
Music Quiz 
A Music Quiz egy program, 
amelyben maximum 4 játékos 
mérheti össze zenei ismereteit. A 
program lejátszik egy zenét, 
majd ad négy válaszlehetıséget, 
amelybıl egy a helyes. Az a 
játékos válaszol, aki elsıként 
nyomja meg a saját gombját a 
billentyőzeten. Aki gyorsabb, 
több pontot győjthet. 

A Music Quiz nem tartalmaz 
zenéket, hanem az Ön saját mp3 
győjteményét használja, a 
Lejátszási listák révén. Így 
mindenki a saját kedvenc 
zenéivel játszhat. 

Telepítés 
Másolja a program fájlokat egy mappába tetszése szerint, és indítsa a programot onnan. 
Kész. Ha jobban szereti a parancsikonokat, a szokásos módon készíthet azt is hozzá. 

A Musik Quiz mp3 fájlokat. A daloknak m3u kiterjesztéső Lejátszási listákban kell lenniük. A 
dalok a kiválasztott listából véletlenszerően fognak megszólalni. 

Nekem nincsenek mp3 fájljaim! – Kár. Így Ön nem tudja használni a Music Quiz-t. 

Nekem nincsenek m3u Lejátszási listáim. – Semmi probléma. Töltse le a mp3tag nevő 
programot innen: http://www.mp3tag.de.  

Testreszabhatja a program 
megjelenését is. Dupla kattintással a 
háttérre, megváltoztathatja a képet. 
(méret 1280x1024 px) Dupla 
kattintással a játékos képére, betöltheti 
a sajátját. (méret 170x230 px) Dupla 
kattintással a játékos nevére, beírhatja 
a sajátját. Ha a játékos neve mezıt 
kiüríti, akkor a panel törlıdik. Két 
kattintással a Program nevére (Music 
Quiz sor az ablak tetején) teljes ablakos 
nézetre válthat. A játékosok neveit és a 
képeket a program automatikusan menti 
és a következı indításkor betölti.  

A Budmo Jiggler nevő fontot 
használtam a program címsorához. Ha 

ez nincs telepítve a gépen, Ön is telepítheti, a program azonban hibátlanul mőködik e nélkül 
is, csak a megjelenése lesz más. 

                          Buzzer 
Használhatja az USB playStation Buzzer gombjait is a válaszadáshoz, 
ezzel megduplázza az élvezetet. Ilyen eszközt beszerezhet – még 
Playstation nélkül is! – például az ebay-en. Minden játékos kap egy buzzer-
t, és a piros gombját megnyomva válaszolhat a kérdésekre.  



Játék 
Kattintson a piros kérdıjelre, hogy megnyissa a menüt! Válassza a 
Lejátszási lista betöltését, vagy egyszerően kattintson Start 
gombra. Mindkét esetben egy párbeszédpanelt kap a lejátszási 
lista kiválasztásához. Amint a lejátszási listát kiválasztotta, a quiz 
elkezdıdik. Az elsı dal lejátszása elindul, de a képernyı nem 
változik. 10 másodperc múlva megjelenik 4 cím, újabb 10 
másodperc elteltével a címekhez tartozó szerzık / elıadók. A 
játékosok a dal lejátszása alatt bármikor megnyomhatják a 
billentyőzeten a saját gombjukat (Q, Y, M, P). Ha egy játékos 
megnyomja a gombot az elsı 10 mp-ben, akkor a négy cím 
megjelenik, az elıadók nélkül. Ezután 3 mp áll rendelkezésére, 
hogy válasszon. Egy folyamatjelzı mutatja az idıt. 

Helyes válasz esetén a válaszadó 
megkapja a jelzett pontokat. Az elsı 
10 mp-ben 3 pontot, a második 10-
ben 2 pontot, ezután 1 pontot. A 
leggyorsabb jelentkezı leolvasható 
a játékosok paneljáról.  

Hibás válasz esetén a program a 
megadott pontokat nem hozzáadja, 
hanem levonja a teljesítménybıl. A 
zene hibás válasz után folytatódik, 
de csak a többi játékos próbálkozhat 
válaszadással. Ha nem válaszol a 
megadott idın belül, szintén 
pontlevonást kap, de folytathatja a 
játékot. (például, ha valaki más 

rosszul találgatott, vagy több információ jelent meg). 

