
 יצירת הורוסקופ
 

ניתן אומנם . מערכת מתוחכמת הבנויה לייצר תחזית יומית למזלות ואהמחולל ההורוסקופים 
אך עוצמתה האמיתית היא בנתינת כלי עזר לכל , להשתמש בה בכדי לקרוא את התחזית היומית

האסטרולוגים אשר מכינים תחזיות 

ברדיו , בעיתונים, יומיות באתרים
המערכת מאפשרת את בניית . וכדומה

אשר יכולה להיות , התחזית הבסיסית

מורכבת ממשפטים אשר האסטרולוג 
עצמו מקליד למאגרי הבסיס על פי סגנונו 

וכל מה שנותר הוא לארגן את , האישי

הגימור הסופי תוך חיסכון של שעות על 
 .גבי שעות חודשיות של עבודה

 

המערכת חוסכת זמן רב מאוד אשר 
מוציא על ניתוח מצב האסטרולוג 

הפלנטות בשמיים בכל יום והתאמתם 

המערכת חוסכת מאמץ רב . לכל מזל
שניתן להשקיעו בארגון טוב יותר של 

דבר אשר בדרך כלל נשכח , המלל הסופי

לאחר השקעת כל האנרגיה בארגון 
 .החישובי של ההורוסקופ

 

החישובים מתבססים על האופן המקובל 
לקיחת תוך , לחישוב תחזית יומית

גורמים אסטרולוגיים שונים הרלוונטיים 

בהתייחסות מנקודת ראות )כגון מעבר הירח במזלות , והתמקדות בהשפעות היומיות, לכל מזל
 .וההיבטים הנוצרים בכל יום( של המזלות כבתים

 

  הכנת התחזית
 

והמערכת בהיפריון מבצעת בכמה חלקיקי שניה את כל , הכנת תחזית היא פעולה פשוטה

 . 'יצירת תחזית'על לחצן  ליקלבחור את התאריך הרצוי ולהק ישבחלון התחזית : בודה הקשההע
 

ורצוי לבחור את  rtfהשמירה תתבצע תחת קבצי . ניתן לשמור את המלל שהורכב או להדפיסו

את הקובץ השמור ניתן לטעון . השם כמורכב מהתאריך בכדי למנוע בלבול בשלב מאוחר יותר
 .ו אל תוך מעבד תמלילים לצורך עריכתוחזרה אל המערכת א

 

כל הנתונים לגבי , דהיינו, החישוב מתבצע על סמך בסיס הנתונים הכללי של התוכנה: חשוב
יש  לעדכון)ושעון הקיץ צריכים להיות מסודרים נכון ' ההפרש מגריניץ, מיקומו של האסטרולוג

 .(בסיס הנתונים –ושם לבחור בברירת , להיכנס לסידורים כלליים מהמסך הראשי

 
כאשר ברירה זו מסומנת המערכת תתייחס גם להיבטים של הפלנטות  :בשילוב היבטים

 .תוך התייחסות לחלקי היום בו הזוית מדויקת, במעבר

 
 



 עריכת המאגר
 

ניתן לארגן את המערכת כך שהיא תכיל את המשפטים של האסטרולוג עצמו וכך תבנה את 
המעוניינים להשתמש במערכת עם המשפטים המובנים כברירת אלה . התחזית על פי סגנונו

 .מחדל אינם צריכים לערוך דבר

 
ולערוך ' עריכת המאגר'מי שמעוניין לבצע עריכה והוספה של טקסט בסיס יכול לבחור מהתפריט 

 :את כל אחת מהברירות הבאות

 
 מחולל הבתים

 

. במזלות כבתים של מזל שמש מסוייםבחלק זה ניתן לערוך את התחזית הבנויה על מעבר הירח 
היות וזו , ישפיע על ענייני הכספים של אדם עם שמש בטלה, ירח ביום מסוים במזל שור, למשל

 .השפעת האנרגיה כמו של בית מספר שניים

 
ביניהם מצב , סוג ההשפעות נקבע על ידי מספר גורמים. ההשפעות מחולקות לחיוביות ושליליות

למשל ירח במזל סרטן יהיה חיובי פחות , בר יחסית למזל השמש בלידהמזל הירח הספציפי במע

