
סקריפט זה נותן אפשרות להוסיף מעין תפריטים בתג.

אחת הבעיות הידועות בתג הוא חוסר מקום בתפריטים.

פעולה  שעושה  אחת  פקודה  להיות  יכול  זה  חיצוניות.  פקודות  ע”י  ופונקציות  אפשרויות  הוספת  מאפשרת  תג  כידוע, 

מאפשר  תג  סקריפטים,  והפעלת  חיצוניות  פקודות  שימוש  בענין  להקל  כדי  סקריפט.  להפעיל  פקודה  או  מסויימת, 

.tag.ini שמירת פקודות בתוך התפריטים ע”י הגדרתם בקובץ

 הבעיה היא שאפשר להכניס קיצורים אלו רק תוך שני תפריטים; תפריט קובץ ותפריט סקריפטים. ממילא יש שני בעיות,

1. שאין מספיק מקום בתפריטים אלו לאחוז את כל הקיצורים.  2. אפילו אם יש, זה נהיה בלאגן שלם כי אין דרך לעשות 

בהם סדר.

לצורך זה יצרנו סקריפט זה: ”תפריטים”. ע”י הסקריפט, אפשר בקלות ליצור מעין תפריטים חדשים בלי גבול, ובכך זה 

מאוד קל לשמור הרבה קיצורים וגם לשמור על סדר. 

את  לסגור  כדי   .ESC מקש  ע”י  בטעות  ייסגר  שלא  כדי  נעול  יהיה  הדיאלוג  במסך,  פתוח  תפריט  להיות  נועד  שזה  כיון 

הדיאלוג תגלגל את הדיאלוג למטה ותמצא לחצן ”סגור”.

הסקריפט עובד לפי הגדרות בקובץ איני - myMenus.ini. וכדי לאפשר עריכה בקלות, הוספנו לחצן ”פתח איני” בסוף 

הדיאלוג.

הסבר מלא על ההגדרות בעמוד הבא.
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הסבר ההגדרות

נסביר עכשיו את ההגדרות שניתן להגדיר.

בקובץ ה ini שייך 3 מיני קבוצות )קבוצה נקראת השם שבתוך סוגריים מרובעות - כל מה שתחתיה היא בקבוצה ההיא(.

זה לא נוגע למשתמש בכלל.  - [IniVersion]

[Settings] - כאן מגדירים הגדרות גלובליים.

[_myScripts] - כל קבוצה שמתחיל בשם זה מייצר תפריט ראשי חדשה. השם הפרטי כותבים אחרי הקו תחתי.

לדוגמה: [תפריט שלי_myScripts] יצור תפריט בשם ”תפריט שלי”. אפשר להגדיר קבוצה אחת בלי שם פרטי והסקריפט 

.”scripts“ יתן לה שם

:SettingS אלו הן ההגדרות שניתנים להגדיר תחת קבוצת

שורה 2 = סוג לחצן לתפריט הראשי - או לחצן רגיל או לחצן טקסט. ברירת מחדל )בערך 0( הוא לחצן טקסט, ואם רוצים 

להגדיר אותו ללחצן רגיל - נותנים לה ערך 1.

או  מודגש  טקסט  להיות  האם  טקסט,  בלחצן  בחרתם  אם   =  3 שורה 

של  ערך  נותנים  להדגיש,  מודגש.  לא  הוא  מחדל  ברירת  רגיל.  טקסט 

רק  לא   - התפריטים  בכל  טקסט  לחצני  לכל  שייך  זאת  ]הגדרה   .1

לתפריטים הראשיים[.

שורה 4 = גובה הדיאלוג. היו כמה משתמשים שאמרו שהגובה היה מדי 

קצר וחתך קצת מן האותיות. לכן יש הגדרה הזאת. בברירת מחדל הערך 

הוא 25, אז אם זה קצר מדי תגדיל את המספר עד שיהיה טוב.

המשני  שהתפריט  הוא  מחדל  הברירת  ואילך,   2.1 מגירסה   =  5 שורה 

בשיטה  שיפתח  רוצים  אם  לו.  הראוי  בגודל  נפרד  כדיאלוג  נפתחת 

.wide הישנה, תן לו ערך

שורה 6 = צבע של הרקע של הדיאלוג. אפשר לתת כל צבע שתרצה ע”י 

נתינת ערך RGB. לדוגמא, לסוג כחול אפשר להגדיר: 0,64,128

.RGB שורה 7 = צבע של שמות התפריטים. גם כאן אפשר לתת כל צבע שתרצה ע”י נתינת ערך

שורה 8 = צבע של שם התפריט הפעיל. הגדרתו כנ”ל.

