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~ צוטיילן ווערטער ,פאראגראפן ,און סעקשאן'ס ~ ערשטע לעקציע
אפשענאל הייפאן
עס איז דא א זאך וואס הייסט א "אפשענאל הייפאן" ,דאס איז אזא סארט הייפאן וואס איז
באהאלטן ,עס איז א "הידדען קערעקטער" וואס נעמט נישט אויף קיין פלאץ אינמיטן דעם
ווארט ,עס ליגט נאר דארט אוועקגעלייגט לעת מצוא ,און ווען דער ווארט מיטן הייפאן
פארוואלגערט זיך סוף פון א שורה און עס האט מער נישט קיין פלאץ ,וועט זיך דער ווארט
אויטאמאטיש צוטיילן ,און דער חלק פון דעם ווארט וואס ליגט נאכן הייפאן וועט אראפגיין אויף
די קומענדיגע שורה ,און דער הייפאן וועט ווערן זעהבאר )מען קען דאס אויך זעהן ווען מען מאכט די
הידען קערעקטער'ס וויזיבעל דורך דרוקן  ,CTRL+SHIFT+8אדער דורך דרוקן דעם  SHOW/HIDEקאמאנד ,וואס
 ,וואס האט דעם בילד פון א פאראגראף
דאס איז די גאנץ רעכטע קנעפל אויבן אויף דעם בילד
מארק  ,¶ -ווען מען מאכט עס וויזיבל ווען עס איז נישט סוף פון א שורה קוקט עס אויס אזוי ¬(.

א "אפשענאל הייפאן" ,דארף מען לייגן "מאנועלי" ,דאס הייסט אז "ווארד" וועט דאס נישט לייגן
פאר דיר ,און אויב ווילסטו עס האבן אינמיטן סיי וועלכע ווארט דאן דארפסטו עס אליינס
אריינלייגן! מען קען דאס אריינלייגן סיי וואו אינמיטן א ווארט דורך דרוקן  ,CTRL+-אדער דורך
אויסקלויבן פון די ) SPECIAL CHARACTERSזעה אויבן ביי די נאן-ברעיקבל הייפאן וויאזוי מען טוט דאס(.

מאניועל הייפאנעישאן
די אפציע פון "מאנועל הייפאנעישאן" וואס מיר האבן פריער געזעהן ,דאס איז געמאכט ווען
מען האט א גרויסע דאקומענט פיל מיט טעקסט ,און דער שרייבער וויל נישט אז "ווארד" זאל
צוטיילן סיי וועלכע ווארט עס געפעלט אים ,און ער וויל אליינס אויסקלויבן וועלכע ווערטער צו
צוטיילן ,אבער פארט האט ער נישט קיין חשק איבערצוקוקן דעם גאנצן דאקומענט און אויפזוכן
איבעראל וואו עס איז דא א שורה וואס איז צו קורץ ,און קוקן וואס די קומענדיגע ווארט איז ,און
באשליסן אויב ער וויל עס צוטיילן ,און אויב יא ,וואו אינמיטן די ווארט ער וויל עס צוטיילן ,און
אזוי ווייטער.
דערפאר שטעלט "ווארד" צו די אפציע פון "מאנועל הייפאנעישאן" ,וואס דורכדעם העלפט דיר
"ווארד" טרעפן די ווערטער וואס מען קען צוטיילן )לויט וויאזוי ער זעהט אין די דיקשאנערי( און וואס
לויט די סעטינג'ס וואס דו האסט אנגעשטעלט אין דעם "הייפאנעישאן" ווינדאו דארף מען זיי
צוטיילן ,און "ווארד" פרעגט דיר אויף יעדן ווארט באזונדער צו דו ווילסט דאס צוטיילן ,און אויב
איז דא עטליכע פלעצער אין דעם ווארט וואו מען קען דאס צוטיילן לאזט דיר "ווארד"
אויסקלייבן וואו אינמיטן די ווארט דו ווילסט דאס צוטיילן.

