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א .הקדמה קצרה
תוכנת  FANCYמאפשרת להעמיד באופן קל ומהיר עמדות ולבדוק את תקינותם – לפתור אותן .אבל חשוב להבין שהתוכנה
עצמה אינה פותרת אלא מסוגלת להפעיל תוכנה אחרת הנקראת  POPEYEהמיועדת לפתור בעיות שחמט .תוכנת POPEYE
היא עוצמתית ומאפשרת לפתור מספר עצום של סוגי בעיות .השילוב בין שתי התוכנות מהווה כלי עבודה מאד נוח לחיבור
בעיות.

ב .התקנה
 .1יש להוריד את  POPEYEמהקישור הבאhttps://github.com/thomas-maeder/popeye/releases :
לגלול מעט למטה ולהוריד את הקבצים  pywin32.exeואת pywin64.exe
אחרי שהורדתם צרו תיקיה חדשה  chessוהעבירו אליה את הקבצים .חשוב ששם התיקייה יהיה באנגלית.
 .2בקישור  https://www.wfcc.ch/software/לחצו על ( Fancyרביעי תחת  .)solving softwareזה יוריד אל המחשב
שלכם את התוכנה בקובץ  .ZIPהעבירו את הקובץ אל תיקיית  chessופתחו אותו על ידי הקלקה כפולה ושמרו את התיקייה
של  FANCYבתיקייה .chess

ג .פעולות ראשונות
 .1הפעלת התוכנה :מצאו את ה  ICONשל תוכנת Fancy
התוכנה תהייה בתיקיה שיצרתם אחרי ה  unzipשל קובץ  Fancyשהורדתם.
 .2הפעל את התוכנה על ידי קליק כפול על ה  ICONעם כפתור העכבר השמאלי .לחליפין ,קליק אחד על ה  ICONולחיצה
על כפתור  ENTERבמקלדת.
 .3הפעולה הראשונה שיש לעשות כאשר הפעלתם את התוכנה היא לחיצה על כפתור Open
דבר זה הוא חובה Fancy :מאפשרת לשמור אלפי בעיות בקובץ אחד אך אם לא נלחץ מיד בהתחלה על  Openונפתח ,או
ניצור קובץ ,כל מה שנעשה לא יישמר.

 .4פעולה זו פותחת חלון חדש המאפשר לעשות אחת משתי פעולות :ליצור קובץ חדש או לפתוח קובץ ישן .אנו מקבלים את
החלון הבא:

 .5ניצור קובץ חדש בתיקיית " : " CHESSניכנס אל התיקייה על ידי קליק-כפול על התיקייה (מסומנת בחץ אדום)

 .6קליק אחד בשדה "שם הקובץ" יעביר את הסמן ( ) CURSORלקצה השמאלי של השדה ונכתוב שם את השם שנבחר
לקובץ .נבחר לדוגמא את השם  MyProblemsונכתוב אותו בשדה (חשוב לכתוב באנגלית)

 .7נלחץ עכשיו על כפתור ה  Openוהקובץ החדש נוצר .החלון נסגר ואנו נשארים עם חלון ה Fancy

 .8שימו לב שבתחתיתו של החלון (מסומן בחץ) מופיע שם הקובץ והמיקום שלו .המשמעות של השורה:
 C:\Chess\MyProblems.ccvהיא שהקובץ נמצא בכונן  Cבתוך תיקיית  . Chessהסיומת " " .ccvהיא הסיומת
האופיינית לקובצי Fancy

 – Setup .9זה שלב חשוב לפני שממשיכים .לשם כך נלחץ על כפתור ה  Optionsהמסומן בתמונה למעלה בעיגול אדום.
נקבל את החלון הבא:

 .10קישור אל  : Popeyeנלחץ על הכפתור ( Set path – Find Popeye.exeמסומן בחץ אדום למעלה) .בחלונית שנפתחה
עלינו לבחור את תוכנת .Popeye

