מיכה  - 9חידושים והמצאות
************************

01/08/2013

***.חידושים עיקריים בחודשים האחרונים.
רשימת החידושים העיקריים נמצאת בסוף קובץ זה.
הקש  Ctrl+PgDnעל מנת לעבור לסוף הקובץ .יש רשימת חידושים מה.07/08/2011-
****************************************************************************
07/07/2013

.847פקודות .DATE,TIME -
פקודות אלה לא עובדות בחלונות  7ומעלה.
התברר שמדובר בחסימה מכוונת של מיקרוסופט ,המונעת מישומים לשנות תאריך ושעה
01/07/2013

.846אדיטור  -הרחבה.
בפעולות על בלוק נוספה אופציה של תרגום מאנגלית לעברית.
אם הקשנו כאשר מקש  CAPSהיה לחוץ בטעות ,אפשר לתרגם באמצעות האופציה את
הטקסט מאנגלית לעברית.
09/04/2013

.845מסך יעד  -הדפסה לקליפבורד.
א.סילוק תווים גראפיים.
ב.היפוך סדר מילים באנגלית.
הסיבה לשינויים -
בעת העברת טקסט ממיכה  9לבלוגים שאני כותב ,גיליתי שנוצרו שיבושים כאשר
בטקסט היו תווים גראפיים או מספר מילים באנגלית ברצף.
18/02/2013
.844יבוא מאקסל .2007
באקסל  2007אין אפשרות לשמור בפורמט  .WK1חלו שינויים באקסל.
כיצד לייבא קובץ מאקסל ? 2007
.1באקסל.
לבצע שמירה בשם.
סוג קובץ  .CSV(MS-DOS)*.CSV -אין סוג קובץ .WK1
.2במיכה .9
ת.שרות/יבוא/כן.
באופציות יבוא  -א.התאמת הסרגל.
ב.פרמטרים ליבוא .EE
ג.עברית  -היפוך שדות/היפוך מספרים.
כעת לבצע יבוא .PRN
12/02/2013
*** .הגדלת המיקוד מחמש ל 7-ספרות.
בימים אלה עוברים למיקוד של  7ספרות .כאן אכתוב מה התהליך עליו אני ממליץ.
.1הגדרת שדה סמוי בשם מיקוד ישן באורך  5ספרות ,והעתקת המיקוד הישן לשדה
זה באמצעות עדכון ורטיקלי.
כך המיקוד הישן נשמר.
.2הגדרה  -הגדלת אורך שדה מיקוד מחמש לשבע ספרות.
.3דוחות  -בכל הדוחות לשנות בסרגל את רוחב העמודה של שדה מיקוד ל.7-
.843פקודת  - PKUDAפקודה חדשה.
פקודה המייצרת פקודות ומבצעת אותן.
למשל  -פ 'PKUDA 'MSG,'AAA
המשמעות  -מייצר פקודת  ,MSGומבצעת אותה.
פרמטר  - 1הפקודה.
יתר הפרמטרים  -הפרמטרים לפקודה.

24/12/2012

23/12/2012
.842פקודת  - EMAILאופציה .E
-Eכאשר חסר הקובץ ,לא יודיע שגיאה .במקום זאת ינסה לבצע הפקודה בכל זאת.
.841פקודת  - API-MAILTOהרחבה.
ברירת המחדל  -ללא הודעה בשורה  25בגמר בצוע הפקודה.
אופציה -Aשכן יודיע.

23/12/2012

.838פקודת  - DIRאופציה .Q
 #X-Q1יחזיר שם קובץ מקוצר.
 #X-Q2יחזיר שם קובץ ארוך.

16/12/2012

.837דיאלוג "בחר קובץ"  -מקש SHIFT+F2
בתפריט-קבצים יהיה מקש נוסף  - SHIFT+F2 -מחרוזת חיפוש.

12/12/2012

אם ,למשל ,נקיש מחרוזת חיפוש  ,MIHAנקבל בתפריט רק קבצים ששמם מכיל את
המחרוזת  .MIHAשמושי כאשר מחפשים קבצים ששמם מכיל מחרוזת בעברית.
.835פקודת DIR
 - P1מיון
 - P2מיון
 - P3מיון
 - P4מיון
למשל  -פ

 אופציה .Pלפי סיומת.
לפי שם.
לפי גדל.
לפי תאריך.
'DIR 'C:\miha8\MH??*.*','P1

24/09/2012

10/09/2012
.834עכבר  -כיתובית שפה.
בשרה  24מימין תופיע כיתובית שפה .הכיתובית תוצג באופן קבוע במסך.
אם נקיש על כיתובית השפה עם העכבר ,יופיע התפריט -
┐───────────────────────────────────┌
│
SHIFT+TAB
│שפת המקלדת
│
TAB
│שפת הדיאלוג
│
CTRL+LEFT
│דחיפה PUSH-MODE
│
ALT+F1
│כלל המקשים בתפריט זה
│
F1
│עזרה
│
F2
│פקודות גלובליות
┘───────────────────────────────────└
הסיבה לכלי זה  -משתמשים רבים לא זוכרים מה הם המקשים לשינוי השפה.
06/09/2012

 - MAAM-ADD.833הרחבה.
אפשרות להוסיף יותר מערך מע"מ אחד.
למשל-פ MAAM 'ADD',D01112012,15
פ . MAAM 'ADD',D01112013,16
המשמעות  -החל מתחילת  2012המע"מ יהיה  ,15והחל מתחילת  2013המע"מ יהיה .16
05/09/2012
.832רשימת משתמשי מיכה  - 9הרחבה.
מקש  SHIFT+F10גורם לרענון  .REFRESHעד כה ,על מנת לרענן ,היה צורך לצאת
ולהכנס חזרה.
20/08/2012
 - @DWEEK.831הרחבה.
בפרמטר  2תהיה אפשרות נוספת  .5 -התוצאה תהיה למשל-יום א' ,יום ב' שבת.
למשל " -יום א'" >== )@DWEEK(D26082012,5
20/08/2012
.830עותקים לדף.
בדוחות/הוראות-הדפסה תהיה אופציה נוספת  -עותקים לדף .ברירת המחדל .1 -
אפשר לתת עותקים לכל הדוח ואפשר לתת עותקים לדף.
מדובר במשתנה שאינו חלק מהגדרת הדוח ואינו נשמר עם הדוח.
08/08/2012

.826חתך מהיר במסך-דוחות.
אופציה לבצע בקלות חתך כמו  -מחוז=מרכז ,מבלי להכנס לחתך.
במסך-דוחות נלחץ על מקש -SHIFTשמאל ,ואז עם העכבר נקיש על במשבצת בעמודה
מחוז שבה רשום מרכז.
כעת מיכה יודע שהשדה הוא מחוז והערך הוא מרכז ,ונותר לבחור את היחס.
יופיע תפריט עם שורות-חתך אפשריות -
╗════════════════════════════╔
║
║מחוז <=  :גדול-שווה מרכז
║
מרכז
║מחוז <  :גדול
║
מרכז
║מחוז >=  :קטן-שווה
║
מרכז
║מחוז >  :קטן
║
מרכז
║מחוז =  :שווה
║
מרכז
║מחוז ><  :לא-שווה
║
מרכז
║מחוז מ : .מכיל
║
מרכז
║מחוז ל : .לא-מכיל
║
מרכז
║מחוז ד : .דומה
╝════════════════════════════╚
נבחר למשל את שורה  5בתפריט ,והחתך יתבצע באופן מיידי.
הפעולה של חתך-מהיר מוסיפה שורה לחתך.
במסך-חתך-מהיר  -מקש  - F10מאפס את החתך.
האופציה  F10מופיעה רק כשיש משהו בחתך.
מקש  - F4מאפשר לשנות את הערך.
.824פרמטר לדוח  - $הרחבה.
פרמטר -$1יהיו יותר משדה אחד באותה שורה.
ראה פקודת  FIELDS-MIKUM-ORDERאופציה .B

06/08/2012

פרמטר -$2עדכון בדוחות יפעיל העדכון במסך מלא ולא בחלון .כך נכנסים יותר שד
בכל שורה .פרמטר  $2יבוא לרוב עם פרמטר .$1
פרמטר -$11השדה הראשון בכל שורה ימוקם מימין למסך ולא בעמודה .60
כך ניתן להכניס יותר שדות לכל שורה.
06/08/2012

.823פקודת  FIELDS-MIKUM-ORDERאופציות .B1,B
אופציה -Bיותר משדה אחד לשורה .שימושי כשיש הרבה שדות.
למשל-פ 'FIELDS 'MIKUM','ORDER','1:99','B
אופציה -B1השדה הראשון בכל שורה ימוקם מימין למסך ולא בעמודה .60
כך ניתן להכניס יותר שדות לכל שורה.
 - @MAAM.820הרחבה.
נוסף מעמ  17 %החל מ.01/09/2012-

01/08/2012
.@MAAM(D01092012) ==> 17

30/07/2012
.819סרגל עדכון.
אופציה חדשה בדוחות/מסך-הדפסה/נתוני-מסך-דוחות  -סרגל עדכון.
סרגל עדכון זה הסרגל בעדכון כאשר נבצע עדכון בדוחות.
אם ,למשל ,סרגל עדכון= " ,"1,3,7אלה השדות שיופיעו כשנבצע עדכון בדוחות.
ראה גם הנושא-פרמטר לדוח .18/07/2012 $
הערה  -אם יש סרגל עדכון ,לא צריך פרמטר לדוח .$
24/07/2012
.818יבוא/אופציות יבוא  -מקש .SHIFT+F10
יוצג תפריט עם כל  .INPבחירת קובץ  INPתגרום לטעינת אופציות יבוא מאותו קוב
זה מאפשר לטעון אופציות יבוא ,למשל ,המתאימות ליבוא .CSV
24/07/2012
.817פקודת  - PTIHAאופציה .Z
כשיש פרמטר  ,4שם קובץ טקסט ,יפתח  MEMOעם פעולה  11ולא עם פעולה .10
ראה פקודת .MEMO
18/07/2012

.815פרמטר לדוח .$
בעדכון בדוחות ,ציור-מסך בעדכון יהיה לפי הסרגל של הדוח.
כל שדה יהיה בשורה נפרדת ובעמודה .60
כך ניתן לקבוע מה השדות שיופיעו במסך-עדכון כשנכנס לעדכון מתוך דוח.

18/07/2012
.814פקודת .FIELDS-MIKUM-ORDER
עוד פקודת מיקום שדות .רק שדות אלה יופיע במסך-העדכון ,ובסדר שצויין.
כל שדה יהיה בשורה נפרדת ובעמודה .60
לרוב נבצע פקודת  FIELDS-MIKUM-CLEARלפני פקודה זו .אפשר אופציה  Aבמקום.
למשל-פ 'FIELDS 'MIKUM','ORDER','1,3:7
פרמטר .'MIKUM'-1
פרמטר .'ORDER'-2
פרמטר -3טווח שדות .אם פרמטר  3ריק ,השדות יהיה לפי הגדרת הטבלה.
פרמטר -4אופציות.
אופציה -Aלבצע פקודת  FIELDS-MIKUM-CLEARבתחילה .לרוב יש לתת אופציה .A
16/07/2012
.813בדיקת קיצור דרך למיכה.9-
אם שם הספריה בקיצור הדרך למשל ,\\modfs2\amon\data\miha8 -
מיכה 9-יתריע שיש לכתוב בקיצור הדרך שם ספריה .m:\data\miha9
אין לכתוב שם ספריה עם \\ משמאל .יתכן שצריך לבצע קודם מיפוי לכונן.
16/07/2012
 - @FSUM.812סיכום תווי.CSV .
אם פרמטר  4שווה ל ,12-יבוצע סיכום תווי לשדות עם פסיקים ביניהם.
"יצחק,כהן@FSUM(1,3,,12) ==> "123,
למשל
15/07/2012

.811פקודת  IMPORTאופציה .G
אופציה -Gהסרגל בפרמטר  5זה סרגל עמודות ולא סרגל שדות.
הסרגל מציין את סדר העמודות בקובץ היבוא ולא את השדות בהגדרת הטבל
דוגמא-פ 'IMPORT 0,,,'G','1,4,7,2,3,6,5
התוצאה-כשנכנס לאופציות-יבוא/סרגל נראה שסרגל העמודות תורגם
לסרגל-שדות.הסרגל שיופיע.1,4,5,2,7,6,3-
.810פקודת  - ARRAY1הרחבה.
.STR2ARRAY.1
למשל-פ 'ARRAY1 'STR2ARRAY' ,'1,4,7,2,3,6,5
הוקטור יקבל ערכים אלה מהמחרוזת.
הערה-הערכים יכולים להיות רק מספרים שלמים !
.ARRAY2STR.2
למשל-פ 'ARRAY1 'ARRAY2STR

11/07/2012

הוקטור יתוגם למחרוזת .הפעולה ההפוכה #X .יכיל את התוצאה.
הערה-ההנחה היא שקודם הוקטור קיבל ערכים באמצעות .ARRAY1-STR2ARRAY
.COLS2FIELDS.3
למשל-פ 'ARRAY1 'COLS2FIELDS
תרגום עמודות לשדות .לפי הדוגמא קודם ,התוצאה תהיה .1,4,5,2,7,6,3
10/07/2012
.809דוחות/סימון רשומות  -הרחבה.
בדוחות ,F4/מקש  SHIFT+F2גורם לסימון הרשומות לסרוגין  -רשומה כן ורשומה לא
10/07/2012

.808פקודת  - IMPORTפרמטר  - 5סרגל.
למשל  -פ 'IMPORT 0,,,,'1,3,8,11
אם לאחר ביצוע הפקודה נכנס לאופציות-יבוא/סרגל ,נהיה שהסרגל השתנה
בהתאם.
02/07/2012
.807פרמטר לרמת סיווג .g
גירסת  .DEMOגורם להגבלת מספר הרשומות בטבלה .ברירת המחדל  100 -רשומות.
 g20פרושו שניתן לפתוח לכל היותר  20רשומות בטבלה.
21/06/2012

.806טבלאות ריקות.
טבלה ששמה = תחשב לטבלה ריקה.
בטבלה ריקה יופיע קו במקום שם הטבלה .לא ניתן להכנס לטבלה ריקה.
טבלאות ריקות משמשות להפרדה בין הטבלאות בתפריט טבלה-אחרת .כך ניתן לחלק את
הטבלאות לקבוצות.
21/06/2012

.805הדפסים  -הרחבה.
עדכון/עוד/הדפסים/הדפס חדש.
אפשרות ללא קווים תחתונים .מיכה 9-ישאל  -עם קווים תחתונים כ/ל.

20/06/2012
 - @MELEL.804הרחבה.
אם יש פרמטר  - 2שקלים ,המספרים יהיו בגוף זכר ,אחרת בגוף נקבה.
למשל  -ש"ח אחד ,שני ש"ח ,שלושה ש"ח.
אופציה  - Bהמספרים בגוף זכר.
אופציה  - Cהמספרים בגוף נקבה.
למשל ' -עשרים ואחד ש"ח  54 +אג ') ==> '.אג ','.ש"ח'@MELEL(21.54,
.802פרמטר לחומרה  - Mללא בדיקת רשומות חסרות.
אפשרות להשבית בדיקת רשומות חסרות.

31/05/2012
20/05/2012

.800פקודת  - KVUIM-GETהרחבה.
אפשרות לכותרת-עליונה וכותרת-תחתונה כשיש חלון.
פרמטר -10כותרת-עליונה לחלון .עובד רק עם אופציה .W
פרמטר -11כותרת-תחתונה לחלון .עובד רק עם אופציה .W
למשל-פ '',,'TOP','BOTTOMהקש מספרKVUIM 'GET',51,'N',7,14,31,'W' ,':

.

09/05/2012
.799בעיית רשומות חסרות.
אצל משתמש מיכה  9התגלה שחסרות רשומות רק כחודש לאחר התקלה.
המטרה  -מנגנונים המאפשרים לגלות אם חסרות רשומות ,ומה קרה.
.1בדיקת רשומות חסרות.
נבנה מנגנון הבודק אם חסרות רשומות במסד.
ביציאה מהמסד מספר הרשומות במסד נרשם בטבלה .200
בכניסה למסד נבדק אם המספר מתאים .אם לא  -מיכה מתריע שיתכן וחסר רשומות.
.2הודעות בלוג-מסד על מספר הרשומות במסד בכניסה למסד וביציאה ממנו.
.3הודעות בלוג-טבלה על מספר הרשומות בטבלה בכניסה לטבלה וביציאה ממנה.
.797פקודת .STC
פקודה המעבירה מחרוזת לקליפבורד .אותה פעולה שמקש
למשל-פ '.STC 'AAA
פרמטר -1המחרוזת שיש להעביר לקליפורד.
ראה גם הפונקציה  ,@CTSהמבצעת את הפעולה ההפוכה.

02/05/2012
 CTRL+F9עושה.

02/05/2012
.796הפונקציה .@CTS
פונקציה המחזירה את ערך הקליפבורד .זו המחרוזת שמוצגת כשמקישים .CTRL+F10
למשל  CTS .@CTS('') -זה קיצור ל.ClipBoardToString-
פרמטר  .'' -1מחרוזת ריקה.
הערות .1 -חובה לתת פרמטר כלשהו.
.2ראה גם הפקודה .STC
.793פרופייל  -הרחבה.

26/03/2012

בפרופייל/מקשים ALT+F11/תהיה אופציה נוספת  -אתרי חיפוש.
האופציה מאפשרת להוסיף אתרי חיפוש .אתרים אלה יוצגו כנקיש .ALT+F11
למשל.TOPTROPICALS.COM,YAHOO.COM-
26/03/2012

.792פרמטרים לחייגן א,ב.
פרמטר א-מודיע הפקודה שבוצעה.
פרמטר ב-מוסיף לטלפון  9ופסיק משמאל ,אם מספר הטלפון מעל  4ספרות.
.791תפריט -MEMOים  -הרחבה.
תפריט -MEMOים זו אופציה בפקודות-גלובליות.F7/R/
א.בשורה  25משמאל רשום מספר ה MEMO-בתפריט.
ב.הגדלתי מספר הכניסות המקסימלי מ 1540-ל.3000-

26/03/2012

14/02/2012

.790פרמטר לכיבוי-מסך K
למשל .K300.131 -
המשמעות  -לאחר  300שניות שלא נגעו במקלדת ,הפעל את ארוע  131בתכנות-מסד.
30/01/2012
.789פרמטר למסך לוגו .F
במסך-לוגו ,בכניסה למיכה ,אם יש  5 MBומטה מקום פנוי בדיסק ,שמיכה יתריע.
פרמטר  Fמאפשר לשנות את ברירת המחדל .למשל פרמטר  F2גורם שמיכה יתריע אם יש
 2 MBומטה - F999 .לא לבצע הבדיקה.
.788ת.שרות .SingleUser -
אופציה חדשה בת.שרות .F9>SingleUser -
האופציה מעבירה מהמצב הנוכחי למצב .SingleUser

29/01/2012

23/01/2012
.787פרופייל  -טבלה התחלתית  -מסך-התחלתי.
אפשרות לקבוע לאיזה מסך יכנס ולא רק לאיזה טבלה מיכה יכנס בתחילת המסד.
ת-מסך תפריט ראשי
האפשרויות -
ט-מסך טבלה אחרת
ע-מסך עדכון
ד-מסך דוחות.
19/01/2012
.786פרמטר לשדה כ  -הרחבה.
אפשרות לרשום נוסחה .למשל  .+$100 -התו פלוס משמאל מציין שזו נוסחה.
הסיבה-למשל ,בכל שנה יהיה קישור לטבלה אחרת .כך משנים רק את  $100ולא את
ההגדרה .אין הכוונה שהקישורים ישתנו באופן דינמי.
.782אדיטור-קישורים  -הרחבה.
אפשרות קישור מכל סוג שהוא .כמו פרמטר לשדה .r
למשל " -קישור. "D:\miha8\vga-heb.exe 4
למשל " -קישור."D:\img_1788.jpg 3
למשל " -רשומה ."d:\fpw\82.501.123
קישור 4מקביל לפרמטר -r4קובץ .המשמעות  -בצע את הקובץ.
.777פרמטר
- r34
- r10
- r9

09/01/2012

25/12/2011
לשדה  - rהרחבה.
הפנייה לטבלה אחרת .למשל הערך  73.501מפנה לטבלה .73.501
בצע קובץ ללא הודעת שגיאה .כמו פרמטר  ,r4אך ללא הודעת שגיאה.
קישור כללי .קישור לא מוגדר.
למשל " -ארוע  ."99.517.132קישור לארוע.
למשל  ."82.501.123 MEMO" -קישור ל.MEMO-
 r9מאפשר קישורים מכל הסוגים .ראה את הנושא  -אדיטור-קישורים ב.HELP-
שם יש הסבר איך רושמים קישורים כלליים.

20/12/2011
.776ציור מסך  -מקש  - CTRL+F9ציור מסך לפי ברירת המחדל.
מקש המסדר את השדות מחדש לפי ברירת המחדל  -בשורה  1שדה  ,1בשורה  2שדה 2
וכו' .ראה גם מקש .CTRL+F3
19/12/2011
.773יומן  BUG -בתאריכים של לפני .1920
אם ביומן מקישים -F5חיפוש לתאריך  ,06/04/1917התאריך העברי הוא של
 .06/04/2017גם מספר הימים מ 1900-שגוי.
אגב ,זה תאריך הגרוש של היהודים על ידי הטורקים מתל אביב.
הסבר-ב #1-היה רשום  .06/04/17כיום זה מתפרש כ 06/04/2017-ולא כ06/04/1917-
התיקון-תיקנתי הגדרת היומן כך שבשדה  1יכתוב תאריך מלא .כאשר התאריך מלא,
אין בעייה.
נ.ב .שיניתי במקומות נוספים במיכה ,9-כך שיופיע תאריך מלא ולא קצר .מאותה
סיבה  -שיבושים בתאריכים של לפני .1920

.772פקודת .PITKAOT
הפקודה המפעילה את מקש  ,ALT+Wומעלה את מסד הפתקאות.
למשל  -פ 'PITKAOT 73,501,'D:\MIHA8\UTILS
פרמטר -1מספר מסד .ברירת מחדל.73-
פרמטר -2מספר טבלה .ברירת מחדל.501-
פרמטר -3ספריה .ברירת מחדל-ספריית .UTILS
--------------------------------.770פקודות-גלובליות/טיפול ספריית  - AMPהרחבה.
תהיה אופציה נוספת  -הדפסת כל הקבצים בספריה.

08/12/2011

26/10/2011

26/10/2011
.769אדיטור  -פרמטר-לאדיטור  - tטבולציה.
אם נרשום למשל פרמטר לאדיטור  ,t8.20.50המשמעות שיהיו  3נקודות טבולציה -
 .8,20,50ראה מקשי טבולציה באדיטור .CTRL+Q ,CTRL+T -
.768ציור מסך  -מקש  - F8הדפס.
בציור מסך ,מקש  F8ידפיס המסך.

10/10/2011

.767פרמטרים לשדה .l21,l22
-l21רק כן.
-l22רק לא.

10/10/2011

02/10/2011

 - HATAH-CGH.765אופציה .A
פרמטר -6אופציות.
אופציה -Aשישאל "הקש ערך" לפני שינוי החתך.
למשל-פ 'HATAH 'CGH',1,1,'700',1,'A
המשמעות-שנה שורה בחתך.בשורה  1התנאי-שדה  .1000 =< 1שישאל "הקש ערך
02/10/2011
.BUG - HATAH-ENTER.764
היה  BUGבפקודת  HATAH-ENTERשגרמה לשיבוש החתך .כעת הכל בסדר.
02/10/2011

 - HATAH-ADD.762אופציה .A
פרמטר -5אופציות.
אופציה -Aשישאל "הקש ערך" לפני שינוי החתך.
למשל-פ 'HATAH 'ADD',1,1,'1000','A
המשמעות-הוסף שורה לחתך עם התנאי-שדה  ,1000 =< 1וישאל "הקש ערך".
22/09/2011
.761העברת הגדרה  -הרחבה.
במסך עוד/העברת הגדרה תיהי שורה חדשה  -הוצא החתך לדיסק בצורת פקודות.
אופציה זו נועדה לאפשר את הוצאת החתך לש.העריכה בצורת פקודות לצורך החתכים
הקבועים .לאחר שהוצאנו החתך לדיסק כפקודות ,ניכנס לש.העריכה ,לחתך קבוע,
ונקיש  F10להכנסת הפקודות שיצרנו.
20/09/2011
.760חתכים קבועים.
אפשרות ליצור מספר חתכים קבועים לכל דוח .החתכים הקבועים נועדו לאפשר
למשתמש לשנות את החתך בצורה קלה ,מבלי להיכנס לחתך.
.1יצירת חתכים קבועים לדוח.
בשורות עריכה מקש  <F5מכניס לתפריט חתכים קבועים.
נרשום פקודות  HATAH-CLEARו HATAH-INIT-לשינוי החתך.
.2שינוי החתך לחתך קבוע.
במסך-עוד תהיה אופציה חדשה  -חתכים קבועים .בחירת אחד החתכים הקבועים
גורמת להפעלת הפקודות שרשמנו בארוע זה בש.העריכה ,ובכך  -לשינוי החתך.
14/09/2011

.759פקודות מיקום שדות.
כמה פקודות המאפשרות לשנות את מיקום השדות באופן דינמי.
לרוב ניתן פקודות אלה באחד הדוחות ,וזאת על מנת לשנות את מיקום השדות
כשעוברים לעדכון מתוך דוח זה .ביציאה מהדוח נחזיר את מיקומי השדות המקוריים
ניתן למשל -
פ ' ;; FIELDS 'MIKUM','CLEAR', 01:99מיקום אפס לשדות :99
בטעינת דוח ==<
;;שדה  1ימוקם בשורה 4
פ FIELD 'MIKUM',1,4,60,1
;;שדה  2ימוקם בשורה 5
פ FIELD 'MIKUM',2,5,60,1
;;שדה  3ימוקם בשורה 6
פ FIELD 'MIKUM',3,6,60,1
;;החזרת מיקומים מקוריים
ביציאה מהדוח ==< פ 'FIELDS 'MIKUM','RESTORE
פקודות מיקום השדות הן -
 .FIELDS-MIKUM-CLEAR.1מיקום אפס לטווח שדות.
פרמטר .'MIKUM'-1
פרמטר .'CLEAR'-2
פרמטר -3טווח שדות .מה השדות שיהיו עם מיקום אפס.
 - FIELD-MIKUM.2שינוי מיקום שדה אחד.

פרמטר .'MIKUM'-1
פרמטר -2מספר שדה.
פרמטר -3שורה.
פרמטר -4עמודה .אם לא רושמים כלום ,ברירת המחדל עמודה .60
פרמטר -5מסך .אם לא רושמים כלום ,ברירת המחדל מסך .1
 .FIELDS-MIKUM-RESTORE.3החזרת מיקומי השדות המקוריים.
פרמטר .'MIKUM'-1
פרמטר .'RESTORE'-2
 .FIELDS-MIKUM-ORDER.4פקודה המסדרת את השדות עם מיקום ,כפי שהשדות מאורגני
בהגדרה.
פרמטר .'MIKUM'-1
פרמטר .'ORDER'-2
מיכה יארגן את השדות לפי סדר השדות בהגדרה.
כל שדה ימוקם בשורה נפרדת בעמודה .60
31/08/2011

 - OTHERTBL.756אופציה .W
אופציה -Wטעינת ת.מסד מהמסד השני .יש לתת יחד עם אופציה .H
למשל-פ '",'','HWפ 'OTHERTBL 99,517,"ERUA 121,'D
המשמעות-טען ת.מסד במסד  99ובצע פקודת  ERUAשצויינה.

30/08/2011
 - MENU.755מקש .TAB
בכל התפריטים עם מספר עמודות ,מקש  TABמעביר ממספר עמודות לעמודה אחת.
למשל  -תפריט פקודות גלובליות ,תפריט טבלאות.
28/08/2011
.754פרמטר למיכה = - Kקישור.
למשל  - XMIHA9W K41=82.501.132 -בצע ארוע  132בטבלה .82.501
למשל  - XMIHA9W K31=82.501.123 -בצע  123 MEMOבטבלה .82.501
למשל  - XMIHA9W K43=99.501.122 -בצע ארוע  122בתיכנות-כללי.
ראה פרמטר-לשדה  rלרשימת הקישורים.
28/08/2011

.753פרמטר-לשדה  - QQQ3הרחבה.
א.פורמט אחיד.
אם מקישים  0930יוסיף נקודותיים .09:30 -
אם מקישים  930יוסיף נקודותיים ואפס מוביל .09:30 -
ב.בהקשה מדלג על נקודותיים .כמו שבהקשת תאריך מדלג על סלש.

28/08/2011
 - @FORMATAHID.752הרחבה.
סוג תרגום  .13שדה-שעה בפורמט  .HH:MMמתאים לפרמטר-לשדה .QQQ3
מוסיף נקודותיים ואפס מוביל כשצריך.
'@FORMATAHID(13,'0930') ==> '09:30
למשל -
'@FORMATAHID(13, '930') ==> '09:30
***.אדיטור  -הרחבה.
קישורים נוספים שניתן לרשום באדיטור -
"ארוע  - "99.517.132קישור לארוע  132בטבלה .99.517
"ת.מסד  - "99.517.121קישור לארוע  121בתיכנות-מסד.
"ת.כללי  - "99.517.122קישור לארוע  122בתיכנות-כללי.

