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צווייטע לעקציע
~ קערעקטער סעטינג'ס ~

וואס איז דאס קערעקטער סעטינג'ס
אזוי ווי מיר האבן שוין ערקלערט אין דעם אריינפיר ,איז דא סעטינג'ס וואס מען קען טוישן ביי
יעדע אות )קערעקטער( באזונדער ,און עס מוז נישט די גאנצע פאראגראף זיין די זעלבע ,דאס
זענען סעטינג'ס וואס דערקענען זיך נישט אויף דעם אויסזעהן פון דעם פאראגראף נאר אויף
דעם אויסזעהן פון די אות.
די קערעקטער סעטינג'ס ליגן אלע אין דעם קעסטעלע
 FONTוואס געפינט זיך אין דעם  HOMEטעב )זעה בילד(,
טייל פון די סעטינג'ס ליגן דארטן אפן אין דעם ריבען
)דער לאנגער פאס אויבן פון דעם ווינדאו ,וואו עס ערשיינען די
פילע אפציע'ס פון "ווארד" ווערט אנגערופן די "ריבען"( ,און

טייל פון זיי ליגן אין דעם  FONTווינדאו.
צו עפענען דעם  FONTווינדאו דארף מען דרוקן אויף דעם
קליינעם עראו וואס איז דא ביים רעכטן עק אונטן פון דעם
קעסטל )זעה בילד( ,די פאנט 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  FONTפון די דראפ דאון מעניו וואס קומט
ארויף ,דאס עפענט אויף דעם זעלבן  FONTווינדאו ,אויך איז דא
עטליכע שארטקאט'ס דערפאר CTRL+D ,עפנט אויף דעם ווינדאו
סתם אזוי CTRL+SHIFT+F ,עפנט אויף דעם אויף דעם ווינדאו ,ווען די פאנט נאמען אין דעם
" "FONTפיעלד איז סעלעקטעד )אזוי ווי אין בילד( ,און  CTRL+SHIFT+Pעפנט עס אויף ווען די SIZE
איז סעלעקטעד.
אין דעם  FONTווינדאו )אדער דייאלאג באקס ,ווי עס הייסט אפיציעל( ,איז אויך דא צוויי טעב'ס )זעה
בילד( ,איין טעב הייסט  FONTאון די אנדערע הייסט .CHARACTER SPACING

נ.ב .ביטע נעמט אין אכט ,אז די שיעורים ווערן געשריבן אויף "ווארד"  '07און די בילדער זענען
פון דעם ווערסיע ,אויף "ווארד"  '10איז דא זאכן וואס קוקן אויס אביסל אנדערש )וו.צ.ב .די
"טעקסט אפעקטס" אפציע וואס איז דא אין "ווארד"  '10ערשיינט נישט אויף די בילדער דא(.

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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דער מיני טאל-באר
עס איז דא א זאך וואס הייסט א "מיני טאללבאר" )זעה בילד( ,דאס איז א
קליינע טאל-באר וואס קומט ארויף ווען מען סעלעקט טעקסט ,אדער
ווען מען גיט א רייט קליק אויף טעקסט ,אין דעם טאל-באר קען מען טוישן פארשידענע
סעטינג'ס פון די קערעקטער'ס און פון די פאראגראף.
די אויפטוה פון דעם מיני טאלבאר איז ,אז אנשטאט יעדעס מאל ווען מען סעלעקט טעקסט
זאל מען דארפן ארויפגיין אויבן צו די ריבען ,און דארט טוישן די סעטינג'ס וואס מען וויל טוישן,
שטעלט "ווארד" צו א קליינע טאלבאר צו די האנט ,וואס דארט געפונען זיך עטליכע אפט
באנוצטע סעטינג'ס ,כדי אז ווייניגסטענס ביי די סעטינג'ס וואס מען טוישט אפט ,זאל מען זיך
קענען איינשפארן די שווערע ארבעט פון דארפן רוקן די מייזעלע ארויף צום ריבען…

עפענען דעם מיני טאל-באר
ווי געשריבן איז דא צוויי וועגן וויאזוי צו עפענען דעם מיני טאל-באר.
