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scrivener
١.١ یسراف — 

گنچرخ ریرحت  نیشام 
نیـشام هک  یناملآ  رگنهآ  گربنتوگ - » ناهوی   » صرق اـپ  رپ و  نارادـفرط  زا  یکی  ودراـنوئل »  » هک دنتـسه  دـقتعم  مدرم  زا  یـضعب 

درک یحارط  دـنمان  یم  گنچرخ » ریرحت  نیـشام   » ار نآ  هک  هاگتـسد  کی  هک  یدـح  ات  تسا ، هدوب  درک -  عارتخا  ار  کرحتم  پاچ 
: دریذـپ یم  ار  روتـسد  ود  طقف  تسا و  نردـم  پیات  نیـشام  کی  هیبش  هاگتـسد  نیا  تسا . هداس  رایـسب  پیات  رازبا  کی  تقیقح  رد  هک 

ریرحت نیـشام  هجوت  لباق  تیـصوصخ  ریخا . یاهروتـسد  ندرک  ( Undo  ) لـطاب یارب  یرگید  و  یدــعب ، فرح  پیاـت  یارب  یکی 
اب دناوتیم  و  دوشیم ، یقلت  روتـسد  کی  ناونع  هب  مه  شدوخ   Undo کی تسا : دنمتردق  یلیخ   Undo روتسد هک  تسا  نآ  گنچرخ 

. ددرگ لاطبا  یرگید   Undo روتسد

هلاسم حرش 

ناونع هب  و  دـنکیم ، عورـش  یلاخ  نتم  کی  اب  هک  دـینک  داجیا  ار  گنچرخ  ریرحت  نیـشام  زا  یرازفا  مرن  هخـسن  کی  تسیابیم  اـمش 
یارب ییاه  ( Query) راتـسج نینچمه  و  دوشیم ، دراو  ربراک  طسوت  هک  روتـسد  یلاوت  کـی  دـنکیم : تفاـیرد  ار  دراوم  نیا  یدورو 

. دوشیم هتفگ  هک  یحرش  هب  نتم ، یلعف  هخسن  زا  یصخشم  یاه  تیعقوم  رد  هتفرگ  رارق  فرح  نییعت 

یارب دـناوتیم  روتــسد  نـیا  دوـشیم . یناوـخارف  یرتماراـپ  چـیه  نودـب  هماـنرب  یارجا  عورــش  رد  راـب  کـی  — Init()
. دریگیمن رارق  ( Undo  ) لاطبا دروم  زگره  روتسد  نیا  دریگ . رارق  هدافتسا  دروم  اهراتخاس  هداد  هیلوا  یهدرادقم 

نتم یاـهتنا  هب  دوشیم  باـختنا   a، ...، z یاـهفرح نـیب  زا  هـک  ار   L کـچوک فرح  کــی   — TypeLetter(L)
. دنکیم هفاضا 

. دنکیم لاطبا  ار  روتسد   U نیرخآ ، U تبثم حیحص  ددع  یازا  هب   — UndoCommands(U)

ار نـتم  ینوـنک  هخــسن  زا   P تیعقوـــم رد  هـــتفرگ  رارق  فرح  ، P یفنماــن سیدــنا  یازا  هــب   — GetLetter(P)
ار نآ  ( Undo  ) لاطبا روتـسد  اذـل  تسین ، روتـسد  کی  راتـسج  نیا  دراد . رفـص  سیدـنا  نتم  زا  فرح  نیلوا  دـنادرگیمرب .

. دریگ یم  هدیدان 

. دـنوش یناوخارف  یهاوخلد  بیترت  ره  هب  رتشیب  ای  هبترم  رفـص  دـنناوتیم  اه  عبات  ریاس  ، Init() روتـسد هیلوا  یناوخارف  زا  دعب 
لوط زا  رتـمک  هراومه   P و دوب ، دهاوخن  رتشیب  دـنا  هدـش  تفایرد  البق  هک  ییاهروتـسد  دادـعت  زا  تقو  چـیه   U هک ددرگیم  نیمـضت 

. دوب دهاوخ  ینونک  نتم  فورح ) دادعت  )

لطاب تسا  رارق  هک  یروتسد  رگا  دنکیم : لاطبا  سکعرب  بیترت  هب  ار  لبق  روتسد   U دادعت ، UndoCommands(U) روتسد
لطاب تسا  رارق  هک  یروتسد  رگا  دنکیم . فذح  ینونک  نتم  یاهتنا  زا  ار   L فرح روتسد  نیا  دشاب ،  TypeLetter(L) دوش