09/08/2011

09/08/2011

.751פרמטר לשדה  - rהרחבה.
סוגי קישור נוספים.
-r41קישור לארוע בש.תיכנות בטבלה אחרת.
אם נרשום בשדה  99.517.132ונקיש  ,SHIFT+F11יבצע ארוע  132בטבלה 99.517
-r42קישור לארוע בתיכנות-מסד.
-r43קישור לארוע בתיכנות-כללי.
.750פקודת .KISHUR
פקודה המבצעת קישור לאובייקט חיצוני או פנימי.
ראה פרמטר-לשדה .r
למשל  -פ 'KISHUR 2,'WWW.GOOGLE.COM
פ 'KISHUR 31,'82.501.123
בדוגמא  1מבצע קישור לאתר אינטרנט .WWW.GOOGLE.COM
בדוגמא  2מבצע קישור ל 123 MEMO-בטבלה .82.501
פרמטר -1סוג קישור .ראה פרמטר לשה .r
פרמטר -2לאן יבוצע הקישור.

07/08/2011

.749תפריט-קבצים  -הרחבה.
 - ALT+E/F7/SHIFT+F10פעולות עם קבצים.
נוספה פעולה נוספת  -כווץ עם .PKZIP

02/08/2011

הפעולה  EMAILמכווצת ושולחת .כאן רק מכווץ.
.748פקודות .MIHA,MIHA9
פקודות זהות לפקודה .MIHA8
הסיבה ליצירת הפקודות  -השם  MIHA8כבר לא מתאים היום.

01/08/2011

26/07/2011

.747מקש  - ALT+Wהרחבה.
הבעייה  -שלא יציג פתקאות ישנות ולא רלוונטיות.
הפתרון  -בטבלה - miha8\utils\73.801
.1הגדרה.
להוסיף שדה  (31ישן l2/עברי .2
אם בשדה רשום ישן=כן ,הרשומה נחשבת לישנה.
.2דוח .99
לרשום בחתך "ישן >< כן".
כעת ,עשמקישים  ,ALT+Wיש חתך "ישן >< כן" ,ומוצגות רק רשומות חדשות.
אם רוצים לראות את הרשומות הישנות ,יש למחוק החתך.
.746פרמטרים למיכה =.e= f
= .eהפעל המיכה כאדיטור .למשל .XMIHA9W e=aaa.tmp -
= .fהפעל המיכה כ .BROWSER-למשל .XMIHA9W f=aaa.tmp -

17/07/2011

11/07/2011
.@YES.745
פונקציה המקבלת ערך בוליאני ,אפס או אחד ,ומחזירה "כן" או "לא".
'לא' >== )@YES(0
למשל -
'כן' >== )@YES(1
פרמטר -1ערך מספרי.
תוצאה-אם פרמטר  1הוא אפס ,התוצאה "לא".
אם פרמטר  1שונה מאפס ,התוצאה "כן".
פרמטר -2סוג התוצאה .פרמטר  2מאפשר סוגי תוצאה אחרים.
'כן' >== )@YES(1,0
 - 0התוצאה "כן" או "לא".
'יש' >== )@YES(1,1
 - 1התוצאה "יש" או "אין".
 - 2התוצאה " "Trueאו "@YES(1,2) ==> 'True' ."False
'כ' >== )@YES(1,3
 - 3התוצאה "כ" או "ל".
11/07/2011

.744תיכנות מסד-ארוע "לפני כל תג".
ארוע חדש שיבוצע לפני כל הקשה בדוחות/תג.
בארוע זה ניתן למשל לשנות ההודעה בשורה  25או להשבית מקשים באמצעות .#z20
ראה גם הארוע "לאחר כל תג".
.742יבוא/אופציות יבוא  -הרחבה.
במאפיין תאריכים-פורמט תהיה גם האופציה .MMDDYY

28/06/2011

27/06/2011
.740דיאלוג גוגל  -שינוי ברירת המחדל.
ברירת תהיה שדיאלוג-גוגל לא מופעל בפתיחה/שינוי .ראה נושא .20/10/2010 685
פרמטר לעדכון  l3גורם להפעלת דיאלוג גוגל בפתיחה/שינוי.
 - @STR2D.739הרחבה.
.1אופציה -Gהתאריך בפורמט .MMDDYY
למשל @STR2D('05-23-2011','G') ==> D23052011-
.2אם התאריך לא חוקי ,התוצאה תהיה אפס.
'@STR2D('43-05-1987
) ==> 0
למשל -

27/06/2011

13/06/2011
.738פרמטר לרמת סיווג ק  -הרחבה.
פרמטר לרמת סיווג ק קובע לאיזה יעדים משתמש ברמה  2יכול להדפיס דוחות.
ההרחבה היא לכל יתר סוגי ההדפסות ,כולל הדפסה במצב עיון.
.737יבוא-יבוא שמות קבצים  -הרחבה.
אפשרות לייבא גם את השעה .ראה הסבר ב.HELP-

12/06/2011
12/06/2011

.736ש.עריכה  -ארוע .313
ארוע  - 313לפני השאלה  -האם לבצע עדכונים ?
כאשר מדפיסים דוח ,ויש תו-בקרה ע ,מיכה  9שואל "לבצע עדכונים )כ/ל( " ?
ארוע  313יופעל לפני שאלה זו ותפקידו לאפשר שליטה בשאלה הזו.
30/05/2011
.735פרופייל/מקשים  -מקש .CF8
.1אופציה נוספת  -האם בעת הצגת לוח-שנה ,להציג הסבר על המקשים בשורה ? 23
.2הפעולה בעת הקשת  .CF8יהיו  3אפשרויות -
א.שתילת תאריך.

ב.בחירת תאריך מלוח שנה.
ג.פעולה מותנית .בשדה ריק תהיה שתילת תאריך ,אחרת  -בחירה מלוח שנה.
.3הערות על מקש - CF8
א.אם מקישים פעמיים  CF8ברצף  -מוצג לוח שנה.
ב.אם מקישים  CF8ומקש  SCROLLדלוק  -מוצג לוח שנה.
לשליטה על מקש  - CF8ראה פרופייל/מקשים.CTRL+F8 /
30/05/2011

.734פרמטר לכיבוי מסך .J
לבצע פרמטר  Cרק עד שעה מסויימת.
שילוב פרמטרים  I,Jמאפשר לקבוע טווח שעות שבהם יבוצע פרמטר .C
למשל .C1800I0230J0630 -
המשמעות  -תצא מהתוכנה אם לא נגעו במקלדת  1800שניות בטווח השעות 0230-0630
29/05/2011
.733ש.תיכנות  -הרחבה.
במסך עדכון/ש.תיכנות יוצג גם תאריך התכנית  -מתי התוכנית עודכנה
לאחרונה .זאת מתחת לשורה  nnnשורות תיכנות.
.732פקודת .MOUSE
למשל  -פ 'MOUSE 'HIDE
פרמטר -1הפעולה.
הסתר העכבר.HIDE
הצג העכבר.SHOW
הפעל העכבר.ENABLE
- DISABLEהשבת העכבר.
-INSTALLEDהאם העכבר מותקן ? -#R=1כן.
- CURSORONהאם העכבר מוצג ? -#R=1כן.

25/05/2011

.

-#R=0לא.
-#R=0לא.

25/05/2011
.731ציור מסך  -מקש  - CF8מאפייני שדה.
בהגדרה/ציור-מסך מקש  CF8יציג את מאפייני השדה .כמו מקש  ENTERבהצגת-הגדרה.
29/03/2011

.729עבודה בחלונות  - 7קביעת גודל החלון.
בחלונות  7אין עבודה במסך מלא .יש רק עבודה בחלון.
השאיפה היא לחלון כמה שיותר גדול .לצורך כך יש פונטים חדשים בגדלים -
.11 X 20, 12 X 22, 13 X 24, 14 X 26, 15 X 28, 16 X 30
מדובר ב 6-קבצי - FON
.Terminal 15 - mm1120.fon.1
.Terminal 17 - mm1222.fon.2
.Terminal 18 - mm1324.fon.3
.Terminal 20 - mm1426.fon.4
.Terminal 21 - mm1528.fon.5
.Terminal 23 - mm1630.fon.6
התקנה .1 -יש לצאת ממיכה .9
.2יש להיכנס למחשב שלי/לוח בקרה/גופנים.
.3יש למחוק הפונטים הישנים .shir2.fon
.4יש להעתיק הפונטים החדשים לספרייה זו.
.5לעיתים דרוש  ,BOOTאחרת המסך במיכה  9מוצג בצורה משובשת.
בחירת הפונט המתאים -
גודל החלון תלוי בשני דברים -
.1הרזולוציה.
ניתן לשנות רזולוציה על ידי הקשה בשולחן העבודה על מקש ימין בעכבר.
.2גודל הפונט.
ניתן לשנות את גודל הפונט בקיצור הדרך למיכה /9מאפיינים/גופן.
להלן גודלי פונט סבירים בעיני לרזולוציות מסך שונות -
גודל פונט
רזולוציה
*********
********
 8 X 13או .10 X 19
600 X 800
12 X 22
768 X 1024
13 X 24
864 X 1152
13 X 24
600 X 1264
14 X 26
720 X 1280
15 X 28
768 X 1280
. 15 X 28
960 X 1280
בחירת גודל הפונט זה גם ענין של טעם אישי ולא רק גודל החלון.
ניתן להתקין הפונטים החדשים עם  font3_setup.exeשנמצא בחבילת ההתקנה.
.727פרמטר לשדה .c11
-c11אותיות עבריות ואנגליות בלבד .כמו  c4יחד עם .c5

12/04/2011

24/03/2011

.724דיאלוג גוגל  -שינוי.
.1בהקשה עם העכבר על תפריט דיאלוג גוגל ,יעבור לתפריט.
עד כה משך את הערך מהשורה מבלי לעבור לתפריט.
.2טיפול בשדות ארוכים.
כאשר השדה מעל  20תווים ,הערך בתפריט מקוצץ .כאשר בוחרים שורה מהתפריט,
ילקח הערך המלא של השדה ולא הערך המקוצץ.
24/03/2011
 - TABLE-KEYMENU.723אופציה כ.
אופציה כ-כניסה התחלתית .למשל אופציה 5כ פרושו שמיכה  9יתמקם בתחילה
בשורה .5
23/03/2011
.722קבוע גלובלי 2י - #היעד בדוחות.
2י #דומה ל1 -י2 .#י #שימושי בדוחות ,כשמדפיסים ליעד אקסל עם מקש .SF10
במצב זה 1י'=#ד' ואילו 2י2 .'W'=#י #עובד רק בעת הדפסת דוח בדוחות.
15/03/2011
.721רשימת המסדים  -הרחבה.
בתפריט המסדים ,בין התאריך לשם המסד ,יופיע מספר .מספר זה מציין כמה משתמשי
עובדים כעת עם המסד .ראה הנושא  -רשימת משתמשי מיכה  9כעת.
הערה  .1 -אם המסד לא בשימוש ,לא יופיע כלום.
 .2אם אתה נמצא בתוך המסד ,גם זה נספר.
 .3אם אתה נמצא פעמיים בתוך המסד ,יופיע המספר .2
02/03/2011
.720פרמטר לכיבוי-מסך .I
פרמטר  C1800מציין שאם לא נגענו במקלדת  1800שניות ,יש לצאת מהתוכנה.
פרמטר  I1730מציין שיש לבצע את פרמטר  Cרק לאחר שעה מסויימת .במקרה זה1730-
הערה  -המנגנון הזה עובד רק עד השעה  .2400בחצות מתחיל יום חדש.
27/02/2011
.719מסך-עדכון  -מקש .SHIFT+F9
חזרה לרשומה הקודמת .שמושי לאחר מצא ,אם רוצים לחזור לרשומה שבה היינו קודם
מקש  SHIFT+F9עובד כמחסנית.
09/02/2011

.716פרמטר לשדה .ε
פרמטר  εזה תו .#238
בהקשת  F5יוצגו המפתחות של שדה אחר מטבלה אחרת.
דומה לפרמטר לשדה  %המתייחס לע.אפשריים.
למשל  .ε99.521.3 -המשמעות  -בהקשת  F5יוצגו המפתחות של שדה  3בטבלה 99.521
09/02/2011

.715פקודת  - KELETהרחבה.
א.בעת הפעלת פקודת  KELETגם מקש  ,F4ע.אפשריים ,יעבוד.
למשל -פ KELET 99,521,100
ב.פרמטר  3יקבל גם הזזה של מעל .255
למשל -פ KELET 99,521,400
ג.פרמטר -5אופציות.
אופציה -Aבתחילת ביצוע הפקודה ,שיכניס הק.במערכת לתוך השדות המתאימים.
למשל -פ 'KELET 99,521,400,,'A
.711פרמטר-כללי  - vהרחבה לדוחות.
כאשר נותנים פקודת  ,ONמיכה 9-מזיז השדות לשמאל.
הפתרון  -הרחבה של פרמטר כללי  vכך שיעבוד גם בדוחות.

24/01/2011

.710פקודת  - MEMOאופציה .g
בפעולות  ,10..11יבוא מקובץ טקסט ,להצמיד השורות מימין.

24/01/2011

 - @STR.709אופציה .E
אם אורך התוצאה מעל לאורך בפרמטר  ,2שיקצץ התוצאה משמאל.
'@STR(1234567,4,,,'E') ==> '4567
למשל-

17/01/2011

 - KEYMENU.707שינוי.
הטיפול בשדה-דואלי יהיה שונה.
אם תוכן השדה עברי ,תפריט-מפתחות יהיה עברי.
אם תוכן השדה אנגלי ,תפריט-מפתחות יהיה אנגלי.

28/12/2010

 - KEYMENU.706אופציה ד.
1ד-תפריט אנגלי.
2ד-תפריט עברי.

28/12/2010

 - MLAY.705הרחבה.
סוג סיכום נוסף .'EMP' -

27/12/2010

מאפשר למצוא המספר החסר הראשון בשדה אחד .שדה אחד חייב להיות שדה מספרי.
'MLAY 0,,,,'EMP
למשל-פ
 #Xיחזיר את המספר החסר הראשון.
אם למשל חסרים המספרים  #X ,307-309יחזיר את הערך .307
אם לא חסרים מספרים #X ,יחזיר את ערך  MAXKEYועוד אחד.
 - LOOKUPMENU.704אופציה  - Uמספר כניסות מקסימלי.
מספר כניסות מקסימלי הוגדל מ 2000-ל.10,000-

13/12/2010

.703ש.עריכה  -ארוע  - 312בכל רשומה חסרה.
בש.עריכה/ארועים-נוספים יהיה ארוע נוסף  -בכל רשומה חסרה.
ש.עריכה אלה יופעלו עבור כל רשומה חסרה.
ראה גם האופציה תוכן-סרגל/רשומות-חסרות.

12/12/2010

09/12/2010

.702פרופייל  -פרמטרים.
תו  +משמאל מציין שיש לצרף את הפרמטרים בפרופייל הכללי.
למשל  -נניח שבפרופייל-מסד רשום בפרמטרים לעדכון .+ABC
בפרופייל-כללי רשום בפרמטרים לעדכון .DE
אזי מיכה 9-יתייחס כאילו הפרמטרים לעדכון הם .DE+ABC
.701מסך-דוחות  -הרחבה.
סימון במסך-דוחות אם הגדרת הדוח השתנתה.
כוכבית בשורה  25מימין תציין שהגדרת הדוח השתנתה.
.700פרמטר לשדה $
פרמטר המאפשר
-$1לא להפעיל
-$2כן להפעיל
הערה-פרמטר $

09/12/2010

08/12/2010
 דיאלוג גוגל.לשנות את ברירת המחדל לשדה מסויים בעניין דיאלוג גוגל.
דיאלוג גוגל בשדה זה בעדכון.
דיאלוג גוגל בשדה זה בעדכון.
מתייחס רק לשדה-מפתח או שדה-ע.אפשריים מחרוזתי .ראה נושא .682

25/11/2010
.699סימון רשומות  -הרחבה.
בדוחות ,בסימון רשומות ,כשנבחר באופציה "חתך עם רשומות מסומנות בלבד",
יופיע התפריט הבא -
╗══════════════════════════════════════════════╔
║
║ .1במסך-דוחות יוצגו כל הרשומות בחתך
║
║ .2במסך-דוחות יוצגו רק רשומות מסומנות שבחתך
╝══════════════════════════════════════════════╚
זה מאפשר להציג במסך-דוחות רשומות מסומנות בלבד.
.698פרמטר לשדה  - rהרחבה.
-r11קובץ טקסט שיופעל עם האדיטור של מיכה .9
-r12קובץ טקסט שיופעל עם ה BROWSER-של מיכה .9

21/11/2010

18/11/2010

.697פרמטר למקרו .r
פרמטר -rהמקרו מציין קישור .כמו פרמטר-לשדה .r
למשל-ספרייה .r7/אם נפעיל את המקרו ,תוצג הספרייה.
למשל-ממו .r31/קישור ל .MEMO-אם נרשום  46.501.6026המשמעות שהקישור
ל MEMO-בטבלה .46.501

15/11/2010
.696חלון-מפתחות  -מקש .ALT+M
בחלון מפתחות עם סרגל ,מקש  ALT+Mמאפשר לעדכן את ה MEMO-של הרשומה הנוכחית.
.695הגדרה  -מקש  - F7שיכפול שדה  -שינוי.
אפשרות לשנות את מספר השדה.

11/11/2010
09/11/2010

.694מקש כללי  - SF12אופן העבודה עם מקש זה.
.1נגדיר שדה תמונה ESr3/אנגלית .60
בנוסחה נרשום את שם ספריית התמונות בתוך גרשיים .למשל ."c:\miha8\PIC" -
.2בפתיחת רשומה ,כשנגיע לשדה תמונה ,נקיש  .SF12יוצג תפריט עם הקבצים
בספרייה שצויינה .נמצא את התמונה המבוקשת ,ונקיש .CTRL+F9
נצא חזרה למסך-פתיחה.
.3בשדה תמונה נקיש  CTRL+F10לשתילת שם התמונה שנבחרה.
 - XJOIN.693אופציה .D
אופציה  - Dלא לקחת הגדרות טבלאות שלא צויינו בפרמטר .5
זה חל גם על פקודת .JOIN
למשל d:\miha8 xjoin mh01 mh02 mh03 D 501 -
'JOIN 'MH01','MH02','MH03','D','501
למשל  -פ

08/11/2010

המשמעות  -מסד התוצאה  3לא יכיל הגדרה ונתונים של טבלה .501
11/11/2010
.692שינוי מספר טבלה  -שינוי.
האופציה ת.שרות/שינוי מספר טבלה תהיה אופציה גלוייה בתפריט ת.שרות.
ראה נושא .23/02/2010 - 636
28/10/2010

.691עדכון-ורטיקלי  -אופציה ביטול -MEMOים.
אופציה לביטול ה-MEMO-ים של השדה הראשון.
הערה  -בסוף יודיע למשל "נסרקו  MEMOל 5-רשומות מתוך  16רשומות בחתך".
הכוונה שנסרקו  5רשומות ,אך בוטלו  MEMOרק ברשומות שבהן היה .MEMO
27/10/2010

.690פרמטרים לרמת-סיווג .f1,f2
 - f1משתמש ברמה  2לא מורשה להיכנס לפק.גלובליות/לוג.
 - f2משתמש ברמה  2לא מורשה להיכנס לפק.גלובליות/לוג/מחיקת קובץ לוג.
25/10/2010

.689פקודת .LOG1
פקודה המפעילה את תפריט לוג בפקודות גלובליות.
' ' . LOG1
למשל  -פ
פרמטר  - 1פעולה.
'ע'-עיון.
' '-תפריט לוג.
'ה'-האם מנגנון לוג מופעל.
'א'-אופציות לוג.
'ק'-טווח ק.גלובליים למעקב.
'ט'-טווח ק.במערכת למעקב.
'פ'-פקודות למעקב.
'ש'-טווח שדות למעקב.
'ל'-לוג רשומות.
'ו'-הודעות לוג.
'ס'-לוג מסד.
'ג'-לוג טבלה.
'ט'-טיפול בקבצי לוג.

25/10/2010

.688רשימת המסדים  -שינויים בגיבוי ובשיחזור.
.1שם הקובץ בגיבוי ובשיחזור יהיה תמיד .MIHA9
למשל בגיבוי הפקודה תהיה .pkzip c:\fpw\miha9 mh01*.* -
למשל בשיחזור הפקודה תהיה .pkunzip c:miha9 mh*.* -
.2בגיבוי  -יאפשר לשנות את הפקודה שנוצרה.
.3בשיחזור  -יאפשר להקיש שם הספריה.
.685פרמטר לעדכון  - lשליטה בדיאלוג גוגל.
ראה נושא .682
-l1השבתת דיאלוג גוגל.
-l2כן להפעיל דיאלוג גוגל במצא.
אם רוצים שדיאלוג גוגל יעבוד רק במצא ,יש לתת .l1l2

20/10/2010

 - TABLE-YOMAN.684אופציות .X,Y
אופציה -Xתצוגה בלבד .לא להמתין להקשה.
אופציה -Yלא לשחזר המסך ביציאה.

18/10/2010

.683פקודת .ARRAY1-GETDIR
קרא שמות קבצים בספרייה לתוך .ARRAY1
בסיום  #Xיכיל את מספר שמות הקבצים שנקראו.
.
למשל-פ 'ARRAY1 'GETDIR','D:\fpw\x*.pas
פרמטר .'GETDIR'-1
פרמטר -2מסיכה .למשל .D:\miha8\mh*.dat -

17/10/2010

12/10/2010
.682דיאלוג גוגל.
בעת הקשה בשדה-מפתח יוצג תפריט עם המפתחות המתחילים בתווים שהקישו .ניתן
לבחור ערך מהתפריט עם העכבר.
כך גם בשדה עם ערכים אפשריים.
10/10/2010

.681מקש כללי  - ALT+Wמסד פתקאות.
בספריית  UTILSיהיה מסד נוסף ,מסד  - 73פתקאות.
מסד זה ישמש לאחסון "פתקאות" שאליהם ניגשים לעיתים תדירות .כל רשומה תייצג
פתק אחר .מסד  73זו דוגמא למסד המשמש בעיקר לאיחסון מידע ב MEMO-ולא בשדות.
.1מקש כללי  ALT+Wמאפשר גישה למסד זה.
.2בפקודות גלובליות יש אופציה חדשה  -מסד פתקאות.
15/09/2010
.679אדיטור  -הרחבה.
אופציה לסילוק תווים  .#0..#31תווים אלה ישנם בקובץ המכיל פקודות מדפסת.
יש לסמן הבלוק עם מקשים  ,SF1-SF2ולבחור באופציה "טיפול בשורות הבלוק".
.677פקודת  - PTIHAהרחבה.

05/09/2010

פרמטר -4שם קובץ טקסט .לרוב פרמטר  4ריק.
אם יש פרמטר  ,4מיכה 9-יפתח  MEMOעם השורות בקובץ הטקסט.
הערה-פקודת  PTIHAתקרא לפקודת  MEMOעם פעולה .10
.674תזכורות .BUG -
מיכה 9-לא הודיע תמיד על תזכורות .ה BUG-תוקן.

18/08/2010

16/08/2010
.672עדכון ורטיקלי  -הרחבה.
אפשרות לבטל -MEMOים .כשנבחר באופציה "ביטול הרשומות בחתך" ,מיכה 9-ישאל -
"ביטול -MEMOים ?"
השאלה תופיע רק אם יש -MEMOים בטבלה.
05/08/2010

***.מקלדות בעייתיות.
יש מקלדות לא-סטנדרטיות שבהן חלק מהמקשים לא עובדים.
מקלדת עם מקשים מיוחדים ולא סטנדרטיים עלולה להיות בעייתית.
למשל  -מקשי -Fים לא עובדים.
למשל  -מקש  ESCלא עובד.

08/08/2010
.671תו-בקרה [  -מרווח בין השורות.
כמו פרמטר-למדבקות י 60[ .זו ברירת המחדל .המשמעות  -מרווח של  60/360אינץ.
05/08/2010
 - BROWSER.670הרחבה.
.1יוצגו גם חלק מהתווים בטווח  .#0..#31עד כה מיכה 9-הציג רווחים במקום
תווים אלה.
.2בהדפסה של דוח ליעד עיון-עם-פקודות-מדפסות התווים  #0..#31יוצגו כפי שהם.
שינוי זה מאפשר לראות את פקודות המדפסת שמיכה 9-מייצר בעת הדפסת דוח.
03/08/2010

.669פרמטר-למדבקות י.
המרווח בין השורות .רק בהדפסה לדוספרינטר.
נעשה שימוש בפקודת מדפסת .ESC+
60י  -זה הרווח הרגיל בין השורות  60/360 -אינץ.
כמו פרמטר-למדבקות ט ,אך המרווח בין המדבקות הוא  N/360ולא .N/180

29/07/2010
.668נוסחאות תאריכים של  6ספרות.
אם נרשום בנוסחה  D311209זה יתפרש כ D31122009-ולא .D31121909
כך יתפרשו כל התאריכים עד שנת  19כולל D311220 .יתפרש כ.D31121920-
21/07/2010
.667פרמטרים-לדוח .&2,&1
 - &1לאחר הקשת -F10עכון-בדוחות במסך-דוחות ,יבוצע ריענון לרשומה הנוכחית.
.
 - &2לאחר הקשת -F10עכון-בדוחות במסך-דוחות ,יבוצע ריענון לכל המסך.
כמו הקשת ץ במסך-דוחות.
12/07/2010
 - #z115.665אופציות לכיתוביות.
מאפשר למשל בגוון של כיתוביות .לרשימת האופציות  -ראה פרמטר  5של
פקודת  .WINDOWלמשל #z115='E74'-גורם שגוון הכיתוביות יהיה ירוק על רקע אדו
21/06/2010
.663אדיטור  -מילות חיפוש.
אם בשורה באדיטור רשום למשל Σטלפון ,מיכה  9יבין שזו מילת חיפוש .התו #228
מימין מציין שזו מילת חיפוש.
.1מילות חיפוש יוצגו בגוון מודגש.
.2הקשה עם העכבר על מילת חיפוש תגרום לחיפוש מילה זו במסמך החל מאותה
נקודה.
---------------------------------------.660ע.ורטיקלי  -הרחבה.
אם יש -MEMOים בטבלה ,מיכה 9-ימנע שינוי שדה אחד.
הסיבה  -שינוי שדה אחד גורם לאבדן ה-MEMO-ים.

26/05/2010

 - MEMO.659פעולה .18
האם יש -MEMOים בטבלה זו ?  - #R = 0אין -MEMOים.
 - #R = 1יש -MEMOים.

26/05/2010

 - Browser.658קישורים.
מנגנון קישורים ב Browser-כמו באדיטור .ראה הסעיף הקודם.

25/05/2010

***.אדיטור  -קישורים  -סיכום.
באדיטור ניתן לרשום  3סוגים של קישורים -
.1קישורים חיצוניים .ראה נושא .647

26/05/2010

ראה נושא .645
.2קישורים פנימיים.
ראה נושא .651
.3מושגים.
תכונות .1 -הקישורים יוצגו בגוון שונה.
.2ניתן להפעילם עם עכבר.
.3ניתן להפעילם עם מקש .כרגע זה .F12
דוגמאות -
.1קישורים חיצוניים -
אם בשורה רשום למשל  ,CCC@DDD°מיכה  9יבין שזו כתובת  .EMAILהתו #248
מציין שזו כתובת אימייל.
הקשה עם העכבר על תו זה תפעיל את תוכנת הדואר עם כתובת זו.
אם בשורה רשום למשל  ,050-123456ßמיכה  9יבין שזה מספר טלפון .התו 25
מציין שזה טלפון.
אם בשורה רשום למשל  ,d:\fpw\samplesΓמיכה  9יבין שזה קובץ או ספריה.
התו  #226מציין שזה קובץ או ספריה.
ראה הרשומה  XXXב."82.501.123 MEMO"-
.2קישורים פנימיים -
ראה הרשומה  XXXב"-דוח ."82.501.104
ראה הרשומה  XXXב"-רשומה ."d:\fpw\82.501.123
ראה הרשומה  XXXב."d:\miha8\43.650.1 MEMO"-
ראה הרשומה  XXXב."d:\miha8\43.501.1 MEMO"-
ראה הרשומה  XXXב"-רשומה ."d:\miha8\43.650.1
ראה הרשומה  XXXב"-רשומה ."d:\miha8\43.650.332
ראה הרשומה  XXXב"-רשומה ."01.501.121
אם בשורה רשום למשלמדבקות ,מיכה  9יבין שזה מושג.
.3מושגים -
למשלהגדרה,עדכון,עדכון-ורטיקלי,ע-ורטיקלי.
התו  #232מציין שזה מושג.
17/05/2010
.657פרמר  - rהרחבה.
פרמטר  rיציין שדה קישור .הקישור יכול להיות חיצוני ,פנימי או מושג.
 - r21מושג .הקשת  SHIFT+F11גורמת לקישור למושג בטבלת המושגים.
 .MEMO - r31למשל .82.501.123 -
 - r32רשומה .למשל .43.650.1 -
למשל .82.501.123 -
 - r33דוח.
אפשר לרשום גם את הספריה משמאל .למשל.c:\miha8\82.501.123-
.656אדיטור  -חיפוש לפי .WildCard
בחיפוש ,מקש  SHIFT+F10גורם לחיפוש לפי .WildCard
דוגמא .1 -נקיש  - ALT+Qקובץ .READ22.ME
.2נקיש  - F5חיפוש.
.3נקיש "עד?ון" ובסיום .SHIFT+F10
מיכה 9ימצא השורות שבהן רשום עדכון.