די ערשטע וועג איז ,דורך סעלעקטן טעקסט .ווען מען סעלעקט טעקסט "מיט די מאוז" ,וועט
דער מיני טאל-באר אויטאמאטיש ארויפשווימען נאכן ענדיגן סעלעקטן ,דער מיני טאל-באר
שווימט ארויף אויף די רעכטע זייט העכער דעם מייזעלע,
דער מיני טאל-באר איז דערווייל אין א אומזיכערע
פאזיציע ,ער ווייסט נאכנישט צו דו ווילסט אים נוצן אדער
נישט ,דערפאר וועט ער קודם ערשיינען זייער ליכטיג ,מען
וועט בלויז זעהן א שאטן דערפון )זעה ערשטע בילד( ,און אויב וועסטו גיין מיט דיין מאוז אין זיין
ריכטונג וועט ער ווערן שטערקער און טונקעלער ,ביז ער
באקומט א צורה פון א געהעריגע טאל-באר )זעה צווייטע
בילד( ,אבער אויב וועסטו אוועקגיין פון אים וועט ער
ווערן ליכטיגער און ליכטיגער ביז ער ווערט אינגאנצן
פארשוואונדן.
אבער אפילו ער ווערט אינגאנצן פארשוואונדן ,מיינט עס נישט אלעמאל אז ער איז טאקע מער
נישטא ,אפאר מאל קען מען זעהן נאכדעם וואס ער איז שוין פארשוואונדן געווארן ,אז ווען מען
גייט צוריק אין דעם ריכטונג ווי ער איז געווען שפראצט ער צוריק ארויס ,דאס ווענדט זיך ווי
ווייט מען איז אוועקגעגאנגען פון אים ,אויב מען איז נאר אביסל אוועקגעגאנגען ווערט ער
נאכנישט פארשוואונדן אינגאנצן ,כדי ער זאל פארשוואונדן ווערן אינגאנצן דארף מען זיך גענוג
אסאך דערווייטערן דערפון ,און דאן ווערט ער אינגאנצן פארשוואונדן און ער קומט מער נישט
ארויס ,ווען מען רוקט צוריק די מייזעלע צו די פלאץ וואו דאס איז געווען.

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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די צווייטע וועג צו עפענען דעם מיני טאל-באר איז דורך א רייט-קליק .ווען מען גיט א רייט-
קליק עפענט זיך אויף דער מיני טאל-באר און אונטער דעם א דראפ דאון מעניו ,און ווילאנג מען
קלויבט גארנישט אויס גייען זיי ביידע בלייבן אפן )אפילו אויב מען רוקט דעם מייזעלע ביז דעם אנדערן
עק סקרין( ,אויב קלויבט מען יעצט אויס איינע פון די אפציעס פון דעם דראפ דאון מעניו ,מאכט
זיך אויטאמאטיש צו דער מיני טאל-באר ,אבער דער דראפ דאון מעניו מאכט זיך אויך צו,
אנדערש איז אבער ווען מען קלויבט אויס איינע פון די אפציעס אין דעם מיני טאל-באר ,וואס
דאן וועט זיך דער דראפ דאון מעניו טאקע צומאכן ,אבער דער מיני טאל-באר וועט בלייבן אפן,
און עס וועט בלייבן אפן ווילאנג מען וועט נישט אוועקגיין מיט די מייזעלע גענוג ווייט אז עס
זאל פארשוואונדן ווערן ,אזוי ווי מיר האבן פריער געשריבן.
סיי ווען קען מען צומאכן דעם מיני טאל-באר ,ווי אויך דעם דראפ דאון מעניו וואס עפענט זיך
אויף ווען מען גיט א רייט-קליק ,דורך קליקן מיט דעם מייזעלע סיי וואו אין דעם דאקומענט
אדער דורך דרוקן .ESC
מיר וועלן נישט איבערגיין די אפציעס וואס געפונען זיך אין דעם "מיני טאלבאר" ,נאר ביי יעדע
סעטינג וואס מיר וועלן ערקלערן ,וועלן מיר שוין אינאיינוועג'ס דערמאנען אויב דאס געפונט זיך
אויך אין דעם טאלבאר.

