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והחלף שאל    —   "ARP" סקריפט 

הסקריפט מאפשר "שאל והחלף" עם כמה אפשרויות החלפה.
Ask RePlace - )שם הסקריפט הוא לפי 'ראשי תיבות' של שמו )באנגלית

פעולת הסקריפט

בתג, וברוב תוכנות בעולם, יש אפשרות של "לשאול 

את  מוצא  שהתוכנה  פעם  כל  כלומר,  ולהחליף". 

רוצה  אם  אותך  ישאל  התוכנה  המחופש,  הדבר 

להחליף או לא.

ענין הנ"ל, אבל מוסיף אפשרות  זה עושה  סקריפט 

רוצנך  אם  שואל  שהתוכנה  פעם  כל  והיינו,  חדשה. 

הטקסט  את  להחליף  במה  לבחור  תוכל  להחליף, 

הנמצא. הסקריפט נותן עד עשר אפשרויות החלפה.

לקמן(  )נסביר  האפשרויות  קובץ  מכין  המשתמש 

לבחור  כדי  האפשרויות  את  לוקח  הסקריפט  ומשם 

באחד מהם.

דוגמה: יש הרבה מיני מתגים בתנ"ך, ורציתי לעשות 

להם סדר לפי סוגים. הוצרכתי לחפש מתג, ולשתול 

לפניו קוד, אבל כמובן, לא יהיה אותו קוד בכל פעם, 

אלא פעם קוד 01 ופעם קוד 02 ופעם קוד 03 וכו'.

הגדרתי  קל.  מאוד  נהיה  העבודה  זה,  סקריפט  ע"י 

את  הפעלתי  האלו,  קודים  עם  האפשרויות  קובץ 

הוא  מתג,  מצא  שהסקריפט  פעם  ובכל  הסקריפט, 

שואל במה להחליף ובחרתי באחד מהאפשרויות שהגדרתי.

בחירת אחד מן האפשרויות מאוד קל, או לוחצים על לחצן בדיאלוג, או 

לוחצים על מקש במקלדת - המספר של אותו אפשרות - לפי המספר 

שכתוב בדיאלוג אצל אותו אפשרות.

יש הרבה אפשרויות ופרטים לסקריפט, ונסביר את הכל בסמוך.
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הסבר אפשרויות הסקריפט - כללי

את  נסביר  דבר,  כל  להגדיר  איך  שנסביר  קודם 

האפשרויות שנמצאים בסקריפט.

חפש עם ג'וקרים ■

הסקריפט מאפשר לחפש עם ג'וקרים. הסקריפט 

מתכונות  חוץ  הג'וקרים  כל  של  אפשרות  נותן 

הטקסט. כמו שניתן לראות בתמונה בשמאל.

תיאור האפשרות בלחצן ■

כל  של  הכיתוב  מגדיר  הסקריפט  מחדל,  בברירת 

אפשרות לפי התוכן של ההחלפה. אם הוא טקסט, 

הוא  אם  הלחצן,  לתוך  הטקסט  כותב  הסקריפט 

לגבי  וכן  בלחצן.   ?? קוד  יכתוב  הסקריפט  קוד, 

סימון פרק והערה )וכפי שניתן לראות בתמונה בצד 

שמאל למטה(.

אולם, גם ניתן להגדיר ידני את הכיתוב שיופיע בתוך 

הלחצן.

 - החלפות  הקובץ  בתוך  עושים  הזאת  הגדרה 

נסביר בהמשך.

אופן ההחלפה ■

מדוייקת. והחלפה  תווים,  לפי  החלפה  החלפות,  מיני  שני   יש 

החלפה לפי תווים מדביק את התווים במקום הסמן בקובץ, והטקסט 

יקבל את התכונות של מקום שמודבק אליו.

יודבק במקום הסמן בדיוק כמו שכתבת  בהחלפה מדוייקת הטקסט 

אותם בקובץ ההחלפות, עם כל תכונותיה.