[Settings]

Button_Type=0 ;0=Text, 1=Push

Bold_Text=1

MainBoxHeight=

DropType=2

MainBackgroundColor=

DefaultFontColor=

ActiveFontColor=

Dlog_XY=886,-67

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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ההגדרות שניתנים להגדיר תחת כל קבוצה בפני עצמה: ■

שורה 2-4 = כאן הגדרנו לחצנים שיוצג תחת תפריט ”הדפסה”. 

ניתן לכתוב  כותבים שם הלחצן, סימן שווה, הפקודה להפעיל. 

כמה פקודות בלחצן אחת ע”י כתיבת || בין פקודה לפקודה.

שורה 5 = רוחב הלחצן של  שם הקבוצה בתפריט הראשי.

שורה 6 = רוחב הלחצנים בתפריט זה. )ברירת מחדל 50(

שורה 7 = סוג הלחצנים בתפריט זה. )הגדרות כנ”ל(

שורה 8 = כמה טורים יהיה בתת-התפריט

איזה תת-תפריט מחזיר  = כברירת מחדל, לחיצה על   9 שורה 

כאן  העליונה(.  שורה  רק  )כלומר,  הראשון  למצב  הדיאלוג  את 

ניתן להגדיר שהתפריט יישאר פתוח כדי לראות עדיין את התתי תפריט.

[myScripts_הדפסה]

"run file "paginate.lib=הדפסה רגילה

"run file "arot.lib=הדפסה הערות

"run file "RavTxt.lib=רב טקסט

Menu_Box=40

Buttons_Box=12

Button_Type=1

cols=4

noClose=1

1.
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4.
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7.

8.

9.
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הגדרת מקשי קיצור

אפשר להגדיר מקשי קיצור ללחצנים שבסקריפט.

אפשר להשתמש בכל תו שניתן להקליד - כל האותיות ומספרים, וכן סימני פיסוק וכדומה.

המקשי קיצור הויין תלוי רישיות. לכן מקש e ומקש E הויין שני מקשים שונים.

הגדרת מקשי קיצור ■

הגדרת מקשי קיצור מאוד פשוט.

1 ..ini פותחים את הקובץ

בשורה שרוצה להגדיר אליו מקש קיצור, אחרי . 2

)=(, כותבים סימון דולר )$( ואז תו  הסימן שווה 

המקש ואח”כ סימן שווה שני.

בתמונה שבצד שמאל הגדרנו 3 מקשי קיצור:

שורה 2 = הגדרנו מקש 1 שיפעיל הדפסה רגילה

שורה 3 = הגדרנו מקש A שיפעיל הדפסת הערות

שורה 4 = הגדרנו מקש R שיפעיל הדפסת רב טקסט

הפעלת המקשים ■

מקשי היקצור לא עובדים בדיוק כמו בתוכנה, אלא הם צריכים שני שלבים.

כדי להפעיל מקש קיצור צריכים להפעיל את הסקריפט ואז להקש את המקש שרוצים.

.F2 לכן, כדי שתהיה שימושי, צריכים להגדיר מקש קיצור בתג לסקריפט זה - לדוגמה

אח”כ להפעיל מקש קיצור, לוחצים על F2 ואת המקש.

בדוגמה הנ”ל, F2 ואז 1 יפעיל את הדפסה רגילה - וכן לשאר.

כשמתרגלים לזה, נהיה באמת מאוד שימושי.

[myScripts_הדפסה]

"run file "paginate.lib=$1=הדפסה רגילה

"A=run file "arot.lib$=הדפסה הערות

"R=run file "RavTxt.lib$=רב טקסט

1.
2.

3.
4.
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עדכון 2.1

הנה רשימה של העדכונים בגרסה 2.1

כדי להגדיר, הוספנו אפשרות . 1 כדי להקל על פתיחתו   .iniידנית בקובץ ה בצורה  מוגדרות  כל הגדרות הסקריפט 

.ini יפתח את הקובץ alt שלחיצה על איזה תפריט ראשי ביחד עם

גם . 2 קורא  היה  )עד עכשיו הסקריפט  יתעלם ממנו.  נקודה פסיק, הסקריפט  לפני  ini שיש  יש הגדרה בקובץ  אם 

אותו(.

החלפנו את השיטה של פתיחת התת-תפריטים. במקום לפתוח כדיאלוג אחד ורחב, הסקריפט עכשיו פותח אותו . 3

כדיאלוג נפרד ובדיוק אותו רוחב שצריך לתפריטיו. )ראה עמוד 2, הסבר לשורה 5(

הוספנו אפשרות לעצב את הדיאלוג:. 4

רקע הדיאלוג )ראה עמוד 2, הסבר לשורה 6(א - 

צבע של שמות התפריטים )ראה עמוד 2, הסבר לשורה 7(ב - 

צבע של שם התפריט הפעיל )ראה עמוד 2, הסבר לשורה 8(ג - 
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