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~ צוטיילן ווערטער ,פאראגראפן ,און סעקשאן'ס ~
צוטיילן ווערטער
זיכער פארשטייט איר נישט וואס די רעדע איז ,וואס איז דא צו רעדן וועגן צוטיילן ווערטער? ווען
מען מאכט א ספעיס נאך א ווארט ווערט א נייע ווארט ,נישט אזוי?
דער תירוץ איז ,אז עס איז אמת אז ספעיס טיילט אפ פון איין ווארט ביז די צווייטע ,אבער עס
איז דא נאך אסאך זאכן וואס טיילן אפ צווישן ווערטער ,און אפילו ספעיס אליינס איז אויך נישט
אזוי פשוט ,אזוי ווי מיר וועלן באלד זעהן.

וויאזוי ווערן צוויי ווערטער אפגעטיילט איינס פון צווייטן
ווען מיר ווילן סעלעקטן אדער לייגן פארמעטינג אויף איין געוויסע ווארט ,אדער אויף עטליכע
ווערטער ,איז דא עטליכע וועגן וויאזוי צומאכן "ווארד" זאל באטראכטן א ווארט אז עס איז
פארטיג:
 לייגן א ספעיס  -דאס איז די פשוט'סטע וועג ,ווען "ווארד" באגעגענט זיך מיט א ספעיס,
דאן ווייסט ער אז די פריערדיגע ווארט איז פארטיג.
 א פאראגראף מארק  -ווען א פאראגראף ענדיגט זיך ,דארף מען נישט מאכן קיין ספעיס
נאך דעם ווארט ,נאר ווען "ווארד" טרעפט א פאראגראף מארק ,ווייסט ער אז די ווארט
איז פארטיג.
 א ספעציעלע קערעקטער \ סימבאל  -ווען "ווארד" טרעפט א קערעקטער וואס לויט זיין
מיינונג באלאנגט עס נישט אינמיטן א ווארט ,דאן נעמט ער אן אז די פריערדיגע ווארט
האט זיך געענדיגט פאר דעם קערעקטער ,און נאך די קערעקטער הייבט זיך אן די
קומענדיגע ווארט ,אין אנדערע ווערטער ,דער ספעציעלע קערעקטער איז נישט קיין
חלק פון א ווארט ,דאס איז אזוי ווי א ווארט פאר זיך.
אין דעם זענען אריינגערעכנט די פאלגענדע קערעקטער'ס^%$#@!.?,"/ \ []{} :
&*)( <> ;~+=_ -און נאך.
ביטע נעמט אין אכט אז די ספעציעלע קערעקטער'ס ווען זיי זענען איינער נעבן די צווייטע
"ווערן זיי יא באטראכט ווי איין ווארט" ,אין לשה"ק מיינט דאס "ספעציעלע קערעקטער
לספעציעלע קערעקטער מצטרף ,קערעקטער לספעציעלע קערעקטער לא מצטרף."...
פון די אנדערע זייט ,געהעריגע קערעקטער'ס מעגן זיי זיין פון שבעים לשון וועלן זיי יא
באטראכט ווערן דורך "ווארד" אזוי ווי איין ווארט ,אפילו זיי זאלן זיין נומערן מיט אידישע און
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 ארומצושיקן צו א ליסט וכדומה(.

6
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לשה"ק אותיות אינאיינעם ,ווילאנג "ווארד" טרעפט נישט איינע פון די אויבנדערמאנטע
"אפשטעלער'ס" בלייבט דאס ביי אים איין גרויסע ווארט )צ.ב .די ווארט "ערשט "ST1ווערט באטראכט
ווי איין לאנגע ווארט(.
איך ווייס נישט אויב איר האט באמערקט אבער דער אויבנשטרעכל האב איך נישט
אויסגערעכנט צווישן די וואס צוטיילן א ווארט .ווייל ביים סעלעקטן אדער ביים טוישן סעטינג'ס,
ווערט דאס באטראכט אלץ א חלק פון די ווארט ,דאס וועט מאכן א גרויסע חילוק ווען מען וויל
שטארק דרוקן א ווארט און מען לייגט ארויף דערויף אויבשטרעכלעך ,דארף מען וויסן אז אויב
מען לייגט א דאפלטע אויבנשטרעכל " דאן ווערט דאס באטראכט אלץ א ווארט פאר זיך ,אבער
ווען מען לייגן איין שטרעכל ' דאן ווערט דאס באטראכט אלץ א חלק פון די ווארט.

