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דריטע לעקציע
~ פאראגראף סעטינג’ס ~

וואס איז דאס פאראגראף סעטינג’ס
פונקט ווי עס איז דא סעטינג’ס וואס מען קען איינשטעלן אויף יעדן קערעקטער באזונדער ,ווי
מיר האבן אויסגעשמועסט אין אונזער פריערדיגע לעקציע ,איז אויך דא סעטינג’ס וואס מען
שטעלט איין אויף די גאנצע פאראגראף ,און דאס קען מען איינשטעלן ביי יעדן פאראגראף
אנדערש ,אבער אין איין פאראגראף קען מען נישט מאכן איין חלק אנדערש ווי די צווייטע.
אזוי ווי ביי די קערעקטער
סעטינג’ס ליגן אויך אלע
פאראגראף סעטינג’ס אין
קעסטעלע
דעם
 PARAGRAPHוואס געפינט
זיך אין דעם  HOMEטעב )זעה בילד( ,טייל פון די סעטינג’ס ליגן דארטן אפן אין דעם ריבען ,און
טייל פון זיי ליגן אין דעם  PARAGRAPHווינדאו.
צו עפענען דעם  PARAGRAPHווינדאו דארף מען
דרוקן אויף דעם קליינעם עראו וואס איז דא ביים
רעכטן עק אונטן פון דעם קעסטל )זעה בילד( ,די
פאראגראף ווינדאו קען מען אויך עפענען דורך
געבן א רייט קליק )איך האף אז יעדער ווייסט וואס עס
מיינט( אויף די טעקסט וואס מען וויל טוישן די
סעטינג’ס דערפון ,און אויסקלויבן די אפציע
 PARAGRAPHפון די דראפ דאון מעניו וואס קומט
ארויף ,דאס עפענט אויף דעם זעלבן PARAGRAPH
ווינדאו.
אין דעם  PARAGRAPHווינדאו )אדער דייאלאג באקס,
ווי עס הייסט אפיציעל( ,איז אויך דא צוויי טעב’ס )זעה

בילד( ,איין טעב הייסט  SPACING AND INDENTSאון
די אנדערע הייסט .BREAKS PAGE AND LINE
נ.ב .ביטע נעמט אין אכט ,אז די בילדער אין דעם לעקציע זענען גענומען פון ווארד  ,’13אין
אנדערע ווערסיעס קען דאס אויסזעהן עטוואס אנדערש.

אין די שיעורים ליגט אסאך שעות און קאפ און מוח ,און איך גיב נישט קיין רשות עס צו פארשפרייטן אויף סיי וועלכן אופן ,אדער צו מאכן דערפון א ביכל,
אדער צו טון דערמיט סיי וועלכע אנדערע זאך אויסער עס צו דאונלאדען און ליינען .איך גיב אבער יא רשות צו שיקן אדער צו געבן דעם פייל פאר א חבר
אויף א פריוואטן אופן )נישט עס ארומשיקן צו א ליסטע וכדומה(.
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טעקסט אליינמענט
די ערשטע אפציע איבער וואס מיר וועלן רעדן איז די פאראגראף אליינמענט ,דאס מיינט צו
וועלכע זייט פון פאפיר די טעקסט זאל זיך האלטן ,די אפציע געפונט זיך אין דעם ריבען ,אויך
איז דאס די ערשטע אפציע אין דעם פאראגראף דייאלאג באקס )זעה בילדער פריער( ,עס איז דא
פיר אפציעס:
♣

