szin ta xis: StrLen "ka rak ter lánc" "vál to zó"

Ka rak ter lánc: ame lyik ka rak ter lánc nak meg akar juk ál la pí ta ni a
hosszát.

Vál to zó: a ka rak te rek szá mát eb ben tá rol ja.
Ki szá mít ja egy szö ve ges ka rak ter lánc hosszát, és az ered ményt a vál −
to zó ban tá rol ja.
A kö vet ke ző pél dá ban a [név] vál to zó tar tal maz za a Já nos szót, ami
öt ka rak ter ből áll, így a [mé ret] vál to zó ér té ke 5 lesz.

StrLen "[név]" "[mé ret]"

StrLower Strings
Ka rak ter lán cot kis be tűs sé ala kít Ka rak ter lán cok

Szin ta xis: StrLower "ka rak ter lánc" "vál to zó"

Ka rak ter lánc: A kis be tűs sé ala kí tan dó ka rak ter lánc.
Vál to zó: az át ala kí tott ka rak ter lán cot eb ben tá rol ja.
Egy ka rak ter lánc tar tal mát kis be tűs sé ala kít. A szá mo kat és a je le ket
fi gyel men kí vül hagy ja.
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A kö vet ke ző pél dá ban a KUTYÁNAK szót kutyának−ra ala kít ja és
azt az [ered mény] vál to zó ban tá rol ja:

StrLower "KUTYÁNAK" "[ered mény]"

StrParse Strings
Ka rak ter lánc fel bon tá sa Ka rak ter lán cok

Szin ta xis: StrParse "ka rak ter lánc" "ha tá ro ló ka rak ter" "vál to zó tömb" "vál to zók szá ma"

Ka rak ter lánc: ame lyik ka rak ter lán cot ele me i re akar juk bon ta ni.
Ha tá ro ló ka rak ter: az egyes ka rak ter lánc ele me ket el ha tá ro ló

ka rak te rek (pl. ta bu lá tor, pon tos vessző stb.).
Vál to zó tömb: az egyes ka rak ter lánc ele mek tá ro lá si he lye.
Vál to zók szá ma: a vál to zó tömb ele me i nek szá ma.
Egy olyan ka rak ter lán cot bont ele me i re, amely nek az ele me it spe ci −
á lis határolójelek (pl. ta bu lá tor vagy pon tos vessző) vá laszt ják el. A
határolójelek kö zöt ti ka rak ter lánc ele me ket egy vál to zó tömb ben tá −
rol ja. (A vál to zó töm bök ről a 7. fe je zet ben ol vas ha tunk töb bet.)
A kö vet ke ző pél dá ban a FileOpenBox mű ve let tel a fájl ne vek egy lis −
tá ját kap juk a [fáj lok] vál to zó ban, ame lye ket pon tos vessző ha tá rol,
ha több fájl név ke rül kijelölésre. A StrParse mű ve let tel a fájl ne ve ket
kü lön−kü lön egy vál to zó tömb ele me i ben ([nevek1], [nevek2] stb.) he −
lyez zük el. A [szám lá ló] vál to zó ban az ele mek szá ma kerül:

FileOpenBox "Open" "Any File|*.*" "c:\" "[fáj lok]" "Multiple"
StrParse "[fáj lok]" ";" "[ne vek]" "[szám lá ló]"

StrReplace Strings
Ka rak te rek cse ré je Ka rak ter lán cok

Szin ta xis: StrReplace "ka rak ter lánc" "régi ka rak te rek" "új ka rak te rek" "vál to zó"

Ka rak ter lánc: amely ben ka rak te re ket aka runk ki cse rél ni.
Régi ka rak te rek: ame lyik ka rak te re ket ki akar juk cse rél ni.
Új ka rak te rek: ame lyik ka rak te rek re a régi ka rak te re ket ki akar −

juk cse rél ni.
Vál to zó: az új ka rak ter lánc tá ro lá si he lye.
Egy ka rak ter lánc ban egy ka rak ter so ro za tot egy má sik kal cse rél fel
az összes elő for du lá si he lyen.
A kö vet ke ző pél dá ban a szö veg ben a ku tya szót a macs ka szó val
cse rél jük fel:

StrReplace "A ku tya egy jó ku tya." "ku tya" "macs ka" "[ered mény]"
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StrUpper Strings
Ka rak ter lán cot nagy be tűs sé ala kít Ka rak ter lán cok

Szin ta xis: StrUpper "ka rak ter lánc" "vál to zó"

Ka rak ter lánc: a nagy be tűs sé ala kí tan dó ka rak ter lánc.
Vál to zó: az át ala kí tott ka rak ter lán cot eb ben tá rol ja.
Egy ka rak ter lánc tar tal mát nagy be tűs sé ala kít. A szá mo kat és a je le −
ket fi gyel men kí vül hagy ja.
A kö vet ke ző pél dá ban a ku tyá nak szót KUTYÁNAK−ra ala kít ja és
azt az [ered mény] vál to zó ban tá rol ja:

StrUpper "ku tyá nak" "[ered mény]"

SubStr Strings
Ka rak ter lánc ki vo na to lás Ka rak ter lán cok

Szin ta xis: SubStr "ka rak ter lánc" "ki in du lá si hely" "hossz" "vál to zó"

Ka rak ter lánc: ame lyik ka rak ter lánc ból má so lunk
Ki in du lá si hely: amely től kezd ve a má so lást el kell kez de ni
Hossz: amennyi ka rak tert má sol ni kell
Vál to zó: ahol a má solt ka rak ter lán cot tá rol juk.
A ka rak ter lánc ból egy adott hely től kezd ve ki má sol a vál to zó ba egy
adott hosszú sá gú ka rak ter lán cot.
A kö vet ke ző pél dá ban az [ST] vál to zó ér té ke ABCDEFG. A har ma dik −
tól kezd ve ki má so lunk két ka rak tert. Az [ÚjST] vál to zó ér té ke CD lesz.

SubStr "[ST]" "3" "2" "[ÚjST]"

Suspend Control
Fel füg gesz tés Sza bá lyo zó

Szin ta xis: Suspend "ál la pot"

Ál la pot: True (Igaz) vagy False (Ha mis) vagy False+NoBuffer
Ide ig le ne sen fel füg gesz ti az egér és a bil len tyű zet be vi te li fo lya ma tát. 
A True (Igaz) fel füg gesz ti, a False (Ha mis) is mét en ge dé lye zi a be vi −
te li fo lya ma tot. Ez ak kor le het hasz nos, ha pa rancs so ro za tot  aka −
runk vég re haj ta ni, mi e lőtt az ol va só egy gomb ra kat tint hat na.
Szin tén hasz nos le het ez a pa rancs az egér fölé/egér el (mouse
enter/exit) mű ve le tek nél. A False (Ha mis) ér ték au to ma ti ku san vég −
re haj tás ra ke rül, ami kor a meg hí vott szkript be fe je ző dött.
Alap ál la pot ban a NeoBook au to ma ti ku san el tá vo lít ja az egér mű ve −
le te ket és bil len tyű le ü té se ket a Win dows puffertárolójából, ami kor a
Suspend le van tilt va. Ha eze ket az egér mű ve le te ket és bil len tyű le ü −
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té se ket meg akar juk őriz ni a pufferban, hogy azo kat a NeoBook
vég re hajt sa, a NoBuffer op ci ót ad juk a False ál la pot hoz:

"False+NoBuffer"
A kö vet ke ző pél da fel füg gesz ti a be vi te li fo lya ma tot, amíg a mű ve le −
tek egy so ro za ta be nem fe je ző dött.

Suspend "True"
ShowObject "Picture1" "Dissolve" "5"
ShowObject "Picture2" "Dissolve" "5"
ShowObject "PushButton1" "Dissolve" "5"
Suspend "False"

Ügyel jünk, ha a Suspend mű ve le tet a Loop vagy a While mű ve let tel 
hasz nál juk. Ha a be vi te li mű ve le tet a Loop vagy a While uta sí tás
előtt füg geszt jük fel, az ol va só nem tud be avat koz ni, amíg ezek az
uta sí tá sok nem fe je ződ nek be.

SystemInfo Control
Rend szer in for má ció Sza bá lyo zó

Szin ta xis: SystemInfo "in for má ció−tí pus" "vál to zó"

In for má ció−tí pus: PubAuthor: a ki ad vány ké szí tő je; PubColor: a ki −
ad vány szí ne i nek szá ma; PubDir: a ki ad vány el éré si út vo na la;
PubHeight: a ki ad vány ma gas sá ga (pi xel); PubWidth: a ki ad vány
szé les sé ge (pi xel); PubTitle: a ki ad vány címe; ScreenColors: a
kép er nyő szí ne i nek szá ma; ScreenHeight: a kép er nyő ma gas sá ga 
(pi xel); ScreenWidth: a kép er nyő szé les sé ge (pi xel); SystemDir: a
rend szer könyv tár el éré si út vo na la; TempDir: az át me ne ti fáj lok
könyv tá rá nak el éré si út vo na la; WindowsDir: a Win dows könyv tár
el éré si út vo na la; UserName: a fel hasz ná ló neve.

