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Desclaimer تنصـل من المسؤولية
لقد بذلت الجهد وتوخيت الدقة واألمانة في في إيراد المعاني الصحيحة في نقل كتاب 
دليل استخدام فونت كرييتور إلى اللغة العربية، كما توخيت أدق العبارات التي تؤدي معاني 
المصطلحات في المعجم الملحق، لذا فإن أي خسارة تحصل للمستخدم تنشأ عن استخدام أي 

برنامج أو تنشأ عن سوء الفهم و/ أو سوء التطبيق واالستخدام فأنا غير مسؤول عنها. 

النشرة اإللكترونية األولى
١٤٣١ ه  -٢٠١٠ م



بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل خاتم النبيني واملرسلني 
وعىل آله وصحبه أمجعني.

فَ هذا الكتابَ هللاِ عزَّ وجلَّ ابتغاء مرضاته العبدُ الفقري  قَ وَ
م،  لْ العِ طلبة  عىل  يل،  غَ الزُّ إبراهيم  بنُ  حييى  ومغفرته  اهللا  عفو  إىل 
ينرشه  أن  شاء  ومن  لْق،  اخلَ من  يراه  من  وعىل  مستفيد،  كل  وعىل 
بالنسخ والتوزيع أو وضعه عىل مواقع الشبكة فليفعل، وله جزيل 
ذلك،  فله  شخصية)  نظام (كنسخة  بأي  طباعته  أراد  ومن  الشكر، 
من  شكل  أي  أو  األوفست  بطباعة  جتاري،  نرشٍ  من  يكون  ما  إالَّ 
يوزعه  أن  إال  الوقف،  هذا  من  مستثناة  فهي  التجارية،  الطباعة 
جماناً وأن يكتب عليه عبارة (وقف هللا تعاىل). قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
 « اماً رَ حَ لَّ  وأحَ  ، الً الَ حَ مَ  رَّ حَ طاً  ْ رشَ إِالَّ  مْ  هِ وطِ ُ رشُ ىلَ  عَ ونَ  لِمُ ُسْ «املْ

رواه البيهقي والطبراني.
  È      Ç    Æ    Å   Ä   Ã      Â   Á﴿ وجل:  عز  اهللا  قال 

Ï  Î  Í    Ì  ËÊ   É﴾ [البقرة ١٨١]. 
وآخر دعوانا أنِ احلمدُ هللا رب العاملني.





بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين عدَد َخْلِقِه، ورضا نفِسه، َوِزَنَة َعْرِشه، وِمداَد كلماته، الحمد لله 
س، والصالة  الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم يعلم، وأمر بالتعلم والتعليم جلَّ وَعال وتقدَّ
ومن  وصحبه  آله  وعلى  أجمعين،  الخلق  وأفضل  والمرسلين  النبيين  خاتم  على  والسالم 

تبعهم إلى يوم الدين.

وبعــد

فإن هذا الكتاب يعالج حوسبة الخطوط Digitizing من الناحية التقنية الرقمية فقط 
وليس التصميم من الناحية الفنية الجمالية Artistic Design، فإن أصبت في هذا الكتاب 
فذلك فضل من الله عز وجل فله الحمد وله النعمة والفضل والثناء الحسن، وما أخطأت فمن 

نفسي، وأنا أرجع عنه.

يحيى
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تقــديم

 Optical ال شك أن الكتابة أو تصوير الحرف هو من أجلى مظاهر االتصال البصري
Communication حيث أن الحرف ذو صورة pictogram وداللة symantic؛ وال ريب أن 
لإلنسان، وأن إدراك داللة الحرف  االتصال البصري الناشئ عن الكتابة هو رقي مبكر جداً 
والكلمة هو الفارق بين العلم والجهل، ووسيلة للتواصل الفكري واللغوي. وقد احتل الحاسوب 
مكانة كبيرة في حياة الناس اليوم، وفي عدة مجاالت وعلى رأسها الطباعة والنشر. ولما كان 
استخدام الحرف والرقم في الحاسوب هو األساس، وصار هو المصدر الرئيسي للحرف؛ لِما 
يخرجه الحاسوب من مطبوعات مكونة من حروف، وهي أشكال لها أثر داللي (مفاهيم) وأثر 
لهذا كله كان  واجتماعية وجمالية يترجمها االتصال البصري، —  نفسي، ووظيفة فكرية 
من الضروري تطور هذا التخصص الدقيق: وهو الِخطاطة أو تصميم الخطوط (للحواسيب) 

.Typography
هذا الكتاب ليس مجاًال كي نناقش فلسفة الحرف وال تاريخ وتطور الكتابة عند األمم، 
وال تطور الطباعة وصناعة قولبة وسبك الحروف، بل هو دليل شامل ومختصر لبرنامجي فونت 
 Fontlab وفونت الب High-Logic أو منشئ الخطوط من إنتاج FontCreator كرييتور

 .Studio
لقد تطورت صناعة الخطوط الُمحوسبة Fonts جداً بعد انتشار الحاسوب، وهذا التطور 
يتسارع مع مرور الزمن وظهور تقنيات وحلول جديدة. كما أن عدد مصممي الخطوط في 
العالم Typographers يزداد ازدياداً هائًال؛ ألنه تخصص متاح في جامعات كثيرة، ويدرس 
الكليات  في   Optical Communication البصري االتصال  أو  البصرية  الفنون  أقسام  في 

الفنية Art Colleges والمعمارية.
إن استخدام برنامج تحرير خطوط Font Editing Program بجدارة هو بمثابة حيازة 
الضوئي  التنضيد  آلالت  مصنع  أو   Linotype السطرية التنضيد  آالت  إلنتاج  ضخم  مصنع 
Photo-typesetting ألن تصميم خط واحد بنجاح (من كل النواحي) هو بمثابة حيازة آلة 
من هذه اآلالت. ولكن مع فوارق هائلة أهمها التخلص من اآلالت الثقيلة المعقدة ومشاكل 
الصناعة والتعدين  مع التوفير المالي ألثمان هذه اآلالت والمواد المستخدمة فيها وللطاقة 

التي تشغلها! أرأيتم كم سهلت التكنولوجيا على اإلنسان.
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وبحسب علمي فليس هناك كتبًا في تصميم الخطوط Typography موضوعة باللغة 
العربية، ألن هذا التخصص ال يزال جديداً أو لنقل نادراً في المنطقة العربية، وليس هناك 
مؤسسات علمية أو ثقافية تهتم أو ترعى مثل هذه التوجهات واألنشطة. اللهم إال ما كان في 
بعض الجامعات الخاصة كبعض الجامعة األجنبية في المنطقة العربية، أما كيفية إعداد خط 
للحاسوب فهذا من العلم المكتوم، ومن يعرف هذا األمر هم أفراد معدودون على األصابع في 
الوطن العربي، وتبقى مصر ولبنان هما األكثر رسوخًا في مجال الحرف لسبقهما ورسوخهما 
في الطباعة والنشر مقارنة بسائر الدول العربية، ومع هذا فإن الحرف العربي المحوسب ال 
وعلى مرونته الفائقة -  يزال قليل التنوع إلى حد الفقر الشديد على غناه الشديد جماليًا 
حسب ما أعتقد - قياسًا باألعداد الهائلة للخطوط الالتينية، أو حتى الهندية Indic؛ وهذا 

من المفارقات العجيبة.
تطبيق  عدم  مسألة  هي  العربية  البلدان  في  والشائعة  الشائكة  المسائل  من  كذلك 
حقوق الملكية (الفكرية) للخطوط، فال يزال الخط العربي المحوسب على قلته نسبيًا عرضة 
للنهب، كما أن قليًال من المؤسسات الكبرى تتخذ لها خطوطًا خاصة بها، وحتى إن كثيراً 
يثبط  قد  مما  الخطوط،  على  السطو  أو  مجانًا  المتاحة  الخطوط  على  تعتمد  الصحف  من 
العاملين في هذا المجال، ولكن هذا األمر يجب أال يثني ِمن َعزمنا على نشر هذا العلم، 
ونشر المعرفة الالزمة لذلك How to، وتشجيع أخالق االلتزام بالحقوق، فيجب أن تكون 

حقوق الملكية (الفكرية) للمصمم األصلي و/أو منتج الخطوط مصونة.
كما أن عدد مصممي الخطوط المحوسبة في المنطقة العربية ال يزال قليًال جداً إلى 
حد الندرة الشديدة. وذلك لغياب المؤسسات التعليمية التي ترعى هذا الحقل، وال ننسى 
الخطوط  ومصمم   Calligrapher المبدع  الخطاط  بين  كبير  بشكل  فاصلة  هّوة  هناك  أن 

المحترف Typographer أو بين الخطاط ومبرمج الخطوط.
فإذا علمنا أن تقنية كتقنية الخط المفتوح OpenType التي تفتح آفاقًا رحبة أمام 
مصمم الخطوط، وبرنامج مثل مايكروسوفت فولت MS VOLT تمكننا بجدارة فائقة من 
في  تم  كما  البلدان)،  (حسب  المتعددة  وبنكهاتها  التقليدية  بأنواعه  العربي  الخط  حوسبة 
ملحقة تصميم Tasmeem التي تعتمد محرك اللغة Ace من Decotype، وهي تعتمد على 
تقنية دمج المحارف Glyph Fusion وليس على توصيل واحد لواحد، أو كما في الخط 
المصحفي الذهبي النسخي وخط الثلث من شركة ديوان؛ فال بد من اللحاق بركب التطور 
واالستفادة من هذه التقنيات المتاحة وعلى الوجه األمثل، وهذه التقنيات يمكن استخدامها 
في إنتاج الخطوط التقليدية للكتابة العربية، كالنسخ بنكهاته العديدة، والثلث والثلث الجلي، 
َكْسَته، وهو خط منتشر في إيران، وهو خط مزيج من  والفارسي (النستعليق)، والمكّسر (الشِّ
الديواني والنستعليق يتجلى فيه التشكيل واإلبداع في التركيب وتوزيع الفراغات)، والديواني، 
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والديواني الجلي، والريحاني، والمحقق، والخطوط المغربية، والرقعة، وهي الخطوط الجميلة 
للخطوط  االستسالم  وبسبب  الحالية،  للخطوط  القاصرة  الحوسبة  بسبب  إعالنيًا  المهجورة 
الغبية dumb fonts.وكذلك يمكن استخدام هذه التقنيات إلنتاج الخطوط الحديثة المتعددة 
االنطباعات: الفنية، والتجارية، وكذلك الخطوط الحرة، والكاريكاتورية المعتمدة على قاعدة 
خط الرقعة في التوصيل والتراكب، و كذا الخطوط متعددة اللغات… ترى كم عدد العرب 

الذين يتقنون برمجة الخطوط بأداة MS VOLT في الوطن العربي؟
هذا وقد قمت بتقسيم هذا الكتاب إلى ثالثة أقسام:

القسم األول: شرح برنامج FontCreator وهو برنامج ممتاز لعمل الخطوط الالتينية، 
الخطوط  لمصممي  ومفيدة  جيدة  البرنامج  هذا  ومعرفة  سترى،  كما  االستعمال  وسهل 
المبتدئين والمحترفين، وفيه األدوات الكافية Tools إلنجاز الَمَحاِرف Glyphs (أي صور 
أو منحنيات الحروف) وعمل حساباتها الالزمة Metrics التي تحكم سلوكها في الخط. أما 
يتفهموا  وكي  الحواسيب  في  الخط  عالم  على  يتعرفوا  كي  لهم  مهم  فالبرنامج  المبتدئون 
المصطلحات المختلفة في هذا التخصص من علوم الحاسوب. وكي يتعرفوا على الوظائف 
والتنسيقات المختلفة للخطوط. وكذلك ليتعرفوا على الترميز الدولي الموحد للنصوص 
يونيكود Unicode. وكذلك ليتمكنوا من معرفة الفهرسة الصحيحة Mapping للَمْحَرف 
المنحنيات]،  أو  الحرف  صورة  [وهو   Glyph الَمْحَرف  بين  الربط  هي  (والفهرسة   Glyph
 .(Unicode الموافقة له في الترميز الدولي الموحد يونيكود Codepoint وبين نقطة الترميز
ويونيكود هو الترميز الذي حل وما يزال يحل المشكالت العويصة التي نشأت في مجال 
ترميز صفحات Codepages لمحارف اللغات المختلفة في بيئات الحوسبة المختلفة قبل 
في  ظهوره، حيث ظهر عدد هائل من صفحات المحارف للغة الواحدة، كانت عقبة كؤوداً 

التواصل بين بيئات الحواسيب ونقل النصوص والبيانات.
مصمم  يعرفها  أن  الضروري  ومن  البرنامج  يدعمها  جداً  قوية  رئيسية  سمة  وهناك 
التجميعية  المحارف  وهي  الخطوط؛  تصميم  أساسيات  من  باتت  بل  اليوم  الخطوط 
Composite Glyphs حيث تؤلف هذه المحارف من استعارة محارف أخرى موجودة في 

نفس الخط، وهي تقنية مهمة وعملية جداً.
هذه السمة أو الوظيفة تمكننا من إنتاج خطوط ضخمة في أخصر األوقات! فيمكننا 
أن نرسم المحارف الرئيسية لنظام كتابة Script ما كالعربية أو الالتينية، ثم ننجز باستخدام 
تقنية المحارف التجميعية Composite Glyphs الطيَف الواسع من حروف اللغات الكثيرة 
Language Glyphs التي تكتب بلغة كتابة واحدة (وهو ما يسمى مخزن الحروف الكامل 
لنظام كتابة Full Repertoire)— بسهولة ويسر وذلك بتجميع عناصر الَمْحَرف التجميعي 

من محارف الخط نفسه.
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ومن الفوائد الُجّلى لهذا البرنامج معرفة أخطاء المحارف (وهي المنحنيات الرياضية)
من  التحقق  وظيفة  كرييتور  فونت  برنامج  في  توفرت  األمر  هذا  ولدعم  الخطوط،  وعيوب 
صالحية الخط Validation وهي وظيفة قوية وجديرة بالثناء، ويجب التحقق من األخطاء 

