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 נתבונן בהכרזה הבאה: 

                                         

 )למען התקינות הפוליטית...( לגבי משמעות ההכרזות? עם השותף/ה/ים/ות האם יש לכם סיכום

 האם אתם משחקים סטיימן או פאפט סטיימן? – 1

 האם זו שאלה לאסים או הבעת עניין בסלאם עם קלאב כסדרה השלטת? – 2

 ?NT4שאלה לאסים או דחיית ההזמנה לסלאם ורצון לשחק  זוהאם  – 3

פעם בדרך לתחרות דיברתם על רצף ההכרזות הזה ואולי אפילו הגעתם לסיכום. האם הוא  ,כן

מתועד איפשהו? במקרה הרע כלל וכלל לא ובמקרה הטוב זה כתוב באיזו צ'טלה או אפילו בקובץ 

 במחשב )אבל באיזו תיקיה לעז... הוא נמצא?(

 בות(.מחפש הצעות טו –)שם זמני  Bridge Bidding Summary :הפתרון

כאינדקס לגבי צירופי  משמשת( Windowsעבור מערכות  Javaהאפליקציה )כרגע רק בגרסת 

 ההכרזות שעבורם יש לשותפות הסכם.

 שימושים אפשריים:

 .שנקבעו עם גישה נוחה לכל ההסכמים – . זוג המעוניין בביסוס ההסכמים שלהם1

 הכולל את החומר הנלמד בשיעור.. מורים לברידג' יכולים להעביר לתלמידיהם את הקובץ 2

יכללו את  ההסכמיםאם השימוש באפליקציה יהיה רחב דיו, קבצי  – Convention Card-. תחליף ל3

 כל המוסכמות של השותפות, והם יהוו תחליף לכרטיס השיטות )המצומצם ממילא(.

 

היא משמשת כעורך של  –וגם לא "אומרת" מה פירוש ההכרזה  ותתוכנה זו איננה מתרגלת הכרז

שיטת ההכרזה שלכם ולאחר שהוספתם את ההסברים המתאימים היא תשמש ככלי לצורך חזרה 

  בין השותפים. ושינון, כמו גם כדי לפתור מחלוקות



 איך מתקינים?

 (.\C:\ BridgeBiddingצרו במחשב שלכם תיקייה )למשל 

 את הקבצים הבאים:העתיקו ו כאןהקליקו 

BridgeBidding.jar )קובץ חובה( 

BridgeBidding.ini )קובץ חובה( 

 )קבצי דוגמא( BSIקבצים עם סיומת 

 

 Java (https://java.com/en/download/.)שימו לב שעל המחשב שלכם צריכה להיות מותקנת 

 ואני אנסה לעזור. toolbox.bridge@gmail.com נתקלתם בבעיה? ניתן לפנות אלי בכתובת 

 

 איך מתחילים?

 :זהו מסך הפתיחה

 

 

את  iniהערה: אם הסמלים לא ברורים )קשה להבדיל בין ספיידס וקלאבס( ניתן לשנות בקובץ 

  UseSymbols=falseלהיות UseSymbols=true השורה:

 בהתאמה. C ,D ,H ,Sובמקום הסמלים יופיעו האותיות 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B-htmg3yOedxM0Y4TzVTRDF3c0k
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https://java.com/en/download/
mailto:toolbox.bridge@gmail.com
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 המשמעות שלה:ו עם רקע אפורתציג את ההכרזה  NT1לחיצה על 

 

 (.OpeningBids.bsi)שימו לב! המידע על משמעות ההכרזה נמצא בקובץ הדוגמא 

 .מימין ניתן להוסיף את ההכרזות הבאות ע"י 'תיבת ההכרזה'

 

  



 פעולות נפוצות

 נוכל לבדוק את משמעות ההכרזה הבאה: Stayman.bsiאם העתקנו גם את הקובץ 

 

 והתשובות:

 



 ( ניתן לקבל:2♥)את ההכרזה הגבוהה יותר הבאה בתור 

 מתאימה.חדשה ה'( ולחיצה על ההכרזה הBack. ע"י מחיקת ההכרזה האחרונה )בעזרת לחצן '1

 '.Next Bid. ע"י שימוש בלחצן '2

 

