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אונטערשטרייכ
אסא מאל איז דא וואס א מענטש וויל באטאנע א געוויסע ווארט,
צו דאס איז א קעפל ,צו דאס איז די אנהייב פו א פאראגרא,
אדער אמאל איז דאס סת אזוי א ווארט וואס ער פילט פאר
וויכטיג צו לייג א געוויכט דערוי ,או ער וויל אז מע זאל עס באמערק .אי אזא פאל איז דא
עטליכע זאכ וואס מענטש טו .צוויש די איז לייג "גענז פיסלע" )קאוטעישא מארק'ס \
אויבנשטרעכלע( פו ביידע זייט )פארצייטנס פלעגט מע עס לייג אינמיט די ווארט ,אזוי ווי ראשי תיבות.
שפעטער פלעגט מע מאכ פו די רעכטע זייט די פיסלע פאר דע אויב או נאכדע אונט "אזוי ,,אבער
היינט מאכט מע ביידע זייט "אויב"( ,עס מאכ ארויסשטארנד )באלד( ,אדער עס מאכ שי
)איטעליק( ,אדער טוט מע עס אונטערשטרייכ ,וואס דאס טוט אונטערשטרייכט די וויכטיגקייט

פו דע ספעציפיש אונטערגעשטראכענע זא.
די אפציע איז נישט דא אי דע מיני טאלבאר ,אבער עס האט א שארטקאט  .CTRL+Uמע דאר
אבער אי אכט נעמע אז דער שארטקאט מאכט בלויז איי פשוט'ע שווארצע שטרי אונטער
דאס וואס איז סעלעקטעד ,או אויב וויל מע עס זאל זיי א אנדערע סארט שטרי דאר מע
באזונדער אויסקלויב די קאליר או סארט פו דע שטרי .אנדערש איז אבער ווע מע דרוקט
אוי דע קאמאנד אינע ריבע ,וואס דא וועט ווער אזא שטרי וואס איז פונקט ווי די לעצטע
סארט שטרי וואס מע האט אויסגעקליב ,או אוי ווי די לעצטע קאליר וואס מע האט
אויסגעקליב פאר דע שטרי )זעה ווייטער וועג טויש דע קאליר פו דע שטרי(.

די פארשידענע סארט שטריכ
נעב די אפציע אינע ריבע ,איז פארהא א עראו אוי אראפ ,וואס
ווע מע דרוקט אוי דע עפנט זי אוי א דראפ דאו מעניו ,וואו
מע קע אויסוועל צוויש פארשידענע סארט שטריכ )דאפלטע ,דיקע,
צוהאקטע ,וכדומה( ,אוי קע מע אויסקלויב  MORE UNDERLINESצו
עפענע דע פאנט ווינדאו )צו וועלכע מיר וועל נא שפעטער צוריקקומע(
וואו מע קע טרעפ נא א גרעסערע אויסוואל פו פארשידענע
סארט שטריכ )באמערקט אונט פו דע דראפ דאו מעניו ,ווי מע קע דאס
גרעסער או קלענער מאכ ,אזוי ווי מיר האב שוי געשריב ביי די פאנט דראפ
דאו מעניו(.

עס איז אינטערעסאנט צו באמערק אז כאטשיג ווע מע וויל
אראפנעמע א געווענליכע שטרי קע מע עס טו דור איינמאל דרוק דע שארטקאט
) ,(CTRL+Uאבער אראפצונעמע א אנדערע סארט שטרי וועט זי פאדער צוויי מאל צו דרוק
דע שארטקאט )ביי ערשט מאל לייגט ער ארוי א געהעריגע שטרי אנשטאט די ספעציעלע סארט וואס
מע האט געהאט געלייגט ,או ביי צווייט מאל נעמט ער עס אינגאנצ אראפ ( ,אויב קליקט מע אבער
אי די שיעורי ליגט אסא שעות או קאפ או מוח ,או אי גיב נישט קיי רשות עס צו פארשפרייט אוי סיי וועלכ אופ ,אדער צו מאכ דערפו א ביכל,
אדער צו טו דערמיט סיי וועלכע אנדערע זא אויסער עס צו דאונלאדע או ליינע ,אוי גיב אי רשות צו שיק אדער צו געב דע פייל פאר א חבר אוי א
פריוואט אופ )נישט עס ארומשיק צו א ליסטע וכדומה(.
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מיט מייזל אוי דע קאמאנד אי דע ריבע גייט עס אראפ מיט איינמאל .א אנדערע וועג
דאס אראפצונעמע איז דור אויסקלייב  NONEאי די דראפ דאו מעניו.
עס איז דא נא עטליכע וועג וויאזוי צו מאכ שטריכ אונטער טעקסט אדער אונטער א
פאראגרא ,יעדע וועג האט זי זיינע מעלות או זיינע חסרונות ,די בעסטע או פשוט'סטע צו
נוצ  .UNDERLINEאבער דאס האט עטליכע חסרונות ,בעיקר דאס וואס די שטרי איז גליי
אונטער די טעקסט א קיי מעגליכקייט עס צו רוק ,וואס דאס קע אסא מאל שטארק שטער
)צ.ב .ווע מע האט נקודות אוי די ווערטער( .אויב וויל מע לייג א שטרי וואס איז מער אפגערוקט
פו די טעקסט דא דאר מע לייג א בארדער ,דאס איז אוי גוט אויב וויל מע מאכ אביסל א
דיקערע אדער דינערע שטרי ,אוי איז דא ביי די בארדער'ס אביסל א גרעסערע אויסוואל פו
שטריכ וואס מע קע נוצ .מיר וועל נא אי"ה שפעטער צוריקקומע צו בארדער'ס )מע קע
אוי מאכ א טעיבל ,אבער דאס איז א גרויסער בדיעבד ,או איז נישט געמאכט פארדע(.

