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A szoft ve rek fel hasz ná lá sa és jó vá ha gyá sa
A fel hasz ná ló el fo gad ja, hogy a be dol go zók hasz ná la ta, an nak fel hasz ná lá sa, az az −
zal ké szült prog ram mű kö dő ké pes sé ge az ő sa ját fe le lős sé ge, ezért aján lott, hogy az
el ké szült prog ra mot tesz tel je az ál ta la meg adott ope rá ci ós rend sze rek alatt.
Jót ál lás és ga ran cia
A szoft ve rek gyár tói an nak nem meg fe le lő mű kö dé se mi att a vég fel hasz ná ló nál
be kö vet ke zett ká rért (pl. adat vesz tés, be vé tel ki esé se, üz let el vesz té se stb.) ma xi −
má li san a be dol go zó vé tel árá nak ere jé ig vál lal nak fe le lős sé get.
Amennyi ben a vég fel hasz ná ló a rög zí tett kor lá to zá sok meg sze gé sé vel vagy egyéb
mó don a ter mék hez fű ző dő jo gok meg sér té sé vel a gyár tó nak va gyo ni hát rányt
okoz, úgy a BTK 329/A pa ra gra fu sa ér tel mé ben bűn cse lek ményt kö vet el. A bün −
te tő jo gi fe le lős sé gen túl a szer zői jog meg sér té se ese tén a vég fel hasz ná ló a PTK és 
a Szer zői jog ról szó ló tör vény meg fe le lő ren del ke zé sei sze rint anya gi és er köl csi
fe le lős ség gel is tar to zik.
A szoft ve rek gyár tói a leg na gyobb gon dos ság gal ké szí tet ték el a szoft vert, de nem
ga ran tál ják, hogy an nak funk ci ói tel jes mér ték ben ki elé gí tik a fel hasz ná ló igé nye it, 
vagy hogy az hi ba men tes, il let ve nem üt kö zik össze más szoft ve rek kel.
A szoft ve rek fej lesz tői fenn tart ják a jo got, hogy a szoft ver ben mó do sí tá so kat hajt −
sa nak vég re, vagy azt tel je sen át ír ják egy kö vet ke ző ver zi ó ban.
Szer zői jo gok és véd je gyek
Az összes ter mék neve, véd je gye, amelyeket a szoft verek, il let ve a le írás tar tal maz, 
azok sa ját szer zői jogi, il let ve véd jegy vé del me alatt áll nak.

Ez a ki ad vány a NeoBook fel hasz ná lói ké zi köny ve és a be dol go zók le írá sa alap ján
ké szült. Ter jesz té se, má so lá sa csak a FaduwArt Bt. en ge dé lyé vel tör tén het.
Min den jog fenn tart va. Co py right: FaduwArt Bt. Bu da pest, 2004.

FaduwArt Bt.
www.faduwart.hu

1281 Bu da pest Pf. 53.
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1. Be ve ze tés

Rendszerkövetelmények

A bedolgozók te le pí té se

Ho gyan kap hat se gít sé get

A be dol go zó (plug−in) egy olyan spe ci á lis prog ram rész, amit a Neo −
Bookba 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.

Ma gunk is ké szít he tünk ilyen be dol go zót, de szá mos ké szen kap ha tót is 
te le pít he tünk. Ezek kö zött van nak in gye ne sek, mint pél dá ul a Neo −
DataBase, de van nak úgy ne ve zett shareware prog ra mok is, ame lye ket ki −
pró bál ha tunk, de a pró ba idő le jár ta után re giszt rál nunk kell. Ezek a be dol −
go zók le tölt he tők a ma gyar or szá gi diszt ri bú tor hon lap já ról, il let ve tőle
meg vá sá rol ha tók.

A be dol go zók sok eset ben csak a re giszt rált NeoBook 4 prog ram mal
mű köd nek.

1.1. Rend szer kö ve tel mé nyek

A hard ver kö ve tel mény meg egye zik a NeoBook 4 kö ve tel mé nye i vel.
Ope rá ci ós rend szer:

− Win dows 98SE
− Win dows ME
− Win dows 2000
− Win dows XP

1.2. A bedolgozók te le pí té se

A NeoBook Egye bek Be dol go zó te le pí té se (Options/Install Plug−ins) me nü −
pont já nak se gít sé gé vel te le pít het jük, il let ve tá vo lít hat juk el a be dol go zó kat.

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
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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 Infor −
mation) 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 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. 

Amennyi ben a be dol go zó shareware (ki pró bál ha tó), egy kis „re giszt rál −
ja ezt a be dol go zót...” (Register this Plug−In...) nyo mó gomb je le nik meg a
NeoBook Be dol go zók te le pí tés ab lak ban, ha rá kat tin tunk a be dol go zó ra.
Erre a gomb ra kat tint va meg ad hat juk a re giszt rá ci ó hoz szük sé ges ada to −
kat. Si ke res re giszt rá ció után egy ‘Registration Successful’ (A re giszt rá ció
si ke res volt) üze ne tet ka punk, ha nem, ak kor ‘Registration Failed’ (A re −
giszt rá ció nem si ke rült) üze net je le nik meg.

Egy zöld pipa szin tén meg je le nik a re giszt rált be dol go zó mel lett a be −
dol go zók lis tá já ban, és a „Register” nyo mó gomb is eltűnik a képernyőről.

A NeoBook egy ki ad vány for dí tá sa kor, amennyi ben az re giszt rált be −
dol go zót hasz nál, au to ma ti ku san egy tit kos re giszt rá ci ós kó dot he lyez el a
le for dí tott ki ad vány ban.

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.

Ha a be dol go zó egy ko ráb bi ver zi ó ját már ko ráb ban te le pí tet −
te, azt elő ször tá vo lít sa el!
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1.3. Ho gyan kap hat se gít sé get

Eb ben a kézikönyben meg pró bá lunk min den le het sé ges kér dés re fe le le tet 
adni, de 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:

FaduwArt Bt. (a NeoSoft Corp. és a RonMarie Ser vi ce 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

Kér jük, ne fe lejt se el a re giszt rá ci ós szá mot, a NeoBook és a be dol go zó
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.

Ész re vé te le it elő re is kö szön jük.
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2. Az rtSlideShowFX bedolgozó

A be dol go zó neve: rtSlideShowFX Library (rtSSFX)
Ver zió: v1.3
Utol só mó do sí tás dá tu ma: 2003. ok tó ber 31.
Ké szí tő: 
Ron Marie Services
Ema il: ronnie@ronmarie.com
Web: www.ronmarie.com
For gal ma zó: 
FaduwArt Bt.
support@faduwart.hu
www.faduwart.hu

2.1. Leírás

Az rtSlideShowFX Library egy dia ve tí tő be dol go zó könyv tár a NeoBook 4
szoft ver hez, ami vel ha tá sos kép/fotó és pre zen tá ci ós dia ve tí tést ké szít he tünk 
mi ni má lis prog ra mo zás sal. Ez a be dol go zó a kö vet ke ző ket tar tal maz za:

m to váb bi 150 át tű né si ef fek tus, ami nek se gít sé gé vel szé le sebb vá −
lasz ték áll ren del ke zé sünk re a ki ad vá nyunk meg je le ní té sé hez. Az
át tű né si ef fek tu sok pa ra mé te re it ma gunk ál lít hat juk be.

m futó szö ve gek, meg jegy zés ab la kok.

2.2. A be dol go zó legfontosabb jel lem zői
m au to ma ti ku san ol vas sa a meg adott könyv tár ban lévő összes ké pet,
m hát tér ze ne (MIDI) tá mo ga tá sa,
m pre cíz idő sza bá lyo zók,
m 150 kü lön bö ző át tű né si ef fek tus fel hasz ná ló ál tal de fi ni ál ha tó be ál −

lí tá sok kal:
t dia ve zér lés

− se bes ség,
− idő köz,
− lé pé sek.

t ke ze lés−ve zér lés
− automatius,
− kézi.
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t stí lus (ef fek tus) ve zér lés
− vé let len sze rű,
− ugyan olyan,
− kö vet ke ző.

t pre zen tá ció/na vi gá ció ve zér lés
− első kép,
− utol só kép,
− kö vet ke ző kép,
− elő ző kép,
− ug rás adott kép re.

m kép né ző be kap cso lá sa/ki kap cso lá sa,
t tel jes kép er nyős meg je le ní tés, il let ve vissza ál lí tás.

m egérve zér lés
t kur zor be kap cso lá sa/ki kap cso lá sa.

m tá mo gat ja a nép sze rű kép fáj lo kat (pl. bmp, png, jpg, wmf, ico,
psd, gif)

m szub ru tin mű ve le tek vég re haj tá sá nak le he tő sé ge a fel hasz ná ló ál −
tal de fi ni ált szkript mű ve le tek hez.

2.3. Fenntartott vál to zó ne vek és szubrutinnevek

Több olyan fon tos vál to zó van, ame lye ket a be dol go zók au to ma ti ku san
lét re hoz nak, és azt fris sí tik. Eze ket a vál to zó ne ve ket – a NeoBook fenn −
tar tott vál to zó i hoz ha son ló an – más ra nem hasz nál hat juk.

Vál to zók

[SSFX_DelayValue] az át tű nés kés lel te té se
[SSFX_StepValue] lé pé sek (az át tű nés lé pé se i nek szá ma)
[SSFX_SpeedValue] se bes ség (az át tű né si ef fek tus se bes sé ge)
[SSFX_StartImage] ak tu á lis kép
[SSFX_EndImage] kö vet ke ző kép
[SSFX_StyleID] az ef fek tus stí lu sá nak azo no sí tó ja
[SSFX_StyleName] az ef fek tus stí lu sá nak le írá sa
[SSFX_ImageFolder] a ké pe ket tar tal ma zó könyv tár neve
[SSFX_MidiFile] az ép pen le ját szás alatt lévő MIDI fájl neve
[SSFX_MidiFolder] a MIDI fáj lo kat tar tal ma zó könyv tár neve
[SSFX_CurrentSlide] az ak tu á lis dia szá ma
[SSFX_TotalSlides] az összes dia szá ma
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[SSFX_SlideShowList] a dia be mu ta tó lis tá já nak el men tett neve
[SSFX_Progress] az át tű né si ef fek tus fo lya ma tá nak el telt szá −

za lé ka

Szub ru ti nok

SSFX_Routine az át tű nés kez de té vel egy idő ben vég re haj −
tan dó szub ru tin (ugyan az, mint az
SSFX_OnStart)

SSFX_OnComplete az át tű nés be fe jez té vel egy idő ben vég re haj −
tan dó szub ru tin (az rtSSFX_OnComplete
függ vényt hasz nál va)

SSFX_OnStart az át tű nés kez de té vel egy idő ben vég re haj −
tan dó szub ru tin (az rtSSFX_OnStart függ −
vényt hasz nál va)

SSFX_Menu a dia be mu ta tót sza bá lyo zó ab lak ban az egér
jobb gomb já val tör té nő kat tin tás kor vég re −
haj tan dó szub ru tin

2.4. A bedolgozó függvényei

A be dol go zó könyv tár ban ta lál ha tó függ vé nyek kö zül több höz a dia be mu −
ta tó be dol go zó ini ci a li zá lá sa szük sé ges, mielőtt azok meg vál toz ná nak
vagy fris sí tés re ke rül né nek.

A be dol go zó érvényesítése

rtSSFX_Init rtSlideShowFX
Ér vé nye sí tés diabemutató

Szin ta xis: rtSSFX_Init “Param1" ”Param2" “Param3”

Param1, Param2 és Param3: a re giszt rá ci ó nál meg adott pa ra −
mé te re ket je len ti.

Ah hoz, hogy a be dol go zó re giszt rált mód ba ke rül jön, min de nek előtt 
ezt a pa ran csot kell ki ad ni.

Ini ci a li zá lás

A kö vet ke ző függ vé nyek a dia be mu ta tó ab lak ini ci a li zá lá sá hoz és na vi gá −
lá sá hoz szük sé gesek. A dia be mu ta tó hoz lét re kell hoz nunk a ki ad vá nyunk 
egyik ol da lán egy négy szö get, ami ben a dia be mu ta tó lesz.
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rtSSFX_Load rtSlideShowFX
Be töl tés diabemutató

Szin ta xis: rtSSFX_Load “Négy zet ob jek tum neve”

Négy zet ob jek tum neve: a ki ad vány egyik ol da lán meg lé vő négy −
szög ob jek tum neve. Ez lesz a dia be mu ta tó ke re te.

Ini ci a li zál ja és be töl ti a dia be mu ta tó ve zér lő ab la kot.
A kö vet ke ző pél da ini ci a li zál ja a dia be mu ta tó be dol go zót és „össze −
kö ti” a négy zet ob jek tum mal

rtSSFX_Load “Rectangle1"

rtSSFX_NextSlide
Kö vet ke ző dia

Szin ta xis: rtSSFX_NextSlide

A kö vet ke ző diát mu tat ja. Ugyan az, mint a rtSSFX_Go2NextSlide
rtSSFX_NextSlide

rtSSFX_Release
Fel ol dás

Szin ta xis: rtSSFX_Release

Fel old ja a dia be mu ta tó ab la kot a me mó ri á ból. A dia be mu ta tó ve zér −
lő négy szög „nor mál” négy szög lesz.

rtSSFX_Release

rtSSFX_StartShow
Be mu ta tó in dí tá sa

Szin ta xis: rtSSFX_StartShow

El in dít ja a dia be mu ta tót.
rtSSFX_StartShow

rtSSFX_Visible
Látható

Szin ta xis: rtSSFX_Visible “Param”

Param: ON: lát ha tó; OFF: rejt ve
Meg ad ja, hogy a dia be mu ta tó ve zér lő ab lak lát ha tó le gyen vagy rejt ve.
A kö vet ke ző pél da a ve zér lő ab la kot lát ha tó vá te szi:

rtSSFX_Visible “ON”
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Diavezérlők

rtSSFX_AspectRatioON
Arány be kap csol va

Szin ta xis: rtSSFX_AspectRatioON

Meg tart ja a kép ará nya it, ha azt na gyí ta ni kell (mert az ki sebb, mint a  
dia be mu ta tó ab la ka) vagy zsu go rí ta ni (mert az na gyobb, mint a dia −
be mu ta tó ab la ka). Hasz nos le het, ha álló és fekvő ala kú ké pe ink is
van nak.

rtSSFX_AspectRatioON

rtSSFX_AspectRatioOFF
Arány ki kap csol va

Szin ta xis: rtSSFX_AspectRatioOFF

A kép na gyí tá sa kor, il let ve ki csi nyí té se kor a dia be mu ta tó ab la kát tel −
je sen ki töl ti a kép, te kin tet nél kül az ará nyok ra.

rtSSFX_AspectRatioOFF

rtSSFX_ClearImageON
Kép tör lés be kap csol va

Szin ta xis: rtSSFX_ClearImageON

Az elő ző ké pet ki tör li az ab lak ból, mi e lőtt az át tű né si ef fek tus el kez −
dőd ne.

rtSSFX_ClearImageON

rtSSFX_ClearImageOFF
Kép tör lés ki kap csol va

Szin ta xis: rtSSFX_ClearImageOFF

Az elő ző ké pet nem tör li ki az ab lak ból, mi e lőtt az át tű né si ef fek tus
el kez dőd ne.

rtSSFX_ClearImageOFF

rtSSFX_Go2FirstSlide
Ug rás az első di á ra

Szin ta xis: rtSSFX_Go2FirstSlide

A dia be mu ta tó az első di á ra ug rik.
rtSSFX_Go2FirstSlide
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rtSSFX_Go2LastSlide
Ug rás az utol só di á ra