یبایزاب ناش  - یلصا بـیترت  هـب  نآ  زا  لـبق  روتــسد   X دادـعت دـشاب ،  X زا یرادــقم  یازا  هــب   UndoCommands(X) دوـش
. دنوشیم ( Redo)

لاثم

. میهدیم شیامن  یناوخارف  ره  زا  دعب  نتم  تیعضو  هارمه  هب  ار  اه  یناوخارف  یلاوت  کی  ام 
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یتشگزابیناوخارف ینونکرادقم  نتم 
Init()
TypeLetter(a)a
TypeLetter(b)ab
GetLetter(1)bab
TypeLetter(d)abd
UndoCommands(2)a
UndoCommands(1)abd
GetLetter(2)dabd
TypeLetter(e)abde
UndoCommands(1)abd
UndoCommands(5)ab
TypeLetter(c)abc
GetLetter(2)cabc
UndoCommands(2)abd
GetLetter(2)dabd

[ هرمن  ۵  ] هلاسم ١ ریز 

. ددرگیمن یناوخارف   UndoCommands روتسد دشابیم و  ات ١٠٠  زا ١  اهراتسج  اهروتسد و  لک  دادعت 

[ هرمن  ٧  ] هلاسم ٢ ریز 

. ددرگیمن  (Undo) لاطبا یا   UndoCommands روتسد چیه  دشابیم و  ات ١٠٠  زا ١  اهراتسج  اهروتسد و  لک  دادعت 

[ هرمن  ٢٢  ] هلاسم ٣ ریز 

. دوب دهاوخ  ات ۵٠٠٠  زا ١  اهراتسج  اهروتسد و  لک  دادعت 

[ هرمن  ٢۶  ] هلاسم ۴ ریز 

یاهیناوخارف همه  زا  دعب   GetLetter عبات یاهیناوخارف  همه  دشابیم . ات ٠٠٠ ٠٠٠ ١  زا ١  اهراتسج  اهروتـسد و  لک  دادعت 
. دوب دهاوخ   UndoCommands و TypeLetter عباوت

[ هرمن  ۴٠  ] هلاسم ۵ ریز 

. دشابیم ات ٠٠٠ ٠٠٠ ١  زا ١  اهراتسج  اهروتسد و  لک  دادعت 

یزاس هدایپ  تایئزج 

مان  scrivener.pas ای  scrivener.c، scrivener.cpp هک دـینک  لاسرا  ار  لیاف  کی  اقیقد  دـیاب  اـمش 
. دشاب ریز  بلاق  اب  قوف  یاه  همانربریز  یزاس  هدایپ  یواح  تسیابیم  لیاف  نیا  دراد .
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C  ++ یاه C و همانرب 

void Init();
void TypeLetter(char L);
void UndoCommands(int U);
char GetLetter(int P);

لاکساپ یاه  همانرب 

procedure Init;
procedure TypeLetter(L : Char);
procedure UndoCommands(U : LongInt);
function GetLetter(P : LongInt) : Char;

یلخاد هدافتـسا  یارب  یرگید  یاه  همانرب  - ریز دیناوتیم  امـش  هتبلا  دـننک . راتفر  دـش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ  قبط  دـیاب  اه  همانرب  - ریز نیا 
. دنشاب هتشاد  یرگید  لیاف  چیه  ای  درادناتسا  یجورخ  / یدورو اب  یلماعت  چیه  دیابن  امش  یاه  لاسرا  دیسیونب .

هنومن یبایزرا 

: دناوخیم ریز  بلاق  قبط  ار  یدورو  هنومن ، یبایزرا  متسیس 

یدورو یاهراتسج  اهروتسد و  لک  دادعت  رطس ١ :
: یدعب یاهرطس  زا  کیره  رد 

TypeLetter  روتسد یارب  کچوک  فرح  کی  هلصاف و  کی  نآ  زا  سپ  T و 
UndoCommands روتسد یارب  حیحص  ددع  کی  هلصاف و  کی  نآ  زا  سپ  U و 

GetLetter روتسد یارب  حیحص  ددع  کی  هلصاف و  کی  نآ  زا  سپ  P و 

دنکیم پاچ  طخ -  کی  رد  مادکره  ار -  دنوش  هدنادرگرب   GetLetter طسوت هک  ییاهرتکاراک  یهد  هرمن  متسیس 
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