וואס איז א נפקא מינה וואו די ווארט ענדיגט זיך?
איך בין זיכער אז עס איז דא וואס טראכטן ,וואס איז דאס פונקטליך א נפקא מינה וואס "ווארד"
באטראכט אלץ איין ווארט? דער עיקר איז אז דער וואס ליינט דאס ווייסט צו עס איז איין ווארט
צו נישט .דער אמת איז אבער נישט אזוי ,עס מאכט א גרויסע חילוק ביי אסאך זאכן ,צום
ביישפיל:
 ביים סעלעקטן  -ווען מען סעלעקט איין ווארט ,וועט "ווארד" סעלעקטן נאר וואס ער
באטראכט אלץ איין ווארט.
 ביים טוישן סעטינג  -מען קען טוישן די קערעקטער סעטינג'ס פון א גאנצע ווארד
אויפאמאל אויב די פוינטער איז אינמיטן די ווארט ,אבער אויב "ווארד" באטראכט דאס
ווי צוויי ווערטער ,דאן נישט נאר וואס נישט די גאנצע ווארט וועט זיך טוישן ,נאר אויב
דער פוינטער ליגט נעבן די ספעשל קערעקטער ,וועט זיך גארנישט טוישן אויסער די
טעקסט וואס מען גייט יעצט שרייבן )מיר וועלן שפעטער צוריקקומען צו דעם(.
 ביי פיינד ריפלעיס  -ווען מען וויל טרעפן א ווארט ,און מען קלויבט אויס אין דעם פיינד
קעסטל אז עס זאל נאר טרעפן גאנצע ווערטער )און נישט קיין האלבע( ,דאן וועט ער
טרעפן ווערטער אפילו זיי זענען צוגעטשעפעט צו איינער פון די אויבנדערמאנע
קערעקטער )וואס אנבאלאנגט פיינד ריפלעיס ,ווערט אויך אן אויבנשטרעכל באטראכט ווי עפעס
וואס צוטיילט די ווארט(.
טראץ דעם וואס ווען עס האנדלט זיך פון טוישן די סעטינג'ס פון די ווארט וועט "ווארד" נישט
באטראכטן די אלע צייכענעס ווי א חלק פון דעם ווארט ,מיט דעם אלעם ,ווען עס קומט צו די
סוף פון א שורה ,וואס דער מנהג אין "ווארד" איז אז ווען דער לעצטער ווארט אויף די שורה האט
שוין נישט קיין פלאץ ,וועט דאס אויטאמאטיש אראפטאנצן אויף די קומענדיגע שורה ,דאן וועט
"ווארד" יא צוטיילן די שורה דוקא ביי א ספעיס ,ווייל ער פארשטייט אז דער סימבאל כאטשיג
ער מוז נישט אלעמאל זיין א חלק פון די ווארט ,דאך האט מען דאס זיכער צוזאמענגעשטעלט
פאר א סיבה ,און ער נעמט אן אז מען וויל נישט אז עס זאל אפגעטיילט ווערן.
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 ארומצושיקן צו א ליסט וכדומה(.

ערשטע לעקציע ~ צוטיילן ווערטער ,פאראגראפן ,און סעקשאן'ס ~

7

אן אויסנאם וועט זיין מיט דעם "הייפאן" סימבאל )א פלאכע שטרעכעלע ( - :וואס ביי דעם וועט ער
יא אראפגיין א שורה ,אבער אזוי ווי דאס איז א סוגיא פאר זיך ,וועלן מיר באלד ווידמען פאר
דעם א באזונדערע ארטיקל.
אויך ביי "ווארד קאונט" )מיר וועלן נאך צו דעם אלעם שפעטער צוריקקומען בעז"ה( ,וועט "ווארד" ציילן
נאר ספעיסעס )אדער ברעיק'ס און פאראגראף מארק'ס( ,דאס הייסט אז א לאנגע ווארט אן קיין
ספעיס ,אפילו אויב עס האט הונדערט סימבאלן אינצווישן וועט עס "ווארד" דאך רעכענען אלץ
"איין ווארט".

