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ActionLab to zaawansowane oprogramowanie umożliwiające 

tworzenie labiryntów interaktywnych i laserowych. 

 

Oprogramowanie umożliwia zliczanie punktów i czasu przejścia 

labiryntu / toru przeszkód. Wyświetla najlepsze wyniki i czasy. 

 

Oprogramowanie nie ma limitu ilości zastosowanych czujników i 

efektów. Limity zależą w głównej mierze od kreatywności 

projektanta. 

 

Oprogramowanie umożliwia tworzenia labiryntów w każdej skali, od 

małych atrakcji mobilnych po bardzo rozproszone w parkach rozrywki 

i muzeach interaktywnych.  
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1. O programie 
 

ActionLab to zaawansowane oprogramowanie umożliwiające tworzenie labiryntów 

interaktywnych i laserowych. ActionLab służy do sterowania efektami i schematem gry 

interaktywnej. 

Scenariusze i programowanie efektów odbywa się w specjalnym edytorze. Utworzona 

konfiguracja jest zapisywana do pliku PRX. 

 

2. Działanie programu 
 
2.1. Ekran 1 – wrzuć monetę. 

Aby rozpocząć grę należy wrzucić odpowiednią monetę do wrzutnika monet. 

 

2.2. Ekran 2 – wybierz poziom trudności. 

Wybór poziomu trudności gry. W zależności od dokonanego wyboru uruchomiona zostanie 
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inna akcja startowa programu. Zobacz w ustawieniach jak konfigurować akcje startowe dla 

poszczególnych poziomów trudności. 

 

2.3. Ekran 3 – wpisz swoje imię. 

Wprowadzanie nazwy gracza. Nazwa będzie wykorzystywana na ekranie gry i wyników 

końcowych. Zostanie zapamiętana i może zostać pokazywana w najlepszych wynikach. 

 

2.4. Ekran 4 – przejdź na start i wciśnij przycisk. 

Po wprowadzeniu wszystkich informacji gracz powinien przejść na start i nacisnąć 

odpowiedni przycisk uruchamiający grę. 
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2.5. Ekran 5 – trwa gra. 

W trakcie trwania gry program pokazuje aktualny czas gracza oraz licznik naruszeń. 

 

2.6. Ekran 6 – gra zakończona. 

Po zakończeniu gry program pokazuje wynik gracza w postaci licznika naruszeń, czasu gry 

oraz zajętego miejsca. Zajęte miejsce obliczane jest na podstawie poprzednich gier na danym 

poziomie trudności. Po określonym czasie program automatycznie przejdzie do ekranu 

pierwszego. Wcześniej można to wymusić naciskając przycisk Nowa gra. 

 

3. Konfiguracja 
Zaprogramowanie gry. 

Schemat działania gra zapisany jest w pliku z rozszerzeniem PRX. Plik tworzymy przy 

pomocy edytora plików PRX. 
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3.1. Plik konfiguracyjny 

 

3.1.1. Lokalizacja. 

Plik konfiguracyjny znajduje się w katalogu pliku ActionLab.exe. Nazwa pliku 

konfiguracyjnego to ActionLab.ini. 

 

3.1.2. Sekcja General. 

 ProjectFile – ścieżka z nazwą pliku prx, w którym zaprogramowany został 

schemat działania gry. 

 ResetActionName – nazwa Akcji w pliku PRX, która ma być wykonana przed 

uruchomieniem gry. Akcja powinna zerować wszystkie liczniki i odpowiednio 

ustawiać wyjściowe kanały DMX. 

 CoinActionName – nazwa Akcji w pliku PRX, która ma być wykonana po 

wrzuceniu monety do wrzutnika monet. 

 Level1StartActionName – nazwa Akcji w pliku PRX, która ma być wykonana po 

naciśnięciu przycisku startu gry jeżeli wybrany został poziom trudności 1. 

 Level2StartActionName – nazwa Akcji w pliku PRX, która ma być wykonana po 

naciśnięciu przycisku startu gry jeżeli wybrany został poziom trudności 2. 

 Level3StartActionName – nazwa Akcji w pliku PRX, która ma być wykonana po 

naciśnięciu przycisku startu gry jeżeli wybrany został poziom trudności 3. 

 StopActionName – nazwa Akcji w pliku PRX, która ma być wykonana po 

zakończeniu gry. 

 MainTimerNr – numer timera w programie PRX, z którego odczytywany jest czas 

trwania gry. 

 PointsCounterNr – numer licznika w programie PRX, z którego odczytywany jest 

licznik naruszeń. 

3.1.3. Sekcja Language. 

 LangCode – kod języka, jaki ma być użyty w interfejsie użytkownika. Kod musi 

pokrywać się z jednym z kodów języka użytych w plikach językowych. 

 

3.2. Język interfejsu użytkownika. 

 

3.2.1. Pliki językowe. 

W programie można zdefiniować dowolną ilość plików językowych. Pliki muszą zostać 

wgrane do katalogu Languages znajdującego się w lokalizacji pliku ActionLab.exe. Aby 

zdefiniować nowy plik najlepiej jest skopiować jeden z istniejących plików, a następnie 

zmienić w nim kod i nazwę języka oraz teksty. 

 

3.2.2. Ustawienie języka interfejsu użytkownika. 

Wyboru pliku językowego, z którego program powinien wczytywać teksty dokonujemy w 

pliku konfiguracyjnym w sekcji Language wprowadzając odpowiedni kod w parametrze 

LangCode. 

 

 

4. Dystrybucja: 
 

Mediam Sp. z o.o. Wadowicka 12, 30-415 Kraków,  


