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GEKKOSOFT MP3 PLAYER 2008

1. ÁTTEKINTÉS
A GEKKOSOFT MP3 Player 2008 (továbbiakban: MP3 Player) program a számítógépen
tárolt MP3 zenéket játssza le előre meghatározott szabályok alapján. A lejátszás során folyamatosan
naplóz, amelyekről automatikusan összesítő listákat készít. A listák többféle formátumban (csv, tsv,
html) és gyakorisággal (napi, heti, havi) készülnek, hogy a különböző igényeket egyaránt ki tudjuk
elégíteni. A naplókat és a listákat csak a licenc aktiválása után készíti a program. A licenc aktiválását lásd a 4. pontban.
A listák készítésének alapvető feltétele, hogy az MP3 fájlok a 2.3 verzió szabályai szerint tárolják a következő információkat: szerző, előadó, szám címe, kiadó, továbbá opcionálisan album és
album kiadás éve. Amennyiben egy MP3 zenefájl nem a 2.3 verziónak megfelelő formátumban tárolja ezeket az információkat, az MP3 Player program nem tudja kiolvasni azokat, így a készülő
listák hiányosak vagy hibásak lesznek.
Az információk tárolásának legegyszerűbb módja, ha a GEKKOSOFT MP3 Tag Editor 2008
programmal végezzük el azt. A programot a http://www.gekkosoft.hu oldalról tölthetjük le és telepíthetjük a számítógépre. Az MP3 Player program megvásárlása esetén a Tag Editor programot
ajándékba kapja!
A listák készítésénél a program az MP3 fájlokban tárolt információkon kívül még egy adatot
használ, mégpedig azt, hogy az adott zene jogdíjas-e vagy sem. Ezt úgy valósítjuk meg, hogy a jogdíjas és a nem jogdíjas MP3 zenefájlokat külön könyvtárakba kell másolni. Természetesen nem
szükséges az összes jogdíjas, illetve nem jogdíjas zenét egy könyvtárba másolni, lehetséges több
jogdíjas, illetve nem jogdíjas könyvtárat is létrehozni. Mindössze arra kell ügyelni, hogy egy
könyvtáron belül ne keveredjenek a jogdíjas, illetve a nem jogdíjas zeneszámok.

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 Player 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.
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3. A PROGRAM HASZNÁLATA
A programot a telepítéstől függően többféle módon is elindíthatjuk: vagy az Asztalon levő
MP3 Player 2008 ikonra kattintunk duplán, vagy a Start menüből indítjuk el (Programok > Gekkosoft > MP3 Player 2008). Az indítást követően a tárolt szabályok szerint elkezdi lejátszani az MP3
zenéket. A program ablaka automatikusan kis méretben, csak a tálcán jelenik meg, biztosítva ezzel a
háttérműködést.
A program fő ablaka bármikor megjeleníthető a tálcán az MP3 Player 2008 gombra kattintva.
Az ablakban látható, hogy éppen melyik időszak szabályai alapján történik a zenék lejátszása, valamint az éppen játszott zene adatai is megjelennek. Ha módosítani akarjuk a szabályokat, kattintsunk
a jobb alsó sarokban levő Beállítások gombra. Ha egy zene lejátszása éppen folyamatban van, a Beállítások ablak megnyitásakor a program leállítja a zenét. Az ablak bal alsó részén levő gombokkal a
zene lejátszását mi is vezérelhetjük: elindíthatjuk, megállíthatjuk, illetve a következő zeneszámra
léphetünk. Emellett lehetőség van a hangerő beállítására is. A hangerő a program indításakor automatikusan 75%-ra van állítva.
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 Beállítások ablak felső részén láthatjuk a napokat. A kiválasztott nap piros színnel és nagyobb betűkkel jelenik meg. Az ablak megnyitásakor automatikusan az aktuális napot választja ki a
program. Ha ki akarunk választani egy másik napot, egyszerűen kattintsunk rá az egér bal gombjával. Ekkor a képernyő közepén, a Blokkok listában megjelennek az adott napon lejátszott könyvtárak. A listában 4 adatot láthatunk minden sorban: a lejátszás kezdő időpontját (óra:perc), a könyvtár
nevét, a lejátszási sorrendet (SR oszlop: S = (ábécé)sorrendben, V = véletlenszerűen), valamint a
jogdíjat (JD oszlop: I = jogdíjas zenék, N = nem jogdíjas zenék). Ha egy adott időszakban nem kell
zenét lejátszani, a listában a (csend) felirat látható.
Egy blokk kiválasztásához kattintsunk a blokk sorára. Ekkor a program a jobb oldalon levő, A
blokkban levő zenefájlok listába betölti a könyvtárban található összes MP3 számot. Az éppen kiválasztott könyvtár neve előtt a ▪▪▪▪▪ jelzés látható.
Az ablak alsó részén látható gombok segítségével módosíthatjuk a szabályokat. A Hozzáad
gombra kattintva a listához hozzáadhatunk egy blokkot. A Módosítás gombra kattintva a kiválasztott blokkot módosíthatjuk. A Törlés gombra kattintva a kiválasztott blokkot törölhetjük, megerősí-
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tés után. A Másolás gombra kattintva a kiválasztott blokkot másolhatjuk át a hét többi napjára (tetszőlegesen meghatározhatjuk, hogy mely napokra).
A Hozzáad, illetve Módosítás gombra kattintva megjelenő Könyvtár módosítása ablakban a
következő adatokat kell megadnunk:
–