באקענט זיך מיט דעם "ספעיס"
א ספעיס איז א אינטערסאנטע קערעקטער ,מיט עטליכע זאכן.
 די ברייט  -א געווענליכע קערעקטער האט א מאס ווי ברייט עס איז ,אבער א ספעיס איז
יש לו שיעור למטה ואין לו שיעור למעלה ,דאס הייסט אז עס האט נאר א מאס אויף די
מינימום ווי ברייט עס "מוז" זיין ,אבער עס קען זיך אויסציען אן א שיעור ,עס קען זיך
אויסציען פון איין עק צעטל ביזן צווייטן און נאך ברייטער" ...ווארד" וועט אויטאמאטיש
אויסגלייכן די ספעיס'עס עס זאל שטימען מיט די סעטינג'ס פון די ארומיגע ווערטער,
צום ביישפיל אויב איז דער פאראגראף איינגעשטעלט אז עס זאל זיין גלייך פון ביידע
זייטן ) ,(JUSTIFIEDאון די ווערטער פון איין שורה וועלן נישט אנפילן דעם גאנצן שורה ,דאן
וועט ווארד אויסציען די ספעיס'עס צווישן די ווערטער ביז די שורה וועט זיך אנפילן.
 עס ווערט סעלעקטעד מיט דעם ווארט  -אנדערש ווי אלע אנדערע קערעקטער'ס וואס
טיילן אפ צווישן ווערטער וואס זיי ווערן באטראכט אלץ א ווארט פאר זיך ,ווערט ספעיס
נישט באטראכט אלץ א ווארט פאר זיך ,נאר ווי א "אומזעהבארע קערעקטער" וואס
ווערט סעלעקטעד צוזאמען מיט דעם פריערדיגן ווארט )אפגעזעהן פון וואס דער
פריערדיגער ווארט באשטייט ,פון געהעריגע קערעקטער ,אדער סימבאל'ס ,אדער דאס גלייכן( ,אבער
א חלק פון דעם פריערדיגן ווארט איז דאס אויך נישט ,און ווען מען טוישט די סעטינג'ס
פון דעם פריערדיגן ווארט ,וועט זיך די סעטינג'ס פון דעם ספעיס נישט טוישן צוזאמען
מיט דעם.
 סוף שורה – ווען עס קומט סוף שורה איז א ספעיס אזוי ווי א הייפאן ,דאס הייסט אז ער
קלעבט נישט צום קומענדיגן ווארט ,ער קלעבט נאר צום פריערדיגן ווארט ,און ער לאזט
דעם קומענדיגן ווארט אראפגיין א שורה ,אבער אנדערש ווי א הייפאן וואס האלט נישט
אן זיין חבר ,און אויב עס וועט זיין צוויי הייפאן'ס איינס נאך דאס צווייטע קענען זיי זיך
צוטיילן אויב די שורה האט נישט קיין פלאץ פאר ביידע ,וועלן אבער ספעיס'עס זיך
אלעמאל האלטן שטארק באחדות און אפילו עס וועט זיין הונדערט אדער אפילו טויזנט
ספעיס ,וועלן אלע בלייבן אויף די זעלבע שורה ,און זיך אויסשטעלן איינער נאכן צווייטן
אין א גלייכע ליניע ביז די עק פונעם צעטל און ווייטער און ווייטער ביז אין די הוילע
קרויט אריין...
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 ארומצושיקן צו א ליסט וכדומה(.
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)דא איז דער פלאץ מעורר צו זיין ,אזוי ווי איך בין שוין אין די ליין אפאר יאר ,זעה איך כסדר וויאזוי
מענטשן לייגן ספעיס'עס אין די וועלט אריין ,צוליב פארשידענע סיבות ,אמאל ווייל מען וויל אראפרוקן
א ווארט אויף די קומענדיגע שורה ,און אמאל ווייל מען וויל אויסגלייכן א שורה ,און אמאל סתם אזוי
אן קיין סיבה ,און דאס קען מאכן גרויסע פראבלעמען ווען מען וויל אויסשטעלן א דאקומענט ,און
אלעמאל פארן אנהייבן אויסצושטעלן א דאקומענט דארף איך מאכן א פיינד – ריפלעיס ,און
אויסמעקן אלע איבריגע ספעיס ,דערפאר בעט איך זיך צו אייך ,אל נא אחי תרעו ,מאכט נישט קיין
ספעיסעס אין די וועלט אריין ,איר מאכט נאר צרות פאר זיך און פאר סיי ווער עס גייט נאר וועלן
ארבעטן אויף אייער דאקומענט ,אויף אלעם איז דא אן עצה ,מען דארף כמעט קיינמאל נישט לייגן
צוויי ספעיס'עס איינס נעבן צווייטן(.