שארטקאט'ס
פאר מיר גייען אנהייבן ערקלערן די פארשידענע קערעקטער סעטינג'ס וואס זענען פארהאנען,
ווילן מיר אביסל בארירן דעם ענין פון שארטקאט'ס.
עס איז דא צוויי סארט שארטקאט'ס ,די ערשטע סארט איז דאס וואס מיר אלע קענען און וואס
אלע פראגראם'ס האבן ,אז מען דרוקט  CTRLאדער  ALTאדער ביידע  -און צומאל אויך - SHIFT
צוזאמען מיט א אנדערע קנעפל ,און דאס הייסט דעם פראגראם טון א געוויסע זאך  -וואס דער
פראגראם וועט אויספירן גלייך אויפן פלאץ ,דאס הייסט "א שארטקאט צו א קאמענד" ,דער
פראגראם קומט מיט דיפאולט שארטקאט'ס ,אבער מען קען זיי טוישן ,אזוי ווי מיר וועלן
ערקלערן ביי א אנדערע געלעגנהייט.
אבער עס איז אויך דא שארטקאט'ס ,וואס זענען נישט קיין שארטקאט'ס צו א קאמענד ,נאר זיי
זענען "שארטקאט'ס צו א אפשען" ,אין אנדערע ווערטער זיי טוען ערזעצן די נעוויגעישאן
קנעפלעך אדער די מייזעלע.
דאס ארבעט אזוי ,ווען מען דרוקט  CTRLאליינס וועט גארנישט געשען ,אבער פרובירט צו דרוקן
 ALTאליינס ,וואס וועט געשען? דער אפענער טעב אויבן אין דעם ריבען ווערט סעלעקטעד!
)אפגעזעהן וועלכער טעב עס איז אפן( יעצט קענען מיר מיט די  UPאון  DOWNקנעפלעך ,מיט די
 RIGHTאון  LEFTקנעפלעך ,אדער מיט דעם  TABקנעפל ,נעוויגעיטן צווישן די טבע'ס אין דעם
ריבען און דעם קוויק עקסעס טאל-באר ,אזוי אויך קען מען נעוויגעיטן ארום דעם גאנצן
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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אפענעם ריבען )אפגעזעהן וועלכער טעב עס איז יעצט אפן אין דעם ריבען( צווישן די אלע אפציע'ס וואס
זענען דארט פארהאן ,מען קען נאך מאריך זיין דערין אבער אויף יעצט איז דאס גענוג ,איר קענט
דאס עקספרימענטירן אליינס.
עס איז אבער דא נאך א וועג צו נעוויגעיטאן צווישן די אפציע'ס ,וואס דאס איז דורך די
קנעפלעך אויפן קיבאורד" .יעדע אפציע האט א שארטקאט קנעפל אויפן קיבאורד" ,געוויסע
אפציעס האבן א שארטקאט פון איין קערעקטער ,און אנדערע האבן שארטקאט'ס פון צוויי
קערעקטער'ס .ווען איר דרוקט  ALTאון דער אפענער טעב ווערט סעלעקטעד ,קוקט אויף די אלע
טעב'ס ,און אויף די "קוויק עקסעס טאל-באר" )גאנץ אויבן פון דעם ווינדאו אויף די לינקע זייט ,מיר
וועלן נאך בעז"ה צוריקקומען צו דעם( ,און איר וועט זען אז יעדע טעב און יעדע אפציע אין די "קוויק
עקסעס טאל-באר" האט באקומען א קערעקטער וואס הויערט איבער אים אין א ווייסע
קעסטעלע ,אויב דו ווילסט עפענען יענעם טעב ,אדער אויסקלויבן יענע אפציע ,דארפסטו בלויז
דרוקן דעם אנגעגעבענעם קערעקטער )אות אדער נומער( וואס הויערט אויף אים ,און ער ווערט
אויסגעקליבן פונקט אזוי ווי ווען דו וואלטסט געדרוקט דערויף מיט דיין מייזל.