 

 לחצנים נוספים:

'Next Level '– .משנה את ההכרזה האחרונה )המסומנת באפור( לרמה הבאה 

'Next Bid '– .משנה את ההכרזה האחרונה להכרזה הבאה האפשרית 

'Prev Bid '– .משנה את ההכרזה האחרונה להכרזה הקודמת האפשרית 

'Prev Level '– .משנה את ההכרזה האחרונה לרמה הנמוכה יותר 

'Back '– .מחיקת ההכרזה האחרונה 

'Clear '– .מחיקת כל המכרז 

  



 הוספת קונבנציה

 המערכת לא מספקת הסבר.נראה כי  1NT-pass-4NTאם נכניס את מהלך ההכרזה הבא 

 Update( '3.)( וללחוץ '2(, לשנות לשם הקונבנציה המתאים )1נוכל להוסיף את ההסבר )

 
נקבל חלון לאישור ביצוע עדכון הקובץ )במקרה זה יצירת קובץ חדש(:

  



 הרחבת חלון האפליקציה

 :'Exit'-בעזרת הלחצן '>' הנמצא בסמוך ל נוספות ע"י הרחבת מסך האפליקציהניתן לקבל אפשרויות 

 

  



 מציאת הכרזות דומות

 תפקידו של החלק העליון הוא עזרה במציאת הכרזות דומות והעתקת ההסבר עבורן:

נק"ג )הזמנה  10-11מראה בסדרת מייג'ור  1בתמיכה לפתיחה של  3-אם אנו משחקים כי קפיצה ל

נרצה לציין זאת גם עבור הארטס וגם עבור ספיידס. נמלא את הפרטים עבור אחת למשחק(, 

 מההכרזות ובעזרת מנגנון חיפוש הכרזות דומות נעשה זאת גם עבור ההכרזה השנייה.

 

 וכתיבת ההסבר... 1S-pass-3Sלאחר הכנסת מהלך הכרזה 

 '.Similar seqנחפש הכרזות דומות ע"י ' – 1

 '.Copy seqהדומה שמצאנו ע"י 'נעתיק את ההכרזה  – 2

 'Original textנעתיק את ההסבר שכתבנו להכרזה שמצאנו ע"י ' – 3

 

 '.Updateלפני החיפוש של הכרזות דומות יש לבצע שמירה של ההכרזה המקורית ע"י '

  כמובן שיש לשמור בצורה דומה את ההכרזה הדומה שמצאנו.



 סקירת כל ההכרזות הנכללות בקובץ

בחלק התחתון של ההרחבה יש את רשימת הקונבנציות/הנושאים שהתוכנה מזהה. זהו בעצם שיקוף 

 הנמצאים בתיקיית המערכת. BSIשל קבצי 

  

 ניתן לבחון את כל רצפי ההכרזה הנמצאים בקובץ:

 נסמן את הקובץ ברשימה - 1

 'Selectנבחר ' – 2

 שם הקובץ יועתק לצד הימני של המסך – 3

 '=<'-רוק את הרצפים בקובץ, זה אחר זה, בעזרת '>=' וניתן לס – 4

 

 הדפסת כל ההכרזות הנכללות בקובץ

 .TXT' תגרום להדפסת כל ההכרזות הנכללות בקונבנציה לקובץ Print to Fileלחיצה על '

  הודעה מתאימה תודפס בסוף הפעולה.



 קישור למקור חיצוני

שמצאנו מידע אודותיה באתר אינטרנט או שקיבלנו אם הוספנו קונבנציה חדשה לשיטה שלנו לאחר 

 קובץ המסכם אותה וכולל דוגמאות, נוכל ליצור קישור שיפתח לנו את מראה המקום החיצוני.

ולהפעיל את  AllowExternalLink=trueאת השורה:  BridgeBidding.iniראשית יש להוסיף לקובץ 

 האפליקציה מחדש.

