
 סקריפט מציאת דיבור המתחיל )פשוט(

 מטרת הסקריפט

קובץ ראשי והפירוש שעליו, על פי התאמה של ציטוט או דיבור המתחיל שבקובץ הפירוש  -הסקריפט מיועד לקשר בין שני קבצים 

 ומציאת מקום הקישור המתאים בקובץ הראשי.

 מבנה הסקריפט

 הסקריפט מורכב משני דיאלוגים:

 הגדרות דיאלוג  .1

 דיאלוג הפעלת החיפוש והכנסת קישורים .2

 דיאלוג הגדרות

 על פי הגדרות ההתעלמות שנבחרו מתבצע החיפוש.

הסקריפט יוצר מחרוזת חיפוש יחודית לכל הגדרת התעלמות שנבחרה ועל פיה מחפש התאמה בטקסט  

שאחרי   הראשי. לכל הגדרת התעלמות נעשה חיפוש נוסף. החיפוש מתבצע בטקסט הראשי מהמיקום

 הסמן.

 .אם הסקריפט מצא התאמה, הוא יביא את התוצאה הכי קרובה מבחינת המיקום בטקסט הראשי

 יש לבחון את התוצאה לפני הכנסת הקישור. 

 דיאלוג הפעלת החיפוש והכנסת הקישורים

 אפשרויות:  4בדיאלוג ישנן 

 בטקסט הראשי.הסקריפט יקח את הטקסט הנבחר שבקובץ הפירוש, ויחפש אותו  - חיפוש בלבד .1

 הסקריפט יכניס קישור בטסקט הראשי ובטקסט הפירוש במיקום שלפני הסמן. - הכנס קישור .2

 פעולות: 3הסקריפט יעשה  - הכנס קישור וחפש ד"ה הבא .3

 יכניס קישור בטסקט הראשי ובטקסט הפירוש במיקום שלפני הסמן. (1

 שנבחרו.יחפש דיבור המתחיל הבא בקובץ הפירוש, על פי הקודים  (2

 יחפש את דיבור המתחיל בתוך הטקסט הראשי. (3

 דומה לאפשרות הקודמת, רק ללא השלב הראשון של הכנסת הקישור.  - חפש ד"ה הבא .4

 הסברים נוספים

 כפי ההתרחשויות השונות., שם יופיעו הודעות שונות 'פס הודעות'בדיאלוג ההגדרות ישנו  •

 על פי איזה הוראת התעלמות זה נמצא. ''פס ההודעותיוצג ב -באם נמצא ד"ה בטקסט הראשי  •

 בדיאלוג ההגדרות ישנה אפשרות להציג את מחרוזת החיפוש, אם רוצים לעיין מדוע לא נמצא. •

 שבתקיית תג(.  script.iniהסקריפט שומר את הנתונים שבדיאלוגים לפעם הבאה )הנתונים נשמרים בקובץ  •

 הגדרת קודים לדיבור המתחיל

 , דהיינו קוד פותח לדיבור המתחיל1קוד חובה להגדיר  .1

 , סוף ד"ה יהיה סוף הפסקה.2קוד הוא אופציונלי ובא לציין היכן מסתיים ד"ה, אם לא הוגדר  2קוד  .2

 בכל אופן הסקריפט מנסה לצמצם את סוף ד"ה לפי כללים מסויימים. .3

 כו', וכו', גו', וגו'לפני המילים  (1

 נקודה לפני  (2

 חסר ונמצא בפסקה אחרת(  2)כגון שקוד   סוף פסקהלפני  (3

 לתוצאה טובה

, לכן יש לבחון את להכניס קישור אלא במקום מתאיםשים לב שלא  •

 התוצאה לפני הכנסת קישור. 

לים בטקסט הראשי  ילפעמים הסקריפט לא מוצא בגלל שיש תוים לא רג •

 ולכן יש להוסף אותם ברשימת האסקי להתעלמות.

 בהצלחה, 

 צפת -ישורון קובי 

 .כאן -. ואצלי באתר כאן -פורסם בפרוג 

 פקודות להפעלת הסקריפט:

 run file "sdm.lib" func 2 חיפוש בלבד

 run file "sdm.lib" func 3 הכנס קישור

 run file "sdm.lib" func 4 הכנס קישור וחפש ד"ה הבא

 run file "sdm.lib" func 5 חפש ד"ה הבא

https://www.prog.co.il/threads/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%98-%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%AA-%D7%93%D7%91-%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C-%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%98.530904/
https://www.kubi.co.il/blog/3235253