16/05/2010

16/05/2010

.@WILDCARD.655
פונקציה המוצאת מיקום  WildCardבתוך שורה.
@WILDCARD('AB??E','XXABCDE') ==> 3
למשל -
פרמטר -1המחרוזת שיש לחפש .התו ? מציין תו כלשהו.
פרמטר -2השורה שבה יש לבצע החיפוש.
התוצאה-מיקום המחרוזת בתוך השורה .אם המחרוזת לא נמצאה ,התוצאה אפס.
.@DOHDEF.653
פונקציה נתונים של הגדרת הדוח הנוכחי.
אם לא נמצאים במסך-דוחות ,הפונקציה תחזיר .-999
מספר הדוח >== )@DOHDEF(1
למשל -
מספר השדה שבעמודה @DOHDEF(4,11) ==> 11
ראה גם קבועים-גלובליים  ,#kח.#
פרמטר  - 1פעולה.
-5תאריך הדוח.
-1מספר דוח.
-6רוחב עמודה של שדה .Y
-2שם הדוח.
-7שם שדה בעמודה .X
-3מספר שדות בסרגל.
-4מספר שדה בעמודה .X
פרמטר  - 2מספר עמודה .מתייחס לפעולות .7,4
בפעולה  ,6פרמטר  2זה מספר שדה ולא מספר עמודה.

11/05/2010

.@DOHSUM.652
פונקציה לסיכום עמודה אחת במסך-דוחות.
אם לא נמצאים במסך-דוחות ,הפונקציה תחזיר .-999
פרמטר -1מספר שדה.
למשל .@DOHSUM(5) -
המשמעות  -סיכום העמודה של שדה .5

10/05/2010

03/05/2010
.651אדיטור  -מושגים.
מושג זה סוג שלישי של קישור .ראה גם קישורים חיצוניים וקישורים פנימיים.
.1מילה באדיטור עם  #232מימין תחשב למושג .למשל -שיר-סגל.
מושגים יוצגו בגוון שונה.
.2ניתן להגדיר בפרופייל טבלה כלשהי כטבלת המושגים.
ראה למשל טבלה .SAMPLES\99.534
כשנקיש על מושג באדיטור עם העכבר ,מיכה 9-יבצע הקישור לאותו מושג
בטבלת המושגים.
קבוע גלובלי  #z114יציין מהי טבלת המושגים .למשל.#z114='99.534'-
.3פרמטר-לשדה -u12פורמט אחיד למושגים .הופך רווח ,קו-תחתון וגרשיים למקף.
.4פרמטר-לשדה -c10תווים מותרים להקשה במושגים.
עברית,אנגלית,ספרות ,גרשיים ,קו-תחתון ,רווח ונקודה.
פרמטרים אלה יהיו בטבלת המושגים בשדות של מושגים.
18/04/2010
.649העתקת רשומות  - CF10 -הרחבה.
כאשר מבצעים העתקת רשומה באמצעות  ,CF9/CF10אפשרות לשנות את השדה הראשון.
כשנקיש  ,CF10יופיע בשורה <F4 - 25שנוי מפתח <F5מפתח מקסימלי=לא.
13/04/2010

.648פקודת .UPD1
כמו תו-בקרה ע .פקודה לעדכון הרשומה הנוכחית.
הצורך התעורר על מנת לאפשר עדכון מספר שורות  MEMOלאחר כל עדכון של ה.MEMO-
22/03/2010
.647אדיטור  -קישורים חיצוניים.
אם בשורה רשום למשל  ,CCC@DDD°מיכה  9יבין שזו כתובת  .EMAILהתו #248
מציין שזו כתובת אימייל.
הקשה עם העכבר על תו זה יפעיל את תוכנת הדואר עם כתובת זו.
אם בשורה רשום למשל  ,050-123456ßמיכה  9יבין שזה מספר טלפון .התו #225
מציין שזה טלפון.
אם בשורה רשום למשל  ,d:\fpw\samplesΓמיכה  9יבין שזה קובץ או ספריה.
התו  #226מציין שזה קובץ או ספריה.
14/03/2010

.645אדיטור  -קישורים פנימיים.
אפשרות לבצע קישורים לרשומות ,דוחות ו-MEMO-ים במיכה.9-
למשל  -נרשום ב-קובץ או ב- MEMO-
ראה הרשומה  XXXב."82.501.123 MEMO"-
ראה הרשומה  XXXב"-ממו ."82.501.123
ראה הרשומה  XXXב"-דוח ."82.501.99
ראה הרשומה  XXXב"-רשומה ."82.501.123
ראה הרשומה  XXXב."d:\miha8\43.501.1 MEMO"-
ראה הרשומה  XXXב"-רשומה ."d:\miha8\43.650.1
אם נקיש  ,F12מיכה 9-יבצע הקישור שנרשם .מה שמשמעותי זה הקטע בשורה
" "XX.XX.XX MEMOאו או "דוח  "XX.XX.XXאו "רשומה ."XX.XX.XX
כיום ניתן לבצע קישורים הן לאובייקטים מחוץ למיכה 9-כמו אי-מייל והן
לאובייקטים בתוך מיכה.9-
ניתן לבצע את הקישורים על ידי הקשה על הקישור עם העכבר.
.644פקודת  - LOOP1כיצד לבצע עדכון-ורטיקלי ריק של הבנים ?
'. LOOP1 1,'',,,'LU','L
התשובה  -פ

10/03/2010

09/03/2010
 PushMode.643אוטומטי  -הרחבה.
מקש רווח SHIFT+נרשם כרווח אך ,בניגוד לרווח רגיל ,לא מבטל המצב של ushMode
מקש רווח רגיל מבטל את המצב של .PushMode
זה מאפשר לכתוב בשדה עברי למשל ."Shir Segal" -
ראה פרמטר לשדה  pוגם פרמטר לאדיטור .W
08/03/2010
.642פקודת  - MLAYאופציה .U
אופציה -Uעדכן את כל הרשומות בחתך .זה מאפשר לבצע עדכון ריק של הרשומות
וגם לעדכן אותן באמצעות שורת-התיכנות.
למשל-פ 'MLAY 0,0,0,,,,'UL
25/02/2010

.637מסד  - ZZהרחבה.
מסד  ZZזה המסד המשמש לגיבוי המסד המקורי ,מסד .MH
מסד  ZZיווצר לפני -
.1העתקת טבלה.
.2ביטול טבלה.
.3שינוי מספר טבלה.
ההעתקה למסד  ZZתעשה רק בתנאי שאין כבר מסד  ZZעם התאריך הנוכחי.

23/02/2010

.636שינוי מספר טבלה.
אופציה סמוייה חדשה בת.שרות .מאפשרת לשנות את מספר הטבלה.
האופציה מופעלת על ידי מקש  SHIFT+F5בת.שרות .נדרש מצב .SingleUser
משנה ההגדרה,התוכניות ,הדוחות ,ע.אפשריים ,הנתונים מאפייני הטבלה וה-MEMO-י
***************************************************
16/02/2010

.635פקודת .SEARCHFILES
פקודה לחיפוש מילים בקבצי טקסט.
למשל  -פ ''',ע'',עדכון'SEARCHFILES '\fpw\*.pas',1,
המשמעות-חפש המילה עדכון במסיכה  ,\fpw\*.pasוהדפס התוצאה ליעד עיון.
פרמטר -1מסיכה .מסיכת קבצי הטקטסט.
פרמטר -2פעולה.
כיום הפעולה= 1תמיד ,שזה חיפוש מילים.
פרמטר -3המילים שיש לחפש .למשל-שיר,מיכה.
פרמטר -4יעד ההדפסה .למשל-ע זה יעד עיון.
לרשימת היעדים ראה פקודת .EDPES
אם יש אופציה  ,Nפרמטר  4זה שם הקובץ שאליו יש להדפיס הדוח.
פרמטר -5אופציות.
-Aכמו בתפריט קבצים.
-Bללא הודעת שגיאה אם לא מצליח לפתוח הקובץ.
-Dחיפוש גם בתת-ספריות.
-Lדווח בלוג.
-Mדווח בלוג גם על החיפוש בתת-ספריות.
-Nפרמטר  4זה שם הקובץ שאליו יש להדפיס הדוח ,והיעד הוא דיסק.
.634דיאלוג "הקש כונן נתונים"  -הרחבה.
מקש  F4יציג הקבצים בספריה.

14/02/2010

03/02/2010
.631פרמטר כללי .w
מה להציג במסך-תפריט ראשי .משמש להצגת הסבר על הטבלה או המסד.
 - w1להציג  MEMOמסד.
 - w2להציג  MEMOטבלה.
 - w3להציג  MEMOטבלה ,ואם אין ,אז להציג  MEMOמסד.
.629ארוע  - 311בכל עדכון .MEMO
ארוע חדש בש.תיכנות.

01/02/2010

 - #z113.626נתוני גירסת חלונות.
קבוע גלובלי שמחזיר נתונים על מערכת ההפעלה.

26/01/2010

17/01/2010
.623מסך-דוחות  -מקש  - SHIFT+F3ריענון הרשומות.
במסך-דוחות מקש  SHIFT+F3גורם לרענון הרשומות המוצגות על המסך.
.622פרמטר ליצוא פ.
בעת יצוא לאקסל ,לשם השדה יווסף מספר השדה.

17/01/2010

.619פקודת  - FLDPARMהרחבה.
אם רושמים בפרמטר  2מינוס משמאל ,הפרמטרים שנרשמו יגרעו.
למשל-פ 'FLDPARM '5:8','-EPG
המשמעות-יש לגרוע הפרמטרים  EPGמהשדות בטווח .5:8

07/01/2010

.617תזכורות  -הרחבה.
מקש  F4מאפשר להדליק ולכבות את מנגנון התזכורות.
כמו מתן ערך ל.#z44-

06/01/2010

05/01/2010

 MEMO.616לעצמים במיכה.9-
 MEMO.1לשדות בהגדרה.
ניתן להצמיד  MEMOלכל שדה בהגדרה .ניתן לערוך את ה MEMO-כשמקישים - ALT+M
א.בהצגת הגדרה .ALT+F6 -
ב.בהגדרת שדות.
ג.בציור-מסך בעת שמודיע "בחר שדה".
הטקסט שרשמנו בכל שדה יוצג כשנדפיס את הגדרת הטבלה.
 MEMO.2לטבלה.
ניתן להצמיד  MEMOלכל טבלה .ניתן לערוך את ה MEMO-כשמקישים - ALT+M
א.בתפריט-ראשי.
ב.במסך טבלה-אחרת.

 MEMO.3לדוח.
מקש  ALT+Mבתפריט טעינת דוח מאפשר לעדכן את  MEMOהדוח.
אפשר גם בתפריט שמירת דוח.
 MEMO.4למסד.
מקש  ALT+Mבתפריט-מסדים .ה MEMO-של המסד ישמר בקובץ .MHnn.MEM
.615טבלה אחרת  -הרחבה.
כשיש מעל  15טבלאות ,התפריט יציג  2עמודות.

04/01/2010

.614פרמטרים לשדה .z7,z8
 - z7בצע  TABבתחילת השדה.
 - z8בצע  PUSH-MODEבתחילת השדה.

03/01/2010

17/12/2009

.608פקודת  - IMPORTיבוא ממיכה .9
למשל-פ 'IMPORT 1,,'D:\fpw\samples','A99B517CD
המשמעות-תייבא ממיכה 9-מסד  99טבלה  517בספריה .D:\fpw\SAMPLES

16/12/2009

.607פקודת  - BROWSEאופציה .I
אופציה -Iחסימת מצב עדכון.

24/11/2009
-.603חיפוש  -חיפוש מילים ,צביעת מילים.
.1אפשרות לחפש יותר ממילה אחת .המילים שנחפש יופרדו בפסיקים.
למשל-שיר,מיכה,מאיר .קיים באדיטור.HELP ,BROWSER ,
.2צביעת מילים .מיכה יצבע המילים שמחפשים בגוון שונה.
.602פקודת  - IMPORTהרחבה.
נוספו פעולות נוספות.
-0תפריט יבוא.
-7יבוא -PRNרשומות ארוכות.
-8יבוא שמות קבצים מספריה.

23/11/2009
-9יבוא מלוג רשומות.
-10יבוא ע.אפשריים מקובץ טקסט .רק בטבלה 01

.596פרמטר ליצוא ס.
ביצוא לאקסל ,יבוצע יצוא השדות לפי ההגדרה ולא לפי הסרגל.
מאפשר לייצא עד  128שדות במקום  99שדות.
הערה-יש לתת גם פרמטר ליצוא ע.
אם נרשום 120ס ,המשמעות שיש לייצא  120שדות לפי ההגדרה.

11/11/2009

11/11/2009
.595פרמטר ליצוא ע.
במצב רגיל ,כשמדפיסים דוח ליעד יצוא לאקסל ,הפרמטרים ליצוא הם .ICU
כשיש פרמטר ליצוא ע ,הפרמטרים ליצוא יהיו  + ICUהפרמטרים ליצוא שרשמנו.
פרמטר זה דרוש עבור פרמטר ליצוא ס.
09/11/2009
.591פרמטר לחומרה .c
כשמיכה מבצע  EXECלדוספרינטר ,השם יהיה  DOSPRINTולא .DOSPRINTER
הסיבה-לפעמים יש בעייה כשמבצעים  EXECלקובץ עם שם מעל  8תווים.
61ה #מחזיר את שם קובץ דוספרינטר.
.590פרמטר לחומרה .BUG - s
גורם לתעופה של התוכנה .הפרמטר כנראה יבוטל.

08/11/2009

17/11/2009
 - SEL2.589ביטול.
האופציה  SEL2בפרופייל/פרמטרים-לדוספרינטר וביעד דוספרינטר בוטלה.
הסיבה  -אופציה זו בעייתית לפעמים כשמדפיסים ליעד .PDF
02/11/2009
.588חיפוש  -הרחבה.
בחיפוש מיכה יתעלם ממינוס וקו-תחתון .מינוס וקו-תחתון מתורגמים לרווח.
לכן אם נחפש למשל "בת-ים" מיכה ימצא גם "בת ים" ,ולהיפך.
18/10/2009
.587בעיית ביצועים.
הבעיה-כשמבצעים מיון מיוחד+חתך קטן בישום שרץ על השרת ,הביצועים יורדים
פי  ! 10ניתן למדוד זמן עם פרמטר כללי ח.
כשמבצעים במחשב מקומי ,אין בעייה.
דיאגנוזה-יש כנראה חוסר זכרון ,וזה גורם ל.Swaping-
הטיפול.1-לא להריץ מיכה  9במחשב השרת.
.2להגדיל הזכרון בשרת.
****************************************************************************

.586שינוי אמצעי פלט  -הרחבה.
נוסף מקש .PELET-FLUSH<F4 -

12/10/2009

.583ביטול רשומה  -הרחבה.
אפשרות לבטל גם את ה MEMO-ולא רק את הרשומה.
בשורה  23תהיה אופציה נוספת <F10 -לבטל גם ה.MEMO-

29/09/2009

24/09/2009
.582מקש  - ALT+F1הרחבה.
התיכנון Pull-Down-Menu-עם כל המקשים הכלליים והמקומיים בכל מסך במיכה.9-
כך ניתן לדעת מה הם המקשים שניתן להקיש בכל מסך.
עד כה היה  Pull-Down-Menuשכזה רק באדיטור וב .Browser-הם הופעלו
על ידי מקש .F4
.1מקשים כלליים.
בכל הקשת  ALT+F1יוצג  Pull-Down-Menuעם כל המקשים הכלליים.
.2מקשים מקומיים.
בכל מסך יוצגו גם המקשים המקומיים של אותו מסך.
24/09/2009

.581עדכון ורטיקלי  -ביטול -MEMOים.
קיימת אפשרות לבטל -MEMOים באמצעות עדכון-ורטיקלי.
יש הקיש-עדכון ורטיקלי/שינוי הרשומות בחתך/בחירת השדה הראשון/ביטול .MEMO
אז יש להקיש /ESCמאשר.
 - #z112.579שם קובץ היצוא לאקסל.
ברירת המחדל AAA.DBF-או .AAA.CSV
'#z112='C:\miha8\bbb
למשל-ח
אין לרשום סיומת בשם הקובץ.

16/09/2009

.577פרמטר למיכה = - rהרחבה.
 r=1רזולוציה .600 * 800
 r=2רזולוציה .768 *1024
 r=3רזולוציה .864 *1152
 r=4רזולוציה .600 *1280
 r=5רזולוציה .720 *1280
 r=6רזולוציה .768 *1280
 r=7רזולוציה .1080 *1920

08/09/2009

31/08/2009
.575שמירת  - MEMOהרחבה.
לאחר שמירת  ,MEMOמיכה 9-בודק ששמירת ה MEMO-הצליחה .אם שמירת לא הצליחה,
מיכה 9-יתריע על כך ויחזור למצב עריכה.
26/08/2009

.574שמות קבועים במערכת.
ניתן להתייחס בנוסחאות לקבועים-במערכת בשם ולא רק לפי מספר.
למשל אם קבוע  $51שמו  AAAוערכו  123אז -
. $AAA ==> 123
.1הנוסחה
.2ניתן לרשום שורת חישוב -
$AAA=283
ח
אם שם ק.מערכת מכיל תווים מיוחדים) ,תווים שאינם אותיות או ספרות(,
יש לרשום קו-תחתון במקום התווים המיוחדים.
שם קבוע מערכת חייב להתחיל באות עברית או אות אנגלית ולא בסיפרה.

25/08/2009
.573ספריית  - AMPהרחבה.
ניתן יהיה לבצע פעולות שונות על הקבצים בספריה  ,AMPולא רק מחיקת כל הקבצים
בספריה.
19/08/2009
***.אדיטור  -הרחבה.
אם הקובץ מכיל שורות מעל ל 80-תו ,יופעל ה Browser-במצב עדכון.
זאת במקום פיצול שורות ארוכות שהיה עד כה.
***.דוחות  -יעד עיון.
ה Browser-בשפת הדוח.

17/08/2009

17/08/2009
***.דוחות  -יעד אדיטור.
אם רוחב השורה מעל  ,80יופעל ה Browser-במצב עדכון בשפת הדוח.
30/06/2009
*** - Browser.הרחבה.
יש חידושים רבים ב .Browser-את רובם ניתן לראות כשמקישים  F4ב.Browser-
.0מקש -F4מציג תפריט  PullDownMenuעם כל הפעולות האפשריות.
.1שורה נוכחית .הדפדוף שונה ,וכעת יש שורה נוכחית כמו באדיטור.

השורה הנוכחית מוצגת ב.ReverseVideo-
.2מספר שורות מקסימלי.
הוגדל מ 65,535-למספר שורות לא מוגבל .הצגתי קובץ עם  100,000שורות.
.4מקש -F3משנה השפה מעברית לאנגלית ולהיפך.
לא ניתן לשנות השפה במצב עדכון .יש לשנות השפה ורק אחר כך לעבור למצב עדכו
.5מקש -SHIFT+F10מעביר למצב עדכון.
מצב עדכון אפשרי רק כשהשורות באורך של עד  255תווים.
.6מקש  - CTRL+Mהמשך חיפוש.
מאפשר לחפש ולדפדף בו זמנית.
.7מקש -F6בטל שורה .רק במצב עדכון.
.8מקש -F7הוסף שורה .רק במצב עדכון.
.9מקש  - F9הוצא שורות לקובץ.
כמו  F9באדיטור .מאפשר להוציא לקובץ מספר שורות החל מהשורה הנוכחית.
.10מקש  - F10הכנס שורות לקובץ.
כמו  F10באדיטור .רק במצב עדכון.
.11מקש  .SHIFT+F1תחילת בלוק.
.12מקש  .SHIFT+F2סוף בלוק.
.13מקש  .SHIFT+F3פעולות על בלוק .רק במצב עדכון.
.14מקש  .SHIFT+F4שמירה לקובץ.
.15מקש  .SHIFT+F8הקש  nשורות החל מהשורה הנוכחית.
.16מקש  .CTRL+Fסימון השורה הנוכחית.
הקש  F4לראות פעולות נוספות עם שורות מסומנות.
-SHIFT+LEFT.17מזיז המסך תא אחד שמאלה LEFT .מזיז המסך  10תווים שמאלה.
-SHIFT+RIGHTמזיז המסך תא אחד ימינה RIGHT .מזיז המסך  10תווים ימינה.
במצב עדכון  SHIFT+LEFTמזיז  10תווים שמאלה ו LEFT-מזיז תא אחד שמאלה.
.18פרמטרים ל .BROWSER-ניתן לשנות הפרמטרים ל BROWSER-גם בפרופייל/פרמטרים.
.565הדפסים  -הצגת ת.עדכון ההדפס.
בתפריט הדפסים יוצג גם ת.עדכון ההדפס בצד שמאל.

26/07/2009

.564ש.תיכנות  -הצגת ת.עדכון התוכנית.
בתפריט טעינת תוכנית אחרת יוצג גם ת.העדכון של התוכנית.
ראה עדכון/תיכנות/אופציות תיכנות/טעינת תוכנית אחרת.

26/07/2009

 - @MEMO1.563הרחבה.
פעולה -2תחזיר את תאריך עדכון ה.MEMO-
פעולה -3תחזיר את שעת עדכון ה.MEMO-
למשל.@MEMO1(2,0) ===> '23072009'-
ב MEMO-ישנים הערך יהיה ריק.

23/07/2009

.563פקודת  - MEMOהרחבה.
פעולה -16תאריך עדכון ה MEMO-יוחזר ב.#X-
פעולה -17שעת עדכון ה MEMO-יוחזר ב.#X-

23/07/2009

19/07/2009

.558דוח-מסדים  -הרחבה.
אופציה נוספת  -פרמטרים לדוח-מסדים.
-Aבעת הדפסת  ,MEMOלהדפיס שורת רווח לאחר הדפסת כל שורת .MEMO
-Bבעת הדפסת  ,MEMOלהדפיס את מספר השורה ב MEMO-משמאל.
-Cבעת הדפסת  ,MEMOלהדפיס את מספר השורה/טבלה/מסד ב MEMO-משמאל.
-Dלהדפיס כותרות-טבלה לפני כל רשומה ולא לפני כל טבלה.
.557פקודת
-bבעת
-cבעת
-dבעת

19/07/2009
 - MEMOאופציות .d,b,c
הדפסת  ,MEMOלהדפיס שורת רווח לאחר הדפסת כל שורת .MEMO
הדפסת  ,MEMOלהדפיס את מספר השורה ב MEMO-משמאל.
הדפסת  ,MEMOלהדפיס את מספר השורה/טבלה/מסד ב MEMO-משמאל.
16/07/2009

.556פקודת  - MEMO-DEFשאלה.
שאלה-כיצד לגרום שסרגל הכלים יופיע ב? MEMO-
תשובה-יש לתת בתחילת טבלה את הפקודה "פ 'MEMO 'DEF','A3B21

".

16/07/2009
.555פרמטר-לעדכון .k
בעת שתילת ערכים בשורות-תיכנות והדפסים ,שדות-תאריכיים ישתלו בפורמט .DDMMYY
פרמטר-לעדכון  kלא עובד בהדפס-הסטנדרטי .שם הפורמט הוא כמו במסך-עדכון.
אם נרשום  ,k2הפורמט יהיה  .DD/MM/YYהפורמט הוא כמו בפונקציה .@DFORMAT
13/07/2009
.551פקודת .MAAM-ADD
מאפשרת להוסיף מע"מ חדש לפונקציה  .@MAAMעד כה ,כשהשתנה מע"מ ,היה צורך
לשדרג את גירסת מיכה 9-לגירסה עם המע"מ החדש.

למשל-פ MAAM 'ADD',D01122009,17.5
המשמעות  -החל מ 01/12/2009-המע"מ הוא .17.5
פרמטר .'MAAM'-1
פרמטר -2תאריך שינוי המע"מ.
פרמטר -3המע"מ החדש.
12/07/2009

.548סרגל-כלים  -הרחבה.
להלן רשימת הקצורים שניתן לכתוב בסרגל הכלים -
 TABרווח ESC ESCAPE ENTER CTRLZ
HOME END PGDN PGUP CPGUP CPGDN UP DOWN INS INSERT DEL DELETE
חץ-שמאלה שמאלה חץ-ימינה ימינה
CTRLPGUP CTRLPGDN
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9
F1..F12 AF1..AF12 CF1..CF12 SF1..SF12
X2..X131..X255
כן ניתן לכתוב את התווים המיוחדים -
.#24 #25 #26 #27 #11 #12 #6 #3
זה נעשה בעזרת הקשת  ALTומספר התו.
07/07/2009

.546פרמטר ליצוא ד.
ביצוא בפורמט  - DBFא.שדות תאריכיים יוגדרו כ C10-ולט .D10
ב.שדות תאריכיים ייוצאו בפורמט .YYYY/MM/DD
התוצאה-תאריכים מיוצאים נכון ,אך מתקבלים באקסל כמחרוזות ולא כתאריכים.
08/07/2009
***.משלוח .SMS
יש אפשרות לשלוח  SMSלמספר רב של אנשים .יש חברות מסחריות שעושות זאת.
מעבירים אליהן רשימת טלפונים בקובץ אקסל ,והן שולחות את ה-SMS-ים.
.544אדיטור  -מקש  - CTRL+Mהמשך חיפוש.
מאפשר לחפש ולדפדף בו זמנית.

06/07/2009

.@ARRAY1-GRAPH.543
פונקציה שמציגה בצורה גראפית ערך תאים ב.ARRAY1-
דומה לפונקציה .@GANT
)'@ARRAY1('GRAPH',1,6,'A10B247C2
למשל-
פרמטר .'GRAPH'-1
פרמטר -2מספר תא ראשון.
פרמטר -3מספר תא אחרון.
פרמטר -4אופציות .לרוב לא ניתן אופציות.
-Aתו מילוי  .1למשל.A178-
-Bתו מילוי  .2למשל.B176-
-Cרוחב כל כניסה .מספר בטווח .1..9

05/07/2009

.542ניקוי ספריית .AMP
אופציה חדשה בפקודות גלובליות.
אפשרות למחוק את הקבצים בספריית ההדפסות ,ספריית .AMP
קובץ  TXTאחד תמיד פתוח ,ואותו לא ניתן למחוק.

01/07/2009

.540אופציות לוג א,ב.
אופצית לוג א-לא לדווח בלוג רשומות ,לוג טבלה ולוג מסד.
אופצית לוג ב-לא לדווח בלוג.MEMO-

01/07/2009

25/06/2009
.535דוח-רב-טבלאי  -מניעת עדכון רשומות מטבלה אחרת.
כשנקיש בדוח-רב-טבלאי במסך-דוחות  F6/F10/ALT+F3על רשומה מטבלה אחרת,
תהיה הודעת שגיאה.
הסיבה-יתכן שבטבלה האחרת ,הגדרת הטבלה שונה.
25/06/2009

.534מקש  CTRL+F9בעדכון ובמסך-דוחות  -הרחבה.
ראה הנושא " ,413העתקת רשומות מטבלה לטבלה".17/09/2008 ,
ההרחבה היא שכאשר מקישים  ,CTRL+F9הרשומות יועתקו גם למחסנית .WINDOWS
אם אחרי כן נקיש למשל באדיטור  ,CTRL+Yהרשומות יכתבו באדיטור.
.532לוג.MEMO-
ב-N/F2-לוג/לוג-רשומות ,יהיו  2כניסות נוספות -
א.לוג MEMO-עם פרוט.
ב.לוג MEMO-ללא פרוט.
כל עדכון של  MEMOידווח בלוג.MEMO-

23/06/2009

אם  MEMOנמחק בטעות ,ניתן למצוא את תוכן ה MEMO-בלוג.MEMO-
18/06/2009
.530פרמטר לדוח .%
בעת יצוא לאקסל מיכה 9-לא ישנה אוטומטית ל-הדפסת תוכן סרגל=כן.
פרמטר לדוח  %שמושי כאשר רוצים לבצע החתך באמצעות ש.עריכה.
יש לתת  -א.פרמטר לדוח .%
ב.הדפסת תוכן סרגל = לא.
;; דוגמא לחתך באמצעות ש.עריכה
ג.בכל רשומה ===< ת #1>1000
ס
17/06/2009
.529חלון-מפתחות  -מקש .SHIFT+F8
בחלון-מפתחות מקש  SHIFT+F8גורם להצגת חלון-מפתחות רב-טבלאי.
כלומר ,יוצגו המפתחות מכל הטבלאות המסד ולא רק מהטבלה הנוכחית.
שמושי כאשר כל הטבלאות המסד בעלי הגדרות דומות.
.528פרמטר לדוח .bb
לא לבצע סינון חתך.