A dal minden válaszadás után folytatódik, akár helyes, akár helytelen volt a válasz. A 
Következı gombra kattintva, vagy az Enter billentyőt megnyomva kérhetı a következı dal. 
Ugyanez a teendı akkor is, ha senki sem akar találgatni. A legtöbb ponttal rendelkezı 
játékos nyer. A legtöbb pontot vagy játékidıt Ön választja. 

Találja ki a borítót 
A program 2.5-ös verziójától lehetıség van cd 
borítókkal is játszani. A program mappáján belül 
hozzon létre egy almappát cover néven és másolja 
ebbe a borítók jpg formátumú képeit. A képek 
négyzet alakúak legyenek és legalább 600x600-as 
méretőek. A program maga, nem tartalmaz 
borítókat. Egy jó lehetıség az ilyenek beszerzésére 
a http://www.cdcovers.cc A fájlneveknek elıadó – 
cím formájúaknak kell lenniük. Ügyeljen a szóköz 
kötıjel szóköz elrendezésre az elıadó és a cím 
között.  

A borítókkal ugyanúgy kell játszani, mint a zenékkel, 
minden 10 zene után egy borító jelenik meg. Ezt a 
gyakoriságot a musikquiz.ini fájlban lehet 
szerkeszteni, beállítani. 

 



Videók 
A 3.0 verziótól kezdve lehet videókkal is játszani. A 
program mappáján belül hozzon létre egy almappát 
video néven és másolja ebbe a videóit. A program 
maga, nem tartalmaz videókat. Egy jó lehetıség az 
ilyenek beszerzésére a http://www.youtube.com. A 
letöltéshez segítséget kaphat itt: 
http://javimoya.com/blog/youtube_en.php. De 
konvertálnia kell a videókat egy megszokottabb 
formátumra (pl. wmv) Ehhez használhatja a 
http://mediaconvert.com/convert/. Konvertálás 
közben használja a Split lehetıséget, hogy a videók 

méretét és hosszúságát beállítsa. Ezzel elkerülheti a hosszú és unalmas videó kérdéseket. 
A fájlneveknek elıadó – cím formájúaknak kell lenniük. Ügyeljen a szóköz kötıjel szóköz 
elrendezésre az elıadó és a cím között.  

Ezenfelül még szüksége lesz a VLC media player 0.8.6 vagy magasabb verziójára, a gépre 
telepítve. Ingyenes változatát letöltheti innen: http://www.videolan.org/vlc/. 

Telepítse az ActiveX-Component-et is, mivel a Music Quiz-nek erre van szüksége a 
lejátszáshoz. 

Az egyjátékos mód 
Kiválaszthatja az Egyjátékos módot is a menübıl. Most egy játékos játszik az óra ellen. 
Körülbelül 2 perce van a válaszadásra. Válaszoljon meg annyi kérdést, amennyit csak tud!. 
Az 2 perces idıbe csak a válaszadás elıtti idı számít bele, a dal folytatódik a válaszadás 
után, de ez már nem a 2 perc terhére történik.  

Az elért pontokat a 2 perc elteltével a Toplistába menti a program, ami a Menübıl tekinthetı 
meg. 

Nyelvek 
Megváltoztathatja a kezelıfelület nyelvét, ha a fımenübıl a Sprachen parancsot választja 
(ez német, és nyelveket jelent). Szüksége van egy nyelvi fájlra, a nyelv megváltoztatásához. 
Egy angol nyelvő fájl van ugyanott, ahol ezt a dokumentumot találta. El is készítheti a saját 
nyelvi fájlját, ha nem angol az anyanyelve. Egyszerően nyissa meg az English.ini fájlt, és 
szerkessze át sorról sorra a saját szövegszerkesztıjével, majd mentse el saját nyelvi fájlként 
(pl.: latin.ini). És küldjön egy példányt az e-mail címemre, hogy ajánlhassam a 
weboldalamon. Folytassa és fordítsa le ezt a dokumentációt is! 

Licence 
A program freeware. Nem vállalok garanciát semmiért, különösen nem károkért, amelyek a 
program használatából adódnának. Terjessze a programot kedve szerint, de ne pénzért. 

Letöltések a  www.familie-siegert.de . Küldje a saját nyelvi fájlját, dokumentációját, 
észrevételeit a frank@familie-siegert.de címre. 

 

ENJOY! 