אם אתם יודעים שהמחשב שלכם הוא  64ביט יש לבחור את  pywin64.exeאם אינכם יודעים או לא בטוחים יש לבחור
את  :pywin32.exeקליק כפול על הקובץ (או קליק אחד ו .)Open-החלונית תיסגר ובחלון ה  Optionsנראה את
הקישור ל  Popeyeבחלונית המתאימה (חץ אדום למטה)
 .11בחירת גודל זיכרון העבודה :בתמונה למטה מסומנת בעיגול חלונית הזיכרון .ברירת המחדל המופיעה היא  4Mוכדאי
לבחור זיכרון עבודה גדול יותר .נלחץ על הלשונית מימין למספר  4Mונבחר  .128Mעכשיו נלחץ על .OK

ד .העמדת דיאגרמות
עד עכשיו יצרנו קובץ חדש ,קישרנו בין  Fancyל Popeye -ואנו מוכנים להעמיד את הבעיה הראשונה.
 .1נמלא את הלוח בכלים – יש שתי דרכים לעשות זאת:
 .aגרירה :נשים את הסמן על הכלי הדרוש בשורת הכלים המסומנת בחץ ,נלחץ על הכפתור השמאלי של העכבר –
נשאיר לחוץ ונגרור אל המשבצת הדרושה .נפסיק את הלחיצה והכלי ישאר על הערוגה.
 .bקליק :נבחר את הכלי בשורת הכלים המסומנת בחץ .נבחר למשל את המלך הלבן על ידי לחיצה אחת (קליק אחד) עליו
על ידי כפתור העכבר השמאלי – המלך עכשיו מסומן .על מנת לשים אותו בערוגה המתאימה נשים את הסמן על
הערוגה ונלחץ עליה – קליק ,עם כפתור העכבר הימני .נלחץ עם הכפתור הימני על ערוגה ג ,8למשל ,והמלך הלבן
יופיע על הערוגה.

נקבל את הדיאגרמה הבאה

היתרון בשימוש בטכניקה השנייה הוא שכאשר כלי מסומן בשורת הכלים כל קליק על ערוגה עם כפתור העכבר הימני ישים
בערוגה את הכלי .זה נוח במיוחד כאשר צריך לשים הרבה רגלים על הלוח.
 .2נשתמש בשיטת הקליק לשים כלים נוספים על הלוח .לחיצה בכפתור השמאלי על הצריח הלבן בשורת הכלים ,ונעשה
עכשיו קליק עם כפתור העכבר הימני על ד 1ו -ה .5נקבל את העמדה הבאה

 .3מה קורה עם אנחנו רוצים להוריד כלי מהלוח? נעשה זאת על ידי קליק על הכלי עם הכפתור הימני של העכבר .האם אפשר
להזיז כלי ממקום למקום? כן ,בהחלט ,נעשה זאת על ידי לחיצה על הכלי עם הכפתור השמאלי והשארת הכפתור לחוץ .על
ידי הזזת העכבר נעביר את הכלי למקום הרצוי .כאשר הגענו אל המקום נשחרר את הכפתור של העכבר .התוכנה תשים את
הכלי באופן אוטומטי במרכז הערוגה.
 .4נמשיך להציב את כל הבעיה על הלוח – הציבו את שאר הכלים על מנת לקבל את העמדה הבאה:

 .5לאחר שגמרנו להציב את כל הכלים נמלא את השדות הנוספים .נתחיל בשדה  Authorשם המחבר .השדה מסומן בחץ
למעלה .קליק על השדה עם כפתור העכבר השמאלי ונכתוב את שם המחבר באנגלית.
 .6מתחת לשדה ה  Authorנמצא השדה  Sourceבו נכתוב היכן פורסמה הבעיה .אם היא לא פורסמה נשאיר שדה זה ריק או
שנכתוב .original

 .7שלב חשוב מאד הוא הכנסת סוג הבעיה –  .Stipulationהבעיה שהצבנו היא בעיית מט ב 2-מסעים רגילה.
נלחץ על הלשונית המסומנת בעיגול למעלה ונקבל מגוון אפשרויות

נבחר את האפשרות  #2שמשמעותה מט ב 2-מסעים.
מה קורה אם אנחנו צריכים מט ב 6-מסעים? ניתן בפשטות לכתוב את זה – במקום  2נכתוב .)#6( 6

