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וצפופות מפוזרות  שורות  חיפוש    —   “SM“ סקריפט 

תיאור הסקריפט

חיפוש שורות מפוזרות / צפופות לפי מידת רוחב הרווח בין האותיות וטיפול בהן.

.Shurot Mefuzarot :שם הסקריפט "שורות מפוזרות" באנגלית

• הסקריפט נותן מגוון אפשרויות לתיקון המצב, כפי שיפורט להלן.	

פעולות הסקריפט

הסקריפט מוצא חריגים מהגדרות הרווח בין מילים.. 1

מאפשר לפתור הבעיה בדרכים שונות: רווח, הצרה, פיזור.. 2

מאפשר לתקן לפי בחירה / שורה / פיסקה.. 3

הסקריפט מאוד ידידותי בכך שמאפשר הגדלה והקטנה של הפרמטר ע"י לחצן ]בצירוף מקשים המאפשרים קפיצות . 4

שונות[.
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חיפוש שורות מפוזרות

הסקריפט מאפשר חיפוש רווחים שחריגים לפי ההגדרות שהמשתמש מגדיר.

• יש שני הגדרות שניתן להגדיר:	

רווח רחב מ...

רווח צר מ...

יכולים  אבל  מהם,  אחד  להגדיר  הפחות  לכל  צריך 

להגדיר שניהם והסקריפט יבדוק שניהם.

• חריגים, 	 רווחים  עם  שורה  מוצא  כשהסקריפט 

הסקריפט:

בוחר את השורה.. 1

כותב בדיאלוג )מעל הלחצן "חפש הבא"( את . 2

הערך של הרווח שמצא.

סוג . 3 איזה  לזהות  כדי  בימין  מיוחד  סימון  שם 

חריג מצא - רחב או צר.

• לא 	 הם  חריגים  רווחים  הגדרת  להבין:   חשוב•

האקטואלי  ברוחב  אלא  בקוד  המוגדר  הרווח  לפי 

מוגדר  שהרווח  להיות  יכול  לדוגמה:  הרווח.  של 

במקסימום של 0.6, אבל כיון שהשורה אינה יכולה להכיל עוד מלה, יוצא שהיא מפוזרת מדי, והרווח הוא בעצם 0.9!

זאת השיטה לבדיקה של רווח חריג.
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תיקון שורות מפוזרות

תיקון  בעבודת  שמקילים  כלים  כמה  נותן  הסקריפט 

השורות החריגות.

WS - רווח בין מלים. 2

XS - הצרת אותיות. 3

ADD - רווח בין אותיות. 4

אז . 5 דניאל(,  )של   LineBrk סקריפט  במחשב  יש  אם 

הסקריפט נותן אפשרויות של הסקריפט הנ"ל. 

הוראות השתמשות בכלים ■

כשהסקריפט מצא שורה חריגה, הוא:

בוחר את השורה החריגה.. 1

כותב לשדות הדיאלוג את הנתונים של הטקסט הנמצא כדי שתוכל לשנות אותם.. 2

כעת תוכל לערוך את התכונות של הטקסט כדי לתקן

• כברירת מחדל, כלי התיקונים משפיעים על השורה החריגה בלבד. אבל, ניתן להגדיר שיטפל בכל הפסקה )אם 	

הפסקה עוברת עמוד, אז מתחילת הפיסקה עד סוף העמוד( או רק על הבחירה.

תוכל לערוך כל נתון בנפרד ע"י:

כתיבה ישירה לשדה של אותה תכונה. 3

לחיצה על לחצני פלוס ומינוס שמתחת השדה של אותה תכונה. 4

תוצאת הפעלת הלחצנים פלוס ומינוס שונה בין התכונות:

WS - בקפיצות של 05.
XS וADD -  בקפיצות של 01.

הלחצנים עובדים גם עם צירופי מקשים. )ראה לוח הצירופי מקשים בעמוד הבא(

ליין ברייק ■

כאמור, אם הסקריפט מוצא את סקריפט LineBrk במחשב )בתיקית התג או בתיקיה הנוכחית( אז הוא יוסיף עוד 3 

לחצנים בדיאלוג:

"ליין ברייק" - מפעיל את פעולת הסקריפט. 1

"מחק ל"ב" - מפעיל את פעולת "מחק" של הסקריפט. 2

"הצג דיאלוג ל"ב" - מציג את הדיאלוג )הפעולות הנ"ל מפעילים את הסקריפט ברקע(. 3
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לוח צירופי המקשים ללחצנים פלוס ומינוס

:WS להגדרת

הערך הבסיסי הוא 05. - לחיצה על פלוס מגדיל 05. ולחיצה על מינוס מפחית 05.

CtrlShiftCtrl+ShiftAltAlt+Shiftלחיצה עם:

מינוספלוסמינוספלוסמינוספלוסמינוספלוסמינוספלוס

ערך הבסיסי
כפול:

1.522.50.50.1

ההשפעה לכיוון ההוא 

תהיה
.075.1.125.025.005

התוצאה בדוגמה 
שהרווח היה 0.7

.775.625.8.6.825.575.725.675.705.695

:ADD וגם XS להגדרת

הערך הבסיסי הוא 01. - לחיצה על פלוס מגדיל 01. ולחיצה על מינוס מפחית 01.

CtrlShiftCtrl+ShiftAltAlt+Shiftלחיצה עם:

מינוספלוסמינוספלוסמינוספלוסמינוספלוסמינוספלוס

ערך הבסיסי
כפול:

1.522.50.50.1

ההשפעה לכיוון ההוא 

תהיה
.015.02.025 .005.001

התוצאה בדוגמה ש
XS היה 1

1.015.9851.02.981.025.9751.005.9951.001.999

התוצאה בדוגמה ש
ADD היה 0

.015 +.015  -.02 +.02  -.025 +.025  -.005 +.005  -.001 +.001  -
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