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Generovanie var. a špec. symbolov

Generovanie variabilných a špecifických symbolov pre bankové spojenie podľa
zadaného pravidla
Za účelom možnosti generovania variabilných a špecifických symbolov bol vytvorený
nástroj, ktorý pomocou pravidla a použitím premennej vygeneruje príslušný symbol.
K dispozícii sú dva druhy pravidiel:
{konstanta}
{prefix}$Z:M{suffix}|C
konstanta
Pravidlo {konstanta} slúži na generovanie konštantnej hodnoty, kde konstanta je
reťazec pozostávajúci zo znakov a-z A-Z 0-9 a znaku “_”. Použitie interpunkcie nie je povolené.
Príklad správneho použitia: {aB_3} -> aB_3
Príklad nesprávneho použitia: {á B!}
{prefix}$Z:M{suffix}|C
Pravidlo {prefix}$Z:M{suffix}|C slúži na generovanie symbolov s použitím
externej premennej, kde prefix a suffix sú reťazce pozostávajúce zo znakov a-z A-Z 0-9 a
znaku “_”. Použitie interpunkcie nie je povolené. Štruktúra pravidla je pevne definovaná, poradie
jeho prvkov nie je možné meniť.
Popis prvkov pravidla:










{prefix} a {suffix} – jediné nepovinné prvky pravidla. Reťazce, ktoré budú pred (za)
dosadenou externou premennou
$ - pozícia pre dosadenie externej premennej
Z - celé číslo hovoriace o dĺžke podreťazca externej premennej. Kladným číslom získame
podreťazec zo začiatku premennej, záporné číslo vráti podreťazec od konca externej
premennej. 0 nedosadí premennú vôbec (ďalšia možnosť, ako generovať konštanty)
: - označuje pozíciu modifikátora písma M
M - modifikátory na úpravu veľkosti písma externej premennej
◦ L – lowercase - všetky písmená malé
◦ U – uppercase - všetky písmená veľké
◦ C – capital - prvé písmeno veľké, ostatné malé
◦ N – no change - nebude vykonaná žiadna zmena
| - označuje pozíciu doplňujúceho znaku C
C - znak, ktorý bude dosadený v prípade, že absolútna hodnota čísla Z je vačšia ako dĺžka
externej premennej. Ak je Z menšie ako 0, znak bude dopĺňaný na začiatok podreťazca, inak
bude dopĺňaný na koniec podreťazca
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Príklady: za externú premennú dosadíme aBcD23Gh
Základný tvar pravidla s použitím prefixu aj sufixu:
{aB_1}$-6:C{1dEf}|0 -> aB_1Cd23gh1dEf
Pravidlo bez prefixu:
$6:U{qRgD}|0 -> ABCD23 qRgD
Pravidlo bez sufixu:
{aWd}$6:L|_ -> aWdabcd23
Pravidlo bez prefixu a suffixu:
$-6:C|0
-> Cd23gh
Doplnenie znaku pri krátkej externej premennej:
$-10:C|x -> Xxabcd23gh
$10:L|0
-> abcd23gh00
Iný spôsob vytvorenia konštanty:
{aWd}$-0:N|x -> aWd
$0:N{aWdR_}|x -> aWdR_
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