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יותר  טוב  לשלוט  כדי  דו״ח  ויצירת  ועוד(  התוכנה,  של  האפשרויות  כל  )כולל  לחיפוש  עוצמתי  ככלי  משמש  הסקריפט 

בפרוייקט שעלינו לבצע.

.Global Search הסקריפט נקרא על שם "חיפוש גלובלי" באנגלית

תיאור ומעלות הסקריפט

• חיפוש בו זמנית במס׳ קבצים פתוחים.	

• אפשרות לבחור מס׳ קבצים מתיקיות שונות ולחפש בהם בו זמנית.	

• אפשרות להגדיר רשימה של קבצים )בקובץ ini( ושהסקריפט יחפש בהם - אפילו אם אינם פתוחים.	

• הסקריפט יוצר דו״ח מפורט על מס׳ המופעים שמצא עם פירוט של חלוקה לעמודים.	

• ניתן גם ליצור דו״ח שלם על כל הקבצים עם פירוט כנ״ל.	

• אפשרויות חיפוש מתקדמים עם כל הג'וקרים שיש בתג )גם החדשים(.	

סקריפט "GS"  —  חיפוש גלובלי
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תיאור מורחבת

של  האפשרויות  כל  את  נותן  הסקריפט  של  החיפוש  פרוייקט.  בתוך  בחיפוש  ועוצמה  שליטה  נותן  זה  סקריפט 

התוכנה )גם האופציות החדשות, חוץ מהתייחס לתכונות(, ומוסיף דברים חשובים. עיקר הכוח של הסקריפט הוא 

בחיפוש על הרבה קבצים, ודו"ח התוצאות, וכדלהלן.

חיפוש ■

החיפוש של הסקריפט הוא מאוד דומה לחיפוש של התוכנה וממילא יהיה קל לכל משתמש תג להשתמש בו. 

הסקריפט נותן את כל האפשרויות חיפוש שהתכונה נותן, חוץ מהתייחסות לתכונות.

הרבה  מיוחדים.  מתווים  להתעלם  האפשרות  הוא  נותן  שהסקריפט  ונחמדה  גדולה  מעלה  חשובה:  מעלה 

פעמים רוצים לחפש משהו בקובץ אבל התוכנה לא מוצא אותו מחמת שיש איזה תו מיוחד מפריע, כגון קודים 

או רווח קבוע או אילוץ סוף שורה או הוספת גוף ועוד כדומה. המשתמש צריך ליכנס לחיפוש, לסמן ג'וקרים, 

אפשר  זה,  בסקריפט  כראוי.  הטקסט  את  לחפש  כדי  אלו  מיוחדים  תווים  של  האפשרויות  כל  את  ולהוסיף 

לעשות כל זה בסימון אפשרות אחד!

חיפוש ברב קבצים: ■

כאמור, הכוח הגדול של הסקריפט הוא באפשרות לחפש על ידו בהרבה קבצים בבת אחת. מי שעובד בפרוייקט 

עם הרבה קבצים, או מי שעורך ספר ויש לו כמה קבצים, חיפוש זה יהיה ללא תחליף!

אפשרויות הגדרת הקבצים:

• קובץ הנוכחי: פשוטו כמשמעו, כולל אפשרות דו"ח כדלהלן.	

• כל קבצים הפתוחים: הסקריפט יחפש את מה שבתיבת חיפוש בכל הקבצים הפתוחים. לפעמים, צריכים 	

לחפש רק בקבצים פתוחים כגון שרוצים להחליף רק בקבצים מסויימים של הפרוייקט, או שמדובר בקבצים 

במקומות מפוזרים.

• של 	 קבצים"  "פתח  של  דיאלוג  )כגון  מדיאלוג  לבחור  אפשרות  נותן  הסקריפט  דיאלוג:  ע"י  קבצים  בחירת 

התוכנה( את הקבצים שבהם רוצה לחפש. אפשר גם לבחור מכמה תקיות שונות. במצב זה, הסקריפט יוצר 

דיאלוג עם שמות הקבצים ותוכל לסמן ולבטל סימון מאיזה קבצים לחפש.

• סט קבצים: זה כלי עצום לבעלי פרוייקט גדול! המשתמש עושה רשימה של קבצים במחשב שלו, לא משנה 	

איפה הם מונחים, וקורא לו שם. אח"כ אפשר לבחור "סט" זה מרשימה נגללת שבדיאלוג והסקריפט יחפש 

בכל הקבצים שברשימה.

• בא 	 כעת  רצית  אם  נפרדת.  בתקייה  נמצא  התורה  של  ספר  וכל  חומש,  פרוייקט  יש  בזה:  לתועלת  דוגמא 

הצורך לחפש מלה בכל הקבצים. אם הגדרת כל הקבצים בסט, תוכל לחפש בכולם בבת אחת בקלות!

