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די דריטע סעקשאן איז די ליסטע פון אלע פאנט'ס פון וועלכע מען קען זיך קלויבן ,אין די ליסטע
ערשיינען אלע פאנט'ס וואס "ווארד" האט דערקענט ,און וואס "ווארד" לאזט נוצן ,אין אנדערע
ווערטער עס קען אמאל זיין אז מען זאל האבן פאנט'ס אינסטאלירט אבער עס זאל נישט
ערשיינען אין די ליסטע .ווייל "ווארד" דערקענט עס נישט ,אדער ווייל עס שטימט נישט מיט
אים ,טראץ דעם וואס אין געוויסע אנדערע פראגראמען וועט מען עס יא קענען נוצן ,עס קען
אבער אמאל זיין אז עס זאל ערשיינען א פאנט אין די ליסטע און פארט זאל מען עס נישט
קענען נוצן ,באמת פאדערט דאס א לענגערע ערקלערונג ,אבער איך קען נישט און איך וויל
נישט יעצט מאריך זיין דערין ,אביסל קען מען פארשטיין פון דעם וואס איך שרייב שפעטער
וועגן לאטין טעקסט און קאמפלעקס סקריפט.
עס איז וויכטיג צו וויסן ,אז ווען א פאנט גייט אריין אין די סעקשאן פון "לעצטענ'ס באנוצטע
פאנט'ס" וועט ער נאך אלץ בלייבן אויף זיין געהעריגן פלאץ אין די לאנגע ליסט ,כבודו במקומו
מונח ,נאר ער וועט "אויך" ערשיינען אין דעם צווייטן סעקשאן ,וואס דאס איז א עקסטערע
באנוס ,וויבאלד ער האט גוט געדינט פאר זיין בעל הבית וואס האט אים גענוצט…
נאך א זאך וואס איז וויכטיג צו וויסן ,אז ווען מען קלויבט אויס פון די ליסטע א פאנט וואס מען
האט נישט לעצטענ'ס גענוצט ,און עס איז נישט ערשינען אין די סעקשאן פון לעצטענ'ס
באנוצטע פאנט'ס ,דאן וועט איין פאנט פון די סעקשאן ארויסגיין צו מאכן פלאץ פאר די נייע
פאנט וואס דו האסט יעצט אויסגעקליבן .וועלכע פאנט גייט ארויס פון די ליסטע? די וואס איז
די לעצטע .געווענליך ווען א פאנט איז די לעצטע מיינט דאס אז די אלע פאנט'ס וואס זענען
העכער דעם האט מען גענוצט שפעטער פון דעם ,אבער נישט אלעמאל איז דאס אזוי ,עס איז
דא א מאדנע איינשטעלונג אין דעם פראגראם ,אז ווען איך קלויב אויס לאמיר זאגן דעם פיפטן
פאנט פון דעם סעקשאן )אויף אונזער בילד תהלה( ,וועט דאס ארויפגיין אויבן אן ,אבער אנשטאט
די ערשטע פיר פאנט'ס זאלן זיך אראפרוקן אים צו מאכן פלאץ ,וועט זיך דער אויבערשטער
פאנט "טוישן פלעצער מיט אים" ,דאס הייסט אז "תהלה" גייט ווערן די ערשטע ,און
"פאנטעקסט" גייט ווערן די פיפטע! דאס מיינט אז אויב גיי איך למשל אויסקלייבן "אדאובי
היברו"  -וואס דאס איז יעצט די לעצטע אין דעם סעקשאן ,גייט דאס ווערן די ערשטע ,און
"פאנטעקסט" וואס איז יעצט די ערשטע גייט פלוצלינג ווערן די לעצטע )כאטשיג איך האב דאס
נארוואס גענוצט( ,און אויב גיי איך יעצט אויסקלויבן א פרישע פאנט פון די ליסטע )צ.ב.
