בעזהשי"ת

אריינפיר
~ בעסיק סעטינג'ס ~
אי די ערשטע לעקציע וועל מיר מיט אייבערשט 'ס היל פרוביר איבערצוגיי די פארשידענארטיגע בעסיק
סעטינג'ס ,וואס "ווארד" שטעלט צו אוי צו קענע אויסשטעל דע בלעטל או די טעקסט אוי א שיינע או
רייכע פארמאט ,נאר קוד וועל מיר דא מאכ א קורצ איבערבליק איבער א "ווארד" דאקומענט ,או איבער די
פארשידענארטיגע סעטינג'ס וואס עס איז דא אי א דאקומענט.

וואס איז א "דאקומענט"?
ווע מע עפענט אוי "ווארד" ,עפענט ווארד אוי פו

זי אליינס א נייע "דאקומענט" )א

דאקומענט הייסט אוי אידיש "א בויג " אדער "א פאפיר" ,או א פייל וואס איז אויסגעשטעלט אזוי ווי

"צעטלע" ווערט גערופ א "דאקומענט"( ,אי דע נייע אפענע דאקומענט קע מע
אריינלייג או אויסשטעל טעקסט ,העדער'ס או פאטטער'ס ,טשטארט'ס )טעיבל'ס(,
בילדער ,בארדער'ס או שעדינג ,או נא אסא אסא זאכ וואס מע קע אל! אריינלייג
אי א "ווארד" פייל.
אי די ערשטע לעקציע וועל מיר באהאנדל א פשוט'ער "ווארד" דאקומענט וואס איז
צוזאמענגעשטעלט בלויז פו אותיות )קערעקטער'ס( ,ווערטער ,פאראגראפ  ,או
סעקשא 'ס ,א קיי שו פרעמדע אריינגעלייגטע אביעקט )אריינגערעכנט נומערירונג,
העדער'ס או פאטטער'ס ,וכדו'(.

וואס איז א "סעטינג"?
א "סעטינג" איז די באדייט א זא וואס ווערט אנגעשטעלט \ אוועקגעשטעלט אוי א
געוויסע וועג ,דאס הייסט ווע מע שטעלט א א געוויסע זא אז עס זאל באקומע א
מאס פו די פארשידענע סייזעס ,מארדזשי 'ס או אינדענט'ס,
געוויסע אויסזעה )צו ביישפיל די ָ
אדער די אויסזעה פו דע אות ,א.א.וו ,(.אדער אז מע שטעלט א דע פראגרא אז ער זאל
טו געוויסע זאכ אי געוויסע אומשטענד )צו ביישפיל די פארשידענע אויטא קארעקט אפציעס,
או די אנדערע אפציעס וואס געפונע זי אי "ווארד אפשע 'ס" ,ווי אוי די פארשידענע נומבערינג

אפציעס ,א.א.וו.(.
עס איז דא געוויסע סעטינג'ס וואס ווער אנגערופ אי קאמפיוטער שפרא
"אטריביוטס" ,אבער מיר וועל אלעס רופ מיט ש הכולל )אדער ש המושאל( "סעטינג'ס".

די פארשידענארטיגע סעטינג'ס אי א דאקומענט
אי יעדע דאקומענט איז פארהא פיר סארט סעטינג'ס ,ווי פאלגענד:
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דאקומענט סעטינג'ס  -דאס זענע די סעטינג'ס וואס זענע די זעלבע אי דע
גאנצ דאקומענט ,וואס מע קע זיי נישט אנשטעל אי איי חלק פו דע
דאקומענט אנדערש ווי אי די אנדערע חלק.
סעקשא סעטינג'ס  -דאס זענע סעטינג'ס וואס מע קע איינשטעל אי יעד
סעקשא באזונדער ,או מע קע זיי אנשטעל אי יעד סעקשא אנדערש.
פאראגרא סעטינג'ס  -דאס זענע סעטינג'ס וואס מע קע טויש פו איי
פאראגרא צו צווייט .
קערעקטער סעטינג'ס  -דאס זענע סעטינג'ס וואס מע קע איינשטעל אנדערש
ביי יעדע קערעקטער אפילו אי דע זעלב פאראגרא.
א געווענליכע "ווארד" דאקומענט )וואס האט נאר טעקסט(

יעדע סעטינג וואס איז דא אי
פאלט אריי בלויז אונטער איינס פו די אויבנדערמאנטע קאטעגאריעס ,אויב איז דאס א
"פאראגרא סעטינג" דא וועט די גאנצע פאראגרא זיי אנגעשטעלט די זעלבע ,או
דע קומענדיג פאראגרא וועט מע קענע אנשטעל אנדערש ,ווייטער אויב איז דאס א
"סעקשא סעטינג" דא וועט די גאנצע סעקשא זיי אנגעשטעלט די זעלבע ,או אנדערע
סעקשא 'ס וועט מע קענע אנדערש אנשטעל  ,או דאס זעלבע איז מיט די "דאקומענט
סעטינג'ס" אז מע קע זיי נישט טויש אי איי חלק דאקומענט אנדערש ווי אי די
אנדערע חלק )אזוי ווי שוי פריער דערמאנט(.
ווייל פונקט ווי ביי "קערעקטער סעטינג'ס" דאר די גאנצע קערעקטער זיי איי או די
זעלבע סעטינג ,או מע קע נישט מאכ א האלבע אות זאל זיי לאמיר זאג "דעוויד" או
די אנדערע האלבע אות זאל זיי "פרענקראהל" ,אדער אז א האלבע אות זאל זיי
"סופערסקריפט" או די אנדערע האלב זאל זיי "סובסקריפט" ,די זעלבע זא ביי
"פאראגרא סעטינג'ס" מוז אוי די גאנצע פאראגרא זיי די זעלבע סעטינג ,או מע
קע נישט מאכ א האלבע פאראגרא איי סעטינג או די אנדערע האלב א צווייטע ,או
דאס זעלבע איז ביי "סעקשא סעטינג'ס" או ביי "דאקומענט סעטינג'ס".
אי די קומענדיגע קאפיטלע וועל מיר בעז"ה איבערגיי א חלק פו די דערמאנטע
סעטינג'ס ,או מיר וועל פרוביר מסביר צו זיי וויאזוי מע קע ריכטיג אויסנוצ יעדע
סעטינג או אפשע וואס "ווארד" שטעלט צו.