في كل المحارف وتصحيحها قبل اعتماد هذا الخط.
باإلضافة إلى وظائف أخرى كثيرة كالقرن اآللي Autokern ألزواج الحروف والتسمية 
اآللية Autonaming للخطوط وإمكانية تجربة الخط Testing أثناء العمل وإمكانية تنصيبه 

الفوري على النظام …إلخ.
مدخًال  يعتبر  فهو  الخط  إنتاج  وظائف  ألكثر  وشموله  البرنامج  استخدام  ولسهولة 
وظائف،  واألكثر  تعقيداً  األشد  للبرامج  مدخًال  يعتبر  وكذلك  الصناعة،   - الفن  لهذا  ممتازاً 

.FontForge وفونت فورج Fontlab كبرنامج فونت الب
الصفر،  من  عربية  خطوط  لعمل  يصلح  ال  البرنامج  هذا  أن  نعرف  أن  يجب  ولكن 
وفهرستها  المحارف  رسم  في  التغيير  أو  إصالحها،  أو  موجودة  ملفات  تعديل  يمكن  بل 
Mappings؛ أو تسمية الخط، أو يمكن لمستخدم فونت كرييتور أن يعد خطًا من الصفر: 
ثم  الفائقة،  لسهولته  كرييتور  فونت  في   Mapping المحارف يفهرس  وأن   Design رسمًا
يحفظ الخط ويكمله في برنامج آخر كفونت الب Fontlab المتقدم جداً والذي ال ُينصح به 
للمبتدئين، أو فونت فورج FontForge ذي الوظائف القوية جداً والكثيرة، والواجهة الرسومية 
البدائية(1)، بل حتى يمكن لمن يحسن البرمجة على مايكروسوفت فولت MS VOLT أن 
يكمل جداول الخط في ذلك البرنامج. وذلك ألن برنامج فونت كرييتور FontCreator ال 
 (Contexual والسياقي ،Joined المتصل) التي تخص النص العربي Tables يدعم الجداول

وهي: 
حيث  من  المحارف  يعرف  وهو     •Glyph Definition المحارف  تعريف  جدول 
ف أنواع الحرف سياقيًا (منفصل، ابتدائي، متوسط، نهائي)  تصنيفها إلى فئات Classes ويعرّ
ويعرف المحارف المقرونة Ligatures (التي تمثل أكثر من حرف) ومواقع عالمة إدخال 

.Ligatures النص في المحارف المقرونة
جدول استبدال المحارف Glyph Substitution•  ويقوم باستبدال الحرف المجرد 
الجملة:  من  موقعه  (بحسب  يلزم  الذي  السياق  حسب  المكافئ  الحرف  بنفس  المنفصل 
 Ligatures منفصل، ابتدائي، متوسط، نهائي) أو يقوم باستبدال الحروف بالمحارف المقرونة

(1) هو برنامج تحرير خطوط مجاني في موقع ذي موارد مفتوحة www.fontforge,net والبرنامج 
بريمجة  تنزيل  يجب   PC الشخصي  الحاسوب  على  ولتنزيله  باستمرار،  للتحديث  عرضة 

.Unix من نفس الموقع لتهيئة جهازك كي تصبح واجهته كنظام يونكس CYGWIN



١١

أو يفككها إلى مكوناتها األصلية.
  •Glyph ويقوم ِبَمْوَضَعة المحارف Glyph Positioning جدول موضعة المحارف

Positioning (في المحورين السيني والصادي).
ولكن يمكن عن طريق فونت كرييتور FontCreator أن تنشئ محارف وأن تضعها 
في خط بدل المحارف الموجودة (كل محرف من رسمك يوضع في خانة محرف مكافئ) 
وبالطبع إذا سمح لك منتج الخط األصلي Vendor بذلك ولم تكن هناك قيود تضمين في 
الخط، أو كانت لوحة المحارف غير ذات حقوق!. ولكن تذكر أن أفضل طريقة هي أن تصنع 

لوحة محارف خاصة بك، ثم تعتمدها لعدة أنواع من خطوطك.
كذلك ال يمكنك برنامج فونت كرييتور FontCreator من تكميل خط ناقص بالمحارف 
الناقصة، (كتكميل المحارف الفارسية والكردية إلى محارف خط عربي)؛ لألسباب المذكورة 
األصلي  الخط  منتج  لك  وسمح  موسع  آخر  خط  محارف  لوحة  استخدمت  إذا  إال  أعاله، 
بذلك. أو إذا أكملت الخط في فونت الب أو مايكروسوفت فولت، والحقيقة ال يوجد برنامج 
يقوم بكل شيء، ولكن يوجد في كل برنامج وظائف ال توجد في غيره. وكلها يكمِّل بعُضها 

بعضًا.
وال  للمبتدئ   FontCreator كرييتور  فونت  عن  غنى  ال  أنه  فباعتقادي  هذا  ومع 

المحترف.
وباإلضافة إلى ذلك فالبرنامج يدعم معظم جداول الخط المفتوح Opentype واإلصدار 

األخير منه يحفظ ملفَا بهذا التنسيق (أي كما هو).
أما القسم الثاني من الكتاب فيحتوي على معلومات مكثفة، تغطي برنامج فونت 
ومربعات  العائمة  واللوحات  القوائم  تعريب  على  ويحتوي   ،Fontlab Studio ستوديو الب 
بشكل  خطه  إنجاز  في  الخط  مصمم  تساعد  التي  الدروس  أهم  وكذلك  الرئيسية،  الحوار 
صحيح وهي: كيفية إضافة المحارف إلى خط جديد أو موجود، وتعريف المحارف المقرونة 
Ligatures (االستبداالت)، إضافة محرف مقرون إلى الخط غير موجود في اليونيكود (أي 
ال  التي  واآلسيوية  اإلفريقية  الحروف  تعريف  يونيكود)،  جداول  في  ترميز  نقطة  له  ليس 
يوجد منها إال الشكل المجرد، تسمية المحارف إضافة همزة الوصل، المحارف التجميعية 

.OpenType Syntax القواعد اللغوية لبرمجة خطوط أوبن تايب ،Composite Glyphs
في القسم الثالث من الكتاب قمت بإضافة مجموعة مالحق ال غنى عنها لمصمم 

الخطوط لتوصيل المفاهيم ولتقريب الصورة للمستخدم الجديد وهي: 
الملحق األول: الخطوات الصحيحة إلنتاج خط من الصفر: وهي خطوط عامة يجب 

أن تتبع في إنتاج الخط.
وشرح  مقاِبالت  بوضع  قمت  وقد  الِخطاطة  مصطلحات  معجم  الثاني:  الملحق 
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اجتهادي  على  اعتماداً   Typography الخطوط  تصميم  أو  الِخطاطة  لمصطلحات 
 Terms الشخصي فيها، إذ لم أعثر فيما اطلعت عليه على معجم يشرح مصطلحات

هذا التخصص، وال على كتب تخص هذا العلم باللغة العربية كما أسلفت.
الملحق الثالث: جداول أوبن تايب الضرورية للنص العربي.

الملحق الرابع: جداول أوبن تايب التي يستخدمها نظام ويندوز.
الملحق الخامس: تسمية المحارف وهذا قسم ضروري لمن يبدأ بتصميم خط من 

الصفر، وهو ضروري لمن يريد االستفادة من وظائف أوبن تايب.
.OpenType Feature Tags الملحق السادس: سمات وظائف أوبن تايب

الملحق السابع: جداول سمات أنظمة الكتابة واللغات في وظائف أوبن تايب.
الملحق الثامن: جداول ترميز المحارف العربية في اليونيكود.

الملحق التاسع: عناوين أهم المواقع التي تعنى بالخطوط وبتصميمها.

وبعد،

فهذه محاولة أولى ومتواضعة في هذا الفن، أرجو أن أكون قد ُوفِّقُت فيها، وأن ينتفع 
مة لما بعدها، وأن تصدر في هذا الفن مؤلفات  بها من شاء الله تعالى، وأرجو أن تكون مقدِّ
أوسع باللغة العربية، ممن لهم خبرات أوسع، خصوصًا ما يتعلق ببرمجة الخطوط المفتوحة 
Opentype والتي تخدم خطوطنا التقليدية الجميلة، أو الحديثة اإلبداعية، وتقدم فنيات 
الخطاطة المتقدمة Advanced Typography وأن يبرع في هذا الفن األجيال الجديدة من 

المصممين، أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير، إنه وليُّ ذلك والقادُر عليه.

والحمد لله رب العالمين.

عمان
في ذي القعدة 1431
تشرين األول 2010
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مالحظات حول الترجمة(1)

تعريباتها  أنخل  أن  ينبغي  كان  الفن،  هذا  لمصطلحات  كثيرة  مرادفات  بين  من 
حسب ما يقتضي الفهم، فاخترت ما اجتهدت فيه أن يكون األوضح معنًى لكي ال يحدث 
إرباكًا عند المستخدم. وفيما يلي بعض الكلمات التي لها معان كثيرة مستخدمة في مجال 
الحاسوب لم يتفق المستخدمون على استخدام لفظة واحدة معينة مقابل مصطلح معين 
دون سواها!، والكلمة التي تحتها خط هي التي فضلتها من بين المترادفات المستعملة، 

وهذه بعضها:

Selectدينتقييختار ينشطُيعلِّم يحدِّ

Settingsضبطقيمإعدادات

Mappingجدولةترميزفهرسة محارف

Resolutionوضوحاستبانة

على  يتفقوا  لم  فالقوم  المفهوم،  لنفس  اإلنكليزية  في  كثيرة  كلمات  واستعملت 
لفظة ما، ولكن األمر درج على ذلك في لغة الحاسوب.

PathCurveContourVectorSplineBézier curveOutlinesمنحني

PointNodeBCPنقطة

SelectChoosePickHighlightActivateيختار

وكانت الترجمات كثيرة للمجموعة األولى:

إطارخطوط الكفافالخط الخارجيالخط المحيطالتحديدُمّتجهمسارمنحني

على كل حال ستكتشف عزيزي القارئ أن النص واضح وسهل االستيعاب.

وأكثر ما كان يشغلني ضبُط تعريبه من مصطلحات الِخطاطة أو تصميم الخطوط 
Typography هو:

:Composite Glyph والمصطلح Ligature 1- المصطلح

لكلمة Ligature من بين  مقابًال  مصطلح محرف مركَّب  األمر  اخترت أول  فقد 

(1) يمكنك تجاوز هذا الموضوع واالنتقال إلى قراءة القسم األول مباشرة، 
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تعريبات عديدة لمعنى الكلمة، كما يظهر في الجدول.

Ligature
محرف 
مركب

مزدوج 
(ِمْجِوز)

مترابط
متراكب/ 
تراكيب

متعدد
 مقرون / 
اقترانات

مدمج
نقش/ 
كليشيه

مقاطع

Composite
Glyph 

محرف 
تجميعي

محرف 
مرّكب

وقد ُترِجَمْت كلمة Ligature بمزدوج!، ولكن قد يمثل هذا المحرف (المزدوج) 
Ligature اربعة أو خمسة أو سبعة حروف/ محارف، أو قد يمّثل شدة عليها فتحة! 

 Composite ولّما كان اصطالح [محرف مرّكب] مشترك في تعريب المصطلحين
النسبي  االنشار  بعض  ومع  بالمائة،  مائة   Composite بمصطلح  أليق  وهو   Ligature و 
لمصطلح محرف مركب مقابل Ligature، قررت أن أضرب صفحًا عن هذا التعريب، وأال 
وانتقيت مصطلحًا هو  أستخدم أي من مشتقات الجذر (ر ك ب) لهذين المصطلحين. 
أدق وصفًا وهو: (محرف مقرون)  مقابل Ligature ألن معنى Ligate يقرن أو يربط، و 

Ligated تعني مقرون أو مرتبط.
من  أكثر  يمثل  الذي  المحرف  وهو  مقرون،  محرف   Ligature تعريب  فأصبح 

حرف، مثل (ال).
وأصبح تعريب Composite Glyph محرف تجميعي؛ ألنه فعًال تجميع أو تأليف 
من عدة محارف أخرى لتكوين محرف، وإن كان التعريب: (محرف مركب) يصفه بدقة.

:Simple Glyph 2- اصطالح
اصطالح Simple Glyph هو من المشترك اللفظي ويعني أمرين:

1- (محرف) بسيط مقابل مقرون Simple vs Ligature وهذا من حيث تمثيل 
المحرف لعدد الحروف، فإذا كان المحرف يمثل حرفًا واحداً فهو بسيط Simple، وإذا 

 .Ligature كان الَمْحَرف ُيمثِّل أكثر من حرٍف واحٍد فهو مقرون
 Simple Glyph vs Composite تجميعي  مقابل  (مفرد)  بسيط  (محرف)   -2
البسيط  المحرف  واحد:  محرف  في  المحارف  تجميع  حيث  من  وهذا   .Glyph
Simple Glyph يمثل محرفًا واحداً قابًال للتعديل مباشرة في نافذة تحرير محرف حتى 
 Composite Glyph يمثل عدة حروف، والمحرف التجميعي Ligature لو كان مقرونًا
هو محرف تألفت مكوناته من أكثر من محرف، فقد يمثِّل محرٌف تجميعي مؤلف من 
ثالثة محارف حرفًا واحداً، وقد يكون أحد مكوناته محرفًا مقرونًا Ligature، وال يمكن 
تحرير منحنيات المحرف التجميعي Composite Glyph أو منحنيات أحد مكوناته إال 
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بتحرير المحرف األصلي أو بتحويله إلى محرف بسيط..
مثل   . تجميعي)  غير  بسيطًا (أي   Ligature المقرون المحرف  يكون  فقد  وعليه 
(أل) فهو في نافذة تحرير محرف بسيط ممكن تحرير منحنياته، ولكنه محرف مقرون 

ألنه يمثل حرفين.
وإليك   ،Simple ببسيط  المقصود  المعنى  يفهم  الكتاب  في  الشرح  سياق  ومن 

تقريب الفكرة باألشكال: 

 Ligature محرف مقرون
يمثل ثالثة أحرف (الشدة 

واأللف الصغيرة غير معتمدة 
هاهنا في االستبدال

 Ligature محرف مقرون
يمثل حرفين

 Simple محارف بسيطة
Glyphs يمثل كل منها 

حرفًا واحدًا

محارف تجميعية Composite Glyphs يمثل كل منها حرفًا واحداً ولكنه ُجمِّعت (استعيرت)
من محارف أخرى، ويمكن تحويل أي منها إلى محرف بسيط Simple Glyphs (إنهاء 

االستعارة) لتعديل منحنياته

وهناك خالف آخر لتعريب المحرف والحرف.