16/06/2009

11/06/2009
.527הקשת תווים גראפיים  -אפיון חדש.
בעקבות המעבר למיכה  ,9מנגנון הקשת תווים גראפיים הפסיק לעבוד כבעבר.
האפיון החדש -
.1כאשר  NUM+SCROLLדלוקים ,מיכה  9עובר למצב הקשת תווים גראפיים.
בשורה  24יהיה רשום  .GRAFCHRSבמצב זה ,כשנקיש על סיפרה ,יכתב תו-גראפי
עם קו-כפול.
.2כאשר  NUM+SCROLL+CAPSדלוקים ,הקשה על סיפרה תגרום לכתיבת תו-גראפי עם
קו-בודד.
08/06/2009

.525פרמטר לשדה .%
שדה המקבל ע.אפשריים מטבלה אחרת.
למשל .%99.521.3 -
המשמעות  -השדה מקבל ע.אפשריים משדה  3בטבלה .99.521
אם הפרמטר הוא למשל  ,%3הכוונה שלשדה יש ע.אפשריים כמו לשדה  3בטבלה הנוכחית
זה זהה לפקודה "פ ." POSVAL 'LIKE',3
04/06/2009
.524פורום מיכה  9באינטרנט.
כשנקיש  F1במסך-לוגו ,תופיע אופציה חדשה  -פורום מיכה  9באינטרנט.
.523יבוא  -יבוא ע.אפשריים מקובץ טקסט.
אופציה חדשה .האופציה מופיעה רק כשנמצאים בטבלה .401
האופציה מאפשרת יבוא ע.אפשריים מקובץ טקסט.
מיכה שואל .1 -מספר טבלה.
.2מספר השדה.
ואחר מבצע היבוא.

03/06/2009

03/06/2009
.522פרופייל  -הרחבה.
אם בפרופייל/קבצים/קובץ אקסל רושמים  ,###מיכה  9יבצע ShellExecute
ללא שם תוכנה.
 - Browser.518ספירת מילים.
אופציה שמאפשרת לספור את מספר המילים בקובץ.

31/05/2009

26/05/2009
.517פרופייל  -תיכנות מסד.
מאפיין פרופייל חדש .אם נרשום למשל  -תיכנות מסד=,D:\miha8\99
המשמעות היא שתיכנות מסד ילקח ממסד  99שבספריה .D:\miha8
27/05/2009

***.לקיחת הגדרות טבלה אחרת.
אפשרות חדשה במיכה  9היא להפריד בין ההגדרות לבין הנתונים.
הכוונה שההגדרות ,למשל ,ישבו במסד אחד ,והנתונים ישבו במסד אחר.
בהגדרות הכוונה ל.1 -הגדרת הטבלה.
.2שורות-תיכנות.
.3דוחות.
.4תיכנות-מסד.
.5ערכים-אפשריים.
מדוע הצורך בהפרדה בין ההגדרות לבין הנתונים ?
.1מפתח מרוחק.
האדם שמפתח את הישום יושב הרחק מהמשתמש שמעדכן את הישום.
נוח שהמפתח יעדכן את מסד ההגדרות ,ואלו המשתמש יעדכן את מסד הנתונים.
.2קיום מספר רב של טבלאות עם אותן הגדרות.

כיצד מפרידים בין ההגדרות לבין הנתונים ?
נכנסים להגדרה ,ובטבלה שבה מדובר מקישים ><F7מאפייני טבלה.
בתפריט מאפייני טבלה נוספו  3אופציות חדשות -
╗════════════════════════════════════════════════════════════╔
║
מטבלה אחרת = 99.518
║טעינת הגדרה
║
║טעינת ש.תיכנות מטבלה אחרת = 99.518
║
מטבלה אחרת = 99.518
║טעינת דוחות
╝════════════════════════════════════════════════════════════╚
אם רושמים ,למשל  ,99.518המשמעות היא שמדובר בטבלה  517במסד .99
אם רושמים ,למשל  ,d:\miha8\99.518המשמעות היא שמדובר בטבלה  99.517בספריה
\.d:\miha8
ניתן לקחת תיכנות-מסד ממסד אחר באמצעות האופציה תיכנות-מסד בפרופייל-מסד.
07/05/2009
.506דוח מסדים.
אופציה חדשה בפקודות גלובליות .מאפשרת להפיק דוח מטווח מסדים.
מאפשרת למשל להפיק דוח עם כל הרשומות ו/או כל ה-MEMO-ים של טווח מסדים.
זו הפעם הראשונה שניתן להפיק דוח ממספר רב של מסדים.
דוח כזה מאפשר חיפוש נוח ברשומות וב-MEMO-ים של טווח מסדים.
נקבל תפריט כדלקמן -
╗═══════════════════════════════════╔
║
║הדפס !
║
= כן
║הדפסת -MEMOים
║
= כן
║הדפסת רשומות
║
= 31:42
║טווח מסדים
║
=
║סרגל שדות
║
║טווח שדות סיכום =
╝═══════════════════════════════════╚
30/04/2009
1.505ט - #מספר טבלה ב.@BUFFER-
מאפשר לדעת בדוח רב טבלאי ,פרמטר לדוח ז ,לאיזה טבלה הרשומה שייכת.
כמו ).@BUFFER(-1
.504דוח  MEMOרב-טבלאי.
אפשרות דוח-רב-טבלאי שיציג גם .MEMO
זה מאפשר לראות את ה-MEMO-ים של כל הטבלאות במסד ביחד.
א.פרמטר לדוח ז  -דוח רב טבלאי.
ב.בתוכן סרגל לשנות  = MEMOכן.

28/04/2009

.502פרופייל/מסכים  -הרחבה.
הוספת כניסה נוספת לפרופייל/מסכים  -עיון .Browser
בכניסה זו ניתן רק להכניס סרגל כלים ל.Browser-

10/03/2009

10/03/2009
.501אדיטור  -הוספת שורת סרגל כלים.
אם בפרופייל/מסכים/אדיטור הכניסו תוכן לסרגל הכלים של האדיטור,
ואם מספר השורות במסך מעל  ,20תוצג באדיטור שורת סרגל כלים.
.499פקודת  - DIALאופציה .B
אופציה  - Bהיכנס ישר ל<F10"-הזזת סמן".

05/03/2009

22/02/2009
 - Browser.497אופציית היפוך עברית.
תהיה אופציה חדשה  -היפוך עברית = כן/לא .האופציה הופכת העברית בלבד.
אם רשום "לגס ריש  ,"shir segalזה יהפוך ל"-שיר סגל ."shir segal
***********************************************************************
.496שליחת הודעות מתפרצות ברשת.
אופציה חדשה בפקודות-גלובליות/רשימת משתמשי מיכה  9כעת.
מקש  F10מאפשר לשלוח הודעות ליתר משתמשי מיכה  9ברשת.

17/02/2009

16/02/2009
.495תפריט ספריות  -הרחבה.
הוספת שורה שבה רשום ' - '.נקודה .הקשה על שורה זו תעביר לספריית השורש.
16/02/2009

.494פרמטר למיכה = .dכונן ברירת המחדל.
פרמטר למיכה = dנועד עבור מחשבים שבהם אין כונן .C
כונן ברירת המחדל זה הכונן שבו ירשמו ספריות  AMPו TMP-וכן לוג-מסדים.
לרוב מדובר בכונן  .Cכאשר אין כונן  ,Cניתן למשל פרמטר למיכה .d=G
ניתן גם לשנות ספריות  AMPו TMP-בפרופייל-כללי/ספריות.

.492פרמטר למיכה =.c
פקודה לשינוי מצב  CONSOLEלחלון או למסך-מלא.
 - c=0חלון.
 - c=1מסך מלא.
ראה גם קבוע גלובלי  #z86וכן פקודת .API-SETCONSOLEMODE

11/02/2009

.491פקודות .LOG-TAVLA,LOG-MASAD
פקודות לשליחת הודעות לוג ללוג-מסד או ללוג-טבלה.
למשל-פ 'LOG 'TAVLA','AAA
פ 'LOG 'MASAD','BBB
פרמטר  'TAVLA'-1או '.'MASAD
פרמטר -2ההודעה שיש לרשום בלוג.

11/02/2009

.490פקודת .API-SETCONSOLEMODE
פקודה המשנה את מצב ה CONSOLE-למסך-מלא או לחלון.
ראה גם קבוע-גלובלי  #z86וכן פרמטר למיכה =.c
למשל-פ API 'SETCONSOLEMODE',1
פרמטר .'SETCONSOLEMODE'-1
פרמטר -2מצב מבוקש-0 .חלון.
-1מסך-מלא.

05/02/2009

.489פקודת  - ERUA1פרמטר אופציות.
פרמטר -6אופציות.
אופציה -Aמספר עותקים A2 .פרושו  2עותקים.
למשל-פ '','BBB.TMP',0,'A4ד'ERUA1 131,,

29/01/2009

.488מדבקות  -תו בקרה .σ
תו  .#229תו הקרה  σמציין שיש להדפיס שורת הרווח בכל מקרה.
כלומר ,זו שורת רווח שמיכה 9-לא מסלק בכל מקרה.

28/01/2009

28/01/2009

.487פרמטרים-למדבקות .V,U
פרמטר -Uלסלק שורות שבהן השדות והקבועים-במערכת ריקים.
פרמטר -Vהדפס חצי שורה לאחר ת-בקרה  .$ראה פרמטר-למדבקות ט.
אם רושמים  V10למשל ,המספר  10מציין את גובה חצי השורה.
.482תו-בקרה @@.
צפוף  +הצמדה ימינה.

14/01/2009

14/01/2009
 - @DFORMAT.481הרחבה.
פורמט  - 16גיל .אם הגיל פחות משנה ,מחזיר את מספר החודשים ולא גיל אפס.
למשל  7' -חודשים' >=== )@DFORMAT(D23052008,16
.480טבלה אחרת  -הרחבה.
מקש  - F5הקש מספר טבלה .שמושי כאשר יש מספר רב של טבלאות.

11/01/2009

.478פקודות  - ON,OFFהרחבה.
אפשרות ל.DoubleHeight-
למשל-פ 'ON 'H','#
המשמעות-הדפס כל השדות ב.DoubleHeight-

08/01/2009

08/01/2009
.477מקש  - SHIFT+F12הקש בשדה אובייקט.
בשדה אובייקט ,שדה עם פרמטר  ,rמקש  SHIFT+F12מאפשר הקשה נוחה בשדה.
 - r3,r4קובץ ,תמונה .מציג תפריט "בחר קובץ".
 טלפון .מציג דיאלוג "הקש טלפון".r5
 פקס .מציג דיאלוג "הקש פקס".r6
ספרייה .מציג דיאלוג "בחר ספרייה".r7
07/01/2009

.476מקש  - ALT+F12היסטוריה.
א.היסטוריה של רשומה.
אם נקיש  ALT+F12במסך-עדכון או במסך-דוחות ,תוצג ההסטוריה של הרשומה
הנוכחית .יוצגו כל הרשומות מקובץ לוג פתיחת רשומות וקובץ לוג שינוי
רשומות של הרשומה הנוכחית.
הערה-ההנחה היא שהשדה הראשון מפתח יחיד .אחרת יוצגו כל הרשומות עם מפתח זה
ב.היסטוריה של שדה.
אם נקיש  ALT+F12בשדה ,מיכה 9-ישאל האם להציג ההיסטוריה של הרשומה או
ההיסטוריה של השדה .היסטוריה של השדה זו רשימת כל השינויים שנעשו בשדה.
בשני סוגי ההסטוריה ,מקש  F10מאפשר הצגת הרשומה.

.475פקודת  - DIRאופציה .N
'DIR 'C:\MIHA8\*.USR','N
למשל-פ
אופציה  -Nשמות קבצים קצרים .יופיע למשל.B055-0~1.USR-

06/01/2009

05/01/2009

.474רשימת משתמשי מיכה כעת.
אופציה חדשה בפקודות גלובליות.
מציגה את רשימת המשתמשים שעובדים כעת במיכה  9בספריית הנתונים הנוכחית.
בכל שורה רשום .USR -מסד-שעה-תאריך-משתמש.
המנגנון-בכל כניסה למסד יווצר קובץ  USRבספריית הנתונים.
שם הקובץ יהיה למשל .B055-02012009-0930-17.USR -
 17זה מספר המסד 0930 .זו השעה 02012009 .זה התאריך B055 .זה המשתמש.
.472לוג  -אופציה "טיפול בקבצי לוג".
אופציה חדשה בפקודות-גלובליות/לוג.
קבצי הלוג יוצגו בתפריט.
הפעולות האפשריות  -הדפסה ,עיון ,ביטול.

04/01/2009

28/12/2008

.471לוג מסד.
אופציה חדשה בפקודות-גלובליות/לוג.
לוג אוטומטי לכל מסד.
הלוג ישמר בקובץ .MHnn.LOG
יהיה דווח על ארועים כמו שיחזור ,שינוי סיסמאות ,ביטול טבלה ,תחילת מסד
וסוף מסד.
לוג טבלה מאפשר לדעת מהן הפעולות החשובות שנעשו במסד.
28/12/2008

.470לוג טבלה.
אופציה חדשה בפקודות-גלובליות/לוג.
לוג אוטומטי לכל טבלה.
הלוג ישמר בקובץ .MHnntttZ.LOG
יהיה דווח על ארועים כמו שינוי הגדרה ,ע.ורטיקלי ,תכנות ,דוחות קבועים ועוד.
לוג טבלה מאפשר לדעת מהן הפעולות החשובות שנעשו בטבלה.
25/12/2008
.469שדות-מערכת.
בכל עדכון רשומה ,מיכה  9ישמור ברשומה גם נתונים כמו תאריך-פתיחה
ותאריך עדכון .נתונים אלה יקראו שדות-מערכת.
אפשר לראות את שדות המערכת של רשומה באמצעות הפונקציות -
===< כל הרשומה כולל שדות-מערכת ברשומה עם פחות מ 255-תווים
)@BUFFER(0
שדות-מערכת.
),B055' <===@BUFFER(1000עדכון',25122008,
שדות-מערכת.
),B055' <=== @FIELD(1000עדכון',25122008,
תאריך-פתיחה.
)'25122008' <=== @FIELD(1001
תאריך-שינוי.
)'25122008' <=== @FIELD(1002
מהיכן נעשה העדכון
)' <=== @FIELD(1003עדכון'
שם משתמש.#U .
)'B067' <=== @FIELD(1004
*** - Browser.הרחבה.
אפשר להציג שורות של עד  4096תווים.

23/12/2008
21/12/2008

.466יבוא  -יבוא מלוג רשומות.
בת.שרות/יבוא תהיה אופציה חדשה  -יבוא מלוג רשומות.
אופציה זו מאפשרת להחזיר מלוג-רשומות רשומות שאבדו או בוטלו בטעות.
ניתן להחזיר רשומות שבוטלו החל מתאריך מסויים או את כל הרשומות.

18/12/2008

.463לוג רשומות.
בכל עדכון רשומה ,הרשומה תרשם גם בקובץ לוג רשומות.
לכל טבלה יהיו  3קבצי לוג-רשומות -
פתיחה .MHmmtttA.LOG -
שינוי .MHmmtttB.LOG -
ביטול .MHmmtttC.LOG -
בעתיד ניתן יהיה לייבא רשומות מקבצים אלה.
לקבצי לוג-רשומות  3שימושים -
.1מצב של "רשומות נעלמות".
.2החזרת רשומות שבוטלו בטעות.
.3מידע .מידע על פעולות העדכון שנעשו .אפשרות לראות איזה רשומות עודכנו
ומתי.
כרגע המגבלה ל 1024-תווים ברשומה.
16/12/2008
.462פרמטר למדבקות ש.
סילוק שורות ריקות .שמושי רק כשמדפיסים על נייר רגיל ולא על נייר מדבקות.

15/12/2008
.460חיפוש מסד  -דוח  10רשומות מסד.
ב - F2/Z-חיפוש מסד ,תהיה אופציה חדשה  -דוח  10רשומות מכל מסד.
.459פקודת .ARRAY2
פקודה זהה לפקודת  .ARRAY1פועלת על וקטור .2
וקטור נוסף מאפשר להעביר ערכים מוקטור אחד לשני.

15/12/2008

14/12/2008

.@TRANSLINE.458
פונקציה המבצעת פעולות על שורה.
' @TRANSLINE(' AA BB ',6,0) ==> ' aa bb
למשל -
פרמטר -1השורה.
פרמטר -2הפעולה
.LowCase-6 .UpCase-5
-1ישור לימין-2 .ישור לשמאל-3 .מירכוז.
-7תרגום ם ל-8 .O-תרגום מעברית חלונות-9 .תרגום לעברית חלונות.
-11היפוך ימין שמאל-12 .היפוך מספרים-13 .היפוך עברית.
.STRIP-35
פרמטר -3רוחב שורה .ברירת המחדל-רוחב השורה המקורי.

11/12/2008
.457פקודת .ARRAY1
פקודה חדשה לנהול וקטור בגודל דינמי .תחילה גודל הוקטור  1000כניסות.
בהמשך ניתן להגדיל את גודל הוקטור עם פקודת .ARRAY1-SETLENGTH
פ 'ARRAY1 'READ','BBB.TMP
המשמעות-קרא את הקובץ  BBB.TMPלתוך הוקטור #X .יכיל את מספר השורות שנקראו
פ 'ARRAY1 'READ','BBB.TMP','A
המשמעות-קרא את הקובץ  BBB.TMPלסוף הוקטור #X .יכיל את מספר השורות שנקראו
אופציה  APPEND-Aלסוף הוקטור
אופציה -Bלמשל  B53פרושו קרא לוקטור החל מתא .54
פ 'ARRAY1 'WRITE','EEE.TMP
המשמעות-כתוב את הוקטור לקובץ  #X .BBB.TMPיכיל את מספר השורות שנכתב.
פ 'ARRAY1 'WRITE','EEE.TMP','A
המשמעות-בצע  APPENDשל הוקטור לקובץ  #X .BBB.TMPיכיל את מספר השורות שנכת
אופציה  APPEND-Aשל הוקטור לקובץ.
פ ARRAY1 'GET',13
המשמעות-קרא את ערך תא  #X .13יכיל את הערך שנקרא.
פ 'ARRAY1 'SET',2,'AAA
המשמעות -הכנס את הערך  AAAלתוך תא .2
פ 'ARRAY1 'SET',0,'BBB
המשמעות -הכנס את הערך  BBBלסוף הוקטור.
אם מספר הכניסה אפס ,יוסיף הערך לסוף הוקטור.
ARRAY1 'SETLENGTH',2000
פ
המשמעות-הגדל את גודל הוקטור ל 2000-תאים .לא ניתן להקטין את גודל הוקטור.
'ARRAY1 'GETLENGTH
פ
המשמעות #X-יקבל את גודל הוקטור.
'ARRAY1 'MONE
פ
המשמעות #X-יקבל את מספר התאים בפועל ,לא כולל שורות ריקות בסוף.
'ARRAY1 'CLEAR
פ
המשמעות-רוקן את כל התאים בוקטור.
פ 'ARRAY1 'INS',2,'AAA
המשמעות -הוסף כניסה לוקטור .הוסף את הערך  AAAלתא  2תוף דחיפת התאים
שמתחתיו.
פ ARRAY1 'DEL',3,4
המשמעות-בטל כניסות  3:4תוך כווץ הוקטור.
פ ARRAY1 'TRANS',53,6
המשמעות-תרגם תא  53בוקטור ל .LowCase-פעולה  6זה תרגום ל.LowCase-
ראה הפונקציה .@TRANSLINE
פ ARRAY1 'TRANS',-1,6
המשמעות-תרגם כל התאים בוקטור ל -1 .LowCase-מציין שמדובר בכל התאים
בוקטור.
פ 'ע'ARRAY1 'PRINT',
המשמעות-הדפס הוקטור ליעד ע-עיון .לרשימת יעדי הדפסה ,ראה פקודת .EDPES
 - @EVAL.456הרחבה.
פרמטר -3אופציות.
-Aאם התוצאה מספר ,התוצאה תתורגם למחרוזת.
-Bבצוע  @STRIPלתוצאה.
'@EVAL(' AAA ',,'AB') ==> 'AAA
למשל -
'@EVAL(7+3,,'AB') ==> '10

11/12/2008

הייתי זקוק לאופציות אלה לצורך הצגת ערך  #Xבשעון.
10/12/2008
.455פרמטר לשדה  - pהרחבה.
בחתך בעת הקשת ערך ,בשדה עם פרמטר  ,pמיכה  9יעבור ל PUSH-MODE-אוטומטי.
.454מקרו-ים פנימיים  -הרחבה.
חלק מהמקרו-ים הפנימיים לא עובדים כאשר מקש  INSERTדלוק.
למשל  -מקש  CTRL+F9בסרגל.
במקרו-ים אלה מיכה  9יכבה את מקש  INSERTלפני ביצוע המקרו.

24/11/2008

13/11/2008
.453אדיטור  -הרחבה.
אם בשורה רשום למשל  ,CCC@DDD°מיכה  9יבין שזו כתובת  .EMAILהתו #248
מציין שזו כתובת אימייל.
הקשה עם העכבר על תו זה יפעיל את תוכנת הדואר עם כתובת זו.
אם בשורה רשום למשל  ,050-123456ßמיכה  9יבין שזה מספר טלפון .התו #225
מציין שזה טלפון.
הקשה עם העכבר על תו זה יפעיל את החייגן עם טלפון זה.
***********************************************************************
11/11/2008
.@LOOKUP1.452
פונקציה הבודקת אם ערך קיים בטבלה המקושרת.
הפונקציה בודקת אם הערך שבשדה הקשר קיים בטבלה המקושרת.
@LOOKUP(1) ===> 0
למשל -
פרמטר -1מספר שדה-קשר .השדה חייב להיות שדה-קשר.
תוצאה  - 0 -הערך לא קיים.
 - 1הערך קיים.
09/11/2008
.450עכבר  -הרחבה.
במסך-פתיחה ,מסך-שינוי ומסך-עדכון ,אם מקישים עם העכבר על תו הפעולה של שדה,
מיכה 9-יבצע הפעולה המתאימה.
תווי הפעולה האפשריים  - * -ערכים-אפשריים.
 - +שדה-קשר.
@  -שדה-אובייקט.
09/11/2008
.449פרמטר לשדה  - rהרחבה.
בשדה עם פרמטר  ,rשדה-אובייקט ,יופיע התו @ במסך-עדכון מימין לנקודותיים.
 - #z111.447שמות המשתמשים בספריה הנוכחית.
נתון זה נלקח מהלוג.

06/11/2008

.446פקודת  - EDPESהרחבה.
נוספו  3יעדים.EMAIL-R -
 EMAIL-Sבפורמט .PDF
.PDF-T
למשל-פ '. EDPES 1,,'T
ה-מחסנית
יתר היעדים הם  -צ-צג
ק-קובץ הדפסה
מ-מדפסת
י-יצוא טקסט לחלונות
ד-דיסק
-Pעיון עם פק.מדפסת
ע-עיון
-Dאדיטור אחר
פ-פקס
-Eדוספרינטר
א-אדיטור

06/11/2008

05/11/2008

.445תפריט מסדים  -הרחבה.
אם אין למסד שם ,יופיע שם הטבלה הראשונה .למשל :501 -עובדים.

05/11/2008
.444חיפוש מסד  -שיפורים.
ברוטינה של חיפוש מסד נעשו שיפורים רבים .להלן חלק מהשיפורים -
א.הודעת יציאה " -יציאה מחיפוש מסד )כ/ל( ?"
זה מונע שצא מבלי שהתכוונו.
ב.אם אין למסד שם ,יופיע שם הטבלה הראשונה .למשל :501 -עובדים.
ג.תרגום שמות ספריות עבריות.
ד.בתפריט ספריות יוצג גם שמות המשתמשים בספריה .נתון זה נלקח מהלוג.
.443תיכנות מסד  -ארוע "בתחילת ."MEMO
ש.תכנות שיופיעו בתחילת כל  MEMOחדש.
הרעיון  -אפשרות לתת כותרות קבועות לכל ה-MEMO-ים.

04/11/2008

04/11/2008
.442פקודת .ERUA1
פקודה להדפסת ארועים ליעדים שונים .הארוע מתבצע ונשלח ליעד שצויין.
הפקודה זהה להפעלת  3הפקודות .PRINT1-INIT, ERUA, PRINT1-SOFDOH -
','BBB.TMP',0ד'ERUA1 131,,
למשל-פ
פרמטר -1מספר ארוע.
פרמטר -2אופציות לפקודת ארוע .ראה פקודת .ERUA
פרמטר -3יעד .ראה פקודת .PRINT1-INIT
פרמטר -4שם קובץ .ניתן רק כאשר יעד ההדפסה הוא ד-דיסק.
פרמטר -0-5ללא קפיצות דף בסוף הדוח.
-1עם קפיצות דף בסוף הדוח.
04/11/2008
.441פקודת .PRINT1-SOFDOH
פקודה משלימה לפקודת  .PRINT1-INITפקודת  PRINT1-SOFDOHניתנת בסיום
ההדפסה .לרוב פקודה זו מפעילה את דוספרינטר.
למשל-פ PRINT1 'SOFDOH',0
פרמטר .'SOFDOH'-1
פרמטר -0-2ללא קפיצות דף בסוף הדוח.
-1עם קפיצות דף בסוף הדוח.
04/11/2008
.440פקודת .PRINT1-INIT
פקודה המאפשרת לשנות את יעד ההדפסה של שורות עריכה או תכנות ליעדים שונים.
הרחבה של פקודות  PRINTERו .SCREEN-בסיום ההדפסה יש לתת פקודת PRINT1-SOFDOH
פ '','BBB.TMPד'PRINT1 'INIT',
למשל -
אאאא
0
PRINT1 'SOFDOH,0
פ
פרמטר .'INIT'-1
פרמטר -2יעד .לרשימת היעדים ראה פקודת .EDPES
פרמטר -3שם קובץ .ניתן רק ליעד ד-דיסק.
04/11/2008
.439פרמטר לשדה  - r1הרחבה.
בהדפסת הדפסים ליעד  ,EMAILהערכים בשדות עם פרמטר  r1ילקחו כנמענים.
זה בתנאי ש #z110-ריק.
03/11/2008

 - MEMO.438חידושים.
לאחרונה היו חידושים רבים בנושא  .MEMOלהלן החידושים -
 - 04.11תיכנות-מסד  -ארוע חדש " -בתחילת כל  MEMOחדש".
 - 05.11גיבוי אוטומטי.
 - 17.09העתקת רשומות כולל -MEMOים מטבלה לטבלה באמצעות מקשים .CF9/CF10
 - 07.09תג  -שינוי מפתח .MEMO
 - 04.09תפריט - MEMO-הרחבה.
 - 01.09חתך  MEMO -מכיל/לא מכיל.
 - 31.08ת.שרות/יבוא  -יבוא .MEMO
כמו כן יש חידושים בפקודת - MEMO
א.פעולות .211,212,14,15
ב.ספריה.
 - #z110.436נמען .EMAIL
כאשר הדפסה נשלחת ליעד  ,EMAILערך  #z110יהיה הנמען.

03/11/2008

.435תפריט ספריות  -מקש .CTRL+F9
מקש  CTRL+F9מוציא את השם המלא של הספריה לקליפבורד.

02/11/2008

30/10/2008
 - Browser.434הרחבה.
עד כה ה Browser-הציג רק  255תווים בכל שורה .כעת ניתן להציג עד  1024תווים.
29/10/2008
.433מדבקות  -תו-בקרה .$
תו-בקרה  $בצד ימין של שורה במדבקות גורם שהשורה תודפס ב.DoubleHeight-
29/10/2008
.432מדבקות .DoubleHeight -
במדבקות/אופציות-הדפסה תהיה אופציה נוספת  = DoubleHeight -כן/לא.
23/10/2008

.430פקודת  - WRITEFILEאופציות .B,A
למשל  -פ 'WRITEFILE 'REWRITE','C:\zz\aaa.tmp',,'A
פרמטר  - 4אופציות.
אופציה -Aבפעולה  ,REWRITEאם הספריה לא קיימת ,לנסות ליצור אותה.
אופציה -Bללא הודעות שגיאה.
.427אדיטור  -גיבוי אוטומטי.

05/10/2008

א.מיכה  9מבצע גיבוי אוטומטי בכל  5שורות של הטקסט שנכתב באדיטור לקובץ -
. C:\miha8\tmp\save0001.tmp
ב.בכל יציאה מהאדיטור נעשה  APPENDשל הטקסט שנכתב לקובץ -
. C:\miha8\tmp\save0002.tmp
ג.כשקובץ  SAVE0002מתמלא לאחר כ 80,000-שורות ,הוא מועתק לקובץ
. C:\miha8\tmp\save0003.tmp
כל זה מתייחס ל-MEMO-ים ,תוכניות וקבצים עד  400שורות.
05/10/2008
.426אדיטור  -בדיקת זוגיות תווים.
כאשר יש למשל מספר איזוגי של תווי-הדגשה בשורה ,מיכה  9מודיע -
"יש בשורה מספר איזוגי של תווים  Xהמשמשים להדגשה ולקו-תחתון".
כשהודעה זו מופיעה ,מקש  F10מאפשר למנוע את בדיקת הזוגיות.
בהודעה רשום <F10 -ללא בדיקת זוגיות.
.425אדיטור  -הרחבה.
כאשר מסמנים בלוק עם מקשים  ,SF1/SF2תהיה אופציה נוספת -
מסגרת תווים גראפיים לשורות המסומנות.