Vál to zó: az in for má ció ered mé nyé nek tá ro lá si he lye.
A fel hasz ná ló szá mí tó gé pé ről nyer he tünk in for má ci ót, amit a vál to −
zó ban tá rol. A SystemInfo mű ve let el avult tá vált, ami ó ta a glo bá lis
vál to zók eze ket az in for má ci ó kat is tar tal maz zák. (A glo bá lis vál to −
zók ról a 7. fe je zet ben ol vas ha tunk rész le te seb ben.) A ko ráb bi Neo −
Book ver zi ók mi att szük ség volt arra, hogy a SystemInfo mű ve let
meg ma rad jon.
A kö vet ke ző pél dá ban össze ha son lít juk a szá mí tó gép szín fel bon tá −
sát a ki ad vány ál tal hasz nált szín fel bon tás sal, és fi gyel mez te tő üze −
ne tet kül dünk a fel hasz ná ló nak, ha a szá mí tó gép ének ala cso nyabb a 
fel bon tá sa mint a ki ad vá nyé.
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SystemInfo "ScreenColors" "[KépernyőMód]"
SystemInfo "PubColors" "[PubMód]"
If "[PubMód]" "<>" "[KépernyőMód]"

AlertBox "Fi gye lem!" "Ez a ki ad vány [PubMód] szí nű kép er nyő−|fel bon tást igé nyel. 
Az Ön szá mí tó gé pe|je len leg [KépernyőMód] szí nű, így a lát vány nem lesz ki elé gí tő."

EndIf

SystemSound Multimedia
Rend szer hang Multimédia

Szin ta xis: SystemSound "hang tí pus"

Hang tí pus: a Win dows re giszt rá ci ó ban de fi ni ált hang ha tás:
SystemDefault (alap hely zet), SystemAsterisk (ki egé szí tés),
SystemExclamation (fel ki ál tás), SystemStop (stop),
SystemQuestion (kér dés).

Egy, a Win dows rend sze ré ben be ál lí tott alap han got szó lal tat meg.
Eze ket a han go kat a fel hasz ná ló maga is meg vál toz tat hat ja a Win −
dows Be ál lí tá sok pa nel jén (Control Pa nel), így ezek a han gok má sok 
és má sok le het nek az egyes szá mí tó gé pek ben.
A kö vet ke ző pél dá ban egy kér dés han got szó lal ta tunk meg.

SystemSound "SystemQuestion"

TextWindow Windows
Szö veg ab lak Ab la kok

Szin ta xis: TextWindow "cím" "x ko or di ná ta" "y ko or di ná ta" "szé les ség"
"ma gas ság" "fájl név" "op ció"

Cím: a cím sor fel ira ta
x ko or di ná ta, y ko or di ná ta: a meg je le nő ab lak bal fel ső ko or di −

ná tá ja pi xel ben. Ha −1 ér té ket adunk meg a bal és jobb ko or di ná −
ták nál, ak kor az ab lak a kép er nyő kö ze pén je le nik meg. A mű ve −
let be szú rá sa (Insert Action) esz köz hasz ná la tá val el he lyez het jük
az ab la kot az El he lye zés/Mé re te zés (Placement/Scale) nyo mó −
gomb se gít sé gé vel is.

Szé les ség, ma gas ság: az ab lak szé les sé ge, il let ve ma gas sá ga pi −
xel ben. Ha −1 ér té ket adunk meg, az ab lak mé re te a szö veg nek 
meg fe le lő nagy sá gú lesz. (Nem je le nik meg gördítősáv.)

Fájl név: a szö ve ges fájl el éré si út vo na la.
Op ció: A Wordwrap szó val a so ro kat az ab lak szé les sé gé nek meg −

fe le lő en tör de li, így nem je le nik meg a víz szin tes gördítősáv.
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Egy moz gat ha tó ab lak ban egy szö ve ges ASCII, ANSI, RTF fájlt je le −
nít meg.
A kö vet ke ző pél dá ban egy text fájlt tar tal ma zó ab la kot he lye zünk el
a kép er nyő kö ze pén:

TextWindow "Súgó" "−1" "−1" "350" "400" "c:\do ku men tu mok\sugo.txt" "Wordwrap"

TimerStart Objects
Idő zí tő in dí tá sa Ob jek tu mok

Szin ta xis: TimerStart "ob jek tum név" "idő köz"

Ob jek tum név: az ak ti vá lan dó idő zí tő neve.
Idő köz: az idő zí ten dő idő ez red má sod perc ben.
Ak ti vál egy inak tív idő zí tő ob jek tu mot. Az idő zí tő ről rész le te seb ben
a 6. fe je zet ben ol vas ha tunk.
A kö vet ke ző pél dá ban egy inak tív idő zí tőt 2 má sod perc re ál lí tunk:

TimerStart "Timer1" "2000"

TimerStop Objects
Idő zí tő le ál lí tá sa Ob jek tu mok

Szin ta xis: TimerStart "ob jek tum név"

Ob jek tum név: az inak ti vá lan dó idő zí tő neve.
Le ál lít egy ak tív idő zí tő ob jek tu mot. Az idő zí tő ről rész le te seb ben a
6. fe je zet ben ol vas ha tunk.
A kö vet ke ző pél dá ban egy ak tív idő zí tőt ál lí tunk le:

TimerStop "Timer1"

TrackbarSetMax Objects
Tolószabályozó ma xi má lis ér té ké nek be ál lí tá sa Ob jek tu mok

Szin ta xis: TrackbarSetMax "ob jek tum név" "ma xi má lis ér ték"

Ob jek tum név: a be ál lí tan dó tolószabályozó neve.
Ma xi má lis ér ték: a tolószabályozó ma xi má lis ér té ke.
Egy tolószabályozó tar to má nyá nak ma xi má lis ér té két ál lít ja be. A
tolószabályozóról a 6. fe je zet ben ol vas ha tunk rész le te seb ben.
A kö vet ke ző pél dá ban a tolószabályozó ma xi má lis ér té két 100−ra
ál lít juk:

TrackbarSetMax "Trackbar1" "100"
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TrackbarSetMin Objects
Tolószabályozó mi ni má lis ér té ké nek be ál lí tá sa Ob jek tu mok

Szin ta xis: TrackbarSetMin "ob jek tum név" "mi ni má lis ér ték"

Ob jek tum név: a be ál lí tan dó tolószabályozó neve.
Mi ni má lis ér ték: a tolószabályozó mi ni má lis ér té ke.
Egy tolószabályozó tar to má nyá nak mi ni má lis ér té két ál lít ja be. A
tolószabályozóról a 6. fe je zet ben ol vas ha tunk rész le te seb ben.
A kö vet ke ző pél dá ban a tolószabályozó mi ni má lis ér té két 0−ra ál lít juk:

TrackbarSetMax "Trackbar1" "0"

While, EndWhile Control
Amíg (fel té te les uta sí tás), Amíg vége Sza bá lyo zó

Szin ta xis: While "első ál lí tás" "ope rá tor" "má so dik állítás" EndWhile

Első ál lí tás, má so dik ál lí tás: amely ál lí tá so kat össze kell ha −
son lí ta ni.

Ope rá tor: 
= az első elem egyen lő a másodikkal, 
< az első elem ki sebb a másodiknál,  
> az első elem na gyobb a másodiknál,  
<> az első elem nem egyen lő a másodikkal, 
<= az első elem ki sebb vagy egyen lő a másodikkal, 
>= az első elem na gyobb vagy egyen lő a másodikkal.

Egy mű ve le ti sort ad dig is mé tel a While és az EndWhile kö zött, amíg
az adott fel té tel nem tel je sül. A mű ve le ti sort az EndWhile pa −
ranccsal kell le zár ni.
A kö vet ke ző pél dá ban 100 han got ját szunk le 0 Hz−től 25 Hz−en −
ként nö vel ve a frek ven ci át:

SetVar "[Szám lá ló]" "0"
SetVar "[Frekv]"
While "[Szám lá ló]" "<" "100"

Math "[Szám lá ló]+1" "0" "[Szám lá ló]"
Math "[Frek]+25" "0" "[Frek]"
PlayTone "[Frek]"

EndWhile
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9. A NeoToon hasz ná la ta

A NeoToon kép er nyő je

A NeoToon me nü so ra

A NeoToon esz köz tá ra

Ani má ció el he lye zé se a ki ad vány ban

A NeoToon egy egy sze rű se géd prog ram, ami vel sa ját rajz fil mün ket ké −
szít het jük el. A rajz film egy kép so ro zat, ame lye ket egy más után meg je le −
nít ve egy amimáció il lú zi ó ját adja, ha son ló an a klasszi kus rajz fil mes köny −
vek hez. A rajz film né zői moz gás ként ér zé ke lik az egyes apró kép vál to zá −
so kat. A rajz film fáj lok ál ta lá ban kis hely igé nyű ek, ami elő nyös ab ban az
eset ben, ha a ki ad ványt az interneten ke resz tül le het le töl te ni, vagy floppi
le me zen ter jeszt jük. A rajz fil met a NeoBook kép er nyő jén egy adott út vo −
nal men tén is moz gat hat juk.