عند أحد المعربين(١)ترجمتيالمصطلح
Characterمحرفحرف

Glyphصورة محرفمحرف

وما أوردته في هذا الكتاب(1) أخترته لشيوعه عند أهل هذا الفن.

.www.ojuba.org (١) قرأته في درس لفونت فورج في موقع أعجوبة على الشبكة





القسم األول
يحتوي هذا القسم على دليل

برنامج تحرير الخطوط فونت كرييتور
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 FontCreator 6.0   6.0 أهَال بكم إلى برنامج فونت كرييتور

مقدمة

يضع برنامج فونت كرييتور إنشاء الخطوط في متناول المستخدم العادي للحاسوب 
 Graphic العاديين  والمصممين   Typographers الخطوط  ولمصممي  الشخصي، 

.Designers
محرر الخطوط هذا يتيح لك اختيار وتعديل كل مجموعة الحروف (أو طقم الحروف)

Character Set في خط من نوع تروتايب ®TrueType أو الخطوط المبنية على أساس 
تقنية الخط المفتوح ®OpenType. وبالوظائف التي تتضمن القدرة على تحويل الصور 
إلى خطوط كفاف (منحنيات) تمكنك من إنشاء خطوط فيها توقيعك الخاص، أو الشعار 

Logo أو الكتابة اليدوية Hand Writing (لجعلها خطًا).
إن الواجهة البديهية (السهل التعامل معها) تجعل من برنامج فونت كرييتور األداة 
الممتازة للمستخدمين الجدد أو المحترفين. أما وظائف التحقق المتقدم من صالحية 

الخطوط validation فيجعل عملية التصميم أسهل ويجنبك األخطاء.

وظائف البرنامج الرئيسية

.OpenType وأوبن تايب TrueType عرض وتحرير خطوط من نوع تروتايب  ·
إعادة تصميم الحروف الموجودة.  ·

إضافة الحروف الجديدة.  ·
تحويل المنحنيات المرسومة في برامج الرسم والصور كالتوقيع والكتابة اليدوية   ·

إلى منحنيات (محارف).
تحرير وإعادة توليد أسماء الخطوط.   ·

 .Mapping تصحيح فهرسة المحارف  ·
تعديل منحنيات أي محرف وبدقة.   ·

إضافة جداول قرن الحروف kerning of glyph pairs وتعديلها أو محوها.  ·
تصحيح عرض (معاينة) الخطوط التي تعرض أخطاء.  ·

.composite glyphs إضافة أو تصحيح المحارف التجميعية  ·
من  لعدد  أو  حده  على  محرف  لكل   Transformations التحويالت  إجراء   ·

.(Bold كجعل الخط أسود) المحارف أو لكل الخط



٢٠

فصل مجموعات (عائالت) خطوط تروتايب أو استخالص خطوط تروتايب من   ·
مجموعات تروتايب.

عرض (معاينة) الخط قبل تنصيبه في نظام التشغيل.  ·
.Windows تنصيب الخط في نظام التشغيل  ·

عدد غير محدود من التراجع عن عمليات التحرير والتراجع عن التراجع وإعادة   ·
عمليات التحرير.

سحب وإفالت المحارف من (طبعة) العينات Samples إلى خطك الخاص.  ·
تأكد أنك تستخدم آخر إصدار من برنامج فونت كرييتور. 

/http://www.high-logic.com

ما الجديد في برنامج فونت كرييتور 6.0

الوظائف الجديدة في هذا اإلصدار من برنامج فونت كرييتور 6.0 تتضمن:
المصففة  والصور  (المنحنيات)،  أو  المتجهات  الصور:  من  النوعين  كال  جلب   ·

(البيكسالت).
دعم متقدم لسحب وإفالت المحارف.  ·

وظيفة فرز حرفي/ رقمي Alphanumeric للمحارف.  ·
دعم ألحدث جداول اليونيكود*.  ·

قائمة منتجي خطوط Vendors محّدثة.  ·
عرض محسن للصورة في الخلفية.  ·

وظيفة محارف تجميعية كاملة complete composites (تولد منحنيات ألكثر   ·
من 2000 محرف بشكل آلي).

 *يتطلب ويندوز 2000 أو ويندوز إكس بي على األقل.

الدعم الفني

هذه المساعدة صممت لالستخدام على الشاشة. كثير من المشاكل تجد إجابتها 
 Help) (الدليل)، من قائمة مساعدة اختر أمر دليل االستخدام help في ملفات المساعدة
User Manual <) أو اضغط F1. إذا لم تجد هذا يرجى قراءة القسم التالي حول واجهة 

المستخدم. 
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دليل المستخدم المطبوع

بتنسيق  المساعدة  معلومات  من  نسخة  فهناك  االستخدام  أدلة  قراءة  فضلت  إذا 
PDF وهو متاح في قائمة مساعدة > دليل المستخدم.

دليل المستخدم على الشبكة

يوجد دليل المستخدم على الشبكة 

http://www.high-logic.com/fontcreator/manual/index.html

المنتدى

هذا  الخطوط.  وتصميم  إدارة  حول  وللمعلومات  الفني  للدعم  متاح  المنتدى 
الخبرات  ويتشاركون  كرييتور  فونت  مستخدمي  كل  يلتقي  حيث  مكانًا  صار  المنتدى 
والمعرفة. وعضوية المنتدى مجانية. وهناك فرصة جيدة وهي أن الناس اآلخرين يسألون 
 Feedback نفس األسئلة التي تخطر لك، فربما تجد األجوبة التي تريد. االسترجاعات

واالقتراحات suggestions مرحب بها في المنتدى. وعنوانه:
 http://forum.high-logic.com

األسئلة األكثر شيوعًا

استعرض األسئلة األكثر شيوعًا (وأجوبتها) من هذا الموقع
 http://www.high-logic.com/fontcreator/faq.html

التسـجيل

التقييــم

بعد استخدام برنامج فونت كرييتور لمدة 30 يومًا، يجب عليك تسجيل البرنامج 
والدفع لذلك. أو قم بإزالة البرنامج عن حاسوبك. التسجيل يجعل نسختك قانونية ويساعد 
في دعم جهودنا لتطوير منتجاتنا اإلبداعية بشكل أفضل ليلبي احتياجاتك. شكراً لدعمكم 

برنامج فونت كرييتور.

لماذا التسجيل: 

ويؤهلك  كرييتور  فونت  برنامج  استخدام  في  بالستمرار  لك  يسمح  التسجيل  إن 
لالستفادة من المزايا التالية: 
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تحديثات مجانية لبرنامج فونت كرييتور لمدة 12 شهراً.  ·
جميع إصدارات FontCreator 6.x (الفرعية) الالحقة.  ·

دعم وتطوير مباشر عبر البريد األلكتروني.  ·

النسخة المنزلية × النسخة االحترافية

تتضمن النسخة االحترافية جميع الوظائف المتاحة في النسخة المنزلية باإلضافة 
إلى الوظائف التالية:

نًا) للمحرف  محارف تجميعية كاملة Complete Composites يضيف عضواً (مكوِّ  ·
من المعلومات التجميعية.

أمر إدخال حروف Insert Characters إلدخال حرف أو أكثر عبر أمر واحد.  ·
عمليات متقدمة للمنحنيات مثل اتحاد Union، تقاطع Intersection، استثناء   ·

.Exclusion
أداة السكين لقطع المنحنيات.  ·

أمر تحويالت جماعي Batch للحروف (المحارف).  ·
.Font validation التحقق من الخط  ·

قرن أزواج الحروف آليًا.  ·

للتسجيل

إن أسرع وأسهل وسيلة للتسجيل هي التسجيل عبر الشبكة online عبر بطاقة 
ائتمان. الطرق األخرى للدفع مثل الشيكات والدفع نقداً ممكنة. للمزيد من المعلومات: 

.http://www.high-logic.com/register.html :انظر في صفحة التسجيل
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دليل تعليمي سريع

خطك األول – دليل مختصر

 .font خطًا  تنشئ  أن  هي  كرييتور  فونت  برنامج  على  للتعرف  طريقة  أسرع  إن 
وْليُكن شخصيًا، سنشرح كيف تصنع خطًا من خط كتابتك الشخصي.

.(File > New) ًمن قائمة ملف اختر جديد، لتنشئ خطًا جديدا

من المهم أن نعطي كتابتنا اليدوية اسمًا خاصًا (شخصيًا)، وإال فلن نكون قادرين 
 font في الحاسوب بشكل صحيح. اسم الخط Installation على تعريف وتنصيب الخط
name ليس هو اسم الملف filename، (على سبيل المثال الملف timesbd.ttf له اسم 
خط Time New Roman Bold، حيث أن Times New Roman هو اسم عائلة الخط 

.(Style األسلوب) هو نمط الخط Bold وأسود
وإلعطاء خطنا اسمًا نطبع مثًال «My Handwriting» أو أي اسم يروق لنا، في 

خانة اسم عائلة الخط Font family name field ونضغط زر موافق.
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باألحرى  أو   Glyph Overview window المحارف استعراض  نافذة  نرى  واآلن 
دين أيام الحروف الرصاصية. وجميع الخانات لها ترويسة  (صندوق الحروف) بحسب المنضِّ

تعليق Caption ونافذة ُتظهر المحرف أو جزءاً منه.
ويمكن رؤية اسم المحرف في خانته. وجميع المحارف التي لها لون أزرق فاتح 
محارف  رسم  أو  إدخال  تحتاج  فارغة  ولكنها   Mapped ومرمزة  مفهرسة  محارف  هي 
 mapped المفهرسة  للمحارف  معلومات  نضيف  سوف  الدليل  هذا  في  (منحنيات). 

.B و A (فهرستها جاهزة) للحرفين

 A تحرير محرف – الحرف

مزدوجًا على الخانة ذات الترويسة (تعليقها)  في نافذة صندوق الحروف ننقر نقراً 
«A» . لتفتح نافذة تحرير المحرف Glyph Edit window الموافق لهذا الحرف. اختر 

.(Insert > Contour) :من قائمة إدخال اختر أمر منحني
خالل هذه العملية فإن الضغط على الزر األيسر للفأرة بنشئ نقطة على المنحني 
a point onto the contour والضغط على الزر األيمن للفأرة بنشئ نقطة خارجة عن 

.Bézier curve لرسم منحنيات بيزيه a point off the contour المنحني
اضغط زر تطبيق أو انقر النقطة األولى إلغالق وإنهاء المنحني، يجب أن ننشئ 

.A منحنيْين إلكمال رسم محرف حرف
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وإذا  الساعة،  عقارب  باتجاه  متجهة  ستكون  باألسود  ستعبأ  التي  المنحنيات  إن 
أردنا أن نعمل فراغًا في حرف موجود فيجب أن يكون المنحني متجهًا بعكس عقارب 

الساعة.
تعرف  المنطقة  وهذه  الرؤية،  لمنطقة  حدود  ضمن  المنحنيات  تكون  أن  يجب 
اإلزاحة  لتحديد  منقطين  عموديين  وخطين  أفقيين   (5.5 (اإلصدار  أسودين  بخطين 
اليمنى واليسرى. تأكد أن المحرف واقع ضمن هذه المنطقة وما يقع خارجها فلن ترى 
في الغالب في البرامج المختلفة، ويمكن لخطوط اإلزاحة األيسر واأليمن Bearings أن 
تتغير مواقعها بالسحب إلى الموقع المرغوب، ويجب أن يكون المحرف بين هذه الخطوط 
في  (كما  األخرى  الحروف  مع  المنطقة  هذه  عن  الخارجة  األجزاء  تتراكب  فسوف  وإال 

توصيل الحروف العربية أو لعمل قرن دائم).
نغلق نافذة تحرير محرف Glyph Edit window ونعود الى نافذة تصفح المحارف 

 .Glyph Overview window

 B تحرير محرف – الحرف

لعمل الحرف B بسمات شخصية سنجلب صورة لهذا الحرف من خطنا اليدوي، 
أو كبيرة جداً، وننصح أن تكون أبعادها 300  ويجب أال تكون هذه الصورة صغيرة جداً 
بكسل × 300 بكسل وأن تكون بتنسيق Bitmap أو GIF أو JPG وبالطبع قد أنشئت 
صورة  هذه  فستجلب  ضوئية  ماسحة  لديك  كان  وإذا  تلوين،  أو  صور  تحرير  برنامج  في 
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الحرف B إلى البرنامج المناسب. 

في نافذة تصفح المحارف أو صندوق الحروف Glyph Overview window ننقر 
نقراً مزدوجًا على الخلية التي فيها ترويسة حرف B. اختر جلب صورة من شريط األدوات 
Import ToolBar > Image (الزر الذي يشبه صورة). اضغط زر التحميل الختيار الصورة 
التي ستستخدمها واضغط زر توليد Generate. اآلن يمكنك رؤية الصورة في نافذة تحرير 
محرف Glyph Edit window. أخيراً تأكد من تواجد المنحنيات ضمن المنطقة المرئية 
(الحدود األربعة) كما شرحت في القسم السابق؛ وإذا كان ضروريًا اضبط قيمة اإلزاحة 

اليمنى واليسرى.

