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1. ÁTTEKINTÉS
A GEKKOSOFT MP3 Tag Editor 2008 (továbbiakban: Tag Editor) program azon felhasználók számára készült, akik a számítógépen tárolt MP3 zenefájlokhoz kapcsolódó információkat
szeretnék tárolni. A program segítségével lehetőségünk van az információkat nem külön állományokban vagy adatbázisban, hanem magában az MP3 fájlban tárolni. Erre az MP3 fájl felépítése
nyújt lehetőséget. A fájlban az információt ún. TAG-ekben, azaz címkékben tároljuk, innen kapta a
Tag Editor program a nevét: Tag Editor = címkeszerkesztő. A fenti megoldásból az is következik,
hogy a program a telepítést követően „nem szemeteli tele” a számítógépet, nem ír bele a regisztrációs adatbázisba, így rendkívül könnyen használható. Mindazonáltal, a teljes körű használat licenc aktiválást igényel, amely felhasználónként különböző.
Az MP3 fájlok alapvetően kétféle módon tudják tárolni az információkat, így e szerint kétféle
verziót különböztetünk meg. A korábbi, 1-es verzió szerint a fájl végén található egy pontosan 128
bájt méretű terület, amelyben tárolhatjuk az adatokat. Ez behatárolja a lehetőségeinket, hiszen a 128
bájton összesen 128 karaktert tárolhatunk, és a különböző adatok hossza is pontosan meghatározott
(pl.: előadó = 30 karakter, szám címe = 30 karakter, stb.). Az újabb, 2-es verzió szerint a fájl elején
található egy rész, amelynek a hossza nem korlátozott, így ez jóval több információ tárolására nyújt
lehetőséget. Itt ugyanis nemcsak az adatok teljes hossza nem korlátozott, de az egyes adatok hossza
sem, így ha egy előadó neve hosszabb, mint 30 karakter, ezt probléma nélkül tárolhatjuk. A Tag
Editort éppen ezért úgy terveztük, hogy az információt a 2-es verzió szerint tárolja az MP3 fájlban,
elkerülve így az adatok hosszából esetlegesen adódó problémákat. Természetesen, ettől függetlenül
a program képes kiolvasni az 1-es verzió szerint tárolt információkat is az MP3 fájlokból.

2. TELEPÍTÉS
A program telepítését egy központi telepítő program vezérli, amellyel egy lépésben tölthetjük
le és telepíthetjük a különböző GEKKOSOFT programokat. Először tehát töltsük le az Internetről, a
http://www.gekkosoft.hu oldalról a telepítő programot. (Az oldalon kattintsunk a Termékek menüre, majd válasszuk ki a GEKKOSOFT MP3 Tag Editor 2008 terméket, végül a megjelenő termék
részletek ablakban kattintsunk a Letöltés gombra.) Ha a telepítő programot CD lemezen kaptuk
meg, akkor helyezzük be a lemezt a CD meghajtóba, majd várjuk meg, amíg a telepítő program elindul. Ha a telepítő program nem indul el automatikusan, akkor lépjünk be a Sajátgépbe, majd nyissuk meg a CD meghajtót, végül kattintsunk duplán a Setup ikonra.
A GEKKOSOFT Telepítő elindulása után kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítéshez. Javasoljuk, hogy a telepítés alapkönyvtárát – C:\Program Files – ne változtassuk meg, de
természetesen nem kötelező erre a helyre telepíteni a programot. A telepítés végén azonnal el is indíthatjuk a programot. FIGYELEM! A sikeres telepítéshez a számítógépen működő Internet
kapcsolatra van szükség!
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3. A PROGRAM HASZNÁLATA
A programot a telepítéstől függően többféle módon is elindíthatjuk: vagy az Asztalon levő
MP3 Tag Editor 2008 ikonra kattintunk duplán, vagy a Start menüből indítjuk el (Programok >
Gekkosoft > MP3 Tag Editor 2008). Az indítást követően megjelenik a főablak, amely tulajdonképpen a program legfontosabb ablaka. A program készítése során különös figyelmet fordítottunk arra,
hogy a műveleteket a lehető legegyszerűbben elvégezhessük, hiszen csak így lehetséges a program
gyors használata.
A GEKKOSOFT Informatika programjaiban van néhány közös vonás, melyek a következők.