די מאנועל הייפאנעישאן ווינדאו
ווען מען וועלט אויס די אפציע "מאנועל" אין די
הייפאנעישאן דראפ דאון מעניו אדער אין די
הייפאנעישאן ווינדאו ,וועט זיך עפענען דער "מאנועל
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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הייפאנעישאן" ווינדאו )זעה בילד( ,און "ווארד" וועט זיך נעמען זוכן ווערטער אין דעם דאקומענט
)ער הייבט נישט אן פון אנהייב דאקומענט ,נאר פון דארטן ווי דיין קורסירער ליגט און ווייטער( ,אויבן אין דעם
ווינדאו וועט שטיין דער שפראך אין וועלכע דיקשאנערי "ווארד" זוכט יעצט אויף די ווערטער,
און אין דעם פענסטערל אינמיטן וועט שטיין א ווארט וואס "ווארד" האט געטראפן אנפאנג פון
א שורה ,וואס לויט דיינע סעטינג'ס דארף מען דאס צוטיילן און ארויפרוקן א חלק צו די
פריערדיגע שורה ,און "ווארד" פרעגט דיר צו ער זאל אריינלייגן א "מאנועל הייפאן" אינמיטן די
ווארט ,דו האסט די ברירה צו ענטפערן יא אדער ניין ,און דאן זוכט "ווארד" אויף די קומענדיגע
ווארט וואס מען דארף הייפאנעיטאן ,און ער פרעגט דיר די זעלבע פראגע ,און אזוי ווייטער ביזן
סוף פון די דאקומענט.
אין אנדערע ווערטער ,אנשטאט דו זאלסט דארפן איבערקוקן שורה נאך שורה ,און רוקן דעם
קורסירער אהער און אהין ,און אויסמעסטן כסדר צו די שורה איז צו קורץ און צו די ווארט איז
גענוג לאנג ,און אזוי ווייטער ,טוט "ווארד" די ארבעט פאר דיר ,און ער גיט דיר אויף א גאלדענעם
טאץ אלע ווערטער וואס מען קען הייפאנעיטאן )וואס ער וואלט הייפאנעיטעד ווען דו קלויבסט ווען
אויס  ,(AUTOMATICאון דו דארפסט נאר באשליסן צו דו לאזט הייפאנעיטאן דעם ווארט.
אפט מאל וועסטו זען אין דעם ווינדאו א ווארט מיט צוויי אדער מער הייפאנ'ס )אזוי ווי אויפן
בילד( ,דאס מיינט אז דער ווארט קען צוטיילט ווערן אויף סיי וועלכע פון די פלעצער ,ביי

דיפאולט וועט בלינקן א שווארצע שעדאו אויף איינע פון די הייפאנ'ס ,וואס דאס מיינט אז
"ווארד" וואלט דארטן צוטיילט די ווארט ,אבער אויב דו ווילסט קענסטו קליקן אויף די אנדערע
הייפאן ,אז "ווארד" זאל צוטיילן דעם ווארט דארטן ,אויב וועסטו אזוי טון וועסטו זען אז דער
שווארצער שאטן הייבט אן צו בלינקן אויף דעם צווייטן הייפאן ,דארט וואו דו האסט געקליקט,
און דאן קענסטו קליקן  YESאז "ווארד" זאל אריינלייגן דעם "מאנועל הייפאן" אויף דעם פלאץ
וואס דו האסט אויסגעקליבן.
איבריג לכאורה צו זאגן ,אז סיי ווען קענסטו דרוקן "קענסעל" צוצומאכן די ווינדאו ,אז "ווארד"
זאל דיר מער נישט העלפן אויפזוכן קיין ווערטער צו הייפאנעיטן.

