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ממשק קובץ קונפיגורציה לקורא מגנטי USB

הקדמה
על פי דרישת לקוחות ,הוספנו ממשק בנית קובץ קונפיגורציה לתוכנת הקונפיגורציה של  MagTekלקורא מגנטי
 .USBעד כה כדי לשנות קונפיגורציה היה צריך לשנות ידנית את קובץ הטקסט וזה היה מאוד לא נוח וכפוף
לטעויות .עתה יש ממשק נוח ואינטואיטיבי.

איך מפעילים את הממשק?
 .1נכנסים לתוכנה שנקראת  IDPUSBMSR.exeולוחצים .Create File
 .2מקלידים בעזרת המקלדת את הקונפיגורציה המתאימה ל .Prefix -למשל ,אפשר לשים ) CTRL-Bפשוט
על ידי לחיצה על  CTRLועל  Bיחד( .יש הגבלה ל 2 -תוים בשדה זה .אם ירשמו תוים נוספים ,התוכנה
תתעלם מהם.
הערה :אי אפשר לעבור לשדה הבא באמצעות מקש ה TAB -כי אז התוכנה תבין שאתה מעוניין במקש TAB
בתוך השדה עצמו .יש לעבור עם העכבר.
 .3עוברים בעזרת העכבר לשדה ה Suffix -ועושים את אותו תהליך .למשל אפשר לשים שם סימן שאלה )?( ו-
) ENTERפשוט מקלידים ? ואז לוחצים  .(ENTERיש הגבלה ל 3 -תוים בשדה זה .אם ירשמו תוים
נוספים ,התוכנה תתעלם מהם.
הערה :כל מה שמקלידים מיד נרשם בצורת טקסט בשדה המתאים.
 .4אם שגית בהקלדה או ששינית את דעתך ,תוכל ללחוץ על מקש ה BackSpace -והתו האחרון שהוקלד
ימחק .אפשר לעשות זאת שוב ושוב.
 .5כאשר סיימת להכניס את הקונפיגורציה הרצויה עבור לשורת שם הקובץ ובחר שם ונתיב לקובץ שאתה
רוצה ליצור .יש לכך כפתור המסומן ב "..." -שדרכו פותחים מסך בחירת שם לקובץ.
 .6כעת לחץ על  .Create the fileהתוכנה תיצור את הקובץ ותעביר אותך למסך הקודם כאשר הקובץ שיצרת
מוכן לטעינה לקורא המחובר.
 .7לחץ על  Downloadוהתוכנה תיטען את הקונפיגורציה לקורא.
 .8ערוך בדיקה ב Notepad -או עורך טקסט אחר )או בתוכנת היעד( כדי לוודא שקיבלת את מה שרצית.

מה אפשר או אי אפשר לקנפג בעזרת הממשק?
-

אפשר לשים כל תו שהוא )הקיים במקלדת( כולל כל צירוף של מקשי ה ALT ,CTRL -ו SHIFT -ושל
מקשי ה.F -
אפשר לקנפג את פס  2של הקורא בלבד ) .(track 2הממשק אינו תומך בקונפיגורציה של  track 1או .3
כדי לקנפג אותם יש לעבוד ידנית.
אפשר לשים תוים של אותיות קטנות או גדולות .המעבר ביניהם הוא בעזרת מקש ה .CAPS -מקש ה-
 CAPSעצמו אינו יכול להיות חלק מהקונפיגורציה )אפשר להשיג זאת רק באופן ידני(.
אם רוצים לשים את אחד או יותר מהתוים המיוחדים) ~ :טילדה() ` ,אקסנט() \ ,סלאש הפוך() | ,מפריד
אנכי() }{ ,סוגר ימני או שמאלי מסולסל( יחד עם תוים מיוחדים אחרים שכוללים ALT ,SHIFT ,CTRL
או מקשי הפונקציות – אז תיתכן בעיה – שזה לא יעבוד כמו שצריך .סביר להניח שאלה מקרים כל כך
נדירים שאין לכך משמעות .בכל אופן ,במקרים כאלה יש לעבוד ידנית.

הערות נוספות
-

הקובץ שמתקבל הוא קובץ קונפיגורציה תקני לכל דבר ,הוא מתועד וברור ,באופן כזה שניתן ללמוד ממנו
על אופן העבודה הידני – אם צריכים לעבוד ידנית.
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