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אות או צווייט( ,או פאזיציע )העכער אדער נידריגער פו די שורה( .די פערטע אפציע פו קערנינג וועט
נישט ארבעט ווע מע ארבעט מיט אידישע פיילס ,או מיט ענגלישע פיילס האב אי נישט קיי
ערפארונג .גאנ" אונט איז די פריוויא סעקשא וואס דאס איז די זעלבע ווי אי די אנדערע טעב,
דאס הייסט אז דאס דאר צו ווייז א פריוויא וויאזוי עס וועט אויסזעה די טעקסט.

 – scaleדי ברייט פו די אות
די ווארט  SCALEמיינט נישט דוקא א "וואג" ,נאר אלעמאל ווע מע טוט מעסט אדער וועג איי
זא קעג א צווייטע ווערט עס גערופ א  ,SCALEווע עס האנדלט זי אי אותיות הייסט א SCALE
ווע מע מעסט די היי קעג די ברייט .ביי די אפציע קע מע מאכ די אותיות זאל זיי
שמעלער אדער ברייטער .דער נומער וואס שטייט דארט איז די מאס פו די ברייט .אי אנדערע
ווערטער ,די הוי פו די אותיות שטעלט מע א דור אויסקלויב די פאסיגע  ,FONT SIZEאו די
ברייט שטעלט מע א ביי די אפציע פו סקעילינג.
אבער ווע מיר וויל אנגעב א געוויסע מאס פאר די ברייט פו די אות ,געפונע מיר זי אי א
פראבלע ,ווייל אסא מאל האט מע טעקסט פו עטליכע סייזעס ,או איי אות איז לאמיר
זאג  8פוינטס גרויס או א אנדערע אות איז  15פוינטס גרויס ,פארשטייט זי אז די צוויי וועל
האב א אנדערע ברייט ,אזוי אוי איז איי אות א ש' או איי אות א ו' או מע דאר נישט זאג
אז די דורכמעסט פו איינס איז ברייטער ווי דאס צווייטע .דערפאר מעסט מע דאס נישט לויט
פוינטס נאר לויט פראצענט .אי אנדערע ווערטער ,אנשטאט אנצושטעל וויפיל פוינטס די
טעקסט זאל זיי ברייט ,שטעלט מע א וויפיל פראצענט פו די "געווענליכע" ברייט זאל די אות
זיי )די געווענליכע ברייט איז געוואנד אי די סייז פו די היי –  .(FONT SIZEאויב מאכט מע עס לאמיר
זאג פאר  %200דא ווערט די אות דאפלט אזוי ברייט ווי עס דאר צו זיי ,או אויב מאכט מע
עס פאר  %50וועט די אות פארשמעלערט ווער צו האלב פו די געווענליכע ברייט.
די נומער קע מע טויש סיי דור אריינטייפ א נומער צוויש  1או ) 600מע קע נאר אויסקלויב
גאנצע נומער ,נישט קיי האלבע וו.צ.ב ,(%102.5 .אדער דור עפענע די דראפ דאו מעניו מיט קליק

די עראו אוי די זייט ,או אויסקלויב איינע פו די נומער וואס ערשיינע אי די מעניו ,ווע די
פיעלד איז סעלעקטעד קע מע אוי עפענע די דראפ דאו מעניו דור דרוק די ארוי אדער
אראפ עראו'ס אויפ קיבאורד.
מע דאר אי אכט נעמע אז ווע מע מאכט א אות ברייטער ווערט די "גאנצע" אות ברייטער –
אריינגערעכנט די פיסלע ,עס איז נישט אזוי ווי די אותיות מיט די לאנגע קעפ וואס ווער אסא
מאל באנוצט  -וואס נאר אויב או אונט פו דע אות ווערט אויסגעצויג ,נאר די פיסלע אוי
די זייט ווער אוי ברייטער .אי אנדערע ווערטער די אות קע פארליר זיי פארע אויב מע
מאכט עס צו ברייט .או נא א זא איז וויכטיג צו וויס ,אז דאס שמאלער אדער ברייטער מאכ
א אות ,דערקענט זי זייער שטארק אויפ אות ,אוי אזוי ווייט אז פאר איינע וואס קע זי
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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נישט אויס קע עס צומאל אויסזעה ווי א אנדערע פאנט ,או געווענלי וועט א
פארשמעלערטע אדער פארברייטערטע אות "נישט זיי אזוי שיי" ווי די געהעריגע.

