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הפניות בדיקת    —   "CPN" סקריפט 

תיאור הסקריפט

הסקריפט נועד לעזור בבדיקת הפניית עמודים.

הסקריפט לא עושה את עבודת ההפניות עצמה, )לזה כבר יש שני סקריפטים, 

ואחד ליצחק רוזנבלום(, אלא, או אחרי פעולת הסקריפטים הנ"ל,  אחד לדניאל 

או אחרי שהכנסת הפניות בצורה ידנית, הסקריפט הזה עוזר לבדוק ולברר 

שההפניות אכן נכונות.

- Check Page Numbers שם הסקריפט הוא ע"פ ר"ת 
פירוש "בדוק מספרי עמודים".

פעולת הסקריפט

• להגדרות 	 לקמן  )ראה  הקובץ  בתוך  ההפניה  את  מחפש  הסקריפט 

החיפוש(, מגלגל את הקובץ עד מקום ההפניה שמצא, ובאותו זמן מציג 

הטקסט  את  רואים  בכך,  מפנה1.  ההפניה  שבו  העמוד  של  תצוגה  דף 

לפניך  מוצג  ובצד   ,"27 עמוד  לקמן  "ראה  )לדוגמה(   2 שבעמוד  ההפניה 

עמוד 27, ובקלות יכולים לברר אם הוא העמוד הנכון.

עבודה שלקח לי שעה, לוקח לי עכשיו 10 דקות!

אפשרויות הסקריפט

• ניתן להגדיר שהסקריפט יעבוד על שני קבצים. כלומר, יחפש את ההפניות 	

בקובץ אחד, ויציג עמוד מקובץ אחר. )כעת, הסקריפט משודרג לעבוד גם 

בהרבה קבצים, ראה אודות העדכון בעמוד 4.(
• ניתן לחפש אותיות, מספרים רגילים, וגם מספרי רומי.	
• ניתן להגדיר איזה מספרים לחפש ע"י קידומת. אפשר בקידומת מלה, קוד או פרק.	
• אפשר לחפש גם "ראה למטה" - הסקריפט יציג את אותו עמוד.	
• אפשר לחפש גם "ראה בעמוד הבא" - הסקריפט יציג את עמוד הבא.	
• אפשר להפעיל כל חיפוש בפנ"ע, או את כולם בב"א.	
• ניתן לשמור את הגדרת הקידומת לרשימה שבסקריפט.	
• אפשר להגדיר שהסקריפט יגלגל את הקובץ ויציג טקסט שמצא.	

• אפשר להגדיר שהסקריפט יציג את טקסט הנמצא בדף תצוגה.	

• אפשר גם להציג את כל הדף של הקובץ הראשי.	

1 הסקריפט מציג העמוד ע"י סקריפט פייג'ס+. אם אין לך את הסקריפט הנ"ל, סקריפט CPN לא יעבוד ויציג הודעת שגיאה.

 אפשר להוריד

 סרטון )קצת ישן(

 על הסקריפט

מכאן
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הסבר הסקריפט - פעולותיו ואפשרויותיו

קודם כל צריכים להכין את הסקריפט:

מגדירים מה לחפש
יש שלשה סוגי חיפוש: מספר עמוד, "ראה עמוד הבא", "ראה למטה".

ונסביר כל אחד בפנ"ע:

מספר עמוד ■
הסקריפט יחפש הפניה למספר עמוד מסויים כגון "ראה עמוד 27". הסקריפט יכול 

לחפש מספרים רגילים, אותיות, ומספרי רומי.

כיון שיכול להיות שיש מספרים בקובץ חוץ מהפניית עמודים, ניתן להגדיר קידומת 

מסויימת למספרי ההפניות. וזה נצרך יותר כשמחפשים הפניה לעמוד ע"י אותיות, 

דאיך הסקריפט יכול לברר מהו הפנייה ומה לא. הסקריפט יחפש כל ה'מספרים' 

הבאים אחרי הקידומת.