Szin ta xis: rtSSFX_Go2LastSlide

A dia be mu ta tó az utol só di á ra ug rik.
rtSSFX_Go2LastSlide

rtSSFX_Go2NextSlide
Ug rás a kö vet ke ző di á ra

Szin ta xis: rtSSFX_Go2NextSlide

A dia be mu ta tó a kö vet ke ző di á ra ug rik. (Ugyan az, mint az
rtSSFX_NextSlide)

rtSSFX_Go2NextSlide

rtSSFX_Go2PrevSlide
Ug rás az elő ző di á ra

Szin ta xis: rtSSFX_Go2PrevSlide

A dia be mu ta tó az elő ző di á ra ug rik.
rtSSFX_Go2PrevSlide

rtSSFX_Go2SlideNum
Ug rás dia szám ra

Szin ta xis: rtSSFX_Go2SlideNum “dia sor szám”

dia sor szám: 1 (első dia) és x (utol só dia szá ma) kö zött vál toz hat.
A dia be mu ta tó a meg adott sor szá mú di á ra ug rik.
A kö vet ke ző pél dá ban a be mu ta tó az ötö dik di á ra ug rik.

rtSSFX_Go2SlideNum “5"

rtSSFX_RunAuto
Au to ma ti kus fut ta tás

Szin ta xis: rtSSFX_RunAuto

A dia ve zér lést au to ma ti kus sá te szi az idő zí tő nek meg fe le lő en. (Ez az
alap hely zet.) Az egér bal gomb já val a dia be mu ta tó ab la ká ra kat tint −
va azon nal a kö vet ke ző kép je le nik meg. (A jobb egér gomb le nyo −
má sá nak nincs ha tá sa.)

rtSSFX_RunAuto
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rtSSFX_RunManual
Kézi fut ta tás

Szin ta xis: rtSSFX_RunManual

A dia ve tí tést kézivezérlésűre ál lít ja. A dia na vi gá ló mű ve le te ket (pl.
rtSSFX_NextSlide) kell hasz nál nunk a dia ve tí tés sza bá lyo zá sá hoz.
Ha az rtSSFX_MouseClickOn pa ran csot ki ad tuk előt te, ak kor az
egér bal gomb já val a dia be mu ta tó ab la ká ra kat tin tunk, a kö vet ke ző
kép je le nik meg, a jobb egér gomb se gít sé gé vel pe dig az elő ző.

rtSSFX_RunManual

rtSSFX_SetDelay
Kés lel te tés ál lí tá sa

Szin ta xis: rtSSFX_SetDelay "késleltetés"

Kés lel te tés: a kés lel te tés ide je má sod perc ben
Az át tű né si ef fek tus előt ti kés lel te té si időt ál lít hat juk be má sod perc −
ben. Aján lott az [SSFX_DelayValue] bel ső vál to zó hasz ná la ta en nél
a függ vény nél, mi vel a be ál lí tá sát (ha meg vál to zik) a prog ram fris sí ti,
és a töb bi függ vény is fel is me ri ezt.
A kö vet ke ző pél dá ban elő ször be ál lít juk a kés lel te té si idő vál to zót:

SetVar "[SSFX_DelayValue]" "5"
rtSSFX_SetDelay “[SSFX_DelayValue]”

rtSSFX_SetSpeed
Se bes ség ál lí tá sa

Szin ta xis : rtSSFX_SetSpeed "Se bes ség"

Se bes ség: nu me ri kus ér ték 1 és 100 kö zött. 1: leg gyor sabb, 100
leg las sabb.

Az át tű né si ef fek tus se bes sé gét ál lít hat juk be. En nél a függ vény nél
ajánlott az [SSFX_SpeedValue] bel ső vál to zó hasz ná la ta, mi vel a
be ál lí tá sát (ha meg vál to zik) a prog ram fris sí ti, és a töb bi függ vény is
fel is me ri ezt.
A kö vet ke ző pél dá ban elő ször be ál lít juk a se bes ség vál to zót:

SetVar "[SSFX_SpeedValue]" "50"
rtSSFX_SetSpeed "[SSFX_SpeedValue]"

rtSSFX_SetSteps
Lé pé sek be ál lí tá sa

Szin ta xis: rtSSFX_SetSteps "lé pés szám"

Lé pés szám: nu me ri kus ér ték 1 és 200 kö zött
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Az át tű nés lé pé se i nek szá mát ál lít hat juk be. En nél a függ vény nél
aján lott az [SSFX_StepValue] bel ső vál to zó hasz ná la ta, mi vel a be −
ál lí tá sát (ha meg vál to zik) a prog ram fris sí ti, és a töb bi függ vény is fel −
is me ri ezt.
A kö vet ke ző pél dá ban elő ször be ál lít juk a lé pés szám vál to zót:

SetVar "[SSFX_StepValue]" "100"
rtSSFX_SetSteps "[SSFX_StepValue]"

rtSSFX_SlideNormal
Nor mál dia ve tí tés

Szin ta xis: rtSSFX_SlideNormal

A di á kat sor rend ben je le ní ti meg.
rtSSFX_SlideNormal

rtSSFX_SlideRandom
Vé let len sze rű dia ve tí tés

Szin ta xis: rtSSFX_SlideRandom

A di á kat vé let len sze rű en je le ní ti meg
rtSSFX_SlideRandom

rtSSFX_SlideCenterON
Dia kö zé pen be kap csol va

Szin ta xis: rtSSFX_SlideCenterON

A dia a dia be mu ta tó ab lak kö ze pén je le nik meg. Ha a kép ki sebb,
mint a dia be mu ta tó ab la ka, a kép az ab lak kö ze pén je le nik meg. Ha
a kép na gyobb, ak kor csak a kép kö ze pe je le nik meg, amennyi be le −
fér az ab lak ba.

rtSSFX_SlideCenterON

rtSSFX_SlideCenterOFF
Dia kö zép re ki kap csol va

Szin ta xis: rtSSFX_SlideCenterOFF

Ha tály ta la nít ja az rtSSFX_SlideCenterON függ vényt. A ké pe ket az
ab lak mé re té hez iga zít ja.

rtSSFX_SlideCenterOFF
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rtSSFX_ThreadON
Ke ze lés be kap csol va

Szin ta xis: rtSSFX_ThreadON "Param"

Param: Nu me ri kus ér ték 1 és 7 kö zött.
  1 − utol só helyen
  2 − leg ala cso nyabb prioritás
  3 − ala csony prioritás
  4 − Nor mál (alap hely zet) prioritás
  5 − ma gas prioritás
  6 − legma ga sabb prioritás
  7 − első helyen

Az át tű nés pri o ri tá sát ál lít ja be a me mó ri á ban a töb bi fel adat −
hoz/mű ve let hez ké pest eb ben a be dol go zó ban.
A kö vet ke ző pél dá ban a pri o ri tást nor mál hely zet be ál lít juk:

rtSSFX_ThreadON “4"

rtSSFX_ThreadOFF
Ke ze lés ki kap csol va

Szin ta xis: rtSSFX_ThreadOFF

Ha tály ta la nít ja az át tű nés pri o ri tá sát a me mó ri á ban.
rtSSFX_ThreadOFF

rtSSFX_GoSubON
Szub ru tin en ge dé lyez ve

Szin ta xis: rtSSFX_GoSubON

Le he tő vé te szi az SSFX_Routine szub ru tin hoz való hoz zá fé rést,
hogy a fel hasz ná ló ál tal de fi ni ált mű ve le te ket hajt son vég re. Ez a
függ vény hasz nos le het ak kor, ha szö ve get, gra fi kát, han got aka −
runk hoz zá fűz ni az ak tu á lis dia kép hez. Egy meg lé vő SSFX_Routine
nevű szub ru tin ra van szük ség (lásd pél dá ul Demo3.pub kiadványt).
To váb bi sza bá lyo zók hoz előbb néz zük át az rtSSFX_OnStart és az
rtSSFX_OnCompletion függ vé nye ket.

rtSSFX_GoSubON

rtSSFX_GoSubOFF
Szub ru tin le tilt va

Szin ta xis:  rtSSFX_GoSubOFF

Ha tály ta la nít ja az SSFX_Routine szub ru tin mű ve let hez való hoz zá fé rést.
rtSSFX_GoSubOFF
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rtSSFX_OnStart
In du lás kor...

Szin ta xis: rtSSFX_OnStart “Param”

Param: ON: en ge dé lyez ve, OFF: le tilt va.
En ge dé lye zi/le tilt ja a SSFX_OnStart szub ru tin hoz zá fé rés vég re haj −
tá sát az át tű né si ef fek tus in du lá sa kor. Amennyi ben a függ vény en −
ge dé lye zett ál la pot ban van, egy SSFX_OnStart szub ru tin meg lé te
szük sé ges. Lásd pél dá ul Demo3.pub ki ad ványt.
A kö vet ke ző pél da en ge dé lye zi a szub ru tin fut ta tá sát:

rtSSFX_OnStart “On”

rtSSFX_OnComplete
Be fe je zés kor...

Szin ta xis: rtSSFX_OnComplete "Param"

Param: ON: en ge dé lyez ve, OFF: le tilt va
En ge dé lye zi/le tilt ja a SSFX_OnComplete szub ru tin hoz zá fé rés vég −
re haj tá sát az át tű né si ef fek tus be fe je zé se kor. Amennyi ben a függ −
vény en ge dé lye zett ál la pot ban van, egy SSFX_OnComplete szub −
ru tin meg lé te szük sé ges. Lásd pél dá ul Demo3.pub.
A kö vet ke ző pél da en ge dé lye zi a szub ru tin fut ta tá sát:

rtSSFX_OnStart "On"

Stí lus sza bá lyo zók

rtSSFX_SetStyleID
Stí lus be ál lí tá sa

Szin ta xis: rtSSFX_SetStyleID "Param"

Param: Nu me ri kus ér ték 1 és 150 kö zött.
A hasz ná lan dó át tű né si ef fek tus azo no sí tó ját ad hat juk meg. (Lásd Át tű −
né si stí lu sok fe je ze tet.) Ha az egy más után kö vet ke ző át tű né si stí lu so −
kat sor ban akar juk hasz nál ni, ak kor lé nye ges, hogy a [SSFX_StyleID]
vál to zót hasz nál juk a függ vény pa ra mé te re ként. Né hány át tű né si ef fek −
tus – füg get le nül a se bes ség től és a kép mé re té től – hosszabb időt ve het 
igény be, mint má sok.
A kö vet ke ző pél dá ban a 118−as stí lu sú (El hal vá nyí tás) át tű né si ef fek −
tust ál lít juk be az SSFX_StyleID vál to zó segítségével:

SetVar "[SSFX_StyleID]" "118"
rtSSFX_SetStyleID "[SSFX_StyleID]"
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rtSSFX_SetStyleToNext
Kö vet ke ző stí lus

Szin ta xis: rtSSFX_SetStyleToNext

A kö vet ke ző át tű né si stí lust ál lít ja be az át tű né si ef fek tus nak, te hát ha
az elő ző ef fek tus azo no sí tó ja 118 volt, ak kor a kö vet ke ző 119 lesz.

rtSSFX_SetStyleToNext

rtSSFX_SetStyleToRandom
Vé let len sze rű stí lus

Szin ta xis: rtSSFX_SetStyleToRandom

A kö vet ke ző stí lust vé let len sze rűen ál lít ja be.
rtSSFX_SetStyleToRandom

rtSSFX_SetStyleToSame
Ugyan az a stí lus

Szin ta xis: rtSSFX_SetStyleToSame

Az elő ző vel meg egye ző re ál lít ja be az át tű nés/stí lus mó dot.
rtSSFX_SetStyleToSame

Hát tér ve zér lők

rtSSFX_SetBGColor
Hát tér szín be ál lí tá sa

Szin ta xis: rtSSFX_SetBGColor  "Szín kód "

Szín kód: He xa de ci má lis szám
A hát tér szí nét ál lít hat juk be a HTML RRGGBB for má tu ma sze rint.
(RR: vö rös szín, GG: zöld szín, BB: kék szín he xa de ci má lis kód ban.)
A függ vény ki vá lasz tá sa kor a Win dows szín vá lasz tó ab la ka je le nik
meg, hogy meg könnyít se a kód meg adá sát. Ha nem ad juk meg a
hát tér színt, az alap szín a fe ke te (000000) lesz. A hát tér szín vál toz ta −
tá sá val és a Fade Style (118: hal vá nyí tó stí lus) hasz ná la tá val
könnyen el ké szít het jük sa ját ‘FadeToColor’ (Hal vá nyí tás a szín hez)
ef fek tu sun kat, ami kor a kép a meg adott hát tér szín re hal vá nyul.
A kö vet ke ző pél dá ban vö rös szín re ál lít juk a hát te ret (FF0000):

rtSSFX_SetBGColor “FF0000"
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rtSSFX_BGImageCenter
Hát tér kép kö zép re

Szin ta xis: rtSSFX_BGImageCenter "kép fájl"

Képfájl: a hát tér kép neve az el éré si út vo nal lal
A dia be mu ta tó hát tér ké pét ad hat juk meg, amit kö zép re he lyez.
Aján lott az [SSFX_BGImage] bel ső vál to zó hasz ná la ta en nél a függ −
vény nél, mi vel a be ál lí tá sát (ha meg vál to zik) a prog ram fris sí ti, és a
töb bi függ vény is fel is me ri ezt.
A kö vet ke ző pél dá ban elő ször be ál lít juk a [SSFX_BGImage] vál to zó ér −
té két, majd a ké pet el he lyez zük a dia be mu ta tó ab la ká nak kö ze pén:

SetVar "[SSFX_BGImage]" "[PubDir]Cover\TitleImage.bmp"
rtSSFX_BGImageCenter "[SSFX_BGImage]"

rtSSFX_BGImageStretch
Hát tér kép iga zít va

Szin ta xis: rtSSFX_BGImageStretch "képfájl"

Képfájl: a hát tér kép neve az el éré si út vo nal lal
A hát tér ké pet ad hat juk meg, amit a dia ve tí tés ab lak mé re té hez iga −
zít. Aján lott az [SSFX_BGImage] bel ső vál to zó hasz ná la ta en nél a
függ vény nél, mi vel a be ál lí tá sát (ha meg vál to zik) a prog ram fris sí ti,
és a töb bi függ vény is fel is me ri ezt.
A kö vet ke ző pél dá ban elő ször be ál lít juk a [SSFX_BGImage] vál to zó
ér té két, majd a ké pet el he lyez zük a dia be mu ta tó ab la ká ban, amit
an nak mé re té hez iga zí tunk:

SetVar "[SSFX_BGImage]" "[PubDir]Cover\TitleImage.bmp"
rtSSFX_BGImageStretch "[SSFX_BGImage]"

rtSSFX_BGImageTiled
Hát tér kép csem pe sze rű en

Szin ta xis: rtSSFX_BGImageTiled "képfájl"

Képfájl: a hát tér kép neve az el éré si út vo nal lal
A hát tér ké pet ad hat juk meg, amit csem pe sze rű en je le nít meg. Aján −
lott az [SSFX_BGImage] bel ső vál to zó hasz ná la ta en nél a függ vény −
nél, mi vel a be ál lí tá sát (ha meg vál to zik) a prog ram fris sí ti, és a töb bi
függ vény is fel is me ri ezt. Cél sze rű, ha a kép mé re te sok kal ki sebb,
mint a dia be mu ta tó ab la ka, hogy a „csem pe sze rű ség” ha tást el ér jük.
A kö vet ke ző pél dá ban elő ször be ál lít juk a [SSFX_BGImage] vál to zó
ér té két, majd a ké pet csem pe sze rű en he lyez zük el:

SetVar “[SSFX_BGImage]” “[PubDir]Cover\TitleImage.bmp”
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rtSSFX_BGImageTiled “[SSFX_BGImage]”

rtSSFX_BGImageNone
Hát tér kép ne le gyen

Szin ta xis: rtSSFX_BGImageNone

Fi gyel men kí vül hagy ja a hát tér ké pet. Hát tér kép meg adá sa el le né −
re azt nem je le ní ti meg.

rtSSFX_BGImageNone

Idő zí tő ve zér lők

rtSSFX_TimerStart
Idő zí tő in dí tá sa

Szin ta xis: rtSSFX_TimerStart

Ez zel a függ vénnyel in dít hat juk el a dia be mu ta tó idő zí tő jét.
rtSSFX_TimerStart

rtSSFX_TimerStop
Idő zí tő le ál lí tá sa

Szin ta xis: rtSSFX_TimerStop

Ezel a függ vénnyel ál lít hat juk le a dia be mu ta tó idő zí tő jét.
rtSSFX_TimerStop

Egérve zér lők

rtSSFX_MouseClickOn
Egér kat tin tás be kap cso lá sa

Szin ta xis: rtSSFX_MouseClickOn

Ez zel a függ vénnyel En ge dé lyezzük az egér rel való kat tin tást a dia be −
mu ta tó ab la kon. Az egér bal gomb já val való kat tin tás kor a kö vet ke −
ző diát je le ní ti meg.

rtSSFX_MouseClickOn

rtSSFX_MouseClickOff
Egér kat tin tás ki kap cso lá sa

Szin ta xis: rtSSFX_MouseClickOff

Ez zel a függ vénnyel le tilt juk az egér rel való kat tin tást a dia be mu ta tó
ab la kon.

rtSSFX_MouseClickOff
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rtSSFX_MenuClick
Me nü kat tin tás

Szin ta xis: rtSSFX_MenuClick "Param"

Param: ON: en ge dé lye zett, OFF: le tilt va
En ge dé lye zi/le tilt ja az SSFX_Menu szub ru tin mű ve let vég re haj tá −
sát, ami kor az egér jobb gomb já val a dia be mu ta tó ve zér lő ab la ká ra
kat tin tunk. Amennyi ben a függ vény en ge dé lye zett ál la pot ban van,
egy SSFX_Menu szub ru tin meg lé te szük sé ges. Lásd Demo3.pub.

rtSSFX_MouseCursor
Egér kur zor

Szin ta xis: rtSSFX_MouseCursor "Param"

Param: ON: en ge dé lye zett, OFF: le tilt va
En ge dé lye zi/le tilt ja az egér jobb gomb já val tör té nő kat tin tást, hogy
vég re hajt son egy szub ru tin mű ve le ti sort. Tipp: Ne fe lejt sük el a kur −
zort ak ti vál ni eh hez a mű ve let hez, amennyi ben azt el rej tet tük.( A be −
dol go zó ak ti vál ja a kur zort, ami kor ki lé pünk a dia ve tí tés ből.)
A kö vet ke ző pél da en ge dé lye zi a szub ru tin vég re haj tá sát:

rtSSFX_MouseCursor "ON"

Midi sza bá lyo zók

Alap hely zet ben a MIDI map pát au to ma ti ku san az SSFX_MidiFolder vál −
to zó ból ál lít ja be. Mi e lőtt le ját sza nánk egy midi fájlt, ad juk meg an nak el −
éré si könyv tá rát.

