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די פאנט ווינדאו
אזוי ווי מיר זענע שוי מער ווייניגער איבערגעגאנגע די אלע
אפציעס וואס זענע דא אינע ריבע ,וועל מיר יעצט אויפמאכ
דע פאנט ווינדאו ,או מיר וועל באטראכט די פארשידענע
אפציעס וואס געפונע זי דארט ,טייל פו זיי זענע אוי דא
אינע ריבע ,או טייל פו זיי זענע נאר דא אי דע ווינדאו .צו עפענע
דע ווינדאו דארפט איר קליק אוי די עראו אוי די רעכטע ווינקל
אונט פונע  FONTסעקשא אי דע  HOMEטעב פו די ריבע )זעה
בילד( ,עס איז אוי דא עטליכע שארט קאט'ס ,וו.צ.בCTRL+SHIFT+F .
אדער  CTRL+Dאו נא עטליכע ,אדער קע מע אויסקלויב  FONTפו די
דראפ דאו מעניו וואס עפנט זי אוי ווע מע גיט א רייט קליק אוי
טעקסט )זעה בילד( ,ביי דיפאולט ווע די ווינדאו וועט זי עפענע וועט
דער פיעלד  FONTזיי סעלעקטעד.

די  FONTטעב
אי די פאנט ווינדאו איז דא צוויי טעב'ס ,ווע מיר
עפענע אוי די ווינדאו וועט זי עס עפענע צו
די ערשטע טעב וואס הייסט  ,FONTדארט איז דא
מער ווייניגער די זעלבע אפציעס ווי אי דע
ריבע וועלכע מיר האב שוי אויסגעשמועסט
באריכות אי די פריערדיגע שיעורי ,או מיר
וועל עס יעצט אי קורצ איבערגיי.
אי דע טעב איז דא פינ סעקשא'ס .די
ערשטע איז  LATIN TEXTאו די צווייטע איז
) COMPLEX SCRIPTSצומאל איז פארקערט( ,ביי
ביידע פו זיי קע מע איינשטעל די פאנט ,סייז,
או סטייל )באלד או איטעליק( .מיר האב שוי אי
די פריערדיגע שיעורי ערקלערט אז לאטי
טעקסט איז די ענגלישע טעקסט או
קאמפלעקס סקריפט איז די אידישע )זעה
באריכות אונטער קעפל "אויסקלויב א פאנט"(.
די דריטע סעקשא איז  ,ALL TEXTדאס הייסט אז די סעטינגס אי דע סעקשא קע מע נישט
מאכ אנדערש די ענגלישע פו די אידישע דארט קע מע איינשטעל די פאנט קאליר או די
 UNDERLINEסארט שטרי )אויב מע וויל עס זאל זיי אונטערגעשטראכ( .עס איז כדאי אנצייכענע אז
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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צוויש די פארשידענע סארט שטריכ וואס איז דא פארהא וואס געפונע זי
נישט אי די דראפ דאו מעניו אי די ריבע ,איז אוי דא א אפציע וואס הייסט
) WORDS ONLYזעה בילד( ,דאס מיינט אז נאר ווערטער וועל ווער
אונטערגעשטראכ או נישט די ספעיסעס צוויש די ווערטער .אוי קע מע אי
דע סעקשא אנשטעל דע קאליר פו די שטרי.
די פערטע סעקשא איז  ,EFFECTSדארט קע מע איינשטעל נא פארשידענע פארמעטינג'ס
וויאזוי די אותיות זאל אויסזעה ,מיר וועל אויסרעכנע די אפציעס אי א רייע:
♣
♣

♣
♣
♣

 – STRIKETHROUGHאויסשטרייכ = דאס לייגט ארוי א שטרי אוי די טעקסט.
 – DOUBLE STRIGETHROUGHדאפלטע אויסשטרייכ = דאס לייגט ארוי צוויי שטריכ
אוי די טעקסט) .ווי פארשטענדלי קע מע נאר מאכ א טשעק ביי איינע פו די צוויי אפציעס,
נישט ביי ביידע(.
הויכע שריפט
= מאכט די טעקסט קלענער או רוקט עס ארוי צו א
– SUPERSCRIPT
באשטימטע הויכקייט.
 – SUBSCRIPTנידריגע שריפט = מאכט די טעקסט קלענער או רוקט עס אראפ )אוי ביי די
אפציעס קע מע ווי פארשטענדלי נאר אויסקלויב איינע פו די צוויי(.
 – SHADOWא שאט = דאס לייגט ארוי א קליינע שאט אוי די טעקסט )דע שאט
קע מע נישט רוק ,אויב וויל מע מאכ א שאט וואס מע קע יא רוק ,דא דאר מע שוי מאכ א
ווארד ארט ,וואס דאס איז שוי מער קאמפליצירט או איז נישט קיי געהעריגע טעקסט ,מיר וועל נא
האפנטלי ביי א אנדערע געלעגנהייט צוריקקומע דערצו(.