דעיוויד( ,גייט "פאנטעקסט" פארשוואונדן ווערן פון דעם סעקשאן צו מאכן פלאץ פאר דעם
נייעם פאנט ,וויבאלד "פאנטעקסט" איז יעצט די לעצטע אין דעם סעקשאן ,איך פארשטיי נישט
פארוואס דאס איז אזוי ,אבער אזוי ארבעט עס )און ווען די סדר טוישט זיך ,ווערט עס נישט
צוריקגעטוישט ווען מען מאכט .(UNDO

נעוויגעיטן אין די ליסט פון פאנט'ס
ווען די דראפ דאון מעניו איז אפן ,קען מען מישן ארויף און אראפ אין די ליסטע סיי דורך גיין
מיט די מייזעלע צו די רעכטע זייט פון דעם דראפ דאון מעניו ,און רוקן דעם סקראל באר ארויף
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(.

28

~ קערעקטער סעטינג'ס ~ צווייטע לעקציע
אדער אראפ ,ביז מען זעהט דעם פאנט וואס מען וויל אויסקלויבן ,און ווען מען זעט דעם פאנט
וואס מען וויל זאל מען געבן א קליק דערויף ,אדער קען מען מיט די  UPאון  DOWNקנעפלעך
אויפן קיבאורד רוקן ארויף און אראפ ביז מען קומט אן צו די פאנט וואס מען וויל ,און דאן דרוקן
 ,ENTERאויך קען מען מישן מיט די קנעפלעך  PAGE UPאון .PAGE DOWN
אויפן בייגעלייגטן בילד קענט איר זעהן אז די היילייט איז אויף די פאנט  ,NARKISIMאון אין די
קעסטעלע אויבן שטייט אויך דער זעלבער נאמען ,דאס מיינט אז די פאנט נארקיסים איז יעצט
סעלעקטעד ,אויב וועט מען דרוקן דעם  UPאדער  DOWNקנעפל ,וועט דער קומענדיגער אדער
פריערדיגער פאנט ווערן סעלעקטעד ,און די נאמען אויבן אין די קעסטעלע וועט זיך טוישן ,אויב
אבער וועט מען רוקן דעם מייזעלע העכער א געוויסע פאנט וועט יענע פאנט בלויז ווערן
היילייטעד ,אבער אויבן אין די קעסטעלע וועט זיך גארנישט טוישן )מיר וועלן דאס באלד מער
ערקלערן(.
מען קען אויך רוקן די מייזעלע העכער א געוויסע פאנט ,און דערנאך דרוקן די נעוויגעישאן
קנעפלעך אויפן קיבאורד צו רוקן ארויף אדער אראפ פון די פאנט אויף וועלכע די מייזעלע
טייטלט ,און טראץ דעם וואס די מייזעלע טייטלט יעצט לאמיר זאגן אויף "תהלה" קען מען רוקן
מיט די  UPקנעפל אז די היילייט זאל ארויפגיין ביז "פרענקראהל" ,מען דארף אבער אבאכט
געבן ווייל ווילאנג מען רירט נישט דעם מייזעלע פון פלאץ וועט דאס זייער גוט ארבעטן ,אבער
אין די סקונדע וואס מען רירט דעם מייזעלע וועט די היילייט צוריקקומען דארט ווי די מייזעלע
ווייזט )אזויפיל וועט מען האבן אויפגעטוהן ,אז די פאנט אין די פענסטערל וועט יעצט זיין "פרענקראהל" ,אזוי
ווי מיר שרייבן ווייטער( ,און אויב וועט מען יעצט אראפרוקן די מייזעלע פון די דראפ דאון ליסט,
וועט אלעס ווערן די-היילייטעד ,און ווען גארנישט איז נישט היילייטעד אויב וועט מען געבן איין
דרוק אויף דעם  UPאדער  DOWNקנעפלעך ,וועט זיך דאס אויטאמאטישן אוועקמישן צו דעם
אנהייב אדער צום סוף פון די ליסטע.