• עכשיו 	 עצמו.  בפני  בתקייה  נמצא  ספר  כל  ועוד.  מחזורים  סידור,  הוציאו  תפלה.  ספרי  הוצאת  דוגמא:  עוד 

ובלחיצה אחת  רוצים לברר איך נקדו מלה, או איך כתבו הוראה מסויימת. עושים סט של כל קבצים אלו, 

מחפשים בכולם!
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תוצאות החיפוש ■

החיפוש.  תוצאות  הצגת  הוא  הסקריפט  של  חשובה  מעלה  עוד 

הסקריפט מציג תוצאות חיפוש בשני דרכים:

• התוצאות. 	 עם  דיאלוג  מציג  הסקריפט  החיפוש,  אחרי  בדיאלוג: 

במצב רגיל, יש בדיאלוג לחצן אחד לכל קובץ שבה נמצא הטקסט, 

ואז  סגור(.  היה  אם  )אפילו  לחזית  הקובץ  את  יביא  עליו  ולחיצה 

אפשר להגיע למיקום הטקסט ע"י לחיצה על לחצן "הבא". במצב 

כל  של  שם  שמצגי  מתקדם,  מאוד  דיאלוג  יוצר  הסקריפט  דו"ח, 

העמודים  כל  של  נגללת  רשימה  עם  הטקסט,  נמצא  שבה  קובץ 

שבהם נמצא הטקסט, וגם הכמות.

• יהיה 	 החיפוש  אחרי  דו"ח,  להוציא  בסקריפט  כשמגדירים  דו"ח: 

נקי  דו"ח  במסך  יציג  עליו  ולחיצה  מלא"  "דו"ח  בדיאלוג  לחצן 

ניתן  זה  דו"ח  הטקסט.  נמצא  איפה  על  מדוייקת  מידע  עם  וברור 

להעתקה ולהדבקה, כך שתוכל לעבור על עמודים אלו בזמן אחר, 

או לשלוח אותו למישהו אחר.
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הוראות להפעלת הסקריפט

בחר סט הקבצים שבהם לחפש. 1

יש כמה אפשרויות של חיפוש ברשימת קבצים )בוחרים מתוך רשימה הנגללת שבדיאלוג(:

הקובץ הפעילא. 

כל הקבצים הפתוחיםב. 

בחר קבצים מתיבת "פתח קבצים"ג. 

• כלומר, הסקריפט מאפשר לך לבחור קבצים מכל קצות המחשב מתוך הדיאלוג של "פתח קובץ". לחיצה 	

על ׳בחר קבצים׳ ברשימה הנגללת, פותח דיאלוג כדי לבחור קבצים.

אם תרצה לבחור קבצים נוספים מתיקיה אחרת, לחץ על ׳אישור׳, גש לתיקיה הנוספת, בחר את הקבצים, 

לסיום לחץ על ׳ביטול׳. הקבצים מופיעים בחלון בקצה הימני של המסך. באפשרותך לבטל סימון של קובץ 

מסויים ברשימה זו.

כשרוצים לצאת מהתיבת שיחה, לוחצים על "ביטול" = יציאה מהדיאלוג, ורשימת הקבצים שבחרת נשמרה.

לפי סט שהגדרת בקובץ iniד. 

• כלומר, הסקריפט מאפשר לך לשמור סטים של קבצים בקובץ ini. לדוגמה, אם עובדים על משנה ברורה, 	

מגדירים קבוצה בשם "משנה ברורה" ושם רושמים את כל הקבצים שקשורים לפרוייקט הזה. כל קבוצה 

שתגדיר בקובץ ini יופיע ברשימה הנגללת מתחת לקו מפריד )עיין להלן להוראות מפורטות.(

מציגים את תיבת החפש של הסקריפט.. 2

• הסקריפט לא משתמש בתיבת חפש של התוכנה, אלא, מיד בהפעלת הסקריפט, מוצג קובץ בתחתית המסמך 	

דומה לתיבת חפש של התוכנה בשם "GS_Find". הסקריפט מחפש הטקסט שכותבים בתיבה הזאת.

• להציג או להסתיר את התיבה הזאת, לוחצים על הלחצן "הצג / הסתר תיבת חפש". הסקריפט מזהה לבד אם 	

להסתיר או להציג לפי מצבו של החלון בשעת הלחיצה.