A rajz fil met egy kép szer kesz tő vel vagy kép lo pó val ké szí tett ké pek so −
ro za tá nak im por tá lá sá val ké szít het jük el. Több ani má ció− és vi deó−szer −
kesz tő ren del ke zik az zal a le he tő ség gel, hogy a kép so ro za tot egyen ként
kép fájl ba ex por tál has suk, ame lye ket az tán a NeoToonba im por tál ha −
tunk. A NeoToon nem egy kép szer kesz tő, úgy hogy a ké pek szer kesz té sét 
egy kül ső prog ram mal kell meg ol da nunk. (A NeoPaint egy egy sze rű en
hasz nál ha tó kép szer kesz tő, ami vel rajz fil me ket is ké szít he tünk. Ezt a
prog ra mot is a NeoBook gyár tó ja ké szí tet te.)

Az ani má ció össze ál lí tá sa egy sze rű en a kép fáj lok im por tá lá sá val tör té −
nik. Mi u tán össze ál lí tot tuk a kép so ro za tot, a kép ke re te ket húzd és dobd
mód szer rel át ren dez het jük. A Le ját szás (Play) funk ci ó val le el len őriz het −
jük az ani má ci ón kat. A meg fe le lő kép so ro za tot el ment ve be tölt het jük a
NeoBook ki ad vá nyunk ba.

A NeoToon ani má ci ók nak egy to váb bi elő nye, hogy meg ha tá roz ha −
tunk egy színt, amit át lát szó nak te kint a prog ram. Ez az első ke ret bal alsó
sar ká nak szí ne lesz. Ez a szín az összes ke ret ben át lát szó lesz az ani má ció
fu tá sa köz ben. Ha az ani má ci ónk ban nem szük sé ge sek át lát szó he lyek,
ak kor hasz nál junk olyan színt, ame lyik nem sze re pel a kép ke re tek ben.
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9.1. A NeoToon kép er nyő je

A NeoToon ab la ká nak fel ső ré szén he lyez ke dik el a cím sor, alat ta pe dig a 
me nü sor. Utá na kö vet ke zik az esz köz tár, ame lyen a leg gyak rab ban hasz −
nált funk ci ók hoz tar to zó nyo mó gomb ok van nak. 

Új (New),

Meg nyi tás (Open),

Men tés (Save),

Men tés más képp (Save As),

Hoz zá adás (Add),

Be szú rás (Insert),

Tör lés (Delete),

Le ját szás (Play).

Kép koc ka mutató

Ha a kur zort az egyik nyo mó gomb fö lött tart juk, ak kor a hoz zá tar to zó
pa rancs rö vid le írá sa is je le nik meg.

A gomb sor jobb szé lén a ke ret szám lá lót ta lál hat juk, ame lyik meg mu tat −
ja a je len leg ki je lölt és az összes ke ret szá mát.
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A gomb sor alatt ta lál ha tó egy film sza lag, ame lyik a kép ke re te ket tar tal −
maz za. Úgy je löl he tünk ki egy kép ke re tet, ha az egér rel rá kat tin tunk. A
kép ke re tet az egér rel meg ra gad va új hely re moz gat hat juk.

Amennyi ben a rajz film olyan sok kép koc kát tar tal maz, hogy nem fér el
a NeoToon ab la ká ban, a film sza lag alatt ta lál ha tó gördítősávot hasz nál −
hat juk a fenn ma ra dó ke re tek meg te kin té sé hez.

9.2. A NeoToon me nü so ra

Fájl (File) menü

Új (New)

Ez zel a funk ci ó val egy üres szer kesz tő
ab la kot tölt he tünk be, ami ben össze ál −
lít hat juk az ani má ci ón kat. Meg kell ad −
nunk a kép koc kák mé re te it. A ma gas −
sá got (Height) és a szé les sé get (Width) 
pi xel ben kell meg ad ni. Ha az első kép −
fájl mé re tét akar juk al kal maz ni, ak kor
je löl jük be „Az első ke ret szé les sé gé −
nek és ma gas sá gá nak hasz ná la ta”
(Get Width and Height from First
Frame) rá dió gom bot.

Meg nyi tás (Open)

Ez zel a funk ci ó val be tölt he tünk egy meg lé vő NeoToon CAR ki ter jesz té sű
ani má ci ót a szer kesz tés hez.

Újra meg nyi tás (Reopen)

Ez a pa rancs a leg utol já ra  meg nyi tott ani má ci ók lis tá ját mu tat ja meg. Ha
rá kat tin tunk az egyik re, ak kor be töl tés re ke rül a NeoToon szer kesz tő jé −
be.
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Men tés (Save)

Mi u tán be fe jez tük az ani má ció szer kesz té sét, ez zel a funk ci ó val ment het −
jük le mez re a mun kán kat. (Ha úgy akar juk be zár ni a NeoToont, hogy a
mun kán kat nem men tet tük el, erre fi gyel mez tet a prog ram.) Ha nem
ment jük el, ak kor az ed di gi ja ví tá sunk el vész, ami kor ki lé pünk.

Ha az ép pen szer kesz tett ani má ci ót még egy ál ta lán nem men tet tük el
(új ani má ció), ak kor a NeoToon fi gyel mez tet, hogy ad junk meg egy fájl −
ne vet. (Lásd még Men tés más képp).

Men tés más képp (Save As)

Ezt a pa ran csot hasz nál juk, ha egy új név alatt (eset leg új könyv tár ban)
sze ret nénk el men te ni a mun kán kat. Ha már egy meg lé vő fájl ne vet adunk
meg, a NeoToon meg kér de zi, hogy fe lül ír hat ja−e az új tar ta lom mal.

A NeoToon ani má ci ók nak .CAR ki ter jesz té sű ek nek kell len ni ük.

Ki lé pés (Exit)

Ez a pa rancs be zár ja a NeoToont.

Ke ret (Frame) menü

Hoz zá adás (Add)

Ez zel a funk ci ó val egy új ké pet ad ha tunk az ani má ci ó hoz. Vá lasszuk ki a kí −
vánt ké pet a meg je le nő windowsos pár be széd pa nel ben. A NeoToon BMP, 
PCX, GIF, TIF, PNG és JPEG for má tu mú ké pe ket tá mo gat. A kép az ani −
má ció vé gé re fog ke rül ni. Ha a ke re tet egy új hely re sze ret nénk he lyez ni,
ak kor egy sze rű en kat tint sunk rá, és az egér rel vi gyük a meg fe le lő hely re.

Ne fe lejt sük el, hogy az első ke ret bal alsó sar ká ban lévő színt a
NeoToon át lát szó nak te kin ti az összes ke re ten!

Be szú rás (Insert)

Ez zel a funk ci ó val egy új ké pet tu dunk im por tál ni az ani má ci ó ba az ép pen 
ki je lölt kép ke ret elé. Vá lasszuk ki a kí vánt ké pet a meg je le nő windowsos
pár be széd pa nel ben.
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Ket tő zés (Duplicate)

Ez zel a funk ci ó val a ki vá lasz tott ke ret ről ké szít egy má so la tot és be szúr ja
köz vet le nül a ki vá lasz tott ke ret mögé. Ha a ke re tet egy új hely re sze ret nénk 
he lyez ni, ak kor egy sze rű en kat tint sunk rá, és az egér rel vi gyük a meg fe le lő
hely re. Az ani má ci ók több sé gé ben van nak olyan kép koc kák, ame lyek is −
mét lőd nek. Ez zel a pa ranccsal időt tu dunk meg ta ka rí ta ni, mi vel nem kell
újra és újra a be szú rás pa ranccsal az adott ké pet több ször be töl te ni.

Tör lés (Delete)

Ez a funk ció ki tör li az ép pen ki vá lasz tott ke re tet az ani má ci ó ból.

Ex por tá lás (Ex port)

Ez zel a funk ci ó val az ép pen ki vá lasz tott ke re tet tud juk ex por tál ni Win −
dows bitmap kép fájl ként. Ez olyan kor le het hasz nos, ha az ere de ti kép
már nincs a rend sze rünk ben.

Rajz film (Cartoon) menü

Új ra mé re te zés (Resize)

Ez zel a funk ci ó val az ani má ci ó hoz hasz nált
ke ret mé re tét tud juk nö vel ni vagy csök ken −
te ni. Néha ez a mű ve let a ké pek mi nő sé gé −
nek rom lá sá hoz ve zet het.