= דאס מאכט א ליי ארו די אותיות ,או אינמיט פו די

♣ – OUTLINE
אותיות ווערט ליידיג )עס איז נישט ווייס ,עס איז דורכזיכטיג ,עס באקומט דע קאליר פו די
הונטערגרונט(.
ארויסגעשטעקט = מאכט די אותיות אויסזעה ווי עס שטעקט זי ארויס.
♣  – EMBOSSארויסגעשטעקט
אריינגעקריצט = מאכט די אותיות אויסזעה ווי עס איז אריינגעקריצט
♣  – ENGRAVEאריינגעקריצט
אינע פאפיר )די לעצטע צוויי קע מע זעלבסטפארשטענדלי נאר אויסקלויב איינס פו זיי ,אבער
אוי די פריערדיגע צוויי גייע נישט צוזאמע מיט סיי וועלכע פו די צוויי ,כאטשיג זיי קענע יא גיי
צוזאמע איינער מיט צווייט ,דאס הייסט אז  OUTLINEאו  SHADOWקענע זיי אוי די זעלבע
טעקסט ,אבער  EMBOSSאדער  ENGRAVEקענע נישט גיי צוזאמע מיט קיי איינס פו די דריי אנדערע
אפציעס וואס געפונע זי אי דע קאלו(.
)אגב ,אי האב באמערקט אז אי די ווערסיע  '13איז שוי נישטא די לעצטע פיר אפציעס נאר ווע מע
ארבעט אי  ,COMPATIBILITY MODEאבער אי א נייע דאקומענט וועט אנשטאט די פיר אפציעס זיי א
אפציע אונט נעב  SAVE AS DEFAULTוואס הייסט  ,TEXT EFFECTSאו דארט קע מע אנשטעל די פיר
דערמאנטע אויסוואל אוי גאר א ברייט פארנע ,ועיי"ש ואכמ"ל(.

♣  = SMALL CAPSווע מע שרייבט ענגליש זאל די
 ,LETTERSאבער אי די סייז פו .SMALL

SMALL

טעקסט אוי זיי

CAPITAL

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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♣  = ALL CAPSווע מע שרייבט ענגליש זאל אלע  LETTERSווער ) CAPITALדי אפציע איז אוי
דא אי דע ריבע צוזאמע מיט נא אפציעס ,אבער מיר האב דאס אויסגעלאזט אי די פריערדיגע
שיעורי(.

♣  – HIDDENבאהאלט = דאס טוט באהאלט די סעלעקטעד טעקסט ,אז מע זאל עס
נישט זעה ,עס ווערט נישט דורכזיכטיג ,נאר עס ווערט פשוט פארשוואונד ווי כאילו עס
וואלט קיינמאל נישט עקזיסטירט ,אבער פאקטיש איז די טעקסט פארהאנע .די אפציע
האט אוי א שארטקאט .CTRL+SHIFT+H
די לעצטע אפציע ) (HIDDENקומט גוט צוני( אמאל אז מע וויל זעה וויאזוי א ארטיקל וועט
אויסזעה אויב מע נעמט ארויס געוויסע שטיקלע אינמיט ,אדער למשל אז מע האט א
ליסטע פו הונדערט שאלות ,אבער יעצט וויל מע זעה נאר צוואנציג דערפו.
וואס טוט מע אויב האט מע באהאלט טעקסט או שפעטער וויל מע עס זעה .סעלעקט די
טעקסט או אנ-טשעק די אפציע קע מע דא נישט ,ווייל די טעקסט איז דא נישטא פאר די
אויג .איז אבער דא צוויי וועג וויאזוי מע קע טו .די ערשטע וועג איז צו מאכ SHOW HIDDEN
 CHARACTERSדאס קע מע טו דור קליק אוי די  SHOW/HIDEאפציע אי די פאראגרא
סעקשא אי די  HOMEטעב אי די ריבע )זעה בילד – מיר וועל
נא אי"ה צוריקקומע צו די אפציע דורכאויס אונזערע קומענדיגע

שיעורי( ,וואס דא ווער אלע אומזעהבארע באשטאנדטייל
זעהבאר – אריינגערעכט אוי  ,HIDDEN TEXTאו דא קע מע סעלעקט די טעקסט או עס
מאכ אויס  ,HIDDENאדער קע מע עס לאז באהאלט ,או אלעמאל ווע מע וויל עס זעה וועט
מע דרוק דע  SHOW/HIDEקנעפל.
די צווייטע וועג איז פשוטער ,אז מע סעלעקט די טעקסט פו פארדע או נאכדע ,וואס דא
ווערט די הידדע טעקסט אינדערצוויש אוי סעלעקטעד אויטאמאטיש ,או דא עפנט מע די
פאנט ווינדאו ,או מע וועט זעה אז די טשעק-באקס נעב די אפציע איז אנגעפולט )נישט
געטשעקט או נישט ליידיג( ,וואס דאס מיינט אז אי די סעלעקטעד טעקסט איז דא סיי
טעקסט וואס איז באהאלט או סיי טעקסט וואס איז נישט באהאלט ,דא דאר מע צוויי מאל
קליק אוי דע באקסל ,די ערשטע מאל באקומט עס א טשעק ,וואס דאס מיינט אז אלע
טעקסט וואס איז סעלעקטעד זאל ווער באהאלט ,או די צווייטע מאל גייט דער טשעק אראפ
)אויב דרוקט מע א דריטע מאל ווערט עס צוריק וויאזוי עס איז געווע אי אנפאנג ,או גארנישט וועט זי נישט
טויש(.