 

 אינטרנט. דףהכולל קישור למתחת לחלון ההסברים נוסף שדה 

 ' תפתח את האתר בחלון דפדפן נפרד.Linkלחיצה על '

 

וכדומה( הנמצא בתיקיית  Word, PDFבצורה דומה ניתן לכתוב בשדה הקישור שם של קובץ )

 ' תפתח קובץ זה.Linkהתוכנה. לחיצה על '

 .iniלשינוי מיקום הקבצים ניתן להגדיר משתנה מתאים בקובץ 

 

 

  



 INIהגדרות בקובץ 

הכולל רשימת הגדרות לשינוי  BridgeBidding.iniבתיקיית ההפעלה ניתן למצוא את הקובץ 

 אפשרויות ההפעלה של המערכת.

ScreenFactor=1.25 

 .מומלץ לא לשנות את הערך הכתוב –בין גודל השדות במסך האפליקציה  משנה את היחס

 

UseSymbols=true 

 .אותיות –)ברירת המחדל(  falseסמלים,  – trueקובע כיצד יוצגו סימני הסדרות: 

 

UncontestedAuction=true 

-קריאות ה)מקל את העבודה כאשר אנו מעוניינים בהכרזות לא תחרותיות בלבד trueקביעת ערך 

pass .)של המתנגדים מתווספות אוטומטית 

 

SystemFolder=C:/BridgeBiddingFiles/OurSystem 

 המרכיבים את השיטה. BSIשינוי מיקום התיקייה המכילה את קבצי 

 )הערך המוצג הוא דוגמא בלבד(

 

ExternalFilesFolder=C:/BridgeBiddingFiles/ExternalFiles 

 שינוי מיקום התיקייה המכילה את הקבצים החיצוניים אליהם יש הפניות בשיטה.

 הוא דוגמא בלבד()הערך המוצג 

 

OutputFolder=C:/BridgeBiddingFiles/Output 

 בץ.ושינוי מיקום התיקייה אליה יודפס פירוט הצירופים הנכללים בק

 )הערך המוצג הוא דוגמא בלבד(

 

AllowExternalLink=true 

 מאפשר הוספת קישור למקור חיצוני )דף אינטרנט או קובץ( להכרזה.

 

ApplicationId=431778413 

 נא לא לשנות את הערך )מתווסף לאחר ההפעלה הראשונה של התוכנה(. –לשימוש המערכת 

  



 איך ממשיכים?

לאחר התנסות באפשרויות השונות של התוכנה ניתן לערוך את שיטת ההכרזה של השותפות שלכם. 

 ברור כי נדרשת עבודה רבה להכנסת הצירופים השונים של ההכרזות.

 .כאןניתן למצוא קבצים מוכנים של שיטה סטנדרטית 

 . שםהנמצא  pdfReadMe-OurSystem.פרטים נוספים של העבודה עם הקבצים ניתן למצוא בקובץ 

 

 באגים ידועים

 ן בחלון העבודה.. כפתורי הבקרה ממוקמים לא נכו1

 .BridgeBidding.iniבקובץ  ScreenFactorפתרון: ניתן לשנות את הערך של 

יש לסמן רק את השם ולא את כל השורה )ללא  Topics/Conventions. בבחירה של נושא מתוך 2

 יזוהה הנושא הנבחר. אאחרת ל –רווחים מיותרים( 

יש לבצע סגירה של ההרחבה  –. הוספת קונבנציה חדשה לא מעדכנת את רשימת הקונבנציות 3

 ופתיחת ההרחבה מחדש. )ע"י '<' ואח"כ '>'(

 . הדפסה לקובץ4

 צורת ההדפסה לא ידידותית.

 אשמח לקבל הצעות לשיפור.

 

 

 תכניות לעתיד

 XMLכקבצי  BSI. הדפסת קבצי 1

 .חיצונית )שלא דרך הממשק המתואר(. גישה לבסיס הנתונים בצורה 2

 

 

 הצעות נוספות.תגובות ואני אשמח לקבל 

 

 תודה ובהצלחה,

 קובי שחר  

Toolbox.bridge@gmail.com 
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https://drive.google.com/drive/folders/0B-htmg3yOedxdnd0SGFtTzhNTGM
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