וקידומת  קוד,  קידומת  מלים,  קידומת  להגדיר:  שאפשר  קידומות  סוגי  שלשה  יש 

סימון פרק.

קידומת מלים:

"קידומת  בשדה  הרצויה  הקידומת  את  וכותבים  "מילה"  אופציה  את  מסמנים 

למספר:" שבדיאלוג.
• בשמאל. 	 בתמונה  שרואים  )כמו  חיפוש  מחרוזת  להיות  יכולה  הקידומת 

עד  אחריו  הבא  טקסט  וכל  "עמוד"  מלה  יחפש  הכוכבית  ע"י  עמוד*,2 

שימצא מספרים.(
• לראות 	 שניתן  כפי  פשוטות  קידומות  כמה  הסקריפט  בתוך  מובנות  כבר 

בתמונה שבשמאל. כשלוחצים על החץ אצל השדה, נפתח רשימה נגללת 

עם רשימה של קידומות.
• מה 	 כל  הלחצן  .  ע"י  הרשימה  לתוך  מסויימת  קידומת  לשמור  אפשר 

יופיע מעל הקו שבראש הרשימה. מה  ע"י המשתמש,  לרשימה  שנשמר 

שמובנה בתוך הסקריפט יופיע למטה מן הקו ההוא.

קידומת קוד:
מסמנים את האופציה "קוד" וכותבים בשדה את מספר הקוד שמשמש כקידומת להפניית עמודים בקובץ.

• גם ניתן לכתוב בשדה CO[ 22[, והסקריפט יחפש מספרים הבאים אחרי קוד 22.	

קידומת פרק:
מסמנים את האופציה "פרק" וכותבים בשדה את יחוס הפרק שמשמש כקידומת להפניית עמודים בקובץ. לדוגמה: כותבים 

.P והסקריפט יחפש כל סימון מספר פרק עם ייחוס ,P

• 	.P והסקריפט יחפש מספרים הבאים אחרי כל מספר פרק ביחוס ,]CH[ P גם ניתן לכתוב בשדה

2 מה שמופיעה ברשימה הנגללת כוכבית לפני המלה, הוא רק שיבוש הדיאלוג.
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עמוד הבא ■

הסקריפט יחפש בכל הקובץ את המלים "עמוד הבא".

• צריכים לבחור או עברית או אנגלית.אם בוחרים אנגלית, הסקריפט יחפש "Next Page". )בנוגע לאנגלית, הסקריפט 	

מתעלם מהcase של האותיות.(

למטה ■

הסקריפט יחפש בכל הקובץ את המלה "למטה".

• צריכים לבחור או עברית או אנגלית. אם בוחרים אנגלית, הסקריפט יחפש "Below". )בנוגע לאנגלית, הסקריפט 	

מתעלם מהcase של האותיות.(

מגדירים הקובץ שממנו להציג

הסקריפט תמיד יחפש בקובץ שממנו הפעלת את הסקריפט.

זה שימושי מאוד, כגון לקובץ מפתחות )או לקובץ שני  יציג את הדף.  אבל ניתן להגדיר את הקובץ שממנו הסקריפט 

יכולים לבדוק כל  יציג את ההפניה הנמצאת בקובץ המפתחות מהקובץ הראשי. בכך  שמפנה לקובץ הזה(, הסקריפט 

קובץ המפתחות בכמה דקות.

• בוחרים קובץ מרשימה הנגללת שבדיאלוג.	

• ברירת מחדל של הסקריפט, שהקובץ שממנו הפעלת את הסקריפט, יוצג בשדה ההוא בדיאלוג.	

הפעלת הסקריפט

כדי להפעיל את החיפוש של הסקריפט, לוחצים על לחצן הרצוי:

• "מספר עמוד" - לחפש מספרים, אותיות וכו'.	