אויסמעקן א מענועל הייפאן
עס איז דא איין גרויסע חסרון מיט דעם ,אז דער הייפאן וואס דו האסט אריינגעלייגט איז דארט
"טו סטעי" ,דאס הייסט אז דו קענסט נישט פטור ווערן דערפון ווילאנג דו מעקסט דאס נישט
אויס ,אזוי ווי סיי וועלכע אנדערע מאנועל הייפאן וואס דו לייגסט אריין דורך ) CTRL+-ווי פריער
דערמאנט( ,אין אנדערע ווערטער ,עס איז נישט אזוי ווי די אנדערע אפציע פון  ,AUTOMATICוואס
דאן לייגט "ווארד" גארנישט אריין אין דיין ווארט באמת ,און ווי נאר דו טוישט אים צוריק צו
 ,NONEווערן אלע הייפאן'ס פארשוואונדן כאילו לא הי' ,נאר דאס לייגט אריין א אמת'ער הייפאן
אינמיטן דעם ווארט ,וואס וועט ווערן אומזעהבאר אויב דער ווארט רוקט זיך אריין אין איין
שורה ,און וועט ארויסטאנצן ווען דער ווארט האט מער נישט קיין פלאץ אויף די שורה.
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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אויב סיי ווען באשליסט מען אז מען וויל נישט האבן די הייפאן'ס וואס מען האט מעניועלי
אריינגעלייגט ,קען מען עס אויסמעקן דורך "פיינד\ריפלעיס" ) OPTIONAL HYPHENאיז איינע פון די
ספעשל קערעקטער'ס וואס מען קען אויסקלויבן ביי די  MOREאפשענ'ס פון די פיינד קעסטל .מער איבער דעם
אין איינע פון די קומענדיגע שיעורים אי"ה(.

צוטיילן שורות
שורות דארף מען נישט צוטיילן ,ווייל "ווארד" באשליסט פון זיך אליינס ווען אנצוהייבן א נייע
שורה .ווען די טעקסט פילט אן דעם בלעטל פון דעם רעכטן מארדזשין ביז דעם לינקן
מארדזשין ,דאן וועט אויטאמאטיש "ווארד" אראפגיין א שורה און לייגן די ווייטעריגע טעקסט
אויף די קומענדיגע שורה.
מען קען אבער מאכן סיי וואו אינמיטן א פאראגראף אז עס זאל זיך אנהייבן א נייע שורה ,דורך
דרוקן  ,SHIFT+ENTERדער פאראגראף ווערט נישט איבערגעהאקט צוליב דעם ,נאר די שורה פאר
דעם ברעיק ווערט א קורצע אדער אויסגעצויגענע שורה .דאס קען שטארק צוניץ קומען אויב
וויל מען מאכן די לעצטע שורה פון א פאראגראף זאל אויך זיין ) JUSTIFIEDדאס הייסט אויסגעצויגן
איבער דעם גאנצן לענג פון די פעידזש( ,אזוי ווי מיר וועלן שפעטער שרייבן בעז"ה.

צוטיילן פאראגראפן
צוטיילן איין פאראגראף פון צווייטן איז נישט אזוי קאמפליצירט ,און עס איז נישטא אזא
גרויסער אויסוואל פון אפציע'ס.
עס איז פארהאן דריי אפציעס וויאזוי צו צוטיילן א פאראגראף:
 \ ENTER פאראגראף מארק – דאס איז דורך לייגן א פשוט'ע פאראגראף מארק צום סוף
פון דעם פאראגראף.
 פעידזש \ קאלום \ קאנטיניועס ברעיק – דאס איז דורך אריינלייגן א ברעיק אינמיטן א
פאראגראף ,אן צו לייגן פאר דעם אן ענטער )צומאל טוט "ווארד" אויטאמאטיש צולייגן אן
ענטער ,און צומאל נישט ,וואס דאן בלייבט עס איין גרויסע פאראגראף וואס קוקט נאר אויס צוטיילט,
דערווייל ווייס איך נישט דעם כלל ווען יא און ווען נישט(.

