
Kedves Olvasó!

A könyveinkhez készült Flipbook tartalom Flash technológiával lett megvalósítva. Az
Adobe  Flash  Player  támogatása  megszűnt  2020.12.31  napján.  A  Flash  tartalmak
lejátszása  2021.01.01  óta  alapértelmezetten  blokkolva  van  a  webböngészőkben  és
2021.01.12 után elkezdődött a Flash lejátszók teljes eltávolítása a webböngészőkből.
A KB4577586 Windows frissítés törli a Microsoft Windows beépített Flash Playert és
megakadályozza az újratelepítést.

2021.01.12 követően a Flash tartalmak lejátszása webböngészővel csak úgy lehetséges,
ha a futtató Windows és webböngésző verziója  2021.01.12 dátum előtti kiadású. A
program frissítések  nem telepítése  komoly  biztonsági  kockázatot  jelent,  ezért  nem
javasolt szoftvereinket elavult verzión tartani.

Leírásunkat azért készítettük mert habár a webböngészőben nem lehetséges a Flash
tartalmak lejátszása, de az Adobe által közzétett  Adobe Flash Player 32 (Win, Mac &
Linux) standalone (aka  projectors) programot letöltve lejátszható. A szükséges fájlokat
egy ZIP állományba csomagoltuk. 

A letöltött ZIP állomány mindig tartalmazza a lejátszáshoz szükséges Flash Player-t, a
Flipbookot  és  Flipbooknak  készített  „_Start_FlipBook_.bat”  nevű  indítót,  ami
Windows operációs rendszeren a mellékelt lejátszóban elindítja a Flipbookot.

Flipbook lejátszásához szükséges lépések összefoglalója

1. ZIP állomány letöltése.

2. Teljes ZIP kibontása. Eredményként egy mappa létrejöttét várjuk amiben megtalálhatóak a 
ZIP-ben található állományok kicsomagolva.

a. Ha nincs telepítve WinRAR a számítógépre, akkor a Windows alapértelmezett ZIP
kezelője  is  ki  tudja  csomagolni  a  ZIP  állományt  az  „Az  összes  kibontása…”
menüpontot választva.



b. Ha van WinRAR telepítve  akkor  a  »Kicsomagolás  ”KT-flipbooks\”«  menüpontot
kell választani.



3. Belépés a kicsomagolt állományok könyvtárába. Tartalma hasonló a következő képen 
láthatóval.

4. Válasszuk ki a könyvhöz tartozó Flipbook indítót: A következő képen bekeretezett 
_Start_FlipBook_.bat fájl az indítófájl. 

5. A fájl kiválasztása után nyomjuk meg az Enter gombot.



6. Esetenként megjelenhet ekkor egy üzenet a Windows Defendertől, hogy megvéd minket.
A következő képen látható az üzenet, valamint be van keretezve az a szöveg amire rá kell 
kattintani a folytatáshoz: „További információ”. Kattintsunk a „További információ” 
szövegre.

7. Ha rákattintottunk, akkor megjelenik a „Futtatás mindenképpen” gomb amivel 
engedélyezhetjük a program futását. Kattintsunk a „Futtatás mindenképpen” gombra.

8. Ekkor el fog indulni a Flash lejátszó és kis idő elteltével megjelenik a Flipbook tartalma.


