
Конвертиране на ТВ-програми в База Данни JTV

TV2JTV е програма за преобразуване на файлове с ТВ програми за период от една
седмица, получени чрез медиа-разпространение или свалени от сайтове във формат
БД («База Данни») с телевизионни програми "JTV". За любители на
програмирането е предвидена възможност за упражнения с инструменти за
настройки върху схеми за обработка на файлове с ТВ-програми.

Последна версия на програмата е публикувана тук: tv2jtv.zip (684K)

За новини от сайта можете да се абонирате на домашната страница на автора.

Книга за похвали и оплаквания

Допълнително меню и бутони за управление:



Описание:
Предлаганата програма е предназначена за преобразуване на формати с
данни за ТВ-програми от абонаментни препратки и сайтове във формат
База Данни "JTV"

Автор:
Валерий Доможиров (d_valery@mail.ru)
Home Page: http://www.myfreeware.narod.ru/

Условия за разпространение:
СВОБОДНО И АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО.
Желателно с настоящото описание (файл с описание Readme.txt).

Инсталиране:
Всички файлове от архива се разархивират  във временна папка. Оттам се
изпълнява файл Setup.exe и се следват указанията в процеса на
инсталиране, след което временната папка и всички файлове в същата
могат спокойно да бъдат премахнати.

Деинсталация:
В   Панела за Управление се избира "Установка  и  удаление  программ"
("Add/remove  programs") – програма за премахване - "TV2JTV х.х.х.

Благодарности:
Към всички,  които са изпратили свои пожелания, забележки и съобщения
за грешки.
Специални благодарности: на Dmitry (a7051999@mail.ru) за изходния код
Guidegen.exe.

Официално предупреждение:
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ТОЗИ СОФТУЕР СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА ПРИ УСЛОВИЯ «AS IT IS» - БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО
И ДА Е ТИП, ЯВЕН ИЛИ НЕЯВЕН, ВКЛЮЧИТЕЛНО (НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ) ЗА НЕЯВНИ
ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКА ЦЕННОСТ И ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ.  ПОТРЕБИТЕЛИ,
КОИТО ИЗПОЛЗВАТ ТОЗИ ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ПОЕМАТ ЦЕЛИЯ РИСК ПО ОТНОШЕНИЕ НА
КАЧЕСТВО И СКОРОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ.  АВТОРЪТ  НЕ  НОСИ
ОТГОВОРНОСТ  ЗА КАКВОТО И ДА Е СПЕЦИАЛНО, СЛУЧАЙНО, КОСВЕНО ИЛИ ПОДОБНО
ДЕЙСТВИЕ, КОЕТО БИ МОГЛО ДА ДОВЕДЕ ДО ЗАГУБА НА ДАННИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ПОВРЕДИ,
ДОРИ АКО АВТОРЪТ ИЛИ НЕГОВ ДИСТРИБУТОР СА ПРЕДВИЖДАЛИ НЯКАКВИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ОТ ТАКЪВ ХАРАКТЕР.

Инструкция за работа:

За използване на програмата е необходимо да бъде съхранена ТВ-програма в
текстов формат с разширение .TXT или във формат HTML.
Програмата има собствени инструменти за настройки на схеми за разбор на
структурата на файла с ТВ-програми (син бутон отгоре в дясно).
Ред за действие:
Отваря се менюто с инструменти за настройки. Създава се нова или се избира
съществуваща схема за разбор от падащия списък. В инструментите има два
панела:
- В лявата част на екрана – дървовидна структура на алгоритъм за разбор;
- В дясната част – панел мемо-поле с изходен тест за ТВ-програми и скриващо се
мемо-поле с резултативен псевдо-код на базата данни. В горната част на това
мемо-поле се показва структурата на данните, която трябва да се получи след
обработка на ТВ-програма.
Пример за данни, които би трябвало да се получат:
BEHOLD TV|2012 02 29 24 00 4 |"ПЕЩЕРАТА НА ЗЛАТНАТА РОЗА"Сериал
| |       |  | | | | \_Наименование на предаване
| |       |  |     | | \_Ден от седмицата
| |       |  | | \_Минути
| |       |  | \_Час
| |       | \_Дата
| | \_Месец
| \_Година
\_Канал

Всички основни параметри под реда имат свое място в дървовидната структура на
алгоритъма и са повдигнати с удебелен шрифт.
«Ден от седмицата», «Дата», «Месец», «Година» и «Канал» могат да приемат
стойности по подразбиране (вж. примерните схеми)
При двоен клик по дървовидната схема се отваря форма за въвеждане на
съответно обозначение.
Под всеки клон има маркери «Начало:» и «Конец:» («Край»), в които се указва
критерий за търсене на подред в текста на програма. При двоен клик по маркер се
отваря форма за редактиране на критерий. Стойност може да отсъства.
Освен основните полета съществуват т.н. «разклонения» с цикли за разбор. За
такива разклонения има маркери «Начало цикла:» (изпълнява се еднократно в
началото на първия цикъл) и «Конец цикла:» (условие за приключване на цикъл).
При клик по последния се появява форма за редактиране на критерия за
приключване на цикъл. Критерий може да бъде празен (=безконечен цикъл -
докато не стигне до края на файла).