Programjaink általában egérrel és billentyűzettel egyaránt használhatók, a funkciók túlnyomó többsége mindkét módszerrel elérhető. Egyes funkciók azonban egérrel vagy billentyűzettel gyorsabban
használhatók, mindenkinek a saját ízlése szerint. A programok helyzetérzékeny súgóval rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a képernyő bármelyik elemén is tartózkodjunk éppen, az F1 billentyű
megnyomásakor megjelenik a súgó, amely éppen az adott képernyőelemre vonatkozik. Ha az egérrel egy tetszőleges képernyőelemen megnyomjuk a jobb egérgombot, majd a megjelenő Mi ez? parancsot végrehajtjuk, az adott elemre vonatkozó súgó jelenik meg. Ha tehát bármivel kapcsolatban
kérdése merül fel, használja bátran az F1 billentyűt, vagy az egér jobb gombját! A megjelenő súgó
az F1 vagy az ESC billentyű megnyomásával zárható be, a munkát csak ezt követően folytathatjuk.
A képernyő felső részén látjuk, hogy melyik könyvtárral dolgozunk. A program indításakor a
könyvtár üres. A mező mellett levő Könyvtár váltása gombra kattintva válasszuk ki az MP3 fájlok
könyvtárát. Ha a kiválasztott könyvtár tartalmaz MP3 fájlokat, a program betölti őket a Fájllistába,
ahol azonnal látjuk is az MP3 fájlban tárolt információkat, az ID oszlopban pedig a tárolás módja
(verziószáma: 1.0 vagy 2.3) látható. A jelen dokumentáció 1. pontjában említetteknek megfelelően
javasoljuk, hogy minden információt tároljon le a 2.3 verziónak megfelelő formátumban, hogy az
esetlegesen kapcsolódó programok (pl. GEKKOSOFT MP3 Player 2008) probléma nélkül ki tudják
olvasni azokat. Egyszerűbben úgy is fogalmazhatnánk, hogy akkor van „rendben” egy könyvtár, ha
az ID oszlopban csak a 2.3 jelzés látható. Ehhez tehát – ha például az 1.0-s verzió szerint tárolt információkat a program kiolvasta és azok megfelelők – mindössze a Tárolás gombra kell kattintani:
a program tárolja az összes információt a 2.3-as verzió szerint. A Fájllistában a szokásos módszerekkel mozoghatunk: a kurzorbillentyűkkel, vagy az egérrel tudunk kiválasztani egy zeneszámot.
A Fájllista alatt, a bal oldalon látható vezérlőkkel a kiválasztott zenét játszhatjuk le, szüneteltethetjük, megállíthatjuk, vagy akár ugorhatunk is a lista előző vagy következő elemére. A lejátszás
hangerejét is ugyanitt módosíthatjuk, továbbá lehetőség van a zenén belüli ugrásra is, ehhez a folyamatjelzőn levő csúszkát kell az egér bal gombjával „megfognunk”, és odébb helyeznünk. Persze
kattinthatunk bárhol a folyamatjelzőn, a zene lejátszása attól a helytől folytatódik. Az éppen lejátszott szám neve előtt a ▪▪▪▪▪ jelzés látható.
Az ablak alsó részén a kiválasztott zeneszám információit látjuk: szerző, előadó, szám címe,
stb. Ezeket az adatokat tetszőlegesen módosíthatjuk, majd az ablak alján levő Tárolás gombra kattintva azonnal tárolhatjuk is őket. A tárolás csak akkor lehetséges, ha éppen nem szól a zene, de nem
szükséges nekünk leállítani a zenét a tároláshoz: a program automatikusan megteszi, ha a tároláskor
ezt engedélyezzük. A tárolás funkció működéséhez ezen kívül az is szükséges, hogy aktiváljuk a
program licencét.
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4. LICENC AKTIVÁLÁSA
Licenc aktiválás nélkül a program DEMO (bemutató) üzemmódban működik. Ez azt jelenti,
hogy a tárolást kivéve minden funkció elérhető. DEMO üzemmódban a programot tetszőleges ideig
kipróbálhatja. Amíg a program DEMO üzemmódban működik, az indítást követően egy erre figyelmeztető ablak jelenik meg a képernyőn. Ekkor az OK gomb megnyomásával tovább léphetünk.
A program elektronikus licenccel rendelkezik. Ezt azt jelenti, hogy a licencet elektronikus formában, azaz e-mailben küldjük el Önnek, miután a számlát kiegyenlítette (banki átutalással vagy
postai utánvéttel). Amennyiben Ön már regisztrált ügyfelünk és korábban rendelt tőlünk terméket,
lehetőség van rá, hogy a licencet az utalás megtörténte előtt eljuttassuk Önhöz.