די קאליר פו דע שטרי
דער שטרי מוז נישט אלעמאל זיי די
זעלבע קאליר פו די טעקסט ,מע קע
מאכ די טעקסט איי קאליר או די שטרי
א אנדערע ,אויסצוקלויב די קאליר פאר
דע שטרי דאר מע אוי עפענע דע
דראפ דאו מעניו ,או גאנ $אונט איז דא א
סוב-מעניו  ,UNDERLINE COLORווע מע
קליקט אוי דע עפנט זי אוי דער סוב
מעניו ,אי וועלכע מע קע אויסקלויב א
קאליר ,דער סוב מעניו ארבעט די זעלבע ווי
אלע קאליר דראפ דאו מעניו'ס .ווייטער ביי
די קאליר פו די אותיות שרייב מיר באריכות איבער דע קאליר דראפ דאו מעניו ,וואס די
אפציעס דארט זענע ,או וויאזוי אויסצוקלויב די ריכטיגע קאליר )זעה ווייטער(.
נעמט אי אכט ,אז אויב מע טוט סעלעקט טעקסט ,או דערנא עפענט מע אוי דע
 UNDERLINEדראפ דאו מעניו או מע קלויבט דארט אויס א קאליר ,אפגעזע פו וועלכע סארט
שטרי מע האט דאס לעצטע אויסגעקליב  -וועט די טעקסט באקומע בלויז א פשוט'ע שטרי
אונטער ווארט אי דע קאליר וואס מע האט אויסגעקליב .צו מאכ א אנדערע סארט שטרי
דארפט איר באזונדער אויסקלויב דע סארט שטרי )דאס איז נאר אויב די טעקסט האט נאכנישט
געהאט קיי שטרי פו פריער ,אויב די טעקסט וואס איר האט סעלעקטעד איז שוי געווע אונטערגעליינט פאר
איר קלויבט אויס דע קאליר ,וועט זי די שטרי נישט טויש ביי אויסקלויב א קאליר( .דער כלל איז ,אז

נאר ווע מע דרוקט אויפ  Uקאמאנד אינע ריבע וועט מע באקומע א שטרי לויט דע
לעצט אויסגעקליבענע קאליר או סארט.
אי די שיעורי ליגט אסא שעות או קאפ או מוח ,או אי גיב נישט קיי רשות עס צו פארשפרייט אוי סיי וועלכ אופ ,אדער צו מאכ דערפו א ביכל,
אדער צו טו דערמיט סיי וועלכע אנדערע זא אויסער עס צו דאונלאדע או ליינע .אי גיב אבער יא רשות צו שיק אדער צו געב דע פייל פאר א חבר
אוי א פריוואט אופ )נישט עס ארומשיק צו א ליסטע וכדומה(.
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אויסשטרייכ
די אפציע  STRIKETHROUGHאיז א פשוט'ע אפציע ,וואס מע נוצט
ווע מע וויל שרייב עפעס אבער מע וויל אז עס זאל זיי
אויסגעשטראכ .די אפציע געפינט זי נישט אי דע מיני טאל
באר ,או עס האט נישט קיי דיפאולט שארטקאט ,או איז אי די ליסטע פו מיינע גאר ווייניג
באנוצטע אפציעס.