♣
♣

♣

 – RIGHTדי טעקסט זאל זיך האלטן צו די רעכטע זייט .א שורה וואס
איז נישט פול ביזן סוף ,וועט בלייבן ליידיג אויף די לינקע זייט ,און
די שורות וועלן זיין אייניג בלויז אויף די רעכטע זייט.
 – LEFTדי טעקסט זאל זיך האלטן צו די לינקע זייט .די שורות וועלן
נאר זיין אייניג אויף די זייט ,און נישט אויף די רעכטע זייט.
 – CENTEREDדי טעקסט זאל זיך האלטן אינמיטן .די שורות וועלן
נישט זיין אייניג אויף קיין איין זייט ,און אויב א שורה וועט נישט זיין
פול ,וועט בלייבן סיי פון די רעכטע זייט און סיי פון די לינקע זייט די
זעלבע סאך ליידיג פלאץ.
 – JUSTIFIEDדי שורות זאלן זיך אויסגלייכן אויף ביידע זייטן .אויב א
שורה איז נישט אינגאנצן פול אבער עס האט אבער נישט קיין פלאץ
פאר נאך א ווארט ,וועט די קומענדיגע ווארט אראפגיין אויף די
נעקסטע שורה ,און די שורה וועט זיך אויסציען ביז עס וועט זיך אויסגלייכן אויף ביידע
זייטן מיט די איבריגע שורות .די לעצטע שורה פון די פאראגראף וועט זיך אבער נישט
אויסציען ,עס וועט נאר זיין אזוי לאנג לויט וויפיל טעקסט עס איז דא דערין.
מען קען מאכן אז די לעצטע שורה זאל זיך אויך אויסגלייכן מיט די איבריגע אויף ביידע
זייטן ,דורך מאכן א מענועל ליין ברעיק נאך די לעצטע שורה מיט ) ,SHIFT+ENTERאגב,
מען קען אנשטעלן ביי  OPTIONS WORDאז אפילו נאך א מענועל ליין ברעיק זאל די שורה זיך נישט
אויסציען(.

טעקסט דירעקשאן
נוצט די אפציע איינצושטעלן צו די טעקסט זאל לויפן פון לינקס צו רעכטס )אזוי ווי

ענגליש( אדער פון רעכטס צו לינקס )אזוי ווי אידיש( .די אפציע געפונט זיך אין דעם
ריבען ,און איז די דריטע אפציע אין די פאראגראף
דייאלאג באקס )זעה בילדער(.
נעמט אין אכט אז דאס האט גארנישט מיט די אליינמענט ,כאטשיג עס קען אויסזעהן אויפן
ערשטן בליק ווי די זעלבע זאך .עס איז א גרויסע חילוק בשעת’ן טייפן ,פון וועלכע זייט די שורה
הייבט זיך אן .אין דעם ווענדט זיך צו דער פעדער )קורסער( זאל פארן בשעת’ן שרייבן ,אדער די
ווערטער זאלן פארן .אויך ווען די אליינמענט איז אנגעשטעלט אויף  ,JUSTIFIEDוועט עס מאכן א
אין די שיעורים ליגט אסאך שעות און קאפ און מוח ,און איך גיב נישט קיין רשות עס צו פארשפרייטן אויף סיי וועלכן אופן ,אדער צו מאכן דערפון א ביכל,
אדער צו טון דערמיט סיי וועלכע אנדערע זאך אויסער עס צו דאונלאדען און ליינען ,אויך גיב איך רשות צו שיקן אדער צו געבן דעם פייל פאר א חבר אויף א
פריוואטן אופן )נישט עס ארומשיקן צו א ליסטע וכדומה(.
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גרויסער חילוק ביי די לעצטע שורה פון דעם פאראגראף .אויך וועט עס שטארק אויסקלאפן אין
פאל איר דארפט אריינשרייבן אידישע ווערטער אינמיטן אן ענגלישע זאץ ,אדער פארקערט,
וואס דאן אויב די טעקסט דירעקשאן לויפט פארקערט ווי די עיקר שפראך וואס איר נוצט יעצט,
וועט די טעקסט צופארן אז איר וועט נישט וויסן וואס האט אייך געטראפן.
נעמט אויך אין אכט ,אז אויב טוישט איר די טעקסט דירעקשאן ,וועט זיך אויטאמאטיש אויך
טוישן די אליינמענט פון רעכטס צו לינקס אדער פארקערט )אויב עס איז אנגעשטעלט אויף
 CENTEREDאדער  JUSTIFIEDוועט עס בלייבן וויאזוי עס איז(.