ה .פתרון הבעיה
אחרי שהכנסנו את עמדת הכלים ואת סוג הבעיה ( )Stipulationאפשר לפתור את הבעיה.
 .1נלחץ על הכפתור  Solveהמסומן בעיגול אדום למטה

יפתח חלון חדש – חלון הפתרון

ראשית ,עלינו לשים לב שיש בחלון זה שתי לשוניות :לשונית  Popeyeהמסומנת בחץ אדום ולשונית  Stockfishהמסומנת
בחץ תכלת .עלינו לוודא שלשונית  Popeyeנמצאת "מקדימה" ,כלומר היא הפעילה ,כפי שרואים בתמונה( .לשונית
 Stockfishמאפשרת קישור לוורסיה ישנה של תוכנה שזה הוא שמה המסוגלת לבדוק סיומים .היא לא עובדת עם ורסיות
עדכניות של .)Stockfish

 .2ברירת המחדל היא כאשר  Variationמסומך ב  .vנקליק על הריבוע על מנת להסיר את ה  vממנו.
עכשיו אף אחת מהאפשרויות אינה מסומנת .במקרה כזה נקבל רק את המפתח .במקרים בהם אנו בודקים בעיה חדשה של מט
ישיר או מט לדעת אפשר להתחיל כך ואז קל יהיה לראות אם יש פתרונים צדדיים מאחר ונראה את כל המפתחות האפשריים.
במט עזר תמיד נקבל פתרונים מלאים.
 .3נלחץ על כפתור ( Copy itemמסומן בעיגול אדום בתמונה למעלה) .נקבל את הדבר הבא

למעשה תוכנת  Fancyיוצרת בחלון את פורמט הטקסט המתאים לתוכנת .Popeye
 .4נלחץ על הכפתור  Solveהמסומן בעיגול אדום למעלה .פעולה זאת שולחת את הטקסט שנוצר אל תוכנת  Popeyeומפעילה
אותה .הפעלת  Popeyeמלווה בהופעה של חלון שחור על המסך למשך הזמן בו  Popeyeבודק את כל האפשרויות על הלוח.
במקרה של בעיית מט ב 2-מסעים זה לוקח חלקי השנייה ולכן יש סיכוי שלא נראה חלון זה הנראה כך:

כאשר  Popeyeמסיימת לפתור את הבעיה חלון זה נסגר.

 .5על מנת לראות את התוצאה אליה הגיע  ,Popeyeאת הפתרון ,נלחץ על כפתור  View solutionהמסומן בעיגול אדום
למטה

עכשיו במקום פרטי הבעיה מופיע הפתרון (או הפתרונים) אותם מצאה תוכנת Popeye

לשמחתנו יש רק פתרון אחד והוא הפתרון הרצוי.
 .6על מנת לראות את הווריאנטים נלחץ על ריבוע ( Variationמסומן בעיגול תכלת בסעיף .)1
לאחר הלחיצה יופיע סימון  vבריבוע המתאים.
נחזור עכשיו על סדר הפעולות הדרוש על מנת לפתור את הבעיה:
View solution
Solve
Copy item

 .7נקבל הפעם את החלון הבא:

כל הווריאנטים מופיעים הפעם .כאשר יש איום יצוינו רק הווריאנטים עם ההגנות של השחור .במקרה ואין איום יצוינו כל
המהלכים השחורים האפשריים על הלוח .
יש לשים לב שבמקרה של מסע סתמי יצוינו כל המסעים של הכלי – התוכנה אינה מזהה מסע סתמי.
כמו כן ,התוכנה מציינת דואל כביכול על הגלגול למלכה ורץ .בדו-מסעית זהו כמובן אינו דואל ונתייחס רק לגלגול למלכה.
 .8אם אנחנו מרוצים מהתוצאה ורוצים לשמור את הפתרון ביחד עם הדיאגרמה ,יש מקום מיועד לכך .לשם כך מעתיקים את
הפתרון מחלון הפתרון ומדביקים אותו למקום בחלון הראשי של .Fancy
נסמן את הפתרון אותו אנו רוצים להעתיק ,פקודת ההעתקה הרגילה היא עם המקשים  ,ctrl+cאפשר גם לעשות קליק עם
הכפתור הימני ולבחור ( copyאו העתק אם אתם על עברית).
נעבור עכשיו אל החלון הראשי של  Fancyונמצא את לשונית ה Solution -המסומנת בחץ אדום למטה.