Test and Install the Font تجربة وتنصيب الخطوط

الخط  بتجربة  نقوم  النتيجة.  نرى  أن  ونريد  محرفين  أول  رسم  أنهينا  لقد  واآلن 
باختيار أمر تجريب من قائمة خط (Font > Test)، اطبع الحرفين الكبيرين لـ «A» و 

«B» في خانة النص لترى ما أنشأت.
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ولكي تقوم بتنصيب الخط يجب أن نحفظ الملف أوًال، اختر حفظ باسم من قائمة 
 .C:\MyFonts\MyHandwriting.ttf :ملف واختر االسم والمكان (مثًال

مالحظة: (يجب أن ال تحفظ الخطوط المنتجة مباشرة في مجلد خطوط نظام 
التشغيل ويندوز).

لكي يكون خطك متاحًا الستخدام البرامج األخرى اختر تنصيب من قائمة خط 
(Font > Install). مشّغل تنصيب الخطوط Font Installation wizard سيرشدك كيف 

تتم عملية التنصيب.
اآلن  بنجاح.  تمت  قد  الخط  تنصيب  عملية  أن  البرنامج  سيخبرك  النهاية  وفي 

يمكنك اختيار الخط من أي برنامج يدعم خطوط تروتايب. 
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حول الخطوط

خطوط تروتايب

 Apple خطوط تروتايب هي تقنية تكبير الخطوط التي أنتجتها أپل للحواسيب
Computer، وهي اآلن مستخدمة من قبل أپل Apple ومايكروسوفت Microsoft في 
أنظمة تشغيلها. تتيح خطوط تروتايب أعلى دقة في الطابعات وأعلى جودة في العرض 

على الشاشات، وتتضمن مدى من المواصفات التي تجعل استخدامها سهًال.
يحتوي خط تروتايب على معلومات، في تنسيق جداول التي تؤلف خط الطابعة 
(المنحنيات). تعتمد المصففات Rasterizers المعلومات المتضمنة في الجداول المحتواة 

في الخط لتمثيل عرض المحارف على الشاشة.
أوبن  مواصفات  من  منسوخة  الوثيقة)  هذه  في  الحقول  (لمختلف  الشروح  بعض 

تايب المتاحة على الشبكة:
 http://www.microsoft.com/typography/otspec/default.htm 

خطوط أوبن تايب

إن تنسيق خطوط أوبن تايب هو توسع (امتداد) لتنسيق خطوط تروتايب. ويسمح 
بدعم معلومات خطوط بوست سكريبت. تقنيًا هناك نكهتان لخطوط أوبن تايب: المبني 
على تروتايب (.ttf) والمبني على البوست سكريبت (.otf). وتم تطوير خطوط أوبن تايب 
خطوط  من  هجين  إلنتاج   Adobe وأدوبي   Microsoft مايكروسوفت  بين  باالشتراك 
تروتايب وخطوط النوع 1، مع وظائف إضافية تعمل على حواسيب ماكنتوش وويندوز. 
مصممي  يمكن  مما  تايب،  أوبن  إعداد  جداول  تتضمن  أن  تايب  أوبن  لخطوط  يمكن 

الخطوط من تصميم خطوط عالمية وذات جودة رسومية فائقة.
تايب  أوبن  لخطوط  االفتراضية  التصميم  أداة   - ڤولت  تقنية  برنامج/  استخدم 
خطوط  لتحديث  مايكروسوفت  من   (VOLT, Visual OpenType Layout Tool)
تروتايب إلى خطوط أوبن تايب. يستخدم برنامج ڤولت ليضيف وظائف أوبن تايب لخط 

تروتايب موجود مسبقًا.
لمزيد من المعلومات حول ڤولت:

http://www.microsoft.com/typography/otspec
http://www.microsoft.com/typography/volt.mspx

 http://www.microsoft.com/typography/developers/volt/default.htm
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Font Copyright ملكية الحقوق الفكرية للخط

إذا كنت تعلم أم ال فيجب أن تفترض أن جميع الخطوط أعماًال محفوظة الحقوق 
أي هي ملكية لشخص آخر، وتعامل معها كما تتعامل مع أي برنامج آخر. وفي القانون 
تمامًا  الدولي  بالقانون  محمية  وهي   ،software برامجية  منتجات  هي  الخطوط  فإن 
كاتفاقيات الترخيص الشخصي لالستخدام. وحتى إعادة توزيع ما يسمى برامج مجانية 
<freeware> أو خطوط ِملك عام <public domain> فهذا أمر ُمشكل. إذا أنشأت أنت 
خطًا بنفسك ( بدون استخدام أي شيء من الخطوط األخرى) فيعتبر هذا الخط خاصتك 

وملكك.
ترخيص  اتفاقية  الصانع:  وأحكام  بمواد  محكوم  للخط  تجاري  استخدام  أي  إن 
كبار  من  والكثير   .(End User License Agreement, EULA) النهائي  المستخدم 
منتجي الخطوط يسمحون على وجه الخصوص بتغيير الخط، طالما كان الخط المغير 
(المعدل) ُيستخدم فقط على األجهزة التي تم استخدام ترخيص الخط األصلي لالستخدام 
عليها. إذا كان لديك أسئلة حول ما يمكن أن تفغله أو ال تفعله بخط معين، فيجب عليك 

.Font Vendor االتصال بصانع الخط
 Naming window يمكن أن ترشدك مالحظة حقوق النشر في نافذة التسمية
وكذلك  تغيرت.  قد  أو  فارغة  الخانة  هذه  تكون  قد  انتبه!  ولكن  الحقوق،  هذه  مالك  إلى 
 Advanced خانتا اتفاقية الترخيص ورابط اتفاقية الترخيص من نافذة تسمية متقدمة

Naming window يمكن أن تحتويا معلومات مهمة.
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تحــرير الخطوط

فتح، وإنشــاء، وحفـظ الخطوط

فــتح خـط

هناك عدة طرق لفتح ملف خط.

فتح خط موجود في نظام التشغيل

 (File > Open) لفتح خط منصب في نظام التشغيل اختر فتح من قائمة ملف
 .Installed Font واختر خط منصب

فتح أي خط موجود

من قائمة ملف اختر فتح واختر ملف خط Font File ليفتح خط عبر مربع حوار 
فتح التقليدي لويندوز، لفتح أي خط في أي مكان على الحاسوب.

سحب وإسقاط ملف خط
 Windows طريقة أخرى لفتح خط وهي: سحب ملف الخط من مستعرض ويندوز

Explorer وإفالته في برنامج فونت كرييتور.

قائمة المستعرض السياقة

السياقية  القوائم  أو   My Computer "حاسوبي"  من  خط  فتح  يمكنك  كذلك 
لمستعرض ويندوز Windows Explorer، اختر ملف خط أو أكثر من نافذة مستعرض 
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ويندوز Windows Explorer، وبالضغط على الزر األيمن للفأرة على أي ملف منتقى 
واختر افتح بـ Open with FontCreator من القائمة السياقية.

إعادة فتح ملف

 (File > Reopen) ملف  قائمة  من  فتح  إعادة  اختر  مؤخراً،  فتحته  ملف  لفتح 
ليعرض أسماء آخر عشرة ملفات خطوط تم فتحها. اضغط على اسم الخط الذي تريد.

تحذير: إذا أردت فتح ملف خط موجود في مجلد خطوط النظام يجب أن تستخدم 
أمر خطوط منصبة Installed Fonts أو (سحب وإفالت)، ألن هذا المجلد مخصص في 
نظام ويندوز ليكون مجلداً خاصًا وله سلوك خاص مختلف عن سائر المجلدات كإظهاره 

ألسماء الخطوط بدًال من أسماء ملفات الخطوط.
البرنامج  في  تحميلها  يمكن  الحجم  الكبيرة  الخطوط  إن  الحقيقة؛  في  تحذير: 

عندما تكون ذاكرة كافية متوفرة في نظامك.

إنشـاء خـط

.(File > New) في قائمة ملف اضغط جديد إلنشاء خط جديد

اسم عائلة الخط

في نظام ويندوز يكون اسم عائلة الخط ظاهراً في قائمة الخط . واسم عائلة الخط 
سيظهر كاسم خط عندما تختار خطًا في برنامج معالجة كلمات… إلخ
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Character Set طقم الحروف

اختر Unicode للخطوط االعتيادية مثل Arial و Times New Roman. واختر 
Symbol للخطوط التي فيها رموز و عالمات أو تواقيع أو صور أو زخارف أو أسهم أو نقط 

.Wingdings و Webdings تعداد مثل خطي

Style نمـط الخط

 .Font style وسمة الخط Font family name سُيعرَّف الخط عبر اسم عائلة الخط
ومائل   Regular (عادي  خطوط،  أربعة  إلنشاء  ستحتاج  الخط  من  كاملة  عائلة  وإلنشاء 
 Font style وكل خط له سمة مختلفة (Bold Italic وأسود مائل Bold وأسود Italic

. Font family name (مع مظهر متقارب) ولكن ضمن اسم عائلة الخط

Predefined outlines منحنيات محددة مسبقًا

سيضيف منحنيات عدة   “Include outlines” باختيار خيار تضمين المنحنيات
حروف معروفة. وهذا سيسّرع إنشاء خطك. تستطيع تعديل أو استبدال هذه المحارف 

.royalty free الحقًا. ويمكنك استخدام هذه المنحنيات في خطك دون مقابل
مالحظة: في أمر خيارات من قائمة أدوات (Tools > Options) تبويب تسمية 

Naming tab هناك قيم تسمية ثابتة ستضاف إلى الخط الجديد.
انظر كذلك: 

.View and Modify Naming Fields عرض وتعديل خانات األسماء
Default Naming Values قيم التسمية الثابتة

Insert Characters إدخال حروف

حفظ خـط

لحفظ خط نشط اختر حفظ من قائمة ملف (File > Save)، إذا كنت تريد حفظ 
ملف الخط النشط باسم مختلف، أو في مكان مختلف اختر من قائمة ملف: حفظ باسم 

(File > Save as)، واختر االسم والمكان الجديدين للخط وانقر حفظ.
تحذير: ال ينصح بحفظ الخط في مجلد خطوط نظام ويندوز.

تحذير: الملفات المؤّمنة في ويندوز ال يمكن حفظها. وهذا يحدث عندما يحتفظ 
مجلد  من  الخط   uninstall إزالة  أو  حذف  تستطيع  الذاكرة.  في  بالخط  التشغيل  نظام 

الخطوط في ويندوز.
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إغـالق خـط

إلغالق الخط الحالي اختر إغالق من قائمة ملف (File > Close) وإغالق جميع 
 File >) ملف  قائمة  من  الكل  إغالق  اختر  واحدة،  مرة  (النشطة)  المفتوحة  الخطوط 

.(Close All

خيارات تحـرير الخطوط

أمـر تراجـع

أمر تراجع من قائمة تحرير (Edit > Undo) يحفظ آخر عملية طبقت على الخط 
النشط.

وعدد  الحالية.  العملية  سبقت  التي  الحالة  إلى  بالخط  يعود  تراجع  أمر  استعمال 
العمليات التي يمكن التراجع عنها يعتمد على القيم المحددة في تبويب تحرير في مربع 

.( Tools > Options > Edit > Undo Limits) حوار خيارات من قائمة أدوات
مالحظة: لزر التراجع في شريط األدوات سهم صغير يمّكنك من أن تسدل منه 

قائمة وأن تختار عدة عمليات للتراجع عنها.
 Insert) مالحظة: هناك أوامر ال تراجع عنها مثل إدخال حروف من قائمة إدخال
Characters <) وفزر محارف من قائمة خط (Font > Sort Glyphs) وأمر تحويالت 

.(Tools> Glyph Transformation) محارف

أمــر عودة (تراجـع عن التراجع)

أمر عودة من قائمة تحرير (Edit > Redo) يعيد تطبيق العمليات واألوامر التي 
خصوصًا  مفيد  وهو  تراجعات،  عدة  كرييتور  فونت  برنامج  يدعم  تراجع.  أمر  استخدمها 
وأردت  هذا  حصل  وإذا  تنوي.  كنت  مما  أكثر  وأوامر  تحريرات  عدة  عن  تراجعت  إذا 
إعادة تطبيق تلك العمليات، إما أن تختار أمر عودة (Edit > Redo) بعدد المرات التي 

تحتاجها، أو اضغط سهم عودة الظاهر على شريط األدوات المعياري.
منه  تسدل  أن  من  يّمكنك  صغير  سهم  األدوات  شريط  في  العودة  لزر  مالحظة: 

قائمة وأن تختار عدة تراجعات إلعادتها.

Repeat أمــر إلعادة آخر عملية أو أمر

عند اختيار أمر إعادة من قائمة تحرير (Edit > Repeat) سيعيد البرنامج آخر عملية 
قمت بها. وعندما يكون أمر إعادة غير ممكن تحديده فإنك ال تستطيع إعادة آخر عملية.
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بحث عن محرف

يمكنك البحث عن محرف معين عن طريق اسم البوست سكريبت postscript أو 
فهرسته mappings. اختر بحث من قائمة تحرير (Edit > Find) ليفتح مربع حوار أمر 

بحث.

