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תיאור הסקריפט

בפרוייקטים  נצרך  זה  ביניהם.  שמקשרים  הקישורים  לפי  לקובץ  מקובץ  פרקים  סימוני  העתקת  מאפשר  הסקריפט 

שצריכים לזהות את התחלת הפרק כגון אם רוצים שהמספור של הקישורים יתחיל בכל פרק ממספר אחד ואין סימוני 

פרק בקבצי ההערות, או אם רוצים אותיות של הפרק בטקסט ועוד דוגמאות, ראה בהמשך.

Copy Chapters By Link :שהוא נוטריקון לשמו באנגלית CCBL שם הסקריפט הוא

תועלת הסקריפט

יש כמה דוגמאות למצבים שצריכים להעתיק קישורים מקובץ "אבא" לקובץ "בן" בהתאם, ויבואר לקמן. לזה נועד 

סקריפט זה, ומאפשר פעולה זאת בשלשה דרכים:

מקובץ אחד לקובץ אחד. 1

מקובץ אחד להרבה קבצים. 2

מהרבה קבצים לקובץ אחד. 3

"CCBL" סקריפט 
קישורים לפי  פרקים  העתק 
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הסבר מורחב

כמו שכתבנו למעלה, הסקריפט נועד למצבים שצריכים להעתיק סימוני פרק מקובץ לקובץ לפי הקישורים שמקשרים 

ביניהם. כדי להמחיש את צורך הסקריפט קצת יותר, נביא כאן כמה דוגמאות. מצב א יכלול את שני האפשרויות הראשונות 

הנזכרים בעמוד ראשון, ובמצב ב נתאר את הצורך למצב השלישי.

מצב א: ■
מכירים את המצב שמקבלים פרוייקט של קובץ הערות או רב טקסט, שההערות 

קישורים  ומכניס  טורח  המעמד  פרק.  בכל   1 ממספר  ממוספרים  להיות  צריכים 

בקובץ הראשי, אבל עכשיו מה? צריך לעשות אותו דבר לקובץ ההערות? ומה אם 

מדובר בקבצי רב טקסט שאז העבודה הוכפל פי כמה!?

להשוות  ותפקידו   ,CN הסקריפט  שם  בענין.  שעוזר  תג  עם  שבא  סקריפט  יש 

קובץ  לפי  הקישורים  את  לתקן  אופציה  גם  בה  ויש  קבצים,  שבשני  הקישורים 

הראשון. יוצא שאחרי הפעלת סקריפט הנ"ל )ובדיקת הפלט( הכל תוקן.

והביטוח,  הסדר  בגלל  ג"כ  הערות  הקבצי  בתוך  פרק  סימוני  שרוצים  יש  אבל, 

ומיספור  קישורים,  השוואת  סקריפט  עם  העבודה  את  חוסכים  שבכך  יותר  ועוד 

כל  על   CN סקריפט  להפעיל  שא"צ  עוד  מרוויחים  קבצים  )ובהרבה  יספיק.  רגיל 

הקבצים!( ]ועוד דוגמא חזקה למטה במצב ב'[

עוד דוגמאות:

• מאוד שכיח שיהיה הפניות בתוך הקובץ, כגון "ראה עמוד כג" 	

או "ראה פרק ג' סימן ד'". בדרך כלל משתמשים עם סקריפט 

הפניית קישורים לעשות את העבודה. אבל אם מדובר בספר 

שמחולק לפרקים, סקריפט הנ"ל רק יצליח אם יש סימוני פרק 

)כי בלא"ה לא יידע לקשר לקישור הנכון(.
• והמחבר 	 העימוד  את  עשינו  פרקים.  ע"פ  לעמד  ספר  קבלנו 

אומר שצריך תיקונים. מייצאים את הקובץ ושולחים אליו. הוא 

עושה תיקונים ומחזיר את הקובץ ושמת לב שהפרקים נמחקו 

או השתבשו. עכשיו רוצים להעתיק מקובץ הישן לקובץ החדש 

ע"פ הקישורים.

הספר,  גודל  וכפי  וקשה,  רבה  היא  העבודה  הנ"ל  דוגמאות  בכל 

קבצי-בת  כמה  שיש  טקסט  רב  בספר  מדובר  ואם  הקושי.  נגדל 

לקובץ הראשי, הוכפל העבודה פי כמה!

 בסקריפט שלנו אפשר בקלות להעתיק סימוני פרק

 מקובץ אחד לקובץ אחר,

 או אפילו לקבצים רבים אחרים,

בלחיצה אחת.

http://dmdScripts.co.il/ccbl
http://dmdScripts.co.il/ccbl
mailto:magenAvraham26%40gmail.com?subject=%D7%A1%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%98%20FIT_7
http://dmdScripts.co.il


“CCBL“ סקריפט 

magenAvraham26@gmail.com :יצירת קשר      |      dmdscripts.co.il :3אתר

מצב ב: ■
מדובר בפרוייקט רב טקסט שדורש שימוש עם סקריפט "חבר" 

של ר' דניאל.

הערות  קובץ  מהם  אחד  שלכל  קבצים  שני  שיש  כך  הוא  המצב 

מחוברים  ההערות  קבצי  שני  יהיו  שבספר,  רוצה  המחבר  נפרד. 

משוייכים  שקישוריהם  קבצים  שני  שיהיה  יוצא  אחד,  לטקסט 

לקובץ שלישי.

לדוגמא, משנה ברורה של הוצאת "דרשו" - יש בספר הערות על 

וגם על הביאור הלכה. ההערות על שני הספרים  המשנה ברורה 

נמצאים בתוך טקסט אחד, והם ממוספרים מאחד בכל פרק. )ויש 

עוד דוגמאות(

מה שצריך כאן הוא כפול:

היינו א -  ההערות,  לקבצי  מהשו"ע  פרק  סימוני  להעתיק  צריך 

להשתמש  מספיק  לא  )וכאן  הלכה.  וביאור  ברורה  המשנה 

עם סקריפט השוואת קישורים שהזכרנו במצב א' כי במקרה 

כדי  ההערות  בקבצי  הפרק  סימוני  עצם  את  צריכים  הזה 

שנוכל להעתיק אותם משם לקובץ השלישי.(

אחרי שיש סימוני פרק בקבצים הנ"ל, צריך למזגם לתוך קובץ ההערות השלישי במקומות הנכונים, מה שדורש ב - 

הרבה עבודה - הרבה יותר מהמצב הראשון.

 בסקריפט שלנו אפשר בקלות לסדר את שני השלבים הנ"ל,

 מעתיק מקובץ אחד להרבה קבצים,

 ואז מעתיק מהרבה קבצים לקובץ אחד -

שתי לחיצות בלבד! *

 מה שעד עכשיו מעמדים היו אומרים "אי אפשר"

עכשיו אומרים "בשמחה"

* למצב זה, ראה גם סקריפט NCBP שעובד בהתאם בפרוייקט כזה ופועל אחרי סקריפט זה כדי למספר את הקישורים כראוי.
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