 – 13^ אין פיינד\ריפלעיס איז דא א זאך וואס הייסט ^ ,13דאס דינט אלץ
שטעלפארטרעטער צום פאראגראף מארק ווען מען נוצט וויילדקארד'ס ,אבער דאס איז
נישט קיין ריכטיגע פאראגראף מארק ,איך ווייס נישט גענוי וואס דאס איז ,אבער ווען
מען נוצט דאס אין דעם ריפלעיס קעסטל ,טוט דאס צוברעכן דעם פאראגראף אז עס
זאל אויסזעהן ווי צוויי )עס לייגט אפילו אריין א פאראגראף מארק סוף פון די ערשטע שטיקל( אין
די צייט וואס עס בלייבט באמת איינס ,דערווייל ווייס איך נישט וויאזוי דער סארט
ברעיק הייסט ,און נישט וויאזוי מען לייגט דאס אריין )אויסער דורך פיינד ריפלעיס ווי
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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דערמאנט ,די סוגיא פון "פיינד\ריפלעיס" וועלן מיר באהאנדלן אי"ה אין א שפעטערע שיעור( אבער
עס איז כדאי צו וויסן אז אזא זאך איז פארהאן.

אויסמעקן א פאראגראף
מען קען אויסמעקן א גאנצע פאראגראף ,דורך סעלעקטן דעם פאראגראף און עס אויסמעקן,
וואס דאן ווערט פארמעקט די גאנצע פאראגראף והיה כלא היה.
די אנדערע זאך וואס מען קען טון איז צוזאמענצושטעלן צוויי פאראגראפן אינאיינעם ,וואס דאן
דארף מען בלויז אויסמעקן די פאראגראף מארק ,דאס צו טון דארף מען זיך אדער שטעלן צום
סוף פון א פאראגראף און דרוקן  ,DELETEאדער גיין אנפאנג פון א פאראגראף און דרוקן
.BACKSPACE
אבער אויב וויל מען דארף צוזאמענשטעלן צוויי פאראגראפן אינאיינעם ,דארף מען זיין אביסל
פארזיכטיג ,ווייל אזוי ווי די נייע צוזאמענגעשטעלטע פאראגראף קען דאך נישט האבן קיין צוויי
מיני פאראגראף סעטינג'ס ,דערפאר וועט עס אלעמאל באקומען די פאראגראף סעטינג'ס פון די
ערשטע פון די צוויי ,דער וואס איז פריער יענער האט די אויבערהאנט.
נאכמער ,געווענליך וועט זיך נאר טוישן די פאראגראף סעטינג'ס פון די צווייטע פאראגראף אז
עס זאל שטימען מיט די ערשטע ,די קערעקטער סעטינג'ס וועלן זיך אבער נישט טוישן ,און
יעדער וועט בלייבן אזוי ווי ער איז ,אבער אויב דער ערשטער פון די צוויי פאראגראפן וואס מען
וויל צוזאמענשטעלן איז אנגעשטעלט א געוויסע קערעקטער סטייל )אדער א לינקד סטייל ,מיר
וועלן נאך צוריקקומען צו סטייל'ס אין א אנדערע שיעור( ,דאן וועט די צווייטע פאראגראף וואס ווערט
יעצט צוגעטשעפעט צו דעם אויטאמאטיש באקומען די פארמעטינג פון יענעם סטייל ,און עס
וועט פארלירן די פארמעטינג וואס עס האט געהאט פארדעם.