 .9קליק על הלשונית פותח את החלון המתאים.
נשים שם את הסמן על ידי קליק ואז נדביק את הפתרון על ידי הפקודה הרגילה ( ctrl+vאו קליק כפתור ימני וpaste-
(הדבק)).
נקבל את המצב הבא

 .10על מנת לשמור את כל מה שעשינו עד כה נלחץ על  Saveהמסומן בעיגול אדום למעלה .הבעיה כולל הפתרון שהעתקנו
נשמרו .אפשר לשמור בכל מצב ,זה אף פעם לא מזיק...
 .11לעיתים במהלך חיבור הבעיה ,בעיקר בבעיות רגילות ,אנו נתקלים במצבים בהם התוכנה לא תיתן שום פתרון .לדוגמא,
אם משום מה במהלך החיבור הגענו אל העמדה הבאה (יש פרש שחור נוסף על ח)1

אזי כאשר נפתור אותה נקבל את התוצאה:
)Popeye Windows-64Bit v4.83 (128 MB
solution finished. Time = 0.024 s

כלומר ,לא נמצא פתרון .איך נוכל לדעת מה לא בסדר כאן?  Fancyמאפשרת לבחון מה קורה לאחר שעשינו את מסע המפתח
אלו התכוונו .נשנה את העמדה כך שמסע המפתח כבר נעשה (העברנו את הפרש הלבן אל ב:)5

נעבור למצב הפתרון – נלחץ על  – Solveאבל לפני שנמשיך נעשה קליק על  PostKeyPlayהמסומן בעיגול למטה:

זה מבקש מ  Popeyeלהתייחס אל העמדה כאילו המסע הראשון כבר נעשה ועכשיו תור השחור.
עכשיו נמשיך כרגיל לפתור את הבעיה Copy item

Solve

View solution

התוכנה מראה את האיום ואת הווריאנטים אחרי ההגנות של השחור.
נשים לב שאחרי  1…Sh1-f2כתוב ( refutesמסומן בחץ אדום) .זה אומר שיש "אי פתרון" ועלינו לתקן את הבעיה.
אופציה זו מאפשרת למצוא בקלות את מה שלא בסדר במהלך חיבור הבעיה.
 .12נעבור עכשיו להוסיף בעיה חדשה .נלחץ על הכפתור  Newהמסומן בעיגול למטה.

הבעיה הקודמת "נעלמת" ובמקומה מופיעה דיאגרמה ריקה.
אל דאגה ,הבעיה הקודמת נשמרה ונוכל בקלות להגיע אליה כפי שנראה בהמשך.

העמידו את הדיאגרמה הבאה

שימו לב שזו בעיית מט עזר ובשדה ה  Stipulationבחרנו בסימן  H#2המסמן מט עזר ב 2-מסעים.
הרעיון כאן הוא שהפרש ילך אל ג 5ויבצע שם סגירה עצמית ,ואז הרץ עשה סגירה עצמית על ה 6וגם יחסום את הרגלי ה7
ויאפשר לרץ הלבן לנוע ולתת מט על ו .4נבדוק אם זה בסדר על ידי פתירת הבעיה :כפי שלמדנו לוחצים על  Solveובחלון
שנפתח  Copy item  Solveואחרי ש  Popeyeסיים לפתור נלחץ על .View solution
 .13קיבלנו את התוצאה הבאה

הפתרון אותו רצינו נמצא בשורה הרביעית ואנו רואים שיש פתרונים נוספים.
למעשה ,כל הפתרונים הם וריאציות של הפתרון אותו רצינו .נראה שאפשר לתקן בקלות על ידי הזזה של העמדה ימינה.

 .14שינוי העמדה כולה:
תוכנת  Fancyמאפשרת לעשות שינויים של כל העמדה בבת אחת .במקרה שלנו ,על מנת להזיז את העמדה ימינה פשוט נקיש
על הכפתור עם החץ ימינה הנמצא מתחת לדיאגרמה ומסומן בעיגול אדום.