אינהאלט פו די ערשטע לעקציע
אי די לעקציע איבער "בעסיק סעטינג'ס" וועל מיר האב בעז"ה זיב קאפיטלע  ,ווי
פאלגענד:

אריינפיר ~ בעסיק סעטינג'ס ~
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קאפיטל  :1שאפ ווערטער ,פאראגראפ ,סעקשא
אי דע קאפיטל וועט ערקלערט ווער די פארשידענע וועג וויאזוי מע קע צוטייל
צוויש ווערטער ,פאראגראפ  ,או סעקשא 'ס ,או וויאזוי מע שטעלט זיי צוריק צוזאמע
אז זיי זאל צוריק ווער איינס.
אי דע איז אריינגערעכנט א איבערבליק איבער די פארשידענע סארט "ברעיק'ס" וואס
איז דא ,או איבער פארשידענע "ספעשיל קערעקטער'ס" )אדער ווי עס ווערט אפטמאל
אנגערופ "הידדע קערעקטער'ס"( ווי "פאראגרא מארק'ס" "הייפאנעישא " או דאס גלייכ .

קאפיטל  :2קערעקטער סעטינג'ס
אי דע קאפיטל וועט ערקלערט ווער די פארשידענארטיגע קערעקטער סעטינג'ס וואס
געפונע זי אי די  HOMEטעב ,אי די  FONTקעסטעלע ,ווי אוי אי די  FONTפאפ-אפ
ווינדאו.
אי דע איז אריינגערעכנט די גרויס ,ברייט ,או דיקקייט פו די אות ,או וואו אוי די
שורה די אות זאל ליג )הוי צו נידריג צו אי די געהעריגע פאזיציע( ,או דאס גלייכ .

קאפיטל  :3פאראגרא סעטינג'ס
אי דע קאפיטל וועט ערקלערט ווער די פארשידענע פאראגרא סעטינג'ס וואס
געפונע זי אי די  PARAGRAPHקעסטעלע אי די  HOMEטעב או אי די PAGE LAYOUT
טעב ,או אוי אי די  PARAGRAPHפאפ-אפ ווינדאו.
אי דע איז אריינגערעכנט ,די ליעדינג צוויש די שורות ,די אינדענט'ס ,יתו ואלמנה
קאנטראל ,או אזוי ווייטער.

קאפיטל  :4טעב'ס
אי דע קאפיטל וועט ערקלערט ווער די פונקציעס פו א טעב ,או פארוואס די טעב'ס
זענע געמאכט ,או די פילע וועג וויאזוי מע קע דאס נוצ .

קאפיטל  :5סעקשא'ס סעטינג'ס
אי דע קאפיטל וועט ערקלערט ווער פארשידענע סעטינג'ס וואס געפונע זי אי די
 PAGE SETUPקעסטעלע אי די  PAGE LAYOUTטעב ,או אי די  PAGE SETUPפאפ-אפ
ווינדאו.
אי דע איז אריינגערעכנט ,די פעידזש סייז ,מארדזשי 'ס ,קאלו'ס ,או דאס גלייכ .
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קאפיטל  :6בארדער'ס או שעדינג'ס
אי דע קאפיטל וועט ערקלערט ווער וויאזוי מע לייגט ארוי בארדער'ס או שעדינג'ס
אוי די פעידזש ,אוי א געוויסע סעקשא  ,אוי א איינצעלנע פאראגרא ,אדער אוי
טעקסט )בארדער'ס איז פרעי'ס ]אוי אידיש "גרעניצ " ,[...או שעדינג'ס איז א הינטערגרונד
]בעקגראונד[ קאליר(.

קאפיטל  :7דאקומענט סעטינג'ס
אי דע קאפיטל וועט ערקלערט ווער א חלק פו די ריזיגע אויסוואל פו סעטינג'ס וואס
איז דא אי דע  WORD OPTIONSווינדאו )עס ליגט אונט פו די אפיס מעניו ,נעב "עקזיט ווארד"(.
התנצלות :די אלע אנווייזונגע או לעקציע'ס ווער געגעב אוי ווארד  '07או  ,'10די אלטע ווערסיע פו  '03האב
אי שוי כמעט פארגעס וויאזוי עס קוקט אויס ,או די נייע ווערסיע פו  '13האב אי נא קיינמאל נישט
געהאט די זכי' צו זעה  .ואתכ הסליחה