Le ját szás (Play)

Ez zel a funk ci ó val le játsz hat juk az ani má ci ón −
kat, meg te kint het jük, ho gyan fog ki néz ni a
NeoBookban. Az ani má ció egy új ab lak ban
fog meg je len ni. A videolejátszó gom bok kö −
zül a zöld nyíllal je lölt re kat tint va el in dít hat juk az ani má ci ót. A to váb bi
gom bok bal ról jobb ra: le ál lí tás, első koc ká ra ug rás, elő ző/kö vet ke ző kép −
koc ka, utol só koc ká ra ug rás. A jobb fel ső sa rok ban a kép koc ka szám lá ló
az ép pen le ját szott ke ret sor szá mát mu tat ja. Az ab lak al ján ta lál ha tó csúsz −
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ká val a le ját szá si se bes sé get ál lít hat juk. Az OK gomb bal zár hat juk be az ani −
má ci ós ab la kot és tér he tünk vissza a szer kesz tő üzem mód ba.

Be ál lí tá sok (Option) menü

Kép er nyő szí ne (Screen Color)

A NeoToon hát te ré nek szí nét ál lít hat juk be ez zel a pa ranccsal. A hát tér −
szín fog lát sza ni az át lát szó ré szek nél. A hát tér szín csak a NeoToonban
lát szik, a mun kánk ba nem ke rül el men tés re.

Súgó (Help) menü

NeoToon súgó (NeoToon Help)

Ez zel a pa ranccsal a Sú gó rend szer ben ke res he tünk.

Név jegy (About)

Eb ben a me nü pont ban a NeoToonról és a NeoSoft Corp. el ér he tő sé gé −
ről kap ha tunk in for má ci ó kat, amennyi ben fris sí té sek és tech ni kai tá mo −
ga tás vá lik szük sé ges sé.

9.3. Ani má ció el he lye zé se a ki ad vány ban

A NeoToonnal ké szí tett ani má ci ót a NeoBook ki ad vá nyunk ban a
PlayCartoonFile (Rajz film le ját szá sa) mű ve let tel je le nít het jük meg. Ezt a 
mű ve le tet hasz nál hat juk pél dá ul a ki ad vány be ál lí tá sok kö zött, ol dal vál tás −
nál vagy egy ob jek tum mű ve le te ként. (Lásd a 7. fe je ze tet, hogy ho gyan
kell egy mű ve le tet be il lesz te ni egy ol dal hoz vagy egy ob jek tum hoz.)

Ah hoz, hogy a fel hasz ná ló egy gomb vagy for ró pont meg nyo má sá val
in dít has sa el az ani má ci ót, a gomb, il let ve a for ró pont el he lye zé sé hez
hasz nál juk a NeoBook Nyo mó gomb (Button) esz kö zét. Kon fi gu rál juk a
nyo mó gom bot/for ró pon tot, és il lesszük be a Gomb mű ve le tek (Button
Action) közé a PlayCartoonFile mű ve le tet.

Ah hoz, hogy egy ani má ció au to ma ti ku san el in dul jon, ami kor az adott
ol dalt te kin ti meg a fel hasz ná ló, a PlayCartoonFile mű ve le tet az ol dal tu −
laj don sá ga i nál (Page Attributes) ta lál ha tó Ol dal mű ve le tek nél (Page
Action) il lesszük be.
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Ah hoz, hogy az ani má ci ót ak kor lát has sa a fel hasz ná ló, ami kor a prog −
ram bi zo nyos ide ig nyu ga lom ban van, a PlayCartoonFile mű ve le tet a Ki −
ad vány be ál lí tá sok (Book Setup) Nyu gal mi hely ze té nél (Idle Event) il −
lesszük be.

A PlayCartoonFile mű ve le tet hipertextes kap cso ló ként is be il leszt het −
jük egy olyan szö ve ges fájl ba, amit a ki ad vá nyunk hasz nál.

Ami kor be il leszt jük a PlayCartoonFile mű ve le tet, meg kell ad nunk az
ani má ció el éré si út vo na lát a windowsos pár be széd pa ne len, ahol meg néz −
het jük az ani má ció elő né ze ti ké pét is.
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9.2 ábra Az ani má ció le ját szás tu laj don sá ga i nak ab la ka
File Name: fájl név, Start ing Location: kez dő hely, Ending Location: Be fe je zé si hely, Speed: se bes ség,
Fast: gyors, Slow: las sú, Repeat Animation Sequence X Time(s) from Start to End: Az ani má ció is mét lé se
X−szer az in du lás tól a be fe je zé sig,
Option: Be ál lí tás, Start Playback and Continue Immediately (File will play only once): A le ját szás in dí tá sa és
azon na li foly ta tás (a fájl le ját szá sa csak egy szer tör té nik meg), Wait for Play back to Finish before
Continuing (file will play only once): a foly ta tás előtt a le ját szás fe je ződ jön be (a fájl le ját szá sa csak egy szer
tör té nik meg), Play Contunuously in the Background (Loop): Fo lya ma tos le ját szás a hát tér ben (hu rok)



Az ani má ció ki vá lasz tá sa után a Tu laj don sá gok (Properties) ab lak ban
meg kell ad nunk a he lyét, se bes sé gét, és mennyi ide ig tart son a le ját szá sa.
A sta ti kus ani má ci ók kal el len tét ben a NeoToonnal ké szí tett ani má ci ó kat
egy meg adott út vo nal men tén is moz gat hat juk. A ki in du lá si hely (Start ing 
Location) és be fe je zé si hely (Ending Location) ko or di ná tá it be gé pel het −
jük, vagy hasz nál hat juk az in te rak tív Elő né ze ti kép (Preview) gom −
bot is, amit a ko or di ná ta me zők mel lett ta lál ha tunk. A ki in du lá si és
be fe je zé si ko or di ná ták me zői kö zött ta lál ha tó két nyíl se gít sé gé vel az ér té −

ke ket má sol hat juk át egy kat tin tás sal a má sik me zők be. Ha a ki in du lá si és
be fe je zé si ko or di ná ták meg egyez nek, az ani má ció sta ti kus lesz. A −1 ér ték
meg adá sá val az ol dal kö ze pé re po zí ci o nál hat juk az ani má ci ót.

A se bes ség nél (Speed) az ani má ció le ját szá sá nak gyor sa sá gát ad hat juk 
meg (Fast = gyors, Slow = Las sú).

214

9.3 ábra A rajz film el he lye zé se az ol da lon



Az Is mét lés (Repeat Animation Sequence) me ző nél meg ad hat juk,
hogy az ani má ci ót hány szor játssza le, amíg a ki in du lá si pont tól a be fe je −
zé si pon tig ér. (Ez ha tás sal van a le ját szás se bes sé gé re is!)

Az Egyéb be ál lí tá sok nál (Options) meg ad hat juk, hogy
m az ani má ció egy sze ri le ját szás után áll jon le, és az ani má ció el kez −

dé se után a NeoBook azon nal foly tas sa a vég re haj tást (Start
Playback and Continue Immediately, File will play only once:
Normal),

m az ani má ció egy sze ri le ját szás után áll jon le, de a vég re haj tást csak
az ani má ció be fe je zé se után foly tas sa a NeoBook (Wait for Play −
back to Finish before Continuing, file will play only once: Wait),

m az ani má ció fo lya ma to san is mét lőd jön, és az ani má ció el kez dé se
után a NeoBook foly tas sa a vég re haj tást (Play Contunuously in
the Background: Loop).

Az ani má ció le ál lí tá sá hoz hasz nál ha tunk egy nyo mó gom bot a StopMedia
mű ve let hoz zá ren de lé sé vel.
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10. A szö veg szer kesz tő hasz ná la ta

A szö veg szer kesz tő in dí tá sa

A szö veg szer kesz tő kép er nyő je

A szö veg szer kesz tő me nü so ra

A NeoBook be épí tett szö veg szer kesz tő jé vel a ki ad vány ban szük sé ges do ku −
men tu mo kat tud juk el ké szí te ni. A be épí tett szö veg szer kesz tő ren del ke zik az
alap ve tő szö veg szer kesz té si le he tő sé gek kel, va la mint hipertextes kap cso lók és 
könyv jel zők ké szí té sé vel. A szö veg szer kesz tő vel ké szí tett do ku men tu mok Rich 
Text For má tu mú ak (RTF). A NeoBook Cikk (Article) ob jek tu ma a szö veg −
szer kesz tő vel ké szí tett do ku men tum meg je le ní té sé re hasz nál ha tó. (To váb bi in −
for má ci ó kat a Cikk (Article) ob jek tum ról a 6. fe je zet ben ol vas ha tunk.)

