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Vinculando arquivos no NeoBook
De maneira semelhante a uma web page, o NeoBook trabalha com as imagens vinculadas
[armazena a via do arquivo no seu código] ao invés de inseri-las no arquivo PUB que gera.
O mesmo se dá com os arquivos de texto, em formato RTF ou TXT, ou de animações e
sons.
Todos esses arquivos serão incluídos apenas no arquivo EXE, quando compilamos a
publicação; nunca estarão incluídos no arquivo PUB.
Por isso é necessário muito cuidado quando se vincularem imagens e arquivos de texto num
multimídia gerado com o NeoBook.
O ideal é que todos os arquivos estejam na mesma pasta [diretório] onde está o arquivo
PUB.
Repito a orientação, dada em sala de aula, para os grupos que estão desenvolvendo os
tutorais. E acrescento outra orientação [suplementar] que me permitirá gerar, depois, os
arquivos executáveis [,exe] e de instalação do tutorial sem problemas com o vínculo de
arquivos de imagens e outros.
1. Crie a pasta “Tutorial” no HD do computador no qual estiver sendo montada a
publicação, ou seja, o tutorial, com o NeoBook.
2. Coloque nesta pasta todos os arquivos [imagens, animações, textos, áudio] que serão
usados no tutorial.
3. Quando for inserir qualquer recurso [imagem, áudio ou texto] no arquivo PUB que está
criando siga as orientações mais abaixo.
4. Quando a tarefa de construção do tutorial estive concluída, grave num CD a pasta
Tutorial.
5. O CD deverá ser entregue em aula, na data indicada como limite.
Vinculando arquivos
Vamos mostrar como vincular um arquivo de imagem.
Esse procedimento deverá ser repetido com os arquivos de outros recursos [texto, áudio e animações]
que precisarem ser inseridos no tutorial.

Na palheta de ferramentas, clique no ícone que representa a imagem.

Escolha a imagem e clique no botão [OK].
Clique na imagem colocada na tela, aguarde que sua
área seja marcada [aparecem os quadrados cheios, em
negro] e pressione a tecla <F4>.
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Em seguida abre-se a tela
com as propriedades da
imagem [Picture Properties].

Agora clique no ícone que
identifica as opções de arquivo
avançadas [Advanced file
options].
Na janela que se abre em seguida,
clique no ícone que permite substituir a
via [que serve para o NeoBook localizar
o arquivo] de um arquivo por uma
variável.

Na janela que se abre, escolha
[PubDir].
Isso fará com que o NeoBook procure o
arquivo de imagem [e valeria para
qualquer outro] na mesma pasta onde
estiver o arquivo PUB que ele gera.
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Veja que a via do arquivo da imagem
agora está reduzida.
Clique no botão [OK].

Na janela seguinte, também
clique no botão [OK] para
encerrar a operação de inserir
uma imagem.

OBSERVAÇÕES
As imagens de tela do NeoBook exibidas neste roteiro foram capturadas com o SnagIt, da TechSmith, quando se
executava o NeoBook num notebook Sony Vaio rodando o Windows Vista. Por isso, algumas cores e aparências de
telas podem aparecer diferentes no computador do leitor deste manual caso ele utilize alguma versão anterior do
Windows.
O autor deste roteiro tem licença de todos os softwares utilizados para a sua produção, incluindo o Word do
Microsoft Office 2007.
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