SetVar “[SSFX_MidiFolder]” “[PubDir]Music”

Ha en nek a be dol go zó nak a MIDI függ vé nye it hasz nál juk, nem hasz nál hat −
juk a NeoBook PlaySoundFile függ vé nyét egy má sik midi fájl le ját szá sá ra.
Elő ször ál lít suk le a rtSSFX_MidiStop függ vénnyel a midi fájlt, majd kap −
csol juk ki a midi le ját szót, mi e lőtt a NeoBook midi le ját szó ját al kal maz nánk.

rtSSFX_MidiModeNormal
Midi nor mál mód

Szin ta xis: rtSSFX_MidiModeNormal

A midi fáj lo kat nor mál mód ban játssza le, azaz ab ban a sor rend ben,
ami a bel ső midi lis tá ban sze re pel.

rtSSFX_MidiModeNormal
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rtSSFX_MidiModeRandom
Midi vé let len sze rű mód

Szin ta xis: rtSSFX_MidiModeRandom

A midi fáj lo kat vé let len sze rű sor rend ben játssza le.
rtSSFX_MidiModeRandom

rtSSFX_MidiModeSequence
Midi sor rend mód

Szin ta xis: rtSSFX_MidiModeSequence

A midi fáj lo kat nö vek vő al fa nu me ri kus sor rend ben játssza le (0−9,
A−Z).

rtSSFX_MidiModeSequence

rtSSFX_MidiPause
Midi szü ne tel te té se

Szin ta xis: rtSSFX_MidiPause

Szü ne tel te ti a midi le ját szá sát. Az rtSSFX_MidiResume függ vény
szük sé ges a folytatáshoz.

rtSSFX_MidiPause

rtSSFX_MidiPlay
Midi le ját szá sa

Szintxis: rtSSFX_MidiPlay

El kez di le ját sza ni a midi fáj lo kat (fo lya ma tos le ját szás).
rtSSFX_MidiPlay

rtSSFX_MidiResume
Midi foly ta tá sa

Szin ta xis: rtSSFX_MidiResume

Foly tat ja a midi le ját szá sát, amit az rtSSFX_MidiPause függ vénnyel 
ál lí tot tunk le.

rtSSFX_MidiResume

rtSSFX_MidiStop
Midi le ál lí tá sa

Szin ta xis: rtSSFX_MidiStop

Le ál lít ja a midi fáj lok le ját szá sát.
rtSSFX_MidiStop
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Szö veg gör ge tő ve zér lők

rtSSFX_RTFScroller
RTF görgető

Szin ta xis: rtSSFX_RTFScroller "RectObject" "RTF Fájl" "Idő köz"  "Sor tö rés" "OnClick"

RectObject: Négy szög ob jek tum
RTF Fájl: Egy lé te ző RTF fájl név
Idő köz: A gör ge tés se bes sé ge
Sor tö rés: ON: en ge dé lyez ve, OFF: le tilt va
OnClick: Egy szub ru tin neve, amely vég re hajt egy NeoBook mű ve −

le ti sort, ami kor a gör ge tő ve zér lő re kattintanak. (Op ci o ná lis)
Egy meg lé vő négy szö get ini ci a li zál RTF (rich text szö veg) gör ge tő
ve zér lő ként, és meg je le ní ti azt.
A kö vet ke ző pél dá ban az RTFFile nevű vál to zó ban tá rolt szö veg 
gör ge té se a Rect_Credits nevű négy szög ben je le nik meg a
ScrollerSpeed vál to zó ban tá rolt se bes ség gel. A sor tö rés en ge −
dé lye zett, nincs vég re haj tan dó szub ru tin.

rtSSFX_RTFScroller “Rect_Credits” “[RTFFile]” “[ScrollerSpeed]” “On” “”

rtSSFX_RTFScrollerRelease
RTF gör ge tés meg szün te té se

Szin ta xis: rtSSFX_RTFScrollerRelease

Meg szün te ti a négy szög RTFScroller ve zér lő ab lak tu laj don sá gát.
rtSSFX_RTFScrollerRelease

rtSSFX_TextScroller
Szöveggörtető

Szin ta xis: rtSSFX_TextScroller "RectObject" "szö veg" "be tű tí pus"  "be tű szín"
"be tű mé ret" "idő köz" "hát tér szín" "hát tér kép" "OnClick" "OnComplete"

RectObject: Négy szög ob jek tum
szö veg: egy lé te ző txt szö veg fájl vagy szö veg
be tű tí pus: a szö veg be tű tí pu sa
be tű szín: a betű szí ne
be tű mé ret: a betű mé re te
idő köz: a gör ge tés/kés lel te tés idő kö ze
hát tér szín: a sza bá lyo zó ab lak szí ne. A be dol go zó ezt fi gyel men

kí vül hagy ja, amennyi ben adott egy hát tér kép.
hát tér kép: egy hát tér kép fájl neve és el éré si út vo na la. (Op ci o ná lis)
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OnClick: Egy szub ru tin neve, amely vég re hajt egy NeoBook mű ve −
le ti sort, ami kor a gör ge tő ve zér lő re kattintanak. (Op ci o ná lis)

OnComplete: Egy szub ru tin neve, amely vég re hajt egy NeoBook
mű ve le ti sort, ami kor a gör ge té si cik lus vé get ér. (Op ci o ná lis)

Egy meg lé vő négy szö get ini ci a li zál mo zi sze rű szö veg gör ge tő ve zér −
lő ként, és meg je le ní ti azt.
A kö vet ke ző pél dá ban a SampleText vál to zó ban tá rolt szö ve get a
Rectangle1 négy szög ben gör get ve je le ní ti meg Arial be tű tí pus sal,
vö rös szín nel, 20−as mé ret ben, a kés lel te té si idő köz 3 má sod perc, a
hát tér szí ne zöld, ha nincs hát tér kép, a hát tér kép fájl ne vét a
BGImageFile vál to zó ból ve szi. A ScrollClick szub ru tin ke rül vég re −
haj tás ra, ami kor a ve zér lő ab lak ra kattintanak, és a ScrollComplete
szub ru tin, ami kor a gör ge té si cik lus be fe je ző dik.

rtSSFX_TextScroller "Rectangle1" "[SampleText]" "Arial" "FF0000" "20" "3" "00FF00"
"[BGImageFile]" "ScrollClick" "ScrollComplete"

rtSSFX_TextScrollerRelease
Szö veg gör ge tő meg szün te té se

Szin ta xis: rtSSFX_TextScrollerRelease

Meg szün te ti a négy szög TextScroller ve zér lő ab lak tu laj don sá gát.
rtSSFX_TextScrollerRelease

rtSSFX_TickerText
Futó szö veg

Szin ta xis: rtSSFX_TickerText "RectObject" "Szöveg" "Be tű tí pus" "Be tű szín" "Be −
tű mé ret" "Kés lel te tés" "Lé pés szám" "Hát tér szín" "OnComplete"

RectObject: Négy szög ob jek tum
Szö veg: egy lé te ző txt szö veg fájl vagy szö veg
Be tű tí pus: a szö veg be tű tí pu sa
Be tű szín: a betű szí ne
Be tű mé ret: a betű mé re te
Kés lel te tés: a kés lel te tés ide je, amit a gör ge tés se bes sé gé nek be −

ál lí tá sá ra hasz nál ha tunk
Lé pés szám: Hány lé pés ben ke rül jön vég re haj tás ra a gör ge tés,

amit a görtetés se bes sé gé nek be ál lí tá sá ra hasz nál ha tunk
Hát tér szín: a sza bá lyo zó ab lak szí ne
OnComplete: Egy szub ru tin neve, amely vég re hajt egy NeoBook

mű ve le ti sort, ami kor a gör ge té si cik lus vé get ér. (Op ci o ná lis)
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Egy meg lé vő négy szö get ini ci a li zál futó szö veg ve zér lő ként, és meg −
je le ní ti azt.
A kö vet ke ző pél dá ban a Rectangle2 négy szög ob jek tum ban meg je −
le ní ti a TextFile vál to zó ban tá rolt txt fájl ban lévő szö ve get Tahoma
be tű tí pus sal, zöld szín nel, 30 pon tos mé ret ben, 10 má sod perc kés −
lel te tés sel, 10 lé pés ben, sö tét kék hát tér rel, a cik lus vé gez té vel a
MarqueeComplete szub ru tint hajt ja vég re.

rtSSFX_TickerText “Rectangle2" ”[TextFile]" “Tahoma” “00FF00" ”30" “10" ”10"
“000080" ”MarqueeComplete"

rtSSFX_TickerTextRelease
Futó szö veg meg szün te té se

Szin ta xis: rtSSFX_TickerTextRelease

Meg szün te ti a négy szög TickerText ve zér lő ab lak tu laj don sá gát.
rtSSFX_TickerTextRelease

Egyéb ve zér lők

Ezek a függ vé nyek csak fut ta tás alatt ér he tők el. Ak kor le het nek hasz no −
sak, ami kor egy olyan dia be mu ta tó ké szí tő prog ra mot sze ret nénk ké szí te −
ni, ahol a fel hasz ná ló tud ja meg ad ni a ké pek map pá ját, a hát tér szí nét stb.

rtSSFX_GetImageFolder
Kép map pa vá lasz tó

Szin ta xis: rtSSFX_GetImageFolder

Meg ál la pít ja a ké pek map pá ját, majd egy map pa ki vá lasz tó ab lak ban 
egy má sik map pát ad ha t meg a felhasználó. Alap ér tel me zés ben a
kép map pát az SSFX_ImageFolder vál to zó ból ve szi. A ké pe ket tá −
ro ló map pá ban nem le het nek nem gra fi kus fáj lok, mert vé let le nül
eze ket a fáj lo kat is meg pró bál hat ja be töl te ni a prog ram!

rtSSFX_GetImageFolder

rtSSFX_PickBGColor
Hát tér szín vá lasz tó

Szin ta xis: rtSSFX_PickBGColor “Négy szög Ob jek tum” “Több szín”

Négy szög ob jek tum: a dia be mu ta tó négy szö gé től el té rő négy −
szög ob jek tum, ami ben a szín ki vá lasz tó meg je le nik.
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Több szín: Ha itt meg adunk egy szö ve get (pl. Több szín), ez nyo −
mó gomb ként meg je le nik a szín pa let tán, ahol ki ter jesz tett szín −
vá lasz tá si le he tő sé get ka punk. (Op ci o ná lis)

Meg je le nít egy szín ki vá lasz tó ab la kot egy négy szög ob jek tum ban,
ahol egy új hát tér színt ad hat meg a dia be mu ta tó nak a fel hasz ná ló.
A kö vet ke ző pél dá ban a Rectangle2 négy szög ben meg je le nik a szín −
ki vá lasz tó pa let ta gomb ja. A szín ki vá lasz tó pa let tán meg je le nik egy
Több szín nyo mó gomb, ami vel to váb bi szí ne ket le het ki vá lasz ta ni.

rtSSFX_PickBGColor “Rectangle2" ”Több szín"
A kö vet ke ző pél dá ban a Rectangle2 négy szög ben meg je le nik a szín −
ki vá lasz tó pa let ta gomb ja, de nincs ki ter jesz tett szín vá lasz tó pa let ta.

rtSSFX_PickBGColor “Rectangle2" ”"

rtSSFX_FullScreen
Tel jes kép er nyő

Szin ta xis: rtSSFX_FullScreen

Meg vál toz tat ja a kép er nyő fel bon tá sát a ki ad vány nak megfelelően,
és a ki ad ványt tel jes kép er nyős mód ban je le ní ti meg. Fon tos, hogy a 
ki ad vá nyunk mé re tei (szé les ség és ma gas ság) meg egyez zen va la me −
lyik windowsos szab vány ér ték kel, el len ke ző eset ben ez a függ vény
nem mű kö dik he lye sen (Lásd a Demo3.pub ki ad ványt)!
A Win dows szab vány fel bon tá sai: 640×480, 800×600, 1024×768,
1152×864, 1280×720, 1280×768, 1280×960, 1280×1024 stb.

rtSSFX_FullScreen

rtSSFX_RestoreScreen
Kép er nyő vissza ál lí tá sa

Szin ta xis: rtSSFX_RestoreScreen

Vissza ál lít ja a kép er nyő fel bon tást. Ez a függ vény csak az
rtSFX_FullScreen függ vény után ha tá sos. Ez a függ vény alap ve tő −
en a fel hasz ná ló ál tal be ál lí tott alap ér té ket ál lít ja vissza. Le het, hogy
szük ség le het a NeoBook ki ad vány ér té ke i nek vissza ál lí tá sá ra. Lásd
a Demo3.pub min tát, ho gyan te het jük ezt meg.