נאך א וועג וויאזוי מען קען נעוויגעיטן ,איז דורך עפענען דעם דראפ דאון ליסטע ,און דאן
אנהייבן צו טייפן א פאנט נאמען אין דעם פענסטערל אויבן ,אין אזא פאל וועט "ווארד"
אויטאמאטיש היילייטן די ערשטע פאנט אין די ליסטע וואס הייבט זיך אן מיט די אותיות וואס
מען האט אריינגעטייפט )אויסער אויב עס איז דא א פאנט אין דעם צווייטן סעקשאן וואס הייבט זיך אויך אן
מיט אותיות ,וועט ווארד יענץ היילייטן ,אפילו אויב אין די ליסטע איז דער פאנט נישט דער ערשטער( ,און מען
קען אנהייבן רוקן דעם היילייט מיט די נעוויגעישאן קנעפלעך ארויף אדער אראפ פון דעם פאנט
וואס איז געווארן געהיילייטעד .ווייטער אויב מען וועט אנהייבן צו טייפן א פאנט נאמען אן
עפענען די דראפ דאון ליסט ,און דאן וועט מען דרוקן די  UPאדער  DOWNקנעפל ,וועט זיך
אויטאמאטיש עפענען די ליסט צו די ערשטע פאנט נאמען וואס הייבט זיך אן מיט די אותיות
וואס דו האסט אריינגעשריבן ,אבער גארנישט וועט נישט זיין היילייטעד )דאס איז בלויז כדי דיר צו
ווייזן די נעמען וואס הייבן זיך אן אזוי אז זאלסט עס קענען נאכטייפן( ,אויב וועסטו יעצט נאכאמאל
דרוקן דעם עראו קנעפל וועט זיך דער קעסטל צומאכן ,אבער די קענסט גיין מיט דיין מייזעלע

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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און אויסקלויבן א פאנט )אזוי ווי איך שרייב ווייטער( .דאס איז אויך גוט אויב וויל מען אריינטייפן א
פאנט נאמען און מען געדענקט נישט די ספעלינג ,קען מען אנהייבן צו טייפן די ערשטע פאר
אותיות פון דעם פאנט נאמען ,וואס דאן וועט זיך גלייך מישן די ליסטע צו יענע פאנט ,און מען
וועט זיך שפארן צו מישן און צו זוכן )נ.ב .אזוי ווי אסאך מאל האלט מען אינמיטן טייפן אידיש ,און מען
וויל טוישן פון אידיש צו ענגליש ווייל דער פאנט נאמען איז ענגליש ,וואס דאס טוט מען דורך  ,ALT+SHIFTדארף
מען וויסן אז ווען מען דרוקט דעם  ALTקנעפל ,וועט זיך דער דראפ דאון ליסט צומאכן(.

ווען מען טייפט אריין א נאמען פון א פאנט אין דעם פענסטערל ,ווילאנג דער פראגראם טרעפט
א פאנט נאמען וואס הייבט זיך אן מיט די אותיות וואס דו האסט שוין אריינגעטייפט וועט יענע
פאנט ווערן היילייטעד ,און אויב איז דא עטליכע וועט "ווארד" היילייטן די ערשטע ,און "ווארד"
וועט אויטאמאטיש צוענדיגן דעם פאנט נאמען לויט די פאנט וואס ער האט היילייטעד ,אבער די
חלק נאמען וואס "ווארד" האט אליינס צוגעלייגט בלייבט סעלעקטעד ,דאס מיינט אז אויב
שרייבסטו סיי וועלכע אות וועט זיך אויסמעקן דער חלק וואס "ווארד" האט אליינס צוגעלייגט
)אזוי ווי מיר וועלן מסביר זיין באריכות ביי א אנדערע געלעגנהייט ווען מיר וועלן רעדן וועגן סעלעקטן און
עדיטן טעקסט( ,אדער קענסטו פשוט מאכן בעקספעיס וואס דאן וועט זיך אויסמעקן דאס

"ווארד" האט צוגעלייגט ,אבער נאכן טייפן די קומענדיגע אות ,וועט "ווארד" נאכאמאל פרובירן
צוצוטרעפן… און עס וועט נאכאמאל אליינס צוענדיגן דעם פאנט נאמען ,און אויך היילייטן דעם
פאנט וואס ער טרעפט ערשט ,וואס שטימט מיט וואס דו האסט אריינגעטייפט דערווייל.