10.1. A szö veg szer kesz tő in dí tá sa

 A szö veg szer kesz tőt a kö vet ke ző mó dok egyi ké vel le het meg nyit ni:
m Vá lasszuk ki a Szer kesz tés (Edit) menü Ké szí tés/Szer kesz tés

(Create/Edit) pont já ból az Új szö ve ges fájlt (New Text File).
m Vá lasszuk ki a Cikk (Article) esz közt a NeoBook esz köz pa let tá já −

ról, húz zunk egy négy szö get az ol da lon ott, aho vá a szö ve −
get el sze ret nénk he lyez ni. Meg je le nik egy pár be széd pa −

nel, ahol meg ad hat juk, hogy egy meg lé vő fájlt sze ret nénk meg −
nyit ni (Open an existing document), egy újat ké szí te ni (Create a
new document) vagy egy má sik prog ram mal ké szí tett do ku men tu −
mot sze ret nénk kon ver tál ni (Im port a document). Az új do ku −
men tum ké szí té sét vá laszt va meg je le nik a szö veg szer kesz tő.

m Egy meg lé vő Cikk ob jek tum ra kat tint sunk rá az egér jobb ol da li
bil len tyű jé vel. Amennyi ben a Szö veg fájl (Text Fájl) mel −
lett ta lál ha tó ikon ra rá kat tin tunk, meg je le nik a szö veg szer −

kesz tő ben az adott cikk szö ve ge.
m Vá lasszunk ki az ol da lon egy meg lé vő Cikk ob jek tu mot. A Szer −

kesz tés (Edit) menü Ké szí tés/Szer kesz tés pont já nál meg je −
le nik az adott ob jek tum hoz tar to zó szö ve ges fájl neve. Ha

rá kat tin tunk, a do ku men tum meg je le nik a szö veg szer kesz tő ben.
Amennyi ben nem je le nik meg a szö veg szer kesz tő vagy má sik je le nik

meg, vá lasszuk ki az Egye bek (Options) menü Be ál lí tá sok (Set Pre −
ferences) pont ját, kat tint sunk az Esz kö zök (Tools) ikon ra a kép er nyő bal
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ol da lán. A szö veg szer kesz tő nél (Text Edi tor) ál lít suk be a NeoBook be −
épí tett szö veg szer kesz tő jé nek hasz ná la ta (Use NeoBook’s Built−in
Edi tor) pon tot.

10.2. A szö veg szer kesz tő kép er nyő je

A kép er nyő kö ze pén ta lál ha tó üres mező a szer kesz tő, aho vá a szö ve get
ír hat juk. Az ab lak te te jén he lyez ke dik el a cím sor, alat ta a me nü sor, majd
az esz köz tár. Ezen az ál ta lá no san hasz nált szer kesz tő pa ran csok ikon jai ta −
lál ha tó ak. Ha a kur zort az egyik nyo mó gomb fö lött tart juk, ak kor a hoz zá
tar to zó pa rancs rö vid le írá sa is megje le nik.

Az egyes nyo mó gomb ok funk ci ói a kö vet ke zők:

Vissza vo nás (Undo: Az utol só szer kesz tés vissza vo ná sa).

Ki vá gás (Cut: A ki je lölt szö veg ki vá gá sa a vá gó lap ra).
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10.1 ábra A szö veg szer kesz tő ablaka



Má so lás (Copy: A ki je lölt szö veg má so lá sa a vá gó lap ra).

Be il lesz tés (Paste: A vá gó la pon lévő szö veg be il lesz té se a szer −
kesz tő be).

Tör lés (Delete: A ki je lölt szö veg tör lé se).

Internetes kap cso ló vá ala kí tás (InternetLink).

Hipertextes kap cso ló vá ala kí tás (Create Hyperlink).

A ki je lölt hipertextes kap cso ló szer kesz té se (Edit Hyperlink).

A ki je lölt hipertextes kap cso ló tör lé se (Delete Hyperlink).

Könyv jel ző be szú rá sa (Insert Bookmark).

A ki je lölt könyv jel ző szer kesz té se (Edit Bookmark).

A ki je lölt könyv jel ző tör lé se (Delete Bookmark).

Fel so ro lás. (Bullet: A ki je lölt be kez dés(ek) át ala kí tá sa fel so ro −
lás sá).

Szá mo zás. (Numbered: A ki je lölt be kez dés(ek) át ala kí tá sa szá −
mo zot tá).

Be hú zás nö ve lé se (Indent).

Be hú zás csök ken té se (Indent).

Táb lá zat be szú rá sa. (Table: Egy ab lak ban meg ad hat juk a táb lá −
zat so ra i nak és osz lo pa i nak szá mát. Az el ké szült táb lá zat cel lá i −
ba ír hat juk a szük sé ges szö ve get).

Szim bó lum be szú rá sa (Insert Symbol: A be tű kész let nek meg fe −
le lő ka rak tert szúr ha tunk be).
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Vál to zó be szú rá sa (Insert Variable: A vál to zó a szá mí tó gép me −
mó ri á já nak egy te rü le te, ahol ide ig le ne sen in for má ci ót (szá mot
vagy szö ve get) tá rol ha tunk a ki ad vá nyunk ról. Pél dá ul a ki ad vá −
nyunk ele jén meg kér dez zük az ol va sónk tól a ne vét, és ezt a ké −
sőb bi ek ben fel hasz nál juk a ki ad vány sze mé lye seb bé té te lé re
egy szö veg ben: „Hir te len [nev] meg lá tott egy fé nyes vil la nást az 
égen. Le het ez egy űr ha jó? – kér dez te [nev]. Nem, va ló szí nű leg
csak egy re pü lő gép.” A szög le tes zá ró jel ben lévő szö ve get a
NeoBook vál to zó nak te kin ti, és az ak tu á lis ér té két adja. A vál to −
zók ról to váb bi in for má ci ó kat a 7. fe je zet ben ol vas ha tunk).

Be tű tí pus (Font), Be tű mé ret (Font
Size) és Be tű szín (Font Color).

Fél kö vér betű (Bold).

Dőlt betű (Italic).

Alá hú zott szö veg (Underline).

Fel ső in dex (Superscript).

Alsó in dex (Subscript).

Át hú zott szö veg (Strike through).

Bal ra iga zí tás (Left).

Kö zép re iga zí tás (Cen ter).

Jobb ra iga zí tás (Right).

Sor ki zá rás (Justified).

A vo nal zót hasz nál hat juk a ki je lölt be kez dés
be hú zá sá nak és a ta bu lá to ra i nak be ál lí tá sá hoz is. Ha rá kat tin tunk a vo nal −
zó ra, ak kor ott egy ta bu lá tor jel fog meg je len ni. A ta bu lá tort moz gat hat juk 
is. Ha le húz zuk a vo nal zó ról, ak kor ez zel ki tö röl jük. A vo nal zó két vé gén
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ta lál ha tó óra üveg ala kú jel lel be ál lít hat juk az ak tu á lis be hú zást is. A For −
má tum (Format) me nü ben is be ál lít hat juk pon to san eze ket az ér té ke ket.

10.2. A szö veg szer kesz tő me nü je

A Fájl (File) menü

Ez a pa rancs egy üres do ku men tu mot nyit meg, és a szer kesz tő ben lé vőt
be zár ja. Amennyi ben ez nincs el ment ve, erre a NeoBook fel hív ja a fi gyel −
mün ket.

Meg nyi tás (Open)

Ez zel a pa ranccsal egy meg lé vő Rich Text (RTF) vagy egy sze rű szö ve ges
(ASCII/ANSI) do ku men tu mot nyit ha tunk meg egy windowsos fájl ki vá −
lasz tó ból. Amennyi ben a szer kesz tő ben lévő do ku men tum vál to zá sai nin −
cse nek el ment ve, erre a NeoBook fel hív ja a fi gyel met, mi vel egy szer re
csak egy do ku men tum le het meg nyit va.

Men tés (Save)

Az ak tu á lis do ku men tum vál to zá sa it men ti el. Amennyi ben még nincs
neve a do ku men tum nak, a szer kesz tő en nek meg adá sá ra fi gyel mez tet.

Men tés más képp (Save As)

Ezt a pa ran csot hasz nál juk, ha egy új név alatt (eset leg új könyv tár ban)
sze ret nénk el men te ni a mun kán kat. Ha már egy meg lé vő fájl ne vet adunk
meg, a szer kesz tő meg kér de zi, hogy fe lül ír hat ja−e az új tar ta lom mal. A do −
ku men tum ki ter jesz té se ál ta lá ban RTF (Rich Text Format).

Nyom ta tás (Print)

Ez zel a pa ranccsal az ak tu á lis do ku men tu mot vagy egy ki je lölt ré szét le het 
ki nyom tat ni.
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OK

Ez zel a pa ranccsal el ment het jük a do ku men tu mot és be zár hat juk a szer −
kesz tőt.

Még sem (Cancel)

Ez zel a pa ranccsal a do ku men tum el men té se nél kül zár hat juk be a szer −
kesz tőt.

A Szekesztés (Edit) menü

Vissza vo nás (Undo)

Ez zel a pa ranccsal az utol só vál toz ta tást le het vissza von ni az ak tu á lis do −
ku men tum ban.

Ki vá gás (Cut)

Ez zel a pa ranccsal a ki je lölt szö ve get el tá vo lít juk a szer kesz tő ből és el he −
lyez zük a vá gó la pon.

Má so lás (Copy)

Ez zel a pa ranccsal a ki je lölt szö ve get a vá gó lap ra má sol juk.

