Halld – napi személyre szabható Bibliaolvasó beosztás
A legszebb Biblia az olvasott Biblia.
Elérés
Az alkalmazás elérése: http://halld.ujevangelizacio.hu
Motiváció
Ez a kis alkalmazás abban segít, hogy olyan beosztásokat ké
szítsünk a Biblia napi olvasásához, amelyet valóban követni
is képesek leszünk. Hogy teljesen személyre szabott legyen,
kiválaszthatjuk a napok számát, a könyvek és azok fejezetei
nek sorrendjét – hogy logikus sorrendben olvassuk –, a szá
mítógép pedig arányosan elosztja.
Akár egyből ki is lehet nyomtatni, vagy a generált lista szö
vegét átemelve egy szövegszerkesztőbe, tetszőlegesen for
mázhatjuk azt. Két ilyen módon előre elkészített listát közre
is adunk:
✚ A teljes katolikus Biblia szövege logikusan sorba rendezve
egy évre, napi 3–4 fejezet
✚ Az Újszövetség és a Zsoltárok szövege logikusan sorba
rendezve egy évre, napi 1–2 fejezet

Használati útmutató
Beosztás készítése
✚ A „Sorrend sablon” választólistában válasszuk ki a kívánt
sorrendet. Több előre elkészített sorrend is fellelhető a
hagyományos, elterjedt Vulgáta sorrendje mellett. Ha
szeretnénk látni a könyvek sorrendjét, akkor kapcsoljuk
be, majd ki a Sorrendszerkesztőt („Sorrendszerkesztő be
kapcsolása”).
✚ A „Napok száma” mezőben számmal adjuk meg a kívánt
napok számát.
✚ A „Fejezetek számának megjelenítése” jelölőnégyzet be
jelölése esetét egy kis ábrát is láthatunk majd az arányos
eloszlásról.
✚ A „Dátum beszúrása a nap sorszáma helyett” jelölnégyze
tet az alapértelmezett kikapcsolt állapotában azt eredmé
nyezi, hogy a napokat sorszámozva láthatjuk a listában.
Ha ezt bejelöljük, akkor a megadott kezdőnaptól kezdve
folyamatosan dátumozott napokat fogunk kapni a listá
ban. Állítsuk be ilyenkor a kívánt kezdőnapot.
✚ A listát a „A napi beosztás készítése” gomb generálja újra.

Képességek
✚ Elmentett könyvsorrendek kiválasztása
✚ Ezen sorrendek módosítása: könyvek sorrendjeinek meg
határozása, a könyvek több részletre valló tördelése, a
könyvtöredékek összevonása
✚ A napok számának megadása
✚ A beosztás kívánt kezdődátummal megjelölése, vagy a na
pok sorszámozása
Korlátok
✚ Csak egész fejezeteket tud kezelni, verseket nem. Vagyis
pl. a teljes 1328 fejezetet 1328 napnál több napra nem
tudja elosztani.
✚ Így az egyenletes elosztásban nem veszi figyelembe az
egyes fejezetek hosszúságát.
✚ A sorrendszerkesztő használható ugyan több böngésző
ben, de igazán kényelmesen Firefoxszal lehet kezelni.
Legyen örömünkre!

Sorrendszerkesztő használata
✚ A Sorrendszerkesztőt a „Sorrendszerkesztő bekapcsolá
sa” gombbal kell indítani. A könyvek sorrendje fentről le
felé és balról jobbra haladva következik. Az ó- és újszö
vetségi könyvek különböző módon vannak jelölve, úgy
szintén a kikapcsolt és tördelt könyvek is.
✚ A könyvek sorrendjét fogd és ejts módon tudjuk változ
tatni.
✚ Ha egy könyvet ki akarunk venni, akkor a jobb felső sar
kában található jelölőnégyzetet kapcsoljuk ki.
✚ Ha szeretnénk egy könyvet felbontani több részre, akkor
ezt a „Könyvtördelés bekapcsolása” gombbal indíthatjuk.
Kattintsunk a felosztani kívánt könyvre. A könyv kijelölő
dik. Megjelenik egy választólista, ahol a törés helyének
beállítsa utána a „Szétválaszt” gombra kattintva a könyv
két részre oszlik. Addig oszthatunk egy könyvet, míg az 1
fejezet hosszú lesz. Vegyük észre, hogy a szétválasztott
könyvek vizuálisan is meg vannak jelölve.
Ha szeretnénk egy szétosztott könyvet újra összevonni,
akkor kattintsunk arra a darabjára, ahol szeretnénk a
könyvet az összevonás után találni. Rákattintás után az
összes darabja kijelölődik. Az „Összevon” gombra kattint
va összevonódnak a darabok. Összevonás esettén minden
darab összevonódik, nincs lehetőség csak két darab öszszevonására.
A „Könyvtördelés kikapcsolása” gombbal kerülünk vissza
a Sorrendszerkesztőhöz.
✚ Ha a kívánt sorrend előállt, a „Sorrendszerkesztő kikap
csolása” gombbal tudunk visszatérni a lista generálása
funkcióhoz.
✚ Ha újra megnyitjuk a Sorrendszerkesztőt, az utoljára ott
hagyott állapot fogad bennünket. Azonban ha más sab
lont nyitunk meg időközben, az felülírja a módosításain
kat.

Változások
✚ Első kiadás: 2008, március 23., húsvét – A mentés még nem működik.
✚ Fejlesztés kezdete: 2008, január 16.
Hibajelzések és kérések, új sorrendek
Gyuris Gellért: gellert.gyuris@ujevangelizacio.hu
Egyelőre nem működik az automatikus mentés, ezért szívesen veszem, ha valaki új sorrenddel gyarapítja a már meglévőket.
A Sorrendszerkesztőben található „Sorrend mentése” gomb hatására egy új űrlapmezőbe megjelenik egy XML kód, ezt ké
rem kimásolni és elküldeni.
Jogi közlemények
A program és minden hozzá tartozó eredeti alkotás CC-GPL licenc alatt érhető el.
A program felhasználj az alábbi munkákat: jQuery, jQuery UI/Datepicker, xmlObjectifier, json2xml, Gyürki László: 2 éves be
osztás [szerzői engedéllyel].