إذا كنت تبحث في اسم بوست سكريبت معين أو جزء منه أدخل االسم في خانة 
إلى  يقودك  التالي  بحث   .Part of Postscript Name سكريبت بوست  اسم  من  جزء 

المحرف/ المحارف التي تحتوي على الجزء المدخل من االسم.
تبحث  الذي  الترميز  ثم   platform البيئة باختيار  أوًال  قم  بالفهرسة  البحث  عند 

.Find عنه، وإلتمام األمر انقر بحث
والطريقة الثالثة هي البحث حسب فهرس index المحارف في الصندوق أي قيمته 
value (والرقم إما أن يكون عشريًا أو سادس عشريًا) ولعرض أرقام قيم values فهرس 

المحارف للخط والفهرسة mappings اختر أمر خيارات من قائمة أدوات تبويب عام.
.(Tools > Options > General> Values)

تعليم محرف

تحرير  نافذة  وفي  الحروف  صندوق  في  (حفظ)  مرجعية  عالمات  وضع  يمكنك 
في  مرجعية  عالمة  ولوضع  معين.  محرف  إلى  مباشرًة  الذهاب  فيمكنك  أيضًا،  المحرف 
العالمات  تبديل  اختر  للفأرة،  األيمن  الزر  واضغط  محرفًا  اختر  الحروف  صندوق  نافذة 
المرجعية Toggle Bookmarks ويمكنك بعدها وضع أو حذف العالمة المرجعية. وهذه 

.Ctrl-9 إلى Ctrl-0 يمكن الوصول إليها باألوامر المختصرة من
وللقفز إلى محرف في نافذة صندوق الحروف اضغط الزر األيمن للفأرة، واختر اذهب 
إلى عالمات مرجعية Goto Bookmarks واختر عالمة مرجعية، أو استعمل واحدة من 
.Ctrl-9 إلى Ctrl-0 هذه األوامر المختصرة لتنتقل إلى محرف ذي عالمة مرجعية: من
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تحــرير الخطوط

استخدام تافذة استعراض المحارف (صندوق الحروف)

في نافذة صندوق الحروف كل المحارف لها ترويسات عليها تعليق caption وقسم 
يعرض شكل المحرف. 

ولتمييز أنواع المحارف فإن للترويسات ألوانًا مختلفة:
الرمادي: للمحرف الفارغ ( من المنحنيات).  ·

تجميعية  محارف  أو  تجميعي/  محرف  قبل  من  يستخدم  فارغ  محرف  الزهري:   ·
.(composite glyphs)

األخضر: محرف بسيط يتكون من منحنيات.  ·
األحمر: محرف بسيط يستخدم من قبل محرف تجميعي/ أو محارف تجميعية.  ·

األزرق: محرف تجميعي يتكون من محارف أخرى (تجميع).  ·
األرجواني: محرف تجميعي يستخدم من قبل محرف تجميعي/ أو محارف تجميعية.  ·

إذا كان هناك إطار خاص حول الدائرة الملونة في ترويسة المحرف (انظر النقطة 
الحمراء في محرف الـ <x> يشير إلى أن المحرف نفسه غير موجود مباشرة (ال يوجد 
معلومات فهرسة Mapping للمحرف) في ملف الخط. [محرف بال ترميز: أي منحنيات 

بدون نقطة ترميز من اليونيكود].
المحارف الفارغة (حرف <y> و <braceleft> في الشكل) كل منهما يعرض عينة 
بال  ولكن  موجود  [الترميز  المتاحة.  مايكروسوفت  (ترميزات)  فهرسة  على  مبني  حرف 

محرف، أي بال منحنيات].
 postscript كل خانة محرف لها ترويسة لعرض اسم البوست سكريبت للمحرف
 index of the للخط  المحارف  فهرس  قيم  أو   ،mappings الفهرسة  قيم  أو   ،name
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glyphs. الختيار نوع الترويسة. اختر خيارات من قائمة أدوات واذهب إلى تبويب عرض، 
أو اضغط الزر األيمن للفأرة واختر نوع الترويسة المعروضة.

Tools > Options > Overview > Caption

Glyph Properties خواص المحــرف

فوق  للفأرة  األيمن  الزر  على  بالضغط  محرف  خواص  وتغيير  استعراض  تستطيع 
خانة المحرف في نافذة صندوق الحروف. أو الضغط على الزر األيمن للفأرة داخل نافذة 
تحريرالمحرف. وفي الحالتين اختر خواص Properties من أوامر القائمة، وهنا تستطيع 
تحرير اسم البوست سكريبت للمحرف Postscript Name، والقياسات Metrics، وفهرسة 

.Mappings المحارف
.General المعلومات العامة للمحرف موجودة في صفحة (تبويب) عام

المعلومات في صفحة (تبويب) فهرسة Mappings موجودة كذلك عبر أمر فهرسة 
.(Format > Mappings) من قائمة تنسيق

اسم البوست سكريبت: 
اسم البوست سكريبت للمحرف هو نفس القيمة واالسم الموجود في أمر أسماء 

.(Format > Post) البوست سكريبت عبر أمر بوست من قائمة تنسيق

اإلزاحة اليسرى
أو  هامش  (حتى  السيني.  المحور  على  اليسرى  الجهة  من  المحرف  بداية  مكان 

السناد األيسر). 
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عرض المحرف (إزاحة المحرف الكلية)

هو عرض المحرف أفقيًا زائد المسافات المحيطة به من اليمين واليسار. 
المحرف  وعرض   Left Side Bearing اليسرى  اإلزاحة  تعديل  تستطيع  فائدة: 
اإلزاحات  بتغيير   Glyph Edit window محرف تحرير  نافذة  من   Advance Width
العمودية vertical bearings. وهو في تبويب أمر موقع Position من مجموعة األوامر 
في أمر تحويالت، بالضغط على F6 أو أمر عرض أشرطة األدوات من قائمة عرض ثم أمر 

.(View > Toolbars > Transformations) تحويالت
مالحظة: لوحة أوامر تحويالت F6 ال تظهر في نافذة صندوق الحروف، بل تظهر 

في نافذة تحرير المحرف فقط، ويجب أن يكون المحرف بسيطًا.

Used By يستخدم من ِقـبل

نافذة "يستخدم من قبل" تصل إليها بالضغط على الزر األيمن للفأرة فوق المحرف 
في نافذة صندوق الحروف أو في نافذة تحرير المحرف ثم اختر أمر "يستخدم من قبل 
Used By" من القائمة. وتظهر مربعًا ليعرض جميع المحارف التي تستخدم هذا المحرف 
المختار. وهذه القائمة تكون متوفرًة إذا كانت ترويسة المحرف المعني (أو اسم البوست 
سكريبت) حمراء أو زهرية أو أرجوانية. ولالنتقال فوراً إلى واحد من المحارف المعروضة 
مزدوجًا في نافذة «يستخدم  (التي تستخدم المحرف المختار أو تشترك فيه) انقر نقراً 

من قبل Used By» أو قم باختيارها واضغط زر موافق.
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Insert Characters إدخال حـروف

اختر إدخال حروف من قائمة إدخال (Insert > Characters) إلضافة حروف مع 
وهذا  الخط.  إلى   postscript names سكريبت  البوست  وأسماء   mappings فهرساتها 

األمر متاح فقط عندما تكون نافذة صندوق الحروف Glyph Overview نشطة.

كتلة  إلى  "اذهب  بـ  الموسومة  المنبثقة  القائمة  من  يونيكود  (مدى)  كتلة  اختر 
يونيكود" ”Go to Unicode Block“، قم بإلغاء التأشير عن خيار مفروز Sorted ليعيد 
فرز الكتل (المديات) حسب نقط الترميز code point رقميًا، بدًال من الترتيب األلفبائي 
ألسماء المديات، وإذا كان ضروريًا اختر خطًا منصبًا على جهازك، والذي يتضمن المحارف 
التي تريد إضافتها. الحروف تضاف في كل األحوال ولكن هذا يمكنك من معاينة صور 

.(Arial Unicode MS اختر خط) المحارف للحروف التي تريد إضافتها
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أو   next and previous block الالحقة  والكتلة  السابقة  الكتلة  زّري  استخدم 
الخط.  عبر  لتتصفح   next and previous plane الالحق والمستوى  السابق  المستوى 
يمكن أن تضاف نقطة الترميز code point للحرف الذي تريد إضافته بإدخال القيمة 
العشرية في خانة إذهب إلى نقطة (ترميز) ”Go to Code Point“، أو بإدخال القيمة 
السادس عشرية نسبوقة برمز الدوالر$. مثًال: أدخل 8364 أو20AC$ ليجد رمز اليورو 
(€). ويمكن استخدام اسم اليونيكود للحرف المنوي إضافته في قسم ابحث عن جزء من 
EURO-” ليجد “euro” مثًال: اطبع .“Find Part of Character Name” اسم الحرف

.“EURO SIGN” ثم اضغط نفس الزر ثانية ليجد التالي “CURRENCY SIGN
اضغط على الحرف الختياره ومعاينته في نافذة المحرف أسفل يسار مربع الحوار. 
انفر نفراً مزدوجًا على الحرف أو اضغط زر أضف Add، ليضيف نقطة ترميز هذا الحرف إلى 
قائمة الحروف في أسفل مربع الحوار. تابع إضافة الحروف بشكل فردي بالنقر المزدوج، أو 
اضغط مفتاح العالي Shift وانقر نقراً مزدوجًا إلضافة نطاق من الحروف(1). ستعرض نقط 
الترميز بالقيم العشرية أو السادس عشرية اعتماداً على اإلعدادات في قائمة أدوات، أمر 

.(Tools > Options > General > values) خيارات، ثم تبويب عام ثم قسم القيم
تستطيع أيضًا كتابة نقط ترميز في خانة الحروف التي تريد إضافتها (أسفل مربع 
الحوار)، كل نقطة ترميز مفصولة عن النقطة األخرى بفاصلة، (أو بشرطة إلضافة نطاق 
الحروف)، أو قص وألصق قائمة حروف محددة مسبقًا من ملف نصي. مثًال: ألصق  من 
256-283 ثم اضغط موافق ليضف البرنامج كل مجموعة (طقم) الحروف الموسعة التي 

.Latin Extended-A character set اسمها
مالحظة: عدد الحروف التي يمكن أن تضاف مرة واحدة في مربع الحوار هذا محدد 

بألف حرف.
اضغط موافق إلغالق مربع الحوار وإضافة الحروف للخط الحالي. ستيقى الحروف 
محارف فارغة، ولكنها مفهرسة بترميزاتها حسب بيئات الترميز المحددة، وبأسماء البوست 
سكريبت ولكن بدون منحنيات. إذا كانت المحارف موجودة في عينة المحرف في نافذة 
 Show samples” استعراض المحارف، وكان اختيار إظهار العينات في المحارف الفارغة
 Tools> مختاراً، (وهو أمر خيارات، من قائمة أدوات، تبويب عينات “in empty glyphs
Options> Samples) فسيعرض صورة زرقاء اللون للحروف الجديدة في خانات نافذة 

(1) انقر نقراً مزدوجًا إلضافة الحرف األول ثم مع الضغط على العالي انقر نقراً مزدوجًا إلضافة الحرف 
التالي، هنا تظهر شرطة بدًال من الفاصلة بين نقط الترميز. اضغط موافق إلضافة نطاق الحروف 

كامًال.
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استعراض المحارف.
يمكن أن تضاف الحروف أو كل مجموعات الحروف (المديات) عن طريق النصوص 

التنفيذية في أمر تحويالت Transform. انظر الموضوع: محّول المحارف.
هو 65535  ما  خط  يحتويها  أن  يمكن  التي  للمحارف  األقصى  العدد  مالحظة: 

محرفًا.
مالحظة: أمر إدخال حروف غير متاح في النسخة المنزلية للبرنامج.

Insert Glyphs إدخال محـارف

اختر إدخال محارف من قائمة إدخال (Insert > Glyphs) إلضافة محارف إلى 
الخط. هذا األمر متاح عندما تكون نافذة صندوق الحروف نشطة.

هو 65535  ما  خط  يحتويها  أن  يمكن  التي  للمحارف  األقصى  العدد  مالحظة: 
محرفًا.

Copy and Paste Glyphs نسخ ولصق محـارف

يستخدم أمر لصق خاص Paste Special لتحديد ما يمكن أن يلصق من (مواصفات) 
مجموعة محارف قمت بنسخها إلى حافظة الحاسوب.

تستطيع اختيار أي عدد من المحارف في خط ما من نافذة صندوق المحارف 
للمحارف  عمليات  عدة  تنفيذ  ويمكنك   .Ctrl األوامر  مفتاح  على  والضغط  باختيارها 
بدل  المحارف  هذه  ستلصق  آخر  خط  في  المختارة  المحارف  ألصقت  إذا  المختارة. 
المحارف المختارة في الخط الثاني. إذا كنت تريد لصق المحارف في مكان آخر يمكنك 
اختيار نفس عدد المحارف التي نسختها من قبل وألصق، أو اختر محرفًا واحداً وألصق. 
أو أضف محارف من قائمة إدخال (Insert > Glyphs) للخط الثاني بعدد المحارف التي 

نسختها من الخط األول وألصق فيها.



٤١

معلومات منحنيات المحارف Glyph Outline Data ستكون مضمنة دائمًا (في 
كل عملية نسخ).

 Left Side اليسرى  اإلزاحة  هي   Glyph Metrics المحارف  قياسات  معلومات 
.Advance Width وعرض المحرف أو إزاحته الكلية Bearing

البوست  أسماء  تنسخ   Glyph Postscript للمحارف  سكريبت  البوست  أسماء 
سكريبت للمحارف.

فهرسة المحارف Glyph Mappings تنسخ فهرسة المحارف. وخيار حفظ نفس 
الفهرسات Keep same mappings يضيف فهرسات جديدة للمحارف.

وعند اختيار خيار إلغاء نفس الفهرسات Overrule same mapping (إذا كانت 
الفهرسات المنسوخة من الخط األول موجودة في الخط الثاني بالطبع) فإن الفهرسات 

الموجودة من قبل سيعاد تخصيصها (فهرستها) للمحارف المنسوخة.
كل  يضيف  خيار  وهو   ،Add mappings فهرسات  إضافة  تختار  أن  تستطيع 
الفهرسات إلى الخط الثاني، وعند وجود هذه الفهرسات في الخط الثاني سيعاد تخصيص 

الفهرسات المنسوخة للمحارف المختارة في الخط الثاني.