בנוסף נקבע סוג ההשפעות על ידי ההיבטים בין הירח . לשמש בטלה מאשר ירח במזל תאומים
ירח במעברים במזל , למשל. סך כל ההשפעות משוקללות יחדיו. באותו מזל אל הפלנטות בלידה

אך היות ובמשך היום נוצרת זווית , מש במזל טלה בלידהתאומים עשוי היה להיות חיובי לבעלי ש

השקלול הכולל מסתכם בהשפעות לא , מרובעת למרקורי ואחר כך זווית של צמידות לשבתאי
, שכנים, עם אחים, אשר כמובן ישפיעו על התקשורת עם אנשים אחרים, חיוביות במשך יום זה

 .לימודים ובעיות בנסיעות קצרות

 
ברגע . 'בחירת בית'סיף מלל לבית מסוים יש לבחור אותו בעזרת לחצן בכדי לערוך או להו

את  ,למחוק, ניתן לערוך. יופיעו כל המשפטים החיוביים והשליליים הקשורים בו, שנבחר בית

ככל שישנם יותר משפטים כך קל יותר למערכת לברור ולהכין . המלל הקיים או להוסיף מלל חדש
 .תחזיות מגוונות

 

 .'שמירה'על לחצן  להקליקוהשינויים יש  יכהבסיום הער
 

 עריכת פלנטות בבתים

 
בחלק זה ניתן לערוך את התחזית הבנויה על פלנטות הנמצאות במזל מסויים במעבר אל מול 

יתרום לאנרגיה של אדם עם שמש , שמש הנכנסת למזל טלה, למשל. השמש במזל הלידה

היות וזו השפעת האנרגיה כמו של שמש  ,בטלה ותוסיף מיקוד על העצמי ועל ראית העולם שלו
 . בבית מספר אחד של האדם

 

כמו כן היות . ההתייחסות היא לפלנטות שמש עד שבתאי שהן כמובן הדומיננטיות בתחזית יומית
, ושבתאי כשנתיים וחצי, למשל צדק יכול לבלות שנה במזל מסוים, וההשפעות נמשכות זמן רב

שכן המעבר הוא המשמעותי ביותר , לנטות לביתכניסת הפרגע לכן המערכת מתייחסת ל

 .המתייחס לתקופה ארוכההופך רלוונטי לניתוח מפה מעמיק  לתחזית היומית ולאחר מכן זה
 

כמו . 'בחירת פלנטה'בכדי לערוך או להוסיף מלל לפלנטה מסוימת יש לבחור אות בעזרת לחצן 

ברגע שנבחר . 'בחירת בית'על  הקלקהכן יש לבחור את הבית בו מדובר לגבי פלנטה זו על ידי 
 . יופיעו כל המשפטים הקשוריםואז ' הצג מלל'נקליק על , בית ופלנטה



 
ככל שישנם יותר משפטים כך קל . את המלל הקיים או להוסיף מלל חדש ,למחוק, ניתן לערוך

 .ולהכין תחזיות מגוונותור חלביותר למערכת 
 

 .'שמירה' על לחצן קלהקליבסיום העריכה והשינויים יש 

 
 מחולל חלקי משפט

 

לא רק ממשפטים טכניים לגבי מיקומים והיבטים אלא גם ממשפטי ביניים אשר  תהתחזית מורכב
עריכת המשפטים האלה . המערכת חייבת להשתמש בהם בכדי ליצור פסקאות קריאות

 .משפטים הללוהשימוש במאפשרת לגוון את 

 
המערכת משתמשת בכדי להשלים משפטי פתיחה  בהםהמלל מורכב מחלקי משפטים בלבד 

 .שהיא  ייצרה

 
אלה חלקי משפטים המשמשים לעיתים לסיום משפטים לגבי יום : שלילי/יום חיובי –סוף משפט 

 .חיובי או שלילי

 
אלה חלקי משפטים אשר משמשים לעיתים את המערכת כאשר נדרש : שלילי/חלק יום חיובי

למשל כאשר ירח מחליף מזל בצהרי . פעות משתנות בשלב מסויםלהשלים משפט ביום בו ההש

 .היום
 

 .'שמירה'על לחצן  להקליקבסיום העריכה והשינויים יש 

 