אינדענטעישאן
אן אינדענט איז ווען די פאראגראף )אדער א חלק דערפון( איז אוועקגערוקט פון די פעידזש
מארדזשין מיט א געוויסע מאס ,צום ביישפיל ,אט דער פאראגראף וואס איר ליינט יעצט ,איז
אריינגערוקט אויף די רעכטע זייט א האלבע אינטש פון די רעכטע מארדזשין ,דאס הייסט א
.INDENT RIGHT
פונקט אזוי ווי מען קען מאכן אן אינדענט אויף אריין ,קען מען מאכן אן אינדענט אויף ארויס,
און דאן וועט די נומער זיין א מיינוס ,דאס הייסט אז א האלבע אינטש אויף ארויס וועט זיין א
אינדענט פון  ,-0.5און א האלבע אינטש אויף אריין וועט זיין  0.5אן קיין מיינוס.
עס איז דא עטליכע וועגן וויאזוי צו מאכן אן אינדענט ,די צוויי גרינגסטע וועגן איז אדער דורך די
אינדענט מארקס אויף די ראללער ,אדער אין די פאראגראף דייאלאג באקס .א דריטע וועג איז
אויפן ריבען אין די  LAYOUT PAGEטעב ,אין די
 PARAGRAPHסעקשאן ,אבער דארט קען מען נישט
מאכן די ערשטע שורה אנדערש ווי די איבריגע חלק
פון די פאראגראף )זעה בילדער( .עס איז אויך מעגליך אין געוויסע פעלער צו מאכן אן אינדענט
דורך די טעב קנעפל ,אבער דאס איז נישט וויכטיג
פאר יעצט .נאך א וועג צו גרעסער און קלענער
מאכן אן אינדענט איז דורך די קנעפלעך אויפן
ריבען אין די  HOMEטעב ,אין דעם  PARAGRAPHסעקשאן ,אבער די קנעפלעך זענען זייער נישט
נוצבאר ,ווייל עס רוקט דעם אינדענט נאר מיט א האלבע אינטש אויפאיינמאל ,און נאר אויף די
רעכטע זייט פון די פאראגראף )ווען מען שרייבט פון לינקס צו רעכטס מאכט עס
נאר אויף די לינקע זייט(.
אצינד וועלן מיר אויסשמועסן די אלע אינדענטעישאן אפציעס לויט וויאזוי
זיי ערשיינען אין דעם פאראגראף דייאלאג באקס ,און דערנאך וועלן מיר
ערקלערן וויאזוי די אלע אפציעס זענען מעגליך אויך דורך די אינדענט מארקס אויף דעם
ראללער.
אין די שיעורים ליגט אסאך שעות און קאפ און מוח ,און איך גיב נישט קיין רשות עס צו פארשפרייטן אויף סיי וועלכן אופן ,אדער צו מאכן דערפון א ביכל,
אדער צו טון דערמיט סיי וועלכע אנדערע זאך אויסער עס צו דאונלאדען און ליינען .איך גיב אבער יא רשות צו שיקן אדער צו געבן דעם פייל פאר א חבר
אויף א פריוואטן אופן )נישט עס ארומשיקן צו א ליסטע וכדומה(.
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 RIGHTאון  LEFTאינדענטעישאן
אויף די לינקע זייט אין דעם דייאלאג באקס איז דא צוויי
קעסטעלעך אין וועלכע מען קען אריינשרייבן א נומער ווי גרויס
דער אינדענט זאל זיין )זעה בילד( .ווי געשריבן פריער ,קען דער
נומער זיין א פשוט’ער נומער ,וואס דאן וועט דער אינדענט ווערן