אויב האסטו אויסגעקליבן א טעב ,דאן וועסטו זען אז אלע אפציעס אין דעם אפענעם \
אויסגעקליבענעם טעב ,האבן יעצט באקומען זייער אייגענע קערעקטער\ס וואס הויערט\ן
איבער זיי ,און דו קענסט אויסקלויבן סיי וועלכע אפציע דו ווילסט דורך דרוקן אויף דיין
קיבאורד דעם קערעקטער וואס הויערט איבער יענעם אפציע.
אויב וועסטו אויסקלויבן יעצט א דראפ דאון מעניו ,לאמיר זאגן די "פיינד" דראפ דאון מעניו פון
די  HOMEטעב ,דאן וועסטו זעהן אז די זעלבע זאך געשעט אין די דראפ דאון מעניו ,אז יעדע
אפציע באקומט איבער זיך א הויערענדע קערעקטער וואס דו קענסט דרוקן אויף דיין קיבאורד
אויסצוקלויבן יענע אפציע…
דו קענסט סיי ווען אנהייבן צו נעוויגעיטאן מיט די נעוויגעישאן קנעפלעך אויפן קיבאורד ,אבער
דאן ווערן אויטאמאטיש אלע שארטקאט'ס דיסעבלד ,און אלע קערעקטער'ס וואס האבן
געהויערט העכער די פארשידענארטיגע אפציע'ס ווערן פארשוואונדן ,און דאן קענסטו מער
נישט נוצן דעם שארטקאט קנעפל אויף דיין קיבאורד אויסצוקלויבן דעם אפשען.
די זעלבע זאך איז אויך ווען א ווינדאו איז אפן ,אז מען קען נעוויגעיטאן אין דעם ווינדאו נישט
נאר דורך די מייזעלע ,נאר אויך דורך די נעוויגעישאן און טעב קנעפלעך ,און אויך דורך די ALT
קנעפל ,דאס ארבעט ווי פאלגענד:
צו גיין פון איין אפציע צום צווייטן ווען דאס "איז נישט קיין פיעלד'ס" וואס מען דארף אריינפולן
אדער אריינשרייבן עפעס ,דאן קען מען נוצן די נעוויגעישאן קנעפלעך אדער דעם טעב קנעפל
צו גיין פון איין אפציע צום צווייטן ,און ווען מען געפונט זיך אויף סיי וועלכע אפציע ,קען מען
דרוקן דעם  SPACEבאר )דעם ברייטן ספעיס קנעפל אויפן קיבאורד( צו סעלעקטן אדער די-
סעלעקטן יענע אפציע ,אויב די אפציע'ס זענען "יא פיעלד'ס" אין וועלכע מען דארף אריינלייגן
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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אינפארמעישאן ,צ.ב .די פאנט פענסטערל ,די סייז פענסטערל ,די אינדענט מאסן ,וכדומה ,דאן
קען מען "נישט" גיין צו די קומענדיגע אפציע מיט די נעוויגעישאן קנעפלעך ,וויבאלד דער
קורסירער ערשיינט אין דעם פענסטערל ,און ווען מען דרוקט די נעוויגעישאן קנעפלעך רוקט זיך
דער קורסירער אהין און צוריק אין דעם זעלבן פענסטערל \ פיעלד ,אבער די טעב קנעפל וועט
נאך אלץ גוט דינען דעם צוועק פון גיין ווייטער צו די קומענדיגע אפציע ,אפילו ווען מען שטייט
אין דעם פענסטערל פון א פיעלד אפציע.
