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הערה אות  גובה    —   “GovaAra“ סקריפט 

הסקריפט מטפל בהרמה של הכיתוב הקטן של אות הפנייה להאתים אותו למלה שצמוד אליו.

תיאור הסקריפט

הבעיה: ■

יש קובץ עם הערות )לדוגמה(, ויש בה אותיות קטנות שהוי 

אות  גודל  אלו  אותיות  של  בקוד  מגדירים  להערות.  הפניות 

שבצדה.  האות  ראש  מול  שיופיע  כדי  הרמה,  עם  קטנה, 

וההרמה  שונה  בגודל  טקסט  יש  שלפעמים  הוא  הבעיה 

זה! צריכים לשנות  פונט  לגודל  שהגדרת בקוד לא מתאים 

לפרק  בכותרת  הערה  כשיש  נמצא  )זה  ידני!?  הכל  את 

סדור  כמו  בספר  יותר,  ועוד  מרגיל,  יותר  שלו  שהפונט 

שמלא עם פסקאות עם פונטים בגודלים שונים(

הפתרון: ■

סקריפט גובה הערה! הסקריפט עובר על כל הקובץ ומגדיר 

את ההרמה של האות הקטנה לפי האות שאצלה. סופו של 

דבר, כל אות קטנה יופיע בדיוק איפה שצריך.

ה"לפני  את  לראות  ניתן  שמאל  בצד 

הסקריפט" ו"אחרי הסקריפט".

הגדרות  לפי  האותיות  ממקם  הסקריפט 

המשתמש.

יש דיאלוג שבה מכניסים את ההגדרות.

בשעה  אסביר  ההגדרות  של  ההסבר 

שרוכשים.

הסקריפט מטפל בהרמה של הכיתוב הקטן של אות הפנייה להאתים אותו למלה שצמוד אליו.

תיאור הסקריפט

הבעיה:

יש קובץ עם הערות )לדוגמה(, ויש בה אותיות קטנות 

שהוי הפניות להערות. מגדירים בקוד של אותיות אלו 

ראש  מול  שיופיע  כדי  הרמה,  עם  קטנה,  אות  גודל 

האות שבצדה. הבעיה הוא שלפעמים יש טקסט בגודל 

שונה וההרמה שהגדרת בקוד לא מתאים לגודל פונט 

זה! צריכים לשנות את הכל ידני!? )זה נמצא כשיש 

הערה בכותרת לפרק שהפונט שלו יותר מרגיל, ועוד 

יותר, בספר כמו סדור שמלא עם פסקאות עם פונטים 

בגודלים שונים(

פתרון:

סקריפט גובה הערה! הסקריפט עובר על כל הקובץ 

האות  לפי  הקטנה  האות  של  ההרמה  את  ומגדיר 

שאצלה. סופו של דבר, כל אות קטנה יופיע בדיוק איפה שצריך.

ה"לפני  את  לראות  ניתן  שמאל  בצד 

הסקריפט" ו"אחרי הסקריפט".

הסקריפט ממקם האותיות לפי הגדרות 

המשתמש.

יש דיאלוג שבה מכניסים את ההגדרות.

בשעה  אסביר  ההגדרות  של  ההסבר 

שרוכשים.

"GovaAra" סקריפט

קודם הפעלת הסקריפט

אחרי הפעלת הסקריפט

 מחיר הסקריפט: 150 ש"ח  או  $40
יש הנחות לקונים בחבילות

ניתן לרכוש את הסקריפט:

MagenAvraham26@gmail.com
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