2.5. Át tű né si stí lu sok

A kö vet ke ző 150 stí lus azo no sí tó le het sé ges eb ben a be dol go zó ban:
1 Nö ve ke dés jobb ról
2 Nö ve ke dés bal ról
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3 Be csúsz ta tás jobb ról
4 Be csúsz ta tás bal ról
5 Át tű nés bal ról
6 Át tű nés jobb ról
7 Nyúj tás jobb ról
8 Nyúj tás bal ról
9 Nyúj tás kö zép re, füg gő le ge sen
10 Nyúj tás kö zép ről, füg gő le ge sen
11 Át tű nés ol dal ra, füg gő le ge sen
12 Át tű nés ol dal ról, füg gő le ge sen
13 Nyúj tás két ol dal ról bal/jobb
14 Le gör ge tés bal ról
15 Le gör ge tés jobb ról
16 Fel épí tés jobb ra
17 Fel épí tés bal ra
18 Nö ve ke dés lent ről
19 Nö ve ke dés fent ről
20 Be csúsz ta tás lent ről
21 Be csúsz ta tás fent ről
22 Át tű nés fent ről
23 Át tű nés lent ről
24 Nyúj tás lent ről
25 Nyúj tás fent ről
26 Nyúj tás kö zép re, víz szin te sen
27 Nyúj tás kö zép ről, víz szin te sen
28 Át tű nés kö zép ről, víz szin te sen
29 Át tű nés fent ről és lent ről
30 Nyúj tás fent ről és lent ről
31 Le gör ge tés fent ről
32 Le gör ge tés lent ről
33 Fel épí tés lent ről
34 Fel épí tés fent ről
35 Nö ve ke dés lent ről jobb ra
36 Nö ve ke dés fent ről jobb ra
37 Nö ve ke dés fent ről bal ra
38 Nö ve ke dés lent ről bal ra
39 Be csúsz ta tás a jobb alsó sa rok ból
40 Be csúsz ta tás a jobb fel ső sa rok ból
41 Be csúsz ta tás a bal fel ső sa rok ból
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42 Be csúsz ta tás a bal alsó sa rok ból
43 Át tű nés a bal fel ső sa rok ból
44 Át tű nés a bal alsó sa rok ból
45 Át tű nés a jobb alsó sa rok ból
46 Át tű nés a jobb fel ső sa rok ból
47 Meg je le nik és össze hú zó dik a bal fel ső sa rok ba
48 Meg je le nik és össze hú zó dik a bal alsó sa rok ba
49 Meg je le nik és össze hú zó dik a jobb alsó sa rok ba
50 Meg je le nik és össze hú zó dik a jobb fel ső sa rok ba
51 Meg je le nik és össze hú zó dik kö zép re
52 Nö ve ke dés kö zép ről
53 Át tű nés kö zép ről
54 Át tű nés kö zép re
55 Ne gye dek be úsz ta tá sa a sar kok ból
56 Ne gye dek ki ter jesz té se a sar kok ból
57 Ne gye dek be csúsz ta tá sa a sar kok ból
58 Bu bo rék be úsz ta tá sa bal ról
59 Bu bo rék be úsz ta tá sa jobb ról
60 Át csí ko zás jobb ról
61 Át csí ko zás bal ról
62 Át csí ko zás bal ról majd jobb ról
63 Át csí ko zás jobb ról majd bal ról
64 Át csí ko zás mind két ol dal ról
65 Fosz lás jobb ról
66 Fosz lás bal ról
67 Fosz lás kö zép ről víz szin te sen
68 Fosz lás kö zép re víz szin te sen
69 Bu bo rék fent ről
70 Bu bo rék lent ről
71 Át csí ko zás lent ről
72 Át csí ko zás fent ről
73 Át csí ko zás fent ről majd lent ről
74 Át csí ko zás lent ről majd fent ről
75 Át csí ko zás fent ről és lent ről
76 Fosz lás lent ről
77 Fosz lás fent ről
78 Fosz lás kö zép ről fel és le
79 Fosz lás kö zép re fent ről és lent ről
80 Bu bo rék a bal fel ső sa rok ból
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81 Bu bo rék a jobb fel ső sa rok ból
82 Bu bo rék a bal alsó sa rok ból
83 Bu bo rék a jobb alsó sa rok ból
84 Kör kö rös át tű nés kö zép ről
85 Kör kö rös át tű nés kö zép re
86 Négy zet rá csos át tű nés a bal alsó sa rok ból
87 Négy zet rá csos át tű nés a jobb fel ső sa rok ból
88 Négy zet rá csos át tű nés a bal alsó sa rok ból
89 Négy zet rá csos át tű nés a bal fel ső sa rok ból
90 Négy zet rá csos vissza pat ta nás a bal fel ső sa rok ból
91 Négy zet rá csos vissza pat ta nás a bal alsó sa rok ból
92 Négy zet rá csos vissza pat ta nás a jobb fel ső sa rok ból
93 Négy zet rá csos vissza pat ta nás a jobb alsó sa rok ból
94 Négy zet rá csos át tű nés a jobb alsó és fel ső sa rok ból
95 Négy zet rá csos át tű nés a bal alsó és fel ső sa rok ból
96 Négy zet rá csos át tű nés a jobb és bal alsó sa rok ból
97 Négy zet rá csos át tű nés a jobb és bal fel ső sa rok ból le fe lé
98 Négy zet rá csos át tű nés a négy sa rok ból
99 Négy zet rá csos át tű nés a jobb fel ső és bal alsó sa rok ból
100 Fosz lás a jobb alsó sa rok ból
101 Fosz lás a jobb fel ső sa rok ból
102 Fosz lás a bal alsó sa rok ból
103 Fosz lás a jobb alsó sa rok ból
104 Fosz lás jobb ról a bal sar kok ba
105 Fosz lás bal ról a jobb sar kok ba
106 Fosz lás lent ről a fel ső sar kok ba
107 Fosz lás fent ről az alsó sar kok ba
108 Fosz lás kö zép ről a négy sa rok ba
109 Fosz lás a négy sa rok ból kö zép re
110 Át lós át tű nés a bal fel ső sa rok ból
111 Át lós át tű nés a jobb fel ső sa rok ból
112 Át lós át tű nés a bal alsó sa rok ból
113 Át lós át tű nés a jobb alsó sa rok ból
114 Át lós söp rés bal fel ső és jobb alsó sa rok ból az óra mu ta tó já rá sá −

val el len té te sen
115 Át lós söp rés bal fel ső és jobb alsó sa rok ból az óra mu ta tó já rá sá −

val meg egye ző en
116 Szél for gó az óra mu ta tó já rá sá val meg egye ző en
117 Há rom szög le tű át tű nés jobb ra
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118 El hal vá nyí tás
119 For du lás a bal fel ső sa rok ból
120 For du lás a bal alsó sa rok ból
121 For du lás a jobb fel ső sa rok ból
122 For du lás a jobb alsó sa rok ból
123 Szem csés át tű nés jobb ról
124 Szem csés át tű nés bal ról
125 Szem csés át tű nés lent ről
126 Szem csés át tű nés fent ről
127 Vé let len sze rű négy zet rá csos meg je le nés
128 Be to lás jobb ra
129 Be to lás bal ra
130 Be to lás és össze nyo más jobb ra
131 Be to lás és össze nyo más bal ra
132 Be to lás le fe lé
133 Be to lás fel fe lé
134 Be to lás és össze nyo más le fe lé
135 Be to lás és össze nyo más fel fe lé
136 El for ga tás csí kok ban füg gő le ges ten gely men tén
137 El for ga tás csí kok ban víz szin tes ten gely men tén
138 Sá vos meg je le ní tés bal ról
139 Sá vos meg je le ní tés jobb ról
140 Sá vos meg je le ní tés fent ről
141 Sá vos meg je le ní tés lent ről
142 Négy zet rá csos fosz lás
143 Söp rés az óra mu ta tó já rá sá val meg egye ző en
144 Söp rés az óra mu ta tó já rá sá val el len ke ző irány ban
145 Négy szög meg je le nés bal ról és el tű nés jobb ra
146 Négy szög meg je le nés jobb ról és el tű nés bal ra
147 Négy szög meg je le nés fent ről és el tű nés le fe lé
148 Négy szög meg je le nés lent ről és el tű nés fel fe lé
149 For gó négy szög
150 For gó csil lag

Az át tű né si ef fek tus se bes sé ge függ ma gá tól az ef fek tus tí pu sá tól, a ké pek
mé re té től, a kép és dia be mu ta tó ve zér lő ab lak ará nyá tól, a pro cesszor se bes −
sé gé től, a vi de o kár tyá tól és a ren del ke zés re álló me mó ria nagy sá gá tól.

31



2.6. Egy egy szerű dia be mu ta tó el ké szí té se

A kö vet ke ző so rok szük sé ge sek, hogy a dia be mu ta tó au to ma ti ku san el −
kez dőd jön, ami kor a prog ra mot fut tat juk:

He lyez zük el a kö vet ke ző kó do kat az Ol dal tu laj don sá gai Mű ve le tek
ab la ká ban (Page Properties/Actions)

. Meg ad juk a ké pe ket tar tal ma zó map pa el éré si út vo na lát, ami a ki ad vány map pá já ban
lévő ‘kep’ nevű almappa:
SetVar “[SSFX_ImageFolder]” “[PubDir]kep”
. Meg ad juk a midi fáj lo kat tar tal ma zó map pa el éré si út vo na lát, ami a ki ad vány map pá já −
ban lévő ‘ze ne’ nevű almappa:
SetVar “[SSFX_MidiFolder]” “[PubDir]zene”
. Meg ad juk az alap ér té ke ket a szük sé ges vál to zók nak:
. ———————————————————————−
. Az 1−es szá mú áttűnési ef fek tus stí lus be ál lí tá sa:
SetVar “[SSFX_StyleID]” “1"
. A kés lel te tés idő a diák kö zött 5 má sod perc le gyen:
SetVar “[SSFX_PauseValue]” “5"
. Az át me ne ti ef fek tus se bes sé ge le gyen 40 (alap ér ték)
SetVar “[SSFX_SpeedValue]” “40"
. Az át me ne ti ef fek tus lé pés kö ze le gyen 4 (alap ér ték)
SetVar “[SSFX_StepValue]” “4"
. Ini ci a li zál juk és hoz zá kap csol juk az előzőleg meg raj zolt Rectangle1 ob jek tum hoz a dia −
be mu ta tó vezérlőt:
rtSSFX_Init “Rectangle1"
. A dia be mu ta tót au to ma ti kus le ját szás ra ál lít juk:
rtSSFX_RunAuto
. El in dít juk a dia be mu ta tót:
rtSSFX_StartShow
. El kezd jük le ját sza ni a mi di fáj lo kat:
rtSSFX_MidiPlay

A dia be mu ta tó le ál lí tá sá hoz ké szít he tünk egy nyo mó gom bot, ami nek a
mű ve le tek ab la ká ba a kö vet ke ző ket kell be ír ni:

. A mi di fáj lok le ját szá sá nak le ál lí tá sa, és a midi esz köz le kap cso lá sa (ha a
rtSSFX_MidiPlay mű ve le tet hasz nál tuk)
rtSSFX_midiStop
. A dia be mu ta tó ve zér lés le kap cso lá sa
rtSSFX_Release
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Pél da szub ru tin ra

Ha min den egyes dia után vég re akar juk haj ta ni a sa ját mű ve le te in ket,
pél dá ul egy szö ve ges üze ne tet, a Szub ru tin ab lakba he lyez zük el az
SSFX_Routine nevű szub ru tint. Ne fe lejt sük el a vé gé re oda ír ni a Return
(Vissza té rés) pa ran csot!

:SSFX_Routine
If “[SSFX_StyleID]” “=” “2"
   SetVar “[MsgText]” “Ez nagy szerű!”
   ShowObject “Text_Message” “None” “0"
else
   SetVar “[MsgText]” “”
   HideObject “Text_Message” “None” “0"
EndIf
Return

2.7. További hasz nos tudnivalók

1. Nagy mé retű kép fáj lok ese tén az át me ne ti ef fek tus le las sul hat. Cél szerű 
a ké pek mé re tét (kö zel) azo nos ra ál lí ta ni, és lehetőleg ez le gyen azo nos
mé retű a dia be mu ta tó vezérlőablakkal.

Ok: ha min den egyes kép fájlt át kell mé re tez nie a be dol go zó nak a dia −
be mu ta tó vezérlőablakához az át me ne ti ef fek tus fo lya ma ta alatt, ez igény −
be ve szi a me mó ri át és a pro cesszort is. Ha a ké pek mé re te meg egye zik a
dia be mu ta tó vezérlőablakával, erre nincs szük ség.

2. Bár a be dol go zó a kép fáj lok tí pu sa i nak igen szé les ská lá ját is me ri, cél −
sze rű egy fé le tí pust (vagy csak a leg el ter jed tebb tí pu so kat) hasz nál ni az
SSFX_ImageFolder vál to zó ban. 

3. Ha az SSFX_MidiPlay függ vényt hasz nál juk a mi di fáj lok le ját szá sá ra,
nem hasz nál hat juk köz ben a NeoBook PlaySoundFile pa ran csát egy má −
sik mi di fájl le ját szá sá ra. Először kap csol juk le az SSFX_MidiStop pa −
ranccsal a be dol go zó mi di le ját szó ját, mielőtt a NeoBookét hasz nál nánk.
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2.8. Li cenc

Ha a be dol go zó pró ba ver zi ó ját hasz nál ja, azt 30 na pig te he ti meg, ez után 
re giszt rál nia kell. Nem le het olyan prog ra mot ter jesz te ni, ami a be dol go −
zót hasz nál ja.

A pró ba ver zi ó ban meg ta lál ha tó az összes funk ció, így azok ki pró bál ha −
tók, de egy em lé kez tető meg je le nik min den egyes ini ci a li zá lás kor a
NeoBook ter vező mód já ban, és egy INTERFACE VALIDATION ERROR 
üze net fut ta tá si (le for dí tott) mód ban.

A re giszt rált vál to zat tal kor lát la nul hasz nál hat ja, és az üze ne tek sem je −
len nek meg.

2.9. Regisztáció

A re giszt rá ci ót a li cenc meg vá sár lá sá val te he ti meg.

Fa xon +36−1−3916864−es szá mon vagy 
le vél ben a FaduwArt Bt., 1281 Bu da pest, Pf. 53. cí men 
(át uta lás sal vagy után vét tel tör ténő fi ze tés ese tén)

vagy e−mailben az info@faduwart.hu cí men 
(után vét tel tör ténő fi ze tés ese tén).

A re giszt rá ci ó hoz szük sé ges a pos ta cím és a NeoBook 4 re giszt rá ci ós szá −
má nak meg adá sa is.
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3. A NeoBookDX be dol go zó

A be dol go zó neve: NeoBookDX
Ver zió: v1.1
Utol só mó do sí tás dá tu ma: 2003. ok tó ber 31.
Ké szí tő: 
NeoSoft Corp.
E−mail: info@neosoftware.com
Web: www.neosoftware.com
For gal ma zó: 
FaduwArt Bt.
E−mail: support@faduwart.hu
Web: www.faduwart.hu

3.1. Leírás

Ez az új, NeoSoft ál tal ké szí tett be dol go zó a Mic ro soft fej lett mul ti mé di ás 
ké pes sé gű DirectX−es tech no ló gi á já val egé szí ti ki a NeoBook 4−et. A
NeoBookDX ugyan azo kat a meg haj tó kat és kodekeket hasz nál ja, mint
a leg utol só ver zi ó jú Win dows Mé dia le ját szó (MediaPlayer), és tá mo −
gat ja az összes is mer tebb mul ti mé dia for má tu mot. Több csa tor nás han −
got, ze nét és videoklipet ké pes le ját sza ni ugyan ab ban az idő ben. Kü −
lön−kü lön le het sza bá lyoz ni a han got, ba lan szot és az arányt min den
egyes mé dia fájl nál. Fel is me ri, ha egy klip le ját szá sa be fe je ző dött. Je le −
ket ál lít ha tunk be, hogy azok nál vég re hajt son bi zo nyos mű ve le te ket a le −
ját szás alatt. A NeoBookDX ol vas sa az MP3−as cím ké ket is.