 – spacingפלא צוויש די אותיות
די אפציע איז געמאכט איינצושטעל וויפיל פלא" עס זאל זיי צוויש איי אות או דאס צווייטע,
די נומער לויפ אי פוינטס ,אי עס לויפט אי גאר קליינע נומער ,דאס הייסט אז מע קע עס
צושפרייט אדער צוזאמרוק מיט אזויפיל ווי א צוואנציגסטל פו א פוינט מער אדער ווייניגער
)פארגליי עס צו די  FONT SIZEוואס מע קע נאר טויש מיט א האלבע פוינט ארוי אדער אראפ( ,דאס מיינט
אז מע קע שרייב צ.ב 0.05 .אדער  1342.85אדער דאס גלייכ.
מע קע אויסקלויב דע נומער אוי צוויי וועג .די ערשטע וועג איז דור אליי אריינשרייב א
נומער אי דע קעסטל ,אבער דא וועט מע דארפ פריער אויסקלויב פו דע דראפ דאו
מעניו צו די נומער איז  – EXPANDEDדאס מיינט אז די אותיות זאל זיי צושפרייט מיט אזויפיל
פוינטס "ביישפיל פו צושפרייט א האלבע פוינט " ,צו דאס איז  – CONDENSEDדאס מיינט אז
די אותיות זאל זיי צושטופט מיט אזויפיל פוינטס "ביישפיל פו צושטופט א האלבע פוינט" .ביי
דיפאולט איז אויסגעקליב  NORMALאו דער נומער פיעלד איז ליידיג .אויב שרייבט מע אריי
א נומער א אויסקלויב פו פריער צו מע וויל עס מאכ צודרוקט אדער צושפרייט ,דא וועט ביי
דיפאולט ווער אויסגעקליב  .EXPANDEDאי דע פיעלד קע מע נאר שרייב א נומער צוויש 0
או ) 1584דאס צו שטעל אי פערספעקטיוו איז דאס  22אינטשעס ) 72פוינטס =  1אינטש(  -אזויפיל ווי די
ברייט פו די גרעסטע פעידזש וואס מע קע מאכ אוי ווארד(.
עס איז כדאי צו באמערק סיי דא ביי די אפציע ,או סיי ביי אלע אנדערע אפציעס וואו ווארד
מעסט זאכ מיט פוינטס ,אז ווע מע שרייבט אריי א נומער דאר מע נישט צושרייב נאכדע
 ,PTנאר דאס שרייבט ווארד אליינס צו אויטאמאטיש ,ווייל מע קע ממילא נאר שרייב די מאס
אי פוינטס או נישט אי קיי שו אנדערע מאס )ווי אינטשעס וכדומה(.
די צווייטע וועג וויאזוי אויסצוקלויב א נומער איז דור דרוק די ארוי או אראפ עראוס אוי די
זייט פו דע פיעלד ,ארוי מאכט מער צושפרייט ,או אראפ רוקט דאס מער צוזא ,יעדע מאל
מע דרוקט אוי דע עראו רוקט זי עס מיט א צענטל אינטש )דאס מיינט אז אויב איז עס לאמיר
זאג  7.2 EXPANDEDפוינטס או מע דרוקט דע אראפ עראו ווערט עס צושפרייט בלויז  7.1פוינטס ,או אויב עס

איז  CONDENSEDמיט  2.4או מע דרוקט איינס אראפ וועט עס ווער צודריקט מיט  ,2.5א.א.וו .(.ווע די נומער
דערגרייכט זירא )אדער אויב עפנט זי די ווינדאו א קיי נומער אי דע פיעלד( ,וועט אי די דראפ דאו
מעניו אוי די לינקע זייט שטיי  ,NORMALאו דא אויב דרוקט מע דע עראו אוי אראפ וועט
זי עס טויש צו  CONDENSEDאו אויב רוקט מע עס ארוי וועט זי עס טויש צו .EXPANDED
מע קע אוי נוצ די ארוי או אראפ עראוס אויפ קיבאורד אנשטאט די עראוס אי דע
ווינדאו.

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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מע דאר אינאכט נעמע אז צושפרייטע אותיות דערקענט זי זייער שטארק ,או אפילו נאר א
קליינע צושפרייטונג מאכט א גרויסע חילוק )או די זעלבע זא איז מיט צודרוק( ,או וועג דע
לויפט עס אי אזעלכע קליינע אינקרעמענטס .אזוי אוי דאר מע פארשטיי אז כאטשיג
צושפרייט קע מע וויפיל מע וויל )ביז די ברייט פו דע קאלו ,ווייל אויב איז די צושפרייטונג מער פו
דע ,דא גייט אראפ די אנדערע אות אוי די קומענדיגע שורה ,או איינמאל די קומענדיגע אות איז שוי אי א
אנדערע שורה ,איז שוי נישט קיי נפק"מ וויפיל מער מע צושפרייט עס ווייל די נעקסטע אות וועט אל" בלייב
אי אנפאנג פו די קומענדיגע שורה( ,אבער צוקוועטש קע מע גאר ווייניג ,ווייל אויב למשל די אות
איז  12פוינטס גרויס או מע צודרוקט עס מיט  20פוינטס )אדער אפילו  10פוינטס( וועל זי אלע