קאליר פו די אותיות
די אפציע  FONT COLORווערט באנוצט צו טויש דע קאליר פו
געוויסע ווערטער אדער אותיות אי א דאקומענט ,או עס געפינט
זי אוי אי דע מיני טאל באר .קיי דיפאולט שארטקאט
דערפאר איז נישטא ,אבער מע קע מאכ דערפאר א שארטקאט.
יעדע אות אי א דאקומענט איז א געוויסע קאליר ,עס עקזיסטירט נישט אזא זא אז א אות
זאל נישט זיי קיי שו קאליר ,אי אנדערע ווערטער ווי ווייט אי געדענק קע מע נישט מאכ
ווערטער זאל ווער אומזעהבאר .אויב וויל מע אז געוויסע ווערטער זאל ווער באהאלט או
מע זאל דאס נישט קענע זעה ,דאר מע דאס מאכ די זעלבע קאליר ווי די הינטערגרונד
)בעגראונד בלע"ז ,געווענלי איז דאס ווייס( ,אדער עס צודעק מיט א אבדזשעקט )מיר וועל נא
האפנטלי צוריקקומע צו "אבדזשעקטס" אי שפעטערע שיעורי(.
ווע מע דרוקט אוי די אפציע )אדער די שארטקאט  -אויב מע האט געמאכט איינס( ,וועט די
סעלעקטעד טעקסט ווער די קאליר וואס מע זעהט אונטער די  ,Aגעווענלי ביי דיפאולט איז
עס רויט אבער עס טוישט זי יעדע מאל וואס מע קלויבט אויס א קאליר פו די דראפ דאו
מעניו ,אדער פו די קאליר ווינדאו )ווע דאס ווערט געעפענט דור די דראפ דאו מעניו ,זעה ווייטער
איבער די דראפ דאו מעניו או איבער די קאליר ווינדאו( .או אפילו מע וועט נאכדע מאכ UNDO
וועט טאקע די טעקסט זי צוריקטויש צו די פריערדיגע קאליר ,אבער אונטער די  Aוועט אל$
בלייב די לעצט אויסגעקליבענע קאליר.

די קאליר דראפ דאו מעניו
נעב די אפציע איז פארהא צוגעטשעפעט א עראו וואס עפנט אוי א
דראפ דאו מעניו ,ווע מע עפנט אוי דע דראפ דאו מעניו איז דא
פיר סעקשא'ס )אפטיילונגע בלע"ז( פו וואס אויסצוקלויב .די ערשטע
סעקשא איז  ,AUTOMATICוואס דאס מיינט אז אוי א ווייסע
הינטערגרונד וועל די אותיות זיי שוואר ,$או אוי א שווארצע
הינטערגרונד וועט דאס זיי ווייס )די אפציע איז אויסגעקליב ביי דיפאולט(.
אראפציער אינע דראפ דאו מעניו איז דא א אויסוואל פו
אי די שיעורי ליגט אסא שעות או קאפ או מוח ,או אי גיב נישט קיי רשות עס צו פארשפרייט אוי סיי וועלכ אופ ,אדער צו מאכ דערפו א ביכל,
אדער צו טו דערמיט סיי וועלכע אנדערע זא אויסער עס צו דאונלאדע או ליינע ,אוי גיב אי רשות צו שיק אדער צו געב דע פייל פאר א חבר אוי א
פריוואט אופ )נישט עס ארומשיק צו א ליסטע וכדומה(.
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פארשידענע סעטס קאליר וואס זיי ווער אנגערופ טעמע קאליר )טיע קאלארס –
 ,COLORSדאס איז א צוזאמענשטעל פו עטליכע קאליר וואס זענע ענלי או פאס זי איינער צו צווייט( .די
THEME