3.2. A NeoBookDX vál to zói

A NeoBookDX−szel kor lát lan szá mú mé dia le ját szó ob jek tu mot ké szít he −
tünk. Pél dá ul az egyik mé dia le ját szó a hát tér ben ze nét ját szik le, míg egy
má sik ma gya rá zó szö ve get ad egy je le net nek. Min den egyes le ját szó nak
kü lön ál ló hang erő és ba lansz sza bá lyo zó ja van, így könnyen ke ver het jük,
il let ve játsz hat juk le a kü lön bö ző mé di u mo kat ugyan ab ban az idő ben.
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A mé dia le ját szó azo no sí tó ja

A kü lön bö ző mé dia le ját szók meg kü lön böz te té se ér de ké ben a NeoBookDX
mind egyik hez hoz zá ren del egy egye di azo no sí tót. Ezt az azo no sí tót egy vál −
to zó ban tá rol ja, amit a dxCreate mű ve let tel kell meg ad nunk. Pél dá ul:

dxCreate "Rectangle1" "[Player1]" ""

Mi u tán el ké szí tet tük a mé dia le ját szót, a dxCreate az egye di azo no sí tót a
[Player1] vál to zó ban fog ja tá rol ni. Amíg a mé dia le ját szó ak tív, a vál to zót nem 
sza bad mó do sí ta nunk, mert a mé dia le ját szó sza bá lyo zá sá hoz szük sé günk
van az azo no sí tó ra. Más NeoBookDX mű ve let az azo no sí tót a mé dia le ját szó 
ob jek tu mok meg kü lön böz te té sé re hasz nál ja. Pél dá ul egy fájl be töl té se:

dxOpenFile "[Player1]" "c:\multimedia\frogs.mpg"

A fájl le ját szá sa:
dxPlay "[Player1]" "1"

Ha egy má sik mé dia le ját szót is ké szí tünk, a le ját szó egy má sik vál to zót fog 
hasz nál ni. Pél dá ul:

dxCreate "Rectangle2" "[Player2]" ""

Ez után egy má sik fájlt tu dunk be töl te ni a má so dik le ját szó ba:
dxOpenFile "[Player2]" "c:\multimedia\crickets.wav"

Egyéb mé dia le ját szó vál to zók

A NeoBookDX au to ma ti ku san el ké szít több más vál to zót a mé dia le ját szó
azo no sí tó ja alap ján. Ezek a vál to zók a mé dia le ját szó ról szó ló in for má ci ó −
kat tar tal maz nak. Eze ket be il leszt het jük olyan he lyek re, aho vá a nor mál
vál to zó kat is. Pél dá ul mi u tán meg hív tuk a dxCreate és a dxOpenFile mű −
ve le te ket, meg je le nít he tünk egy fi gyel mez te tő ab la kot, amely tar tal maz za
az ép pen be töl tött fájl hosszát (órák ban, per cek ben és má sod per cek ben):

AlertBox "Mé dia" "a hossza = [Player1.LengthHMS]"

A mé dia le ját szó ak tu á lis po zí ci ó ját (mil li sze kun dum ban) meg je le nít het jük
a kép er nyőn is a [Player1.Position] vál to zó val pél dá ul egy NeoBook Egy −
sze rű szö veg ob jek tum ban.
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A médialejtátszó vál to zói csak ol vas ha tó ak, te hát meg je le nít het jük, de
nem mó do sít hat juk azo kat a SetVar vagy más mű ve le ti pa ranccsal. Ehe lyett
a NeoBookDX mű ve le te ket hasz nál hat juk – mint pél dá ul a dxSetVolume,
dxSetBalance, dxSetPosition stb. – a mé dia le ját szónk be ál lí tá sá hoz.

A NeoBookDX ál tal elő ál lí tott vál to zók lis tá ja (a PlayerID he lyé re a
mé dia le ját szónk azo no sí tó já nak vál to zó ját kell be he lyet te sí te ni):

[PlayerID.State] A mé dia le ját szó ak tu á lis stá tu sa. Az ál la pot
az egyik le het a kö vet ke zők kö zül:
Closed: A mé dia le ját szó zár va van, nincs fájl 
be tölt ve.
Open: Egy fájl be van tölt ve a mé dia le ját szó −
ba.
Playing: A mé dia le ját szó ép pen le játssza a
fájlt.
Stopped: A mé dia le ját szót le ál lí tot ták.
Paused: A mé dia le ját szó le ját szá sa szü ne tel.

Ezt az in for má ci ót fel hasz nál hat juk ah hoz, hogy le el len őriz zük, van−e be −
tölt ve fájl a le ját szó ba:

If "[Player1.State]" "<>" "Closed"
  dxPlay "[Player1]" "1"
Else
  AlertBox "HIBA" "Elő ször meg kell nyit nia egy fájlt!"
EndIf

[PlayerID.Volume] A mé dia le ját szó ak tu á lis hang erő ér té ke.
Lásd még a dxSetVolume vál to zót.

[PlayerID.Balance] Az audió jel ba lansz a bal és a jobb ol da li
csa tor na kö zött. Lásd még a dxSetBalance
vál to zót.

[PlayerID.Rate] A mé dia le ját szó le ját szá si se bes sé ge. Lásd
még dxSetRate vál to zót.

[PlayerID.Length] A be töl tött mé di um hossza mil li sze kun dum ban.
[PlayerID.LengthHMS] A be töl tött mé di um hossza óra:perc:má sod −

perc:mil li sze kun dum for má tum ban.
[PlayerID.Position] A mé dia le ját szó ak tu á lis po zí ci ó ja mil li sze −

kun dum ban.
[PlayerID.PositionHMS] A mé dia le ját szó ak tu á lis po zí ci ó ja

óra:perc:má sod perc:mil li sze kun dum for má −
tum ban.
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[PlayerID.VideoWidth] A be töl tött vi deó fájl alap szé les sé ge. Nem vi −
deó fájl ese tén ez az ér ték nul la.

Ez zel a vál to zó val pél dá ul meg tud juk ál la pí ta ni, hogy a be töl tött fájl vi deó
vagy audió:

If "[Player1.VideoWidth]" ">" "0"
  AlertBox "Hel lo" "Ez egy vi deó klip."
Else
  AlertBox "Hel lo" "Ez egy audió klip".
EndIf

[PlayerID.VideoHeight] A be töl tött vi deó fájl alap ma gas sá ga. Nem
vi deó fájl ese tén ez az ér ték nul la.

[PlayerID.FileName] A be töl tött mé dia fájl neve.

[PlayerID.MarkerPosition] A leg utol já ra el he lye zett jel hely ze te. Az idő for −
má tu ma meg egye zik a dxAddMarker vál to zó −
nál meg adot tal.

[PlayerID.MarkerData] Ada tok, ame lyek a leg utol já ra el he lye zett jel −
lel függ össze. Lásd dxAddMarker.

A kö vet ke ző vál to zók csak ak kor ér he tők el, ha a be töl tött fájl ren del −
ke zik cím ke (tag) in for má ci ók kal. Az MP3, WMA és az OGG cím ke for −
má tu mo kat tud ja a NeoBookDX ol vas ni. A cím kék op ci o ná li sak, te hát az 
ilyen tí pu sú fáj lok nem biz tos, hogy tar tal maz nak cím ké ket!

[PlayerID.Title] A klip címe.
[PlayerID.Artist] A klip szer ző je.
[PlayerID.Al bum] Az al bum címe.
[PlayerID.Genre] A klip ka te gó ri á ja. (Pl. rock, country, klasszi −

kus stb.)
[PlayerID.GenreNum] A ka te gó ria sor szá ma (0 és 147 kö zött.)
[PlayerID.Year] A klip ké szí té sé nek dá tu ma.
[PlayerID.Track] A klip al bu mon ta lál ha tó sor szá ma, ha a klip 

egy al bum ból való.
[PlayerID.Comment] Meg jegy zés a klip hez.
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A kö vet ke ző vál to zók csak ak kor ér he tők el, ha az egy WAVE for má tu −
mú fájl:

[PlayerID.WaveFormat] WAVE alformátum (PCM, MPEG stb.)
[PlayerID.Channels] A csa tor nák szá ma (Monó=1, Szte reó=2).
[PlayerID.Bits] Fel bon tás (8 vagy 16 bit).
[PlayerID.SampleRate] Audió min ta vé te le zé si frek ven cia Hertz ben.

Meg jegy zés: a mil li sze kun dum a má sod perc ez red ré sze.

3.3. NeoBookDX mű ve le ti pa ran csok

Ez a rész az egyes NeoBookDX mű ve le ti pa ran csa it írja le. A be dol go zó te le −
pí té se után az aláb bi mű ve le ti pa ran csok a Mű ve let vá lasz tó NeoBookDX
ré szé ben fog nak meg je len ni. A mű ve le tek ál ta lá nos hasz ná la tá hoz a Neo −
Book 4 ké zi könyv meg fe le lő fe je ze te it cél sze rű át ol vas ni.
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Alap pa ran csok

dxPlaySoundFile
dxPlayVideoFile
dxPauseMedia
dxStopMedia

Az alap pa ran csok a NeoBook be −
épí tett mul ti mé dia mű ve le ti pa ran −
csa it he lyet te sí tik.

Mé dia le ját szás

dxCreate
dxDestroy
dxOpenFile
dxCloseFile
dxPlay
dxPlayFromTo
dxPause
dxStop
dxFadeAndStop
dxRewind
dxSetPosition

dxSetVolume
dxSetBalance
dxSetRate
dxSetAutoRewind
dxFullScreenMode
dxSetVideoMode
dxFadeOut
dxFadeIn
dxAddMarker
dxRemoveMarker
dxClearMarkers

Ke ve rő

dxSetMasterVol
dxGetMasterVol
dxSetMute
dxGetMute

Egyéb

dxGetVersion
dxShowErrors
dxSetVolumeScale



dxAddMarker DirectX > Me dia Player
Jel hoz zá adás DirectX > mé dia le ját szó

Szin ta xis: dxAddMarker "lejátszóazonosító" "jel po zí ció" "idő for má tum" "szub −
ru tin" "jel ada tok"

Lejátszóazonosító: a dxCreate pa ranccsal lét re ho zott lejátszó azo −
no sítót tar tal ma zó vál to zó neve. Ha a le ját szó azo no sí tó ja nem
ér vé nyes, hiba kö vet ke zik be.

Jel po zí ció: a po zí ció he lye a fájl kez de té től szá mít va. A po zí ci ót le −
het mil li sze kun dum ban vagy óra:perc:má sod perc:mil li sze kun −
dum for má tum ban az idő for má tum sze rint.

Idő for má tum: a jel hely ze té nek for má tu ma. Ez a kö vet ke zők kö zül
le het va la me lyik: 
Milliseconds: mil li sze kun dum; 
HMS: óra:perc:má sod perc:mil li sze kun dum.

Szub ru tin: egy szub ru tin neve a ki ad vány szub ru tin mű ve le tei kö zül. 
Ez a szub ru tin au to ma ti ku san vég re haj tás ra ke rül, ami kor a le −
ját szás a jel po zí ci ó já hoz ér. A szub ru tint a NeoBook Ki ad vány 
tu laj don sá gai ab la ká nak Mű ve let ré szé ben kell meg ír ni.

Jel ada tok: op ci o ná lis ada tok, amit a jel hez le het ren del ni. Az ada tok 
le het nek sztring, szám vagy vál to zó tí pu sú ak. Ami kor a le ját szás
az adott jel hez ér, az ada tok tar tal ma a [PlayerID.MarkerData]
vál to zó ba ke rül nek. En nek a vál to zó nak a tar tal mát és a
[PlayerID.MarkerPosition] vál to zót a jel hez tar to zó szub ru tin ból
ér het jük el. Lásd még a NeoBookDX vál to zói részt.

Egy új je let he lyez el a mé dia le ját szó. A jel egy spe ci á lis idő in dex, és
egy mű ve le ti sort le het hoz zá ren del ni a ki ad vá nyunk szub ru tin mű −
ve le ti kö zül. A szub ru tin au to ma ti ku san vég re haj tás ra ke rül, ami kor
a le ját szás a jel hez ér. A je let más mű ve let hez (pl. dia be mu ta tó, pre −
zen tá ció) tör té nő szink ro ni zá lás hoz hasz nál hat juk. Pél dá ul a ma gya −
rá zó szö veg adott pont já nál ol dal la po zást hajt ha tunk végre.
A kö vet ke ző pél dá ban a 30. má sod perc nél el he lye zett jel vég re hajt −
ja a Sub1 szub ru tint:

dxCreate "Rectangle1" "[Player1]" ""
dxOpenFile "[Player1]" "c:\multimedia\Bee tho ven.wma"
dxAddMarker "[Player1]" "30000" "Milliseconds" "Sub1" ""
dxPlay "[Player1]" "1"
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dxClearMarkers DirectX > Me dia Player
Je lek tör lé se DirectX > mé dia le ját szó

Szin ta xis: dxClearMarkers "lejátszóazonosító"

Lejátszóazonosító: a dxCreate pa ranccsal lét re ho zott lejátszóazon −
o sí tót tar tal ma zó vál to zó neve. Ha a le ját szó azo no sí tó ja nem
ér vé nyes, hiba kö vet ke zik be.

Tör li a mé dia le ját szó hoz ren delt összes je let. Csak egyes je lek el tá −
vo lí tá sá hoz a dxRemoveMarker pa ran csot kell használni.

dxClearMarkers "[Player1]"

dxCloseFile DirectX > Me dia Player
Fájl be zá rá sa DirectX > mé dia le ját szó

Szin ta xis: dxCloseFile "lejátszóazonosító"

Lejátszóazonosító: a dxCreate pa ranccsal lét re ho zott lejátszóazo −
no sítót tar tal ma zó vál to zó neve. Ha a le ját szó azo no sí tó ja nem
ér vé nyes, hiba kö vet ke zik be.

Be zár egy, a dxOpenFile pa ranccsal elő ző leg meg nyi tott mé dia fájlt.
A dxCloseFile op ci o ná lis, mi vel az összes meg nyi tott fájl be zá rás ra
ke rül, ami kor a ki ad vány ból ki lép nek.

dxCloseFile "[Player1]"

dxCreate DirectX > Me dia Player
Ké szí tés DirectX > mé dia le ját szó

Szin ta xis: dxCreate "négy szög" "lejátszóazonosító" "szub ru tin"

négy szög: egy meg lé vő NeoBook négy szög ob jek tum neve. A négy −
szög a DirectX mé dia le ját szó be fog la ló ja lesz. A mé dia le ját szó
hát te re a négy szög ob jek tum kitöltőszíne lesz, így a fájl be töl té −
sé ig ez fog lát sza ni. A mé dia le ját szó csak a ki ad vány fut ta tá sa −
kor je le nik meg.

lejátszóazonosító: a dxCreate pa ranccsal lét re ho zott lejátszóazo −
nosítót tar tal ma zó vál to zó neve. Ha a le ját szó azo no sí tó ja nem
ér vé nyes, hiba kö vet ke zik be.

szub ru tin (op ci o ná lis): egy szub ru tin neve a ki ad vány szub ru tin mű −
ve le tei kö zül. Ez a szub ru tin au to ma ti ku san vég re haj tás ra ke −
rül, ami kor a le ját szás tel je sen be fe je ző dött. A szub ru tint a
NeoBook Ki ad vány tu laj don sá gai ab la ká nak Mű ve le ti ré szé −
ben kell meg ír ni. Hagy juk üre sen ezt a pa ra mé tert, ha nem
aka runk szub ru tint fut tat ni.

Egy új DirectX mé dia le ját szót ké szít he tünk ez zel a pa ranccsal.
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dxCreate "Rectangle1" "[Player1]" ""
Nem lát ha tó le ját szót is ké szít he tünk, ha nem ad juk meg a négy −
szög ob jek tum ne vét (pl. audió fájl ese tén).

dxCreate "" "[Player2]" ""
Ter mé sze te sen eb ben az eset ben is hoz zá fér he tünk a le ját szó hoz a
lejátszóazonosító se gít sé gé vel.

dxOpenFile "[Player2]" "c:\multimedia\Bee tho ven.wma"

dxDestroy DirectX > Me dia Player
Be zá rás DirectX > mé dia le ját szó

Szin ta xis: dxDestroy "lejátszóazonosító"

lejátszóazonosító: a dxCreate pa ranccsal lét re ho zott lejátszóazo −
nosítót tar tal ma zó vál to zó neve. Ha a le ját szó azo no sí tó ja nem
ér vé nyes, hiba kö vet ke zik be.