אבער אויב לייגסטו יעצט אריין נאך אן אות ,און "ווארד" טרעפט מער נישט קיין איין פאנט וואס
הייבט זיך אזוי אן ,גייט אראפ די היילייט פון די פאנט וואס "ווארד" האט פריער אויטאמאטיש
געהיילייטעד ,אבער די ליסטע בלייבט אויפגעמישט דארט ווי "ווארד" האט פרובירט צו "טרעפן"
דיין פאנט .צום ביישפיל ,אויב טייפסטו אריין  FRANRLוועט "ווארד" קודם פרובירן צוצוטרעפן אז
דו מיינסט "פרענקראהל" ,און ער וועט אויפמישן צו פרענקראהל ,און ער וועט דאס היילייטן,
אבער ווי נאר די לייגסט אריין דעם צווייטן  Rוואס דאן שטימט שוין נישט דער נאמען ,וועט די
היילייט אראפגיין פון "פרענקראהל" ,אבער די ליסט בלייבט נאך אויפגעמישט אהין ,אז אויב דו
האסט א טעות געהאט מיט אן אות זאלסטו קענען גלייך זעהן וועלכע פאנט'ס האבן ענליכע
נעמען צו דאס וואס האסט געשריבן ,און זאלסט קענען פאררעכטן דיין טעות און אריינשרייבן די
ריכטיגע נאמען ,אדער זאלסטו קענען אויסקלויבן מיט דיין מייזעלע דעם ריכטיגן פאנט פון די
ליסטע ,צום ביישפיל אויב האסטו נישט געוואלט נוצן פרענקראהל ,נאר עפעס א אנדערע פאנט
וואס האט א ענליכע ספעלינג צו דעם וואס דו געדענקסט נישט פונקטליך וויאזוי מען שרייבט
דאס ,און דו ווילסט יעצט אראפ מישן נאך פרענקראהל צו קוקן וועלכע פאנט'ס עס זענען דארט
פארהאן ,דאן גיי מיט דעם מייזעלע העכער א פאנט נאמען ,וואס אזוי ווערט יענץ סעלעקטעד
)כאטשיג אין דעם פענסטערל וואו דו האסט געטייפט טוישט זיך גארנישט( ,און דאן קענסטו נעמען מישן
מיט די קנעפלעך .אבער השמר והזהר נישט צו דרוקן די  UPאדער  DOWNקנעפלעך ווען
גארנישט איז נישט היילייטעד ,ווייל דאן גיט ער זיך א מיש צוריק צום אנהייב אדער צום סוף פון
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 ליסטע אזוי ווי איך האב שוין פריער געשריבן ,און דאן פארלירסטו סיי דאס וואס דו האסט
אריינגעטייפט ,און סיי דעם פלאץ וואס איז געווען אויפגעמישט…

פאנט פריוויא
"ווארד" שטעלט צו צוויי סארט "פריוויא'ס" פון די פאנט'ס וואס געפונען זיך אין די דראפ דאון
ליסטע ,א "פריוויא" מיינט אז "ווארד" ווייזט דיר וויאזוי די פאנט קוקט אויס ,די ערשטע סארט
פריוויא איז אז די נאמען פון יעדע פאנט קוקט אויס אזוי ווי די טעקסט וועט אויסקוקן ווען מען
קלויבט אויס יענעם פאנט ,דאס הייסט אז אנשטאט אלע נעמען אין די ליסטע זאלן זיין די
זעלבע פאנט )אזוי ווי עס זעהט אויס די דראפ דאון ליסטע אין די פאנט ווינדאו( ,ערשיינט יעדע נאמען
מיט זיין אייגענע פאנט.