אריינגערוקט אריינציער פון די מארדזשין ,אדער קען די נומער
זיין א מיינוס ,וואס דאן וועט זיך די טעקסט רוקן ארויס פון די מארדזשין.
די נומערן קענען גיין ביז אזוי קליין ווי א הונדערט’סטל פון א אינטש ,דאס מיינט אז מען קען
מאכן אן אינדענט פון נישט מער ווי  0.01פון אן אינטש .אבער גרויס קען עס נאר זיין ביז א
האלבע אינטש ווייניגער ווי די לענג פון שורה ,דאס מיינט אז אויב די שורה איז ברייט 6.5
אינטשעס ,קען מען נאר מאכן די אינדענט )פון ביידע זייטן צוזאמען( ביז  6אינטשעס .אין אנדערע
ווערטער ,די שורה קען נישט ווערן ווייניגער ווי א האלבע אינטש ברייט .דאס איז ווען מען
מאכט דעם אינדענט אויף אריין.
ווען מען מאכט דעם אינדענט אויף ארויס )א מיינוס( ,דאן קען מען גיין ביז אזויפיל ווי 11
אינטשעס אויף איין זייט .ווען מען וויל אבער מאכן אן אינדענט אויף ביידע זייטן ,איז שוין א
חילוק וואו מען מאכט עס .אין די פאראגראף דייאלאג באקס וועט די אינדענט נאר קענען גיין
ביז די טעקסט ווערט  22אינטשעס ברייט )דאס איז די ברייטסטע סייז פעידזש אין ווארד( ,אבער אין די
ריבען אונטער די  LAYOUT PAGEטעב וועט מען יא קענען גיין ביז  11אינטשעס אויף ביידע זייטן,
אפילו דאס קומט אויס מער ווי  22אינטשעס )+11+11די אריגינאלע ברייט פון די טעקסט .פארוואס דאס
איז אזוי? איך ווייס נישט ,א קשיא אויף ווארד ,אפשר אין די שפעטערדיגע ווערסיעס איז דאס שוין אנדערש(.
מיט די אינדענט מארקס אויף די ראללער קען מען נאר ארויסגיין ביז סוף פעידזש ,און מיט די
קנעפלעך אין די ריבען אונטער די  HOMEטעב קען מען בכלל נישט מאכן קיין אינדענט אויף
ארויס.
אונטער די  RIGHTאון  LEFTקעסטלעך ,איז דא אן אפציע  ,INDENTS MIRRORווען די אפציע איז
סעלעקטעד ,מאכט עס אז אין איווען פעידזשעס ) (2,4,6זאלן די אינדענטס לויפן פארקערט ווי
אין די אדד פעידזשעס ) .(1,3,5אנשטאט די אפציעס זאלן זיין  RIGHTאון  ,LEFTטוישט זיך עס צו
 INSIDEאון  ,OUTSIDEדי אינדענט פון  INSIDEוועט זיין אויף די איווען פעידזשעס אויף די רעכטע
זייט ,און אויף די אדד פעידזשעס אויף די לינקע זייט ,און די  OUTSIDEאינדענט וועט זיין
פארקערט .דאס איז גוט ווען מען מאכט א ביכל ,און מען וויל אז געוויסע חלק פון די טעקסט
זאל אלעמאל זיין אוועקגערוקט פון אינווייניג מער ווי די איבריגע ,שטעלט מען אן יענע טעקסט
אז עס זאל האבן ) INDENTS MIRRORאויב וויל מען אלע טעקסט זאלן זיין מער אוועקגערוקט פון אינווייניג
ווי פון אינדרויסן ,איז מער פראקטיש צו מאכן  ,MARGINS MIRRORוואס ארבעט בערך די זעלבע ,מער וועגן דעם
אין די קומענדיגע לעקציע בעז"ה(.

