סקריפט ““TL_SETUP
יש כמה סקריפטים שעובד לפי הגדרות גובה אות הפונט.
סקריפט זה הוי כלי עזר לערוך הערכים האלו.

הסבר השתמשות בסקריפט
בהפעלת הסקריפט ,יוצג דיאלוג כמו שמופיע בצד שמאל.
ברשימות הנגללת שמופיע בראש הסקריפט ,מופיע כל
הפונטים שמותקנים בתג .בצד שמאל מופיע לפי השם של
הפונט (ממויין לפי שם הפונט) ,ובצד ימין מופיע רשימה לפי
מספר זיהוי של הפונט (ממויין לפי מספר זיהוי של הפונט).
[אבל ,אפילו ששניהם ממויינים בצורה אחרת ,הסקריפט יודע
להתאם אחד להשני].
1.1בוחרים הפונט שרוצים להגדיר.
2.2מגדירים את הטקסט שבה הסקריפט יציג  -כלומר ,אם
טקסט אנגלית או עברית.
3.3ניתן לגלול ברשימת הפונטים ע"י הלחצנים "הבא"
ו"הקודם" .המרובעים שבצדדי הלחצנים מגדיר על איזה
רשימה משפיע לחצנים הנ"ל.
4.4לחיצה על "נסה" יציג דף תצוגה במסך עם טקסט זמני,
ועם קו לרוחב הדף  -כמו שמופיע בתמונה למטה.

5.5התפקיד כאן הוא לזוז את הטקסט שבדף עד שמגיע לקו .לחצנים "למעלה" ו"למטה" נועד לפעולה הזאת .למעלה
מוזיז את הטקסט קרוב יותר להקו ,ולחצן למטה מרחיק מהקו.
•כל משתמש יבחר שיטתו ,אם להגדיר לפי גובה האותיות ,או לפי ראש הלמ"ד .העיקר הוא להגדיר כל הפונטים
באותו שיטה.
6.6כשמרוצים במיקום האותיות ,לוחצים על "קבע" .זה שומר את הנתון לתוך קובץ  TL.iniשבתקיית תג.
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7.7לחצן "צור קובץ פונטים חדש" .לצורך הצגת רשימת
הפונטים ,הסקריפט צריך לקרוא את טבלת הפונטים
מקובץ  TBLשבתקיית התג .מיהו ,כיון שלפעמים הקובץ
גדול מדי בשביל תג ,צרפנו תוכנה (בסיומת  )exeשמייצר
קובץ חדש מקובץ ה TBLשממנה יוכל הסקריפט לקרוא
1
את הפונטים.
כיון שהסקריפט מציג פונטים לפי הקובץ החדש הזה ,לכן,
אם הוספת פונט או מחקת פונט ,צריך לעדכן את הקובץ
הזה .לזה נועד לחצן זה  -לחיצה עליו מרעננת את הקובץ
לפי המצב עכשיו.
8.8חלק התחתון של הדיאלוג לא ממש קשור לסקריפט זה,
אלא לסקריפטים שעובדים בסקריפט זה .יש כאן שני
אפשרויות:
•להגדיר קודים שהסקריפט ידלג על אותיותיהם.
כלומר ,כשהסקריפט בודק בשורה את גודל
האותיות ,ניתן להגדיר שידלג על איותיות שמוגדר
בהם קוד מסויים.
•להגדיר קודים שאם יופיעו בשורה ראשונה ,הסקריפט ידלג על כל העמוד.
לשני עניינים אלו ,ראה בהסבר של הסקריפט ההיא.

 .1בהפעלה ראשונה ,הסקריפט קורא את טבלת הפונטים ( )tblויוצר קובץ בשם הקובץ  tblעם סיומת קו תחתי[ .כלומר ,אם שם הקובץ
היה  WINHEB.TBLהסקריפט יוצר קובץ בשם _( ]VISTA.TBL.הקובץ הזה בשימוש ברקע ,אין צורך לגשת אליו) .כמו כן ,יוצר קובץ פונטים
בשם  ,vista.tbl.listבו רשומים כל הפונטים ומספר הזיהוי שלהם.
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