
                             Manuál programu eXtreme Player Maker 6.0 
                                          Naše hodnocení programu:

                                              ***** 
Tento manuál byl vytvořen 11.1.2019 na počítači s operačním systémem Linux Xubuntu 18.04 64bit, popsaný 
postup v jednotlivých krocích se nijak neliší od operačních systémů Windows. 
Drobné odchylky grafického provedení jako jsou přesahy textů v programu jsou přítomny pouze při spuštění na 
počítači s operačním systémem Linux a jsou způsobeny programem Wine, program byl vytvořen pro systémy 
Windows, na kterých program žádné grafické odchylky nemá. Manuál vytvořil autor programu.
Manuál obsahuje postup instalace a tutoriál tvorby vlastního přehrávače v této aplikaci.
Tento program ve verzi 6.0 byl déle plánovaným a rozpracovaným projektem Davida Maxery, byl plánovaný jako 
vydání v demo verzi zdarma ke stažení s možností nákupu licenčního klíče k plné verzi. Autor se při dokončení 
programu rozhodl software vydat v plné verzi zdarma ke stažení, ale je si vědom, že tak přišel o velký finanční      
zisk, plnou licenci chtěl dříve nabízet ve dvou verzích, první verze měla být možnost zakoupení samotného 
licenčního klíče. Druhou verzí měla být objednávka originálního cd s originálním obalem, licenčním klíčem a 
manuálem na dobírku zájemcům. Licenční klíč měl stát 200 Kč, byl plánován jako elektronický prodej při platbě 
předem na účet autora programu, cena originálního cd 500 Kč včetně ceny za dopravu.

Instalace programu:
Postup instalace po jednotlivých krocích:

Souhlas s licencí programu, přečtěte ji celou, pokud souhlasíte, pokračujte v instalaci programu:

Cílová cesta: Tady prosím pokračujte v instalaci beze změn cesty instalace, autor program vytvářel na počítači 
s operačním systémem Windows 7, jak mnozí programátoři a pokročilí znalci Windows vědí, Microsoft dost 
nelogicky a zbytečně zkomplikoval spouštění programů a aplikací ve složkách Program Files, a podobně na 
systémech Windows Vista/7 a vyšších. Toto je důvod, proč autor programu nastavil instalaci eXpm60 cílový 
adresář pro extrakci ve složce „Dokumenty“, tam po instalaci program najdete. Program, ve kterém autor 
programu tvořil instalaci tohoto programu způsobil nečekané selhání instalačního balíčku při kliknutí na 
tlačítko „Procházet“. Proto při instalaci nezkoušejte měnit cestu instalace, v tomto případě se program 
správně nainstaluje bez problémů.

      

 
Dokončení instalace:         

           

TUTORIÁL: Tvorba vlastního přehrávače v programu eXpm60:

1)Spusťte program:

    
2) Začínáme programovat bez programátorských znalostí, začneme názvem přehrávače. Klepněte na tlačítko 
„zmenit“, zadejte název vašeho přehrávače a klepněte na tlačítko „ulozit“:

Po klepnutí na tlačítko „ulozit“ se vám zobrazí název nového přehrávače v náhledu:

Barvu názvu přehrávače můžete změnit klepnitím na tlačítko „zmenit“ v řádku „Barva textu:“:

Nahrajeme do programu pozadí nového přehrávače. Toto pozadí může být obrázek, fotka... Pokud vámi zvolený 
obrázek bude mít příliš velké rozlišení, doporučujeme jej zmenšit v aplikaci „eagraph.exe“(naleznete ke stažení na
internetu), nebo v jiné aplikaci:

Po zvolení obrázku se vybraný obrázek zobrazí v náhledu:

Černé šipky v levé spodní části okna programu slouží vždy k posunu nově přidaných objektů a pozadí až do 
chvíle potvrzení (klepnutím na zelenou fajfku) nebo zrušení(klepnutím na červený křížek pod fajfkou).

Po potvrzení (klepnutím na zelenou fajfku) nebo zrušení(klepnutím na červený křížek pod fajfkou) nastavení či 
umístění posledního přidaného objektu nebo pozadí vždy šipky a další tlačítka (která se u daných objektů objeví) 
zmizí.

Pokračujeme klepnutím na tlačítko „Pridat“, díky kterému se nám rozbalí menu tlačítek a funkcní, které můžeme 
novému přehrávači dát. 

Všechy nabízené funkce mohou, ale nemusí být v přehrávači využity, záleží na vás, jaké funkce do svého 
přehrávače chcete dát.

Popis:
     „Animaci“ = Animace, která bude probíhat při přehrávání hudby. Když přehrávač hrát nebude, bude animace    
                           nahrazena obrázkem nahraným hned po animaci(pochopíte níže).
     „T.otevrit“ = Tlačítko, kterým otevřete zvukovou stopu.
    „T.prehrat“ = Tlačítko, kterém se spustí přehrávání písniček.
        „T.stop“ = Tlačítko, které zastaví přehrávání.
„T.opakovat“ = Tlačítko, kterým aktivujete/deaktivujete opakované přehrávání aktuálně přehrávané nebo otevřené
                          zvukové stopy.
„T.volume+“ = Tlačítko, pomocí kterého se ovládá hlasitost přehrávaní. (na některých počítačích se při změně 
                          hlasitosti hlasitost nezmění)
„T.volume-“ = Tlačítko, pomocí kterého se ovládá hlasitost přehrávaní. (na některých počítačích se při změně 
                          hlasitosti hlasitost nezmění)
  „Hlasitost“ = Ukazatel nastavené hlasitosti
       „Timer“ = Měřič a zároveň ukazatel časové délky zvukové stopy.
„U.Skladeb“ = Ukazatel přehrávaných zvukových stop, nápovědy a vámi nastavené uvítací zprávy.
  „T.Pr.Skl.“ = Tlačítko, které umožní vytvořit seznam skladeb k přehrávání.
„T.predch.“ = Tlačítko, které umožní přeskakování přehrávání zvukových stop při využití tlačítka „T.Pr.Skl.“
 „T.nasled.“ = Tlačítko, které umožní přeskakování přehrávání zvukových stop při využití tlačítka „T.Pr.Skl.“