צוטיילן סעקשאן'ס
א סעקשאן איז די טייטש "אן אפטיילונג" ,מייקראסאפט ווארד לאזט דיר צוטיילן א
"דאקומענט" אין סעקשאן'ס ,דאס הייסט אין פארשידענע אפטיילונגען ,די געוואלדיגע מעלה
דערפון איז ,אז רוב סעטינג'ס "וויאזוי די דאקומענט זאל אויסזעהן" קען מען אנשטעלן יעדן
סעקשאן אנדערש.
לאמיר זאגן אז איך מאך א קונטרס וואס האט דריי ענינים ,קודם א פשט'ל דערנאך האט עס
תורות אויף די וואכעדיגע סדרה ,און צום סוף איז דא עטליכע בלעטער מיט אינטערסאנטע
ידיעות ,און איך וויל מאכן א באזונדערע "העדער" פאר יעדע פון די דריי זאכן ,אויב איז דאס איין
סעקשאן וועלן אלע דריי טיילן פון דעם קונטרס האבן דעם זעלבן "העדער" ,אויב אבער זיי
זענען צוטיילט אין באזונדערע סעקשאן'ס קען איך מאכן א באזונדערע העדער פאר יעדע חלק,
און דאס זעלבע איז מיט די פעידזש נומבערינג ,אז מען קען אנשטעלן יעדע סעקשאן 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 ארומצושיקן צו א ליסט וכדומה(.
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באזונדערע נומבערינג ,און מען קען פאר יעדן סעקשאן מאכן א "ערשטע פעידזש" מיט א
אייגענע "העדער" ,מען קען אויך יעדע סעקשאן מאכן א אנדערע סייז פעידזש ,מיט אנדערע
"מארדזשין'ס" ,און נאך אסאך זאכן וואס מיר וועלן נאך אי"ה אויסרעכענען דורכאויס די
שיעורים.
וויאזוי צוטיילט מען א דאקומענט אין סעקשאן'ס? דאס טוט מען דורך אריינלייגן א "ברעיק",
דאס מיינט אן "איבערברוך" אינמיטן דעם דאקומענט ,דער "ברעיק" זאגט פאר "ווארד" דא
ענדיגט זיך איין אפטיילונג און עס הייבט זיך אן א נייע אפטיילונג.

די פארשידענע סארט ברעיק'ס
עס איז דא פארשידענע וועגן וויאזוי אריינצולייגן א
ברעיק ,עס קען זיין אז איך וועל נישט אויסרעכענען
אלע ,אבער איך וועל אויסרעכענען וויפיל איך
געדענק אויפן מאמענט.
די גראדע וועג וויאזוי דאס צו טון ,איז דורך גיין די צו
די  PAGE LAYOUTטעב ,און דארט עפענען די BREAKS
דראפ דאון מעניו פון די  PAGE SETUPקעסטעלע )זעה
בילד( ,און פון דארט אויסקלויבן וועלכע "ברעיק" איר
ווילט אריינלייגן.
ווי איר קענט זעהן אויפן בילד זענען דא פארשידענע
סארט ברעיק'ס און מיר וועלן זיי אויסרעכענען איינער
נאכן צווייטן.

פעידזש ברעיק'ס
די ערשטע דריי ברעיק'ס וואס איר זעהט אין די דראפ דאון מעניו אונטערן קעפל ,PAGE BREAKS
זענען נישט קיין סעקשאן ברעיק'ס ,ווען איר קלויבט אויס איינע פון די ערשטע צוויי ברעיק'ס
בלייבט איר נאך אלץ אין דעם זעלבן סעקשאן ,נאר "ווארד" געדענקט אז דא דארף ער אנהייבן
א נייע פעידזש אדער א נייע קאלום )מיר וועלן נאך שפעטער צוריקקומען צו דעם נושא פון קאלום'ס
בעז"ה ,די דריטע אפציע פון "טעקס רעפינג" וועלן מיר נישט בארירן ,ווייל איך ווייס נישט וואס דאס איז… דאכט
זיך מיר אז עס איז ממילא נישט געמאכט פאר געווענליכע "ווארד" באנוצער(.