דאס איז אבער זייער גוט ביי א ענגלישע פאנט ,וואס די נאמען פון די פאנט אין די ליסטע )וואס
איז אויך ענגליש( קען אויסזעהן אזוי ווי דער פאנט זעט אויס ,אבער ווען מען רעדט פון א
אידישע פאנט ,וואס דאן קענען נישט דער ענגלישער נאמען ערשיינען אזוי ווי די פאנט קוקט
אויס ,אין אזא פאל וועט "ווארד" צולייגן עטליכע אידישע אותיות נעבן דעם נאמען פון פאנט
אויף די רעכטע זייט ,וואס די אותיות וועלן אויסזעהן אזוי ווי דער פאנט.
מען דארף אבער געדענקן אז פון אזוי ווייניג אותיות און אזא קליינע פריוויא קען מען ווייט
נישט זעהן קיין קראנטע בילד וויאזוי די פאנט זעהט אויס ,און דאס איז נאר גוט אויף צו
דערמאנען בערך פון וועלכע סארט פאנט מען רעדט ,אויב וויל מען זעהן וויאזוי דער פאנט קוקט
באמת אויס ,דארף מען קוקן אויף די צווייטע סארט פריוויא וואס מיר וועלן יעצט ערקלערן.
די צווייטע סארט פריוויא ארבעט אזוי ,ווען א פאנט אין די דראפ דאון ליסט איז היילייטעד,
וואס דאס געשעט אדער ווען מען האט אהינגעמישט דורך די  UPאון  DOWNקנעפלעך ,אדער
ווען די מייזעלע ווייזט אויף יענעם פאנט ,דאן וועט "ווארד" ווייזן א פריוויא וויאזוי דיין טעקסט
)וואס איז סעלעקטעד ,אין אן אנדערן שיעור וועלן מיר אי"ה ערקלערן וויאזוי צו סעלעקטן טעקסט( גייט
אויסזעהן אויב וועסטו עס טוישן צו דעם פאנט וואס איז יעצט היילייטעד .אין אנדערע ווערטער,
ווען סיי וועלכע פאנט אין די ליסטע איז היילייטעד ,וועסטו זעהן אויפן סקרין ווי די טעקסט
וואס איז יעצט סעלעקטעד טוישט זיך צו די פאנט וואס איז היילייטעד ,אבער דאס איז נישט
קיין פערמענאנטע טויש ,דאס איז נאר א פריוויא דיר צו ווייזן וויאזוי עס וועט אויסזעהן ,ווי נאר
די היילייט גייט אראפ פון יענעם פאנט טוישט זיך דיין טעקסט צוריק צו די פאנט וואס ער איז
געווען פארדעם ,און ווילאנג דו וועסט נישט קליקן אויף א פאנט אדער דרוקן ענטער ווען א
פאנט איז היילייטעד ,וועט זיך דיין טעקסט נישט טוישן.

טוישן די פאנט
ווען די דראפ דאון מעניו איז אפן ,און מען דרוקט ענטער ,וועט "ווארד" טוישן פערמענאנטלי די
טעקסט וואס דו האסט סעלעקטעד צו די פאנט וואס איז געווען היילייטעד ,אויב קיין שום
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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פאנט איז נישט געווען היילייטעד ,וועט "ווארד" עס טוישן צו די פאנט וואס שטייט אויבן אין
דעם פענסטערל ,מיר וועלן דאס אביסל בעסער ערקלערן אין די קומענדיגע פאראגראפן.
