






 :היא החלונית מטרת

 לתחילת בעמוד האחרונה השורה בין המרחק את למדוד•
  נקודות 30 על הוגדרו התחתונים השוליים אם למשל ,השוליים

 מסוף נקודות 35 במרחק נמצאת האחרונה והשורה הדף מסוף
  האחרונה שהשורה כלומר נקודות 5 הוא שההפרש הרי הדף

 .נקודות 5 הנכון ממיקומה רחוקה

  שהשורה עד בעמוד הפסקאות בין המרווחים את להגדיל•

 .התחתונים השוליים לגבול האפשר ככול קרוב תגיע האחרונה

 ...הבאה בשיקופיתעל כך ? איך עושים את זה בפועל



  שהשורה המרחק את מציגה התוכנה כאן
  מהשוליים רחוקה בעמוד האחרונה

 .זה דף של התחתונים

  ולחץ להשוואת שברצונך לעמוד עבור
 את תראה התוכנה כעת – 'עמוד מדידת'

 .ל''הנ המרחק

  לעמוד לעבור כדי ,החץ כפתורי על לחץ
 כלומר ,מושווים שאינם הקודם/הבא

  של הגבול עד מגיע לא האחרונה שהשורה
 .התחתונים השוליים



  המינימלי המרחק מה להגדיר תוכל כאן
 רחוקה בעמוד האחרונה השורה שאם

  לעמוד הדבר נחשב - התחתונים מהשוליים
 האחרונה השורה אם כלומר .מושווה לא

  מהשוליים זה ממרחק פחות רחוקה
 והתוכנה למושווה נחשב העמוד התחתונים

 .הבא לעמוד לעבור יכולה

 המרחק הוא מקסימום הדרך אותה על
  להשוות תנסה שהתוכנה שתרצה המקסימלי

  השורה בין המרחק אם כלומר ,העמוד את
 זה ממרחק גדול התחתונים לשוליים אחרונה
 יש אלא ,זה עמוד להשוות תנסה לא התוכנה
 .ידנית זה בעמוד הפסקאות את לארגן



  בין המרווח את מגדיל 'נוכחי עמוד' הכפתור
 עד ,הסמן נמצא שבו שבעמוד הפסקאות
  לגבול בעמוד האחרונה השורה בין שהמרחק
  שהוגדר ממה קטן התחתונים השוליים

 .'מינימום'ב

 כל על עובר 'הסוף עד מכן' הכפתור
 המסמך סוף עד הסמן ממקום העמודים

  הכפתור של הפעולה את אוטמטית ועושה
 .'נוכחי עמוד'

 - רב זמן נמשכת הכפתור פעולת לפעמים
 כל קודם עדיף לכן ,המסמך באורך תלוי

 .'נוכחי עמוד' בכפתור להשתמש



  ידנית העמודים את להשוות תרצה לפעמים
  כדי '–' ו '+' הכפתורים את יש זה לצורך

 שאחר המרווח את להקטין או להגדיל
 .הנבחרות הפסקאות

 או יוגדל נקודות בכמה הוא השינוי גודל
  פעם כל הפסקאות בין המרווח יוקטן

 .מינוס או פלוס על שתלחץ

 את לשנות בקלות תוכל 'תצוגה' בקבוצת
 זה העמודים את ולהציג המסמך של התצוגה

  השתוו כולם אכן האם ולראות זה לצד
 .שווה בגובה ומסתיימים



  :לדעת חשוב

  גרפיקה ו/או טבלאות בהם שיש עמודים להשוואת מסוגלת התוכנה•
  תוכל לא לפעמים אולם ,טקסט עם ביחד רציף מקטע מעברי או/ו

 להשתמש יש להשוואתם וכדי כאלה עמודים להשוואת התוכנה
 .זו החלונית המצויה 'פסקאות בין מרווח שינוי' בקבוצת

  העמוד אם לקבוע כדי בלבד התוכנה של המדידה על להסתמך אין•
  .בעיניים הדבר את ולבחון המסך על לראות גם יש אלא ,דיו מיושר
 .זה בדבר למשתמש מאוד לעזור תוכל התוכנה של המדידה אולם

 משום התוכנה י''ע מיושרים לא שוליים הערות המכילים עמודים•
 הכי במקום שוליים ההערות את שם שוורד כיון בכך צורך שאין

  צמודות יהיו שוליים שההערות הוגדר כן עם אלא בעמוד תחתון
 .מושווים יהיו שהעמודים כדי זו הגדרה לשנות יש ואז לטקסט
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