Be zár ja a mé dia le ját szó ob jek tu mot. A dxDestroy al kal ma zá sa op ci −
o ná lis, mi vel az összes mé dia le ját szó be zá rás ra ke rül a ki ad vány be −
zá rá sa kor.

dxDestroy "[Player1]"

dxFadeAndStop DirectX > Me dia Player
Hal kí tás és le ál lí tás DirectX > mé dia le ját szó

Szin ta xis: dxFadeAndStop "lejátszóazonosító" "idő tar tam" "idő for má tum" "vég −
hang erő"

lejátszóazonosító: a dxCreate pa ranccsal lét re ho zott lejátszó azo −
nosítót tar tal ma zó vál to zó neve. Ha a le ját szó azo no sí tó ja nem
ér vé nyes, hiba kö vet ke zik be.

idő tar tam: a le hal kí tás kö rül be lü li idő tar ta ma. Az idő tar ta mot meg ad −
hat juk mil li sze kun dum ban vagy óra:perc:má sod perc:mil li sze kun −
dum for má ban is az idő for má tum pa ra mé ter nek meg fe le lő en.

idő for má tum: Az idő tar tam for má tu ma. Ez a kö vet ke zők kö zül le het
va la me lyik: Milliseconds: mil li sze kun dum; HMS: óra:perc:má −
sod perc:mil li sze kun dum.

véghang erő: az ak tu á lis hang erő ér ték és 0 (néma) kö zöt ti szám. Az
a hang erő, ami nél a le ját szás be fe je ződ jön.

A mé dia le ját szó le hal kí tá sa után le ál lít ja az ép pen le ját szott mé −
dia fájlt.

dxFadeAndStop "[Player1]" "3000" "Milliseconds" "0"
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dxFadeIn DirectX > Me dia Player
Han go sí tás DirectX > mé dia le ját szó

Szin ta xis: dxFadeIn "lejátszóazonosító" "idő tar tam" "idő for má tum" "vég hang erő"

lejátszóazonosító: a dxCreate pa ranccsal lét re ho zott lejátszóazo −
nosítót tar tal ma zó vál to zó neve. Ha a le ját szó azo no sí tó ja nem
ér vé nyes, hiba kö vet ke zik be.

idő tar tam: a fel han go sí tás kö rül be lü li idő tar ta ma. Az idő tar ta −
mot meg ad hat juk mil li sze kun dum ban vagy óra:perc:má sod −
perc:mil li sze kun dum for má ban is az idő for má tum pa ra mé −
ter nek meg fe le lő en.

idő for má tum: Az idő tar tam for má tu ma. Ez a kö vet ke zők kö zül le −
het va la me lyik: 
Milliseconds: mil li sze kun dum; 
HMS: óra:perc:má sod perc:mil li sze kun dum.

vég hang erő: az ak tu á lis hang erő ér ték és 1000 (tel jes hang erő) kö −
zöt ti szám.

Las san fel han go sít ja a mé dia le ját szót az ak tu á lis hang erő ről a meg −
adott szint re.

dxFadeIn "[Player1]" "3000" "Milliseconds" "1000"

dxFadeOut DirectX > Me dia Player
Hal kí tás DirectX > mé dia le ját szó

Szin ta xis: dxFadeOut "lejátszóazonosító" "idő tar tam" "idő for má tum" "vég hang erő"

lejátszóazonosító: a dxCreate pa ranccsal lét re ho zott lejátszóazo −
nosítót tar tal ma zó vál to zó neve. Ha a le ját szó azo no sí tó ja nem
ér vé nyes, hiba kö vet ke zik be.

idő tar tam: a le hal kí tás kö rül be lü li idő tar ta ma. Az idő tar ta mot meg ad −
hat juk mil li sze kun dum ban vagy óra:perc:má sod perc:mil li sze kun −
dum for má ban is az idő for má tum pa ra mé ter nek meg fe le lő en.

idő for má tum: Az idő tar tam for má tu ma. Ez a kö vet ke zők kö zül le −
het va la me lyik: 
Milliseconds: mil li sze kun dum; 
HMS: óra:perc:má sod perc:mil li sze kun dum.

vég hang erő: az ak tu á lis hang erő ér ték és 0 (néma) kö zöt ti szám.
Las san le hal kít ja a mé dia le ját szót az ak tu á lis hang erő ről a meg adott
szint re.

dxFadeOut "[Player1]" "3000" "Milliseconds" "0"
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dxFullScreenMode DirectX > Me dia Player
Teljesképernyő mód DirectX > mé dia le ját szó

Szin ta xis: dxFullScreenMode "lejátszóazonosító" "ál la pot"

lejátszóazonosító: a dxCreate pa ranccsal lét re ho zott lejátszóazo −
nosítót tar tal ma zó vál to zó neve. Ha a le ját szó azo no sí tó ja nem
ér vé nyes, hiba kö vet ke zik be.

ál la pot: A tel jes kép er nyős mód stá tu sa.True: tel jes kép er nyős
mód. False: a tel jes kép er nyős mód vissza kap cso lá sa. 

Az ak tu á lis videófájlt kap csol ja tel jes/nor mál ab la kos mód kö zött. Ez 
a pa rancs csak a videófájlok ese tén ha tá so sak. Amennyi ben a mé −
dia le ját szó nem tar tal maz videófájlt, a pa ran csot fi gyel men kí vül
hagy ja a NeoBook. Ami kor a vi deó tel jes kép er nyős le ját szá si mód −
ban van, nem le het a ki ad vá nyunk más ré szé hez hoz zá fér ni, ezért
cél sze rű pl. az Esc bil len tyűt egy nyo mó gomb hoz ren del ni, ami ki −
kap csol ja a tel jes kép er nyős módot.

dxFullScreenMode "[Player1]" "True"

dxGetMasterVol DirectX > Mi xer
Mes ter hang erő DirectX > Ke ve rő

Szin ta xis: dxGetMasterVol "vál to zó"

vál to zó: a hang erő szint ér té két tá ro ló vál to zó neve. 0 (néma) és
1000 (tel jes hang erő) kö zöt ti ér té ket ve het fel.

Az ak tu á lis mes ter hang erő ér té két ha tá roz za meg, és azt el tá rol ja
egy vál to zó ban.

dxGetMasterVol "[vol]"

dxGetMute DirectX > Mi xer
Né mí tás DirectX > Ke ve rő

Szin ta xis: dxSetMute "vál to zó"

vál to zó: a né mí tás ál la po tát tá ro ló vál to zó neve. True: ha né mí tás
be van kap csol va, False: ha nincs.

A mes ter hang erő né mí tá sá nak ál la po tát ha tá roz za meg, és azt el tá −
rol ja egy vál to zó ban.

dxGetMute "[MuteState]"
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dxGetVersion DirectX > Misc.
Ver zió szám DirectX > egyéb

Szin ta xis: dxGetVersion “vál to zó"

vál to zó: a DirectX ver zió szá mát tá ro ló vál to zó neve. Ha nincs
DirectX te le pít ve, az ér té ke nul la lesz.

A DirectX ver zió szá mát kap juk meg, amit egy vál to zó ban tá rol.
dxGetVersion "[DXVer]"
If "[DXVer]" ">" "0"
  AlertBox "Si ke rült" "A DirectX te le pít ve van!"
Else
  AlertBox "Hiba" "A DirectX nincs te le pít ve!"
EndIf

dxOpenFile DirectX > Me dia Player
Fájl meg nyi tás DirectX > mé dia le ját szó

Szin ta xis: dxOpenFile "lejátszóazonosító" "fájl név"

lejátszóazonosító: a dxCreate pa ranccsal lét re ho zott lejátszóazo −
nosítót tar tal ma zó vál to zó neve. Ha a le ját szó azo no sí tó ja nem
ér vé nyes, hiba kö vet ke zik be.

fájl név: a meg nyit ni kí vánt fájl neve el éré si út vo nal lal együtt
Be tölt egy mé dia fájlt a mé dia le ját szó ba. Lásd még a NeoBookDX
hasz ná la ta részt. A dxOpenFile pa ran csot hasz nál hat juk a Neo −
Book FileOpenBox pa ran csá val együtt, így a fel hasz ná ló vá laszt hat
ki egy le ját sza ni kí vánt mé di u mot.

dxOpenFile "[Player1]" "c:\multimedia\frogs.mpg"
FileOpenBox "Open" "Any File|*.*" "c:\Multimedia" "[Fajlnev]" ""
If "[Fajlnev]" "<>" ""
  dxOpenFile "[Player1]" "[Fajlnev]"
EndIf

dxPause DirectX > Me dia Player
Szü net DirectX > mé dia le ját szó

Szin ta xis: dxPause "lejátszóazonosító"

lejátszóazonosító: a dxCreate pa ranccsal lét re ho zott lejátszóazo −
nosítót tar tal ma zó vál to zó neve. Ha a le ját szó azo no sí tó ja nem
ér vé nyes, hiba kö vet ke zik be.

Szü ne tel te ti a mé di um le ját szá sát az adott mé dia le ját szó val.
dxPause "[Player1]"
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dxPauseMedia DirectX > Me dia Player
Mé dia szü net DirectX > mé dia le ját szó

Szin ta xis: dxPauseMedia "fájl név"

fájl név: a szü ne tel tet ni kí vánt mé dia fájl neve. Ha üre sen hagy juk, az 
összes le ját szás alatt lévő mé dia fájl le ját szá sát szü ne tel te ti. Ha
a fájl név he lyett a Sound pa ra mé tert hasz nál juk, ak kor az
összes audió fájl le ját szá sát szü ne tel te ti, ha a fájl név he lyett a
Video pa ra mé tert hasz nál juk, ak kor az összes vi deó fájl le ját −
szá sát szü ne tel te ti. Ez a pa rancs csak a dxPlayMediaFile vagy
a dxPlayVideoFile pa ranccsal el in dí tott mé dia fáj lok ra ha tá sos.

Szü ne tel tet egy vagy az összes le ját szás alatt lévő vi deó vagy audió −
fájlt, amit a dxPlaySoundFile vagy a dxPlayVideoFile pa ranccsal in −
dí tot tunk el. Ez a mű ve le ti pa rancs önál ló, nem szük sé ges hoz zá egy
mé dia le ját szó ob jek tum.

dxPauseMedia "c:\multimedia\frogs.wav"

dxPlay DirectX > Me dia Player
Le ját szás DirectX > mé dia le ját szó

Szin ta xis: dxPlay "lejátszóazonosító" "le ját szás szá ma"

lejátszóazonosító: a dxCreate pa ranccsal lét re ho zott lejátszóazo −
nosítót tar tal ma zó vál to zó neve. Ha a le ját szó azo no sí tó ja nem
ér vé nyes, hiba kö vet ke zik be.

le ját szás szá ma: a fájl le ját szá sá nak szá ma 1 és bár mi kö zött. Ha a
Loop pa ra mé tert ad juk meg, ak kor a fájlt egy más után vég te −
len szer fog ja le ját sza ni. A le ját szás meg sza kí tá sá hoz a dxStop
vagy a dxPause pa ran csot hasz nál hat juk.

Le játssza az ak tu á lis mádiafájlt.
dxPlay "[Player1]" "1"

dxPlayFromTo DirectX > Me dia Player
LejátszásTól−Ig DirectX > mé dia le ját szó

Szin ta xis: dxPlayFromTo "lejátszóazonosító" "ki in du ló pont" "vég pont" "idő for −
má tum" "le ját szás szá ma"

lejátszóazonosító: a dxCreate pa ranccsal lét re ho zott lejátszóazo −
nosítót tar tal ma zó vál to zó neve. Ha a le ját szó azo no sí tó ja nem
ér vé nyes, hiba kö vet ke zik be.

ki in du ló pont: a fájl le ját szá sá nak kez de ti pont ja. Meg ad hat juk mil li −
sze kun dum ban vagy óra:perc:má sod perc:mil li sze kun dum for −
má ban is az idő for má tum pa ra mé ter nek meg fe le lő en.
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vég pont: a fájl le ját szá sá nak be fe je zé si pont ja. Meg ad hat juk mil li −
sze kun dum ban vagy óra:perc:má sod perc:mil li sze kun dum for −
má ban is az idő for má tum pa ra mé ter nek meg fe le lő en. 

idő for má tum: a ki in du ló pont és vég pont idő for má tu ma. Ez a kö −
vet ke zők kö zül le het va la me lyik: 
Milliseconds: mil li sze kun dum; 
HMS: óra:perc:má sod perc:mil li sze kun dum.

le ját szás szá ma: a fájl le ját szá sá nak szá ma 1 és bár mi kö zött. Ha a
Loop pa ra mé tert ad juk meg, ak kor a fájlt egy más után vég te −
len szer fog ja le ját sza ni. A le ját szás meg sza kí tá sá hoz a dxStop
vagy a dxPause pa ran csot hasz nál hat juk.

Az ak tu á lis mé dia fájlt játssza le egy adott pont tól egy má sik meg −
adott pon tig. A kö vet ke ző pél dá ban a le ját szás a nyol ca dik má sod −
perc nél kez dő dik, és le áll a 15. má sod perc nél.

dxPlayFromTo "[Player1]" "0:0:8:00" "0:0:15:00" "HMS" "1"

dxPlaySoundFile DirectX > Ba sic
Hang le ját szás DirectX > alap

Szin ta xis: dxPlaySoundFile "fájl név" "mód"

fájl név: a le ját sza ni kí vánt audiófájl neve.
mód: Normal: az audiófájl le ját szá sá nak in dí tá sa után azon nal foly −

tat ja a kö vet ke ző pa rancs vég re haj tá sát (ha van). 
Wait: az audiófájl le ját szá sá nak vé gé ig fel füg gesz ti a kö vet ke ző 
pa rancs vég re haj tá sát. 
Loop: az audiófájlt a hát tér ben vég te len szer játssza le.

Egy audiófájlt ját szik le. Ez a NeoBook be épí tett PlaySoundFile
mű ve le té nek DirectX−es vál to za ta. Ez a pa rancs önál ló, nem szük sé −
ges hoz zá mé dia le ját szó ob jek tum. A dxStopMedia pa ranccsal ál lít −
hat juk le en nek a fájl nak a le ját szá sát.

dxPlaySoundFile "c:\multimedia\crickets.wav" "Loop"

dxPlayVideoFile DirectX > Ba sic
Videolejátszás DierctX > alap

Szin ta xis: dxPlayVideoFile "bal ol da la" "te te je" "szé les sé ge" "ma gas sá ga" "fájl −
név" "mód"

bal ol da la, te te je: a vi deó bal fel ső ko or di ná tá ja a ki ad vány bal fel ső
sar ká hoz vi szo nyít va. Hasz nál juk a "−1" ér té ket ah hoz, hogya
kép er nyő kö ze pén je len jen meg.
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szé les sé ge, ma gas sá ga: a vi deó szé les sé ge, il let ve ma gas sá ga.
Hasz nál juk a "−1" ér té ket, hogy a vi deó az ere de ti mé re té ben
je len jen meg. (A vi deó le ját szá sá nak se bes sé ge eb ben az eset −
ben ke vés bé csök ken le egy las súbb szá mí tó gép ese tén.)

fájl név: a le ját sza ni kí vánt audió fájl neve.
mód: Normal: az audió fájl le ját szá sá nak in dí tá sa után azon nal foly −

tat ja a kö vet ke ző pa rancs vég re haj tá sát (ha van). 
Wait: az audiófájl le ját szá sá nak vé gé ig fel füg gesz ti a kö vet ke ző 
pa rancs vég re haj tá sát. 
Loop: az audiófájlt a hát tér ben vég te len szer játssza le.

Egy vi deó fájlt ját szik le. Ez a NeoBook be épí tett PlayVideoFile mű −
ve le té nek DirectX−es vál to za ta. Ez a pa rancs önál ló, nem szük sé ges
hoz zá mé dia le ját szó ob jek tum. A dxStopMedia pa ranccsal ál lít hat −
juk le en nek a fájl nak a le ját szá sát. A kö vet ke ző pél dá ban a sales.avi
fájlt a kép er nyő kö ze pén fog ja le ját sza ni, ere de ti mé ret ben. A kö vet −
ke ző pa rancs csak a vi deó le ját szá sa után kerül végrehajtásra:

dxPlayVideoFile "−1" "−1" "−1" "−1" "c:\samples\sales.avi" "Wait"

dxRemoveMarker DirectX > Me dia Player
Jel el tá vo lí tás DirectX > mé dia le ját szó

Szin ta xis: dxRemoveMarker "lejátszóazonosító" "jel po zí ció" "idő for má tum"

lejátszóazonosító: a dxCreate pa ranccsal lét re ho zott lejátszóazo −
nosítót tar tal ma zó vál to zó neve. Ha a le ját szó azo no sí tó ja nem
ér vé nyes, hiba kö vet ke zik be.