דריטע סעקשא איז  ,STANDARD COLORSדארט איז פארהא עטליכע פשוט'ע קאליר וואס
מענטש נוצ געווענלי .או די פערטע סעקשא איז דא איי אפציע וואס הייסט MORE COLORS
וואס ווע מע קליקט אוי דע עפנט זי אוי א פרישע ווינדאו מיט גאר א ברייט אויסוואל
פו קאליר )אי די נייע ווערסיעס פו ווארד איז אוי דא "גרעדיענט" אבער מיר וועל דאס נישט אויסשמועס
יעצט(.
עס איז דא נא א פיפטע סעקשא ,וואס ערשיינט נאר אויב האט איר אויסגעקליב א קאליר
וואס געפונט זי נישט אי די ערשטע סעקשא'ס ,דאס מיינט אז אויב זענט איר נישט צופריד
פו דע אויסוואל וואס איר באקומט אי סעקשא צוויי או דריי ,או איר עפנט אוי די אפציע
 MORE COLORSאי סעקשא פיר ,או דארט אי דע קאליר ווינדאו קלויבט איר אויס א
אנדערע קאליר ,דא וועט געשאפ ווער א פינפטער סעקשא אי דע דראפ דאו מעניו )צוויש
סעקשא דריי או פיר( וואס וועט הייס  ,RECENT COLORSדארט וועט איר קענע זעה אלע קאליר
וואס איר האט אויסגעקליב לעצטנ'ס וואס געפונע זי נישט צוויש די טעמע אדער
סטאנדארט קאליר )אוי דע בילד בייגעלייגט קענט איר זעה דע ריסענט סעקשא(.
אגב ,עס איז אינטערסאנט צו באמערק ,אזוי ווי מיר האב שוי דערמאנט ארבעט אלע קאליר
דראפ דאו מעניו'ס די זעלבע ,או דאס מיינט אז אויב האט דער קאליר דראפ דאו מעניו
באקומע א ריסענט סעקשא וועט איר זעה דע סעקשא מיט די זעלבע קאליר איבעראל
וואו איר עפנט דע קאליר דראפ דאו מעניו )צ.ב .ביי די  UNDERLINEדראפ דאו מעניו ,אדער אי די
בארדער'ס ווינדאו ,ווי אוי ביי די קאליר דראפ דאו מעניו פו א אבדזשעקט ,אדער ווארד ארט ,וכדומה( ,דאס
העלפט שטארק ארויס אז מע זאל לייכטערהייט קענע נוצ די זעלבע קאליר פאר אלע זאכ
אי דע דאקומענט וואס מע וויל מאכ קאלירט.
אויב קלויבט איר אויס א קאליר אי די קאליר ווינדאו ,או דער קאליר גייט אריי אי דע
סעקשא פו ריסענט קאלארס ,או נאכדע קלויבט איר אויס נא א קאליר אי דע קאליר
ווינדאו ,וועט זי די ערשטע קאליר ארויפרוק אביסל צו רעכטס או מאכ פלא $פאר די נייע
קאליר ,אזוי גייט דאס ביז די שורה פילט זי א .ווע די שורה איז פול או איר קלויבט אויס א
נייע קאליר וועט ארויספאל די עלטסטע פו די קאליר )וואס געפינט זי אינגאנצ רעכטס ביי עק
שורה( .אנדערש ווי ביי די פאנט'ס דראפ דאו מעניו וואס יעדע מאל איר נוצט א פאנט גייט ער
ארוי צו ערשט פלא) $ווי מיר האב שוי געשריב באריכות(  -וועט זי אבער א קאליר נישט
צוריקרוק צו ערשט פלא $אויב וועט איר דאס נאכמאל נוצ ,נאר עס וועט שטענדיג בלייב
אוי דע פלא $ווי עס איז ,או זי אל $ארויפרוק ווע מע קלויבט אויס א נייערע קאליר ,ביז
עס וועט עווענטועל ארויספאל )עס וועט זי אבער ווייניג מאל מאכ אז א קאליר זאל אנקומע ביז עק,
צוליב דע וואס יעדע מאל וואס מע מאכט צו "ווארד" טוט זי די  RECENT COLORSסעקשא ריסעט – אנדערש
ווי ביי די .(RECENTLY USED FONTS
אי די שיעורי ליגט אסא שעות או קאפ או מוח ,או אי גיב נישט קיי רשות עס צו פארשפרייט אוי סיי וועלכ אופ ,אדער צו מאכ דערפו א ביכל,
אדער צו טו דערמיט סיי וועלכע אנדערע זא אויסער עס צו דאונלאדע או ליינע .אי גיב אבער יא רשות צו שיק אדער צו געב דע פייל פאר א חבר
אוי א פריוואט אופ )נישט עס ארומשיק צו א ליסטע וכדומה(.