Be il lesz tés (Paste)

Ez zel a pa ranccsal a vá gó lap tar tal mát he lyez het jük el a do ku men tum ban
a kur zor nál. Amennyi ben a vá gó lap tar tal ma nem kom pa ti bi lis a szer kesz −
tő vel, a Be il lesz tés pa rancs ha tás ta lan.

Tör lés (Delete)

A ki je lölt szö ve get tör li. (Nem he lye zi el a vá gó la pon.) Ha vé let le nül tör −
lünk ki va la mit, a Vissza vo nás (Undo) pa ranccsal ál lít hat juk vissza.
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Min dent ki je löl (Select All)

A do ku men tum tel jes szö ve gét ki je lö li.

Szö veg be szú rá sa (Insert Text File)

Ez zel a pa ranccsal egy kül ső RTF vagy text fájlt il leszt he tünk a kur zor he lyé re.

Kép be szú rá sa (Insert Ima ge File)

Ez zel a pa ranccsal egy kis gra fi kus fájlt il leszt he tünk a kur zor he lyé re. A
fájl csak windowsos bitmap (BMP) for má tu mú le het. A leg jobb ered ményt 
16 vagy en nél ke ve sebb szín nel ér het jük el.

Ke re sés (Find)

Ez zel a pa ranccsal egy szö veg részt ke res he tünk meg a do ku men tum ban.

Kö vet ke ző ke re sé se (Find Next)

Meg is mét li a leg utol só ke re sé si pa ran csot.

Cse re (Replace)

Ez zel a pa ranccsal a ke re sett szö ve get ki cse rél het jük egy adott szö veg gel.

A hipertext (Hypertext) menü

Kap cso ló hoz zá adá sa (Add Link)

Egy szö veg rész ki je lö lé se után ez zel a pa ranccsal hipertextté ala kít hat juk
át azt. Meg je le nik a NeoBook mű ve let szer kesz tő je, ahol meg ad hat juk,
hogy mi lyen mű ve le te ket hajt son vég re a hipertextes kap cso ló. A mű ve le −
ti szer kesz tő hasz ná la tá ról a 7. fe je zet ben ol vas ha tunk.

A hipertext rej tett mű ve le te ket tar tal maz nak, ame lye ket el he lyez he −
tünk a szö veg ben. A ki ad vány fut ta tá sa alatt a hipertext alá hú zott szö veg −
ként fog meg je len ni, amely re az ol va só rá kat tint hat, és ez zel vérehajtja a
rej tett mű ve le te ket. A hipertextes kap cso ló kat ál ta lá ban az ol da lak kö zöt ti 
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na vi gá lás hoz, vagy az alá hú zott szö veg ma gya rá za tá hoz hasz nál juk, de a
szö ve gen be lül el he lye zett könyv jel ző höz is ugor ha tunk vele.

Kap cso ló szer kesz té se (Edit Link)

A kur zor nál lévő hipertextes kap cso ló hoz ren delt mű ve le te ket szer keszt −
het jük ez zel a pa ranccsal.

Kap cso ló meg szün te té se (Remove Link)

Ez zel a pa ranccsal a kur zor nál lévő hipertextes kap cso lót tö röl het jük.

Könyv jel ző be szú rá sa (Add Bookmark)

Ez zel a pa ranccsal egy könyv jel zőt il leszt he tünk a kur zor he lyé re. Egy kis
ab lak je le nik meg, ahol a könyv jel ző ne vét kell meg ad nunk, ami re a
hipertextes kap cso ló val hi vat koz ha tunk.

A könyv jel ző egy rej tett kód a szö ve gen be lül, amit a hipertextes kap −
cso ló val együtt hasz nál ha tunk. A hipertextes kap cso ló val tu dunk a kí vánt
könyv jel ző höz ug ra ni. Sem a könyv jel ző, sem a neve nem je le nik meg a
le for dí tott ki ad vány ban.

Könyv jel ző szer kesz té se (Edit Bookmark)

Ez zel a pa ranccsal meg vál toz tat hat juk a kur zor nál lévő könyv jel ző ne vét.

Könyvjelző meg szün te té se (Remove Bookmark)

Ez zel a pa ranccsal a kur zor nál lévő könyv jel zőt tö röl het jük.

A Táb lá zat (Table) menü

Új táb lá zat (New Table)

Ez zel a pa ranccsal egy új táb lá za tot il leszt he tünk be a kur zor he lyé re. A
meg je le nő ab lak ban ad hat juk meg a bal (left) és a jobb (right) ol da li mar gó
szé les sé gét, a so rok (rows) és az osz lo pok (columns) szá mát. A táb lá zat el −
ké szí té se után be ír hat juk a meg fe le lő szö ve ge ket a cel lák ba.
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Sor be szú rá sa (Insert Row)

Ez zel a pa ranccsal egy új sort il leszt he tünk be a kur zor he lyé nél a táb lá zat ba.

Osz lop be szú rá sa (Insert Column)

Ez zel a pa ranccsal egy új osz lo pot il leszt he tünk be a kur zor he lyé nél a táb −
lá zat ba.

Sor tör lé se (Delete Row)

Ez zel a pa ranccsal a kur zort tar tal ma zó sort tö röl het jük ki.

Osz lop tör lé se (Delete Column)

Ez zel a pa ranccsal a kur zort tar tal ma zó osz lo pot tö röl het jük ki.

Cel lák egye sí té se (Combine Cells)

Ez zel a pa ranccsal a víz szin te sen ki je lölt cel lá kat egye sít het jük. A cel lák ki −
je lö lé sé hez az eger bal gomb já nak le nyo má sá val húz zuk vé gig a cel lá kon.

Cel lák fel osz tá sa (Split Cells)

A ki je lölt cel lá kat két rész re bont ja.

Cel la tu laj don sá gai (Cell Properties)

Ez zel a pa ranccsal meg je le nik egy pár be széd pa nel, amely ben be ál lít hat −
juk a cel lá ban el he lyez ke dő szö veg szí nét, sor tá vol sá gát, a be kez dés iga zí −
tá sát, a cel la sze gé lyét.

Táb lá zat tu laj don sá gai (Table Properties)

Ez zel a pa ranccsal a táb lá zat bal (left) és jobb (right) ol da li be hú zá sát ál lít −
hat juk be, azt, hogy mi lyen tá vol ság ra le gyen a do ku men tum szé le i től.
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A For má tum (Format) menü

Betű (Font)

Ez zel a pa ranccsal egy pár be széd ab lak je le nik meg, ahol ki vá laszt hat juk a
hasz nál ni kí vánt be tű tí pust (Font), a stí lust (Style), a mé re tet (Size), a be −
tűk nél al kal ma zott ef fek tust (strikeout = át hú zott, underline = alá hú zott),
a színt (Color), a tí pust (Script). A tel jes szö veg be tű tí pu sá nak meg vál toz ta −
tá sá hoz elő ször hasz nál juk a Min dent ki je löl (Select All) pa ran csot.

Be kez dés (Paragraph)

Ez zel a pa ranccsal egy pár be széd ab lak je le nik meg, ahol meg ad hat juk a
be kez dés iga zí tá sát, a bal (left) és a jobb (right) ol da li be hú zás mér té két, a 
sor közt (line spacing), a be kez dés előt ti (before) és utá ni (after) tá vol sá −
got, a sze gélyt felül (top), lent (bottom), bal ol da lon (left), jobb ol da lon
(right), a sze gély vas tag sá gát (width) és szí nét (color). (Ket tős vo nal:
Duble line.)

Ta bu lá tor (Tabs)

Ez zel a pa ranccsal be ál lít hat juk a ki je lölt be kez dé sek ta bu lá tor he lye it. Egy
új ta bu lá tor hely be ál lí tá sá hoz elő ször ír juk be a he lyét, majd az iga zí tást,
vé gül nyom juk meg a Be ál lí tás (Set) gom bot.

Fel so ro lás és szá mo zás (Bullets)

Ez zel a pa ranccsal be ál lít hat juk, hogy a ki je lölt be kez dé sek előtt fel so ro lás
je lek vagy sor szá mo zás ok le gye nek.

Az Egye bek (Options) menü

He lyes írás el len őr zés (Check Spelling)

Ez zel a pa ranccsal a he lyes írást tud juk el len őriz ni. A szó tár csak az ame ri −
kai an gol ki fe je zé se ket tar tal maz za!
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For má zó je lek meg je le ní té se (Show Formatting Codes)

Amennyi ben ezt a le he tő sé get en ge dé lyez zük, spe ci á lis ka rak te rek je len −
nek meg a szer kesz tő ben, ame lyek meg mu tat ják a ta bu lá to ro kat, be kez −
dés vége je le ket stb. Ez csak a szer kesz tő ben je le nik meg, a do ku men tum
nem fog ja tar tal maz ni.

Mér ték egy ség (Unit of Measurement)

Ez zel a pa ranccsal ál lít hat juk be a mar gók és a ta bu lá to rok mér ték egy ség −
ét. Ez le het hü velyk (inch) vagy cen ti mé ter.