נעמט אין אכט! אז ווען מען לייגט אריין א פעידזש ברעיק ,וועט "ווארד" נישט אלעמאל לייגן
פון זיך אליינס קיין פאראגראף מארק פאר דעם ,דאס מיינט אז אויב צוברעכט מען א פעידזש
אינמיטן א פאראגראף בלייבט דאס איין פאראגראף אפילו עס איז צוטיילט אויף צוויי
באזונדערע פעידזש'ס ,און דאס זעלבע איז מיט א קאלום ברעיק.
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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אריינצולייגן א געווענליכע "פעידזש ברעיק" איז דא נאך צוויי וועגן וויאזוי מען
קען דאס טון ,איין וועג איז דורך נוצן דעם שארטקאט  ,CTRL+ENTERאון די
צווייטע וועג איז צו גיין צו די  INSERTטעב ,און דארט קליקן אויף דעם PAGE
 BREAKאפציע אין די  PAGESקעסטל )זעה בילד(.
אגב ,די אנדערע אפציע דארט וואס הייסט  BLANK PAGEטוט גארנישט מער ווי דער פשוט'ער
 ,PAGE BREAKנאר אנשטאט איין פעידזש ברעיק לייגט ער אריין צוויי פעידזש ברעיק'ס אין א
שאס ,אזוי אז אויטאמאטיש ווערט געשאפן צווישן די צוויי ברעיק'ס א גאנצע בלעטל וואס איז
ליידיג.

סעקשאן ברעיק'ס
די אונטערשטע פיר ברעיק'ס וואס איר זעהט אין דעם בילד אונטערן קעפל ,SECTION BREAKS
זענען ברעיק'ס וואס צוטיילן דעם דאקומענט אין אפטיילונגען ,אזוי ווי מיר האבן שוין פריער
ערקלערט .עס איז דא פיר סארט ברעיק'ס וואס דריי פון זיי הייבן אן דעם נייעם סעקשאן אין א
נייע בלעטל ,און דער פערטער )וואס איז די צווייטע אין די ליסטע( הייבט אן דעם נייעם סעקשאן אין
דעם זעלבן בלעטל גלייך אין דעם קומענדיגן פאראגראף.
די ערשטע ברעיק ארבעט פונקט ווי א פעידזש ברעיק ,נאר אנשטאט צו זאגן פאר "ווארד" אז
דא הייבט זיך אן א נייע פעידזש ,וועט עס זאגן פאר "ווארד" אז דא ענדיגט זיך דער סעקשאן,
און דער נייער סעקשאן פאנגט זיך אן אויף דעם קומענדיגן בלעטל.
די לעצטע צוויי אפציעס ארבעטן פונקט די זעלבע ווי די ערשטע ,אבער דאס לייגט צו א
געוואלדיגע פיטשער )ווער האט א אידישע ווארט אויף דעם?( ,ווייל עס לאזט אונז זאגן פאר "ווארד"
אויף וועלכע זייט מיר ווילן אנהייבן דעם נייעם סעקשאן ,צ.ב .ווען מיר הייבן אן א נייע קאפיטל,
צו א נייע חלק אינמיטן א קונטרס ,ווילן מיר געווענליך אז די ערשטע זייט זאל זיין אויף די
לינקע זייט פון דעם קונטרס )ביי ענגלישע זאכן איז דאס די רעכטע זייט פון דעם ביכל( ,דאס הייסט
אויף א פעידזש מיט א אדד נומער )א נישט גלייכער נומער וו.צ.ב 1-3-5 .און אזוי ווייטער( ,און מען וויל
אז אפילו אויב עס בלייבט א ליידיגע בלעטל אינמיטן זאל אלץ דער נייער סעקשאן זיך אנהייבן
אויף א  ,ODD PAGEאדער איז דא אמאל וואס מען האט לאמיר זאגן א טשארט אדער א ליסט
אדער א אנדערע זאך ,וואס שפרייט זיך אויס אויף צוויי זייטן ,און מען וויל זיי קענען זעהן אויף
איינמאל ,דאס הייסט אז די ערשטע האלב זאל זיין אויף די רעכטע זייט )די עיווען פעידזש( און די
צווייטע האלב אויף די לינקע זייט )די אדד פעידזש( ,און אויב וועט מען לייגן סתם א פעידזש
ברעיק קען אמאל אויסקומען אז דער ערשטער פון די צוויי בלעטער זאל ליגן אויף א ODD PAGE
וואס דאן וועט מען דארפן אריבערמישן צו זעהן דעם אנדערן האלב ,א זאך וואס מיר ווילן נישט
זאל פאסירן ,דערפאר גיט "ווארד" די אפציע אויסצוקלויבן אויב וויל מען אז דער נייער סעקשאן
זאל זיך דוקא אנהייבן אויף א  ,EVEN PAGEאדער אויף א .ODD PAGE
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פארשטייט זיך אז נישט פאר יעדעם איז דאס א נפק"מ אויף וועלכע זייט דער נייער סעקשאן
הייבט זיך אן ,ספעציעל אויב דרוקט מען נישט דעם דאקומענט אויף צוויי זייטן ),(DOUBLE SIDED
נאר אלעס גייט זיין געדרוקט אויף איין זייט ) ,(SINGLE SIDEDקענען די צוויי אפציעס נאר מאכן
פראבלעמען ,און דערפאר קען מען מאכן א פשוט'ע פעידזש סעקשאן ברעיק ,אז עס זאל
אלעמאל אנהייבן דעם נייעם סעקשאן תיכף אויף דעם קומענדיגן בלעטל.

