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סימניות   —   "BM" סקריפט 

תיאור הסקריפט

צורך  אין  כדי לחזור אליהם בקלות מתי שצריך.  )או בקבצים אחרים(  תפקיד הסקריפט לאפשר סימון מקומות בקובץ 

לזכור או לרשום היכן היית או היכן נמצאים דברים מסויימים; הסקריפט זוכר כל המקומות שסימנת. אפשר לסמן ללא 

הגבלה מקומות )גם לפי שמות וקבוצות( ולחזור אליהם בלחיצה אחת.
.BookMarks על שם תפקידו באנגלית ,BM שם הסקריפט

דוגמאות לתועלת סימניות

סימון מקומות כדי להתייעץ עם העורך/המגיה.. 1

סימון מקומות כדי להעתיק עיצוב למקום אחר.. 2

סימון מקומות הבעיתיים בעימוד כדי לחזור ולתקן בשלב אחר.. 3

סימון מקומות כהפניות בין מקרא לד"ה בקובץ פירוש - מסיבות שונות.... 4

יש עוד תועלת בסקריפט - ראה תוספות חשובות בעמוד 3.. 5

 אחרי שתתרגל לעבוד עם הסקריפט,

ייפתחו בפניך רעיונות נוספים איך לנצל את הסקריפט. 
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הוראות הפעלה

סימון מקום ■

מסמנים מקומות בקובץ ע"י הכנסת סימניה )טקסט נסתר( במקום הרצוי.

כדי להכניס סימניה, לוחצים על לחצן "הכנס סימניה חדשה".

• 	BM: - קידומת הסימניה

• 	.BM:אם קודם הכנסת הסימניה מקלידים שם בשדה, כגון "קדיש", שם הסימניה יהיה קדיש

• אם בשעת הכנסת הסימניה השדה ריק, הסקריפט יכניס סימניה בשם :BM בלבד.	

שמירת הסימניות והשימוש בהן ■

שמירת סימון מיועד ליצור לחצן בדיאלוג עם שם הסימניה.

בדוגמה הנ"ל, אם לוחצים על שמור, יופיע לחצן בשם "קדיש".

לחיצה על לחצן הסימניה ביחד עם Ctrl, יכניס את הסימניה במקום הרצוי.

• הסימניות נשמרים בקובץ הסגנון, כך אפשר להגדיר סימניות נפרדות לכל פרוייקט.	

• לחיצה על הסימניות השמורות בצירוף Alt יפתח את הקובץ הסגנון לעריכה )כגון  עריכת הסימניות(.	

• ניתן להגדיר כמה לחצנים שמורים יופיע בשורה בדיאלוג. )ברירת המחדל היא 4(	

בקובץ הסגנון נותנים ערך לנתון Cols כפי מספר הטורים הרצוי.

חיפוש סימניה ■

עיקר פעולת הסקריפט הוא חיפוש הסימניות.

יש כמה אפשרויות לחפש סימניה:

1 .)BM:(  חיפוש סימניה ללא שם

• מצא את הסימניות על ידי לחיצה על הלחצנים "קודם" ו"הבא".	

חיפוש סימניה בעלת שם. 2

• כששם הסימניה מופיע בשדה, מצא את הסימניות על ידי לחיצה על הלחצנים קודם \ הבא.	

■  ניתן לבחור סימניה מתוך הרשימה הנגללת שבה מופיעות כל הסימניות שיש בקובץ.

• אם הסימניה שמורה כלחצן, אז לחיצה על הלחצן שלה תמצא את הסימניה.	

כדאי לציין: פעולת החיפוש שונה בין חיפוש רגיל לחיפוש של סימניות שמורות.

חיפוש ע"י הלחצנים קודם \ הבא - יחפש בכיוון ההוא עד שלא ימצא. 

חיפוש ע"י לחצן שמור - יחזור ויחפש שוב מראש הקובץ כשסיים לחפש באותו כיוון.
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חפש סימניה בכל הקבצים הפתוחים. 3

בשני  מסויימים  מקומות  לקשר  מאוד  קל  זאת,  אפשרות  )ע"י  הפתוחים.  הקבצים  בכל  סימניות  לחפש  אפשר 

קבצים אחד עם השני.(

• מסמנים האופציה "בכל הקבצים"	

• לוחצים על החץ הימני בצירוף מקש Shift. )האופציה הזאת לא פועלת כיוון השני )חץ שמאלי(.(	

• 	.Shift לוחצים על לחצן שמור בצירוף מקש

מצא כל סימניה. 4

ניתן ל"דפדף" בין כל הסימניות בלי התייחסות לשם הסימניה.
• מסמנים את האופציה "חפש כל"	

• 	.Ctrl לוחצים על הלחצנים ימינה / שמאלה בצירוף מקש

• הסקריפט כותב לתוך הדיאלוג ומדווח על אי-הצלחה בצורה שקטה ללא צורך בהתערבות המשתמש.	
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תוספות חשובות

כדי להגדיל יעילותו של הסקריפט בחיפוש מקומות בקובץ, הוספנו עוד שני סוגי חיפושים חשובים:

• אפשרות לייחס סימניה שמורה לקובץ מסויים.	

• אפשרות לחפש סימוני הערה וגם סימוני פרק בקבצים הפתוחים.	

התייחסות סימניה לקובץ ■

לחזית  המסויים  הקובץ  את  תביא  עליה  שלחיצה  כלומר,  מסויים.  לקובץ  תתייחס  שמורה  שסימניה  להגדיר  אפשר 

והסקריפט יחפש את הסימניה באותו קובץ.