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די קאליר ווינדאו
באמת איז דאס ארבעט מיט קאליר א גרויסע או
פארצווייגטע סוגיא פאר זי ,או מיר זענע נישט
דערביי אריינצוגיי דערי ,סיי צוליב די גרויסע
ברייטקייט פו דע נושא ,או סיי ווייל מיר זענע
אליינס נישט גוט באקאנט דערמיט ,או בעיקר ווייל
דאס איז א פרעמדע עני וואס באלאנגט נישט צו
"ווארד" נאר צו גרעפיק או דיזיי .דערפאר וועל מיר
דא בלויז ערקלער וויאזוי איר קענט אי די קאליר
ווינדאו אויסקלויב א קאליר לויט אייער געשמאק.
וועלכע קאליר צו קלויב ,או וועלכע קאליר מאדעל
צו נוצ דאס וועל מיר לאז פאר איי.
ווע מע עפנט אוי די קאליר ווינדאו איז דארט פארהא צוויי טעב'ס ,אי די ערשטע טעב
וואס הייסט ) STANDARDוואס עפנט זי ביי דיפאולט( איז פארהא א באגרעניצטע אויסוואל פו
פארשידענע קאליר ,אויב איז דא א גרויסע זעקס עקיגע קעסטל מיט א קאלירפול אויסוואל
פו קאלירטע קעסטעלע צו קלויב דערפו ,או אונט איז דא צוויי שורות מיט שוואר-$גרוי
קעסטעלע פו וועלכע צו קלויב .איר קענט קלויב נאר איינס אדער פו די אויבערשטע סעט
)וואס איז קאלירפול( אדער פו די אונטערשטע סעט )שוואר $אדער גרוי( ,דער חילוק פו דע
אויסוואל צו דע אויסוואל וואס איר זעהט אי די דראפ דאו מעניו ,איז נאר אז דער אויסוואל
דא איז אביסל א גרעסערע אויסוואל )דאכט זי מיר אז עס איז אוי אנדערע סארט קאליר ,אבער אי
בי נישט זיכער( .ווע מע עפנט אבער אוי די צווייטע טעב וואס הייסט  COSTUMדארט געפינט
מע שוי א ריזיגע או רייכע אוצר פו קאליר ,וואס מיט א אויבערפלעכליכ חשבו איז דארט
פארהא אזויפיל ווי זעכצ או א האלב מיליא קאליר!! פאקטיש איז מ הסת נישטא אזויפיל,
אבער פו וויפיל עס איז יא דא בלייבט איבער גענוג או נא פו וואס זי צו קלויב .או באלד
וועל מיר בעז"ה אויספירלי ערקלער וויאזוי מע וועהלט זי דארט אויס די פונקטליכע קאליר
וואס מע וויל.
אונט אוי די גאנ $רעכטע זייט פונע קאליר ווינדאו איז דא א קליי קעסטעלע וואס צוטיילט
זי אי האלב ,דאס איז דער קאליר פריוויאו ,די אונטערשטע האלב פו דע קעסטל איז די
קאליר וואס די סעלעקטעד טעקסט איז יעצט )) (CURRENTאויב עס איז סעלעקטעד טעקסט פו
עטליכע קאליר ,וועט דער קארענט קאליר זיי די דיפאולט שווארצע קאליר( ,או די אויבערשטע האלב
קעסטל איז די נייע קאליר וואס מע האט יעצט אויסגעקליב ) .(NEWדי אויפטוה פו דע
פריוויאו קעסטל איז צווייפאכיג ,קוד כל איז דאס זייער גוט צו זעה דע חילוק או
קאנטראסט צוויש דע יעצטיג קאליר או דע נייע קאליר וואס מע קלויבט אויס ,או
צווייטענס איז דאס גאר וויכטיג או נוצבאר ווע מע קלויבט אויס א קאליר אי דע CUSTOM
אי די שיעורי ליגט אסא שעות או קאפ או מוח ,או אי גיב נישט קיי רשות עס צו פארשפרייט אוי סיי וועלכ אופ ,אדער צו מאכ דערפו א ביכל,
אדער צו טו דערמיט סיי וועלכע אנדערע זא אויסער עס צו דאונלאדע או ליינע ,אוי גיב אי רשות צו שיק אדער צו געב דע פייל פאר א חבר אוי א
פריוואט אופ )נישט עס ארומשיק צו א ליסטע וכדומה(.
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טעב ,וואס דארט קע מע נישט געהעריג זעה וועלכע קאליר מע קלייבט אויס ,או דא קומט
גוט צוני $די פריוויאו קעסטעלע אי וועלכע מע קע זעה די גענויע קאליר וואס מע קלויבט
אויס.