 Adding a New Character - the (رمز اليورو) إضافة حرف إلى خط
EURO Sign

من خط ما. فيما يلي  في بعض األحيان يكون حرف character أو أكثر مفقوداً 
شرح إضافة رمز اليورو إلى خط موجود.

هناك طريقتان إلضافة حرف إلى خط. واألسهل وما ينصح به هي األولى:

1أ. أضف الحرف إلى آخر قائمة المحارف في الخط (ينصح به).
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 «EURO SIGN» أدخل ،(Insert > Characters) اختر حروف من قائمة إدخال
إلى خانة «جزء من اسم الحرف» Find Part of Character Name واضغط زر بحث 

التالي Find Next. اآلن اختر زر إضافة Add واضغط زر موافق.
النسخة  في  متوفر  غير   (Insert > Characters) حروف  إدخال  أمر  مالحظة: 

المنزلية للبرنامج.

1ب. أضف الحرف إلى آخر قائمة المحارف في الخط.

في  واحد  محرف  إلدخال   (Insert > Glyphs) إدخال  قائمة  من  محارف  اختر 
األخير (بعد آخر محرف في الخط).

أعط المحرف اسم بوست سكريبت خاص به.
اضغط الزر األيمن للفأرة واختر خواص Properties لفتح نافذة خواص المحرف.

في صفحة (تبويب) عام، أدخل كلمة «Euro» في خانة اسم البوست سكريبت 
.Postscript Name

Assign mappings to the glyph تخصيص فهرسات للمحرف

-Win اختر بيئة Mappings في نفس نافذة خواص محرف، وفي صفحة فهرسة
 (Windows Symbol) أو بيئة رموز مايكروسوفت ,(dows Unicode BMP (UCS-2

.Select وانقر زر اختيار
في القسم العلوي اختر من من قائمة مديات أو كتل الترميز blocks المدى: رموز 

. Currency Symbols العملة
ومداه في الترميز الدولي الموحد للحروف Unicode: $20A0 - $20CF بالترقيم 

 .Hexadecimal السادس العشري
ومداه في الترميز الدولي الموحد للحروف: Unicode 8352 – 8399 بالترقيم 

.Decimal العشري
عند اختيارك للمدى تتغير النافذة السفلى بحسب تغير المديات التي تختارها من 

النافذة العليا. اضغط موافق.
في النافذة السفلى من قائمة الحروف اختر
$20AC or 8364 | * | EURO SIGN»

Name Glyph value
EURO SIGN <empty>* $20AC or 8364**
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ترميزك لمحرف  * مالحظة هامة: هذه الخانة Glyph يجب أن تكون فارغة عند 
معين، إذا لم تكن فارغة فهذا يعني أن هذا الترميز موجود في الخط ومخصص لمحرف 

آخر. 
** رقم قيمة الترميز الدولي الموحد إما أن يكون عشريًا وهو معروف، أو سادس عشريًا 

0123456789ABCDEF وهو ما يبدأ برمز الدوالر ويحتوي على األرقم والحروف
بعد الضغط مرتين على زر موافق يمكن رسم منحنيات المحرف.

2. تحرير المحرف

انقر نقراً مزدوجًا لفتح نافذة تحرير المحرف. هناك عدة طرق إلضافة منحنيات إلى 
المحرف.

.(Tools > Import Image) جلب صورة من قائمة أدوات  ·
 New إضافة منحني جديد (اضغط الزر األيمن للفأرة واختر أمر منحني جديد  ·

 ....Contour
ألصق منحني منسوخ من محارف أخرى.  ·

اسحب المنحنيات من شريط العينات Samples toolbar (أيسر الواجهة).  ·

3. اضبط اإلزاحة اليمنى واليسرى 

بشكل  تظهر  وهذه  اإلزاحة،  حدود  تمثل  خطوط  أربعة  هناك  محرف  أي  حول 
 Show تلقائي في واجهة البرنامج، ولكن يمكنك إخفاؤها بالضغط على زر إظهار اإلزاحات
Bearings الموجود على شريط أدوات الرسم Drawing toolbar. ويمكن تغيير موقع 
خطي اإلزاحة اليمنى واليسرى بالسحب إلى المكان المرغوب، أو بتغيير قيم اإلزاحات 
رقميًا عبر أمر إزاحات Bearings من لوح أوامر تحويالت Transformations. أو بتغيير 
قيم اإلزاحة اليسرى وعرض المحرف عبر أمر خواص محرف Glyph Properties وذلك 
حين الضغط بالزر األيمن للفأرة على المحرف في نافذة تحرير محرف أو نافذة صندوق 
المحارف واختيار األمر Glyph Properties وتغيير القيم من التبويب عام General في 

.Glyph Metrics القسم: قياسات محرف

4. تجريب الخط.

.(Font > Test) اختر تجربة من قائمة خط
أضف رمز اليورو في خانة النص بكتابة Alt-0128 أو باستخدام بريمجة خارطة 
حروف ويندوز التابع للنظام وانسخ وألصق رمز اليورو إلى خانة النص في لوح تجربة خط، 
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أو استخدم برنامج مين تايب MainType لتجربة المحرف بنسخه إلى البرامج.

Font Name اســم الخط

انتبه أّال ترتبك بين اسم الخط font name واسم الملف file name. يستخدم نظام 
 font لتنصيب خط في النظام، بينما يستخدم اسم الخط file name ويندوز اسم الملف

name لتعريف identify الخط.
 Tools >) أدوات  قائمة  من  آلية  تسمية  اختر   font name الخط  اسم  لتغيير 

.(AutoNaming

Font Type نمـط الخط

لتغيير نمط الخط font Type (مثًال عادي Regular أو أسود (Bold تحتاج لتغيير 
بعض القيم:

األمور التي تحتاج فعلها لتغيير خط عادي regular موجود إلى خط مائل 
italic أو أسود bold أو مائل أسود bold italic هي:

: من قائمة تنسيق اختر أمر إعدادات   •Mac Style fields خانة نمط الماكنتوش
.( Format > Settings > Classification) ثم انقر تبويب تصنيف

انقر  ثم  إعدادات  أمر  اختر  تنسيق  قائمة  من   :  •Font Design الخط  تصميم 
.(Format > Settings > Classification) تبويب تصنيف

كل حقول اسم عائلة الخط الفرعي font subfamily name•  في نافذة تسمية خط، 
.(Tools > AutoNaming) وهذا يتم عبر أمر تسمية آلية من قائمة أدوات

:  •bold italic أو أسود مائل bold لعمل نسخة خط أسود
bold أوًال: األسود  

قسم  ثم  تصنيف  تبويب  انقر  ثم  إعدادات  أمر  اختر  تنسيق  قائمة  من   ·
قسم  في   ،  (Format > Settings > Classification > Weight) الثخانة 

.Weight قم بتعيين سمة الثخانة Classification Weight
من قائمة تنسيق اختر أمر إعدادات ثم انقر تبويب تشبيه PANOSE، في   ·

 .Bold (رقم 3) إلى أسود Weight قسم التشبيه اضبط قيم الثخانة
.(Format > Settings > PANOSE)  

italic ثانيًا: المائل  
في مربع حوار إعدادات انتقل إلى تبويب عـام General وفي قسم معلومات   ·
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 Italic الخط  ميل  زاوية  قيمة  اضبط   Additional Information إضافية 
.(Format > Settings > General) (-16.33 مثًال) إلى قيمة سالبة Angle

وفي قسم المؤشر (Format > Settings > General > Cursor) اضبط قيمة   ·
 Calculate Rise ارتفاع وعمق مؤشر الكتابة عبر أمر حساب االرتفاع والعمق

.and Run
bold italic ثالثًا: األسود المائل  

قم بتطبيق الخطوات األربع أعاله.  ·
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Font Embedding تضمين الخط

من قائمة تنسيق اختر أمر إعدادات ثم انقر تبويب ترويسة ثم قسم تضمين الخط 
 Format > Settings > Header > Font Embedding-Licensing) وحقوق الترخيص

 ،(Rights
وورد  برنامج  في  ممكن  غير   symbol fonts الرموز  خطوط  تضمين  مالحظة: 

.Word
من  بوست  أمر  في  سكريبت  البوست  أسماء  فإن  خطًا،  تضّمن  لكي  مالحظة: 
 Adobe يجب أن تكون متضمنة لبعض البرامج (مثل (Format > Post) قائمة تنسيق
القسم:   (Format) التنسيق  قائمة  شرح  في  الحقًا  ستأتي  وتفصيالتها   .(Acrobat

.(Format > Settings > Header > Font Embedding Licensing)

 Unicode versus يونيكود ( الترميز الدولي الموحد) مقابل الرموز
Symbol

عند احتواء الخط على بيئة ترميز Windows Unicode BMP (UCS-2). فالخط 
 Windows Symbol أما عند احتواء الخط على بيئة ترميز ،normal font هو خط عادي

.Symbol font فالخط هو خط رموز
إن أطقم حروف الرموز Symbol character sets لها معنى خاص: كل الحروف 
في مدى اليونيكود من 0xF000 - 0xF0FF ستسخدم إلعادة ترقيم طقم حروف الرموز

 0x0000 - فجميع المحارف في هذا المدى مرمزة للمدى . Symbol character set
.0x00FF

وخطوط الرموز Symbol fonts ال تؤلف كلمات، لذا يمكن فصم األسطر بعد أي 
حرف رمز. ووظائف تدقيق اإلمالء ال يمكنها تدقيق نص يحتوي أو مؤلف من خط رموز 

.symbol font
مالحظة: فقط أول 224 حرف من خط الرموز symbol font يمكن الوصول إليها، 

المسافة space والـ 223 حرفًا الطباعية التالية.

From Symbol to Unicode من الرموز إلى اليونيكود

لتغيير خط من خط رموز إلى خط عادي هناك بعض األمور: 
يونيكود ويندوز  هي  للمايكروسوفت  الترميز  بيئة  أن  من  • تأكد 

 .«Windows Unicode BMP (UCS-2)»
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  •Format > Platform) الترميز:  بيئة  إدارة  أمر  اختر  تنسيق  قائمة  من 
تغيير  زر  اضغط  واآلن   ،Windows platform ويندوز  بيئة  اختر  ثم   ،(Manager
بيئة إلى   Windows Symbol من  الترميز  بيئة  تتغير  أن  يجب   ،Change

.«Windows Unicode BMP (UCS-2)»
، اضبط نوع   •PANOSE من قائمة تنسيق اختر أمر ضبط ثم انقر تبويب تشبيه
العائلة Family Kind (خيار رقم 1) من تصويري Pictorial (خيار فرعي رقم 5) إلى 
أي خيار مناسب، وفي تبويب تصنيف (Format > Settings > Classification) قسم 
تصنيف (رتبة) عائلة الخط Font-family – Class من رموزي Symbolic إلى أي خيار 

.fonts style يناسب نمط الخط
  •Format > Settings) من قائمة تنسيق اختر أمر إعدادات ثم انقر تبويب مديات
 Code Page Character الحروف  لمديات  الترميز  صفحات  بتغيير  قم   (> Ranges
Ranges، إذا كانت متاحة. قم بإزالة اختيار Symbol Character Set واختر المديات 
المناسبة. على كل حال يمكن للبرنامج اختيار المديات آليًا عن طريق الضغط على زر 

.Calculate احسب

From Unicode to Symbol من اليونيكود إلى الرموز

لتغيير خط من خط عادي إلى خط رموز هناك بعض األمور: 
تأكد من أن بيئة الترميز للمايكروسوفت Windows Symbol•  هي رموز.

 ،(  •Format > Platform Manager) من قائمة تنسيق اختر أمر مدير بيئة الترميز
في مربع حوار مدير بيئة الترميز: اختر بيئة الترميز Windows Symbol. اآلن اضغط زر 
تغيير Change. تتغير بئية الترميز من «Windows Unicode BMP (UCS-2)» إلى 

.«Windows Symbol»
، اضبط   •PANOSE من قائمة تنسيق اختر أمر إعدادات ثم انقر تبويب تشبيه
نوع العائلة Family Kind (خيار رقم 1) من الخيار المعد إلى تصويري Pictorial (خيار 
 Contrast والتباين   .«No Fit» على  (الثخانة)   Weight الوزن  وضبط   ،(5 رقم  فرعي 
على «No Fit». وفي تبويب تصنيف (Format > Settings > Classification) قسم 
رموزي  على   Class الرتبة اضبط   Font-family – Class الخط عائلة  (رتبة)  تصنيف 

.«Symbolic»
 .(  •Format > Settings > Ranges) من قائمة تنسيق، أمر إعدادات، ثم المديات
وفي قسم مديات حروف يونيكود Unicode Character Ranges ال خيار لغة يجب أن 
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يختار. وخيار مجموعة حروف الرموز Symbol Character Set هي التي سُتختار فقط 
.Code Page Character Range من قسم: مدى حروف صفحات المحارف

-Monospaced versus Pro  موحد العروض مقابل غير متساوية العروض
portional

 الخط موحد العروض (التيني) moonscapes font هو خط تتساوى فيه مسافات 
 (Courier مثل خط كورير) لجميع الحروف Advance width أو مقدار اإلزاحة الكلية
والوثائق  والجداول  التقارير،  إلخراج  الكاتبة  اآلالت  خطوط  عادة  تحاكي  الخطوط  وهذه 

العلمية. 
في الخطوط غير متساوية العروض proportional font فإن عروض الحروف ومن 
ضمنها المسافة تختلف حسب الحرف. الحروف غير المتساوية المسافات أسهل للقراءة 

وهي المفضلة في نشر المطبوعات.