ניתן להגדיר את זה באופן כללי לכל האפשרויות דרך הדיאלוג הראשי, 

זה  את  נסביר   - בנפרד  אפשרות  לכל  בשונה  אותו  להגדיר  ניתן  וגם 

בהמשך.
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המתן קודם שימשיך ■

וכן של כל תוכנות, מיד אחרי שבחרת להחליף התוכנה רץ לחיפוש הבא,  באפשרות "שאל והחלף" של תוכנת תג, 

וא"א לראות התוצאה של ההחלפה.

כן הוא גם ברירת מחדל של סקריפט זה. אלא, שהסקריפט מאפשר להגדיר שהסקריפט ימתין למקש קודם שתמשיך. 

כך, תוכל לבחור באפשרות, ולראות את התוצאה של ההחלפה קודם שתמשיך.

הצגת האפשרויות ■

למטה  )כבתמונה  שני  דיאלוג  מציג  הסקריפט  עבודה,  כדי  בתוך 

בכל  שהגדרת.  החלפה  האפשרויות  כל  את  מציג  הדיאלוג  בשמאל(. 

לחצן כתוב תוכן הדבר, ואצל כל לחצן כתוב המספר אפשרות שהוא. 

)כדי שתוכל ללחוץ באותו מקש במקלדת(.

רגיל.  טקסט  בחלון  האפשרויות  את  להציג  מאפשר  גם  הסקריפט 

)לאפוקי  האפשרות  תוכן  את  בדיוק  לראות  שניתן  בזה,  המעלה 

הזה,  החלון  את  יציג  שהסקריפט  להגדיר   - תיאור(.  רק  זה  בדיאלוג, 

תסמן האפשרות בדיאלוג הראשי.

קובץ ההחפש וההחלף ■

בברירת מחדל, הסקריפט בודק בשביל ההגדרות בתיבת החפש והחלף 

של התוכנה. כלומר, כותבים מחרוזת החיפוש בתוך תיבת החפש של 

התוכנה, ואת ההחלפות בתוך תיבת ההחלף של התוכנה - כרגיל.

אחר.  מקובץ  ההגדרות  את  יקח  שהסקריפט  להגדיר  ניתן  גם  אולם, 

ניתן להגדיר קובץ אחר לקובץ החפש וגם לקובץ ההחלף. - זה מאוד 

חשוב, כי ע"י זה ניתן לשמור את הקובץ לזמן אחר.
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הכנת קובץ ההחלפות

יש שני דרכים להכין קובץ ההחלפות.

דרך א' - הפשוטה ■

הדרך הפשוטה לעשות קובץ ההחלפות הוא כך: כותבים כל האפשרויות לתוך קובץ ההחלפות, ומחלקים אותם עם 

סימון מפריד כזה: || )כלומר, פס עומד פעמיים(.

ההחלפות  קובץ  לתוך  כותב  אני  יעקב.  או  יצחק  או  אברהם  או  עם  מסויים  דבר  להחליף  רציתי  אם   =  1 דוגמה 

אברהם||יצחק||יעקב.

דוגמה 2 = אם רציתי להכניס אחד מ3 קודים במקום הנמצא, אני יכתוב כך 

להגיע למצב אפשרויות שמופיע בדיאלוג שבתמונה, כתבתי כך: 

בין  כלום  כתבת  שלא  מצא  הסקריפט  אם   .4 לאפשרות  לב  תשימו 

הפסים, הוא יודע שכוונתך להחליף בכלום - כלומר "מחק".

יש שני הגדרות שיכולים להגדיר בקובץ עצמו:

שבאותו  מסולסלות  סוגריים  בתוך  נכתבים  האפשרויות  הגדרת 

אפשרות.

שההחלפה . 1 הוא  הסקריפט  של  מחדל  ברירת  מדוייקת,  החלפה 

אינה מדוייקת. אם רוצים שתהיה מדוייקת, תכתוב תו ^ בתוך סוגריים מסולסלות אצל האפשרות.

