
Конвертиране на ТВ програми за зареждане в ListTV (от HTML в txt)
The Best / 25.02.2011

1. На първия ред се вписва
tv.all
и преди първата програма се оставя празен ред

2. Променя се форматът на часовете с разделител ":" вместо"."

Това е най-дългата по време операция.

От съществено значение за по-нататъшните действия е, че по този начин се
променя и разделителят "." във формата на досегашните дати, като става
":",
например от 25.02Алфа на 25:02Алфа
Внимание! Най-добре е веднага да се промени първия ред, който в
резултат от това заместване придобива вида tv:all, а трябва да бъде tv.all

3. (прави се еднократно за всяка дата, респ. ден от седмичната програма)
Променят се датите, като едновременно се привежда целият формат в
необходимия вид за да бъде «разбираем» за програмата, така че

• от първоначалния вид _25.02Алфа
• трябва да се получи СУББОТА. 25 февраля. Aлфа

Внимание!
І. Не се забелязва, че пред датата има интервал, но такъв съществува и
трябва да бъде премахнат!
ІІ. Месецът, които досега е с цифри трябва да бъде заместен с думи, също
на руски език!



ІІІ. Наименованията на каналите досега са «залепени» до месеца, а трябва
да бъдат разделени с интервал!

• За търсене (Find) се задава интервал и дата: _25:02
• Без интервал отпред се прави заместване (Replace with:) с
ден (с думи и на руски език!) за съответната дата (за 25:02 – СУББОТА);
точка след деня;
интервал за разделяне от датата;
дата (с цифри), интервал;
месец (с думи, на руски език);
точка след месеца;
интервал за разделяне от наименованието на канал

По този алгоритъм автоматично се променят всички дати (25:02) за
всички канали (в случая 112 на брой).

4~8. При седмична програма тази операция трябва да се повтори 6 пъти -
за всеки ден от седмицата (в примера това е периода от 25 февруари до 1 март):
25:02 (събота)
26:02 (неделя)
27:02 (понеделник)
28:02 (вторник)
29:02 (сряда)
01:03 (четвъртък)
02:03 (петък)

Руските наименования за ден от седмицата и месец са, както следва:



Дни от седмицата Месеци
СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА

янвяря
февраля
марта
апреля
мая
июня
июля
августа
сентября
октября
ноября
декабря

Полученият резултат трябва да бъде запазен във формат .txt с подходящо
име (File » Save As…)

с параметри

Крайният резултат би трябвало да изглежда така:



Така получен файл е готов за зареждане в ListTV .
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