אויסקלויב א קאליר
ווע מע עפנט די צווייטע טעב אי די קאליר ווינדאו
וואס הייסט  ,COSTUMעפנט זי א גרויסער
פילפארביגער קעסטל וואס דארט קע מע זי
אויסקלויב די פונקטליכע או ריכטיגע קאליר וואס
מע וויל האב .אי דע טעב איז פארהא ווי
פאלגענד :אויב אוי די לינקע זייט א גרויסער
קאלירפולער קעסטל וואו אונט איז אינגאנצ גרעי,
או אויב טויש זי כסדר די קאליר ,אוי די רעכטע
זייט פו דע קעסטל איז פארהא א סיידבאר וואס
איז אויב אינגאנצ ווייס או אונט אינגאנצ
שוואר ,$או אינמיט איז עס די קאליר וואס איז
סעלעקטעד אי די גרויסע קעסטל ,או צו זיי
רעכטע זייט ליגט א עראו וואס מע קע רוק ארוי או אראפ .אונטער דע גרויס באקס איז
דא א דראפ דאו מעניו אי וועלכע מע קע אויסקלייב דע  ,COLOR MODELאו אונטער דע
געפונע זי דריי נומער פיעלד'ס אי וועלכע עס איז דא א נומער צוויש  0או .255
עס איז דא צוויי וועג וויאזוי אויסצוקלויב א קאליר ,די ערשטע וועג איז דור דע קאליר
מאדעל  ,RGBאויב קענט איר זי אויס מיט די קאליר מאדעל פו  (RED-GREEN-BLUE) RGBדא
מאכט זיכער אז אי דע קאליר מאדעל דראפ דאו מעניו איז אויסגעקליב דער מאדל ,RGB
או דערנא לייגט אריי א נומער אי די דריי פיעלד'ס אונטער דע קאלירט קעסטל )דער נומער
דאר זיי צוויש  0או  .(255דאס איז די בעסטע או פונקטליכסטע וועג אויסצוקלויב א קאליר.
אבער אויב קע מע זי נישט אויס מיט דע קאליר מאדעל )אזוי ווי רובא דרובא מענטש( קע מע
אויסקלויב א קאליר דור קליק מיט די מייזל סיי וואו אינמיט דע קעסטל אוי דע קאליר
וואס זעהט אויס די מערסטע ענלי צו וואס מע וויל ,או דערנא קע מע אוי די SIDE BAR
רוק דע עראו ארוי או אראפ צו מאכ דע קאליר ליכטיגער אדער טונקעלער )זעה בילד( .די
סייד-באר האט נישט קיי שייכות מיט די קאליר פו דע קעסטל ,דאס הייסט אז נישט די
עראו אויפ סיידבאר וועט זי רוק ווע מע קלויבט אויס א אנדערע קאליר אי דע קעסטל,
או נישט דער אויסגעקליבענער קאליר אי קעסטל וועט זי טויש ווע מע רוקט דע
סיידבאר .די נומער אונט וועל זי יא טויש אויטאמאטיש לויט די קאליר וואס מע קלויבט
אויס אויב ,אזוי אוי וועט די סעלעקשא אי די קעסטל או דער עראו דערנעב זי רוק ווע
מע טוישט די נומער אונט.
אי די שיעורי ליגט אסא שעות או קאפ או מוח ,או אי גיב נישט קיי רשות עס צו פארשפרייט אוי סיי וועלכ אופ ,אדער צו מאכ דערפו א ביכל,
אדער צו טו דערמיט סיי וועלכע אנדערע זא אויסער עס צו דאונלאדע או ליינע .אי גיב אבער יא רשות צו שיק אדער צו געב דע פייל פאר א חבר
אוי א פריוואט אופ )נישט עס ארומשיק צו א ליסטע וכדומה(.
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אויב נאכ זי שפיל מיט די סיידבאר )אדער אפילו פאר דע( באשליסט מע אז דער קאליר וואס
מע האט אויסגעקליב אי דע קעסטל איז נישט די ריכטיגע קע מע קליק אוי א אנדער
פלא $אי דע קעסטל צו פרוביר א אנדערע קאליר ,נאכ קליק מיט די מאוז ערגעצוואו אי די
קעסטל קע מע אוי נעוויגעיט ארו די קעסטל מיט די נעוויגעישא קנעפלע אוי די
קיבאורד )די עראו'ס( ,דאס איז אבער נישט אזוי ראטזא וויבאלד די קאליר טויש זי אי יעד
פיקסל או ווע מע דרוקט לאמיר זאג די לינקע עראו רוקט זי עס צו לינקס עטליכע פיקסלס
אויפאיינמאל אויסלאזנדיג עטליכע קאליר.
אויב וויל מע יא רוק די קאליר מיט איי פיקסל אויפאמאל ,או מיט די מאוז איז זייער שווער
מכו צו זיי צו קליק אוי דע נעקסט פיקסל א אויסלאז קיי איינס אינצוויש ,קע מע זי
באנוצ מיט דע קאליר מאדעל  ,(HUE-SAT-LUM) HSLאי דע קאליר מאדעל ,קע מע דור די
נומער אנשטעל די גענויע פאזיציע פו די קאליר וואס מע וויל סעלעקט ,אי דע פיעלד HUE
שטעלט מע א ביי וועלכ פונקט אי די הייע פונע קעסטל די קאליר ליגט ,אי דע פיעלד
 SATשטעלט מע א ביי וועלכ פונקט אי די ברייט פונע קעסטל די קאליר ליגט ,או אי דע
פיעלד  LUMשטעלט מע א וואו די עראו אויפ סיידבאר זאל זיי.
ווע מע סעלעקט א קאליר מיט די מייזעלע קע מע דערנא רוק די נומער אי די  HUEפיעלד
איינס ארוי צו סעלעקט דע קומענדיג קאליר אוי די רעכט זייט פו דע קאליר וואס איז
יעצט סעלעקטעד ,אדער איינס אראפ צו גיי צו די קומענדיגע קאליר צו לינקס פו דע קאליר
וואס איז יעצט סעלעקטעד ,או אזוי אוי אי די  SATפיעלד קע מע רוק די נומער צו גיי צו די
קומענדיגע קאליר ארוי אדער אראפ פו די וואס איז יעצט אויסגעקליב ,או אי די LUM
פיעלד קע מע רוק די נומער ארוי אדער אראפ גיי צו די קומענדיגע שטאפל ליכטיגקייט
אדער טונקלקייט אי די סיידבאר .רוק די נומער אי די פיעלדס קע מע סיי דור אליינס
אריינשרייב א נומער ,אדער דור דרוק די עראו'ס אוי די זייט פו די פיעלד'ס ,אזוי אוי קע
מע אנהאלט די עראו צו רוק די נומער שנעל ארוי אדער אראפ.