A licenc igényléséhez kérjük látogasson el a http://www.gekkosoft.hu oldalra, ahol kiválaszthatja, hogy mely terméket, milyen licenccel kívánja megrendelni. A licenc igényléséhez meg
kell majd adnia egy azonosítót, amelyet a Tag Editor program hoz létre. Ez egy olyan egyedi azonosító, amely nem alkalmas sem az Ön, sem az Ön számítógépének, sem az Ön tartózkodási helyének a meghatározására, azonban ahhoz szükséges, hogy az Ön személyre szabott licencét elküldhessük Önnek. A rendelés során tehát lát majd egy olyan mezőt, aminek a neve: Egyedi azonosító.
Ebbe a mezőbe a következő módon kell megadnia a kódot. Először indítsa el a Tag Editor programot, majd kattintson a jobb alsó sarokban a Licenc gombra. A megjelenő ablakban kattintson az
Egyedi azonosító létrehozása gombra. A program létrehozza az Ön egyedi azonosítóját, amelyet
megjelenít a képernyőn, és egyúttal automatikusan a vágólapra is helyez. Ezt követően kérjük lépjen át a böngésző programba, majd az Egyedi azonosító mezőbe illessze be a vágólap tartalmát (pl.:
CTRL+V billentyűk megnyomása, vagy egér jobb gomb > Beillesztés parancs, vagy a böngészőben
Szerkesztés menü > Beillesztés parancs.) A megjelenő adat akkor megfelelő, ha a „GKUID” karaktersorozattal kezdődik. Kérjük, csak akkor folytassa a rendelést, ha valóban így kezdődik! Ellenkező esetben lehetséges, hogy nem a megfelelő adat került a vágólapra. Ekkor kérjük, ismételje meg
az egyedi azonosító létrehozását a Tag Editor programban. FIGYELEM! Az Egyedi azonosító létrehozását azon a számítógépen kell elvégezni, amelyen később a Tag Editor programot használni
fogják! Ha az Egyedi azonosítót egy másik számítógépen hozzák létre és küldik el a rendeléskor,
akkor a Tag Editor program nem fogja tudni aktiválni a licencet. Amennyiben az e-mail küldése
nem lehetséges arról a számítógépről, amelyen a Tag Editor futni fog, akkor a program által létrehozott és a képernyőn megjelenített Egyedi azonosítót le kell írni, és be kell gépelni a rendeléskor
az Egyedi azonosító mezőbe.
A rendelés végén a rendszer eljuttatja az Ön adatait hozzánk, mi pedig 1 munkanapon belül
eljuttatjuk Önhöz a számlát postai úton, valamint a számla másolatát e-mailben (pdf fájlban), így az
utalást Ön azonnal elindíthatja. (A még gyorsabb ügyintézés érdekében e-mailben eljuttathatja hozzánk az utalás megtörténtét igazoló irat másolatát, ez esetben a licencet azonnal tudjuk küldeni.) Az
utalás megtörténte után eljuttatjuk Önhöz az elektronikus licencet, amely egy, MP3Edit-x.glf nevű
csatolt fájlt tartalmaz majd (az x helyén egy számmal). Ezt a fájlt kell lementenie az e-mailből és
bemásolni a program könyvtárába, majd ezt követően történhet meg a licenc aktiválása. FELHÍVJUK FIGYELMÉT, hogy az elektronikus licenc időkorláttal rendelkezik! Az e-mail elküldését követő 7 napon belüli aktiválást tesz csak lehetővé, a 7 nap letelte után az aktiválás többé nem lehetséges! Ha ez megtörténik, új licenc igénylése céljából kérjük forduljon hozzánk bizalommal. Elérhetőségünket az 5. pontban találja.
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A licenc aktiválásához kattintsunk a Tag Editor programban az ablak jobb alsó sarkában levő
Licenc gombra, majd a megjelenő ablakban a Licenc aktiválása gombra. Ezután válasszuk ki az emailből lementett fájlt, és kattintsunk a Megnyitás gombra. Amennyiben minden adat megfelelő, a
licenc aktiválása megtörténik, és ettől kezdve a programot a licenc típusának megfelelően használhatja. A licencet azon a számítógépen kell aktiválni, amelyen az Egyedi azonosítót létrehozták!

5. KAPCSOLAT
Ha kérdése merül fel a programmal, a telepítéssel, a licenc aktiválással kapcsolatban, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére nyitvatartási időben. Elérhetőségeink:
GEKKOSOFT Informatika Kft.
Székhely: 8230 Balatonfüred, Csárda u. 15.
Iroda: 8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 2/C
Telefon: 06-87/789-225
Nyitva tartás: H.-P.: 8.30–16.30, Szo.: 9.00–12.00
e-mail: iroda@gekkosoft.hu
honlap: http://www.gekkosoft.hu
Köszönjük, hogy GEKKOSOFT programot vásárolt!
Tisztelettel:
GEKKOSOFT Informatika Kft.
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