קאנטיניועס ברעיק
די לעצט פארבליבענע אפציע איז א "קאנטיניועס ברעיק" דאס מיינט א פארזעצנדע
איבערברוך ,וואס צוטיילט דעם סעקשאן אינמיטן א בלעטל ,און עס הייבט אן דעם נייעם
סעקשאן ווייטער אויף דעם זעלבן בלעטל ,אין אנדערע ווערטער עס טוט "פארזעצן" נאכן
ברעיק ווייטער פון פאר דעם ברעיק ,און צומאל באמערקט מען אפילו נישט אז דא איז דא א
ברעיק.
די אויפטוה פון דעם ברעיק איז ,אז ווען מען וויל טוישן סעטינג'ס וואס מוז נישט אפעקטירן
דעם גאנצן בלעטל ,אבער עס אפעקטירט יא דעם גאנצן סעקשאן ,לאמיר זאגן אז מען וויל
אריינרוקן דעם לינקן מארדזשין ,אדער אז מען וויל מאכן צוויי קאלום'ס אנשטאט איינס ,אדער
אז מען וויל אז די פאטנאוט נומערן זאלן זיך אנהייבן פונדאסניי ,וכדומה ,דארף מען נישט
אנהייבן פארדעם א נייע בלעטל ,נאר מען קען אנהייבן א נייעם סעקשאן אינמיטן א בלעטל ,און
דאס איז גארנישט אנדערש ווי א נייע סעקשאן וואס הייבט זיך אן אויף א נייע בלעטל.
אבער! דא קומט א גרויסע אבער! מיט קיין " "CONTINUOUS BREAKקען מען נישט טוישן קיין
סעטינג'ס וואס אפעקטירן דעם גאנצן פעידזש וו.צ.ב .די פעידזש סייז ,אדער אריענטאציע! אויב
פרובירט מען צו טוישן אזא סארט סעטינג ,וועט "ווארד" עס נישט צוריקווייזן ,ער וועט אויך
נישט טוישן די איבריגע חלק פון דעם פעידזש )ווייל עס איז דאך אין אן אנדערן סעקשאן( ,נאר ער
וועט פארשטיין אז דו האסט באשלאסן יא צו מאכן א פעידזש ברעיק ,און ער וועט
אויטאמאטיש אויפטוישן דעם "קאנטיניועס ברעיק" אויף א "פעידזש ברעיק" ,און דערנאך מאכן
די געפאדערטע טוישונגען.
עס איז דא נאך א וועג וויאזוי מען קען מאכן א "קאנטיניועס ברעיק" ,דאס איז דורך סעלעקטן
טעקסט ,און דאס איינשטעלן אז עס זאל זיין א אנדערע נומער פון קאלום'ס ווי דער טעקסט
וואס איז דא פארדעם אדער נאכדעם ,וואס דאן וועט "ווארד" אויטאמאטיש אריינלייגן פארדעם
א "קאנטיניועס ברעיק" )און אויך נאכדעם אויב עס איז נישט צום סוף פון א דאקומענט( ,און מיט דעם
איז קאלום'ס אנדערש ווי די אנדערע סעטינג'ס ,ווייל אויב וועט מען פרובירן צו טוישן סיי
וועלכע סעטינג אן מאכן א ברעיק וועט נישט העלפן אז מען האט נאר סעלעקטעד א געוויסע
טעקסט ,נאר "ווארד" וועט טוישן דעם גאנצן סעקשאן צו דעם נייעם סעטינג ,אנדערש איז
אבער מיט דעם סעטינג פון קאלום'ס וואס "ווארד" וועט נאר טוישן די טעקסט וואס איז