Jel po zí ció: a po zí ció he lye a fájl kez de té től szá mít va. A po zí ci ót le −
het mil li sze kun dum ban vagy óra:perc:má sod perc:mil li sze kun −
dum for má tum ban az idő for má tum sze rint.

idő for má tum: A jel hely ze té nek for má tu ma. Ez a kö vet ke zők kö zül
le het va la me lyik: 
Milliseconds: mil li sze kun dum; 
HMS: óra:perc:má sod perc:mil li sze kun dum.

Egy adott he lyen lévő je let tá vo lít el, amit elő ző leg a mé dia le ját szó −
hoz ren del tünk a dxAddMarker pa ranccsal.

dxRemoveMarker "[Player1]" "30000" "Milliseconds"
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dxRewind DirectX > Me dia Player
Vissza csé vé lés DirectX > mé dia le ját szó

Szin ta xis: dxRewind "lejátszóazonosító"

lejátszóazonosító: a dxCreate pa ranccsal lét re ho zott lejátszóazo −
nosítót tar tal ma zó vál to zó neve. Ha a le ját szó azo no sí tó ja nem
ér vé nyes, hiba kö vet ke zik be.

Vissza ál lít ja a mé dia fájlt az ele jé re. A mé dia le ját szó au to ma ti ku san
vissza áll a fájl ele jé re, ami kor a fájl vé gé hez ér, ha csak nem ál lí tot tuk
False−ra (ha mis ra) a dxSetAutoRewind pa ran csot.

dxRewind "[Player1]"

dxSetAutoRewind DirectX > Me dia Player
autovisszacsévélés DirectX > mé dia le ját szó
Szin ta xis: dxSetAutoRewind "lejátszóazonosító" "ál la pot"

lejátszóazonosító: a dxCreate pa ranccsal lét re ho zott lejátszóazo −
nosítót tar tal ma zó vál to zó neve. Ha a le ját szó azo no sí tó ja nem
ér vé nyes, hiba kö vet ke zik be.

ál la pot: True: az au to ma ti kus vissza csé vé lés be kap cso lá sa. 
False: az au to ma ti kus vissza csé vé lés ki kap cso lá sa.

En ge dé lye zi vagy le tilt ja az au to ma ti kus vissza csé vé lést (a fájl ele jé re
ál lást). Ha az ál la pot ér té ke False−ra van ál lít va, a mé dia le ját szót más 
pa ranccsal kell vissza csé vél ni, pl. a dxSetPosition vagy dxRewind
pa ran csok egyi ké vel.

dxSetAutoRewind "[Player1]" "False"

dxSetBalance DirectX > Me dia Player
Balanszbeállítás DirectX > mé dia le ját szó

Szin ta xis: dxSetBalance "lejátszóazonosító" "ba lansz"

lejátszóazonosító: a dxCreate pa ranccsal lét re ho zott lejátszóazo −
nosítót tar tal ma zó vál to zó neve. Ha a le ját szó azo no sí tó ja nem
ér vé nyes, hiba kö vet ke zik be.

ba lansz: –1000 és 1000 kö zöt ti ér ték. A ne ga tív szá mok a ba lan −
szot a bal ol da li hang szó ró irá nyá ba té rí ti, a po zi tív szám pe dig
a jobb ol da li felé. A –1000 ér ték ese tén a jobb ol da li hang szó ró 
tel je sen néma, míg az 1000 a bal ol da li hang szó ró né mí tá sát
je len ti. A 0 (nul la) ér ték mind két csa tor na tel jes hang erő re ál lí −
tá sát je len ti. Ez az alap ér ték.

Az audiójel ba lan szát ál lít ja be a bal és a jobb ol da li csa tor nák/hang −
szó rók kö zött.

dxSetBalance "[Player1]" "1000"
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dxSetMasterVol DirectX > Mi xer
Mesterhangerőállítás DirectX > ke ve rő

Szin ta xis: dxSetMasterVol "hang erő"

hang erő: 0 és 1000 kö zöt ti ér ték. 0 (nul la) ér ték nél nem hal lunk
sem mit (néma), 1000 a tel jes hang erőt je len ti.

A mes ter (fő) hang erő sza bá lyo zó ér té két ál lít ja be. Ez ugyan azt je −
len ti, mint ha a be ál lí tást a Win dows Ve zér lő pultján ta lál ha tó hang −
erő sza bá lyo zó nál tet tük vol na.

dxSetMasterVol "100"

dxSetMute DirectX > Mi xer
Némításbeállítás DirectX > ke ve rő

Szin ta xis: dxSetMute "ál la pot"

ál la pot: True: min den hang for rást el né mít. 
False: en ge dé lye zi a hang for rá so kat.

A mes ter hang erő sza bá lyo zót né mít ja el.
dxSetMute "True"

dxSetPosition DirectX > Mi xer
Po zí ció ál lí tás DirectX > ke ve rő

Szin ta xis: dxSetPosition "lejátszóazonosító" "jel po zí ció" "idő for má tum"

lejátszóazonosító: a dxCreate pa ranccsal lét re ho zott lejátszóazo −
nosítót tar tal ma zó vál to zó neve. Ha a le ját szó azo no sí tó ja nem
ér vé nyes, hiba kö vet ke zik be.

Jel po zí ció: a po zí ció he lye a fájl kez de té től szá mít va. A po zí ci ót le −
het mil li sze kun dum ban vagy óra:perc:má sod perc:mil li sze kun −
dum for má tum ban az idő for má tum sze rint.

idő for má tum: a jel hely ze té nek for má tu ma. Ez a kö vet ke zők kö zül
le het va la me lyik: 
Milliseconds: mil li sze kun dum; 
HMS: óra:perc:má sod perc:mil li sze kun dum

Be ál lít ja a mé dia le ját szó le ját szá si he lyét.
dxSetPosition "[Player1]" "00:01:00:00" "HMS"
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dxSetRate DirectX > Me dia Player
Se bes ség ál lí tás DirectX > mé dia le ját szó

Szin ta xis: dxSetRate "lejátszóazonosító" "se bes ség"

lejátszóazonosító: a dxCreate pa ranccsal lét re ho zott lejátszóazo −
nosítót tar tal ma zó vál to zó neve. Ha a le ját szó azo no sí tó ja nem
ér vé nyes, hiba kö vet ke zik be.

se bes ség: a le ját szá si se bes ség a nor mál se bes ség ará nyá ban. Ha
1.0−nál na gyobb ra ál lít juk, a le ját szás gyor sabb lesz. Ha a pa ra −
mé tert 0 és 1.0 közé ál lít juk, ak kor a le ját szás se bes sé ge las −
sabb lesz, mint az ere de ti. Ha 1.0−re ál lít juk, a le ját szás se bes −
sé ge a nor má lis nak meg fe le lő lesz.

Be ál lít ja a le ját szás se bes sé gét. Né hány mé di um for má tum nem tá −
mo gat ja ezt az op ci ót.

dxSetRate "[Player1]" "1.5"

dxSetVideoMode DirectX > Me dia Player
Videomód be ál lí tá sa DirectX > mé dia le ját szó

Szin ta xis: dxSetVideoMode "lejátszóazonosító" "mód"

lejátszóazonosító: a dxCreate pa ranccsal lét re ho zott lejátszóazo −
nosítót tar tal ma zó vál to zó neve. Ha a le ját szó azo no sí tó ja nem
ér vé nyes, hiba kö vet ke zik be.

mód: Normal: A vi de ót az ere de ti mé re té ben játssza le, füg get le nül
a mé dia le ját szó ab la ká nak mé re té től. Az ab la kon kí vül re ke rült
ré sze ket le vág ja, nem je le nik meg. 
Stretch: A vi deó a mé dia le ját szó ab la ká nak mé re té ben fog ja
le ját sza ni. Ha az ará nyok nem egyez nek meg, a vi deó tor zan
fog meg je len ni. 
Aspect: A vi deó a mé dia le ját szó ab la ká nak mé re té ben fog
meg je len ni, de az ere de ti ará nyo kat meg tart va, tor zí tat la nul,
hi ány ta la nul. 
Optimize: A vi de ót az ere de ti mé re té ben je le ní ti meg, ha az
be le fér a mé dia le ját szó ab la ká ba, ha nem fér bele, ak kor ará −
nyo san össze nyom ja, hogy be le fér jen. Ez a Normal és az
Aspect mó dok kom bi ná ci ó ja. Ez az alap be ál lí tás.

Be ál lít ja a mé dia le ját szó mód ját vi deó le ját szá sa ese tén. Ez a be ál lí −
tás meg ha tá roz za, hogy a vi deó ho gyan he lyez ked jen el a mé dia le −
ját szó ab la ká ban.

dxSetVideoMode "[Player1]" "Optimize"
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dxSetVolume DirectX > Me dia Player
Hang erő be ál lí tás DirectX > mé dia le ját szó

Szin ta xis: dxSetVolume "lejátszóazonosító" "hang erő"

lejátszóazonosító: a dxCreate pa ranccsal lét re ho zott lejátszóazo −
nosítót tar tal ma zó vál to zó neve. Ha a le ját szó azo no sí tó ja nem
ér vé nyes, hiba kö vet ke zik be.

hang erő: a hang erő ér té ke 0 (néma) és 1000 (tel jes hang erő) kö zött.
A mé dia le ját szó hang ere jét (amp li tú dó ját) ál lít ja be. A dxSet Vo −
lume Scale mű ve let tel be ál lít hat juk, hogy a sza bá lyo zó ho gyan mű −
köd jön. Ha az alap be ál lí tást, a li ne á ris sza bá lyo zót hasz nál juk, a be −
ál lí tás a de ci bel ér ték 10−sze re se lesz. Te hát ha 1000−re ál lít juk az
ér té két, az kö rül be lül 100 dB−t je lent. Ha a lo ga rit mi kus sza bá lyo zót
hasz nál juk, a be ál lí tás a tel jes hang erő szá za lé ká nak 10−sze re se lesz. 
Te hát ha 500−ra ál lít juk, az kö rül be lül a tel jes hang erő 50%−át je len −
ti. Az 1000 (tel jes hang erő) azt mu tat ja, hogy a hang erő a Win dows
Ve zér lő pultján be ál lí tott mes ter sza bá lyo zó ér té ke lesz. A NeoBook 
SetVolume pa ranccsal át ál lít hat juk a mes ter sza bá lyo zó ér té két, ha
szük sé ges, de a mé dia le ját szó be ál lí tá sá val a Ve zér lő pultot nem tud −
juk sza bá lyoz ni.

dxSetVolume "[Player1]" "1000"

dxSetVolumeScale DirectX > Misc.
Hang erő ská la tí pu sa DirectX > egyéb

Szin ta xis: dxSetVolumeScale "mód"

mód: Logarithmic: a dxSetVolume pa rancs ér té ke i nek vál toz ta tá −
sá val a hangerőszabályozás egyen le tes le gyen. Ha a hang erőt
500−ra ál lít juk, az kö rül be lül a tel jes hang erő 50%−át je len ti eb −
ben az eset ben. 
Linear: a DirectX hang erő sza bá lyo zó alap be ál lí tá sa, a hang erő
a de ci bel ér ték kel ará nyo san vál to zik. Ez a mód a hang erő be ál lí −
tást min den fé le vál toz ta tás nél kül adja át a DirectX API−nak.

A lo ga rit mi kus és a li ne á ris ská la kö zött tu dunk vá lasz ta ni. Ezt a mű −
ve le tet ál ta lá ban a ki ad vány in dí tá sa kor szok tuk hasz nál ni, hogy át −
ál lít suk a li ne á ris alap be ál lí tást lo ga rit mi kus ra. Ez a be ál lí tás glo bá lis,
te hát az összes DX mé dia le ját szó ra ér vé nyes.

dxSetVolumeScale "Logarithmic"
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dxShowErrors DirectX > Misc.
Hiba mu ta tá sa DirectX > egyéb

Szin ta xis: dxShowErrors "ál la pot"

ál la pot: True: hiba meg mu ta tá sa. 
False: hiba el rej té se.

Ha az ér té ket True−ra ál lít juk, ak kor bár mi lyen prob lé ma me rül fel a
DirectX pa ran csok kal kap cso lat ban, az meg je le nik a fel hasz ná ló
kép er nyő jén a hi ba üze net nek meg fe le lő for má ban. False ér ték vá −
lasz tá sa ese tén ez nem tör té nik meg, de a leg utol só hi bát meg tud −
hat juk a glo bá lis [dxError] vál to zó vizs gá la tá val, és ke zel het jük azt,
ha szük sé ges. A dxShowErrors ér té ke au to ma ti ku san True lesz a
NeoBookDX inicializásakor.

dxShowErrors "False"
dxOpenFile "[Player1]" "[PubDir]sample.mpg"
If "[dxError]" ">" ""
  AlertBox "Sorry" "Unable to open that file."
EndIf

dxStop DirectX > Me dia Player
Le ál lí tás DirectX > mé dia le ját szó

Szin ta xis: dxStop "lejátszóazonosító"

lejátszóazonosító: a dxCreate pa ranccsal lét re ho zott lejátszóazo −
nosítót tar tal ma zó vál to zó neve. Ha a le ját szó azo no sí tó ja nem
ér vé nyes, hiba kö vet ke zik be.

Le ál lít ja a mé dia le ját szót.
dxStop "[Player1]"

dxStopMedia DirectX > Ba sic
Mé dia le ál lí tá sa DirectX > alap

Szin ta xis: dxStopMedia "fájl név"

fájl név: a le ál lí tan dó mé dia fájl neve. Ha üre sen hagy juk, az összes
le ját szás alatt lévő mé dia fájl le ját szá sát le ál lít ja. Ha a fájl név he −
lyett a Sound pa ra mé tert hasz nál juk, ak kor az összes audiófájl
le ját szá sát le ál lít ja, ha a fájl név he lyett a Video pa ra mé tert
hasz nál juk, ak kor az összes videófájl le ját szá sát le ál lít ja. Ez a
pa rancs csak a dxPlayMediaFile vagy a dxPlayVideoFile pa −
ranccsal el in dí tott mé dia fáj lok ra ha tá sos.

Le ál lít egy vagy az összes ép pen le ját szás alatt lévő vi deó vagy
audiófájlt, amit a dxPlaySoundFile vagy a dxPlayVideoFile pa ran −
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csok kal in dí tot tunk el. Ez a pa rancs a NeoBook StopMedia mű ve le −
té nek DirectX−es ver zi ó ja. Ez a mű ve le ti pa rancs önál ló, nem szük −
sé ges hoz zá egy mé dia le ját szó ob jek tum.

dxStopMedia "c:\multimedia\frogs.wav"

3.4. A NeoBookDX hasz ná la ta

Az audió és vi deó fáj lok le ját szá sa a DirectX hasz ná la tá val elég egy sze rű,
mert a NeoBookDX mi att nem szük sé ges a ne he zen meg ta nul ha tó
DirectX interfésszel fog lal koz nunk.

Kezd jünk hozzá!

Azt ta ná csol juk, hogy egy új NeoBook ki ad vánnyal kezd jünk hoz zá.
1. Elő ször a NeoBook Négy szög (Rectangle) esz kö zé re van szük sé −

günk, ami vel ki je löl jük azt a te rü le tet, ahol a vi de ót meg akar juk je le −
ní te ni. Eh hez je löl jük ki a Négy szög esz közt az Eszközpalettán, és
húz zunk egy négy szö get a pub li ká ció egyik ol da lán. Ami kor a ki ad −
ványt fut tat juk, a négy szög he lyén fog meg je len ni a DirectX mé dia le −
ját szó, te hát ügyel jünk arra, hogy elég nagy le gyen a vi deó le ját szá sá −
hoz. A négy szög el ké szí té se után a kép er nyőnk kö rül be lül a kö vet ke −
ző kép pen fog ki néz ni:
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2. Vá lasszuk ki az Ol dal tu laj don sá ga (Page Properties) op ci ót a
NeoBook Ol dal (Page) me nü jé ből.

