
Pobieranie aktualizacji podręcznika Multibooka.

Jeżeli pobranie aktualizacji podręcznika się nieudało, zaś w Multibooku nie ma dostępnej opcji 
pobrania aktualizacji, można ręcznie nakazać programowi pobranie pliku z aktualizacją.

Aby ręcznie nakazać Multibookowi pobrać pliki z aktualizacja książki, najpierw na nośniku USB z 
Multibookiem trzeba otworzyć folder WSiP w którym są pliki Multibooka.

Rys. 1. Folder WSIP z plikami Multibooka.

Następnie otwieramy folder books, w nim będą się znajdować trzy pliki.

Rys. 2. Folder books i pliki w nim będące.



Teraz otwieramy plik books.json żeby go zmodyfikować, w zależności od ustawień plik może być 
widoczny jako books. Najprawdopodobniej system nie będzie wiedział jakim programem ten plik 
otworzyć, więc zapyta użytkownika co ma zrobić wyświetlając poniżej widoczne okno.

Rys. 3. Okno wyboru programu do otwarcia pliku.

Jeżeli system nie wie jak otworzyć plik books.json, to można go uruchomić na kilka poniżej opisanych 
sposobów.

Pierwszy sposób to normalne otworzenie pliku przez kliknięcie go dwukrotnie, a następnie w oknie 
wyboru programu wskazać notatnik wbudowany w system lub dowolny inny zainstalowany edytor 
tekstu.

Drugi sposób to uruchomienie systemowego notatnika poprzez wybranie menu Start, następnie 
Programy, dalej Akcesoria i na końcu Notatnik. Następnie zaznaczamy plik books.json i przeciągamy 
go do okna notatnika.

Trzeci sposób to kliknięcie pliku prawym klawiszem myszy i z menu wybranie opcji Otwórz w 
notatniku (opcja ta nie jest dostępna we wszystkich wersjach systemu Windows). Lub wybranie opcji 
Otwórz za pomocą i wykonać pierwszy sposób wyboru programu.



Rys. 4. Menu widoczne po kliknięciu pliku prawym klawiszem myszy.

Po otworzeniu pliku można przystąpić do jego edycji. Po lewej stronie jest napis version, a obok niego 
liczba którą należy zmodyfikować.

Rys. 5. Zawartość pliku books.json przed zmianami.

Liczbę obok napisu version czyli 1.7 zmieniamy na 1.0 i zapisujemy plik. 

Uwaga! Nie należy zmieniać innych danych w pliku bo może to skutkować błędami oraz nie 
działaniem Multibooka.

Rys. 6. Zawartość pliku books.json po zmianach.



Teraz uruchamiany Multibooka i na okładce podręcznika widoczna jest opcja Pobierz. Kliknięcie jej 
zacznie pobieranie aktualizacji podręcznika.