28/09/2008

***.ש.עריכה  -ארוע "לאחר שמירת הדוח".
בש.עריכה/ארועים-נוספים יהיה ארוע נוסף  -לאחר שמירת הדוח.

28/09/2008

24/09/2008
 - #z109.423אופציות לוג.
ברירות מחדל למיכה  9כאשר הוא כותב בלוג .ראה פרמטר  2בפקודת .LOG
אם למשל ' ,#z109='Fאז הודעות לוג יכילו גם את ערך שדה .1
24/09/2008
.422פקודת  - LOGאופציה .F
כל דווח בלוג יכיל את ערך שדה  .1מאפשר לדעת באיזו רשומה נמצאים.
1.421צ - #שם דוח.
צ #זה מספר הדוח1 .צ #זה שם הדוח.

23/09/2008

.420פרמטרים לרמת סיווג .e
-e1משתמש ברמה  2לא מורשה ליצור דוח חדש.
-e2משתמש ברמה  2מורשה רק לשנות דוח קיים.
כלומר ,דוח  62ישאר דוח  62עם התיקונים שהמשתמש עשה.

23/09/2008

23/09/2008

 - @VAL.419אופציות .E,D
אופציה -Dכיום אם פרמטר  1הוא ערך מספרי ,התוצאה אפס.
אם יש אופציה  ,Dיוחזר המספר ולא אפס.
@VAL(123) ==> 0
למשל-
@VAL(123,'D') ==> 123
אופציה -Eיוחזר הסוג של פרמטר -0 .1מספר-1 .מחרוזת.
אופציה  Eמאפשרת לעשות הבחנה בין מספר לבין מחרוזת.
@VAL(123,'E') ==> 0
למשל-
@VAL('123','E') ==> 1

17/09/2008
.415העתקת טבלה  -הרחבה.
לאחרונה היו מספר מיקרים שבהם מסד המטרה נהרס עקב העתקת טבלה.
עדיין לא נמצא מה הגורם.
פתרון זמני  -אם קיים מסד מטרה ,הוא יועתק לפני העתקת הטבלה למסד .ZZnn
תופיע הודעה בנוסח " -נעשה גיבוי של מסד  MHnnלמסד ."ZZnn
17/09/2008

.413העתקת רשומות מטבלה לטבלה.
העתקת רשומות מטבלה אחת לטבלה אחרת באמצעות מקשים .CF9/CF10
אפשר להעתיק רשומה אחת או את כל הרשומות בחתך.
אפשר במסך-דוחות לסמן רשומות ואז להעתיק אותן לטבלה אחרת.
כיצד זה עובד ?
א.במסך-עדכון או במסך-דוחות נקיש  .CTRL+F9זה גורם להוצאת הרשומה או
הרשומות למחסנית.
המחסנית היא הקובץ  CF9.TMPבספריית .TMP
ב.נעבור לטבלה השנייה למסך-עדכון או למסך-דוחות ,ונקיש .CTRL+F10
מיכה  9יכניס כל הרשומות מהמחסנית כרשומות חדשות.
הערות .1 -מיכה  9מעתיק גם הרשומה וגם  MEMOראשי של הרשומה במידה והוא קיים.
.2מיכה  9מבצע פתיחות בלבד ! אם אחת הרשומות כבר קיימת ,תופיע הודעת
שגיאה " -מפתח כבר קיים".
.3מדובר בכלי להעתקות פשוטות שבו הרשומות מועתקות כפי שהן.
להעתקות מורכבות יותר יש להשתמש ביבוא ממיכה.9-

.412אדיטור  -מקש  - CTRL+Wשמירה.
שמירת הקובץ או ה MEMO-ללא יציאה.
כאלו הקישו  ,ESCואחר בחרו באופציה "שמירה ללא יציאה".

10/09/2008

.411אדיטור  -הרחבה.
אם בעת עריכת  MEMOמקישים  ESCובוחרים "שמירה ללא יציאה" -
א.תופיעה הודעה שה MEMO-נשמר.
ב.מיכה 9-יתמקם במיקום שבו היה קודם.

10/09/2008

09/09/2008
.410פקודת  - DIRאופציה .M1
במקום להציג את נתוני הקובץ כמו באופציה  ,Mיוצג רק שם הקובץ.
זה מאפשר להציג שמות קבצים ארוכים.
08/09/2008
.409הודעות שגיאה  -הרחבה.
בעת הודעות שגיאה ,מקש > <F8יגרום להדפסת כל המסך .זה מאפשר גם לשלוח
את המסך לגורם התומך ב.EMAIL-
.408תג-שינוי מפתח .MEMO
עד כה מיכה 9-מנע שינוי שדה שבו יש .MEMO
כעת יש אפשרות לשנות את שדה אחד ,גם כשיש  ,MEMOבתג.
מיכה 9-גם מעדכן את השדה וגם מעדכן את ה.MEMO-

07/09/2008

04/09/2008

.405תפריט - MEMOהרחבה.
תפריט  MEMOזה התפריט שמופיע כשמקישים .F2/R/F7
בתפריט  MEMOיהיו  2אופציות נוספות -
<F7טבלה .אפשרות להציג רק ה MEMO-של טבלה אחת ולא של כל המסד.
 <SHIFT+F7סינון .יוצגו רק ה MEMO-שמכילים את המחרוזת שהקשנו.
.403פקודת  - MEMOפעולה .15
האם ה MEMO-מכיל מחרוזת ?
המחרוזת תהיה בפרמטר .7
למשל  -פ 'שיר סגל'MEMO 15,,,,,,
תוצאה  .#R=0 -הMEMO-ם לא מכיל את המחרוזת.
 .#R=1הMEMO-ם כן מכיל את המחרוזת.

02/09/2008

02/09/2008

.402פקודת  - MEMOפעולה .14
האם יש  MEMOבטבלה ?
 - #R=0אין  MEMOבטבלה.
 - #R=1יש  MEMOבטבלה.
פרמטר  7מציין את מספר הטבלה .אם פרמטר  7ריק ,מדובר בטבלה הנוכחית.
למשל  -פ '.MEMO 14,,,,,'521

02/09/2008
.401ת.שרות/יבוא  -יבוא  MEMOתוך הוספת מספר סדורי.
כאשר מייבאים  MEMOמכמה טבלאות יהיה צורך לבצע גם הוספת מספר סדורי.
הסיבה  -אחרת עלול להיות שדה  1זהה לכמה רשומות.
טפול  -א.הוספת מספר סדורי=כן.
ב.סרגל=1,3,4,5,...
ג.יבוא =MEMOכן.
.400חתך  MEMO -מכיל.
בחתך תהיה כניסה נוספת  <MEMO> -מכיל/לא מכיל/מכיל דומה.
זה דומה לכניסה > -כל הרשומה< מכיל/לא מכיל/מכיל דומה.
זה מאפשר חתך על ממו-ים.

01/09/2008

31/08/2008

.399פקודת  - MEMOפעולות .212,211
פעולה -211טען הממו מבדיסק למשתנה-זכרון.
פעולה -212שמור הממו שנטען קודם לזכרון ,בדיסק ברשומה הנוכחית.
פעולות  211,212מקבילות לפעולות  ,11,12אך הממו נטען לזכרון ולא לקובץ בדיסק
MEMO 211,0
למשל  -פ
'MEMO 211,0 ,'F50101123
למשל  -פ
המשמעות -טען את הממו של רשומה  123טבלה  501למשתנה-זכרון.
31/08/2008

.398פקודת  - MEMOפרמטר -8ספריה.
בפקודת  MEMOפרמטר  8יציין את הספריה שבה נמצא מסד ה.MEMO-
פרמטר  8יבוא יחד עם אופציה  Mשמציינת את מספר מסד ה.MEMO-
למשל  -פ 'MEMO 211,','F50101123','M82',,,,'D:\FPW
המשמעות-תביא את  MEMOרשומה  123בטבלה  ,501מסד  82ספריה .D:\FPW

28/08/2008
.397ת.שרות/יבוא  -יבוא .MEMO
בעת יבוא מיכה 9-תהיה אפשרות לייבא לא רק רשומות אלא גם את ה.MEMO-
תהיה אופציה נוספת <F5 -יבוא =MEMOכן/לא.
25/08/2008

.396תפריט-ממו-ים  -הרחבה.
תפריט-ממו-ים זה התפריט שמופיע כשמקישים .F2/R
כאשר מקישים  Enterבתפריט-ממו-ים ,מיכה 9-יכנס לממו מבלי לצאת מהתפריט.
.394יצוא לאקסל  -הרחבה.
ביצוא  CSVלאקסל ,פרמטר ליצוא ג יהיה ברירת-מחדל.

25/08/2008
25/08/2008

.393פרמטר-ליצוא ג.
בעת יצוא  CSVכל השדות התאריכיים יהיו בםורמט .DD/MM/YYYY
הסלשים בשדות התאריכיים מאפשרים לאקסל לזהות שזה תאריך ולא מספר.
כשאין סלשים ,אקסל מסלק אפסים מובילים.

14/08/2008

.389לוג-מסדים.
בנוסף ללוג הרגיל יהיה לוג נוסף  -לוג-מסדים.
לוג-מסדים יכתב בקובץ .C:\MIHA.LOG
בכל פתיחת מסד יהיה דווח על כך בלוג-מסדים.
ניתן לעיין בלוג-מסדים ב .F2/N-נבחר באופציה "עיון בקובץ לוג" ,ונקיש .F10
לוג-מסדים מאפשר לאתר עם איזה ספריות-מיכה עבדנו .זה שימושי כאשר
קיצור הדרך נמחק ולא יודעים באיזו ספריה נמצאים המסדים.
.387פקודת  - DIALפרמטרים .3,2
לפקודת  DIALיש פרמטר נוסף  -שם.
למשל  -פ "" ,"Aשיר סגל"DIAL 111,
פרמטר -2שם.
פרמטר -3אופציות-A .לבצע  @INVERS1על פרמטר .2

12/08/2008

11/08/2008

.386נתוני ישום.
אופציה חדשה בתוכניות-שרות.
כלי שמאפשר לאתר מה גורם לתופעות מוזרות בישום.
הכלי מרכז במקום אחד את נתוני הישום.
מדובר בנתונים כמו הצגת-הגדרה ,פרופייל ,תיכנות פרמטרים ועוד.

10/08/2008

.385פרמטר-לדוחות  - iמיון-דינמי.
ביציאה מהסרגל ,אם יש פרמטר-לדוחות  ,iמיכה  9ישאל -
"הקש 'מאשר' לשינוי המיון לפי  Xהשדות הימניים בסרגל".
השאלה תוצג רק בתנאי שאחד השדות הימניים בסרגל שונה.
אם הקישו 'מאשר' ,יופיע תפריט מיון-מיוחד לפי  Xהשדות הימניים בסרגל.
ניתן לתת עד  5מפתחות מיון ,כלומר ,עד .i5

***********************************************************************
05/08/2008

***.כלים לעבודה עם .EMAIL
נוספו במיכה מספר כלים לעבודה עם אימיילים -
.1פקודות .EMAIL,EMAIL1,API-MAILTO
.2יעד אימייל .כל הדפסה ניתן לשלוח לנמען דואר.
.3דוח אימיילים במסך-עוד.
מאפשר מאפשר לשלוח מספר רב של אימיילים למספר רב של נמענים.
.4שליחת או מסד אחד או כמה מסדים לנמען דואר.

23/07/2008
.383מסך-דוחות  -מקש  - CTRL+PGDNשינוי.
במסך-דוחות ,כשמקישים  ,CTRL+PGDNמיכה  9יעבור לא רק לדף האחרון
אלא גם לרשומה האחרונה.
.382דיוק.
הדיוק  17ולא  19ספרות .הדיוק ירד ל 17-בעת ההסבה למיכה .9

16/07/2008

22/06/2008
 - #z108.378פרמטרים ליצוא עבור מקש .SF8
אפשרות לקבוע את הפרמטרים-ליצוא בעת הקשת  SHIFT+F8וכאשר  #z104ריק.
ברירת המחדל .Z -
הערה  -מדובר בעצם בפרמטרים ליצוא בעת יצוא לאקסל בפורמט .CSV

.377פקודת  - EDIT1אופציה .R
רוחב שורה בזמן ההדפסה .ברירת-מחדל  -כרוחב המסך.

10/06/2008
10/06/2008

.376פקודת  - MEMOאופציה .Z
רוחב-מסך  .EDIT1רלוונטי רק כשיש פעולה .6
למשל  -פ 'MEMO 6,,,'B5Z10',,,'X1Y4
המשמעות  -פעולה  6זה עריכה עם  - B5 .EDIT1גובה= - Z10 .5רוחב=.10
 - X1עמודה= - Y4 .1שורה=.4
.375ספריות
מאפיין
המשתמש
ספריות

22/05/2008

משתמש.
פרופייל חדש  -ספריות משתמש.
יכול להגדיר ספריות משלו בפרופייל/ספריות/ספריות-משתמש.
אלה יופיעו בתפריט-ספריות-מיכה ,9-כשנקיש .F7/ALT+E

21/05/2008

.374פרמטר לרמת-סיווג .d
 - d1משתמש ברמה  2לא מורשה להכנס לאדיטור.
 - d2משתמש ברמה  2לא מורשה לבצע שורות באדיטור .מקשים .CF4,CF5
 - d3משתמש ברמה  2לא מורשה לבצע שורות בזמן ההדפסה באדיטור.

13/05/2008
 - #z107.372פרמטרים ליצוא עבור מקש .SF10
 #z107מאפשר לקבוע מה יהיו הפרמטרים ליצוא כאשר מקישים  SHIFT+F10בדוחות.
ברירת המחדל .ICU -
.371פרמטר לשדה .l10
שדה בוליאני עברי עם הערכים כן/לא/אפשר.

06/05/2008

.370הפונקציה .@SYSTEM
פונקציה להחזרת נתונים על המערכת.
@SYSTEM(1,'C:') ===> 1488447735
למשל-
פרמטר -1פעולה = .1
פרמטר -2שם כונן.
תוצאה-מספר סריאלי של כונן .C:

06/05/2008

.369פרמטר למיכה =.9
שם התוכנית לטעינת פונט עברי .למשל .9=VGA-HEB

29/04/2008

29/04/2008
.368הצגת תווי  F8 - ASCIIהדפס.
בפקודות-גלובליות/תווי ,ASCII-מקש  F8מאפשר להדפיס את תווי ה.ASCII-
תווים  1-32לא מודפסים.
 - #z106.367שוליים מלמעלה.
מקביל ל - #z67-שוליים משמאל.
עובד רק בדוחות ובהדפסים.

09/04/2008

.365תו-בקרה  - $הדפסה ב.DoubleHeight-
השורה הנוכחית תודפס בגובה כפול.

20/03/2008

.364פקודת - BROWSE
אופציה  - Cללא
אופציה  - Dללא
אופציה  - Eללא

אופציות .C,D,E
תצוגה בשורה .2
תצוגה בשורה  25משמאל.
תצוגה בשורה  25מימין.

13/03/2008

11/03/2008

 - #z105.363מדפסת דוספרינטר.
 #z105הוא שם המדפסת שאליה דוספרינטר ישלח את ההדפסות.
כאשר  #z105ריק ,דוספרינטר ישלח ההדפסה למדפסת ברירת המחדל.
 #z105מאפשר לשנות את המדפסת באופן דינמי .כאשר יש ל #z105-ערך,
הפקודה לדוספרינטר תהיה ' -שם-מדפסת'.DOSPRINTER SEL

06/03/2008
.362פקודת  - MEMOאופציות .a,X
 - aכאשר פרמטר  ,2=1הדפס ליעד ,לבצע כל שורה במקום להדפיס אותה.
 - Xדווח בלוג על בצוע פקודת .MEMO
05/03/2008

.359פרמטר למיכה =.3
מספר כניסות מקסימלי ב KEYMENU-במצב סרגל=לא.
המספר חייב להיות בטווח  .100..2800ברירת מחדל=.2800
ניתן לראות מה ערך מספר זה על ידי הקשת  SHIFT+F5ב.KEYMENU-
ראה גם פרמטר למיכה = .4פרמטר זה נותן את מספר הכניסות המקסימלי
ב KEYMENU-במצב סרגל=כן.

04/03/2008
.358פרמטר-לדוחות .X1
מקש  SHIFT+F10במסך-דוחות יבצע יצוא לאקסל בפורמט  CSVולא בפורמט .DBF
הסבר-כאלו הקישו  SHIFT+F8כאשר '.#z104='EXCEL
.357יצוא לאקסל  -אופציה .CSV
ביעד יצוא לאקסל תהיה אופציה נוספת .CSV -
המשמעות  -יצוא הרשומות לאקסל בפורמט  CSVולא .DBF

25/02/2008

26/02/2008

.356יצוא ל.FCALC-
 FCALCזה הגליון האלקטרוני של  ,OpenOfficeהמקביל לאקסל.
כיצד לייצא נתונים ל? CALC-
א.בפרופייל-כללי יש לרשום במאפיין "תוכנת  "SF8את שם תוכנת .CALC
למשל C:\PROGRAM FILES\OPENOFFICE.ORG 2.0.4\PROGRAM\SCALC.EXE -
ב.ממסך-דוחות נקיש .SHIFT+F8
ג.הגליון שמתקבל הולך משמאל לימין .היפוך כוון הגליון נעשה על ידי -
עיצוב ,דפים ,מימין לשמאל.

24/02/2008

.355פרופייל  -תוכנת .SF8
בפרופייל יהיה מאפיין חדש  -תוכנת .SF8
מאפיין זה זהה לקבוע הגלובלי  .#z104ראה הנושא הקודם.
במאפיין זה נרשום את שם התוכנה שאליה יש לייצא את הדוח ,כשנקיש SF8
במסך-דוחות .למשל .EXCEL -

20/02/2008
 - #z104.354תוכנת  SF8במסך-דוחות.
אפשרות לשלוט במקש  SHIFT+F8במסך-דוחות ,כך שהקשה על מקש SHIFT+F8
במסך-דוחות תגרום ליצוא הדוח לאקסל או  FCALCבפורמט .CSV
א.נכניס ל #z104-את שם התוכנית שאליה יש לייצא את הדוח.
ב.במסך-דוחות נקיש .SHIFT+F8
אם  #z104לא ריק ,מיכה 9-ייצא את הדוח לתוכנה ב #z104-בפורמט .CSV
.353מדבקות  -כוון הנייר במדפסת.
אופציה זו לא עבדה מאז המעבר למיכה .9-כיום זה שוב עובד.

18/02/2007

 - @FEXIST.350פעולה .14
פעולה  14תחזיר את הכונן .למשל... C,B,A-
'',14) ===> 'Cת@FEXIST('#
למשל -
'@FEXIST('xmiha9w.exe',14) ===> 'C
המשמעות  -הקובץ  xmiha9w.exeנמצא בכונן .C

17/02/2008

14/02/2008
.349רשימת-מסדים  -הרחבה.
בהעתקת-מסד ,מקש  F7יאפשר לבחור הספריה שאליה יש להעתיק את המסד.
.348פקודת .FAX
פקודה למשלוח קובץ לפקס .כמו הדפסה ליעד פקס.
אם יש במחשב כמה פקסים ,מוצג תפריט עם רשימת הפקסים.
הפקודה מייצרת פקודת דוספרינטר בפורמט -
"DOSPRINTER \SEL'fax' "AAA.TMP
למשל  -פ 'FAX 'AAA.TMP
פרמטר -1שם הקובץ שיש לשלוח לפקס.

13/02/2008

.347פקודת  - EDITORהרחבה.
 #R1יחזיר את תוצאת הפקודה  - 0 -הקובץ לא עודכן.
 - 1הקובץ כן עודכן.

30/01/2008

22/01/2008

.345פרופייל  -כותרת חלון מיכה.9-
מאפיין פרופייל חדש .ניתן לשנות מאפיין זה רק בפרופייל-כללי.
הכיתובית שמשתנה בחלון מיכה 9-באמצעות פקודת .API-STB
כיתובית שתופיעה בעת העבודה בחלון ,בחלון מיכה 9-למעלה משמאל.
.344ביצועים  -הרחבה.
בת.שרות/ביצועים נוספו
.1קריאת מפתחות ממסד
.2קריאת רשומות ממסד
האופציה ביצועים קיימת

20/01/2008
 2בדיקות נוספות -
.99
.99
מ ,21/6/2007-אך לא תועדה.

07/01/2008
.343דוחות  -מקש  - PgDnהרחבה.
כשנמצאים במסך-דוחות בדף האחרון ,ומקישים  ,PgDnכיום מיכה 9-רק מצפצף.

השינוי הוא שמיכה 9-גם יצפצף אך גם יעבור לרשומה אחרונה.
07/01/2008
.342דוחות  -מקש  - F9הרחבה.
הבעיה  -כשמקישים במסך-דוחות  ,F9ופותחים רשומה חדשה ,הרשומה לא מופיעה
במסך-דוחות.
פתרון חלקי  -כאשר יש מיון-רגיל ,מיכה 9-יבצע  ,PgDn+PgUpוכך ירענן את
מסך-דוחות.
.341פקודת .KVUIM-FORMAT1
פקודה לקביעת הפורמט שבהם יוצגו קבועים-במערכת.
הפקודה משייכת אופציות-פורמט לכל הקבועים-במערכת שבטווח.
ראה גם פקודת .KVUIM-FORMAT
למשל  -פ 'KVUIM 'FORMAT1','1:20','AB
למשל  -פ 'KVUIM 'FORMAT1','21:30','X9Y2
פרמטר .'FORMAT1'-1
פרמטר -2טווח קבועים-במערכת.
פרמטר -3אופציות פורמט.
 A-Dאופציות כמו בפקודת .KVUIM-FORMAT
אורך קבועים-במערכת מספריים.
X
ספרות מימין לנקודה בקבועים-במערכת מספריים.
Y
פורמט קבועים-במערכת תאריכיים.
Z

06/01/2008

.340פקודת .SEARCHWORD
פקודה לחיפוש מילים בספריה או מסיכה.
כמו .SHIFT+F5/ALT+Q
למשל  -פ 'ע'',מיכה,שיר'SEARCHWORD '\MIHA8\*.*',
פרמטר -1מסיכה .איזה קבצים לחפש .לא לשכוח לרשום * *.מימין.
פרמטר -2המילים שיש לחפש .למשל-מיכה,שיר.
פרמטר -3יעד ההדפסה .היעדים כמו בפקודת .EDPES
אם פרמטר  3ריק ,מיכה  9ישאל מהו יעד ההדפסה.
פרמטר -4אופציות.
-Dתת-ספריות .שמיכה 9-יסרוק גם את תת-הספריות.
-Lדווח בלוג.

02/01/2008

31/12/2007
.339מדבקות  -הרחבה.
במדבקות קבועות יווסף עוד סוג מדבקות  -מדבקות של  12שורות בדף,
 70 * 23מ"מ.
 - #t9999.338ברירת מחדל ל.@CUTTEXT-
כמו פרמטר  3ל @CUTTEXT-בעת בצוע ,למשל ,שורת החישוב -
ח '. #t9999 = '-
ח 'שם המשפחה-של העובד' = . #t9002

30/12/2007

23/12/2007
.334כותרות-סרגל  -הרחבה.
כותרות-סרגל  3ו 4-יודפסו רק בתנאי שיש ערך בכתרות-סרגל  3ו 4-באחד השדות.
 - #t.333הרחבה.
אפשרות לשנות את כל  4כותרות-סרגל של שדה.
למשל  -ח 'שם המשפחה של העובד' = . #t9002
המשמעות  -שנוי כל  4כותרות-סרגל של שדה .2

20/12/2007

 - @STR.332אופציה .M
אופציה המאפשרת מספר בפורמט מס-הכנסה -
א.אפסים מובילים.
ב.סימן פלוס או מינוס משמאל.
ג.סילוק נקודה עשרונית.
למשל @STR(3.5,7,2,,'M') ==> '+000350' -

20/12/2007

16/12/2007

.330אופצית לוג  - kהרחבה.
דווח בלוג על כל קריאה לדוספרינטר.
הערה  -הצורך באופציה  kבאה בגלל בעיית של הדפסות שמקורן לא ברור.
אופציה  kנועדה לאפשר לברר מה גורם להדפסות.
 - #t.329הרחבה.
הרחבה ל #t-כך שיחזיר גם כותרות  3ו.4-
למשל  -כותרת  3של שדה #t2007 ==> 7
למשל  -כותרת  4של שדה #t3008 ==> 8

16/12/2007

09/12/2007

.327פקודת  - PRINTאופציה .A
פרמטר -2אופציות.
-Aהדפס את הקובץ כמו שהוא באמצעות דוספרינטר ליעד מדפסת.
למשל-פ 'PRINT 'C:\miha8\aaa.tmp','A

04/12/2007

.326תפריט  - MEMOהרחבה.
תפריט  MEMOזה התפריט שמוצג כאשר מקישים .F2/R/F7
מיכה 9-יציג בתפריט גם את השורה הראשונה בכל  ,MEMOולא רק את מפתח ה.MEMO-
.324פקודת  - EDPESהרחבה.
פרמטר -4מספר עותקים.
למשל-פ ',2מ'EDPES 1,,
המשמעות-הדפס את הדפס  1ליעד מדפסת בשני עותקים.

02/12/2007

29/11/2007
***.טרמינל סרבר.
 Terminal Serverמאפשר לעבוד עם מיכה  9בתחנות מרוחקות ,באמצעות
האינטרנט .התוכנה והמסדים נמצאים בשרת ,ואלו בתחנה המרוחקת המחשב
הופך למסוף טיפש עם מקלדת ומסך בלבד.
22/11/2007
.321מקש  - ALT+F5הרחבה.
אם מקישים בתפריט  ALT+F5על מקש  ,F7ישתל שם השדה ולא מספר השדה.
21/11/2007
.320שנוי שדה  - MEMOהרחבה.
מיכה 9-ימנע שינוי שדה שיש לו  MEMOכל עוד קיים  MEMOלשדה זה.
הסיבה-שינוי הערך בשדה עם  MEMOגורם להיעלמות ה.MEMO-
.319פרמטר להיררכיה .U
יודפסו קווים גראפיים דקים ולא קווים גראפיים כפולים.

20/11/2007

.318פרמטר להיררכיה .P
בצע ארוע  138בזמן הדפסת בדוח בכל שורת משבצות.

20/11/2007

.316פרמטר לסיכומים .Y
לא להדפיס את עמודת שדה-המיון בעת יצוא סיכומים לאקסל.
העמודה הראשונה תופיע ריקה.

17/10/2007

.315דוח היררכי  -הרחבה.
= כן/לא.
יהיו אופציות נוספות  .1 -הדפסת עלית
.2הדפסת  = LandScapeכן/לא.

14/11/2007

.@MEMO1.314
פונקציה שמחזירה את מספר השורות ב.MEMO-
@MEMO1(1,0) ===> 146
למשל -
המשמעות-יש  146שורות ב.MEMO-
פרמטר -1פעולה .הפעולה כרגע תמיד .1
פרמטר -2מספר שדה.MEMO-
אם רשום אפס ,ילקח שדה ה MEMO-הראשון.

13/11/2007

.313פקודת  - MEMOפעולה .13
פעולה  13תחזיר את מספר השורות ב MEMO-ב.#R1-
למשל-פ .MEMO 13

12/11/2007

05/11/2007
.312יבוא/אופציות-יבוא/סרגל  -הרחבה.
כאשר מקישים את מספר השדה) ,איזה שדה לקלוט( ,מקשים  Up,Downמאפשרים
לעבור לשדה הקודם או לשדה הבא .זה מקל מאד על ההקשה.
.311יבוא/אופציות-יבוא/סרגל  -הרחבה.
בסרגל F5/תהיה אופציה חדשה " -סרגל מיוחד ליבוא ממיכה."9-
סרגל זה מתאים ליבוא ממסד אחר כשיש הוספת מספר סדורי.
הסרגל יהיה בסגנון ... 5,4,3,1

05/11/2007

17/10/2007

.310יצוא סיכומים לאקסל  -שינוי.
כאשר יש שדה-מיון אחד ,הכותרת תהיה שם השדה ולא "שדה-מיון"
כאשר יש יותר משדה-מיון אחד ,הכותרת תהיה כמו קודם " -שדה-מיון".
.308תוכנות שמתנגשות עם מיכה.9-
יש תוכנות שמתנגשות עם מיכה- 9-
א.תוכנת הפוך על הפוך  -לוכדת מקשים  F6ו.F8-

16/10/2007

ב.תוכנת  WIDEJETשל  - YAHOOלוכדת מקש .F8
ג.בבילון  -לוכדת מקש .F10
ד.אנטיוירוס טרנדמיקרו.
משבית מקש  ,ALT+Xהדפסות בדוספרינטר ,פקודת /EXEC
ה .INTERDVD.תוכנה לצפייה ב .DVD-לוכדת מקשים .CF1..CF4
פתרון  - 1שהתוכנות אלה לא תעבודנה במקביל למיכה.9-
פתרון  - 2שינוי הגדרת המקשים ב SETUP-של תוכנות אלה.
.307פרמטר כללי ך  -שינוי.
א.במצב עבודה בחלון יהיה פרמטר כללי ך אוטומטי.
זאת על מנת שניתן יהיה לראות היכן נמצא הסמן.
ללא פרמטר ך קשה לראות היכן נמצא הסמן בעת העבודה בחלון.
גוון המשבצת עם הסמן הוא .127
ב.במצב רגיל
במצב  INSERTגוון המשבצת עם הסמן הוא .63
ג.פרמטר לחומרה  Dבוטל.