חוץ פון דעם ,כמעט אין יעדן ווינדאו ,האט יעדע אפציע )מיט געציילטע אויסנאמען( א שארטקאט
קנעפל ,דער שארטקאט קנעפל איז דער קערעקטער וואס איז אונטערגעליינט ביים
דעסקריפשאן פון די אפציע ,אין אנדערע ווערטער ,יעדע אפציע אין א ווינדאו האט נעבן זיך א
נאמען \ דעסקריפשאן – אנדערש ווי אויפן ריבען וואס מען זעט בלויז קנעפלעך און בילדער אן
דעם נאמען \ דעסקריפשאן פון די אפציע ,און ווען איר וועט קוקן אויף דעם נאמען פון די
אפציע וועט איר זעהן דארטן "איין קערעקטער" אונטערגעליינט ,דאס איז דער שארטקאט
קערעקטער פון דעם אפציע ,און דער שארטקאט איז גילטיג בלויז ווילאנג דער ווינדאו איז אפן.
אבער אנדערש ווי ביים ריבען וואס מען דארף קודם דרוקן  ALTאליינס און דערנאך בלויז דעם
קנעפל פון די געוויסע קערעקטער ,און אנדערש ווי ביים ריבען וואס מען וועט זיך קענען באנוצן
מיט די שארקאט'ס בלויז ווילאנג "מען האט נאכנישט גענוצט די נעוויגעישאן קנעפלעך אדער
די מייזעלע" ,איז אבער די שארטקאט אין די ווינדאו שייך ווילאנג די ווינדאו איז אפן ,נישט קיין
נפק"מ וויאזוי מען האט נעוויגעיטעד פארדעם און נאכדעם ,און אויך "דארף מען דרוקן ALT
צוזאמען מיט דעם שארטקאט קנעפל".
פארשטייט זיך אז ווילאנג מען געפונט זיך אין דעם ווינדאו ,וואס דאן ארבעט מען נישט אין
דעם דאקומענט ,נאר אין דעם ווינדאו ,זענען אלע געווענליכע שארטקאט'ס אויטאמאטיש
דיסעיבלד ,אין אנדערע ווערטער ,אויב וועט איר דרוקן צ.ב CTRL+P .ווען איר זענט אין א ווינדאו,
דאן וועט זיך דער דאקומענט נישט פרינטן ,עס וועט גארנישט געשען! ווייל דער שארטקאט איז
דיסעיבלד ווילאנג איר גייט ארויס פון דעם ווינדאו און איר גייט צוריק צו דעם דאקומענט אין
וועלכן איר האט געארבעט ,און ביי רובא דרובא ווינדאו'ס )מיט געציילטע אויסנאמען( קענט איר
נישט צוריקגיין צו דעם דאקומענט" ,נאר" אויב איר מאכט צו די ווינדאו דורך דרוקן  OKאדער
 ,CANCELאדער דעם  ENTERאדער  ESCקנעפל אויפן קיבאורד ,אדער דורך דרוקן אויף דעם X
קנעפל אויפן רעכטן שפיץ אויבן פון דעם ווינדאו.
ממילא אויב האט איר צום ביישפיל איינגעשטעלט אז  ALT+Tזאל אריינרוקן די אינדענט )מיר
וועלן נאך אי"ה צוריקקומען צו דעם וויאזוי מען קען מאכן און טוישן שארטקאט'ס( ,און יעצט האט איר אפן

דעם  PARAGRAPHווינדאו ,און איר וועט דרוקן  ALT+Tוועט זיך די אינדענט נישט רוקן ,נאר עס
וועט זיך עפענען דער  TABווינדאו ,ווייל אין דעם  PARAGRAPHווינדאו דינט דער קערעקטער T
אלץ א שארטקאט פאר דעם  TABקאמאנד ,וואס געפונט זיך אין דעם ווינדאו אויף די לינקע
זייט אונטן )וואס עפענט אויף דעם  TABווינדאו(.