Időpont (óó:pp formátumban): az az időpont, amikortól kezdve az itt megadott könyvtárban levő zenéket játssza le a program, ez tehát az időszak kezdete. A lejátszás mindig az itt megadott
perc 0. másodpercétől kezdődik.

–

Könyvtár: az a könyvtár, amelyben levő zenéket le kell játszani egymás után. Amikor új időszakot adunk hozzá, akkor itt a (csend) felirat látható. Ez azt jelzi, hogy nem kell zenét lejátszani.
Ha módosítunk egy időszakot, vagy a mezőben egy könyvtár neve látható, a DELETE vagy a
BACKSPACE billentyűk megnyomásakor a program törli a mező tartalmát és ismét megjelenik
a (csend) felirat. A mező tartalma nem szerkeszthető.

–

Könyvtár módosítása: ide kattintva választhatjuk ki a könyvtárat, amelyben levő MP3 zenéket
le kell játszani.

–

Lejátszási sorrend: itt választhatjuk ki, hogy a könyvtárban levő zeneszámokat ábécésorrendben, vagy véletlenszerűen játssza le egymás után. Ha a könyvtárat nem választjuk ki, akkor a lejátszási sorrendet nem adhatjuk meg.

–

Jogdíj státusz: itt választhatjuk ki, hogy a könyvtárban levő zenék jogdíjasak, vagy sem. Arról,
hogy a jogdíjasként kiválasztott könyvtárban valóban csak jogdíjas zenék (és a nem jogdíjasként
kiválasztott könyvtárban csak nem jogdíjas zenék) legyenek, nekünk kell gondoskodni. Ha a
könyvtárat nem választjuk ki, akkor a lejátszási sorrendet nem adhatjuk meg.

Ha megadtunk minden adatot, kattintsunk a Tárolás gombra az adatok tárolásához, ezzel visszatérünk a Beállítások ablakba. Az ablak jobb alsó sarkában aktiválhatjuk a licencet a Licenc gombra
kattintva, illetve visszatérhetünk a fő ablakba a Visszatérés a zenelejátszáshoz gombra kattintva. Ekkor az ablak bezárul és a zene lejátszása az aktuális szabályok alapján folytatódik.

4. LICENC AKTIVÁLÁSA
Licenc aktiválás nélkül a program DEMO (bemutató) üzemmódban működik. Ez azt jelenti,
hogy a naplózást és a listák elkészítését 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
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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 az MP3 Player 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 az MP3 Player programot, majd kattintson a Beállítások gombra, ezt követően pedig 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, de 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 az MP3 Player
programban. FIGYELEM! Az Egyedi azonosító létrehozását azon a számítógépen kell elvégezni,
amelyen később az MP3 Player programot használni fogják! Ha az Egyedi azonosítót egy másik
számítógépen hozzák létre és küldik el a rendeléskor, akkor az MP3 Player program nem fogja tudni aktiválni a licencet. Amennyiben az e-mail küldése nem lehetséges arról a számítógépről, amelyen az MP3 Player 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, MP3Player-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.
A licenc aktiválásához kattintsunk az MP3 Player programban az ablak jobb alsó sarkában levő Beállítások gombra, ezt követően a megjelenő Beállítások ablak jobb alsó sarkában levő Licenc
gombra, végül a megjelenő ablakban a Licenc aktiválása gombra. Ezután válasszuk ki az e-mailből
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!
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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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