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 tikun.prg - הוראות הפעלה לסקריפט "לוח טעויות" או בקיצור סקריפט תיקון

 סקריפט לביצוע תיקונים בתג על פי טבלת תיקונים בוורד מהלקוח
 בהתאם לשימוש הסקריפט.שולחים טבלה ללקוח, המכילה כמה טורים בהתאם לרצון, ובעיקר  .1
 הטבלה צריכה להכיל: .2

 [אפשר במספרים או באותיות]. ,לציין את העמוד שבו התיקון (חובה) -מספר עמוד  .א
 לציין את הפסקה שבה התיקון (רשות) -דיבור המתחיל  .ב
 לציין את הטקסט שיש בו טעות ואותו רוצים לתקן (חובה) -כתוב או טעות  .ג
 ות (חובה)לציין את הטקסט המתוקן שיחליף את הטע -צריך לומר או תיקון  .ד
 לציין מקומות שיש תיקון מיוחד שאינו בדיוק מסוג חפש/החלף. (רשות) -הערה  .ה
 לדוגמא: .ו

 הערה צ"ל כתוב ד"ה עמוד
     
     

 אחרי שמקבלים את הטבלה היא נראית משהו כזה: .3

 הערה צ"ל כתוב ד"ה עמוד
  דף כ"ג ע"ב דף כ"ג ע"א מפשטא 378
  קאמר לעיל קאמר להלן ולפ"ז 378

 יש להכניס סימונים בשביל לייבא את זה לתג: .4
 לפני ואחרי "כתוב" (הטעות) .א
 לפני ואחר "צ"ל" (התיקון) .ב
 מומלץ גם להכניס איזה שהוא סימון לפני מספר העמוד בשביל המספור אח"כ בתג. .ג

 הערה  צ"ל  כתוב  ד"ה עמוד 
  & דף כ"ג ע"ב #@ דף כ"ג ע"א $ מפשטא 378 !
  & קאמר לעיל #@ להלןקאמר  $ ולפ"ז 378 !

 יש להמיר את הטבלה לטקסט, לדוגמא: .5

 $דף כ"ג ע"א# @דף כ"ג ע"ב& מפשטא 378!
 $קאמר להלן# @קאמר לעיל& ולפ"ז 378!

 , ולייבא לתג.RTFלשמור כקובץ  .6
 להכניס לפני המספר עמוד, קישור להערה. .7
 "מספור קישוריםלמספר את הקישורים האלה על ידי "החלפת מספרי הערות" אופציה של  .8

 [עובד בין אם מדובר במספרים בין אם מדובר באותיות].. בלבד/התאם סימוני קישור להערות"
 עכשיו אפשר להפעיל את הסקריפט ולעבוד איתו. .9

 בהצלחה. .10

 בברכה, ישורון קובי, צפת.

 .כאן -הדיון בפורום לגבי הסקריפט  •
 .כאן -סרטון הצצה לגבי הסקריפט  •

http://www.prog.co.il/showthread.php?t=286161
http://www.kubi.co.il/tikunprg.html
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 הסבר לגבי הדיאלוג של הסקריפט

שם של הקובץ שהיה פעם טבלה, ובו רשימת  - קובץ תיקונים .1
 התיקונים

 הקובץ המיועד לתיקון - קובץ ראשי .2
סימון המציין את תחילת הטקסט שיש לחפש  - תחילת טעות .3

 בקובץ הראשי
המציין את סוף הטקסט שיש לחפש בקובץ  סימון - סוף טעות .4

 הראשי
סימון המציין את תחילת הטקסט שיחליף את  - תחילת תיקון .5

 הטעות שנמצאה
סימון המציין את סוף הטקסט שיחליף את הטעות  - סוף תיקון .6

 שנמצאה
מכניס סימון של טקסט נסתר  - הכנס סימון לפני מקום התיקון .7

 בשביל מעקב
 עולה של הסקריפטכפתור להתחלת הפ - הפעל .8
אם במהלך העבודה עם הסקריפט בוחרים את האופציה  - תיקונים מסומנים בכוכבית בלבד .9

"התעלם", הסקריפט מכניס כוכבית לפני הקישור של אותו תיקון ממנו בחרנו להתעלם. על ידי 
ת סימון האופציה "תיקונים המסומנים בכוכבית בלבד", הסקריפט יבצע תיקונים רק לאותם מקומו

 שמהם התעלמנו בתחילה.
משמש ככפתור, וקובע את גודל התצוגה של הצגת התיקון. ב"מ מציג את התיקון  - תצוגת דף .10

 על רוחב כל המסך. לחיצה על כפתור זה תשנה את ההגדלה של התצוגה.
 יציאה מהסקריפט -סגור  .11
 מיקום הודעות שהסקריפט מוציא במציאויות מסויימות. -... הודעות ...  .12

 דיאלוג האופציות לתיקון:

  
 ].Enter[מקש:  מתקן את אותו מקום, ועובר לתיקון הבא - תקן והמשך .1
 מתקן ועוצר בשביל לתת אפשרות לראות ולבדוק את התיקון - תקן בלבד .2
 הסקריפט אינו מתקן את מקום זה, ומכניס כוכבית לסימון שהתעלמנו מתיקון זה - התעלם .3

 ].Esc[מקש: 
 יוצא מדיאלוג האפשריות לתיקון, מבלי לעשות דבר. - צא .4

 דוגמא לתצוגת התיקון:
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