ווען מען מישט אדורך די ליסטע פון די פאנט'ס מיט די מייזעלע ,אפילו מען האלט די מייזעלע
איבער א געוויסע פאנט ,און דער פאנט ווערט היילייטעד ,און "ווארד" ווייזט א פריוויא פון דעם
פאנט )ווי פריער געשריבן( ,מיט דעם אלעם וועט אויבן אין דעם פענסטערל בלייבן דער אלטער
פאנט נאמען ,און עס וועט זיך נישט טוישן .פארט ,אויב מיר וועלן יעצט דרוקן ענטער ווילאנג די
מייזעלע ווייזט נאך אויף דעם געוויסן פאנט ,וועט די סעלעקטעד טעקסט זיך טוישן צו די פאנט
וואס איז געווען היילייטעד )ווייל די מייזעלע האט געוויזן דערויף( .אבער אויב רוקט מען אראפ דעם
מייזל פון דעם פאנט ,ווערט די פאנט גלייך די-סעלעקטעד און די היילייט גייט אראפ דערפון,
און אויב וועלן מיר יעצט דרוקן ענטער ,וועט זיך דער דראפ דאון מעניו צומאכן און גארנישט
וועט זיך נישט טוישן ,ווייל אויבן אין דעם פענסטערל איז געבליבן דער זעלבער אלטער פאנט.
אנדערש איז אבער ווען מען מישט מיט די נעוויגעישאן קנעפלעך פון די קיבאורד ,וואס דאן
וועט זיך די נאמען אויבן אין דעם פענסטערל אויך טוישן צו די נאמען פון די פאנט וואס איז
היילייטעד ,און עס וועט זיך נישט צוריקטוישן פון זיך אליינס ,נאר אויב מען מאכט צו דעם
דראפ דאון מעניו אן דרוקן ענטער )מיר וועלן באלד שרייבן וויאזוי( ,אבער ווילאנג די דראפ דאון
מעניו בלייבט אפן בלייבט די פאנט אויבן אין דעם פענסטערל געטוישט ,און אויב מען וועט
דרוקן ענטער וועט די טעקסט וואס איז סעלעקטעד זיך טוישן צו די פאנט וואס שטייט אויבן אין
דעם פענסטערל.
און דאס איז נישט נאר אויב דער פאנט איז נאך היילייטעד ,נאר אפילו די פאנט איז שוין נישט
היילייטעד ,צום ביישפיל אויב נאכן מישן מיט די קנעפלעך ביז לאמיר זאגן "נארקיסים" ,איז
מען געגאנגען מיטן מייזעלע און געוויזן אויף א צווייטע פאנט לאמיר זאגן אויף "פרענקראהל",
וואס דאן ווערט פרענקראהל היילייטעד ,און די היילייט גייט אראפ פון נארקיסים ,און דערנאך
נעמט מען אראפ דעם מייזעלע פון דעם "פרענקראהל" פאנט ,וואס דאן גייט די היילייט אראפ
אויך פון "פרענקראהל" און גארנישט איז מער נישט היילייטעד ,און דאן וועט מען דרוקן ענטער,
וועט די טעקסט זיך טוישן צו "נארקיסים" ,וויבאלד אויבן אין דעם פענסטערל איז געבליבן די
פאנט "נארקיסים".
אויב אבער מען דרוקט ענטער בשעת די מייזעלע ווייזט נאך אויף "פרענקראהל" דאן טראץ דעם
וואס אין דעם פענסטערל שטייט נאך "נארקיסים" ,וועט די טעקסט זיך טוישן צו "פרענקראהל",
וויבאלד "ווארד" וועט נוצן די פאנט וואס איז היילייטעד ערשט ,און נאר אויב גארנישט איז נישט
היילייטעד וועט ער נוצן די פאנט וואס שטייט אין דעם קעסטעלע ,אזוי ווי מיר האבן שוין אויבן
געשריבן.