היילייט
די קומענדיגע או לעצט פארבליבענע אפציע אי דע סעקשא
פונע ריבע וואס מיר גייע יעצט באהאנדל – איז די היילייט
אפציע .די אפציע איז גאנ $א פשוט'ע או א נוצבארע ,עס איז צו
געפונע אוי אי די מיני טאלבאר ,או עס האט נישט קיי
שארטקאט ביי דיפאולט אבער מע קע אליינס מאכ.
מע דאר אי אכט נעמע אז א "היילייט" איז "נישט" קיי בעקגראונד קאליר ,נאר עס איז
פונקט ווי איר זאלט נעמע א היילייטער או איבערפאר עטליכע ווערטער דערמיט ,גארנישט
מער ,עס הייסט נישט קיי סעטינג אדער אטריביוט וכדומה .עס איז מיר שווער אוי די רגע

אי די שיעורי ליגט אסא שעות או קאפ או מוח ,או אי גיב נישט קיי רשות עס צו פארשפרייט אוי סיי וועלכ אופ ,אדער צו מאכ דערפו א ביכל,
אדער צו טו דערמיט סיי וועלכע אנדערע זא אויסער עס צו דאונלאדע או ליינע ,אוי גיב אי רשות צו שיק אדער צו געב דע פייל פאר א חבר אוי א
פריוואט אופ )נישט עס ארומשיק צו א ליסטע וכדומה(.
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~ קערעקטער סעטינג'ס ~ צווייטע לעקציע
אנצוגעב פונקטליכע חילוקי צוויש היילייט או בעקגראונד קאליר )צו וועלכע מיר וועל נא אי"ה
שפעטער צוריקקומע( ,אבער עס איז דא עטליכע חילוקי או עס איז בכלל נישט די זעלבע זא.

ווע מע דרוקט אוי די אפציע )אדער די שארטקאט  -אויב מע האט געמאכט איינס( ,אדער אויב מע
קלויבט אויס א קאליר פו די דראפ דאו מעניו ,באקומט מע א בערשטל \ היילייטער מיט
וועלכע מע קע היילייט טעקסט .די טעקסט וואס מע היילייט ווערט די קאליר וואס מע זעהט
אויפ היילייט קאמאנד )עס זעהט אויס ווי א בערשטל פארבט דע קאליר אונטער די  ,(ABגעווענלי ביי
דיפאולט איז עס געל אבער עס טוישט זי יעדע מאל וואס מע קלויבט אויס א קאליר פו די
דראפ דאו מעניו .צוריקצובאקומע דע געהעריג מייזל קע מע דרוק סיי וועלכ קנעפל
אויפ קיבאורד )די קנעפלע ארבעט אבער געהעריג ,דאס מיינט אז אויב דרוקט מע ספעיס וועט ווער א
ספעיס ,נאר די מייזל וועט ווער צוריק א פוינטער אנשטאט א בערשטל( ,אדער קע מע דרוק נאכאמאל
דע קאמאנד ,אדער קע מע עפענע די דראפ דאו מעניו או אויסקלויב .STOP HIGHLIGHTING
אויב האט מע סעלעקטעד טעקסט ווע מע דרוקט אוי דע אפציע ,וועט מע נישט באקומע
קיי בערשטל ,נאר די סעלעקטעד טעקסט וועט ווער היילייטעד ,או עס וועט אויטאמאטיש
ווער די-סעלעקטעד .אויב וויל מע נאכדע צוריק אראפנעמע די היילייט קע מע אדער
נאכאמאל סעלעקט די טעקסט או דערנא קליק נאכאמאל אוי דע קאמאנד ,אדער קע
מע אויסקלויב פו דע דראפ דאו מעניו  ,NO COLORוואס דא באקומט מע א בערשטל וואס
נעמט אראפ די היילייט ,או מיט דע קע מע אראפנעמע די היילייט פו וועלכע ווערטער מע
וויל ,אזוי אוי קע מע קוד סעלעקט די טעקסט או דערנא אויסקלויב  NO COLORפו דע
דראפ דאו מעניו ,וואס דאס וועט אראפנעמע די היילייט פו די סעלעקטעד טעקסט.