)מלבד  אחר.  בקובץ  מסויים  למקום  בקובץ  דבר  לייחס  שימושי  זה 

אפשרות 3 בעמוד 2(

גם שימושי להיות ככלי להגיע לקבצים אחרים )וגם לפותחם(

דיאלוג. 1 להציג  כדי   ctrl עם  ביחד  "שמור"  על   לוחצים 

"שמור מתקדם"

מסמנים את המרובע בראש הדיאלוג. 2

רושמים בשדה את שם הסימניה. 3

בוחרים קובץ מהרשימה הנגללת. הרשימה מציגה שמות של כל . 4

הקבצים הפתוחים

לוחצים על "שמור". 5

לסימניה.  שבחרת  שם  עם  בדיאלוג  לחצן  יופיע  הנ"ל,  פעולות  אחרי 

פתוח,  לא  הקובץ  )אם  הסימניה.  את  ויחפש  לחזית,   - לסימניה  הקשור  הקובץ  את  תביא  הסימניה,  על  לחיצה 

הסקריפט ינסה לפתוח אותו.(
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חיפוש סימון הערה וסימון פרק ■

מאפשר לחפש את ההערה הקשורה בקבצים אחרים.

יש בהערה ההיא. במקום למצוא את  ורוצים לבדוק מה   ,22 נמצאים בקובץ הראשי בהערה  דוגמה לסימון הערה: 

הקובץ ואז למצוא את הסימון המבוקש, תוכל בקלות להגיע אליו בלחיצה אחת.

יש כמה סקריפטים שמשתמשים בסימוני פרק כדי לייחס מקום למקום. כגון סקריפט הפניות  דוגמה לסימון פרק: 

מקושרות - שותלים במקום שמפנים אליו סימון פרק P עם ערך כלשהו, ואח"כ במקום ההפניה שותלים בקובץ סימון 

פרק p )קטן( עם אותו מספר. במקום להגיע אליו ע"י חיפושים, תוכל להגיע אליו בלחיצה אחת ע"י סקריפט זה. 

החיפוש עובד על כל הקבצים הפתוחים.

הפעלה:

בוחרים את הסימון שבה אתה רוצה לחפש. 1

• צריך לבחור את הסימון, ורק אותו. באופן אחר, זה לא יפעיל את החיפוש הזה.	

לוחצים על לחצן "הבא". 2

הסקריפט יחפש את ההערה או את הסימון פרק בכל הקבצים הפתוחים.

• במצב הערה, הסקריפט ידלג על הקובץ הנוכחי, משא"כ במצב פרק, שמחפש גם בקובץ הנוכחי - כל אחד 	

לפי עניינו.
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עדכון 1.2

בעדכון זה הוספנו כמה אופציות:

הוספנו בדיאלוג לחצן "מחק". 1

לחצן זה נועד למחוק אחד מלחצנים השמורים בדיאלוג. אם יש שם סימניה בשדה, לחיצה על לחצן זה ימחק את 

אותו סימניה מרשימת סימניות השמורים )בקובץ סגנון(.

שיפרנו שיפור גדול בחיפוש ב"כל הקבצים". 2

בעבר, הסקריפט לא לקח בחשבון את סידור הקבצים, ולכן אם היית בקובץ א, וחיפשת עד שהגעת לקובץ ב, אם 

חיפשת שוב אותה סימניה, הסקריפט היה חוזר לקובץ א. כעת, הסקריפט יודע לחפש קדימה בסידור הקבצים 

ויחפש בקובץ ג.

הוספנו אופציה בדיאלוג להגדיר שהסקריפט יחפש כל סימניה בלי להתייחס לשם.. 3

נוח ללחוץ כל פעם על  זה לא  רוצים לחפש הרבה סימניות בלי להתייחס לשם,  כי לפעמים אם  התועלת בזה, 

ctrl, אז למקרים אלו, הוספנו אופציה הזאת.

הוספנו אופציה בדיאלוג להגדיר שהסקריפט יחפש בכל הקבצים הפתוחים.. 4

התועלת בזה, כנ"ל במספר 2.

הוספנו עוד שני הגדרות בסקריפט. 5

הגדרת רוחב הדיאלוגא - 

הגדרת שפת ברירת מחדל של השדה )ב"מ הוא אנגלית, ואפשר לשנותו לעברית(ב - 

בשם  "סעיף"  יש  הקובץ  בתוך  התג.  שבתקיית   dmd.ini בקובץ  ידנית  בצורה  רק  להגדרה  ניתנים  אלו  הגדרות 

אין כזה  ואם  אין כזה קובץ בתקיית התג, תיצור אותו,  )אם  וכמו שנתבאר עכשיו:  "]BookMarks[" ומתחתיו מגדירים 

סעיף, תקליד אותו בעצמך(

כדי להגדיר את רוחב הדיאלוג, יוצרים בסעיף הנ"ל שורה חדשה וכותבים כך: SZ=X כשX הוא הערך. ערך א - 

זה אינו עצם רוחב הדיאלוג, אלא תוספת  למה שמוגדר בב"מ.

כך: ב -  וכותבים  הנ"ל  בסעיף  חדשה  שורה  עושים  מחדל,  בברירת  עברית  יהיה  השדה  ששפת  להגדיר  כדי 

RTL=1, ז"א, שהשדה יהיה מימין לשמאל ובעברית.
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