 From proportional to العروض  متساوية  غير  إلى  العروض  موحد  من 
monospaced

لتغيير خط غير متساوي العروض إلى خط موحد العروض اتبع الخطوات التالية:
من قائمة أدوات اختر أمر قياسات آلية: (Tools > AutoMetrics) وذلك لفرض   ·
عروض متساوية للمحارف (أو إزاحة كلية متساوية advance width) لجميع المحارف، 
ما عدا المحرف الثاني الذي يسمى ال شيء .null ألن عرض هذا المحرف (أو إزاحته 

الكلية advance width) يجب أن يكون صفراً.
إذا كان ضروريًا قم بتغيير المنحنيات العريضة التي فاضت عن حدود اإلزاحة.  ·

 Format > Settings >) :من قائمة تنسيق اختر أمر إعدادات ثم تبويب تشبيه  ·
Panose) قم بتعيين التناسب Proportion إلى : موحد العروض Monospaced (خيار 

فرعي رقم9).
 Format > Settings) :من قائمة تنسيق اختر أمر إعدادات ثم تبويب ترويسة  ·
مربع  أن  من  تأكد   Font Header Flags الخط  ترويسة  سمات  قسم  ثم   (> Header
التحقق check box لـلخيار: يمكن للتعليمات أن تغير اإلزاحة الكلية (عرض المحرف) 

Instructions may alter advance width غير منتقى.
من قائمة تنسيق اختر أمر إعدادات ثم تبويب عام، ثم قسم معلومات إضافية:   ·
(Format > Settings > General> Aditional Information) واضبط المسافة الثابتة 

Fixed Pitch إلى رقم ال يساوي صفراً، (مثًال 1).
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من قائمة تنسيق اختر أمر جداول: (Format > Tables) يمكنك إزالة  أخيراً   ·
الجداول الداخلية إذا كانت موجودة، وهما الجدوالن hdmx (١) و LTSH (٢). وإذا تبين 
لك أن مظهر الخط قد تغير فيمكنك إزالة جداول التلميحات hinting المتصلة بالخط 
(وهي المعلومات المتعلقة بعرض المحارف على الشاشات)، ومع ذلك فقد يؤدي ذلك إلى 

تقليل جودة العرض على الشاشة. 

 Recommended Glyphs المحارف الضرورية

باإلضافة إلى جميع حروف لغة الكتابة Script وعالمات الترقيم المخصصة للغة 
إلى  التالية  المحارف  تضّمن  أن  كبير  بتأكيد  ينصح  فإنه  المحلية  واألرقام   Language

الخط:

وهي المحارف األربعة األولى

في خطوط تروتايب يجب أن تكون هذه المحارف األربعة في بداية كل خط مرمزة 
كما هو في الجدول أدناه. وهذا ضروري للخطوط التي ستعرض وتستخدم في أنظمة 
ماكنتوش MacOS، ألن هذا من قواعد مواصفات خطوط تروتايب التي أسستها شركة 
MacOS أپل. وهذا ينصح به للسماح للنفس اإلصدار من الخط ليعمل على النظامين
الحقيقة ال يحتاج إال إلى المحرف األول: غير معّرف و Windows. ونظام ويندوز في 

.Space (بيضاء) والرابع: مسافة notdef

المحرف األول (0): غير معّرف (notdef.)؛ أو محرف مفقود. ضروري للماكنتوش.
المحرف الثاني (1): ال شيء null، وهو بدون منحنيات وعرضه صفر.

وهو   .nonmarkingreturn الماكنتوش  في  الرجوع  مفتاح   :(2) الثالث  المحرف 
محرف بدون منحنيات No-Curve-Glyph وليس له عرض Advance Width. وهذا 

المحرف ضروري للماكنتوش.
 no-break space أو مسافة غير فاصلة .space المحرف الرابع (3): محرف المسافة

Horizontal device metrics وهو جدول القياسات األفقية (للجهاز).  hdmx (1)
Linear threshold data وهو جدول العتبة الخطية.  LTSH (2)
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.Advance Width وله عرض No-Curve-Glyph وهو بدون منحنيات

Index PostScript Name Unicode MacChar
0 notdef.  *undefined
1 null.  $00
2 nonmarkingreturn  $0D
3 space $0020 $20

 unmapped characters المفهرسة  غير  المحارف  كل  ماكنتوش  نظام  في   *
.mapped to the first glyph تفهرس فى المحرف األول

المحرف الثاني له عرض= صفر.
المحرفان الثالث ( رقم2) والرابع (رقم3) لهما نفس العرض.

إن المحرف الذي اسمه (غير معّرف) .notdef glyph هو مهم جداً وأساسي؛ ليرى 
المستخدم أن هذا الحرف غير موجود في هذا الخط عند عدم وجوده. وهذا المحرف 
يجب أال يترك بدون منحنيات vectors لكي ال يلتبس بمحرف المسافة، ويجب أن يكون 
له عرض Advance width. معظم المصممين (وهو ما ينصح به) يرسمون فيه مستطيال 
فارغًا (وهو األفضل)، ليشير لمستخدم الخط أن هذا المحرف الذي يظهر المستطيل بدًال 
منه هو محرف مفقود، ويمكن رسم مستطيل بداخله عالمة تعجب أو عالمة استفهام، أو 
إكس. وهذا أفضل من رسم عالمة تعجب منفردة كما في بعض الخطوط. يجب أال ترسم 
X بدون مستطيل ألنها قد تلتبس بحرف X في نصوص اللغات الالتينية. ينصح بتجنب 
رسم األشكال أو الرموز من نمط دوامة أو بقعة فنية أو نقطة تعداد نقطي ألنها ال تفي 

بالغرض، وقد ال يميز المستخدمون أن هنا محرف مفقود مكانها.
مالحظة: عندما تفتح خطًا جديداً (File > New) فبرنامج فونت كرييتور يزودك 
الالتينية  للمحارف  والملحقة  األساسية  والمحارف  األربعة  المحارف  هذه  فيه  بخط 
والعالمات  الرموز  مديات  من  وكثير   Greek واليونانية   Cyrillic الروسية(1)  والمحارف 

.Mapped المختلفة كقيمة افتراضية، وكلها مرمزة
افتح خطًا جديداً (File > New) ثم قم بتسميته. عندما يفتح الخط، اختر من 
قم   (Format > Settings > Ranges) مديات  تبويب  ثم  إعدادات  أمر  تنسيق  قائمة 
افتح نافذة مديات حروف يونكود Unicode Character Ranges لتتعرف على المديات 

الموجودة في الخط (اللغات وغيرها التي أخذت منها المحارف).

(1) فقط في اإلصدار 5.5.
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 عالمات الترقيم العامة واألرقام العربية (المستخدمة في الالتينية)
General punctuation and Arabic <Latin> numbers 

PostScript 
Name

Descriptive Name Sample Unicode MacChar

space space $0020 $20
exclam exclamation mark ! $0021 $21
quotedbl quotation mark " $0022 $22
numbersign number sign # $0023 $23
dollar dollar sign $ $0024 $24
percent percentsign % $0025 $25
ampersand ampersand & $0026 $26
quotesingle apostrophe ' $0027 $27
parenleft left parenthesis ( $0028 $28
parenright right parenthesis ) $0029 $29
asterisk asterisk * $002A $2A
plus plus sign + $002B $2B
comma comma , $002C $2C
hyphen hyphen-minus - $002D $2D
period period . $002E $2E
slash slash / $002F $2F
zero digit zero 0 $0030 $30
one digit one 1 $0031 $31
two digit two 2 $0032 $32
three digit three 3 $0033 $33
four digit four 4 $0034 $34
five digit five 5 $0035 $35
six digit six 6 $0036 $36
seven digit seven 7 $0037 $37
eight digit eight 8 $0038 $38
nine digit nine 9 $0039 $39
colon colon : $003A $3A
semicolon semicolon ; $003B $3B
less less-than sign < $003C $3C
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Quotes and Ellipsis عالمات االقتباس والحذف

هو  فاصلة)  بشكل  (وهو   Smart quotes المحسنة  االقتباس  عالمة  حرف  إن 
 apostrophe العلوية  بالفاصلة  مقارنة  أفضل  بشكل  يبدو  النص  ويجعل  عجيب  حرف 
 straight quote or inches البوصة  رمز  أو   (") المستقيمة  االقتباس  بعالمات  أو   (')
character. ويمكن في نظام مايكروسوفت تغيير ثالث نقط متتابعة periods 3 بعالمة 

.ellipsis حذف
اقتباس  عالمات  خيار  تلغي  أن  فيمكنك  الحروف  هذه  يدعم  الخط  يكن  لم  إذا 
محسنة Smart quotes وخيار حذف ellipsis في برامج مايكروسوفت (وورد مثًال) من 
قائمة أدوات ثم أمر تصحيح تلقائي (Tools > AutoCorrect)، او تأكد من وجود هذه 

المحارف وفهرستها موجودة في الخط الذي تريد استخدامه.

PostScript 
Name

Descriptive Name Sample Unicode MacChar

quoteleft left single quotation mark 
عالمة اقتباس مفردة يسرى

' $2018 $D4

quoteright right single quotation mark 
عالمة اقتباس مفردة يمنى

' $2019 $D5

quotedblleft left double quotation mark
عالمة اقتباس مزدوجة يسرى

" $201C $D2

quotedblright right double quotation mark 
عالمة اقتباس مزدوجة يمنى

" $201D $D3

ellipsis horizontal ellipsis عالمة حذف … $2026 $C9

Other suggested glyphs محـارف أخرى مقترحة

PostScript Name Descriptive Name Sample Unicode MacChar
nbspace * no-break space $00A0 $CA
currency currency sign ¤ $00A4  
section section sign § $00A7 $A4
logicalnot not sign ¬ $00AC $C2
degree degree sign ° $00B0 $A1
paragraph paragraph sign ¶ $00B6 $A6
periodcentered middle dot • $00B7  
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endash en dash $2013 $D0
emdash em dash $2014 $D1
bullet bullet • $2022 $A5
euro euro currency 

symbol
€ $20AC $DB

bulletoperator ** bullet operator • $2219 $E1

ألن   ،space المسافة محرف  على  يرّمز  عادة   nbspace فاصلة غير  مسافة  حرف 
كالهما له نفس العرض وليس لهما منحنيات!

حرف تنقيط bulletoperator عادة يرمز على محرف نقطة مرتفعة (متوسطة)   ·
.periodcentered

Sorting Glyphs فـرز المحارف

لفرز (ترتيب) المحارف ضمن خط معين اختر أمر فرز محارف من قائمة خط، أو 
اضغط زر فزر المحارف على شريط األدوات. 

في  ترتيبها  سيأتي  التالية  فالمحارف  المختارة  المحارف  فزر  طريقة  كانت  مهما 
بداية الخط كقيمة افتراضية:

.notdef. محرف  ·
.null. محرف  ·

.nonmarkingreturn. محرف  ·



٥٤

 Windows Unicode or خيار نقط ترميز ويندوز يونيكود أو رموز يونيكود
Symbol code points

ستفرز المحارف وفقًا لهذه القواعد:
ستفرز المحارف وفقًا لترتيب فهرسة الويندوز.

كل المحارف الباقية ستفرز حسب أسماء البوست سكريبت.
ستفرز المحارف وفقًا لهذه القواعد:

• ستفرز المحارف وفقًا لترتيب فهرسة الويندوز.
• كل المحارف الباقية ستفرز حسب أسماء البوست سكريبت.

إلى   Windows Character ويندوز  حروف  من  ستسترجع  اليونيكود  ترميز  نقط  كل 
.Glyph Index Mappings فهرس المحارف المفهرسة

Standard Macintosh ordering خيار ترتيب ماكنتوش المعياري

ستفرز المحارف وفقًا لهذه القواعد:
• ستفرز المحارف وفقًا لألسماء في ترتيب ماكنتوش المعياري.

• كل المحارف الباقية ستفرز حسب فهرسة ترميزات ويندوز.
• كل المحارف الباقية ستفرز حسب أسماء البوست سكريبت.

مالحظة: منذ أكثر من عقد مضى،كانت تنصح أپل بترتيب ماكنتوش المعياري، لذا فإن 
كثيراً من مصممي الخطوط ال يزالون معتادين لهذا الترتيب للمحارف.

PostScript names خيار أسماء بوست سكريبت

ستفرز المحارف وفقًا لهذه القواعد:
• ستفرز المحارف وفقًا ألسمائها البوست سكريبت في الخط.
• كل المحارف الباقية ستفرز حسب فهرسة ترميزات ويندوز.

 Glyph type (empty, simple, (فارغ، بسيط، تجميعي) خيار نوع المحرف
(composite

ستفرز المحارف وفقًا لهذه القواعد:
• ستفرز المحارف وفقًا لنوع المحرف في الخط.

• كل المحارف الباقية ستفرز حسب فهرسة ترميزات ويندوز.

 Glyph type (empty, simple, (فارغ، بسيط، تجميعي) خيار نوع المحرف
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(composite

ستفرز المحارف وفقًا لهذه القواعد:
• ستفرز المحارف وفقًا لنوع المحرف في الخط.

• كل المحارف الباقية ستفرز حسب فهرسة ترميزات ويندوز.

Alphanumeric خيار فـرز حرفي/ رقمي

ستفرز المحارف وفقًا لهذه القواعد:

الوظائف  هذه   .  •mapped character المفهرس  للحرف  وفقًا  المحارف  ستفرز 
تستخدم وظائف مقارنة (ترتيب ألفبائي) افتراضية كما في الويندوز.

• كل المحارف الباقية ستفرز حسب فهرسة ترميزات ويندوز.
انظر كذلك:

Character to Glyph Index Mappings
Glyph PostScript Names

Incomplete Glyphs المحارف الناقصة

 Edit > Select) مكتملة:  غير  محارف  اختيار  أمر  اختر  تحرير  قائمة  من 
إضافة  تريد  ال  أنك  حال  وفي  المكتملة،  غير  المحارف  جميع  ليختار   ،(Incomplete

منحنيات إلى هذه المحارف فيجب عليك إزالة هذه المحارف الناقصة.
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Glyph Editing تحــرير المحــارف

Introduction مقــدمة

من نافذة صندوق الحروف Glyph Overview window وبنقرتين على المحرف 
يمكنك من فتح نافذة تحرير المحرف Glyph Edit window وتحريره. كذلك يمكنك 

اختيار المحرف والضغط على الزر األيمن للفأرة واختيار أمر تحرير Edit من القائمة.