След настройка на дървовидната структура на алгоритъма, същият може да бъде
изпълняван по отделни стъпки (етапи). Като начало се отваря изходен файл с ТВ-
програма. Започва се от върха на «дървото» (може и от корена ) -
Натиска се бутон «Выполнить по шагам» («Изпълнение по стъпки»). При това в
края на «цикл программы на день» «цикъл на програма за ден» в мемо-полето се
внася запис за структура, която е посочена по-горе. В процеса на изпълнение на
програмата се вижда работата на същата по търсене на необходима информация
в изходен текст за отделяне на текст в мемо-поле на ТВ-програма.
Ако всичко протича нормално, може да бъде изпълнено пълно прехвърляне с
бутон «Выполнить полную разборку по схеме» «Изпълнение на пълен разбор по
схема». При това могат да бъдат задавани точки за спиране в произволно
разклонение на основното «дърво» (вж. контекстното меню на «дървото»).
Направени изменения трябва да бъдат съхранени в алгоритъма с бутон
«Сохранить» «Съхраняване».

След настройка на алгоритъма и получаване на необходимия формат за изходни
данни се излиза от панела с инструменти за настройка (рус. “мастер...”).
В главната форма се избира файл с ТВ-програма. Протича автоматично
прекодиране по избрана схема за разбор. Ако всичко е нормално, ще се получи
списък с всички канали, които са във файла.
След това се преименуват наименованията на файлове от базата данни така, че
да съвпадат с имената в програма JTV (всички изменения се съхраняват, поради
което това трябва да се прави само един път).
Програмата сама ще направи опит да подбере кодиране за изходната ТВ-програма
Ако това не се получи е по-добре да се съхранява в Windows-ко кодиране на
кирилица.
На финала базата данни се съхранява в каталог ...\TVGuide\ там, където се
намира потребителската програма JTV.
За ТВ-канали, които не е необходимо да бъдат съхранявани в БД, съответната
отметка може да бъде свалена.

История на версиите:
1.0.1.8 beta - Първи опит... приемат се всички забележки и препоръки.
1.0.2.1 beta - Малко по-добре;o) Добавена е опция за търсене на няколко празни реда. Поправени са бъгове.
1.0.2.4 - Добавена е възможност за стартиране на програмата от командния ред с параметри:
TV2JTV.EXE "път към файл с ТВ-програма" "CityCat"
+- Име на схема за разбор на файл с програма
+- Път към файл с програма на ТВ-предавания
+- Име на програмата.
При това самата програма JTV трябва за бъде затворена - същата блокира файловете в БД!!!
Това се отнася и за ръчен режим на работа при съхранение на БД.
1.0.2.7 – Поправени са няколко интерфейсни бъгове и е добавена възможност за настройки на интерфейса по
желание (цвят на фон и шрифтове за формите). Добавена е възможност за внасяне на корекции за часови пояс.
Например, ако файл с програми се сваля от друг часови пояс, "Регион ТВ-программы" трябва да бъде зададен в
съответното положение (GMT+/- хх:хх). При това програмата автоматично ще внесе поправка в часовете за
начало на ТВ програмите за избрания регион.
1.0.2.10 - Поправени са бъгове в настройката на «дървото» на алгоритъма.
1.0.2.44 - Поправени са бъгове, свързани с форматите за дата и време. При разбор в програмата автоматично се
определя месец като текст или число. Ден от седмицата не е задължителен, такъв се изчислява от получената
дата. Добавен е алгоритъм за разбор за "Cosmos TV".
Възможно е ръчно коригиране на текст от заредена програма, след което същата да бъде съхранява във файл.
1.0.3.49 – Поправена е грешка от 2001 година :)
P.S. Авторът с благодарност ще приеме всички отзиви, забележки и предложения  по
повод на  програмата на адрес Валерий Доможиров (d_valery@mail.ru).
Речник: БД - База (с) Данни
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