3. Kat tint sunk a Mű ve le tek (Action) ikon ra az Ol dal tu laj don sá gai
pár be széd ab lak bal ol da lán.

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

5. Ke res sük ki és vá lasszuk ki a NeoBookDX ka te gó ri át a Mű ve let vá lasz −
tó bal ol da lán ta lál ha tó iko nok kö zül. Ha nem ta lál juk a DirectX ikont,
az azt je len ti, hogy nem ins tal lál tuk meg fe le lő en a NeoBookDX be dol −
go zót. Lásd a Be dol go zó te le pí té sét (Install Plug−Ins) a NeoBook
Egye bek (Options) me nü jé nél!

6. Mi u tán ki vá lasz tot tuk a DirectX ikont, vá lasszuk a dxCreate mű ve le tet 
a kép er nyő jobb ol da lá ról. A kö vet ke ző pár be széd ab lak je le nik meg:
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Name of Rectangle Object to Attach DirectX Me dia Player to: A Négy szög ob jek tum neve, amit a DirectX
mé dia le ját szó hoz ren de lünk.
The object specified here must be of type Rectangle or may be left blank to create an non−visible media
player. This action requires NeoBook vers ion 4.0.9 or higher: Az itt meg adott ob jek tum nak Négy szög
(Rectangle) tí pu sú nak kell len nie, vagy üre sen hagy hat juk, ha egy nem lát ha tó mé dia le ját szót kí vá nunk 
ké szí te ni. Ez a mű ve let a NeoBook 4.0.9−es vagy en nél ma ga sabb ver zi ó ját igény li.
Variable to Store Me dia Player ID. (Required): A vál to zó neve, ami a mé dia le ját szó azo no sí tó ját tar tal −
maz za. (Szük sé ges).
Name of OnFinished Subroutine. (Optional): Az OnFinished szub ru tin neve. (Op ci o ná lis)
dxCreate. Create a new DirectX media player and optionally specify a script from NeoBook's Subroutine
Action that you want to executed if the current media file plays all the way to the end. You can leave the
Rectangle Object field blank to create a non−visible media player. A unique identification number for the
player will be returned in the player ID variable: dx ké szí tés. Egy új DirectX mé dia le ját szót ké szít, és op −
ci o ná li san meg ad ha tunk egy prog ra mot a NeoBook szub ru tin mű ve le tei kö zül, amit ak kor aka runk le −
fut tat ni, ha a je len le gi mé dia fájlt le ját szot ta a vé gé ig. A le ját szó egye di azo no sí tó szá má val tér vissza a
le ját szó azo no sí tó vál to zó já ban.

7. Ír juk be a négy szög ob jek tum ne vét, amit az első pont ban ké szí tet −
tünk a Name of Rectangle Object to Attach DirectX Me dia Player
to me ző be. Ha nem em lék szünk a négy szög ne vé re, kat tint sunk a kis
fo gas ke rék ikon ra a mező jobb ol da lá nál, és vá lasszuk ki a lis tá ból.

Megj.: Üre sen hagy hat juk a négy szög me zőt, így egy lát ha tat lan mé dia le −
ját szót tu dunk ké szí te ni. Ez ak kor cél sze rű, ha egy audió vagy egy zene
fájlt aka runk le ját sza ni, és nem szük sé ges meg je le ní te nünk sem mit a kép −
er nyőn. De eh hez a min tá hoz meg kell ad nunk egy négy szög ne vét.

8. A Variable to Store Me dia Player ID me ző ben ad juk meg an nak a
vál to zó nak a ne vét, ami ben a NeoBookDX a mé dia le ját szó egye di
azo no sí tó szá mát tud ja tá rol ni. Eb ben a pél dá ban ad juk meg a kö vet −
ke ző vál to zó ne vet:

[Player1]
Ez na gyon fon tos. Mi vel a NeoBookDX meg en ge di több mé dia le ját −
szó ké szí té sét ugyan ab ban az idő ben, ezt a szá mot, ami eb ben a vál −
to zó ban ke rül tá ro lás ra más NeoBookDX mű ve le tek nél fo gunk hasz −
nál ni. Lásd ké sőbb.

9. Kat tint sunk az OK gomb ra, hogy a dxCreate mű ve le tet hoz zá ren del −
jük az Ol dal ra tör té nő be lé pés (Page enter) mű ve let hez, majd is mét
az OK gomb ra, hogy el ment sük az Ol dal tu laj don sá gaiban tör tént
vál to zá so kat.

10. Ez után ké szít sünk egy Nyo mó gomb (Push Button) ob jek tu mot a
négy szög jobb ol da lá nál.

11. Ír juk be a Nyo mó gomb Fel irat (Caption) me ző jé be a Meg nyi tás szót.
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12. Kat tint sunk a Mű ve le tek (Actions) ikon ra a Nyo mó gomb Tu laj don −
sá gok (Push Button Properties) pár be széd ab la ká nak jobb ol da lán.

13. Kat tint sunk a Mű ve let ki vá lasz tá sa (Select an Action) gomb ra.
14. Ke res sük ki és vá lasszuk ki a NeoBookDX ka te gó ri át a Mű ve let vá −

lasz tó bal ol da lán ta lál ha tó iko nok kö zül.
15. Mi u tán ki vá lasz tot tuk a DirectX ikont, vá lasszuk a dxOpenFile mű ve le −

tet a kép er nyő jobb ol da lá ról. A kö vet ke ző pár be széd ab lak je le nik meg:

dxOpenFile Properties. Me dia Player ID. (This variable is returned by dxCreate): Mé dia le ját szó azo no sí −
tó ja. (Ez zel a vál to zó val tér vissza a dxCreate).
Me dia File (Sound, Video, etc.): mé dia fájl (hang, vi deó stb.)
dxOpenFile. Load an audio or video file into a media player. Be tölt egy audió vagy vi deó fájlt a mé dia le −
ját szó ba.

16. A Me dia Player ID me ző be ír juk be a kö vet ke zőt, amennyi ben az még 
nincs oda ír va:

[Player1]
En nek a vál to zó nak a neve meg kell, hogy egyez zen a 8. lé pés ben
hasz nált vál to zó val a dxCreate mű ve let nél. Fon tos, hogy ezek meg −
egyez ze nek, mert ezt a fájlt akar juk meg nyit ni ab ban a mé dia le ját szó −
ban, amit az Ol dal ra tör té nő be lé pés mű ve letnél meg ad tunk.

17. Kat tint sunk a kis sár ga map pa ikon ra a Me dia File jobb ol da lá nál és
vá lasszuk ki a vi deó fájlt a me rev le me zünk ről. (Bár mi lyen, a Win dows 
Mé dia le ját szóval le játsz ha tó vi de ó nak itt is mű köd nie kell.)
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18. A kép er nyőnk nek így kell ki néz nie:

19. Pró bál juk ki a ki ad vá nyun kat! Vá lasszuk ki a Fut ta tás (Run) vagy a Fut −
ta tás elöl ről (Run from Start) pa ran csot a Kiavány (Book) me nü ből.

20. Kat tint sunk a Meg nyi tás gomb ra, hogy be tölt sük a vi deó fájlt. Ha a
NeoBook Hi ba ke re ső (Debugging Info) ab la ka meg van nyit va, ak kor
a kö vet ke ző höz ha son ló lis tát kap juk:

Player1=532481
Player1.Volume=0
Player1.Balance=0
Player1.Position=0
Player1.Length=3200
Player1.LengthHMS=00:00:03:200
Player1.VideoWidth=320
Player1.VideoHeight=240
Player1.Rate=1
Player1.PositionHMS=00:00:00:000
Player1.State=Open
Player1.FileName=C:\Multimedia\Movies\Currency.avi

Fi gyel jük meg, hogy ezek a vál to zók mind kap cso lód nak a [Player1]
vál to zó hoz, amit a Me dia Player ID me ző nél ad tunk meg. Eze ket a
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vál to zó kat a NeoBookDX au to ma ti ku san ge ne rál ta, és a Mé dia le ját −
szó ál la po tá ról tar tal maz nak ak tu á lis in for má ci ó kat. (Lásd rész le te sen 
a NeoBookDX vál to zói fe je ze tet.)

21. Mi u tán be fe jez tük a tesz te lést, kat tint sunk a ki ad vány ab la ká nak be zá −
rás gomb já ra vagy nyom juk meg az Esc bil len tyűt.

Le ját szás, Le ál lí tás és Szü net gom bok hoz zá adá sa

A vi deó jó nak tű nik, de a mé dia le ját szónk ról még hi ány zik né hány fon tos
do log. Ad junk hoz zá né hány sza bá lyo zó gom bot, hogy ren de sen tud juk
mű köd tet ni.
1. Ké szít sünk egy má sik Nyo mó gomb ob jek tu mot a Meg nyi tás gomb alá.
2. Ír juk be a Fel irat (Caption) me ző be: Le ját szás
3. Kat tint sunk a Mű ve le tek (Action) ikon ra a pár be széd ab lak bal ol da lán.
4. Kat tint sunk a Mű ve let ki vá lasz tá sa (Select an Action) gomb ra.
5. Ke res sük ki és vá lasszuk ki a NeoBookDX ka te gó ri át a Mű ve let vá −

lasz tó bal ol da lán ta lál ha tó iko nok kö zül.
6. Mi u tán ki vá lasz tot tuk a DirectX ikont, vá lasszuk a dxPlay mű ve le −

tet a kép er nyő jobb ol da lá ról. A dxPlay tu laj don ság pár be széd ab −
lak je le nik meg.

7. A Me dia Player ID (Mé dia le ját szó azo no sí tó) me ző be ír juk be
(ahogy a dxCreate és a dxOpen ese té ben is tet tük): [Player1].

8. A Number of Ti mes to Play Me dia (A mé dia le ját szá sá nak szá ma)
me ző be ír juk be: 1

9. Kat tint sunk az OK gomb ra, hogy hoz zá ren del jük a dxPlay mű ve le tet
a nyo mó gomb hoz, majd is mét az OK gomb ra, hogy el ment sük a
Nyo mó gomb ob jek tu mot.

10. Ez után ké szít sünk még két nyo mó gom bot. Az egyik a dxPause (Szü −
net), a má sik a dxStop (Le ál lí tás) mű ve le tet hajt sa vég re. Ne fe lejt −
sük el, hogy a mé dia le ját szó azo no sí tó ja [Player1].
Mi u tán el ké szül tünk, a kép er nyőnk nek a kö vet ke ző ol da lon felül lát −
ha tó mó don kell ki néz nie.

11. Pró bál juk ki a ki ad vá nyun kat! Vá lasszuk ki a Fut ta tás (Run) vagy a
Fut ta tás elöl ről (Run from Start) pa ran csot a Kiavány (Book) me −
nü ből.

12. Mi u tán be fe jez tük a tesz te lést, kat tint sunk a ki ad vány ab la ká nak be zá −
rás gomb já ra vagy nyom juk megaz Esc bil len tyűt.
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Tolószabályozó hoz zá adá sa

A leg több pro fesszi o ná lis mé dia le ját szón van egy csúsz ka vagy toló −
szabályozó, ami a le ját szás hely ze tét mu tat ja. Mi is hoz zá ad ha tunk egy
ilyet a NeoBook Tolószabályozó (Track Bar) ob jek tu má val:
1. Ké szít sünk egy Tolószabályozót a mé dia le ját szó négy szö ge alatt.

(Csök kent het jük a négy zet mé re tét, ha több hely re van szük sé günk.)
Meg je le nik a Tolószabályozó tu laj don sá gai pár be széd ab lak.

2. Ál lít suk a Tolószabályozó meg je le ní té sét (Appearance) víz szin tes −
re (Horizontal).

3. A Variable to Store Track Bar Value (Vál to zó a tolószabályozó ér té −
ké nek tá ro lá sá ra) me ző be ír juk a kö vet ke zőt: [Player1.Position]
Ezt a vál to zót a NeoBookDX au to ma ti ku san ge ne rál ja, és min dig a
mé dia le ját szó ak tu á lis hely ze tét tar tal maz za.

4. Kat tint sunk a Mű ve le tek (Action) ikon ra a pár be széd ab lak bal ol da lán.
5. Mi vel a [Player1.Position] vál to zó csak ol vas ha tó, szük sé günk van a

dxSetPosition mű ve let hasz ná la tá ra, hogy tu das suk a mé dia le ját szót a 
tolószabályozó hely ze té re, ha azt kéz zel át ál lít juk. A Tolószabá lyozó
Ér ték meg vál to zá sa (Value Change) mű ve let nél ír juk be a kö vet ke zőt:

dxSetPosition "[Player1]" "[Player1.Position]" "Milliseconds"
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6. Kat tint sunk az OK gomb ra. A kép er nyőn a kö vet ke zőt kell lát nunk:

7. He lyez zük a kur zort a Meg nyi tás gomb fölé, amit ko ráb ban ké szí tet −
tünk, és kat tint sunk az egér jobb gomb já val. A Nyo mó gomb tu laj −
don sá gai ab lak fog meg je len ni.

8. Kat tint sunk a Mű ve le tek (Actions) ikon ra a pár be széd ab lak bal ol da lá nál.
9. A dxOpenFile mű ve le tet kell ott lát nunk, amit ko ráb ban ké szí tet tünk. 

Vi gyük a kur zort en nek a pa rancs sor nak a vé gé re, és nyom juk meg
az Enter bil len tyűt, hogy egy új sort kap junk. Ír juk be a kö vet ke zőt:

TrackBarSetMax "TrackBar1" "[Player1.Length]"
A TrackBar1 he lyett ír juk be a tolószabályozó ne vét, ha az más.
NeoBookDX au to ma ti ku san be ál lít ja a [Player1.Length] vál to zót a
dxOpenFile mű ve let tel meg nyi tott fájl hosszá val (mil li sze kun dum −
ban). Itt egy sze rű en meg ad tuk a Tolószabályozó ma xi má lis ér té két,
hogy az meg egyez zen a vi deó hosszá val.

10. Pró bál juk ki a ki ad vá nyun kat! Vá lasszuk ki a Fut ta tás (Run) vagy a Fut −
ta tás elöl ről (Run from Start) pa ran csot a Kiavány (Book) me nü ből.
Kat tint sunk a Meg nyi tás majd a Le ját szás gomb ra. A tolószabályozónak
bal ról jobb ra kell mo zog nia, ahogy a vi de ót le játssza. Ma gunk is meg vál −
toz tat hat juk a tolószabályozóval a vi deó le ját szá sá nak ak tu á lis he lyét.
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3.5. Li cenc

Ha a be dol go zó pró ba ver zi ó ját hasz nál ja, azt 30 na pig te he ti meg, ez után 
re giszt rál nia kell. Nem le het olyan prog ra mot ter jesz te ni, ami a be dol go −
zót hasz nál ja.

A pró ba ver zi ó ban meg ta lál ha tó az összes funk ció, így azok ki pró bál ha −
tók, de egy em lé kez te tő meg je le nik min den egyes ini ci a li zá lás kor a
NeoBook ter ve ző mód já ban, és egy INTERFACE VALIDATION ERROR 
üze net fut ta tá si (le for dí tott) mód ban.

A re giszt rált vál to zat tal kor lát la nul hasz nál hat ja, és az üze ne tek sem je −
len nek meg.

3.6. Regisztáció

A re giszt rá ci ót a li cenc meg vá sár lá sá val te he ti meg.

Fa xon +36−1−3916864−es szá mon vagy 
le vél ben a FaduwArt Bt., 1281 Bu da pest, Pf. 53. cí men 
(át uta lás sal vagy után vét tel tör té nő fi ze tés ese tén)

vagy e−mailben az info@faduwart.hu cí men 
(után vét tel tör té nő fi ze tés ese tén).

A re giszt rá ci ó hoz szük sé ges a pos ta cím és a NeoBook 4 re giszt rá ci ós szá −
má nak meg adá sa is.

62


	Tartalom
	1. Bevezetés 5
	1.1. Rendszerkövetelmények 5
	1.2. A bedolgozók telepítése 6
	2. Az rtSlideShowFX bedolgozó 9
	2.1. Leírás 9
	2.2. A bedolgozó legfontosabb jellemzõi 9

	?