בחר בלחצן שפה כדי להחליף את שפת הכתיבה וכיוון הסמן מימין לשמאל בתיבת ׳חפש׳.. 3

• בפעולה הזאת, אם כבר היה טקסט בתיבת ה-חפש, הסקריפט ישאל אם ברצונך לשמור את הטקסט כשמחליף 	

את הכיוון או למחוק אותו.
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כותבים טקסט לתיבת חפש של התוכנה. 4

• אפשר להכניס טקסט נבחר לתיבת ה-חפש ע"י לחיצה באמצעות הלחצן בדיאלוג. 	

בוחרים אפשרויות החיפוש. 5

• הסקריפט נותן כל אפשרויות חיפוש של התוכנה חוץ מאפשרויות להתייחס לתכונות.	

• כלומר, בקלות 	 מיוחדים לתג.  תווים  והיא להתעלם מכל  נותן,  לא  נותן אפשרות מאוד חשובה ש׳תג׳  הסקריפט 

ועוד.  המיוחדים  הרווחים  מיני  כל  קבוע,  רווח   ,Z+ואלט  F+אלט סימוני  גוף,  פקודות  קודים,  מכל  להתעלם  תוכל 

אופציה הזאת לא מתעלמת מסופי פסקה, סוף שורה ורווח קשיח. כך תוכל לחפש טקסט בלא לדאוג אם יש בין 

האותיות/המילים קודים ופקודות...

יצירת דו"ח על תוצאות החיפוש. 6

• בב"מ, הסקריפט אינו יוצר דו"ח על תוצאות החיפוש. אם רוצים דו"ח, צריכים לסמן את האופציה בדיאלוג הראשי. 	

הסקריפט יוצור קובץ דו״ח ובו כל המופעים שהסקריפט מצא - באיזה עמודים מצא, וכמה מופעים בעמוד.

לחץ על ׳חפש׳. 7

הסקריפט מתחיל לחפש. הזמן הדרוש לפעולה תלוי כמובן בכמות הקבצים וגם בארכם... )כעת אין הסקריפט מציג 

את התקדמותו בחיפוש, אז המתן בסבלנות מס׳ שניות שצריך לחיפוש. בקרוב נוסיף התקדמות בעז"ה(.

• כשמסתיים החיפוש, נפתח דיאלוג נוסף עם תוצאות החיפוש.	

• כל קובץ שבה נמצא הטקסט שחפשת, יוצר לחצן בדיאלוג כדי להגיע אליו )ראה מספר 8(.	
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הדיאלוג המשני. 8

כנ"ל, בתום החיפוש, הסקריפט מציג דיאלוג עם התוצאות.

מראה הדיאלוג משתנה לפי אופציה של "צור דו"ח".

בלי אופציה "צור דו"ח" הדיאלוג נראה כמו בתמונה הראשונה.א. 

• שמות הקבצים שבהם נמצא הטקסט, מופיעים בדיאלוג כלחצן.	

• לחיצה על לחצן שם הקובץ, מציג את הקובץ בהופעה הראשונה של 	

הטקסט שחיפשת.

• לחצנים ׳הקודם׳ ו-׳הבא׳ מחפשים קדימה ואחורה בקובץ הפעיל.	

כמו ב.  נראה  הדיאלוג  דו"ח",  "צור  של   האופציה  את  הפעלתם  אם 

בתמונה השניה.

• כל המידע של התוצאות מופיע ברשימה הנגללת.	

• מעל השדה יופיע שם הקובץ.	

• הטקסט 	 של  ההופעות  כמות  יוצגו  הרשימה  של  בשדה 

הנמצא, ובסוגריים את מס׳ העמודים שבהם המופעים.

• בשורה ראשונה ברשימה מוצג שם הקובץ, בחירתו יציג את 	

הקובץ במקום ההופעה הראשונה של הטקסט שחיפשת.

• בשורה שניה יופיע המידע כנ"ל )מס׳ המופעים והעמודים(.	

• יופיע רשימה של כל העמודים שבהם נמצא 	 משם והלאה, 

באותה  ההופעות  כמות  יופיע  בסוגריים  ולידו  הטקסט, 

עמוד. לחיצה על אחד מהם, מציג את אותה עמוד ובהופעה 

הראשונה של הטקסט.

• התוצאות. 	 ובו  הפלט  קובץ  את  לראות  כדי  ׳דוח׳  על  לחץ 

באפשרותך לשמור את הקובץ.

• יפתח 	 הלחצן,  על  לחיצה  ע״י  שלם׳  ׳דוח  לקבל  באפשרותך 

קובץ ובו תוצאות החיפוש של כל הקבצים.

http://dmdScripts.co.il/gs
http://dmdScripts.co.il/gs
mailto:magenAvraham26%40gmail.com?subject=Script%20GS
http://dmdScripts.co.il