A Súgó (Help) menü

Ez zel a pa ranccsal a NeoBook szer kesz tő vel kap cso la tos sú gó ré szét je le −
nít het jük meg.
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Tárgy mu ta tó

16 szín    41, 55, 58, 67, 96
256 szín    41, 42, 52, 55, 67, 96, 18

A
Actions    lásd Mű ve le tek
Activate    l. Ese mé nyek, aktiváláskori
ActiveX    16, 74
Add Page    l. Ol dal hoz zá adá sa
Aktiváláskori    l. Ese mé nyek, aktiváláskori
Al fa−csa tor na    128
Align    l. Iga zí tás
Alignment    l. Iga zí tás
Al kal ma zás    9, 10, 16, 24, 29, 30, 42, 57, 58, 60, 64, 71, 72, 73,

80, 90, 149
Ál ta lá nos ab lak    58
Ani má ció    7, 8, 15, 16, 29, 45, 60, 71, 73, 103, 138, 168, 182,

183, 199, 207, 209, 212
Ani mált GIF    89, 90, 103, 104, 169
Ar chi vá lás    16, 70
Arrange    l. El ren de zés
Article    l. Cikk
ASCII    90, 101, 124, 139, 150, 160, 162, 186, 188, 205, 221
Át lát szat lan ság    128
Át lát szó    35, 39, 60, 97, 108, 109, 128, 186, 207, 210, 212
Át tű nés    15, 53, 170, 185, 197
Au to ma ti kus pa let ta    55
Auto−Palette    l. Au to ma ti kus pa let ta
AVI    75, 122, 178, 185

B
Background    l. Hát tér
Backup    l. Biz ton sá gi má so lat
Baggage    l. Ext ra fáj lok
Be dol go zó    9, 16, 71, 74, 85, 137, 142, 148, 158, 167, 194
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Be il lesz tés    15, 31, 44, 45, 100, 142, 219, 222, 232
képé    24
ol da lé    50
spe ci á lis ka rak te ré    101
szö ve gé    26, 100, 143
vál to zóé    102

Be lé pés az ol dal ra    l. Ese mé nyek, be lé pés az ol dal ra
Betű szí ne    23, 82, 97, 220
Be tű kész let    65, 66, 77, 91, 98, 219, l. még betűtípus
Be tű tí pus    23, 24, 35, 36, 66, 71, 78, 98, 101, 102, 126, 151,

158, 220, 226, l. még betűkészlet
Be zá rás    17, 44, 58, 60, 62, 70, 71, 85, 154, 155, 177, 193
Biz ton sá gi má so lat    88
Book Properties   l. Ki ad vány tu laj don sá gai
Border    l. Ke ret
Bring to Front    l. Elő re ho zás

C
Cartoon    l. Rajz film
Check Box    l. Kijelölőnégyzet
Checked    l. Ki je lölt
Cikk    26, 30, 124, 151, 167, 217
Click    l. Kat tin tás
Cím sor    11, 16, 25, 41, 42, 44, 57, 58, 81, 82, 93, 95, 144, 149,

151, 155, 158, 162, 166, 172, 181, 204, 208, 218
Close    l. Be zá rás
Color Palette    l. Szín pa let ta
Color Selector    l. Szín vá lasz tó
Combo Box    l. Le gör dü lő lis ta
Compile    l. For dí tás
Copy    l. Má so lás
Copy Page    l. Ol dal má so lá sa
Create    l. Ké szí tés
Custom Font    l. Egye di be tű kész let
Cut    l. Ki vá gás
Csen des üzem mód    136, 153
Cso por to sí tás    49, 156
Cso por to sí tás fel ol dá sa    49
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D
Deactivate    l. Ese mé nyek, inaktiváláskori
Debug    l. Hi ba ke re sés
Delete    l. Tör lés
Delete Page    l. Ol dal tör lé se
Dialog    l. Pár be széd
Drag and Drop    l. húzd és dobd
Duplicate    l. Ket tő zés

E
Edit    l. Szer kesz tés
Egér hely ze te    12, 82, 167, 196
Egye di be tű kész let    65, 66
Egye di for má jú ab lak    60
Egy sze rű fel irat    24, 35, 39, 100, 121, 124, 135, 136
Ellipse Tool    l. El lip szis
El lip szis    22, 99
Elő né ze ti kép    54, 67, 81, 82, 91,, 109, 214
Elő re hoz    47
El ren de zés    15, 37, 47, 51, 64, 69, 93, 156
Error    65, 67, 147, l. még hibaüzenet
Ér ték meg vál to zá sa    121
Ese mé nyek

aktiváláskori     60, 61
be lé pés az ol dal ra    28, 54
inaktiváláskori    60, 61
in du lás ko ri     60
ki lé pés az ol dal ról    28, 54
leálláskori    60
nyu gal mi hely zet    60, 61
szub ru ti nok    60, 62, 69, 156, 169, 191
szövegváltozáskori    119

Esz kö zök be ál lí tá sa    92
Esz köz pa let ta    12, 14, 20, 22, 24, 26, 30, 35, 37, 39,  95, 96, 98,

126, 128, 155, 217
EXE    16, 29, 58, 73, 75, 79, 82, 139, 193
Exit    l. Ki lé pés
Ext ra fáj lok    82
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F
Fájl lis ta    71
Fill Color    l. Ki töl tő szín
Fill Pattern    l. Ki töl tő min ta
Finished Playing    l. Le ját szás vége
Font Color    l. Betű szí ne
For dí tás    16, 29, 72, 74, 89, 192
Fő me nü    12
Function Library    l. Függ vény könyv tár
Fut ta tás    5, 12, 15, 29, 33, 36, 40, 63, 68, 71, 74, 75, 80, 83,

100, 111, 113, 115, 120, 137, 145, 148, 189, 191, 192,  223
Fut ta tó mo dul    74
Függ vény tár    86

G
GIF    l. Ani mált GIF
Glo bá lis vál to zó    61, 147
Goto Page    13, 49
Gördítősáv    13, 117, 126, 128, 136, 149, 204, 209
Grid    l. Se géd rács
Group    l. Cso por to sí tás
Gyors bil len tyű    49, 69, 106, 110, 113, 115, 130

H
Hát ra visz    47
Hát tér    23, 24, 26, 35, 52, 54, 82, 91, 97, 108, 128, 212
Help Compiler    57
Helyesírásellenőrzés    84
Hi ba ke re sés    12, 71, 83
Hi ba üze net    67, 69, 87, 170, l. még Error
Hi−Color    55
Hint    l. Tipp
Hiperhivatkozás    l. Hipertextes kap cso ló
Hiperkapcsoló    l. Hipertextes kap cso ló
Hipertextes kap cso ló    8, 30, 32, 58, 100, 101, 126, 135, 137,

141,  213, 217, 219, 223, 224
Húzd−és−dobd    12, 83

232



I
Idle Event    l. Ese mé nyek, nyu gal mi hely zet
Idő zí tő    132, 140, 205
Iga zí tás    24, 47, 93, 101, 106, 110, 112, 220
Igen–Nem     109
Ikon sor    12
Inaktiváláskori    l. Ese mé nyek, inaktiváláskori
In du lás ko ri    l. Ese mé nyek, induláskori
Initial Value    l. Kez de ti ér ték
Internet    9, 32, 65, 74, 78, 81, 94, 103, 134, 137, 173, 195, 207, 219

J
Jel szó    64, 65, 73, 117, 172

K
Kat tin tás    12, 78, 85, 99, 107, 109, 112, 124, 129, 137, 141,

154, 185, 199
Kép    10, 16, 24, 42, 45, 69, 89, 95, 98, 108, 126, 139, 166,

170, 181, 184, 186, 187, 205, 208
Kép er nyő má so lás til tá sa   64
Kép er nyő vé dő    9, 16, 19, 56, 59, 66, 73
Ke ret    25, 59, 123, 128, 155

ab la ké     41
fil mé     210

Kés lel te tés    54, 73, 157, 182, 183, 185, 198
Ké szí tés menü   45, 89
Ket tő zés    22, 45, 210
Kez de ti ér ték    60, 120
Ki ad vány tu laj don sá gai    15, 18, 34, 56, 150, 158, 170, 188, 191
Ki je lö lő esz köz    14, 22
Ki je lö lő fül    35, 39
Kijelölőnégyzet    64, 109, 145, 193
Ki je lölt    14, 111, 114
Ki lé pés    44, 62, 64, 66, 93, 158, 210

egé ré     103, 106, 109, 112, 119, 121, 124, 126, 129, 132
−i mű ve let    54
ol dal ról    28, 54

Ki lé pés az ol dal ról    l. Ese mé nyek, ki lé pés az ol dal ról
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Ki töl tő min ta    24, 26, 35, 38, 39, 97, 109, 128
Ki töl tő szín    22, 26, 38, 96, 97, 109
Ki vá gás    14, 15, 31, 44, 45, 100, 142, 218, 222
Ki vá lasz tó esz köz    98, l. még Ki je lö lő esz köz
kur zor    12, 15, 48, 57, 58, 103, 105, 109, 112, 114, 118, 119,