אותיות שטעל איינע אוי די צווייטע ,או מע וועט גארנישט קענע ליינע.
וויפיל פלא" עס זאל זיי צוויש איי ווארט או די צווייטע קע מע נישט איינשטעל ,דאס טוט
ווארד ביי דיפאולט ,געווענלי וועט ער מאכ די ספעיס צוויש די אותיות פונקטלי לויט ווי עס
איז אנגעשטעלט ,או די איבריגע ספעיס וואס בלייבט אי די שורה וועט ער צוטייל צוויש די
ווערטער ,אדער אויב די שורה איז נישט אויסגעצויג איבער ברייט פונע קאלו \ פעידזש
) – JUSTIFIEDמיר וועל רעד וועג דע אי דע קומענדיג שיעור אי"ה( וועט ער לאז בלויז די דיפאולט
ספעיס )עס זעהט מיר אויס אז די דיפאולט ספעיס איז בער א פערטל  Mספעיס ,דאס מיינט א פערטל די
גרויס פו דע קעפיטאל לעטטער  Mלויט די דיפאולט טעמע פאנט אי די סייז וואס איז אויסגעקליב ,אי גיי
נישט יעצט אריינגיי אי א טיפערע הסבר ,עס איז ממילא בלויז א השערה או עס שטימט מ הסת נישט אוי
.(%100

פאזיציע
דא קע מע אנשטעל ווי הוי אי די שורה די אותיות זאל זיי ,געווענלי איז דאס פשוט אז
מע רוקט ארויפציר אדער אראפציר נאר אפאר ווערטער אינמיט די טעקסט וו.צ.ב" .ארוי 4
פוינטס" "אראפ  3פוינטס" ,או אמאל איז דאס אז מע רוקט א גאנצע פאראגרא ארוי אדער
אראפ ,באמת קע מע רוק וויפיל מע וויל ,נאר ווארד האט א שוואכקייט אז ווע די טעקסט
וועט ארויסגיי פו די שורה כאטשיג אז ווע מע פרינט עס קומט עס געהעריג ארויס ,אבער
אויפ סקרי זעהט מע עס מער נישט.
כדי בעסער צו פארשטיי וואס הייסט אז "עס גייט ארויס פו די שורה" מוז מיר אי קורצ ערקלער דע
קאנצעפט פו  – LEADINGדי הייע פו די שורה .אי ווארד איז דער געזע" אז יעדע שורה האט זיי טעריטאריע
וואו ער הייבט זי א או וואו ער ענדיגט זי )אי רעד יעצט פו אויב או אונט ,נישט פו די זייט וואס איז א
נושא פאר זי( ,או דער כלל איז אז אי מלכות נוגע בחברתה אפילו כמלא נימה ,דאס הייסט אז קיי שו
טעקסט קע נישט אריינגיי אי די גרעניצ פו די טעקסט וואס געפונט זי העכער דע אדער אונטער דע .די
גרעני" פו די טעקסט איז "העכער" די טעקסט )אזוי איז מיר יעצט אויסגעקומע נא א גרינטליכע שטודיע(...
דאס הייסט אז יעדע ליי הייבט זי א "אויב" או עס גייט אראפ ביז העכער די קומענדיגע ליי ,אי אנדערע
ווערטער אויב וועט נא א פאראגרא זיי איבריג ספעיס וועט די לעצטע ליניע קענע אראפגיי ביז די
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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קומענדיגע פאראגרא אפילו עס איז זייער ווייט .דאס איז גאר בקיצור די נקודה פו  LEADINGוויפיל עס איז
נוגע אהער )אי די קומענדיגע שיעורי וועל מיר בעז"ה נא צוריקקומע באריכות צו די סוגיא פו .(LEADING
ווילאנג די טעקסט ליגט "אינווייניג אי די ליעדינג פו דע ליי" קע מע עס זעה אויפ סקרי ,אבער אויב גייט
עס ווער אויפגעהויב צו הוי אז עס גייט אריינגיי אי די טעריטאריע פו דע ליי העכער דע וועט זי עס
אפהאק פו אויב ,או ווי מער מע רוקט עס ארוי אל" מער פו די אות ווערט אפגעהאקט ,ביז עס ווערט
אינגאנצ פארשוואונד פו האריזאנט ,או דאס זעלבע איז אויב רוקט מע עס אראפ ביז אריי אי די שורה פו
אונטער דע ,אז די חלק פו די טעקסט וואס גייט ארויס פו די גרעניצ פו דע ליי אי וועלכע די טעקסט
ליגט ווערט אומזעהבאר .געווענליכע טעקסט ליגט ערגעצוואו אינמיט די ליי געוואנד לויט די סעטינגס פו די
 ,LEADINGאו אוי די פלא" וואס בלייבט איבער אי די ליי העכער או אונטער די געווענליכע טעקסט ווענדט
זי אי די  LEADINGסעטינג .אמאל איז דא מער פלא" אויב או אמאל איז דא מער פלא" אונט.