ההחלפה, . 2 תוכן  מהו  לדעת  מנסה  הסקריפט  מחדל,  בברירת   - שבלחצן  האפשרות  תיאור 

הסקריפט.( ע"י  נעשו  בלחצנים  הכיתובים  כל  שמאל,  בצד  הזה  )בתמונה  בלחצן.  אותו   וכותב 

אמנם, לפעמים רוצים לקרוא לאפשרות בשם מסויים, כגון קודים, לא רוצים שייכתב קוד 00, אלא ייכתב "קוד ראש 

כדי   - זה, תוכל לקבוע שם בעצמך(.  )גם לפעמים הסקריפט לא מכיר מהו תוכן ההחלפה, בכגון  וכדומה.  פרק" 

לקבוע שם, כותבים את המחרוזת בתוך סוגריים מסולסלות.

דוגמה: 

כאן, האפשרויות של ההחלפות הוי בדיוק כמו בדיאלוג שלמעלה, אלא שכאן הוספנו כמה הגדרות:

אברהם רגיל. 1

סוגריים . 2 שכתבתי  כיון  ריק, 
מסולסלות ריקות אצל יצחק.

יעקב - רגיל. 3

מחק )כיון שאין כלום(. 4

תיאור . 5 במקום  הכיתוב:  שינינו 
)כאילו  "קוד.." כתוב "ראש פרק" 

תיאור אמיתי של מהות הקוד(.

כתוב . 6 "קוד.."  לכתוב  במקום 
החלפה  הגדרנו  גם,   - "פסקה". 

מדוייקת.

קביעת שם לסימון הערה.. 7

קביעת שם והחלפה מדוייק. . 8

קביעת שם לסימון פרק.. 9

כתוב . 10 נמצא  כלום,  שנינו  לא 
כברירת מחדל.
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דרך ב' ■

אלא  הראשונה,  כמו  עובד  הזו  הדרך  בעיקר, 

טקסטים  לתועלת  שהיו  שינויים  קצת  שיש 

גדולים בהחלפה.

קודם כל, במקום לכתוב כולם בשורה אחת . 1

עם שני לסים עומדים כמפריד, כותבים כל 

דבר בעמוד בפנ"ע. 

צריך לכתוב בתחילת הקובץ )= | | (, רק ע"י . 2

מסוג  הזה  שהקובץ  הסקריפט  יידע  זה 

דרך השני.

שמות . 3 מגדיר  לא  הסקריפט  הזה,  בדרך 

לאפשרות בכלל, אלא התיאור שבלחצנים 

א,  בדרך  כמו  הזה.  קובץ  מתוך  נקחים 

כותבים אותם בתוך סוגריים מסולסלות.

צריך לסמן בכל עמוד מהיכן מתחיל טקסט . 4

ההחלפה ע"י ) | | (.

ההחלפה . 5 טקסט  סיום  לסמן  גם  אפשר 

אין  אם   .) | | ( סימון  ע"י  אחד  עמוד  בתוך 

סוף  עד  הטקסט  לוקח  הסקריפט  סימון, 

העמוד.

פירוש הדוגמה כאן:

בעמוד ראשון הגדרנו שקובץ זה מסוג דרך . 1

שני של קובץ החלפות.

בעמוד שני הגדרנו אפשרות הראשונה. . 2

• כתבנו "חצי קדיש" בסוגריים מסולסלות 	

כתיאור של ההחלפה.

• הטקסט 	 מתחיל  מאיפה  סימון  כתבנו 

מסיים  איפה  סימננו  וגם  ההחלפה, 

גם  מדביק  היה  הסקריפט  הסימון,  בלי  ההחלפה.  הטקסט 

"תתקבל".

בעמוד 3 הגדרנו שם "תתקבל" וגם החלפה מדוייקת.. 3

בעמוד 4 הגדרנו שם "יהא שלמא". 4

התוצאה של הדוגמה ניתן לראות בדיאלוג כאן בצד שמאל.
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Dialog in English Format
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עדכון 2.1

הוספה חשובה הוספנו בעדכון זה, והיינו שהוספנו כל האפשרויות החדשות שנתחדשו בתג לאחרונה בענין חיפוש עם 

ג'וקרים.

הנה צילומי מסך:
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