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Program CDMAK.EXE
1. Generowanie programu CDMAK.EXE
Program cdmak.exe wyświetla m.in. następujące plansze:
• plansza początkowa,
• plansza końcowa,
• plansza (4 wiersze) umieszczana przy głównym menu dla bazy, w tekście helpa

itp.
Plansza początkowa i końcowa składają się z części górnej (wiersze 1 - 15) i części
dolnej (wiersze 17-21); część górna jest dostosowana do danego zastosowania, część
dolna jest stała i zawiera informacje o pakiecie MAK i Bibliotece Narodowej. Każda
plansza może być w języku polskim lub angielskim.
Generowanie programu cdmak.exe służy do ustawienia odpowiednich tekstów.
Generować można dwojako:
• dla konkretnego zastosowania; w tym przypadku teksty są zawarte w samym
programie cdmak.exe,
• dla dowolnego zastosowania; w tym przypadku teksty są wczytywane ze zbioru
planp.txt i ewentualnie plana.txt

2. Opis zbioru planp.txt i plana.txt
Zbiór planp.txt zawiera teksty wyświetlane przy ustawieniu języka polskiego,
plana.txt - dla języka angielskiego. Zbiory muszą być umieszczone w tym samym
katalogu, co program cdmak.exe. Brak zbioru plana.txt powoduje ograniczenie działania programu tylko do języka polskiego. Dowolny błąd w zbiorze jest sygnalizowany
i wczytywanie zbioru jest przerywane.
Każdy z omawianych zbiorów jest zbudowany wg następujących reguł:
zbiór jest tekstowy, zapisany w kodzie Mazovii,
zbiór może zawierać nie więcej niż 5000 znaków,
puste wiersze są nieistotne,
spacje na początku niepustego wiersza są eliminowane,
każdy niepusty wiersze odpowiada jednemu wyświetlanemu wierszowi na ekranie,
liczba niepustych wierszy wynosi co najwyżej 50,
każdy niepusty wiersz musi się składać z:
– dowolnej liczby spacji,
– dwóch cyfr określających w którym wierszu tekst ma być wyświetlony; dokładniejszy opis znajduje się poniżej,
– spacji,
– jednego znaku określającego sposób wyświetlania: 0 - normalnie, S - jaskrawo, R - w rewersie, M - mrugająco; inne znaki nie są dozwolone,
– spacji,
– dowolnego tekstu (do 80 znaków), który ma być wyświetlony; wyświetlany
tekst będzie wyśrodkowany, ale dozwolone są spacje na początku i końcu
tego tekstu,
• znaku końca wiersza (”Enter”).
•
•
•
•
•
•
•

Określenie wiersza, w którym tekst jest wyświetlany (wymienione powyżej dwie
cyfry) muszą być zapisane następująco:
• dla planszy początkowej: numer wiersza (01 do 15),
• dla planszy końcowej: 50 plus numer wiersza (czyli 51 do 65),
• dla planszy w głównym menu: 80 plus numer wiersza (czyli 81 do 84).

3. Pobranie programu CDMAK
Dołączony program CDMAK jest wygenerowany dla dowolnego zastosowania
(patrz punkt 1 niniejszego opisu); licencjonowani użytkownicy pakietu MAK mogą
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pobrać ten program i wykorzystać go do stworzenia własnej płyty. Prosimy o przesłanie każdej takiej płyty do Działu Przetwarzania Danych Biblioteki Narodowej.
Aby pobrać program CDMAK należy:
• kliknąć poniżej na POBRANIE CDMAK
• zapisać pobierany zbiór w dowolnym katalogu pod nazwą cdmak.exe
Podobnie można pobrać zbiory z polskim i angielskim tekstem helpa:
CDMAKP.HLP i CDMAKA.HLP
POBRANIE CDMAK
POBRANIE CDMAKP.HLP (polski help)
POBRANIE CDMAKA.HLP (angielski help)
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