א ספעיס איז טאקע זייער א גוטע זאך ,און רעדנדיג באופן כללי ,זענען די אויבנדערמאנטע
כללי ספעיס זייער גוטע כללים ,אבער יעדע כלל האט דאך א יוצא מן הכלל ,און וואס טוט מען
אויב וויל מען אז א ספעיס זאל זיך נישט צוברייטערן אן א שיעור ,נאר עס זאל זיך האלטן צו א
געוויסע ברייט ,אויף דעם איז דא א סארט ספעיס וואס הייסט אן "עם ספעיס" אדער אן "ען
ספעיס" )עס איז אויך דא נאך קלענערע ספעיס'עס ,צו וועלכע מיר וועלן נאך אפשר צוריקקומען( ,וואס דאס
באדייט א ספעיס וואס איז פונקט אזוי ברייט ווי דער קעפיטל לעטטער  ,Mאדער ווי דער לעטער
) Nוואס איז אביסל קלענער( ,פארשטייט זיך אז די ברייט פון דעם  Mאדער  Nווערט געמאסטן לויט
די פאנט סעטינג מיט וואס דער ספעיס איז אנגעשטעלט) ,צ.ב .א  Mספעיס וואס איז אנגעשטעלט
אויף  300%סקעילינג ,וועט זיין זייער א ברייטע ספעיס ,פאנט סעטינג'ס וועלן מיר באהאנדלן אי"ה אין
קומענדיגן קאפיטל( ,אריינצולייגן אזא ספעיס גיי צו  SYMBOLאין די  PAGE LAYOUTמעניו ,קלייב

אויס  ,MORE SYMBOLSעפן די טעב
ווילסט אריינלייגן ,און דרוק ) INSERTביי דיפאולט האט דאס נישט קיין שארטקאט ,אבער מען קען מאכן א
שארטקאט דערפאר .מיר וועלן נאך צוריקקומען צו דעם אן אנדערס מאל אי"ה(.
CHARACTERS

 ,SPECIALקלויב אויס דעם ספעיס וואס דו

אויך אויב וויל מען אמאל לייגן א ספעיס צווישן צוויי ווערטער ,אבער מען וויל אז די צוויי
ווערטער זאלן אלעמאל בלייבן אין איין שורה ,קען מען דרוקן  ,CTRL+SHIFT+SPACEאריינצולייגן
א נאן-ברעיקבל ספעיס .אויב דער שארטקאט ארבעט נישט ,קען מען דאס טון אויף דעם זעלבן
וועג ווי מען לייגט אריין א  Mספעיס ,נאר אנשטאט אויסצוקלויבן  Mספעיס ,קלויבט מען אויס
א נאן-ברעיקעבל ספעיס.