15/10/2007

14/10/2007

.306עבודה תחת חלונות ויסטה.
מיכה  9עובד ללא בעיות תחת חלונות ויסטה.
ישנן המגבלות הבאות -
א.אין בויסטה עבודה במסך-מלא .יש עבודה בחלון בלבד.
ב.זהוי הסמן בעייתי בעבודה בחלון .בעייה זו תטופל .ראה נושא .307
ג.קבצי  BATCHלא עובדים בויסטה .למשל הקובץ  SIYUM.BATביציאה ממיכה .9
23/09/2007

.@FCOUNT1.305
פונקציה הרצה על טווח-שדות ,מחשבת ערך נוסחה ,ומסכמת ערך זה.
)'"עדכון"=@FCOUNT1('3:6','#X
למשל -
המשמעות-רוץ על טווח-השדות  ,3:6וספור כמה שדות ישנם עם הערך עדכון.
כמו  @FCOUNTעל טווח שדות זה.
)'"',#X)>0מחדל"(@FCOUNT1('3:8','@POS
למשל -
המשמעות-רוץ על טווח-השדות  ,3:8וספור כמה שדות מכילים את הערך מחדל.
פרמטר -1טוח-שדות.
פרמטר -2נוסחה .בנוסחה  #Xזה ערך השדה.
פרמטר -3אופציות-L .דווח בלוג.
19/09/2007

 - @FCOUNT.304הרחבה.
פרמטר -5אופציות-A .יחס מכיל ולא יחס שווה .רק בשדות תוויים.
-Lדווח בלוג.
)'',3,6,,'ALברירת'(@FCOUNT
למשל-

04/09/2007

.301סיסמא לטבלה.
מאפיין-טבלה חדש .ראה הנושא הגדרה/מאפייני-טבלה.
אם נותנים סיסמא-לטבלה ,אזי משתמש ברמה  2ידרש להקיש את הסיסמא בכל כניסה
לטבלה .כך ניתן לתת סיסמאות שונות לכל טבלה.
29/08/2007

.299מאפייני-טבלה.
ניתן כעת לשמור בהגדרה מאפייני-טבלה כמו סדר-שדות.
כשנכנס להגדרה ונקיש  F7על טבלה  501למשל ,יופיע התפריט הבא -
╗══════════════════════════════════════╔
║
= 1:11,13:14,12
║סדר שדות
║
║שדות סמויים = 15:18
║
║שדות מוגנים = 16:18
║
║שדות 17:18 = HIDDEN
║
║סיסמא לטבלה = מיכה 9
╝══════════════════════════════════════╚
.298פרמטר ללוג .k
דווח בלוג על כל הדפסה עם דוספרינטר.

23/08/2007

.297יעד דוספרינטר  -הרחבה.
אופציה חדשה  -הודעה לפני הדפסה = כן/לא.

23/08/2007

.296פרמטר כללי .y2
כאשר מקישים  ,ALT+Yיופיע היומן העברי.

14/08/2007

.295שגיאה .MaxPageTooSmall
לעיתים מיכה 9-מודיע בכניסה למסד -
שגיאה  :1041פתיחת מסד לא הצליחה.
.MaxPageTooSmall

13/08/2007

זה קורה רק בהפעלה הראשונה של המסד במיכה .9-שיחזור פותר את הבעיה.
כעת ,בנוסף להודעת השגיאה ,מיכה 9-יודיע "שיחזור :כן/לא".
13/08/2007
.294שבושים ביצוא לאקסל.
עד כה ,כאשר בדוח היו שורות-עריכה שמדפיסות ,היצוא לאקסל השתבש.
הפתרון-כאשר היעד הוא יצוא לאקסל ,מיכה 9-עובר באופן אוטומטי למצב -
הדפסת שורות-עריכה = לא.
12/08/2007

.292השוואה עם טבלה אחרת  -אופציות.
דוחות/הדפסה/תוכן-סרגל/השוואה עם טבלה אחרת/אופציות.
-Aמספר שדה בטבלה הנוכחית .ברירת מחדל .1
-Bמספר שדה בטבלה האחרת .ברירת מחדל .1
למשל  .A4B2המשמעות  -תחפש לפי שדה  4בטבלה הנוכחית ,את שדה  2בטבלה האחרת.
07/08/2007

.291מדבקות  -מדבקות קבועות.
אופציה חדשה במדבקות.
האופציה מאפשרת לבחור סוג מדבקה .למשל מדבקות של  70X25מ"מ.
הכוונה למדבקות של  70מ"מ רוחב ו 25-מ"מ גובה.
לאחר שבוחרים את סוג המדבקה ,מיכה 9-משנה את מאפייני המדבקות בהתאם.

06/08/2007

.290דוחות/הוראות-הדפסה  -הרחבה.
בעת שינוי המאפיינים א .צפוף=כן/לא,
ב .עלית=כן/לא,
מיכה 9-ישאל האם לשנות רוחב-שורה באופן אוטומטי לרוחב-השורה המומלץ.

06/08/2007
.289דוחות  /רוחב שורה.
כשנכנס לדיאלוג דוחות/הוראות-הדפסה/רוחב-שורה ,יופיע החלון הבא -
╗═════════════════════════════════════════════╔
║
║ המלצות לרוחב שורה !
║
רגיל עלית צפוף צפוף+עלית
║
║
**** **** **** *********
║
║
158 135
94
78
║Portrait
║
║230 197 138 115 LandScape
║
**** **** **** *********
║
║
║אורך הסרגל=245
║
║רוחב-שורה מומלץ = 78
╝═════════════════════════════════════════════╚
רוחב-שורה מומלץ מחושב לפי המאפיינים  -צפוף ,עלית ,LandScape ,סיפרור.
שים לב שבהדפסה של צפוף+עלית ניתן לתת רוחב-שורה של  230תווים !
.288מספר שורות בדף-שינוי.
ברירת המחדל למספר שורות בדף שונתה מ 60-ל.66-
אם נכנס לדוח סטנדרטי ,מספר שורות בדף יהיה  66ולא .60
במצב  LandScapeברירת המחדל היא  46שורות בדף.

06/08/2007

05/07/2007
.287אופצית .OTHER1
אופציה המאפשרת לבצע פקודה בטבלה מקושרת .זהה להפעלת  OTHERTBL1על אותה פקוד
MSG 'AAA' OTHER1 2
למשל-פ
המשמעות-בצע פקודת  MSGבטבלה המקושרת על ידי שדה .2
הערה-השדה שצויין ,שדה  2בדוגמא זו ,חייב להיות שדה-קשר.
01/08/2007

.285דוחות  -מעבר ל.LandScape-
בשנוי ל ,LandScape-אם מספר שורות בדף מעל  ,50מיכה- 9-
א.ישאל האם לשנות מספר שורות בדף ורוחב שורה .אם התשובה כן -
ב.ישנה מספר שורות בדף ל.46-
ג.ישנה רוחב שורה יוגדלל ברירת המחדל בהתאם לנתוני הדוח.
בשנוי ל Portrait-תבוצע הפעולה ההפוכה.

26/07/2007

.282פקודת  - LOOP1אופציה .M
אופציה  Mמאפשרת למיין את הבנים.
'LOOP1 1,
#1
#2
למשל  -פ '#3 ',,,,'M1
פרמטר -6אופציות לפקודת .LOOP1
אופציה -Lדווח בלוג.
אופציה  M3-Mפרושו שיש לרוץ על הבנים עם פקודת  LOOPMולא פקודת ,LOOP
ושדה המיון יהיה שדה  3בטבלת הבנים.
ברירת-מחדל .M1 -
.281פקודת .LOOPM

22/07/2007

כמו פקודת  ,LOOPאך עם מיון.
למשל  -פ 'פ LOOPM 5,1,' ADPES
המשמעות :סרוק את הרשומות עם הערך הנוכחי בשדה  ,5מיין לפי שדה ,1
ובצע את פקודת  ADPESבכל רשומה.
פרמטר -1שדה-מפתח .בצע סריקה על כל הרשומות עם הערך הנוכחי בשדה .5
חייב להיות שדה-מפתח.
פרמטר -2שדה-מיון .השדה שלפיו יש למיין את הרשומות.
פרמטר -3שורת תיכנות .שורת התכנות שתתבצע בכל רשומה שנסרקה.
פרמטר -4חתך.
 - #z95.280פענוח סרגל-כלים.
 #z95מאפשר לרשום בסרגל-הכלים למשל דוח.5
ב #z95-יש לרשום כיצד לפענח שמות בסרגל-הכלים.
הפענוח נעשה בעזרת הפונקציה .@DECODE
למשל  -ח '=F9דוח=X131,4דוח#z95 = '5

22/07/2007

19/07/2007
.279סרגל-כלים  -הרחבה.
אם נרשום ,למשל X131 ,בסרגל-הכלים בעדכון ,הקשה עם העכבר על הסמל X131
גורמת לבצוע ארוע-מיוחד .131
15/07/2007

.278כותרות-סרגל  3ו.4-
אפשרות להגדיר שורות  3ו 4-בכותרות-סרגל.
א.בסרגל  /כותרות-סרגל יש לרשום את כותרות  3ו 4-לכל שדה.
ב.במסך-הדפסה  /כותרות-סרגל ניתן לקבוע אם שורות כותרות-סרגל  3ו 4-יודפסו
שים לב! שורות כותרות-סרגל  3ו 4-יופיעו בעת הדפסת הדוח ,אך לא במסך-דוחות.
05/07/2007
.275אופצית .OTHER
אופציה המאפשרת לבצע פקודה בטבלה אחרת .זהה להפעלת  OTHERTBLעל אותה פקודה.
MSG 'AAA' OTHER 99,517
למשל-פ
המשמעות-בצע פקודת  MSGבמסד  99טבלה .517
 - @BKRT.274אופציה .DD
אם השארית מהחילוק אפס או אחד ,סיפרת הבקורת תהיה אפס.
@BKRT(2575736,2765432,'ADD') ==> 0
למשל -

05/07/2007

25/06/2007

.273בעיית הדפסה.
התופעה-שולחים הדפסה ולא קורה כלום  -כלום לא מודפס.
הסבר-דוספרינטר משתמש בפונט  .COURIERהתופעה קוראת כאשר COURIER
לא מוגדר.
טיפול-יש להכנס לפרופייל/התאמת-מדפסת/פרמטרים-לדוספרינטר ולשנות הפונט
ל.ARIAL-

21/06/2007
.272ביצועים.
אופציה חדשה בתוכניות-שרות .האופציה בצועים מודדת כמה זמן לוקח לבצע
פעולות שונות כמו חישובים-מספריים OTHERTBL ,וכתיבה לדיסק.
ההשוואה היא למהירות של המחשב שלי  -מחשב פנטיום  4עם  2.8גיגהרץ.
האופציה ביצועים מאפשרת לבדוק ,כשנראה שמיכה 9-עובד לאט ,אם הישום איטי
או המחשב איטי .בעבודה ברשת כדאי לבצע השוואה בין המהירות בכונן C:
לבין המהירות ברשת ,שהיא הרבה יותר איטית.
20/06/2007

.271פרופייל  -קובץ אקסל.
מאפיין חדש בפרופייל/קבצים -
שם התוכנית שתופעל בהדפסה ליעד יצוא-לאקסל .ברירת המחדל היא .EXCEL
במקום אקסל ניתן להפעיל למשל את התוכנית  SCALC.EXEמתוך .FREE-OFFICE
.270מקשים  - CF4,CF5הרחבה.
מקשים  CF4,CF5יעבדו גם במסך-עדכון ובמסך-דוחות.
במקומות אלה הפעולה תבוצע על שדה הקשר הראשון.

06/06/2007

06/06/2007

.269מקש  - CTRL+F6הרחבה.
עד כה מקש  CTRL+F6עבד רק בפתיחה/שינוי בשדות מפתח-מרובה.
מקש  CTRL+F6יעבוד גם במסך-עדכון ,מסך-דוחות וכן בשדות שאינן מפתח-מרובה.
כשנקיש  CTRL+F6במקומות אלה  -א .יוצג תפריט השדות עם מפתח מרובה.
ב .יוצג חלון-מפתחות לגבי השדה שנבחר.
.267פקודת .DELETE
פקודה לבטול קובץ בודד או קבצים.
למשל  -פ 'DELETE 'XA*.BAK','L

05/06/2007

פרמטר -1שם הקובץ שיש למחוק .יכול להיות גם מסיכה.
פרמטר -2אופציות-L .דווח בלוג.
04/06/2007

.266פרמטר-למיכה = - M1מקרו-מסד.
מקרו שיופעל מהתפריט הראשי בתחילת מסד.
אם ניתן למשל  ,M1=3יופעל מקרו  3בתחילת המסד.
אם ניתן למשל  , m=81 M1=3מיכה 9-יכנס למסד  81ויפעיל את מקרו  3בתחילת המסד
אם ניתן למשל  , m=81 M1=3Xמיכה 9-יכנס למסד  ,81יפעיל את מקרו ,3
ואחר יצא מהתוכנה .התו  Xמציין שיש לבצע  EXITבגמר המקרו.
זה מאפשר ליצור קצור דרך שיפעיל דוח למשל ,ואחר יצא מהתוכנה.
.264קבוע-גלובלי .#w
 #wיציג את תוכן הקליפבורד.

31/05/2007

31/05/2007
.263מקשים  CF4,CF5במסך-עדכון.
כשנקיש  CF4או  CF5במסך-עדכון ,מיכה 9-יבצע פקודות אלה עם שדה הקשר
הראשון שיש.
30/05/2007
.262פרמטר לשדה 1001ה.
בפתיחה/שינוי בעת ההקשה בשדה ע.אפשריים ,יוצג תפריט ע.אפשריים בתחילת השדה.
אם לא נרשם הסבר ,מיכה 9-יודיע בשורה " 25הקש  F4לבחירת ערך-אפשרי".
29/05/2007

.260פרופייל/ספריות  -הרחבה.
בספריות  TMPו AMP-ניתן לרשום נוסחה .למשל  -ת.+#
בספריות יומן וטלפונים האפשרות לרשום נוסחה היתה קיימת עוד קודם.
התו  +משמאל מציין שזו נוסחה.
.259מקש  CTRL+F9יהיה מקש כללי.
המשמעות-ניתן להקיש  CTRL+F9בכל מקום במיכה.9-

29/05/2007

.258דיאלוג "בחר קובץ"  -מקש .CTRL+F9
הוצא שם הקובץ לקליפבורד.

28/05/2007

.257פרמטר-לשדה הה.
ההסבר יוצג בחלון.

27/05/2007

24/05/2007
.256מקש  - ALT+F11הרחבה.
נוספו אתרי חיפוש נוספים .Encarta,Morfix,MetaGlossary,InfoPlease -
21/05/2007
.255פרמטר-לשדה .S8
שדה שערכו מחושב לפני עדכון הרשומה בלבד) .זאת בנגוד לפרמטר ,S3
שערכו מחושב גם בעת ההקשה בשדות( .שמושי כאשר מדובר בחישוב שגוזל זמן רב.
 - #z103.254שחזור מסך בסוף שדה.
אם  ,#z103=1מיכה 9-ישחזר את המסך בפתיחה/שינוי בסוף שדה.
למשל  -בארוע "בתחילת שדה הערות" נרשום -
ח #z103='1
פ WINDOW 'AAA| BBB|CCC',14,35,79

17/05/2007

 - TABLE-KEYMENU.253פרמטר - 10סינון.
למשל-פ 'אדיטור'TABLE 'KEYMENU',7,'1:99',,,,,,,

17/05/2007
17/05/2007

.252הדפסות רחבות במיוחד.
לפעמים יש צורך להדפיס דוח עם רוחב שורה גדול במיוחד.
הצרוף עלית+צפוף LandScape+מאפשר להגיע לסרגל של כ 224-תווים !

19/04/2007

.251פרופייל  -צלילים במיכה.9-
נוספו צלילים למיכה - 9-א.בכניסה לתוכנה .TADA -
ב.ביציאה מהתכנה .WINDOWS XP LOGOFF SOUND -
ג.צליל תזכורות .RINGIN -
הצליל בעת השמעת  ,BEEPכשיש שגיאה ,שונה ל.DING -
ניתן לשלוט בצלילים באמצעות המאפיין צלילים בפרופייל.

17/04/2007
.250מקש  - ALT+F11הרחבה.
בדיאלוג "הקש ערך לחיפוש" ,מקש  F7מאפשר לבחור בכל מילה שמופיעה במסך.
17/04/2007
.249ערכים-אפשריים  -הרחבה.
אם נקיש ערך אפשרי מעל לאורך השדה שאליו הוא שייך ,מיכה 9-יתריע על כך -

"התראה :אורך ערך-אפשרי  Xמעל למותר ."Y
10/04/2007

.247פקודת .PLAY-SOUND
פקודה לבצוע קבצי  WAVבאמצעות ה.PlaySound API-
למשל  -פ PLAY 'SOUND','C:\MIHA8\CHIMES.WAV',3
המשמעות-תשמיע את קובץ  WAVשצויין  3פעמים.
פרמטר .'SOUND' - 1
פרמטר  - 2שם קובץ .WAV
פרמטר  - 3מספר הפעמים שיש להשמיע הקובץ.
הערה  -אין צורך לרשום בשם הקובץ את הסיומת .WAV
במידה ולא רושמים הספריה ,מחפש הקובץ בספריה .C:\WINDOWS\MEDIA
 PLAY-SOUNDמניחה אוטומטית שזהו קובץ  WAVבספריה .C:\WINDOWS\MEDIA
למשל  -פ . PLAY 'SOUND','RINGIN',2
הפקודה תשמיע את הקובץ .C:\WINDOWS\MEDIA\RINGIN.WAV
הערה  -פרמטר  2יכול להיות מספר ולא שם קובץ .WAV
RINGOUT-7 RINGIN-6 RECYCLE-5 NOTIFY-4 DING-3 CHORD-2 CHIMES-1
WINDOWS XP LOGOFF SOUND-11 TADA-10 STARTUP-9 START-8
WINDOWS XP LOGON SOUND-12
WINDOWS XP SHUTDOWN-13
WINDOWS XP STARTUP-14
WINDOWS XP PRINT COMPLETE-15
הערה  -הפעלת קבצי  WAVבספרייה .PINBALL
למשל  -פ 'PLAY 'SOUND','PINBALL\SOUND1.WAV
למשל  -פ PLAY 'SOUND',1001
 1001זה הקובץ :\program files\windows nt\pinball\sound1.wav
08/04/2007
 - @MAXKEY.245הרחבה.
בשדה המוגדר כשבר ,למשל מספר  @MAXKEY ,7.2תחזיר את המספר המקסימלי
מעוגל למספר שלם .למשל ,אם המספר המקסימלי הוא  @MAXKEY ,123.4תחזיר .123
 #X1מחזיר את המפתח המקסימלי בהצגה תווית .למשל ."123.40" -
.244דיאלוג בחר-קובץ  -הרחבה.
אפשרות לשלוח מספר קבצים ב.EMAIL-

28/03/2007

 - #H.243קליפבורד.
 #Hזה תוכן הקליפבורד.

28/03/2007
28/03/2007

.242פרמטר לכבוי מסך .H
במצב חלון ,לא לבצע כיבוי מסך.
לבצע כבוי מסך רק במצב חלון-מלא ,וכמובן בתנאי שיש כבוי מסך בפרופייל.
 - MENU-DEF.241אופציה .w
אופציה  wגורמת להצגת השורות בתפריט בסדר הפוך.

27/03/2007

18/03/2007
.238הגדרה  -הרחבה.
בתפריט "בחר טבלה" ,מקש  F10גורם שמיכה 9-יתמקם בטבלה הנוכחית.
.237הגדלת שם טבלה ל.25-
הגדלת אורך שם טבלה מ 20-ל 25-תווים.

18/03/2007

****************************************************************************
.236פרמטר למיכה =.b
אפשרות להוסיף פרמטרים-לעדכון ,פרמטרים-לדוחות וכו'.
למשל  b1=ABC -מציין פרמטרים-לעדכון .ABC
למשל  -ך= b3מציין פרמטר=כללי ך.
-b1פרמטרים-לעדכון-b2 .פרמטרים-לדוחות וכו'.
ראה מספר הפרמטרים ב.F10/ALT+F1-

14/03/2007

.235פרמטר לחומרה .s
בכל מקום שמבוצע  ,EXECבצע  ShellExecuteולא  .EXECנסיוני.

13/03/2007

.233פרמטר ליצוא צ.
בדוחות ,בהדפסה לדיסק ,מיכה 9-יצרוב את הקובץ שנוצר.
אם למשל שם הקובץ הוא  ,AAA.PRNמיכה 9-ייצר את הפקודה -
. CREATECD -eject -r:G aaa.prn
 Gזה כונן .CD
אם יש למשל פרמטר-ליצוא 6צ ,הכוונה שכונן ה CD-הוא .G:

11/03/2007

.232טבלה אחרת  -מקש .SF7
בתפריט טבלה-אחרת ,מקש  SF7מאפשר סינון הטבלאות.
אם למשל נקיש "בקרה" ,יוצגו רק טבלאות שמכילות מילה זו בשמן.

11/03/2007

11/03/2006
.231עדכון  -מקש .CTRL+F6
בפתיחה/שינוי מקש  CF6מציג חלון-מפתחות עם כל הרשומות בעלי אותו מפתח.
מקש  CF6בא במקום מקש  .SF5ראה נושא .09/11/2006 - 176
)בעבר מקש  CF6שימש למעבר לשדה אחר על ידי הזזת הסמן.
כיום העכבר משמש לפעולה זו(.
.230דיאלוג בחר קובץ  -אופציה לביטול קבצים.
אופציה המאפשרת לבטל יותר מקובץ אחד בספריה.

06/03/2007

.229רשימת-המסדים - SF2/גיבוי-ספריה.
אופציה חדשה ברשימת המסדים  -אפשרות לגיבוי כל הספריה.
הפעולות האפשריות  -א .צפוף עם .7ZA
ב.EMAIL .
ג .צריבה בתקליטור.

05/03/2007

04/03/2007
.228פרמטר-לעדכון .j
אם יש למשל פרמטר-לעדכון  ,j7הקשה על מקש  SF11במסך-עדכון תגרום לבצוע
האובייקט בשדה  ,7במקום הצגת תפריט-אובייקטים.
04/03/2007

 - #z102.227ברירת מחדל לאמצעי-פלט.
במצב רגיל ברירת-המחדל לאמצעי-פלט היא .AMP
אם נשנה ' ,#z102='LPT1ברירת המחדל תהיה .LPT1
המשמעות היא שהפקודה "פ ''  ," PELETתשנה את אמצעי-הפלט ל.LPT1-
.226תו-בקרה  - Bהרחבה.
-1Bקו-תחתון.
-2Bתו שווה.
-3Bתו מינוס.
-4Bתו גראפי עבה .#219
-5Bתו גראפי חצי-עבה .#220

28/02/2007

27/02/2007
 - CREATECD.225תוכנית צריבה בתקליטור.
ניתו לצרוב מסד ,מסדים או ספריה בתקליטור בעזרת התוכנית .CREATECD
ראה א .מסך-לוגו.SF10/
ב .רשימת-המסדים-F5/גיבוי.
ג .רשימת המסדים-SF2/גיבוי הספריה.
27/02/2007

.224דוח-סטנדרטי  -שינויים.
כמה מברירות המחדל לדוח-סטנדרטי שונו -
א.תו כותרת.
תו-כותרת זה התו מתחת לכותרת הראשית.
התו המשמש לתו-כותרת ישתנה מ #223-ל ,#196-מתו גראפי עבה לתו גראפי דק.
ניתן לשנות את תו-כותרת בהדפסה/כותרות-דוח.
ב.מסגרת-מלבנית.
כותרות-סרגל יודפסו בכותרת-מלבנית.
ראה האופציה הדפסה/כותרות-סרגל/כותרת-מלבנית.
ג.שורות-רווח.
ברירת המחדל היא ששורות-רווח לא יודפסו בכותרות-דוח ובכותרות-סרגל.
27/02/2007
 EMAIL.223של מסד או מסדים  -שינוי.
שליחת מסדים או מסדים לנמען תעשה כעת עם תוכנת  7ZAולא עם פקודת .EMAIL1
היתרון 7ZA-גם מכווצת את המסד.
ראה א .מסך-לוגו.SF10/
ב .רשימת-המסדים-F5/גיבוי.
ג .רשימת המסדים-SF2/גיבוי הספריה.
.222תוכנת כווץ .7ZA
תוכנה המאפשרת לכווץ מסד או מסדים.
היתרון-זו תוכנת חלונות חופשית.
ראה א .מסך-לוגו.SF10/
ב .רשימת-המסדים-F5/גיבוי.

27/02/2007

 - #z94.221סרגל-כלים-כללי.

22/02/2007

לפני כל דיאלוג ניתן לתת ערך ל ,#z94-ואז בזמן הדיאלוג ערך זה יוצג
בשורה  .22בסיום הדיאלוג  #z94מתאפס.
 #z94זה הקבוע הגלובלי בשמוש פרופייל/מסכים/סרגל-כלים.
 #z94שמושי בשורות-תכנות לפני דיאלוגים כמו .SELECT1
.220פרופייל/מסכים/סרגל-כלים.
בפרופייל/מסכים יהיה מאפיין נוסף  -סרגל-כלים.
מאפיין זה מאפשר לתת לכל מסך סרגל-כלים שיוצג בשורה .22
ראה גם קבועים-גלובליים .#z91..#z94

21/02/2007

.217יבוא שמות קבצים מספריה  -הרחבה.
מיכה 9-ייבא שדה נוסף  -שם קובץ מקוצר.

20/02/2007
20/02/2007

- @FEXIST.216פעולות .13,12
פעולות לתרגום שם קובץ ארוך למקוצר ולהיפך.
פעולה -12שם קובץ מקוצר.
פעולה -13שם קובץ ארוך.
למשל 111.TXT',12) ==> 'C:\GIDI1\111~`.TXT' -מסמך טקסט\@FEXIST('C:\GIDI1
' 111.TXTמסמך טקסט\@FEXIST('C:\GIDI1\111~`.TXT',13) ==> 'C:\GIDI1
הערות-א.פרמטר  1חייב להיות בחלונית ולא בעברית.
ב.אם הקובץ לא נמצא ,מחזיר ערך ריק .במקרה יש לתת מסלול מלא.
.215פרופייל  -מאפיין .LandScape
מאפיין פרופייל חדש .LandScape -

20/02/2007

20/02/2007
.214פרמטר לחומרה .d
מיכה 9-יבצע קריאות לדוספרינטר עם  API-SEולא עם  EXECשל דוס.
19/02/2007

***.ישום אובייקטים  -שפורים.
נבנה ישום-אובייקטים לצורך בדיקת העבודה עם אובייקטים.
לצורך הקמת הישום נעשו שפורים שונים בעבודה עם אובייקטים.
הספריה כוללת מסד מיכה 9-וקבצי  WORD ,TXTו.MP3-
הבדיקות שנעשו -
א .קריאת שמות הקבצים באמצעות ת.שרות/יבוא/יבוא שמות קבצים מספריה.
ב .הפעלת האובייקטים עם מקש  SHIFT+F11בעדכון.
ג .בעדכון/פתיחה בחירת האובייקט באמצעות .SHIFT+F12
נבדק שהכל עובד במיוחד כאשר שם האובייקט ארוך ומכיל תווים בעברית.

19/02/2007

.213דיאלוג "בחר ספריה"  -הרחבה.
בדיאלוג "בחר ספריה" ,הכניסה השלישית היא "ספריות מיכה."9-
אופציה זו מאפשרת לעבור בקלות לספריות בשמוש מיכה ,9-כמו ספריית .TMP

19/02/2007

.212דיאלוג "הקש שם קובץ"  -הרחבה.
בדיאלוג "הקש שם קובץ" ,מקש  F9גורם להצגת תפריט קבצי מיכה.9-
אופציה זו מאפשרת לעבור בקלות לקבצים כמו .ARIHA.TMP
.211דוח פקסים  -שנויים.
א .לא חובה להקיש מספר שדה פקס.
ב .כאשר יש מספר שדה פקס ,ערך זה מועתק לקליפבורד.