אנחנו מקבלים את העמדה הבאה

עכשיו כאשר נבדוק את הבעיה על ידי  Popeyeנקבל רק את הפתרון הרצוי

 .15אפשרויות נוספות לשינוי של כל העמדה נמצאות באותה שורת כלים מתחת לדיאגרמה

אנו יכולים להזיז גם שמאלה למטה ולמעלה עם החיצים המתאימים.
הכפתורים הנמצאים בתיבה האדומה מאפשרים בהתאמה לסובב את העמדה ב  , 90oלעשות שינוי הוריזונטלי או ורטיקלי או
להחליף את הצבעים של כל הכלים.
ומה עם הכפתור האחרון מימין לקופסא האדומה? זהירות ,הוא מיועד לנקות את כל הכלים מהדיאגרמה.
אגב ,אם רוצים לסובב ב  180oאזי נלחץ פעמיים על הכפתור  .90oמה עם סיבוב לכיוון השלישי? נלחץ על הכפתור שלוש
פעמים.
 .16נמשיך עם בעיית מט העזר ,עוד לא סיימנו איתה .בבעיה זו קיים פתרון אחר אם מעבירים את הפרש הלבן העומד ב -ד3
אל ח ,6כלומר ,יש בבעיה "תאום" .תוכנת  Fancyיודעת לתת מענה גם לזה מבלי שיהיה צורך לשנות את העמדה ולפתור
שוב .נלחץ על הלשונית  Twinהמסומנת בעיגול למטה.

שימו לב שהזזתי את הצריח הלבן אל א,7
נחמד יותר שהוא עומד בקצה הלוח

נלחץ על מנת לקבל את התפריט (מסומן בעמוד הבא בחץ אדום) ואנו מקבלים את הדבר הבא

על מנת להכניס תאום בו מזיזים כלי מערוגה אחת לערוגה אחרת נבחר באפשרות הראשונה ,קליק עליה ונקבל

מכאן יש ללחוץ על הכפתור  Addהמוקף למעלה בעיגול אדום .פעולה זו מעבירה את הטקסט אל השדה שלמעלה.

עכשיו עלינו לכתוב את התאום במקום הנכון .אנו רוצים להזיז את הפרש שעומד על ד 3אל ח .6נשנה את הטקסט בשדה כך
שמה שיהיה כתוב זה

מאד פשוט :מזיזים את מי שעומד על ד 3אל ח.6
עכשיו נחזור ונפתור עם  .Popeyeנקבל את התוצאה הבאה

אנו מקבלים את התוצאה באופן מסודר וברור וניתן לראות שבתאום יש פתרון יחיד – זה הפתרון בו אנחנו מעוניינים
הפרש השחור נע אל ד 7ומבצע שם סגירה עצמית ואז הרגלי השחור נע אל ו ,6מבצע סגירה עצמית על הערוגה שנעזבה על
ידי הפרש וחוסם את הרץ השחור ח .4הלבן בתורו נוסע עם הצריח אל א 8ונותן מט על ה .8פתרון עם אסטרטגיה זהה לזו של
הראשון .אם נבדוק נראה שהרגלי ו 7והרץ ח 4חוסמים זה את זה על ו 6בשני הפתרונים .זה ממש "גרימשואו" אבל כשזה בין
רץ לרגלי זה נקרא "פיקאביש".
נוכל עכשיו להעתיק את הפתרון אל שדה ה  Solutionבחלום המרכזי של .Fancy
נשים לב שיש אפשרויות רבות ליצירת תאומים :הוספה או הורדה של כלים ,שינוי צבע של כלי ,וניתן גם להוסיף כל מספר
של תאומים על ידי יצירת שורות חדשות .על ידי שימוש בתאומים המתחילים ב  contניתן להגדיר תאומים "מתגלגלים",
כאלה הנוצרים מהעמדה שלפניה (כאשר יש יותר משניים).
בעמוד הבא נראה את התוצר של מה שעשינו עד כה

אם נלחץ על הלשונית  Itemנוכל לראות את כל הפרטים שמילאתי עבור בעיה זו שחיברתי לפני כמה שנים...