די אפציע פו ארויפרוק אדער אראפרוק טעקסט קע זיי נוצבאר נישט נאר פאר עטליכע
ווערטער אינמיט א פאראגרא ,נאר אפילו פאר גאנצע פאראגראפס .וואו קע אויסקומע צו
רוק די גאנצע פאראגרא? פארוואס זאל מע דאס בכלל וועל טו? אי וועל געב דערוי א
משל וואס אי האב געטו לעצטנס מיט א פייל )ווער עס קע זי נישט אויס מיט  LEADINGוועט דארפ
איבערליינע דע משל נא דע קומענדיג שיעור וואו מיר וועל בעז"ה אדורכטוה די סוגיא פו ,(LEADING
אי האב געמאכט די טעקסט צוויי קאלו'ס ,או אי האב געוואלט אז די שורות אי ביידע
קאלו'ס זאל לויפ פאראלעל ,האב אי געמאכט אלע שורות זאל זיי א געוויסע עקזעקט
ליעדינג ,או אוי די ספעיס צוויש די פאראגראפס האב אי געמאכט די זעלבע גרויסע לידינג
)אנשטאט צו מאכ א איבריגע ענטער( ,האט עס אויפגענומע די פלא" פו א גאנצע שורה .דא האב
אי אבער געהאט א פראבלע מיט די קעפלע ווייל נא א קעפל פאסט דא נישט צו מאכ א
גאנצע ליידיגע שורה ,ווייטער עס צו מאכ גליי נעב דע פאראגרא א קיי שו הפסק האב
אי אוי נישט געגליכ .דעריבער האב אי "אויפגעהויב" דע גאנצ קעפל העכער אי די שורה
מיט עטליכע פוינטס ,או אזוי האט זי געשאפ א שטיקל הפסק צוויש דע קעפל או דע
קומענדיג פאראגרא )אי הא אז עס איז פארשטענדלי ,אבער אז נישט איז אוי גארנישט ,עס איז
נישט צו וויכטיג צו פארשטיי(.
דער וועג וויאזוי מע קלויבט דא אויס דע פאסיג נומער איז פונקט ווי ביי די פריערדיגע
אפציע פו  ,SPACINGקוקט דארט פאר פונקטליכע אנווייזונגע .איי חילוק איז אבער דא ,אז אי
די צייט וואס ביי  SPACINGקע מע רוק ארוי אדער אראפ מיט א אונטערשייד פו א
צוואנציגסטל פוינט ) – 0.05זעה אויב( ,קע מע אבער דא נישט רוק ווייניגער ווי א האלבע פוינט
אוי איינמאל ) ,(0.5או אי די צייט וואס דארט וועט א קליק אוי די עראו רוק א צענטל פוינט
אויפאמאל ,וועט עס דא רוק א גאנצע פוינט אויפאמאל.
די אפציע קע מע אוי נוצ אויב מע וויל מאכ פאלשע סופערסקריפט )אדער סובסקריפט( ,צו
ווייל מע וויל נישט די אות זאל זיי אזוי קליי ,אדער מע וויל נישט די אות זאל זיי אזוי הוי,
נאר עס האט איי חסרו אזוי ווי מיר האב שוי דערמאנט ביי די אפציע פו סופערסקריפט – 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 .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
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די סייז וועט זיי אנדערש פו די גאנצע טעקסט ,משא"כ סופערסקריפט בלייבט די זעלבע סייז.
אבער די אפציע איז גוט ווע מע וויל מאכ אפאר ווערטער אי א קלענער סיי או עס אריינרוק
פונקט אינמיט די שורה ,אדער אז די שורה זאל זיי אייניג אויב אנשטאט אונט )דאס הייסט אז די
אותיות וואס זענע קליי זאל ליג אויב פו די שורה אנשטאט צו ליג אונט פו די שורה(.

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(.