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
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19

סעלעקטעד ,און וועט אויטאמאטיש אריינלייגן סעקשאן ברעיק'ס וואו מען דארף כדי צו קענען
מאכן דעם טויש.
ביטע נעמט אין אכט! ווען מען לייגט א סעקשאן ברעיק אינמיטן א פאראגראף אפילו עס וועט
נישט אלעמאל אריינלייגן א פאראגראף מארק פאר דעם ברעיק ,און כאטשיג די לעצטע שורה
פאר דעם ברעיק קען זיך אמאל אויסציען )אויב עס איז איינגעשטעלט אויף  (JUSTIFIEDאזוי ווי ווען
מען וואלט געדרוקט  ,SHIFT+ENTERמיט דעם אלעם ווערן די פאראגראף באטראכט ווי עס איז
גענצליך אפגעטיילט די ערשטע האלב פון די צווייטע האלב ,ווייל די צווייטע ליגט אין א נייע
סעקשאן וואס האט נישט קיין פארבינדונג מיט די ערשטע.

אויסמעקן א סעקשאן ברעיק
א סעקשאן ברעיק קען מען אויסמעקן נאר דורך דרוקן  DELETEנישט מיט  ,BACKSPASEאויב גייט
מען אנפאנג פון דעם סעקשאן און מען דרוקט  BACKSPACEוועט זיך אויסמעקן די לעצטע אות \
קערעקטער פון די פריערדיגע סעקשאן ,און דער סעקשאן ברעיק וועט בלייבן שריר וקיים.
ווען מען מעקט אויס א סעקשאן ברעיק ,דאן פארקערט ווי ביים אויסמעקן א פאראגראף מארק,
וועט די נייע צוזאמענגעשטעלטע סעקשאן באקומען די סעטינג'ס פון די צווייטע סעקשאן ,ווער
עס איז שפעטער דער געווינט .אזוי קען אויסקומען א מאדנע היכא תמצא ,אז מען וועט
אויסמעקן א סעקשאן ברעיק וואס האט נישט קיין פאראגראף מארק פארדעם ,וועלן די
פאראגראפן פון פארדעם און נאכדעם ווערן צוזאמענגעשטעלט אינאיינעם ,און זיי וועלן
באקומען די פאראגראף סעטינג'ס )און צומאל אויך די קערעקטער סעטינג'ס( פון די ערשטע
פאראגראף ,און די סעקשאן סעטינג'ס פון די צווייטע פאראגראף.

אויספיר
אין דעם לעקציע זענען מיר אין קורצן איבערגעלאפן וויאזוי מען צוטיילט ווערטער,
פאראגראפן ,און סעקשאן'ס ,און כאטשיג מיר האבן פרובירט ארויסצושרייבן און צו ערקלערן
יעדע זאך ווי ווייט מעגליך ,פארט איז פארהאן אסאך באגריפן און יסודות וואס מען דארף
קענען כדי קלאר צו פארשטיין דעם לעקציע ,דערפאר וואלט איך רעקאמאנדירט ,אז צום סוף
פון די ערשטע סעריע ,נאכדעם וואס מיר זענען שוין איבערגעגאנגען די אלע בעסיק סעטינג'ס
פון קערעקטער'ס ,פאראגראפן ,און סעקשאן'ס ,זאל מען נאכאמאל איבערליינען דעם גאנצן
לעקציע ,און דאן וועט עס האבן דעם ריכטיגן תועלת בעז"ה.
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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(.