121, 123, 126, 129, 131, 140, 143, 154, 166, 167, 196

L
Language    l. Nyelv
Leálláskori   l. Ese mé nyek, leálláskori
Le gör dü lő lis ta     129, 173, 174, 175
Le ját szás vége    106, 124
Le töl tés    136, 137, 151
Le vél kül dés    32, 66, 137, 195
Line Color    l. Vo nal szí ne
Line Style    l. Vo nal stí lu sa
Line Tool    l. Vo nal
Line Width    l. Vo nal vas tag ság
List Box    l. Lis ta esz köz
Lis ta esz köz    129, 173, 174, 175

M
Margin    l. Mar gó
Mar gó    102, 188, 224, 227
Má so lás    14, 15, 23, 31, 44, 45, 66, 70, 100, 126, 143, 167, 202, 

219, 222
fáj lé   137, 160
ol da lé    50
kép er nyő~ til tá sa   64

Master Page    l. Mes ter ol dal
Mé dia fájl    122, 139
Me dia Player    l. Mé dia le ját szó
Mé dia le ját szó    121, 156, 178, 179
Meg nyi tás    13, 17, 26, 31, 43, 87, 208, 209, 221

fáj lé    124, 162, 177
egye di ab la ké    156
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Men tés    15, 28, 34, 40, 43, 73, 88, 208, 209, 221
ada té    60, 137, 164
nyel vé    65
pa let táé    55

Mes ter ol dal    12, 13, 19, 20, 22, 23, 53, 56
MIDI    75, 161, 163, 168, 197
Min dent ki je löl    45
Mouse Position    l. Egér hely ze te
MOV    75
Move Page    l. Ol dal moz ga tá sa
Moz ga tó esz köz    96
MP3    75
MPG    75, 185
Mun ka asz tal    12
Mű ve le tek   20, 22, 27, 32, 37, 52, 54, 56, 60, 66, 71, 83, 85, 87,

100, 103, 105, 109, 112, 114, 119, 121, 123, 126, 129, 131, 
133, 137, 141,  223

Mű ve le ti ese mé nyek    l. Ese mé nyek és Mű ve le tek

N
Na vi gá ció    19, 34, 50, 62, 63, 136, 137, 169, 170, 190
Na vi gá lás    20, 22, 100, 136, 137, 138, 224
Négy szög    22, 99, 181, 198
NeoBook te le pí té se    5
Nudge Tool    l. Moz ga tó esz köz
Nyelv    19, 56, 65, 82, 142
Nyo mó gomb    8, 14, 15, 20, 22, 37, 46, 58, 71, 106, 132, 141,

171, 212
le til tá sa   27

Nyomonkövetés    l. Hi ba ke re sés
Nyu gal mi hely zet    l. Ese mé nyek, nyu gal mi hely zet

O
Object List    l. Ob jek tum lis ta
Object Properties    l. Ob jek tum tu laj don sá gai
Object Size    l. Ob jek tum mé re te
Ob jek tum   14, 21, 36, 45, 47–49, 96, 98, 140, 151–158, 166–170,

173–175, 178, 179, 181, 182, 189, 193, 197, 198, 205, 206, 
212
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el rej té se   49, 83, 170
le til tá sa   27
lis ta    12, 49, 83
meg je le ní té se    49, 83, 196
mé re te    46
tu laj don sá gai    22, 26, 46

Ol dal 
át ne ve zé se    51
hát te re   l. Hát tér
hoz zá adá sa    13, 19, 35, 50
má so lá sa    50
moz ga tá sa    51
nyom ta tá sa    44, 186
tör lé se    52
tu laj don sá gai    23, 39, 52
~ra ug rás    l. Goto Page

Ol dal el ren de zés    51, 69
Ol dal fül    12, 13, 15, 35, 45, 50, 51
Ol dal na vi gá ló    12
Oldalváltáskori    l. Ese mé nyek, oldalváltáskori
Opacity    l. Át lát szat lan ság
Open    l. Meg nyi tás

P
Page Change    l. Ese mé nyek, oldalváltáskori
Page Enter    l. Ese mé nyek, be lé pés az ol dal ra
Page Exit    l. Ese mé nyek, ki lé pés az ol dal ról
Page Layout    l. Ol dal el ren de zés
Page Navigation    l. Ol dal na vi gá ló
Page Properties    l. Ol dal tu laj don sá gai
Page Tab    l. Ol dal fül
Pár be széd pa nel    43, 55, 56, 58, 65, 66, 151, 155, 158, 165, 210,

213, 217, 225
Password    l. Jel szó
Paste    l. Be il lesz tés
Picture    l. Kép
Pi xel    12, 17, 26, 38, 41, 46, 58, 67, 82, 84, 96, 109, 120, 148,

155, 172, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 196, 198, 203, 204, 
209
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PKG    74
Plug−in    l. Be dol go zó
Preview    l. Elő né zet
Print Page    l. Ol dal nyom ta tá sa
Push Button    l. Nyo mó gomb

R
Rács    l. Se géd rács
Rá dió gomb    34–38, 48, 108, 112
Rajz film    89, 103, 182, 183, 207
Rectangle Tool    l. Négy szög
Rename Page    l. Ol dal át ne ve zé se
Reopen    l. Újra meg nyi tás
Return    62, 150, 191
Ro let ta−gomb    96
RTF    31, 33, 90, 124, 151, 188, 205, 217, 221, 223
Run    l. Fut ta tás
Runtime Package    l. Fut ta tó mo dul
Runtime Player    l. Fut ta tó mo dul

S
Save    l. Men tés
Scroll Bar    l. Gördítősáv
Se géd rács    83, 84, 99
Select All    l. Min dent ki vá laszt
Selection Tool    l. Ki vá lasz tó esz köz
Send to Back    l. Hát ra küld
Setup    l. Te le pí tés
Short Cut Key    l. Gyorsbillenytű
Show Objects    l. Ob jek tum meg je le ní té se
ShutDown    l. Ese mé nyek, leálláskori
Silent Mode    l. Csen des üzem mód
Simple Text    l. Egy sze rű fel irat
Spe ci á lis ka rak ter    65, 101, 139, 150, 227
Start menü    82
StartUp    l. Ese mé nyek, in du lás ko ri
Stá tus sor    136
Subroutin    l. Szub ru tin
Szer kesz tés    22, 33, 43, 44, 45, 87, 89, 92, 99, 125, 215, 217
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Szín fel bon tás    13, 17, 42, 55, 146, 200
Szín pa let ta    42, 52, 54, 55, 96
Szín vá lasz tó    23, 26, 98
Szö veg ob jek tum    l. Egy sze rű fel irat
Szö veg be vi te li mező    8, 34, 48, 64, 115, 118, 119, 145, 166, 167, 

177, 193
Szö veg szer kesz tő    30, 100, 124, 217
Szö veg vál to zás    l. Ese mé nyek, szö veg vál to zás
Szub ru tin    60, 62, 69, 156, 169, 191

T
Tab Order    l. Tab sor rend
Tab sor rend    48, 64
Táb lá zat    219, 224
Tál ca    16, 59, 73, 191
Ta pé ta min ta    52
Te le pí tés    5, 72, 80, 85
Tel jes kép er nyő    41, 58, 59, 73, 143
Text Change    l. Ese mé nyek, szö veg vál to zás
Text Entry Field    l. Szö veg be vi te li mező
Timer    l. Idő zí tő
Tipp    105, 107, 111, 113, 115, 120, 126, 128, 131
Title Bar    l. Cím sor
Tool Palette    l. Esz köz pa let ta
Tömb    146, 157, 162, 192
Tör lés    22, 45, 70, 87, 92, 99, 100, 101, 137, 143, 157, 160,

161, 174, 193, 199, 208, 211, 219, 222, 225
ol da lé    52

Transition Effects    l. Tran zi ens ef fek tu sok
Tran zi ens ef fek tu sok    53, 170, 185, 197
True Color    55

U
Új ki ad vány    17, 41, 87
Újra meg nyi tás    43
Undo    l. Vissza vo nás
Ungroup    l. Cso por to sí tás fel ol dá sa
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V
Vál to zó    12, 36, 40, 67, 69, 71, 83, 91, 102, 111, 114, 116, 121,

123, 131, 135, 137, 141, 151, 154, 157, 176, 194, 197, 220
Value Change    l. Ér ték meg vál to zá sa
Vi deó    15, 16, 29, 54, 71, 74, 83, 90, 121, 123, 167, 178, 184,

199, 207, 211
Vissza vo nás    44, 87, 100, 218, 222
Vo nal    22, 99

stí lus    23, 97
szí ne    22, 97

Vo nal vas tag ság    23, 24, 26, 35, 38, 97, 109

W
Wallpaper    l. Ta pé ta
WAV    75, 162, 163, 184
Web Browser    l. Web−böngésző
Web−böngésző    16, 74, 134, 136, 152, 153, 189, 194
Work Space    l. Mun ka asz tal
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