Stap voor stap

Loop

Om een aantal shows in een herhaling te laten zien, is er een commando nodig. Je kan dat
met elke PC maken. Daar is een zgn. Batch bestand voor nodig. In dit artikel een voorbeeld
van 3 shows; drie exe files, die we laten afspelen. In dit voorbeeld zijn de shows op de C schijf
en op het bureaublad geplaatst. Maar natuurlijk
kan het ook op een externe harde schijf staan.
1
Een batch heeft het juiste “adres” nodig
van de shows die je wilt afspelen.
De exe fies zullen ergens in een map
staan. Om absoluut geen vergissing te
maken is het handig om te kopiëren en te
plakken. Maak snelkoppelingen van de
shows die je wilt gebruiken.
In dit voorbeeld staan die shows op het
bureaublad. Rechtermuisklik op het
icoontje geeft een keuzemenu waar je
kiest voor: Snelkoppeling maken.
Maak dat voor alle shows die je wilt
afspelen.

2
Open nu eerst een tekstverwerkingsprogramma. Handig om het kladblok dat standaard
in elk Windows besturing systeem zit te gebruiken. Ga naar: Alle Programmaʼs >
Bureau-accessoires > kladblok. (kan verschillen per Windows versie). Wordpad kan je
ook gebruiken en eventueel ook Word, maar let dan op de juiste manier van opslaan.
Kladblak is m.i. het handigste. * zie 5

3
Rechtermuis klik op het icoontje van de
snelkoppeling geeft een menu. Kies daar
voor: Eigenschappen.
Bij Doel zal nu het exacte pad (adres)
van de show in blauw zichtbaar zijn.
Rechtermuis klik daar en kies Kopiëren.
Of via je toetsenbord: Ctrl+C.
Mocht je per ongeluk ge deselecteerd
hebben, dus het blauw is verdwenen,
sleep er dan met de linkermuis ingedrukt
weer overheen.
Overigens kan het zijn dat niet alle tekst zichtbaar is van
het adres; geen probleem alles wordt keurig
geselecteerd.
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4
Ga nu naar het Kladblok en plak
wat je net hebt gekopieerd hierin.
Herhaal dit voor alle shows die je
wilt gebruiken.
Let op dat je alles exact
overneemt en onder elkaar zet.
In dit voorbeeld zal de show
“Leiden” als eerste worden
afgespeeld, vervolgens de show
“Oosterhout” en tenslotte
“Drimmelen”
Nogmaals het adres kan natuurlijk
ook een externe schijf zijn.
Bijvoorbeeld:
“D:\Mijn AV shows\Leiden.exe”

5
Sla de tekst op met als extensie .bat
op je bureaublad (of waar je maar
wilt)
In dit voorbeeld als titel Doorlopende
show.
*Kladblok gebruikt de codering: ANSI; nodig om
een en ander te laten werken. In Word is dat wat
lastiger.

6
Als alles goed is gegaan dan zal je
een icoontje zit met tandwieltjes en
als titel: Doorlopende show.
Zodra je erop dubbelklikt zullen de
drie shows achter elkaar één keer
afspelen.
Om deze 3 shows continue te laten
lopen is er nog een commando
nodig.
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7
Het woord “loop” moet je
toevoegen.
Vergeet niet de dubbele
punt en aan het eind
goto: loop
Na goto: één spatie.
Sla dit op als
bijvoorbeeld:
Doorlopende show
herhalend.bat (niet
de .bat vergeten)

8
Met het commando: ”loop” zullen de shows blijven lopen. Stoppen kan door Ctrl+Esc in
te drukken en vervolgens Esc en dan de schermpjes weg te klikken. Of rechtermuis klik
in scherm > klikken op Stop. Overigens zie je heel even een zwart schermpje met de
commandoʼs. Het toevoegen van @echo off laat dat scherm zwart. Om het aantal x dat
je de shows herhalend wilt afspelen zullen er zeker commandoʼs zijn, maar handig is
om simpelweg de adressen van die shows er nog een keer in te kopiëren. Selecteer
Ctrl+C en op de juiste plaats, dus onder elkaar, Ctrl+V. Zet ervoor nog even @echo off
om het zwarte scherm te vermijden. In onderstaande voorbeeld zullen de drie shows
twee keer worden afgespeeld. Tevens zal, door @echo off het scherm dat even
tevoorschijn komt, zwart zijn.

Voor “onze” toepassing zal dit voldoende zijn, maar met batch files kan veel meer. Google
maar “batch files” en je zal veel meer informatie hierover vinden.
Om één en ander te oefenen is het handig om een paar hele korte m.objects exe shows te
maken met maar enkele beelden.
Veel plezier
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