אין די שיעורים ליגט אסאך שעות און קאפ און מוח ,און איך גיב נישט קיין רשות עס צו פארשפרייטן אויף סיי וועלכן אופן ,אדער צו מאכן דערפון א ביכל,
אדער צו טון דערמיט סיי וועלכע אנדערע זאך אויסער עס צו דאונלאדען און ליינען ,אויך גיב איך רשות צו שיקן אדער צו געבן דעם פייל פאר א חבר אויף א
פריוואטן אופן )נישט עס ארומשיקן צו א ליסטע וכדומה(.

60

~ פאראגראף סעטינג’ס ~ דריטע לעקציע
מאכן אנדערש די ערשטע שורה
אויף די רעכטע זייט אין דעם פאראגראף דייאלאג באקס,
איז דא די אפציע צו מאכן די רעכטע זייט פון די ערשטע
שורה אנדערש ווי די איבריגע חלק פאראגראף )ווען מען
שרייבט פון לינקס צו רעכטס  -ענגליש ,איז עס די לינקע זייט( .מען
קען אויסקלויבן אריינצורוקן די ערשטע שורה מער ווי די
גאנצע פאראגראף ,אדער אריינצורוקן אלעס "אויסער" די ערשטע שורה )די הענגינג -
 .(HANGINGדא קען מען שוין נישט מאכן קיין מיינוס ,אויב וויל מען ארויסרוקן די אויבערשטע
שורה ,דארף מען ארויסרוקן די גאנצע פאראגראף ביי די  INTEND RIGHTאפציע אויף די לינקע
זייט פון דעם דייאלאג באקס ,און דערנאך "אריינרוקן" די הענגינג ביי די אפציע  SPECIALאויף די
רעכטע זייט.

טוישן די אינדענט דורך די ראללער
אויף די ראללער געפונט זיך עטליכע שטיקעלעך וואס מען קען רוקן די אינדענט דורך זיי ,איך
וועל זיי רופן "אינדענט מארקס" .אויף די רעכטע זייט )אויף ענגליש ,ביי די לינקע זייט( ,איז פארהאן
אן "ערשטע שורה אינדענט מארק" )די אויבערשטע מארק( ,אונטער דעם איז דא
א "הענגינג אינדענט מארק" ,און נאך אראפציער איז דא א
"פאראגראף אינדענט מארק" וואס מיט דעם קען מען רוקן די
אינדענט פון די גאנצע פאראגראף )אויב די אויבערשטע שורה איז אפגערוקט פון די
אונטערשטע שורה ,וועט זיך דאס נישט טוישן ,ביידע וועלן זיך רוקן די זעלבע סאך( .אויף די לינקע זייט
ווייטער ,איז נאר דא די פאראגראף אינדענט מארק ,ווייל אויף די לינקע זייט קען מען נישט
מאכן די ערשטע שורה אנדערש ווי די איבריגע.
ווען מען רוקט די אינדענט מארק ,וועט זיך עס רוקן א זעכצנטל אינטש אויפאיינמאל )א האלבע

ליין( .איך ווייס נישט פארוואס ,אבער צומאל קען זיך די אויבערשטע פאררוקן ,אזוי אז מען זאל
עס נישט קענען מאכן אייניג מיט די אונטערשטע )עס גייט אדער א משהו אריינציער אדער א משהו
ארויסציער( ,אין אזא פאל דארף מען עס פאררעכטן אין דעם דייאלאג באקס ,דורך אריינלייגן די
פונקטליכע נומער וויפיל מען וויל עס זאל זיין.
עס איז דא נאך א מעגליכקייט אנצושטעלן די אינדענט מער פונקטליך ,אויך דורך די אינדענט
מארקס אויף די ראללער ,דאס איז דורך דרוקן דעם  ALTקנעפל בשעת מען רוקט די מארקס,
וואס דאן קען מען אויך דורך די אינדענט מארקס רוקן בלויז א הונדרעטסטל פון אן אינטש ,אזוי
ווי אין די דייאלאג באקס .אבער עס קען זיין שווער צו מאכן א פונקטליכע נומער אזוי.