דער זעלבער כלל גילט אוי ביי די איבריגע טשעק באקסעלע אי דע ווינדאו ,אז יעדע מאל
וואס מע סעלעקט טעקסט וואס טייל פו די טעקסט האב א אנדערע סעטינג ווי די איבריגע
)למשל ,טייל פו די טעקסט האב א אוטליי או די איבריגע נישט( וועט די באקסל פו דע סעטינג )אי
אונזער משל  (OUTLINEזיי אנגעפולט .א חידוש איז אבער דא ביי סופערסקריפט או
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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סופערסקריפט וואס אויב טייל פו די סעלעקטעד טעקסט זענע סופערסקריפט "אדער"
סובסקריפט וועל "ביידע" קעסטעלע זיי פול.
די פינפטע סעקשא אי דע ווינדאו ,דאס איז די פריוויא סעקשא ,דארט דאר מע צו קענע
זעה וויאזוי עס גייט אויסזעה די טעקסט לויט די אטריביוטס \ סעטינגס וואס מע האט
אויסגעקליב .מיר שרייב אז "מע דאר צו קענע זעה" ווייל עס איז זייער שווער או זייער
אומפונקטלי צו זעה אי דע ווינדאו וויאזוי די טעקסט קוקט אויס ,געווענלי זעהט מע
הערשט אוי די פאקטישע טעקסט וויאזוי עס זעהט באמת אויס.
אונטער די אלע סעקשא'ס איז דא א קנעפל  ,SAVE AS DEFAULTדאס מיינט אז אלע טעקסט אי
די דאקומענט )אי א ווינדאו וואס עפנט זי נאכ דרוק אוי דע אפציע קע מע אויסקלויב דאס
איינצושטעל אוי אי אלע צוקונפטיגע דאקומענטס( זאל באקומע די פארמעטינג\סעטינגס\
אטריביוטס וואס מע האט יעצט אויסגעקליב ,נאר די טעקסט וואס מע האט דירעקט געמאכט
א אנדערע סעטינג וועט זי נישט טויש .צ.ב .אויב טייפט מע אפ א גאנצע דאקומענט מיט א
פאנט סייז  ,8או אינמיט מאכט מע פארשידענע ווערטער באלד או איטעליק או
אונטערגעשטראכ מיט איי פשוט'ע שטרי ,או שפעטער עפנט מע דע פאנט ווינדאו או מע
קלויבט אויס פאנט סייז  ,12או סטייל רעגולער )נישט באלד אדער איטעליק( ,או א דאפלטע
שטרי אונטער די טעקסט ,או דא דרוקט מע  ,SAVE AS DEFAULTדא וועט די "אלע טעקסט
אי דע דאקומענט" ווער סייז  ,12אבער די ווערטער וואס מע האט פריער געמאכט באלד
אדער איטעליק וועל "נישט" ווער צוריק "רעגולער" ,אזוי אוי דאס וואס מע האט פריער
אונטערגעשטראכט מיט איי שטרי וועט נישט באקומע קיי דאפלטע שטרי אונטער די
טעקסט – כאטשיג די איבריגע טעקסט אי די דאקומענט וועט יא באקומע.

די  CHARACTER SPACINGטעב
יעצט וועל מיר אריבערגיי צו די צווייטע טעב
וואס הייסט ) ,CHARACTER SPACINGאי די נייערע
ווערסיעס הייסט די טעב  ,ADVANCEDאו עס פארמאגט
נא א סעקשא אינמיט ספעציעל פאר OPEN TYPE
 ,FEATURESוואס חו( פו דע וואס רוב פו די באנוצטע
פאנטס זענע נישט  OPEN TYPEנאר  ,TRUE TYPEאויסער
דע אפילו ביי די  OPEN TYPEדאכט זי מיר אז אלע
אדער רוב פו די אפציעס זענע נאר גילטיג אוי
ענגלישע  ,LETTERSאו נישט ביי אידישע אותיות(.

אי דע טעב איז דא פיר אפציעס ,מיר וועל
אבער נאר איבערגיי די ערשטע דריי :סקעיל
)ברייט פו די אות( ,ספעסינג )צושפרייטונג צוויש איי
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(.