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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נוצן א פאנט וואס איז נישטא אין די ליסט
אויב טייפט מען אריין א פאנט נאמען וואס איז נישט פארהאן אין די ליסט ,וועט "ווארד"
איבערפרעגן צו מען וויל עס טאקע נוצן ,אפילו עס איז נישטא אין די ליסט ,אויב קלויבט מען
אויס עס צו נוצן ,וועט "ווארד" זיך אריינלייגן אין קאפ אז די געוויסע טעקסט איז פאנט "פלוני"
וואס איך האב נישט ,און דערווייל ווילאנג ער טרעפט נישט יענעם פאנט וועט ער נוצן א אנדערע
פאנט אנשטאט דעם )א סובסיטוט פאנט ,איך ווייס נישט צו מען קען אנשטעלן וועלכע פאנט דער פראגראם
זאל נוצן אלץ סובסיטוט( ,די אויפטוה דערפון איז ,אז אויב ארבעט מען נאר אויף דעם קאמפיוטער
צייטווייליג ,און שפעטער וועט מען איבערלייגן דעם פייל אין א אנדערע קאמפיוטער וואס האט
יא דעם פאנט ,וועט מען נישט דארפן דעמאלטס טוישן דעם פאנט נאמען ,עס קען גוט צוניץ
קומען צום ביישפיל ביי פאנט'ס וואס די אותיות זעהן אויס ווי בילדער אדער בלומען אדער דאס
גלייכן.
עס איז דא א קליינער פראבלעם ,אז ווען דו לייגסט אריין א פאנט נאמען וואס איז נישטא אין
די ליסטע ,וועט "ווארד" אננעמען אז דאס איז א לאטיינישע סארט פאנט )עכ"פ ביי מיר איז דאס
אזוי( ,און דערפאר וועט ער לאזן די אידישע טעקסט די זעלבע פאנט ווי ביז יעצט ,און ער וועט
נאר טוישן די גוי'אישע אותיות )לאטין טעקסט( ,אויב וויל איך דאס טון מיט די אידישע טעקסט
דארף איך עפענען די  FONTווינדאו ,און טוישן די קאמפלעקס סקריפט פאנט אויף דעם פאנט
נאמען וואס איך וויל )באלד וועלן מיר שרייבן מער איבער לאטין טעקסט און קאמפלעקס סקריפט(.

אויסציען אדער איינציען די דראפ דאון ליסט
דעם דראפ דאון ליסט קען מען לענגער אדער קערצער מאכן ,דורך רוקן דעם מייזעלע צו דעם
אונטערשטן ווענטל פון די דראפ דאון מעניו ,דארט אינווייניג אינעם ווענטל קען מען זעהן
פינטעלעך )זעה בילד פריער( ,וואס דאס מיינט אז מען קען דאס רוקן ,דאן זאל מען אנכאפן דעם
ווענטל ביים וויידל  -דורך קליקן דערויף מיטן מייזל און עס אנהאלטן ,און אנהאלטנדיג דעם
מייזל אראפגעדרוקט זאל מען עס שלעפן ווי מען וויל  -ארויף אדער אראפ )מען קען זעהן ווען מען
לייגט דעם מייזעלע העכער דעם אונטערשטן ווענטל מיט די פינטעלעך אינווייניג ,אז די מייזעלע טוישט זיך צו
א צוויי זייטיגע עראו ,וואס דאס מיינט אז דעם ווענטל קען מען רוקן אויף ביידע זייטן(.

צומאכן דעם ליסטע אן טוישן די פאנט
אויב נאכן אדורכמישן אסאך מיני פאנט'ס באשליסט מען אז אזוי ווי עס איז געווען איז נאך די
בעסטע און מען וויל עס נישט טוישן ,דאן אויב די פאנט אין די פענסטערל איז נאך די זעלבע ווי
עס איז געווען ,קען מען זיכער מאכן אז קיין שום פאנט איז נישט היילייטעד )דורך אראפרוקן דעם
מייזעלע פון די דראפ דאון ליסטע( ,און דאן דרוקן ענטער ,און שלום על ישראל.
