
Projekt z JA - Zawartość płyty CDROM : 
 
\BIN – katalog zawiera pliki binarne (.exe) projektu wraz z niezbędnymi do uruchomienia 
plikami .dll oraz danymi testowymi/przykładowymi do sprawdzenia poprawności działania 
programu. 
 
\PPT – katalog zawiera prezentację projektu w wersji końcowej, czyli uzupełnionej o 
wnioski po zakończeniu pracy, 
 
\DOC – katalog zawiera wszystkie niezbędne pliki z dokumentacją do projektu, t.j. źródła 
sprawozdania (.doc lub html ), JPG, PDF  itd. W tym również materiały źródłowe 
wykorzystane do opracowania algorytmu. 
 
\SRC  
      \HLL – kompletny projekt w języku wysokiego poziomu ( C, C++, C#), wraz z całą 
strukturą podkatalogów, pozbawiony plików tymczasowych i pośrednich!!! 
      \ASM – kompletny projekt w asemblerze, wraz z całą strukturą podkatalogów, 
pozbawiony plików tymczasowych i pośrednich  
 
Sprawozdanie.pdf  - plik sprawozdania w formacie PDF 
 
Imię.nazwisko.txt – plik zawierający temat, zgodny z kartą projektu. (należy zastąpić  Imię i 
Nazwisko danymi osoby wykonującej projekt ) 
 
Nazwa wolumenu CDROM powinna być: 
JA[Numer grupy][Numer sekcji] 
 
 
Projekt z Mikro – Zawartość płyty CDROM: 
 
\PPT – katalog zawiera prezentację projektu w wersji końcowej, czyli uzupełnionej o 
wnioski po zakończeniu pracy,  
\SCH – kompletny projekt z PROTELA lub EAGLE’a  ( bez plików typu backup ) 
   ale z wszystkimi niezbędnymi bibliotekami ( proszę sprawdzić poprawność !!!)  
dodatkowo powinny się tam znajdować pliki JPG  lub PDF ze schematami i  widokiem 
warstw obwodu drukowanego do szybkiego podglądu bez konieczności otwierania całego 
projektu. 
\SRC – jeżeli do projektu wykorzystano mikrokontroler to w tym katalogu powinno 
znajdować się źródło oprogramowania, wraz z programami testowymi w wersji  
kompilowalnej i końcowej.   
\DOC – 
      \SPR -  katalog zawiera wszystkie niezbędne pliki z dokumentacją do projektu, t.j. źródła 
sprawozdania (.doc lub html ), JPG, PDF  itd. w tym również materiały źródłowe 
wykorzystane do opracowania algorytmu. 
      \PDF -  Katalog powinien zawierać całość dokumentacji do wszystkich aktywnych 
układów cyfrowych. 
 
Sprawozdanie.pdf  - plik sprawozdania w formacie PDF 
 
Imię.nazwisko.txt – plik zawierający temat, zgodny z kartą projektu. (należy zastąpić  Imię i 
Nazwisko danymi osoby wykonującej projekt ) 
 
Nazwa wolumenu CDROM powinna być: 
MIKRO[Numer grupy][Numer sekcji] 
 


