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(c) 2000 MTs 

Desktop2Notepad 
  

   Program umí převádět texty z Desktopu (soubory 

?????????T.B) do Notepadu (příp. i WordPadu nebo MS-

Wordu na) PC. 

 

 
 

   Pro správné načtení převedeného souboru do editoru na 

PC je nutné (neplatí pro Notepad) načíst jej jako "Textový 

soubor/dokument (*.txt)". Nenechte se zmýlit volbou 

"Textový soubor/dokument Unicode" nebo "Textový 

soubor/dokument MS-DOS", jistě by se text nenačetl 

správně (špatná diakritika apod.). 

 

   Teď se zmíním o způsobu konverze textu z Desktopu.  

DESKTOP  převedený text 

 

13        13 nebo 32 (dle zarovnání řádku - viz dále) 

32...95      32...95 (znaky) 

96 (  )        nic (tento znak je ignorován) 

97...126   97...126 

127 (     )     169 

128...157 převedeno na češtinu Windows 1250 

obrázek      13 (Enter) 

 

   Pokud je řádek v Desktopu zarovnán vlevo, vpravo nebo 

doprostřed je kód 13 (Enter) na konci tohoto řádku 

ponechán. Pokud je ovšem řádek zarovnán k oběma 

okrajům, je kód 13 nahrazen kódem 32 (mezera). Tímto si 

v editoru na PC ušetříte spoustu práce s úpravou textu. 

 

 

   Program je napsán z části v Assembleru (konverzní 

rutina - kvůli rychlosti) a z části v Basicu (I/O operace - 

kvůli jednoduchosti). 

 

   Může se stát, že překonvertovaný text bude rozdělen do 

více souborů - v paměti je totiž místo max na 17 500 bytes. 

 

Pozn.: Chcete-li, aby se text rozděloval po menších 

částech, musíte "napoukovat" příslušné číslo na adresu 

25025 a 25026. Osobně si však myslím, že nejlepší je vždy 

ponechat max hodnotu (17500). 
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(c) 2000 MTs 

DTPpressor 
  

   Nedávno jsem napsal takový prográmek v Basicu, který 

se Vám určitě bude hodit, pokud hodně píšete v Desktopu. 

Dokáže totiž text z Desktopu (4 soubory) spojit do jednoho 

souboru (velice dobré pro archivační účely - na disk se 

toho vejde více). No a samozřejmě to jde i zpět. 

 

 
 

   Myslím, že žádný návod k programu nebude nutný - 

všechno Vám bude hned jasné (snad). Jen bych upozornil 

na jednu věc: Při spojování do jednoho souboru si ověřte, 

že sedí délky z CAT s tím, co program vypisuje na obra- 

zovku (mělo by to sedět vždycky, ale kdo ví...).  
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