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חלון בלע"ז…

אחת המטלות הנדרשות בעימוד ספר, בעיקר מקראי, הוא יצירת זיח פנימי תחת המילה הראשונה בתיבת טקסט.
באינדיזיין עדיין אין אפשרות מובנית ליצירת חלון זה ולכן אנו משתמשים בדרכים עוקפות. יש שתי אפשרויות, אחת על

ידי סקריפט אות פתיח והשניה בהוספת אוביקט מעוגן עם גלישת מלל. נתיחס כאן לאפשרות הסקריפט.

ישנו סקריפט בשם Drop Words – סקריפט שלוקח את אות הפתיח (שהכנו מראש) ומכפיל אותה לפי מספר
האותית שבמילה הראשונה, בתוצאה הוא נותן הזחה פנימית לשתי השורות הראשונות. ובהקטנת אותיות

הפתיח נוצר החלל שנקרא חלון. כשנותנים אות פתיח אחת (Drop Cap) על שתי שורות נוצרת אות גדולה
בגובה שתי השורות הראשונות. בפעולה זו של יצירת חלון יש להקטין את האותיות בהתאמה לפי גודל המלל ,

ולהגביה את שורת הבסיס (Baseline Shift) לגובה השורה הראשונה.

פרוט הפעולות לפי התמונות:

 Drop Cap שלב א. יש ליצור סגנון פסקא שמכיל
 Lines – 1 שתי שורות)

 Character – 2 אות פתיח)
3) יש ליצור סגנון תו חדש

שלב ב. סגנון התו צריך לשנות מספר נתונים: 
(4) גודל אות מוקטן 

(5) רוחב צר בערך 60%-40% 
(6) גובה מונמך בערך 60%-40% 
(7) מרחק מקו בסיס בערך 10-20
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(8) יש לשחק עם הערכים עד שמגיעים לגודל הרצוי לפי שאר המלל שבפיסקא

תוצאה (9) כניסה פנימית תחת האות הראשונה

http://www.werdiger.co.il/wp-content/uploads/2013/02/9.png
http://www.werdiger.co.il/wp-content/uploads/2013/02/10.png


 

שלב ג. פעולת הסקריפט 
(10) יש לבחור את הסקריפט הרצוי בחלון הסקריפטים

(11) לבחור בתוך הסקריפט את סגנון הפיסקא עליו יש להפעיל את הסקריפט

ניתן להוסיף הבלטה ולשחק עם הגוון בסגנון התו להשלמת התוצאה
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כשעומדים על הפיסקא ופותחים את חלון ה-Drop Cap או בקיצור Ctrl + Alt + R רואים מרחק אותיות שונה מפיסקא
לפיסקא לפי אותיות המילה הראשונה.

כלל חשוב! במידה ופיסקא מתחילה ברווח ולא באות זה יעצור את פעולת הסקריפט, ולא יוכל להמשיך בשאר המלל.
יש לבדוק זאת מראש על ידי חיפוש והחלפה.
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8 תגובות

1. מאת חני 

מדהים!!! 
מהיכן משיגים את הסקירפט ?

 werdiger מאת

תודה 
אם תשימי לב כשעומדים על המילים Drop Words ניתן ללחוץ על קישור להורדת הסקריפט

http://www.werdiger.co.il/wp-content/uploads/2013/02/16.png
http://www.werdiger.co.il/%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%aa-%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97-%d7%91%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%a9-2/
http://www.werdiger.co.il/tag/%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa/
http://www.werdiger.co.il/tag/%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%a9/
http://www.werdiger.co.il/tag/%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%94/
http://www.werdiger.co.il/tag/%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%94/
http://www.werdiger.co.il/tag/%d7%93%d7%95%d7%92%d7%9e%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91/
http://www.werdiger.co.il/tag/%d7%93%d7%95%d7%92%d7%9e%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%a9/
http://www.werdiger.co.il/tag/%d7%92%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91/
http://www.werdiger.co.il/tag/%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%9f/
http://www.werdiger.co.il/tag/%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91/
http://www.werdiger.co.il/tag/%d7%a2%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9d/
http://www.werdiger.co.il/tag/%d7%a2%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%a9/
http://www.werdiger.co.il/tag/%d7%a2%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/
http://www.werdiger.co.il/tag/%d7%a2%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93/
http://www.werdiger.co.il/tag/%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%a9/
http://www.werdiger.co.il/tag/%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%a9/
http://www.werdiger.co.il/tag/%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91/
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2. מאת מירי 

בחיי לא ראיתי הסבר יותר בהיר וברור מזה!!! 
אלף תודות!!!

 werdiger מאת

תודה על הפרגון, אני שמחה לשמוע שהצלחת לעבוד לפי ההוראות 
בהצלחה רבה

3. מאת רוחמה 

הגדרתי בחלון של הסקיפט שזה יהיה על הטקסט הרץ, אבל כל הזמן אני צריכה להגדיר את זה מחדש

 werdiger מאת

כנראה שבאמצע יש שורות עם אנטר ללא מלל או תחילת שורה עם רווח ללא אות ראשונה 
אלו פריטים שעוצרים את הסקריפט מלפשעול

4. מאת ציפי 

תודה! 
שיניתי את הסקריפט מעט כך שיתאים לצרכי – אצלי צריך לפעמים להדגיש ולעשות "חלון" על יותר ממילה אחת – וזה

מעולה, וגם פחות "כבד" עבור הקובץ, דבר שמשנה במיוחד לקבצים גדולים, לעומת השיטה השניה המשתמשת באובייקט.

 werdiger מאת

תודה, מעולה שאת יודעת לשנות את הסקריפט לצרכיך. זו הדרך הטובה ביותר 
בהצלחה

השאר תגובה

שם:

דוא"ל: 
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