אויב אבער אין די פענסטערל שטייט שוין א נייע פאנט נאמען ,זאל מען נישט דרוקן ענטער ווייל
דאן וועט זיך די פאנט טוישן צו די פאנט וואס שטייט אין די קעסטעלע ,נאר מען קען אדער
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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קליקן מיט די מייזעלע סיי וואו אינמיטן די דאקומענט ,וואס דאן וועט זיך די ליסטע
אויטאמאטיש צומאכן אן צו טוישן גארנישט ,אדער קען מען נאכאמאל דרוקן אויף דעם
קליינעם טרייענגעל ביים רעכטן זייט פון די פאנט פענסטערל ,וואס דאן וועט זיך אויך די ליסטע
צומאכן אבער איך האב באמערקט אז דאן קען עס יא טוישן די פאנט אין געוויסע אומשטענדן,
דערפאר וואלט איך נישט געראטן צו נוצן די אפציע ,אדער קען מען דרוקן  ESCצוצומאכן די
ליסטע ,און טראץ דעם וואס דיין קורסירער וועט בלייבן אין דעם פאנט פענסטערל גרייט צו
טוישן דעם פאנט )דאס אז אויף  '07אויף  '10וועט זיך עס אינגאנצן צומאכן ביים ערשטן מאל און שלום על
ישראל( ,אבער דער פאנט נאמען אין דעם פענסטערל טוישט זיך אויטאמאטיש צוריק צו דיין
יעצטיגע פאנט ,און יעצט קענסטו דרוקן  ,ENTERאדער דרוקן נאכאמאל  ESCצוריקצוגיין צו דיין
דאקומענט אן קיין שום טוישונגען.
עס איז דא נאך וואס צו שרייבן ,אבער עס איז שוין אזוי אויך צופיל געשריבן ,ואכמ"ל ,נאר אזויפיל יא ,אז מען זאל
אבאכט געבן ווען מען טייפט אריין אין דעם פענסטערל אן אנדערן פאנט נאמען ,ווייל דאס קען טוישן די פאנט אפילו אן
דרוקן ענטער ,ואידך פירושא.

קאמפלעקס סקריפט און לאטין טעקסט
פאר מיר ענדיגן מיט פאנט קלויבעריי ,לאמיר א מינוט עפענען דעם  FONTווינדאו )אדער ווי מען
רופט עס ,א דייאלאג באקס ,מיר האבן שוין געשריבן אויבן וויאזוי עס צו עפענען( ,און לאמיר כאפן א בליק

וואס טוט זיך דארט ,מיר וועלן יעצט נישט איבערגיין אלע אפציע'ס ,מיר וועלן שפעטער
אנקומען דערצו אי"ה ,יעצט ווילן מיר בלויז קוקן ,אויף די  FONTאפציע'ס.
אזוי ווי איר זעהט דא אויפן בילד איז דא צוויי דראפ דאון
מעניו וואס ביידע טראגן דעם זעלבן נאמען " ,"FONTאון
יעדע פון זיי האט א אייגענע  STYLEאון א אייגענע ,SIZE
פארוואס איז דא צוויי? וואס מיינען די צוויי? פון וועלכע
דארף מען קלויבן?
ווען מיר קוקן בעסער אינעם ווינדאו זעהן מיר אז עס איז
צוטיילט אין עטליכע סעקשאן'ס ,די אויבערשטע סעקשאן
הייסט  ,LATIN TEXTדארט ליגט די ערשטע  FONTדראפ דאון
מעניו מיט די אפציע'ס פון  STYLEאון  ,SIZEדי צווייטע
סעקשאן הייסט  ,COMPLEX SCRIPTדארט ליגט די צווייטע
 FONTדראפ דאון מעניו מיט די אפציע'ס פון  STYLEאון ,SIZE
און די דריטע הייסט  ,ALL TEXTדאס הייסט אז דארט קען
מען אנשטעלן פארשידענע סעטינג'ס ,אבער די סעטינג'ס
וועלן אפלייען )חל זיין( סיי אויף די לאטין טעקסט ,און סיי אויף די קאמפלעקס סקריפט.

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(.