• "עמוד הבא" - לחפש עמוד הבא.	

• "למטה" - לחפש למטה.	

• "הכל" לחפש כל שלשה הדברים בבת אחת. 	

מקשי קיצור

הסקריפט עובד בדרך רץ על כל הקובץ, כלומר, הוא לא נפסק בכל הפניה שמצא, אלא הוא מוגדר להמשיך אחד אחר 

השני.

בשעה שהסקריפט מצא הפניה ומציג את העמוד, הוא מחכה למקש מהמשתמש:

• חץ שמאלה או אנטר - הסקריפט יחפש את ההפנייה הבאה.	

• חץ ימינה - יחזור להפנייה הקודם.	
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עדכון לעבוד עם רב קבצים

הסקריפט מעודכן להציג דף מכמה קבצים. כלומר, אם יש הפניות מקובץ אחד שמפנה להרבה קבצים, הסקריפט יודע 

לבדוק את הסימון פרק בכל הקבצים השייכים ולהציג הדף הנכון מקובץ הנכון.

הוראות שימוש: ■

"רב . 1 של  האופציה  את  מסמנים  הזאת,  אפשרות  את  להפעיל  כדי 

קבצים" שמופיע אצל שדה הראשון בדיאלוג. 

של . 2 ששם  לברר  צריך  קבצים"  "רב  האפשרות  את  שמסמנים  קודם 

סגנון  בקובץ  מוגדר  ההפניות  קבצי  שהגדרות  )כלומר  המקורי  הקובץ 

שלה( יופיע בשדה הראשונה. )במצב הזה השדה הראשון נהיה לא פעיל כיון שהגדרתו לא עושה כלום כי הסקריפט 

בודק בכל הקבצים. וגם כדי לנעול את שם הקובץ המקורי בתוכו.(

האפשרות הזאת עובד רק ע"י חיפוש סימון פרק - לא ע"י חיפוש טקסט ולא ע"י חיפוש קוד. בוחרים "פרק" וכותבים . 3

אותו בשדה השניה.

אם אחד או יותר מן הקבצים הרשומים אינם פתוחים, הסקריפט לא יפתח אותו אלא יודיע לך וישאל לך אם תרצה . 4

להמשיך על אף שאינו פתוח.

עדכון 2.6

בעדכון זה, הוספנו 3 אופציות לסקריפט שמוסיף לנוחיות השימוש בסקריפט:

גלגל הקובץ למקום טקסט הנמצא. 1

הצג דף תצוגה של שורת ההפנייה. 2

כברירת מחדל, כשהסקריפט מוצא מספר עמוד בתוך הטקסט, הוא 

מציג את העמוד של אותו הפנייה, ומגלגל את הקובץ טקסט למיקום 

ההפנייה כדי שתוכל לברר שהוא נכון.

וע"י  גדולות,  יציג דף תצוגה עם הטקסט של שורת ההפנייה באותיות  כעת, הוספנו אפשרות להגדיר שהסקריפט 

זה יותר קל לברר את ההפנייה.

יגלגל את הוקבץ למיקום  רוצים שהסקריפט  עדיין  להיות שגם אם הגדרנו להציג טקסט ההפנייה בדף,  יכול  אבל, 

ההפנייה כדי שנוכל לערוך אותו אם נצרך, לכן נתננו מקום להגדיר את שניהם.

הצג את הדף מקובץ הראשי.. 3

מקובץ  הדף  את  יציג  הסקריפט  מחדל  כברירת  הערות,  בקובץ  נמצא  ההפנייה  ומקום  קבצים,  רב  עם  כשעובדים 

הערות לבד. אבל, אם מסמנים את האפשרות הזאת, הסקריפט יציג את הדף מקובץ הראשי, ובכך תוכל לראות את 

הדף כפי שיודפס אמיתי - עם הכותרת, קובץ ראשי והערות.
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Dialogs in English Format
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