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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די אלע שארטקאט'ס וואס זענען אין די צווייטע קאטעגאריע ,דאס הייסט אז זיי זענען
"שארטקאט'ס צו אן אפשען" ,און זיי ארבעטן "נאר" ווען מען געפונט זיך אין אן אפענעם
ווינדאו ,אדער ווען דער ריבען איז סעלעקטעד )ווייל מען האט געדרוקט  ,(ALTדאס וועלן מיר "נישט"
זאגן ווען מיר וועלן רעדן וועגן די פארשידענע אפציע'ס וואס זענען פארהאן ,ווייל די
שארטקאט'ס קען יעדער אליינס זעהן .מיר וועלן נאר דערמאנען די ערשטע סארט
שארטקאט'ס ,וואס זיי זענען "שארטקאט'ס צו א קאמענד" ,דאס הייסט אז ווען מיר וועלן רעדן
צום ביישפיל וועגן גרעסער מאכן אדער קלענער מאכן א פאנט ,וועלן מיר שרייבן אז ]CTRL+
מאכט גרעסער און [ CTRL+מאכט קלענער ,אבער מיר וועלן נישט שרייבן אז  ALTאון דערנאך H
און דערנאך  FSעפענט אויף דעם  FONT SIZEדראפ דאון מעניו אויבן אין דעם ריבען.
עס איז כדאי צו וויסן ,אז יעדע קאמאנד וואס האט א שארטקאט ,קען מען זעהן דעם
שארטקאט אין דעם "טאל-טיפ" ,דער "טאל-טיפ" דאס איז דער קליינער קעסטעלע וואס
שווימט ארויף אונטערן מייזעלע ווען מען טייטלט דערמיט אויף סיי וועלכע אפציע אין דעם
ריבען ,וואס דארט אין דעם קעסטעלע שטייט אין קורצן וואס די אפציע איז )דאס הייסט א
דעסקריפשאן פון די אפציע( ,און אויב האט די אפציע א שארטקאט דאן ווערט דאס אויך דערמאנט
אין דעם קעסטעלע ,דאס וועט אבער נישט ארבעטן אלעמאל ,נאר ווען עס קומט ביי דיפאולט א
שארטקאט אין "ווארד" פאר די אפציע ,וואס דאן אפילו אויב דו גייסט נאכדעם און דו טוישט
עס ,וועט נאכאלץ ארויפקומען דער שארטקאט )נישט אלעמאל קומט ארויף די נייע שארטקאוט ,איך
האב שוין געהאט אז עס האט זיך געטוישט צו די נייע ,און איך האב שוין געהאט אז עס איז געבליבן די אלטע,
איך ווייס נישט קיין כלל אין דעם( ,אויב אבער איז נישט געווען אין "ווארד" קיין שארטקאט ,נאר דו

האסט אליינס איינגעשטעלט א שארטקאט פאר דעם וועט דאס נישט ארויפקומען אין דעם
טאל-טיפ קעסטעלע.
אזוי ווי געשריבן אויבן וועלן מיר נאך אי"ה צוריקקומען צו דעם נושא פון שארטקאט'ס ,דאס
איז בלויז געווען א קורצע איבערבליק איבער דעם נושא אויף דערווייל.

אויסקלויבן א פאנט
די ערשטע און גרעסטע דאגה ביי רוב מענטשן איז וועלכע סארט אות צו נוצן ,עס איז דא זייער
אסאך מיני אותיות ,און איינע פון די וויכטיגסטע זאכן ווען מען מאכט סיי וועלכע צעטל ,איז צו
נוצן די ריכטיגע פאנט אין דעם ריכטיגן פלאץ ,מיר גייען יעצט נישט ערקלערן וועלכע סארט
אות איז כדאי צו נוצן אויף יעדע זאך ,דאס דארף מען זיך אויסלערנען דורך אייגענע ערפארונג,
מיר גייען נאר ערקלערן וויאזוי מען טוישט די אות.