Při každém vytvářením jakéhokoliv tlačítka program požaduje jako první krok nahrát obrázek tlačítka. 
Jako druhý krok nahrát obrázek tlačítka, který přehrávač změní z obrázku tlačítka(z prvního kroku na 
obrázek tlačítka z druhého kroku) v případě, že na něj uživatel najede myší.
Třetím krokem je umístění tlačítka nebo nově přidaného objektu, který se po vytvoření zobrazí v levém 
horním rohu náhledu. Změna umístění objektu se provádí již zmiňovanými šipkami. Další kroky poznáte 
níže.

Klepneme na tlačítko „Animaci“:

Ve složce „Pro vaše projekty“ máte obrázky a animace vytvořené autorem programu volně k použití.

My otevřeme v této složce složku „animace“, ve které vybereme animaci:

Nyní nahrajeme obrázek animace, za který se animace vymění v případě, že hudba nebude hrát:

Jak již bylo zmíněno, každý nový objekt se vytvoří v levém horním rohu a vy si ho šipkami posunete, kam 
cbudete chtít.

Umístíme animaci na správnou pozici a potvrdíme fajfkou:

Pokračujeme možností „Pridat“ „T.otevrit“:



Pokračujeme otevřením složky „Pro vaše projekty“:

Vybereme první obrázek (neoznačené tlačítko)   (u dalších tlačítek je postup stejný):

Vybereme druhý obrázek (označené tlačítko)   (u dalších tlačítek je postup stejný):

Umístíme tlačítko šipkami a potvrdíme zelenou fajfkou:

Přidáme tlačítko „T.prehrat“:

Umístíme tlačítko šipkami a potvrdíme zelenou fajfkou:

Přidáme tlačítko „T.stop“:

Umístíme tlačítko šipkami a potvrdíme zelenou fajfkou:

Přidáme tlačítko „T.opakovat“:

Umístíme tlačítko šipkami a potvrdíme zelenou fajfkou:

Přidáme tlačítko „T.volume-“:

Umístíme tlačítko šipkami a potvrdíme zelenou fajfkou:

Přidáme objekt „Hlasitost“ (ukazatel):

Po zvolení této funkce se ukazatel vytvoří (jak již bylo zmíněno) v levém horním rohu:

Umístíme ukazatel a potvrdíme zelenou fajfkou:

Po potvrzení předchozího kroku nastavíme stejnými šipkami velikost a barvu ukazatele hlasitosti:

Přidáme tlačítko „T.volume+“

Nahrajeme obrázky tlačítka:

Umístíme tlačítko šipkami a potvrdíme zelenou fajfkou:

Přidáme objekt „U.Skladeb“ (ukazatel skladeb):

Vytvoří se na již několikrát zmiňovaném místě, jeho barvu můžeme změnit klepnutím na tlačítko „Barva“:

Umístíme ukazatel a potvrdíme zelenou fajfkou:

Přidáme tlačítko „T.Pr.Skl.“:

Nahrajeme obrázky tlačítka:

Umístíme tlačítko šipkami a potvrdíme zelenou fajfkou:

Přidáme tlačítko „T.predch“:

Umístíme tlačítko šipkami a potvrdíme zelenou fajfkou:



Přidáme objekt „Timer“ (ukazatel časové délky zvukové stopy):

Vytvoří se na již několikrát zmiňovaném místě, jeho barvu můžeme změnit klepnutím na tlačítko „Barva“:

Umístíme ukazatel a potvrdíme zelenou fajfkou:

Přidáme tlačítko „T.nasled“:

Umístíme tlačítko šipkami a potvrdíme zelenou fajfkou:

3) Dokončení výroby vašeho přehrávače:

Klepněte na tlačítko „Vytvorit“:

Po klepnutí na toto tlačítko se zobrazí poslední nabízené funkce nového přehrávače:

 
Klávesu END lze zapnout nebo vypnout klepnutím na její obrázek:

Nápovědu ve vašem přehrávači lze aktivovat/deaktivovat klepnutím na její ikonu. Tato nápověda popisuje na 
ukazateli skladeb funkce tlačítek ihned po tom, co na ni uživatel najede kurzorem:

Pokud chceme využít funkce „Uvítací zprávy“, napíšeme libovolný text bez háčků a čárek. Tento text se ukáže 
hned po spuštění přehrávače na ukazateli skladeb.

Nyní klikněte na jednu z nabízených ikon, kterou váš přehrávač bude mít:

Blahopřejeme, váš nový audio přehrávač je dokončen! Zobrazená složka se otevře sama, všechny soubory v 
otevřené složce patří k vašemu novému přehrávači, což znamená, že před spuštěním vašeho přehrávače v 
jakémkoliv počítači musí být všechny tyhle soubory umístěny u sebe v jedné složce. 

Pokud budete tvořit instalaci pro váš nový přehrávač, zástupci souboru „player.exe“ budete muset nastavit 
kolonku „Spustit v:“ na „INSTALLDIR“.

Spustíme váš nový přehrávač:

Náhled na nový přehrávač:

Pro první skladbu lze využít jak tlačítko „T.otevrit“, tak i tlačítko „T.Pr.Skl.“, pro seznam skladeb slouží vždy 
pouze tlačítko „T.Pr.Skl.“:
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