אין די שיעורים ליגט אסאך שעות און קאפ און מוח ,און איך גיב נישט קיין רשות עס צו פארשפרייטן אויף סיי וועלכן אופן ,אדער צו מאכן דערפון א ביכל,
אדער צו טון דערמיט סיי וועלכע אנדערע זאך אויסער עס צו דאונלאדען און ליינען .איך גיב אבער יא רשות צו שיקן אדער צו געבן דעם פייל פאר א חבר
אויף א פריוואטן אופן )נישט עס ארומשיקן צו א ליסטע וכדומה(.
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ווען צו נוצן אינדענט
די ערשטע שורה אינדענט קומט זייער גוט צוניץ ,אויף צו העלפן דערקענען וואו א פאראגראף
הייבט זיך אן ,עס איז דא עטליכע אנדערע אפציעס דערפאר ,אריינגערעכנט "פאראגראף
ספעיסינג" איבער וועלכע מיר וועלן באלד רעדן .אסאך מאכן די ערשטע ווארט פון א
פאראגראף גרעסער ,און אודאי איז דא דער באוואוסטער "חלון" וואו די צווייטע שורה איז
אריינגערוקט ביז נאך די ערשטע ווארט פון די אויבערשטע שורה .אבער פון די אלע אפציעס איז
דאס געווענליך די מערסטע פראקטיש ווען עס האנדלט זיך אין ווארד דאקומענטס.
די הענגינג אינדענט ,ביי וועלכע די ערשטע שורה שטעקט זיך ארויס פון די פאראגראף ,קומט
בעיקר צוניץ ביים מאכן ליסטעס ,וואו מען וויל אז דער נומער אדער דער בולעט זאלן זיך
ארויסשטעקן אויף די רעכטע זייט פון די ליסטע )זעה ווייטער מער איבער ליסטעס(.
אויך קומט די אינדענט אפציע אריין זייער פראקטיש ,ווען מען וויל אפטיילן געוויסע חלקים פון
די דאקומענט פון אנדערע חלקים ,אז מען זאל דערקענען אז דאס איז א באזונדערע \
ספעציעלע זאך ,אין אזא פאל מאכט מען אז די ספעציעלע טעקסט זאל זיין אביסל
אריינגערוקט מער ווי די געווענליכע טעקסט ,אזוי דערקענט מען אז דאס איז עפעס ספעציעל
)זעה די קעפלעך אין דעם דאקומענט וויאזוי זיי שטעקן זיך ארויס צו די רעכטע זייט ,דאס איז וויבאלד די
גאנצע טעקסט האט א  0.5אינדענט אויף די רעכטע זייט(.

דיסקלעימער!
אלעס וואס איך שרייב איז נאר וויאזוי "עס דארף צו זיין" אונטער נארמאלע אומשטענדן ,אבער "ווארד" איז נישט
אלעמאל "נארמאל" און אסאך מאל קען ער טון "אבנארמאלע זאכן" וואס מען דארף קענען דעם פראגראם זייער
גרינטליך )בעסער ווי איך קען עס( צו קענען כאפן פארוואס ער טוט דאס ,ממילא נעם איך נישט קיין אחריות אויף קיין
שום זאך וואס איך שרייב ,אז "ווארד" וועט טאקע ווי א גוט קינד אלעמאל פונקציאנירן פונקט ווי די פארשריפטן … דער
דיסקלעימער איז גילטיג אויך אויף אלע פריערדיגע און ווייטערדיגע לעקציעס!
די שיעורים ווערן געגעבן בעיקר אויף ווארד  ,’07און די בילדער זענען אויך פון די ווערסיע ,די שפעטערדיגע ווערסיעס
קענען זיין אביסל אנדערש מיט פארשידענע זאכן.

אין די שיעורים ליגט אסאך שעות און קאפ און מוח ,און איך גיב נישט קיין רשות עס צו פארשפרייטן אויף סיי וועלכן אופן ,אדער צו מאכן דערפון א ביכל,
אדער צו טון דערמיט סיי וועלכע אנדערע זאך אויסער עס צו דאונלאדען און ליינען ,אויך גיב איך רשות צו שיקן אדער צו געבן דעם פייל פאר א חבר אויף א
פריוואטן אופן )נישט עס ארומשיקן צו א ליסטע וכדומה(.