אנחנו רואים שבקובץ שעבדנו עליו יש שני פריטים ,2 items ,כמו שמסומן בתחתית מימין (מוקף בעיגול).
בחלונית הקטנה המסומנת בחץ אדום נראה שאנחנו על פרט מספר .2

 .17מעבר בין פריטים – בין הבעיות ששמרנו באותו קובץ.
נבחן עכשיו בהגדלה את שורת התפריט הזאת:

יש לנו ארבעה חיצים המאפשרים לעבור במהירות בין הבעיות ששמרנו.
החץ האדום מסמן את המעבר לבעיה הקודמת
החץ הירוק – מעבר לבעיה הבאה
החץ הסגול – מעבר לבעיה האחרונה
החץ הכחול – מעבר לבעיה הראשונה.
אפשר לשמור אלפי בעיות בקובץ אחד ויש דרכים שונות לעבור ביניהן .דרך נוספת היא לכתוב את מספר הבעיה בתיבה בה
כתוב  2ואז ללחוץ על החץ הזוויתי (מוקף בעיגול) ונגיע מיד לבעיה הדרושה.
יש אפשרויות נוספות והקוראים מוזמנים לבחון את הכפתורים מימין לזה המסומן בחץ הסגול.

ו .פרסום
תוכנת  Fancyכוללת אפשרויות לפרסם את הבעיות ששמרנו בה באופן פשוט ויעיל.
 .1יצירת תמונה של הדיאגרמה.
אמנם כל מי שעובד מספיק עם מחשבים מכיר את האופציה של "צילום מסך" שתמיד ניתן להשתמש בו ,אך יש אפשרות
ליצירה מהירה של קובץ תמונה של הדיאגרמה.

נלחץ על כפתור ה  Exportהמסומן למעלה בעיגול אדום.

נקבל את החלון הבא

האפשרויות כאן מאד אינטואיטיביות .קליק על הכפתור  Copy diagram 218 x 218יעתיק אל ה ( clipboardזיכרון
המחשב) את התמונה של הדיאגרמה בפורמט  .jpegנוכל להדביק את הדיאגרמה לכל מקום שנרצה .נוח מאד לעשות זאת
בתוכנת  WORDשם נוכל להוסיף טקסט כרצוננו ולהכין קובץ מסודר עם הבעיה .ניתן להעתיק מאותו חלון כל פריט טקסט
נוסף .לדוגמא ,הכנתי את בעיית מט העזר על ידי העתקת הדיאגרמה והטקסט כך:
Paz Einat
Al Hamishmar 1975

)(5+5
Twin Move d3 h6

H#2
)a

1.Sf6-d5 Bh1-f3 2.Bh4-f6 Bf3-g4 #
b) wSd3-->h6
1.Sf6-d7 Ra7-a8 2.f7-f6 Ra8-e8 #
Pickabish

אני מעדיף לערוך את הבעיה באופן יותר אישי כך:
Paz Einat
Al Hamishmar 1975

H#2

5+5
b) wSd3h6

a) 1.Sd5 Bf3 2.Bf6 Bg4 #
b) 1.Sd7 Ra8 2.f6 Re8 #
Pickabish
 .2אפשרות נוספת היא שימוש בכפתור .Print
ניתן כמובן להדפס ישירות או ליצור קובץ  pdfשבו תהיה הבעיה כפי שתוכנת  Fancyיוצרת.

ז .אפשרויות מתקדמות
בעזרת תוכנת  Popeyeניתן לבדוק (לפתור) מספר גדול מאד של סוגים של בעיות אגדתיות.
זה כולל:
 .1סוגים שונים בעיות :בעיות סריאליות ,מט עזר לדעת ,בעיות רפלקס ועוד.
 .2מגוון גדול של כלים אגדתיים כמו  grasshopperו nightrider -הנמצאים כבר בשורת הכלים ,אך גם סוגי כלים רבים
אחרים .נלמד על זה בהזדמנות אחרת.
 .3תנאים אגדתיים circe ,maximomer :ועוד המון אחרים – כל אלה נמצאים תחת  Conditionונלמד גם על זה בהזדמנות
אחרת.