הייפאנעישאן
צוטיילן\באהעפטן ווערטער דורך א הייפאן
א הייפאן איז דער גלאטער אראפגעלייגטע שטרעכעלע וואס מען לייגט אסאך מאל אריין
אינמיטן ווארט ,דער הייפאן ווען עס ליגט אינמיטן א ווארט ,ווערט עס בעיקר גענוצט פאר צוויי
געברויכן:
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 ארומצושיקן צו א ליסט וכדומה(.
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 איינס  -צו צוטיילן איין ווארט אויף צוויי אדער צו באהעפטן צוויי ווערטער צוזאמען ,אין
אנדערע ווערטער דאס ווערט באנוצט אלץ א "סעמי-צוטיילער" צווישן ווערטער.
 צוויי  -ווען צום סוף פון די שורה ליגט א לאנגע ווארט וואס האט שוין נישט קיין פלאץ
אויף די שורה ,און מען וויל נישט אז די גאנצע ווארט זאל אראפגיין ווייל דאן וועט די
אויבערשטע שורה זיין צו ליידיג ,לייגט מען אריין א הייפאן וואס דאן וועט די צווייטע
האלב ווארט אראפגיין אויף די אנדערע שורה ,מיטן חשבון אז דער ליינער וועט
פארשטיין פון דעם הייפאן אז די ערשטע ווארט פון די קומענדיגע שורה איז באמת א
פארזעצונג פון די לעצטע ווארט פון די פריערדיגע שורה.
עס איז דא פארשידענע סארט הייפאן'ס .אויסער די וואס מען לייגט אריין אין ווערטער איז אויך
דא אזעלכע וואס מען לייגט אריין אינמיטן א לאנגען זאץ ,מיטן ציל אפצוטיילן איין חלק זאץ
פון דעם צווייטן ,דאס איז אבער א נושא פאר זיך פון וועלכע מיר וועלן יעצט נישט רעדן )מיר
וועלן צוריקקומען דערצו אי"ה ביי די דאקומענט סעטינג'ס( ,נאר מיר וועלן זיך קאנצענטרירן איבער די
הייפאן'ס וואס צוטיילן א ווארט.
די פשוט'ע הייפאן איז דאס וואס מען טייפט אליינס אריין אינמיטן א ווארט ,אדער צווישן צוויי
ווערטער ,ביי אזא הייפאן ,וועט "ווארד" אננעמען אז דאס איז באמת צוויי ווערטער וואס דו
ווילסט אז מען זאל ליינען צוזאמען ,און דערפאר אפילו דו האסט אנגעשטעלט אז ווארד זאל
נישט מאכן קיין הייפאנעישאן ,אבער דארט ווי דו האסט אליינס אריינגעלייגט א הייפאן וועט
"ווארד" צוטיילן דעם ווארט צווישן צוויי שורות אויב עס פעלט אויס.
אויב ווילסטו אז די צוויי זייטן פון דעם הייפאן זאלן בלייבן אלעמאל אויף די זעלבע שורה,
קענסטו אריינלייגן א נאן-ברעיקעבל הייפאן ,ד.ה .אן אומצוברעכבארע הייפאן ,דורך דרוקן
) CTRL+SHIFT+אויב די שארטקאט ארבעט נישט גיי צו  SYMBOLאין די  INSERTמעניו ,קליק ,MORE SYMBOLSעפן די טעב  ,SPECIAL CHARACTERSקלויב אויס דעם נאן-ברעיקעבל הייפאן און דרוק  ,INSERTמיר וועלן נאך
צוריקקומען צו דעם שפעטער אי"ה(.

אויב דו ווילסט נישט סתם אזוי מאכן קיין הייפאנעישאן ,אבער ביי איין געוויסע ווארט
וואלטסטו יא געוואלט אז אויב האט דאס נישט קיין פלאץ אויף א שורה ,זאל זיך עס
הייפאנעיטאן ,קענסטו אריינלייגן א "אפשענאל הייפאן" אינמיטן די ווארט )זעה באלד מער איבער
דעם(.

אויטאמאטישע הייפאנעישאן
הייפאנעישאן איז אין אמת'ן אריין א פאראגראף סעטינג ,און דערפאר ערשיינט עס אין דעם
 PARAGRAPHווינדאו )פון וואס מיר וועלן רעדן אין דעם דריטן קאפיטל( ,אבער אנדערש ווי געווענליכע
פאראגראף סעטינג'ס וואס מען קען איינשטעלן יעדן פאראגראף וויאזוי מען וויל ,קען מען
אבער דא נישט איינשטעלן אז נאר איין פאראגראף זאל האבן הייפאנעישאן ,נאר אויב וויל מען
האבן אויטאמאטישע הייפאנעישאן סיי וואו אין דעם דאקומענט ,דארף מען קודם איינשטעלן
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 ארומצושיקן צו א ליסט וכדומה(.
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~ צוטיילן ווערטער ,פאראגראפן ,און סעקשאן'ס ~ ערשטע לעקציע
אז "דער גאנצער דאקומענט" זאל זיך אויטאמאטיש הייפאנעיטן ,און דערנאך קען מען
אנשטעלן באזונדער יעדע פאראגראף וואס מען וויל אז עס זאל "נישט" הייפאנעיטן )דאס קען
מען אויך טון דורך סטייל'ס אזוי ווי יעדע אנדערע פאראגראף סעטינג ,אבער וועגן דעם אין אן אנדערן שיעור
בעז"ה ,אגב" ,ווארד" טענה'ט אז מען קען הייפאנעיטן בלויז א חלק פון די דאקומענט ,דורך סעלעקטן די
טעקסט וואס מען וויל הייפאנעיטן און אויסקלויבן  AUTOMATICפון די הייפאנעישאן דראפ דאון מעניו ,אבער
ביי מיר ארבעט דאס נישט ,איך ווייס נישט פארוואס ...אלנפאלס איך וועל אלעמאל אננעמען פאר ריכטיג אז
זאך וואס איך האב אליינס געזען ,ענדערש ווי דאס וואס "ווארד" זאגט(.