18/02/2007

12/02/2007
.206קבוע גלובלי .#z101
שם קובץ  .BROWSE.TMPשנוי ערך  #z101מאפשר להפנות את ההדפסות לעיון
ויעדי הדפסה אחרים לקובץ הרצוי לנו.
13/02/2007

.205פרמטר למיכה =.r
פרמטר לשנוי הרזולוציה כאשר מיכה 9-מופעל .רק בעבודה בחלון !
כשיש פרמטר = ,rמיכה 9-יעבור לרזולוציה  600 X 800בכניסה ,ויחזור
לרזולוציה המקורית ביציאה .ברזולוציה  600 X 800גודל חלון מיכה 9-מקסימלי.
זהירות ! שנוי רזולוציה גורם לסדור שונה של הסמלים בשולחן העבודה !
זה קורה כאשר יש מעל ל 7-סמלים בעמודה.
08/02/2007

 - ALT+F9.201שנוי.
עד כה  ALT+F9לא קיבל יותר מהפעלה אחת .כעת ניתן להקיש ALT+F9
מספר רב של פעמים.

07/02/2006
.200פרמטר-לשדה .z6
רק כותרת השדה תוצג .השדה עצמו לא יוצג .הכותרת משמשת ככתובית במסך-עדכון.

06/02/2007

*** - #z91,#z92,#z93.סרגלי כלים מקומיים.
 - #z91סרגל-כלים לשורה  22בדוחות.
 - #z92סרגל-כלים לשורה  22בעדכון.
 - #z93סרגל-כלים לשורה  22במסך-לוגו.
למשל-ח ' A1 . #z91='F1 F2 A1 SF1מציין  SF1 .ALT+1מציין .SHIFT+F1
למשל-ח ' . #z91='B N eאות בודדת מציינת את הפעולה המבוקשת.
 eזה אקסל N ,זה מדבקות B ,זה עיון .ראה פקודת  DOHלפרוט הפעולות.
למשל-ח 'אקסל מדבקות עיון צג הצלבה מנהלים  PDF EMAILריק'=. #z91
אם למשל נקיש על ריק ,תבוצע הדפסה ליעד ריק.
***.השבתת מנגנון עכבר.
ניתן להשבית את המנגנון העכבר באמצעות  ,#z71פרמטר-לחומרה ,A
פרמטר למיכה = ,nפרמטר למיכה .2000=B

05/02/2007

28/01/2007

***.עכבר
.1מקש ימני של העכבר משמש ל.ESC-
מקש שמאל משמש לבחירה.
.2בחירת -Fים.
אם למשל רשום במסך <F8הדפסה ,הקשה על רישום מתפרש כהקשת .F8
.3מקשי תנועה בשורה .22
בדוחות יוצגו מקשי תנועה בשורה .22סימנים לP,DOWN.PgUp,PgDn,CPgUp,CPgDn-
בעדכון יוצגו מקשי תנועה בשורה  22ל ,PgUp,PgDn-כשיש יותר ממסך-עדכון אחד
- SELECT1.3
.1אם מקישים על כניסה ב ,SELECT-הכניסה נבחרת.
.2בחירת -Fים .רק בשורות  25,23ולא בשורת הדיאלוג.
.3אחרת .BEEP -
- MENU.4
.1הקשה בשורה גורמת לבחירת השורה.
.2בחירת -Fים .רק בשורות .25,23
.3כשיש יותר כניסות מגובה התפריט ,יוצגו מקשי תנועה לUp,Down.PgUp,PgDn-
משמאל.
הקשה על מקשי התנועה משמאל גורמת ל.Up,Down,PgUp,PgDn-
.4כשיש יותר מעמודה אחת ,יוצגו מקשי תנועה ל Left,Right-למעלה.
הקשה על מקשי התנועה למעלה גורמת ל.Left,Right-
.5אחרת  -כלום.
.6פרמטר-לחומרה  .iבהקשה הראשונה בוחר בשורה ורק בהקשה השנייה מבצע השורה
אם יש פרמטר-לחומרה  ,iמבצע השורה כבר בהקשה הראשונה.
- GETSTR.5
.1אם ההקשה מחוץ לשדה ,מיכה 9-ינסה לבצע זהוי -Fים.
.2מקש שמאל של העכבר מתפרש כ.ENTER-
.6פתיחה/שינוי -
כשמקישים עם העכבר על שדה ,מיכה 9-יעבור לאותו שדה.
.7אדיטור -
כשמקישים עם העכבר על פוזיציה כלשהי ,מיכה 9-יעבור לאותה שורה ועמודה.
.8סניפר  -סימון בלוק עם העכבר.
.9ציור-מסך -
בחירה ומיקום השדה באמצעות העכבר.
.10בחירת שדה ממסך-עדכון.
- BROWSER.11
זהוי -Fים בשורה .25
.12הדפסה לצג  -טפול בארועי עכבר.
.13בחירת תו - ASCII
בהקשה הראשונה עם העכבר יתמקם על התו שעליו הקישו ,ובהקשה השניה עם
העכבר ,יבחר בתו זה.
.14מסך-דוחות -
.1הקשה על כניסה ב SELECT-גורמת לבצוע הכניסה.
.2זהוי -Fים בשורה .25
.3מקשי-תנועה בשורה  22מימין ל.Up,Down,PgUp,PgDn,CPgUp,CPgDn-
.4הקשה ראשונה על רשומה גורמת שיעבור לאותה רשומה.
הקשה שניה על רשומה גורמת לכניסה לאותה רשומה ).(F10
.5הקשה על שדה ,כאשר  ALTלחוץ ,מאפשר לעדכן השדה )תג(.
.6הקשה על רשומה ,כאשר  CTRLלחוץ ,מסמנת את הרשומה) .כמו .(SF4
.7הקשה בשורות  4-5גורמת שיכנס לתפריט אופציות סרגל לגבי אותה רשומה.
.8הקשה בשורה  6מאפשרת לשנות מיקום העמודה.
.15עדכון -
.1מקשי-תנועה בשורה  22מימין ל PgUp,PgDn-כשיש יותר ממסך-עדכון אחד.
.16מינימחשבון -
.1זהוי -Fים בשורות .25,23

.2הקשה על שורה גורמת שיעבור לאותה שורה.
.17דוחות/סימון רשומות -
בהקשה ראשונה עם העכבר יתמקם על השורה .בהקשה השנייה יסמו השורה.
.18יומן -
.1בהקשה ראשונה עם העכבר על תאריך ,יעבור לאותו תאריך.
בהקשה שניה יכנס לעדכון אותו תאריך.
.2יומן שבועי  -הקשה עם העכבר על אחד מ 7-הימים ,יבחר באותו יום.
- HELP.19
הקשה על מילה מודגשת גורמת לדילוג לאותו נושא .כמו .TAB
.20מחשבון-סיכומים -
הקשה על כניסה גורמת לדלוג לאותה כניסה.
.21סודוקו.
.22דוחות/תג -
אם מקישים על שדה אחר ,עובר לאותו שדה.
)במצב תג אין צורך ש ALT-יהיה לחוץ(.
.23דוחות/סרגל -
במסך סרגל ,כשנמצאים בתפריט בחר-שדה ,הקשה על עמודה גורמת שיעבור
לאותה עמודה.
.24עדכון/מצא -
הקשה על שדה גורמת לדלוג לאותו שדה.
18/01/2007

***.קליפבורד.
החל מהשבוע ניתן להוציא ולהכניס נתונים מהקליפבורד של חלונות.
הערה  -כל הנושא עדיין בפיתוח ,וצפויים שינויים.
א.מקשים  CtrlF9ו.CtrlF10-
מקש  - CtrlF9הוצא שורה אחת לקליפבורד.
מקש  - CtrlF10הבא שורה אחת מהקליפבורד.
ב.הדפסה ליעד "הוצא למחסנית".
בהדפסה ליעד מחסנית ,השורות יוצאו לקליפבורד.
מאפשר להוציא לקליפבורד יותר משורה אחת.
ג.אדיטור  -מקש  .CTRL+Yהבא שורות מהקליפבורד.
מקש  CTRL+Yבאדיטור מאפשר להביא יותר משורה אחת מהקליפבורד.

14/01/2007
 - #z90.196צריכת זכרון.
כמה זכרון  heapמיכה 9-צורך .בתפריט-ראשי הערך הוא בסביבות .15,000,000
כשנכנסים לדוחות במסד עם  100,000רשומות הערך עולה ל.41,000,000-
 #z90זה פחות או יותר צריכת הזכרון שרשומה במנהל המשימות פחות כ.4,000,000-
31/12/2006

.191יצוא סיכומים לאקסל.
אפשרות ליצא סיכומים לאקסל ,ולא רק רשומות.
התהליך  -א .לבנות דוח סיכומים רגיל.
ב .להדפיס הדוח ליעד "יצוא לאקסל".
ג .מיכה 9-ישאל  -מה ליצא לאקסל :רשומות  /סיכומים ?
לבחור באופציה סיכומים.

25/12/2006
.190מקש  - Alt+F11הרחבה.
 5אתרי חיפוש נוספים -YAHOO ,YAHOO -תמונות.WIKIMEDIA ,Flickr ,
.188פרמטר לדוחות .A7
בעת הקשת  F8במסך-דוחות ,הדוח יודפס ליעד .PDF

24/12/2006

 - @TIME-ADD.187אופציה .A
פרמטר -4אופציות.
אופציה -Aלעגל תוצאה הגדולה מ .24-לבצע  mod 24על התוצאה.
למשל @TIME('ADD','12:13','21:00','A') ==> '09:13:00' -

24/12/2006

.186סיכומי-מנהלים  -יצוא לאקסל.

21/12/2006

19/12/2006
.185סוג-מדפסת  -שינוי.
כאשר אמצעי-פלט הוא  ,AMPסוג המדפסת יהיה  ,5ולא מה שרשום בפרופייל.
לרוב נעבוד עם אמצעי-פלט= ,AMPואז אוטומטית סוג-מדפסת=.5
.184פרמטר-לחומרה  - dביטול.

18/12/2006

17/12/2006
.183שדות עם שם קובץ  -הרחבה.
בשדות המייצגים קבצים או ספריות ,פרמטרים  ,r3,r4,r7שם השדה יתורגם
לעברית-דוס בעת ההקשה בשדה.

.181פקודת  - DOHיעדים .p,l
-pיעד -l .PDFיעד .EMAIL
למשל-פ '. DOH 1,'p

22/11/2006

22/11/2006

 - @FIRSTWORD.180אופציה .B
מצא במשפט את המילה הראשונה מימין שמכילה את התו @.
שמושי לחילוץ שם כתובת אינטרנט מתוך משפט.
כשיש אופציה  ,Bברירת המחדל לפרמטר  ,2תווים-מפרידים ,היא רווח ונקודה-פסיק
'@FIRSTWORD('aaa bb@cc dd ee',,,'B') ==> 'bb@cc
למשל -
***.כל מיני
א.פרמטר למסך -Xהרחבה .הרחבה גם כשיש פרמטר-למסך .L
ב.מסך-לוגו  -מקש  - SF10שנוי.
שיציג פקודת  EMAIL1לפני בצוע הפקודה.
ג.מקש  - ALT+F11שנוי.
יהיה תפריט עם כל השדות עם פרמטר-לשדה .z4
09/11/2006
.176בהקשת שדה  -מקש .CTRL+F6
בזמן ההקשה בשדה מפתח-מרובה ,מקש  CTRL+F6יציג חלון-מפתחות עם כל
הרשומות עם אותו מפתח.
.175רשימת מסדים-אופציה .EMAIL
ברשימת המסדים ,פעולות על מסד ,תהיה פעולה נוספת .EMAIL -
המשמעות  -שלח את קבצי המסד לנמען דואר.

09/11/2006

06/11/2006

.@SEARCHFILE.174
פונקציה לחיפוש קובץ או ספריה.
למשל EARCHFILE('C:\plants','delonix','S') ==> 'c:\plants\delonix regia'-
פרמטר -1הספריה שבה יעשה החיפוש.
פרמטר -2ערך בשם הקובץ שיש לחפש.
אם פרמטר  2ריק ,יוחזר הקובץ הראשון בספריה.
פרמטר  2יכול להכיל כמה ערכים מופרדים בפסיקים .למשל -
'SEARCHFILE('\miha8','22,me','S') ==> '\miha8\samples\read22.me
המשמעות-מצא קובץ שמכיל גם  meוגם  22בשם הקובץ.
פרמטר -3אופציות.
-Aמספר המופע שיש להביא .למשל  A3פרושו הבא הקובץ השלישי שנמצא.
-Bהחזר שם קובץ מלא .FullPathName -
-Cאם פרמטר  2ריק ,להחזיר ערך ריק ולא הקובץ הראשון בספריה.
-Dחפש ספריה ולא קובץ רגיל.
-Sחפש גם בתת-ספריות.
תוצאה-יוחזר שם הקובץ הראשון שנמצא בחיפוש.
02/11/2006

.173מסך-לוגו  - SHIFT+F10 -אופציה .EMAIL
כשמקישים במסך-לוגו  ,SHIFT+F10תהיה גם האופציה .EMAIL
אופציה זו מאפשרת לשלוח המסד לנמען דואר) .האופציה עושה שמוש בפקודת EMAIL1
.172פקודת .EMAIL1
הערה-הפקודה עדיין בפתוח.
פקודה למשלוח קבצים לנמען דואר .למשל ,העברת מסד לנמען דואר.
הפקודה תבצע  EXECלתוכנית .SNDMAILY.EXE
פרמטר -1נמען דואר .אם אין ערך לפרמטר  ,1תופעל תוכנת הדואר.
פרמטר -2הקבצים שיש לשלוח בדואר.
פרמטר -3נושא .SUBJECT -
פרמטר -4אופציות.
-Aלהציג תוכנת הדואר.
א-להציג פקודת  SNDMAILYשיוצרה.
ב-לבצע  PAUSEעם סיום הפקודה.
ג-להחשיך המסך לפני בצוע הפקודה.
למשל-פ 'EMAIL1 '','MH82*.*','my subject','A

02/11/2006

 - #z89.170ספריית .SF11/SF12
א.ספרית ברירת מחדל לשדות עם פרמטר  - r7ספריה.
כשמקישים בשדות עם פרמטר  SF11 ,r7או  ,SF12ואין ספריה או
שהספריה לא קיימת ,ילקח ערך הספריה מ.#z89-
ב.בשדות עם פרמטר  r3או  ,r4כשנקיש  ,SF12ולא רשומה ספריה,
מיכה 9-יכנס לספריה שרשומה ב.#z89-

29/10/2006

.169מקש  - SHIFT+F11הרחבה.

25/10/2006

כשמקישים  SHIFT+F11בשדה עם פרמטר  ,r7ספריה ,אם הספריה לא קיימת,
יציג ספריה שכן קיימת מעליה.
.168תפריט-ספריות  -מקש .F4
בתפריט-ספריות מקש  F4מאפשר לחזור לספריה האחרונה שבה היינו.

25/10/2006

.166מספר טבלאות מקסימלי.
מספר טבלאות מקסימלי במסד הוגדל מ 100-ל.200-

24/10/2006

19/10/2006
.165תפריט-קבצים .SHIFT+F5 -
מקש  SHIFT+F5מאפשר חיפוש מילים בקבצים .בחיפוש מיכה 9-יתעלם מ.case-
.163קבצי .READ.ME
עודכנו למיכה.9-

19/10/2006

.162מקש  - SHIFT+F11שינוי.
אם נקיש  SHIFT+F11בשדה עם פרמטר  ,r7ספריה ,מיכה 9-ישאל -
עם מה להציג את הספריה  :סייר-חלונות  /מיכה.9-

18/10/2006

 - MaxPageSize.161הגדלת הערך ל.124-
אולי זה ימנע את ההודעה בפתיחת מסד .MaxPageSize too small -

18/10/2006

.160פקודת .API-ITEM
פקודה לחיפוש ערך באינטרנט .כמו מקש .ALT+F11
למשל-פ 'API 'ITEM','DELONIX REGIA
פרמטר .'ITEM'-1
פרמטר -2הערך שיש לחפש.

17/10/2006

17/10/2006
.159מקש כללי  - ALT+Jהסתעפות לרשומה אחרת.
מקש  ALT+Jמאפשר להסתעף לרשומות אחרות בטבלה הנוכחית ,ואחר לחזור
למיקום הנוכחי .כשנקיש  ,ALT+Jיופיע תפריט עם כל שדות-המפתח.
כשנבחר שדה-מפתח ,יופיע חלון-מפתחות לשדה-מפתח זה.
16/10/2006
.157פרמטר-לשדה .z4
כשמקישים במסך-עדכון  ,ALT+F11מיכה 9-מבקש שנקיש את הערך לחיפוש.
מקש  F10יציג את ערכי השדות עם פרמטר .z4
פרמטר  z4מציין שדה-חיפוש  -שדה שאת ערכו נרצה לחפש באינטרנט.
 - #z88.156אתרי חיפוש נוספים.
אתרי חיפוש נוספים באינטרנט שיוצגו כשנקיש .ALT+F11
למשל . #z88='TOPTROPICALS.COM,YAHOO.COM' -

16/10/2006

***.תעוד.
התעוד של מיכה 9-עודכן .הקבצים הבאים עודכנו -
 עבודה במיכה.9-READ.ME
 - READ22.MEחידושים המצאות.
 - READ16.MEפרמטרים.
מסד  99ב - SAMPLES-חידושים והמצאות.
מסד  98ב - SAMPLES-פקודות ופונקציות.
 - XMIHA9W.HLPקובץ .HELP

15/10/2006

.F10/F1.155
ב HELP-התפריט של מקש  F10שונה.

15/10/2006

.154תפריט-ראשי.F10/
א.הפנייה לקובץ .READ22.ME
ב.להוסיף כניסה "עבודה במיכה."9-

15/10/2006

15/10/2006
.153מסך-לוגו .F1 -
כשמקישים  F1במסך-לוגו ,יופיע תפריט עם נושאי עזרה שמתייחסים גם למיכה.9-
.152מסך-לוגו .SHIFT+F1 -
במקום "עבודה בחלונות  "2000יציג "עבודה במיכה."9-

15/10/2006

.149מקש  - ALT+Hשינוי אפיון.
מדפיס כעת את כל המסך ולא רק את שורות .4..21

04/10/2006

-#z58.148סטטוס מקלדת.

03/10/2006

 #z58הושבת לפני מספר חודשים .כעת  #z58מוחזר לפעולה.
****************************************************************************
.146פקודת  EMAILאופציה .D
ראה תאור בפקודת .EMAIL

21/09/2006
21/09/2006

.145פקודת .WRITEFILE-ERUA1
למשל-פ 'WRITEFILE 'ERUA1',131,'AAA.TMP
זהה לצרוף הפקודות -פ 'WRITEFILE 'REWRITE','AAA.TMP
פ WRITEFILE 'ERUA',131
פ 'WRITEFILE 'CLOSE
הפקודה מאפשרת להעביר ארוע לקובץ בפקודה אחת.
שימוש-ניתן למשל פקודה זו לפני פקודת  .EMAILכך ניתן לשלוח ארוע ל.EMAIL-
19/09/2006

.143דוח אימיילים.
בדוחות/מסך-עוד תהיה אופציה חדשה  -דוח-אימיילים.
דומה לדוח-פקסים .מאפשר לשלוח מספר רב של אימיילים למספר רב של נמענים.
40.142ת - #שולחן העבודה.
40ת\ <== #שולחן העבודה\C:\Documents and Settings\MIHA
41תC:\Documents and Settings\MIHA\ <== #

18/09/2006

.141הגדלת אורך רשומה מקסימלי ל 16000-בתים.
במקום  8000בתים.

18/09/2006

*** - #U2.שם המחשב.
'#U2 ===> 'H7997
למשל -
'@ENV('COMPUTERNAME') ===> 'H7997

17/09/2006

***.פקודת .API-MAILTO
פקודה זו מבצעת  SHELL-EXECUTEעם .MAILTO:
למשל-פ 'API 'MAILTO','MICHA_VASCO@NET.IL','AAA','BBB
פרמטר -1כתובת אי-מייל.
פרמטר -2נושא .subject
פרמטר -3גוף המכתב .body
הפקודה לא מאפשרת לספח קבצים .ראה גם פקודת .EMAIL

17/09/2006

.140תפריט ספריות  -כניסה "המחשב שלי".
בתפריט-ספריות תיווסף כניסה "המחשב שלי".
כניסה זו מפנה לדיאלוג "בחר כונן" ,המתואר בנושא .139

12/09/2006

.139דיאלוג "בחר כונן".
במקום הדיאלוג "הקש כונן" ,שבו יש להקיש כונן בטווח ,A..Z
יבוא תפריט כמו ╔══════════════════════════════╗ -
\║A:
כונן נשלף
║
║──────────────────────────────║
\║C:
כונן קשיח
║
║──────────────────────────────║
\║L:
כונן רשת
║
\║M:
כונן רשת
║
║──────────────────────────────║
\║F:
CD-ROM
║
╝══════════════════════════════╚
תפריט זה הוא במתקונת קיצור דרך "המחשב שלי".

12/09/2006

.138העברת הדפסים.
אופציה חדשה בת.שרות/העברת טבלה.
אפשרות להעביר הדפסים מטבלה לטבלה .כמו העברת דוחות.

10/09/2006

10/09/2006

.@ADDHDATE-YEAR.137
הוספה לשנה עברית.
'תשנ"ו' >== )',2תשנד'@ADDHDATE('Y',
למשל-
'תשס"ג' >== )@ADDHDATE('Y','',-3
למשל-
פרמטר .'Y'-1
פרמטר -2השנה העברית .אם לא ניתן ערך ,ברירת המחדל היא השנה הנוכחית.
פרמטר  -3כמה שנים להוסיף או לגרוע.

.136פרמטר למיכה  - Mהרחבה.
אם נרשום למשל פרמטר למיכה  ,M=$71מיכה יבצע את המקרו ב$71-
בקובץ קבועים-במערכת-כללי.
זה מאפשר לעקוף את הבעיה שציינתי קודם בנושא .131

06/09/2006

06/09/2006

.135דוחות  -הוראות הדפסה  -פרמטרים לדוספרינטר.
פרמטרים לדוספרינטר ליעד מדפסת לדוח מסויים.
מאפשר לתת לכל דוח פרמטרים לדוספרינטר השונים ממה שצויין בפרופייל.

05/09/2006
.134יומן  -הרחבה.
בקובץ-תזכורות שורה שבה ההודעה מכילה @ מימין ,מציינת קובץ להפעלה.
למשל C:\MIHA8\MUSIC.WMA @-0-0800-05092006 -
בזמן שצויין יתבצע הקובץ .MUSIC.WMA
.131פרמטר למיכה =.BUG - M
אם רושמים בקצור-דרך פרמטר מע╒ , M=82המקרו לא עובד.
הסיבה  -המקרו נכתב בעברית-חלונית ,ולא בעברית דוס.
פרמטר = Mהנרשם בפרופייל כן עובד.

05/09/2006

.130יעד  - DOSPRINTERמאפיין .DUPLEX
מאפשר הדפסה משני צידי הדף במדפסות התומכותב.DUPLEX-

04/09/2006

.129פרופייל  -פרמטרים לדוספרינטר .IMAGE -
כניסה נוספת בפרופייל/פרמטרים לדוספרינטר.
מאפשרת להדפיס תמונה בתחילת כל דף.

03/09/2006

.124פקודת - PELETשינוי.
פקודת  PELETללא פרמטרים מחזירה ל AMP-ולא ל.LPT1-

27/08/2006

24/08/2006
.123יעד .PDF
משמש ל Preview-של ההדפסות .כלומר ,ניתן לראות הדגשות ,צפוף ותמונות.
ניתן לראות כיצד תראה ההדפסה ,גם מבלי להדפיס את הדוח.
.122תו-בקרה ((.
הדפס תמונה.
SUNSET.JPG,500
למשל (( -
המשמעות  -הדפס את הקובץ  sunset.jpgברזולוציה .500

24/08/2006

.121פרמטר למדבקות ט.
המרווח בין השורות בהדפסת מדבקות.
רק בהדפסה לדוספרינטר .נעשה שימוש בפקודת מדפסת .ESC 3
30ט  -זה הרווח הרגיל בין השורות  30/180 -אינץ.
15ט  -כמעט ללא רווח.
20ט  -רווח קטן.
25ט  -רווח בינוני.

24/08/2006

23/08/2006

.120פרמטר-למסך .X
גוונים מעל  128יתורגמו לגוונים מתחת ל.128-
למשל ,גוון  140יתורגם לגוון  .12זאת על מנת למנוע הבהוב .BLINK
התרגום יעשה רק במצב מסך-מלא.

23/08/2006

.119תו-בקרה (.
תו-בקרה שמשמעותו שהשורה היא פקודת-מדפסת.
התחביר כמו בפרופייל/פקודות-מדפסת ובדרייברים.
התו  πמציין .ESC
גם  \27מציין .ESC
;; התחלת הדפסה צפופה
למשל \15 ( -
;; סוף הדפסה צפופה
( \18
;;  1/8אינץ בין השורות .חצי מהרגיל 22.5/180 .אינץ.
( π0
;;  7/72אינץ בין השורות .כמעט ללא רווח 17.5/180 .אינ
( π1
;;  1/6אינץ בין השורות .הרווח הרגיל 30/180 .אינץ.
( π2
;;  30/180אינץ בין השורות .הרווח הרגיל.
( π3\30
במקום  30ניתן לרשום מספר אחר.
פקודה זו משמשת את פרמטר-למדבקות ט.
(  30/180 ;; \27\51\30אינץ בין השורות .זהה לדוגמא הקודמת.
( " ;; π"sunset.jpg,500הדפס התמונה  sunset.jpgברזולוציה .500
;; התחלת .Italic
( π4

.117יעד דוספרינטר -הרחבה.
אופציה נוספת " -הודעה = כן/לא".
כלומר ,האם לעצור ולהוציא הודעה בסיום ההדפסה.

21/08/2006

20/08/2006

.116פרופייל-פרמטרים לדוספרינטר.
ברירות מחדל לדוספרינטר בהדפסה ליעד מדפסת .האפשרויות -
╗════════════════════════════════════════════════════════════╔
║
) = (/SELרגיל
║אופן הדפסה
║
)'שם פונט'= (/F
║פונט
║
= לא
║הודעה בסיום ההדפסה
║
)= (#z87
║פרמטרים אחרים
╝════════════════════════════════════════════════════════════╚
 - @INVERS.115אופציה .F
תרגום מדוס לחלונות .כמו ביצוא טקסט לחלונות.
-F4המרה .#128 ==> #224
-F6המרה רגילה .ברירת המחדל.
-F11המרה ל.UNICODE-
-F12המרה ל.RTF-

17/08/2006

.113מקש כללי  - ALT+F11חיפוש ערך באינטרנט.
מאפשר לחפש ערכים בגוגל ,ויקיפדיה ועוד.

16/08/2006

14/08/2006
.111פרמטר-ליצוא ו.
בהדפסה לדיסק/יצוא לאקסל ,שלא ישאל "יצוא לאקסל" .שיצור קובץ  DBFבלבד.
.108ת- #
6ת#
26ת#
10ת#
30ת#

הרחבה.
 ספריית ספריית ספריית -ספריית

08/08/2006
 TMPבפרופייל.
.TMP
 AMPבפרופייל.
.AMP

07/08/2006
*** - TABLE-KEYMENU.אופציה .y
אם נרשום למשל  ,y7בהקשת  SHIFT+F11יופעל שדה  .7כנ"ל ב.LOOKUPMENU-
אם נרשום  ,yyמקש  Enterיתפרש כהקשה על .SHIFT+F11
.107חלון-מפתחות  -מקש .SHIFT+F11
יוצג תפריט-אובייקטים .כנ"ל לגבי חלון-טבלה-מקושרת.

07/08/2006

.105אדיטור  -מקש .SHIFT+F11
כשנקיש  SHIFT+F11באדיטור ,השורה תופעל.
ההנחה היא שבשורה זו רשום אובייקט  -קובץ ,אתר ,מען וכו'.

07/08/2006

.104פרמטר-לדוח @.
בהדפסה ליעד דיסק ,יבוצע  ShellExecuteעל הקובץ שנוצר.
שימוש  -ביצוא סיכומים לקובץ  ,CSVהקובץ יופעל על ידי אקסל.

07/08/2006

06/08/2006

.102פרמטרים-לסיכומים .X,W
 - Xהיפוך שדות עבריים ימין/שמאל.
 - Wתרגום שדות עבריים לחלונית.
 2פרמטרים אלה משמשים ליצוא סיכומים לאקסל .ראה גם פרמטר-לסיכומים .L

03/08/2006
.101דיאלוגים  -מקש .SHIFT+F11
בדיאלוגים "הקש שם קובץ" ו"-בחר קובץ" ,מקש  SHIFT+F11יפעיל הקובץ.
בדיאלוגים "הקש שם ספריה" ו"-בחר ספריה" ,מקש  SHIFT+F11יפעיל הספריה.
.99פרמטר כללי ק.
ברירת מחדל עבור .ShellExecute
ראה פקודת  API-SEפרמטר .6
ברירת המחדל היא .ShowMaximized - 3

02/08/2006

 - #z87.97פרמטרים ל.DOSPRINTER-
פרמטרים נוספים לדוספרינטר בעת הדפסה ליעד מדפסת.
ניתן לרשום למשל  . /F'arial'-ראה גם נושאים .92,93

01/08/2006

01/08/2006
.96דוחות  -הדפסה בפורמט  - DBFהרחבה.
מיכה 9-ישאל האם לבצע  EXECלאקסל ,או להסתפק ביצירת קובץ  DBFבלבד.