די ערשטע אפציע אין דעם ריבען אויף די לינקע זייט אויבן פון דעם
 FONTקעסטל איז אויסצוקלויבן דעם סארט אות ) (FONTוואס מען
וויל נוצן )זעה בילד( ,די אפציע ערשיינט אויך אין דעם מיני טאלבאר,
אין דעם פענסטערל שטייט וועלכע אות מען נוצט יעצט ,עס צו טוישן דארף מען געבן א קליק
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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אריין אין דעם פענסטערל ,דאן ווערט דער נאמען פון די פאנט סעלעקטעד ,און מען קען
אריינטייפן א נאמען פון א אנדערע פאנט וואס מען וויל נוצן אנשטאט דעם ,און דרוקן .ENTER
אבער כדי צו טוישן דעם אות מוז מען נישט געדענקן דעם נאמען פון דעם פאנט וואס מען וויל
נוצן ,נאר אנשטאט אריינצוטייפן דעם נאמען פון די נייע פאנט ,קען מען עפענען א דראפ דאון
מעניו ,וואו עס ווערן אויסגערעכנט אלע פאנט'ס וואס מען קען נוצן ,און פון די ליסטע קען מען
אויסקלויבן וועלכע אות מען וויל .אויפצומאכן דעם דראפ דאון מעניו דארף מען דרוקן אויף
דעם קליינעם טרייענגל )עראו( אויף די רעכטע זייט פון דעם פענסטערל ,אדער קען מען עפענען
די דראפ דאון מעניו נאכן קליקן אינווייניג אין דעם באקסל ,דורך דרוקן די  UPאדער DOWN
קנעפלעך אויפן קיבאורד ,וואס דאן עפענט זיך אויטאמאטיש אויף די דראפ דאון מעניו ,און עס
הייבט אן צו גיין ארויף אדער אראפ לויט וועלכע קנעפל מען דרוקט.
אגב ,אויב איז דיין סעלעקטעד טעקסט א פאנט וואס געפונט זיך אין די צווייטע סעקשאן פון
"לעצטענ'ס באנוצטע פאנט'ס" )זעה ווייטער( ,דאן ווען דו וועסט קליקן אין דעם פענסטערל און
דערנאך דרוקן די עראו קנעפל אויפן קי-באורד ,וועט זיך דער דראפ דאון ליסט עפענען ווען די
פאנט איז היילייטעד )אזוי ווי אויפן בילד( ,אבער אויב ערשיינט נישט דיין פאנט אין דעם סעקשאן,
וועט זיך די ליסטע עפענען צום אנפאנג אן דעם וואס עפעס זאל זיין היילייטעד.

די סעקשאן'ס אין די ליסטע
אזוי ווי איר קענט זעהן ,ווען די ליסטע עפענט זיך איז דא דריי סעקשאן'ס,
די ערשטע אויבערשטע סעקשאן איז די פאנט'ס וואס ווערן באנוצט אין די
אריינגעבויטע סטייל'ס וואס קומט מיט די דאקומענט )ווען מיר וועלן
אנקומען צו רעדן וועגן די סטייל'ס ,וועלן מיר בעז"ה צוריקקומען צו דעם( ,די
פאנט'ס פארנעמען אלעמאל דעם אויבן אן.
די צווייטע סעקשאן איז פאנט'ס וואס דו האסט לעצטנ'ס גענוצט ,יעדע
מאל מען קלויבט אויס א געוויסע פאנט ,באקומט יענער פאנט דעם
אויבנאן ,ביז מען קלויבט אויס א אנדערע פאנט פון די ליסטע וואס דאן
באקומט דער נייער פאנט דעם אויבן אן ,און די פריערדיגע רוקט זיך
ארויף איין זיץ צו די צווייטע אין די ליסטע ,און אזוי ווייטער ביז עס גייט
אינגאנצן ארויס פון די  ,RECENTLY USED FONTSדי אויפטוה דערפון איז אז
ווען דו ווילסט למשל טוישן די פאנט אויף זעקס פלעצער אין דיין
דאקומענט ,אדער אויב דו ווילסט כסדר נוצן א געוויסע מין פאנט,
אנשטאט דו זאלסט דאס דארפן יעדע מאל גיין זוכן אין דעם לאנגן ליסט ,ווערט דאס
ארויפגעברענגט אויפן אויבן-אן ,כדי זאלסט עס האבן גלייך צו די האנט ,און ווילאנג דו זוכסט
נישט דיין גליק מיט אנדערע פאנט'ס בלייבט ער אויפן אויבן אן גרייט צום באנוץ.

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(.