ווי איר קענט אליינס פארשטיין וויבאלד דאס איז א פאראגראף סעטינג באלאנגט נישט דער
ענין אהער ,אבער כיון דאתי לידן נימא ביה מילתא ,אזוי ווי מיר רעדן שוין פון הייפאן'ס וועלן
מיר שוין שרייבן וויאזוי מען קען הייפאנעיטן ווערטער סוף פון א שורה.

הייפאנעיטן ביים סוף פון א שורה
אזוי ווי מיר האבן פריער געשריבן איז דא אסאך מאל וואס מען וויל אז אויב איז דא צו א גרויסע
ווארט סוף פון די שורה ,זאל א חלק ווארט אראפגיין אויף די קומענדיגע שורה ,ספעציעל איז
דאס וויכטיג אויב האט מען שמאלע שורות ,וואס ווען עס איז דא צוויי אדער דריי לאנגע
ווערטער האט עס שוין נישט קיין פלאץ אין איין שורה ,און לאזן שורות מיט איינס אדער צוויי
ווערטער האט נישט קיין פשט ,איז דא אויף דעם די עצה פון הייפאנעישאן.
עס איז פשוט אז צו לייגן הייפאן'ס מיט די האנט מעניועלי אויף יעדן פלאץ וואו עס פעלט אויס,
איז נישט פראקטיש ,ווייל אויב מען לייגט צו אפילו נאר איין ווארט אויף איין פלאץ פאררוקט
זיך אלעס און עס ווערט א חורבן ,און חוץ פון דעם קען עס אמאל דויערן
זייער לאנג ,דערפאר האט "ווארד" א אפציע פון "הייפאנעישאן" )זעה בילד( ,
דאס מיינט אז דארט ווי עס איז דא צו א לאנגע ווארט ,וועט "ווארד"
אויטאמאטיש צוטיילן דעם ווארט ,און אראפרוקן א חלק דערפון צו די
קומענדיגע שורה ,און אריינלייגן א הייפאן סוף פון די פריערדיגע שורה ,אבער דער הייפאן איז
נישט קיין עכטע אות ,און מען קען גארנישט טון דערמיט ,מען קען עס נישט אנכאפן און מען
קען עס נישט סעלעקטן ,און דאס ערשיינט נאר ווילאנג עס פעלט אויס צו צוטיילן די ווארט ,די
מינוט וואס די ווארט האט שוין פלאץ אין איין שורה ,ווערט דער הייפאן פארשוואונדן.