.95סניפר  -אופציה בצע אובייקט .ShellExecute -
מאפשר להצביע על שם תוכנית ,קובץ ,תמונה וכו ,ולבצע אותם.

31/07/2006

.94פרמטר לדוח .APPEND - #
בהדפסת דוח יבוצע  APPENDולא .REWRITE
מאפשר לצרף יחד כמה דוחות בקובץ אחד.

31/07/2006

.93יעד  - DOSPRINTERפרמטר פונט.
אפשרות לתת פרמטר פונט ל.DOSPRINTER-

31/07/2006
31/07/2006

.92בעיית הדפסה .PCL XL ERROR -
כשמדפיסים ,מודפסת הודעת שגיאה  PCL XL ERRORולא הדוח.
הסבר DOSPRINTER-מנסה להדפיס עם פונט שלא מוכר על ידי המדפסת.
לרוב פונט  .COURIERנראה שהבעיה קיימת במדפסות  LEXMARKבלבד.
טפול א-לשנות בהגדרות המדפסת כך שתזהה פונט .COURIER
טפול ב-להפעיל את  DOSPRINTERעם פונט אחר ,לרוב .ARIAL
יש לתת לדוספרינטר פרמטר './F'arial
.91פקודת - COPYהרחבה.
אופציה -A1לא להודיע הודעות שגיאה.
אופציה -A2להמשיך גם כשיש שגיאות ,ולהעתיק קבצים אחרים.
אופציה -A3לא להעתיק קובץ .CHK
למשל-פ '. COPY 'MH17','AA17','A1A2

31/07/2006

30/07/2006

.88פקודות .MASAD-OPEN,MASAD-CLOSE
פקודות לסגירת ופתיחת המסד.
הפקודות מאפשרות לסגור המסד ,להעתיק אותו ,ואחר לפתוח אותו מחדש.

27/07/2006
.86מהדורת .NOVELL
במיכה 9-לא תהיה מהדורה לרשת נובל .יש תמיכה לרשת חלונות בלבד.
הסיבה BTREE-FILER -לא תומך ברשת נובל בתכניות חלונות  32ביט.
26/07/2006

.85יבוא שמות קבצים מספריה.
סוג יבוא חדש  -יבוא שמות קבצים מספריה.
אם למשל יש ספריה שבה יש קבצי  ,MP3ניתן לייבא את שמות השירים,
וכך אין צורך להקיש את שמות השירים.
נגדיר ,למשל ,טבלה באופן הבא ,ונבצע יבוא שמות קבצים לטבלה זו.
╗═════════════════שם══════════════════סוג═══אורך═╔
│אנגלית│ ║ 60
│שם קובץ מלאr7/ר
║1
│אנגלית│ ║ 60
│שם קובץ ללא ספריהr7/
║2
│אנגלית│ ║ 80
│שם ספריהr7/
║3
│תאריך │ ║ 10
│תאריך/תן
║4
│מספר │ ║ 9
│גודל
║5
│אנגלית│ ║ 4
│סיומת
║6
╝════════════════════════════════════════════════╚

24/07/2006
.82ישום אובייקטים.
אפשרות להקים ישום עם אובייקים של חלונות כגון קבצים ,תמונות ,ספריות.
פרמטר לשדה  rמציין שזה שדה-אובייקט.
.EMAIL - r1
 - r2אתר אינטרנט.
 - r3תמונה.
 - r4קובץ.
 - r5טלפון.
 - r6פקס.
 - r7ספריה.
מקש  SHIFT+F11יפעיל את האובייקט.
יבוצע  SHELL-EXECUTEלאובייקט) .כמו קליק כפול על קובץ בסייר חלונות(.
כשנקיש  SHIFT+F11במסך-עדכון או במסך-דוחות ,יוצג תפריט עם השדות עם פרמטר
כשנמצאים בשדה-אובייקט ,מקש  SHIFT+F12מאפשר הקשה לתוך האובייקט.
.80פרמטרים לחייגן.
בוטלו עם המעבר לשמוש ב.DIAL32.EXE-

23/07/2006

.@MAAM.79
פונקציה לחישוב מע"מ.
פרמטר -1תאריך.
תוצאה-המע"מ לתאריך זה.

23/07/2006

למשל @MAAM(D23072006) ==> 15.5 -

.

.78יעד פקס  -מיכה 9-ישאל האם להדגיש ההדפסה.
בהדפסה ליעד פקס ,מיכה 9-ישאל האם להדגיש ההדפסה.

20/07/2006

.77יעד .EMAIL
יעד הדפסה חדש .EMAIL -
מיכה 9-ייצר פקודה " -שם-קובץ" DOSPRINTER /EMLUI
מיכה 9-ישאל האם להדפיס בפורמט .PDF

20/07/2006
.

.76קובץ חייגן.
יש כעת תוכנית חייגן חדשה .DIAL32.EXE -
תוכנית זו מופעלת כשמקישים .ALT+D

20/07/2006

.73ספריית לוג.
פרופייל/ספריות  -ספריית לוג .היכן נמא קובץ לוג.
11ת #נותן את ערך ספריית לוג.

19/07/2006

.72אדיטור  -מקש .CTRL+C
באדיטור מקש  ,CTRL+Cמירכוז השורה ,מוחלף על ידי מקש .CTRL+N

19/07/2006

.70יעד פקס.
א.יוצג תפריט עם הפקסים שהוגדרו בלוח-הבקרה.
ב.תבוצע פקודה במבנה -
"שם-קובץ" 'שם-פקס'. DOSPRINTER /SEL

18/07/2006

/F2.68סוג-הדפסה  -שנוי המנגנון.
פקודות-מדפסת ישמרו במשתנה ולא ישלחו ישירות למדפסת.

17/07/2006

.67שמות קבצים וספריות בעברית.
תרגום שמות קבצים וספריות מחלונית לעברית.

13/07/2006

.66יעד יצוא לאקסל  -הרחבה.
שלא ישאל שם קובץ.

13/07/2006
12/07/2006

.65פקודת .EMAIL
פקודה למשלוח דואר-אלקטרוני באמצעות .DOSPRINTER
הערה  -הפקודה מאפשרת משלוח קבצי טקסט בלבד !
פרמטר -1כתובת .EMAIL
פרמטר -2שם הקובץ שרוצים לשלוח.
פרמטר -3נושא.Subject .
פרמטר -4אופציות.
-Aלהוסיף ./PDF
 /EMLUI-Bולא ./EMAIL
 PAUSE-Cבגמר הפקודה.
-Dמספר ארוע .למשל .D131
ארוע  131יועבר לקובץ בפרמטר  2באמצעות WRITEFILE-ERUA1
לפני בצוע הפקודה.
אופציה  Dמאפשרת לשלוח ארוע ולא קובץ לנמען דואר.
למשל-פ 'EMAIL 'miha@net','AAA.TMP','XXX','A
תווצר הפקודה "DOSPRINTER /EMAIL'miha@net\XXX' /PDF "AAA.TMP

.

12/07/2006
.64יעד  - DOSPRINTERהוספת אופציה .WINFAX
האופציה מאפשרת משלוח פקסים בתנאי שתוכנת  WINFAXמותקנת במחשב.
12/07/2006
.62פרמטר כללי ך  -היפוך משמעות.
להבא התו שבו ממוקם הסמן יוצג בגוון שונה ,אלא אם כן יש פרמטר-כללי ך.
11/07/2006

.60ספריות  AMPו - TMP-שינוי.
ברירת המחדל לספריות אלה תהיה ,C:\MIHA8\PRINT
.C:\MIHA8\TMP
המטרה היא שלכל משתמש יהיו ספריות פרטיות שלו בדיסק הפרטי שלו.

11/07/2006
.59פרמטר למיכה =.6
מאפשר לשנות את ההשהייה בין ההקשות .ברירת המחדל  50מילישניות.
.57מספר כניסות בחלון-מפתחות וחלון-טבלה-מקושרת.
א.ברירת המחדל שונתה מ 100-ל.500-

11/07/2006

אם רוצים לשנות ,יש לתת אופציה  Uבפקודות .LOOKUPMENU,TABLE-KEYMENU
פרמטר למיכה = 4מאפשר לשנות את ברירת המחדל.
.49תפריט-קבצים  -הרחבה.
א-F8 .ידפיס את רשימת הקבצים.
ב SHIFT+F3 .ידפיס את הקובץ הנוכחי.
ג .במיון  -לא מתחשב ב.CASE-

10/07/2006

.48תפריט-ספריות  -הרחבה.
א .מספר ספריות מקסימלי .1000 -
ב .במיון  -לא מתחשב ב.CASE-
ג - F8 .הדפס רשימת הספריות.

10/07/2006

.47ר-#האם ריבוי-משתמשים.MultiUser .
האם מצב  MultiUserאו מצב ? SingleUser
ברירת המחדל היא  -ר 1 = #כשיש סביבת-רשת.
ר 0 = #כשאין סביבת-רשת.
ניתן לעבור ל SingleUser-באמצעות -
א .הקשת  F9במסך-לוגו.
ב .פרמטר למיכה =.S
ג .פרמטר-למסך-לוגו .S

10/07/2006

10/07/2006
.46ס-#האם סביבת-רשת.
ס #מציין כיצד נעשה  .InitNetכלומר ,כיצד נעשה אתחול לBTREE-FILER-
בתחילת התוכנית.
תהיה תמיד סביבת-רשת ,אלא אם כן ניתן פרמטר למיכה .N=N
ערך ס #קבוע עד ליציאה ממיכה.9-
.42מקשים .F11..F12
מיכה 9-מזהה את המקשים  F11..F12רגיל ,עם .SHIFT,CTRL,ALT

09/07/2006

06/07/2006
**.ביטולים.
.1ף-#זכרון פנוי בוטל .בחלונות המושג זכרון פנוי לא קיים ,ולמעשה יש
זכרון בלתי מוגבל.
.2ב-#מקום ב STACK-בוטל .בחלונות אין בעיית מקום ב.STACK-
.3בדיקת מדפסת בוטלה .מיכה 9-לא בודק אם המדפסת מוכנה.
קבוע-גלובלי  #pבוטל.
פרמטר למיכה = 3בוטל.
בפרופייל המאפיין בדיקת מדפסת מבוטלת.
.4פרמטר למיכה  N=Lבוטל .הפרמטר  N=Lציין שזו רשת .NOVEL-LITE
.5מנגנון  WSNRבוטל .מנגנון זה אפשר לקבוע מספר תחנה.
פרמטר למיכה = Oבוטל.
בפרופייל המאפיין ספריית  WSNRבוטל.
.6פקודות  VOICE,SOUNDבוטלו.
.7קבוע גלובלי  ,#z85מספר קבצים פתוחים ,בוטל.
.8פרמטר למיכה  N=Yבוטל .הפרמטר  N=Yציין שזו סביבת-רשת.כיום זו ברירת המחד
.9פרמטר למיכה = Vבוטל .נועד למנוע ריצוד במסך .CGA
.10פרמטר-למסך  ,Bצבע  ,BORDERבוטל.
.11מקש כללי  - ALT+Wמסך של  50שורות.
06/07/2006
.35טעינה אוטומטית של פונט עברי.
בכניסה למיכה ,9-אם מצב מסך מלא ,תוכנית הפונט העברי תופעל אוטומטית.
06/07/2006
.33פרופייל/קבצים/תוכנית פונט עברי.
ניתו לקבוע בפרופייל אם תוכנית-פונט-עברי תהיה  VGA-HEBאו .HEBVGA25
.32כבוי מסך -רק במצב מסך מלא.
מיכה 9-יבצע כבוי מסך רק במצב של מסך מלא ,וכמובן רק אם יש
מאפיין כבוי מסך אוטומטי בפרופייל.

05/07/2006

.30צריכת  CPUגבוהה.
בעת כבוי מסך ,מיכה 9-צרך קרוב ל .CPU 100 %-בעיה זו טופלה.

05/07/2006
04/07/2006

.29בעיית אבוד עברית במסך-מלא.
כשעבדו בעבר במסך-מלא ,כל  RESETלמסך גרם לאבוד הפונט העברי.
זה קרה למשל כשהקישו .ALT+ENTER
כיום מיכה 9-מזהה שיש צורך לטעון הפונט העברי ,ומבצע קריאה ל,VGA-HEB-
לצורך טעינת הפונט העברי.

ניתן לטעון הפונט העברי באופן יזום עם מקש .ALT+N
02/07/2006
.28פקודת  - PELET-FLUSHהרחבה.
פקודת  PELET-FLUSHתקרא ל DOSPRINTER-להדפיס את כל הקבצים בספריית .PRINT
הכוונה שבסוף כל קטע הדפסה עם שורות-תיכנות תהיה פקודת .PELET-FLUSH
29/06/2006

.25יעד מדפסת.
 .1במיכה 9-ההדפסות ביעד מדפסת נעשות לרוב באמצעות DOSPRINTER
ולא בהדפסה ישירה למדפסת .זו מהפיכה בנושא הדפסות !
יהיו  2מנגנוני הדפסה למדפסת -
א .המנגנון הישן של הדפסה ישירה למדפסת.
ב .מנגנון ההדפסה באמצעות .DOSPRINTER
לרוב אמצעי-פלט= ,AMPואז מופעל מנגנון ההדפסה באמצעות .DOSPRINTER
כשמשנים את אמצעי הפלט למשהו אחר ,מופעל מנגנון ההדפסה הישן.
 .2כשמדפיסים באמצעות מנגנון - DOSPRINTER
א .סוג-מדפסת הופך אוטומטית ל.5-
ב .אין צורך לבצע התאמת-מדפסת.
אין צורך לבחור דרייבר .אין צורך לעסוק בפקודות-מדפסת.
אין צורך לקבוע אמצעי-פלט.
אין צורך לבצע .NET USE
ג .ההדפסה היא למדפסת ברירת המחדל של חלונות.
ד .ההדפסה היא גראפית ולא טקסטואלית.
ה .ניתן להדפיס גם למדפסות-רשת ,מדפסות ללא עברית ,ומדפסות.USB-
ו .בקיצור-בשיטת הדפסה זו כל בעיות ההדפסה שהיו עד כה ,נפתרות !!
 DOSPRINTER .3לא יהיה רזידנט .הוא יופעל בסוף כל הדפסה.
 .4אופן-הדפסה.
בפרופייל F7/יהיה מאפיין חדש  -אופן-הדפסה.
מאפיין זה מאפשר לקבוע כיצד תבוצע ההדפסה ליעד מדפסת.
╗════════════════════════════════════════════════════════════╔
║
║הדפסה למדפסת  DEFAULTשל חלונות
║
/SEL
║בכל הדפסה יוצג דיאלוג בחירת מדפסת
║
║בכל הדפסה יוצג דיאלוג בחירת מדפסת מורחב /SEL2
╝════════════════════════════════════════════════════════════╚

26/06/2006

.21יעד .DOSPRINTER
כשנבחר ביעד  ,DOSPRINTERיופיע התפריט הבא -
╗═════════════════════════════════════════════╔
║
║בצע !
║
=לא
)(/SEL
║בחירת-מדפסת
║
)= (/SEL2לא
║בחירת-מדפסת מורחבת
║═════════════════════════════════════════════║
║
)= (/EMLUIלא
║העברה לEMAIL-
║
=לא
║העברה ל(/PDF) ACROBAT READER-
║
=לא
)(/RTF
║העברה לWord-
║═════════════════════════════════════════════║
║
)= (/LANDלא
║הדפסת LandScape
║
=
║פרמטרים אחרים לDOSPRINTER-
╝═════════════════════════════════════════════╚
תפריט זה מאפשר להדפיס באמצעות  DOSPRINTERעם פרמטרים שונים.
 מאפשר לבחור המדפסת שאליה נדפיס .יוצג תפריט מדפסות.פרמטר SEL
פרמטר  - SEL2יוצג תפריט מדפסות מורחב.
פרמטר  - EMAILמאפשר לשלוח הדוח לנמעני דואר אלקטרוני.
.20שמות קבצים ארוכים.
אפשרות לעבוד עם שמות קבצים וספריות ארוכים.

25/06/2006

.19פרמטר למיכה =.i
כמה דפי זכרון להקצות ל.BTREE-FILER-
ברירת המחדל  .3000יש לתת לפחות .300

22/06/2006

-#z86.API24האם מסך-מלא.
קבוע-גלובלי יציין אם מסך-מלא או חלון.
 - #z86=0חלון.
 - #z86=1מסך-מלא.

19/06/2006

.API20השבתת מקש .CTRL+C
מקש  CTRL+Cיושבת.

19/06/2006

18/06/2006
.API19אמצעי-פלט  -רשימת מדפסות רשת.
באופציה  ,F2/Bאמצעי-פלט ,ניתן לראות את רשימת מדפסות-רשת ,ולבחור את
המדפסת הרצוייה.
15/06/2006
.API17לכידת סיום תוכנית.
מיכה 9-לוכד גם סיום תוכנית באמצעות ,CTRL+C,CTRL+BREAK,CTRL+CLOSE
 ,LOGOFFכבוי המחשב ,ודואג לסגור הקבצים.
.16יעד יצוא לאקסל.
במסך-יעד בדוחות יהיה יעד חדש  -יצוא לאקסל.
כמו הדפסה בפורמט  DBFוכמו מקש  SHIFT+F10במסך-דוחות.

13/06/2006

08/06/2006
.13יעד יצוא טקסט לחלונות.
יעד הדפסה חדש .מאפשר ליצא טקסט לתוכנות חלונות כמו כתבן וורד.
בהמרה ל UNICODE-והדפסה ל NOTEPAD-מתקבלת המרה של .100 %
╗═════════════════════════╔
║
║  NOTEPADפנקס הרשימות
║
כתבן
║ WORDPAD
║
║ EASYPAD
║
וורד
║ WINWORD
║
║ תוכנית אחרת
╝═════════════════════════╚
.API16הדלקת .CAPS,NUM,SCROL
מיכה 9-יכול שוב להדליק ולכבות המקשים .CAPS,NUM,SCROLL
כך ,פרמטר לשדה  Cעובד שוב.

06/06/2006

06/06/2006

.11מקש .ALT+Q
יציג את הקובץ .SAMPLES\READ22.ME
זה קובץ חידושים והמצאות החדש עבור מיכה ,9-והוא מחליף את .READ10.ME
.API15יצוא לאקסל.
בעת הדפסה בפורמט  ,DBFמיכה 9-יפעיל אוטומטית את אקסל.
זה מתייחס גם להקשת  SHIFT+F10במסך-דוחות.

06/06/2006

05/06/2006

.CAPS,NUM,SCROLL.API14
מיכה 9-יודע לזהות אם המקשים  CAPS,NUM,SCROLLדלוקים.
במידה ואחד המקשים האלה דלוקים ,מיכה 9-יודיע על כל כך בשורה .24

05/06/2006

.API13פקודת .API-SE
פקודה להפעלת תוכניות ושאר קבצים.
למשל -
'API 'SE',,'C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE
פ
'API 'SE',,'NOTEPAD','C:\FPW\MH00.HLP
פ
'API 'SE',,'C:\MIHA8
פ
'API 'SE',,'C:\WINDOWS
פ
'API 'SE',,'EXCEL','AAA.DBF
פ
'*API 'SE',,'WINZIP','MH*.
פ
'API 'SE',,'MAILTO:WWW.SEGAL.CO.IL
פ
פרמטר  .'SE'-1קצור ל.ShellExecute-
פרמטר -2פעולה .'OPEN'-פתיחת הקובץ .ברירת מחדל.
' .'PRINTהדפסת הקובץ.
' .'EXPLOREהפעת הסייר על הספריה שצויינה.
פרמטר -3שם קובץ.
יכול להיות  EXCEL,NOTEPADוכו'.
יכול להיות שם ספריה .במקרה יופעל הסייר באותה ספריה.
יכול להיות שם אתר באינטרנט.
פרמטר -4פרמטרים.
פרמטר -5ספריה.
פרמטר -6האם להציג הקובץ.
.ShowNormal-1
.ShowMinimized-2
.ShowMaximized-3
 .ShowNoActivate-4מפעיל הקובץ מבלי לעבור אליו.
 .ShowNA-8מפעיל הקובץ בחלון על מיכה .9-ברירת המחדל.
הערה! אופן הצגת הקובץ עדיפה כשעובדים בחלון ולא במסך מלא.
תוצאה.#R-

.API12פקודת .API-STB
פקודה לשינוי ה - TitleBar-כותרת החלון שבו מופעל מיכה.9-
פרמטר  .'STB'-1קצור ל.SetTitleBar-
פרמטר -2הכותרת המבוקשת.
'מסד חידושים והמצאות'API 'STB',
למשל-פ

05/06/2006

-#U.API5שם המשתמש.
קבוע גלובלי  #Uיציין את שם המשתמש ,כפי שרשום ב.WINDOWS-

31/05/2006
31/05/2006

.10שגיאה .MaxPageTooSmall
לעיתים מיכה 9-מודיע בכניסה למסד -
שגיאה  :1041פתיחת מסד לא הצליחה.
.MaxPageTooSmall
זה קורה רק בהפעלה הראשונה של המסד במיכה .9-שיחזור פותר את הבעיה.

15/04/2006

***.יציאה מהירה.
מקשים ט,CTRL+ע,CTRL+ל CTRL+A,CTRL+עובדים.
מקש  CTRL+ESCלא עובד .מקש זה תפוס על ידי חלונות ומפעיל את .START

****************************************************************************
27/03/2007

***.חידושים עיקריים בחודשים האחרונים.
א.עכבר.
החל מינואר  2007ניתן לעבוד עם עכבר במיכה.9-
העכבר מאפשר לנווט במיכה 9-כמעט בלי לגעת במקלדת.
מקש ימני של העכבר משמש ל .ESC-מקש שמאל של העכבר משמש לבחירה.
ראה הנושא עכבר ב.HELP-

.2קליפבורד.
החל מינואר  2007ניתן להוציא ולהכניס נתונים מהקליפבורד של חלונות.
ראה הנושא קליפבורד ב.HELP-
א.מקשים  CtrlF9ו.CtrlF10-
מקש  - CtrlF9הוצא שורה אחת לקליפבורד.
מקש  - CtrlF10הבא שורה אחת מהקליפבורד.
ב.הדפסה ליעד "הוצא למחסנית".
בהדפסה ליעד מחסנית ,השורות יוצאו לקליפבורד.
מאפשר להוציא לקליפבורד יותר משורה אחת.
ג.אדיטור  -מקש  .CTRL+Yהבא שורות מהקליפבורד.
מקש  CTRL+Yבאדיטור מאפשר להביא יותר משורה אחת מהקליפבורד.
.3יצוא ישירות לאקסל.
במיכה 9-מספר כלים המאפשרים יצוא ישירות לאקסל ,תוך הפעלת תוכנת אקסל.
ניתן לייצא לאקסל  -א.רשומות.
ב.סיכומים.
ג.סיכומי-מנהלים.
ראה הנושא יצוא/יצוא-לאקסל ב.HELP-
.4פעולות על מסד ,מסדים או כל הספריה.
במיכה 9-נוספו פעולות שניתן לבצע על מסד ,מסדים או כל הספריה.
א .במסך-לוגו מקש  SHIFT+F10מאפשר בצוע פעולות שונות על המסד הנוכחי.
ב .ב/F2-רשימת-המסדים F5/ניתן לבצע פעולות שונות על קבוצת מסדים.
ג .ב/F2-רשימת-המסדים SHIFT+F2/ניתן לבצע פעולות שונות על כל הספריה.
פעולות חדשות שניתן לבצע -
א.כווץ עם תוכנה .7ZA
ב.EMAIL.
ג.צריבה בכונן  CDעם תוכנת .CREATECD
פרמטר-ליצוא צ מאפשר לצרוב את הקובץ שנוצר בהדפסה ליעד דיסק.
.5ישום-אובייקטים  -שיפורים.
ראה הנושא ישום-אובייקטים ב.HELP-
מקש ד CTRL+לא עובד.
****************************************************************************
***.חידושים עיקריים בחודשים האחרונים.
א.פקודות חדשות.
.KVUIM-FORMAT1,PLAY-SOUND,SEARCHWORD,DELETE,LOOPM,FAX

05/08/2008

ב.פונקציות חדשות.
.@FCOUNT1,@MEMO1,@SYSTEM
ג.כותרות-סרגל .3-4
ד.הוראות-הדפסה.
בכל פעם שמשנים במסך הוראות-הדפסה נתונים כמו רוחב-שורה,צפוף,עלית,
 ,Landscapeמיכה 9-מציע לשנות באופן אוטומטי את הנתונים הקשורים.
.5סרגל-כלים בשורה .22
.6יצוא לאקסל  -תוספות.
א.יצוא סיכומים לאקסל.
ב.יצוא בפורמט .CSV
ג.שליטה במקשים  SHIFT+F8,SHIFT+F10במסך-דוחות ,שמאפשרים יצוא לאקסל.
ד.יצוא לתוכנה אחרת כמו .FCALC
****************************************************************************

04/11/2009

**.חידושים עיקריים בחודשים האחרונים.
א.הגדרה-לקיחת הגדרות מטבלה אחרת.
אפשרות חדשה במיכה  9היא להפריד בין ההגדרות לבין הנתונים.
הכוונה שההגדרות ,למשל ,ישבו במסד אחד ,והנתונים ישבו במסד אחר.
ב.BROWSER.
יש חידושים רבים ב .Browser-את רובם ניתן לראות כשמקישים  F4ב.Browser-
בין השאר ,יש אפשרות לעדכון גם ב.BROWSER-
ג.מקש .ALT+F1
כשנקיש  ,ALT+F1יופיע  PullDownMenuעם כל מקשים הכלליים והמקומיים.
ד.לוג.
יש חידושים רבים בלוג .בין השאר -
.1לוג רשומות .מאפשר לראות את כל העדכונים שהיו בעבר .מאפשר מנגנון
היסטוריה .מקש  ALT+F12מאפשר לראות היסטוריה של רשומה ושל שדה.
.2לוג-טבלה ולוג-מסד .מאפשרים לראות הפעולות העיקריות שנעשו במסד ובטבל
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***.חידושים עיקריים בחודשים האחרונים.
להלן רשימה חלקית שהכנתי -
א.מקש  ALT+Wומסד פתקאות.
במסד פתקאות אני מחזיק רשימות שאותן אני מעדכן לעיתים תכופות.
למשל-נושאים לטיפול ,רשימת משתמשי מיכה  ,9מעקב משקל ועוד.
הרשימות נמצאות ב-MEMO-ים .הרשימות נמצאות במסד  73בספריה .UTILS
ב.לקיחת הגדרות מטבלה אחרת.
מאפשר הפרדה בין ההגדרות לבין הנתונים .ההגדרות יכולות להיות במסד אחד
והנתונים במסד אחר .דוגמא לכך ניתן לראות במסד  ,73פתקאות ,בספריה .UTILS
ג.לוג רשומות.
כל השינויים והביטולים ברשומות .מקש  - ALT+F12היסטוריה.
ד.דוח מסדים.
מאפשר לראות כל הרשומות וה MEMO-מכל המסדים בקובץ ,ולבצע חיפושים
בקובץ זה .שימושי כאשר מחפשים נתונים במיכה 9-ולא יודעים היכן הם נמצאים.
ה.ניהול החיים שלי במיכה .9
יש לי הרבה מסדים וטבלאות שבהם אני מנהל את כל חיי.
למשל .1 -בלוג אישי.
.2נתונים כספיים.
.3קניות ,תחזוקת הבית ,ביטוחים ,קופות גמל ,הוראות קבע ועוד.
.4בריאות.
ו.עבודה עם -MEMOים.
בכל המסדים האישיים עיקר החומר נמצא לא בשדות ברשומה אלא כטקסט חופשי
בתוך  .MEMOמסד הפתקאות זו דוגמא לאופן שבו אני עושה זאת.
ז.שיחזור טקסט.
נניח שהייתי באמצע כתיבת טקסט ב MEMO-ומשום מה הטקסט לא נשמר.
הטקסט לא הלך לעיבוד .לרוב ניתן למצוא אותו ב -
.1הקבצים .C:\MIHA8\SAVE0001.TMP ,C:\MIHA8\SAVE0001.TMP
.2לוג/לוג רשומות/לוג  MEMOעם פרוט.
לאחר כל שורת טקסט שכותבים ,מיכה 9-כותב השורה גם במקומות אלה .כך הטקסט
נשמר.
ח.פונטים חדשים לצורך העבודה בחלון.
בחלונות  7אין אפשרות לעבודה במסך-מלא אלא רק בחלון .גודל החלון נקבע
על ידי הרזולוציה וגודל הפונט .ראה נושא  .729גודלי הפונט החדשים -
.11 X 20, 12 X 22, 13 X 24, 14 X 26, 15 X 28, 16 X 30
****************************************************************************