די היילייט דראפ דאו מעניו
ווי דערמאנט קע מע עפענע דע דראפ דאו מעניו צו קלויב א אנדערע
קאליר ,אבער דאס איז נישט די געווענליכע קאליר דראפ דאו מעניו אי
וועלכע מע קע אויסקלויב וועלכע קאליר מע וויל ,דא קע מע קלויב
בלויז פו א קליינע צאל דיפאולט קאליר וואס ערשיינע אי דע דראפ
דאו מעניו ,אדער קע מע אויסקלויב  NO COLORאראפצונעמע א
היילייט .פארט ,איז דא א וועג צו באקומע נא אפציעס ,דאס איז
דורכדע וואס מע גייט צו א אנדערע קאליר דראפ דאו מעניו )לאמיר
זאג ביי פאנט קאליר( ,או דארט קלויבט מע אויס א קאליר דור עפענע
דע קאליר ווינדאו ,או ווי געשריב פריער טוט דאס שאפ א נייע סעקשא מיט נאמע
 ,RECENT COLORSאו דער סעקשא קומט יא ארוי אוי ביי די היילייט דראפ דאו מעניו )אי
ווארד  '13קומט שוי נישט ארוי די ריסענט סעקשא אי דע היילייט מעניו ,אי ווייס נישט פארוואס .אי
ווארד  '10ווייס אי נישט(.

אי די שיעורי ליגט אסא שעות או קאפ או מוח ,או אי גיב נישט קיי רשות עס צו פארשפרייט אוי סיי וועלכ אופ ,אדער צו מאכ דערפו א ביכל,
אדער צו טו דערמיט סיי וועלכע אנדערע זא אויסער עס צו דאונלאדע או ליינע .אי גיב אבער יא רשות צו שיק אדער צו געב דע פייל פאר א חבר
אוי א פריוואט אופ )נישט עס ארומשיק צו א ליסטע וכדומה(.

צווייטע לעקציע ~ קערעקטער סעטינג'ס ~
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אי די קומענדיגע לעקציע וועל מיר פארזעצ אי"ה מיט עפענע דע פאנט ווינדאו ,או
איבערגיי די פילצאליגע אפציעס וואס געפונע זי דארט.

דיסקלעימער! אלעס וואס אי שרייב איז נאר וויאזוי "עס דאר צו זיי" אונטער נארמאלע אומשטענד ,אבער "ווארד"
איז נישט אלעמאל "נארמאל" או אסא מאל קע ער טו "אבנארמאלע זאכ" וואס מע דאר קענע דע פראגרא
זייער גרינטלי )בעסער ווי אי קע עס( צו קענע כאפ פארוואס ער טוט דאס ,ממילא נע אי נישט קיי אחריות אוי
קיי שו זא וואס אי שרייב ,אז "ווארד" וועט טאקע ווי א גוט קינד אלעמאל פונקציאניר פונקט ווי די פארשריפט …
דער דיסקלעימער איז גילטיג אוי אוי אלע פריערדיגע או ווייטערדיגע לעקציעס!
די שיעורי ווער געגעב בעיקר אוי ווארד  ,'07או די בילדער זענע אוי פו די ווערסיע ,די שפעטערדיגע ווערסיעס ווי
 '10או  '13קענע זיי אביסל אנדערש מיט פארשידענע זאכ.

אי די שיעורי ליגט אסא שעות או קאפ או מוח ,או אי גיב נישט קיי רשות עס צו פארשפרייט אוי סיי וועלכ אופ ,אדער צו מאכ דערפו א ביכל,
אדער צו טו דערמיט סיי וועלכע אנדערע זא אויסער עס צו דאונלאדע או ליינע ,אוי גיב אי רשות צו שיק אדער צו געב דע פייל פאר א חבר אוי א
פריוואט אופ )נישט עס ארומשיק צו א ליסטע וכדומה(.