די פארשידענע הייפאנעישאן אפציע'ס
ווען מען דרוקט אויף דעם "הייפאנעישאן" אפציע אין  PAGE LAYOUTטעב ,עפנט זיך אויף א
דראפ דאון מעניו ,וואס גיט דיר דריי אפציעס )זעה בילד אויבן( ,די ערשטע אפציע איז  NONEדאס
מיינט אז "ווארד" זאל נישט הייפאנעיטן ,די צווייטע אפציע איז  ,AUTOMATICדאס מיינט אז
ווארד זאל הייפאנעיטאן דעם גאנצען דאקומענט אויטאמאטיש אזוי ווי מיר האבן פריער
ערקלערט .די דריטע איז מאנועל ,ווען מען קליקט אויף דעם אויסוואל ,קומט ארויף דער
מאנועל הייפאנעישאן ווינדאו וואס מיר וועלן באלד ערקלערן.
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 ארומצושיקן צו א ליסט וכדומה(.
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דערנאך איז דא אן אפציע "הייפאנעישאן אפשענ'ס" ,ווען מען דרוקט אויף דעם קומט ארויף
דער "הייפאנעישאן" ווינדאו )זעה בילד( ,מיר וועלן דא אין קורצן איבערגיין די אפציע'ס פון דעם
ווינדאו.
די ערשטע אפציע איז א טשעק באק'ס ,וואס דאס איז די זעלבע ווי די
פריערדערמאנטע אפציע'ס פון  NONEאון  AUTOMATICפון דעם
הייפאנעישאן דראפ דאון מעניו ,ווען דאס איז נישט געטשעקט דאן
וועט אין די דראפ דאון מעניו זיין א טשעק ביי  ,NONEאון ווען דאס
איז יא געטשעקט וועט אין די דראפ דאון מעניו זיין א טשעק ביי  ,AUTOMATICאונטן אויף די
לינקע זייט איז דא א קאמאנד  ,MANUALוואס דאס איז די זעלבע ווי די פריערדערמאנטע
אפציע  MANUALפון דעם דראפ דאון מעניו.
די צווייטע טשעק באקס אין דעם ווינדאו איז צו "ווארד" זאל הייפאנעיטן ווערטער וואס זענען
געשריבן אין קעפיטעל לעטטער'ס ,ווען עס איז נישט געטשעקט וועט "ווארד" נישט הייפאנעיטן
ווערטער וואס זענען קעפיטעל ,אויב וויל מען אז "ווארד" זאל אייניג הייפאנעיטאן אלע סארט
ווערטער אפגעזעהן אין וועלכע קעיס זיי זענען געשריבן ,דארף מען לייגן א טשעק אין דעם
באקסל.
די דריטע זאך איז א מאס ,דארט דארף מען אריינשרייבן וויפיל פלאץ "ווארד" מעג יא לאזן ביים
סוף פון א שורה ,צ.ב .אויפן בילד )אויבן( איז עס איינגעשטעלט צו א פערטל אינטש ,דאס מיינט
אז אויב איז דא ווייניגער ווי א פערטל אינטש ביז סוף שורה וועט "ווארד" נישט הייפאנעיטן די
ערשטע ווארט פון די קומענדיגע שורה.
די קומענדיגע און לעצטע סעטינג אין דעם קעסטל איז וויפיל שורות מעג "ווארד" הייפאנעיטאן
אין איין ציה ,ווייל אפטמאל אויב אין איין פאראגראף זענען זעקס שורות אין א ציה
הייפאנעיטעד איז עס זייער מיאוס ,דערפאר צומאל וויל נישט א מענטש אז מער ווי איינס אדער
צוויי שורות אין א ציה זאלן זיין הייפאנעיטעד ,און אין אזא פאל לייגט מען אריין אין דעם
קעסטל א נומער וויפיל שורות אין א ציה "ווארד" מעג הייפאנעיטן .עס איז אויך דא אן אפציע
)וואס איז אויסגעקליבן אויפן בילד( פון  NO LIMITדאס מיינט אז מען שטעלט נישט קיין שום גרעניץ
פאר "ווארד" ,און ער מעג הייפאנעיטן וויפיל שורות עס פעלט אויס.
ביטע נעמט אין אכט! " -ווארד" וועט נאר הייפאנעיטאן א ווארט אויף א פלאץ וואס איז
אננעמבאר! למשל  HYPHENAT-IONוועט ער נישט צוטיילן אזוי ווי איך האב דאס יעצט צוטיילט,
נאר ער וועט שרייבן  ,HYPHENA-TIONוויאזוי ווייסט ער? ער קוקט נאך אין זיין דיקשאנערי! און
דארט זעהט ער וואו מען קען צוטיילן יעדע ווארט )דערפאר וועט "ווארד" נישט הייפאנעיטן אין מיין
קאמפיוטער קיין אידישע ווערטער ,ווייל אזוי ווי איך האב נישט קיין אידישע דיקשאנערי ,ממילא קען ער נישט
די ווערטער ,און ער ווייסט נישט וועלכע ווארט מען קען צוטיילן און וואו מען קען עס צוטיילן(.

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 ארומצושיקן צו א ליסט וכדומה(.