من  أكثر  أجزاء  لرؤية  التبعيد  ويمكنك  مكبراً  المحرف  لترى  التقريب  يمكنك 
المحرف بحجم أصغر. ويمكنك تغيير النسبة المئوية للرؤية الموجودة في شريط الرسم 

Drawing toolbar لتغيير التبعيد والتقريب.
(زر تقريب المختار) من الشكل Zoom to Selected يكون نشطًا إذا كان هناك 
نقط أو منحنيات مختارة، وبالضغط على هذ الزر سيقرب الرؤية لألجزاء المختارة على 

معظم الشاشة.
عند الضغط على زر حجم مناسب Fit to Window سيظهر كل المحرف بأكبر 
حجم ممكن على الشاشة (وفقًا ألنسب نسبة رؤية مئوية متوفرة) وسيظهر خطا القمة 

.descender والقاع ascender

هناك ثالثة انواع من المحارف:

Empty glyphs 1- محرف فارغ
 space بعض المحارف ال تحتوي على منحنيات مثل المحرف الذي يمثل المسافة
character، ومع ذلك فالمحارف الفارغة لها قيم إزاحة (عرض الحرف) مثل باقي الحروف، 

(مثًال محرف المسافة space له عرض advance width كباقي األحرف.
Simple glyphs 2- محرف بسيط

يتكون المحرف البسيط من منحني أو عدة منحنيات، والمنحني معرف بسلسلة 
من النقط. وللتمييز بين المنحنيات والعمل بالنقط المرتبطة بها، يمكنك أن تعمل في 
صيغة المنحنيات contour mode أو صيغة النقط point mode، والتبديل بينهما في 

أي وقت شئت: 
اختر الصيغة المناسبة من قائمة عرض (View > Mode) أو اضغط أحد المثلثين 
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.Drawing toolbar على شريط الرسم

المنحنيات 

اضغط   (O حرف (مثًال  محرف  في  السوداء  للمنطقة  الخارجي  المنخني  الختيار 
اضغط  محرف  في  السوداء  للمنطقة  داخلي  منحني  والختيار  السوداء،  المنطقة  ضمن 

ضمن المنطقة البيضاء الداخلية. 

المنحنيات.  اختيار  أثناء   Shift العالي  مفتاح  اضغط  منحني  من  أكثر  الختيار 
 Shift وطريقة أخرى ننقر على نفس خطوط المنحنيات أثناء الضغط على مفتاح العالي
األيسر يمكنك رسم مستطيل انتقاء األشكال حول كل األشكال التي تريد اختيارها معًا، 

.Shift يمكنك الطرح واإلضافة للمنحنيات أثناء الضغط على مفتاح العالي
اختيار  اختر  تحرير  قائمة  من  أو   shortcut: Ctrl-A المختصر  األمر  استخدم 
الكل (Edit > Select All) الختيارجميع المنحنيات في محرف. وبالضغط على مفتاح 
النشط  المنحني  اختيار  سيزال  االختيار  استثاءه من  تريد  ما  على  والنقر   Shift العالي

المقصود. 

النقــط
الختيار نقطة انقر عليها. و الختيار أكثر من نقطة اضغط مفتاح العالي Shift أثناء 
النقر على عدة نقط، أو اضغط على مفتاح العالي Shift األيسر وارسم مستطيل انتقاء 

األشكال حول كل النقط التي تريد اختيارها معًا سواء بعض أو كل النقط في محرف.
استخدم األمر المختصر shortcut: Ctrl-A أو من قائمة تحرير اختر اختيار الكل 
 Shift الختيارجميع النقط في محرف. وبالضغط على مفتاح العالي (Edit > Select All)

انقر على ما تريد اختياره من النقط أو إزالتها من االختيار.

Composite glyphs 3- المحارف التجميعية

وغير  أكثر،  أو  محرفين  من  (تجميع)  تركيب  هي  ببساطة  التجميعية  المحارف 
محصورة بمحرف أساس base character وعليه عالمة تشكيل diacritical mark أو 

أكثر من األعلى أو األسفل.
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الختيار عضو أو أحد أجزاء المحرف تجميعي composite member اضغط عليه. 
نافذة  ليفتح  عليه  مزدوجًا  نقراً  انقر  تجميعي  محرف  من  معين  جزء  تعديل  أردت  إذا 

.Composite Glyph Properties خواص محرف تجميعي
هناك شروح أشمل حول األنواع الثالثة للمحارف في األجزاء األخرى من الدليل.

Bearings اإلزاحــات

في  ستساعدك  المحرف،  بقياسات  كذلك  تعرف  وعمودية  أفقية  خطوط  هناك 
تصمصم خطك. يمكنك تنشيط هذه الخطوط أو إخفاؤها من نافذة (خيارات قياسات) 

.(Tools > Metrics Options) من قائمة أدوات
لتغيير القياسات األفقية اختر أمر إعدادات في قائمة تنسيق ثم تبويب قياسات 
-WinD ويندوز  وقاع   WinAscent ويندوز  قمة   .(Format > Settings > Metrics)

موجودة   TypoDescender الخطي  والقاع   TypoAscender الخطية  والقمة   escent
حرف  وارتفاع   CapHieght الكبير  الحرف  ارتفاع  بينما   .Spacing المسافات  قسم  في 

.Additional Metrics موجودان في قسم قياسات إضافية xHieght x
في نافذة تحرير محرف Glyph Edit window هناك خطان عموديان (وعادة ما 
يكون المحرف واقع بينهما) وهما يمثالن اإلزاحة اليسرى left side bearing واإلزاحة 

 .right side bearing اليمنى
إظهار  زر  على  بالضغط  إخفاؤهما  يمكنك  ولكن  افتراضية،  كقيمة  ظاهران  وهما 

القياسات (Show Metrics) الموجود على لوح أدوات الرسم. 
ويمكن تغيير موقع خطي اإلزاحة اليمنى واليسرى بالسحب إلى المكان المرغوب، 
تحويالت  أوامر  لوح  من   Bearings إزاحات  أمر  عبر  رقميًا  اإلزاحات  قيم  بتغيير  أو 
خواص  أمر  عبر  المحرف  وعرض  اليسرى  اإلزاحة  قيم  بتغيير  أو   .Transformations
محرف Glyph Properties وذلك حين الضغط بالزر األيمن للفأرة على المحرف في نافذة 
تحرير محرف أو نافذة صندوق المحارف واختيار األمر Glyph Properties وتغيير القيم 

.Glyph Metrics في القسم: قياسات محرف General من التبويب عام
أن  يجب  واأليسر  األيمن  اإلزاحة  وخطي  المحرف  بين  البيضاء  المنطقة  إن   
تكون متساوية، إال إذا كان الخط مصممًا بمحارف مقرونة ligatures أو بحروف متصلة

joining characters (كالخطوط العربية، والخطوط الالتينية المشبكة).
ويندوز  وقاع   WinAscent ويندوز  قمة  تساوي  والسفلية  العلوية  اإلزاحة 
WinDescentعلى التوالي، وهي قياسات القمة ascender والقاع descende الموجودان 
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في تبويب قياسات. لتغيير هذه القيم اختر أمر إعدادات من قائمة تنسيق واختر تبويب 
 .(Format > Settings > Metrics) قياسات

في   Lining numbers معامدتها  يمكن  التي  وهي   (9-0) مالحظة: األرقام 
 advance الصفحات المطبوعة، (كالجداول اإلحصائية والحسابات) يجب أن تكون عروضها
العروض  الموحدة  واألرقام  القراءة.  سهلة  و  مرتبة  الطباعة  تظهر  كي  متساوية،   width

.Tabular Numbers تسمى أحيانًا  أرقامًا ُمجْدَولة

 Empty Glyphs المحارف الفارغة

المحارف الفارغة ال تحتوي على منحنيات ولكن لها عرض advance width (مثل 
محرف المسافة space). في نافذة تحرير محرف تستطيع تغيير المحرف من محرف فارغ 
إلى محرف بسيط بإضافة منحنيات. ويمكنك تغيير المحرف الفارغ إلى محرف تجميعي 

.Composite Glyph Member بإضافة عضو محرف تجميعي

Simple Glyphs المحــارف البسيطة

Simple Glyphs - Introduction المحارف البسيطة - مقدمة

في خطوط تروتايب توصف أشكال المحارف في خطوط التروتايب بخطوط الكفاف 
outlines. وخطوط كفاف المحرف تتكون من سلسلة من المنحنيات contours (واحد 
فأكثر). والمنحنيات تتكون من خطوط مستقيمة وخطوط متقوسة curves. والخطوط 
Bézier- المتقوسة تتكون من سلسلة من النقط تصف الترتيب التالي لمنحني بيزيه

لتوصيف  النقط  من  نوعين  يستخدم  تروتايب  خطوط  في  بيزيه  ومنحنيات   ،splines
المنحني  خارجة عن  ونقط   ،On Curve المنحني على  نقط  وهما  المنحني،  (تعريف) 
Off Curve، أي دمج من النوعين من النقط مقبول عندما نريد تعريف مسار منحني. 

.Path لكن الخط المستقيم معّرف (موصف) بنقطتين على خط المسار

المنحنيات التي يراد أن تمأل باألسود لها اتجاه مع عقارب الساعة. وإذا أردنا أن 
نشكل مساحة بيضاء داخل المساحة السوداء (كفراغ حرف O) لمحرف معين، فيجب أن 
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نجعل اتجاه المنحني الجديد بعكس عقارب الساعة. والذي يحدد اتجاه منحني هو أن 
تنظر إلى أرقام النقط المرجعية والتي تليها أين تزيد القيم وأين تنقص. [النقطة األولى 
في المنحني لون عالمتها أخضر والنقطة األخيرة في المنحني لون عالمتها أحمر، وبعض 
برامج تحرير الخطوط يمكن فيها أن تعين أي نقطة لتكون نقطة بداية المنحني. وبالتالي 

يكون اتجاه المنحني من رقم النقطة األصغر إلى األكبر.
والقاعدة العامة لهذا األمر أن اتجاه المنحني يجب أن يكون «األسود إلى اليمين 
(مع عقارب الساعة)». ومحرف O مثال جيد: المنحني الخارجي يسير مع عقارب الساعة، 

والمنحني الداخلي يسير عكس عقارب الساعة.
شريط  على   Correct contour directions المنحنيات  اتجاه  تصحيح  زر  انقر 
أدوات التحقق Validation لتصحيح اتجاه كل المنحنيات المغلوطة االتجاه في المحرف 
البسيط، او اختر أمر تغيير االتجاه من قائمة تحرير (Edit > Change Direction) كي 

يغير اتجاه المنحني/ المنحنيات المختارة.
السوداء  المساحة  هو  األول  اثنين.  منحنيين  من  بمحرف  تمثيله  يتم   4 الرقم 

والثاني هو حدود المساحة البيضاء ضمن المحرف األول األسود.

من شريط أدوات الرسم يمكنك تغيير الطريقة التي تعدل بها المحرف. في نافذة 
في  مزدوجًا  نقراً  بالنقر  النقط  وصيغة  المنحنيات  صيغة  تبديل  يمكنك  محرف  تحرير 
الزر  استخدم  أو   (View > Mode) عرض  قائمة  من  صيغة  اختر  أو  التحرير.  مساحة 
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المناسب على شريط الرسم. االختالف الرئيسي بين صيغة المنحنيات وصيغة النقط أن 
النقط  بالمنحنيات في حين أنه في صيغة  تتعلق  المنحنيات  العمليات في صيغة  كل 

يمكنك التغيير على النقط وأجزاء من المنحنيات (كالتحريك وحذف وإضافة النقط…).
تفرض  فإنك  المنحنيات  أو  النقط  سحب  أثناء   Shift العالي  مفتاح  على  بالضغط 
استقامة الحركة بحيث ال يتحرك الجزء المختار إال على المحور السيني والصادي (أفقيًا 

وعموديًا).
في نافذة تحرير محرف (في صيغة النقط) تمثل النقط على المنحني بمستطيل 

(مربع) وتمثل النقط الخارجة عن المنحني بدوائر.
فائدة: يمكنك لكز nudge المنحني المختار أو المنحنيات المختارة أو النقط إلى 

أعلى وأسفل وفوق ويمين ويسار.
بالضغط على مفاتيح األسهم على لوح المفاتيح يكون اللكز بمقدار 10 إم.   ·

بالضغط على مفاتيح األسهم على لوح المفاتيح مع الضغط على مفتاح العالي:   ·
يكون اللكز بمقدار 100 إم.

بالضغط على مفاتيح األسهم على لوح المفاتيح مع الضغط على مفتاح األوامر:   ·
يكون اللكز بمقدار 1 إم. 

 Transformations يمكنك اختيار نقطة من منحني ومالحظة ذلك في لوح تحويالت
.Position وتبويب موقع

Simple Glyphs - Contours المحارف البسيطة – المنحنيات

تستطيع إجراء عدة عمليات على المنحني أثناء العمل في صيغة المنحنيات.

اختيار المنحنيات

المنحنيات.  اختيارك  أثناء   Shift العالي  مفتاح  اضغط  منحني  من  أكثر  الختيار 
 Shift العالي  مفتاح  على  الضغط  وأثناء  نفس  العمل  مساحة  على  ننقر  أخرى  وطريقة 
األيسر يمكنك رسم مستطيل انتقاء األشكال حول كل األشكال التي تريد اختيارها معًا، 
يمكنك الطرح واإلضافة للمنحنيات أثناء الضغط على مفتاح العالي Shift. استخدم األمر 
 (Edit > Select All) أو من قائمة تحرير اختر اختيار الكل shortcut: Ctrl-A المختصر

الختيارجميع المنحنيات في محرف.
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تحجيم المنحنيات المختارة

عند اختيارك منحني أو أكثر يظهر حول المنحني أو المنحنيات المختارة مربع 
المنحنيات  أو  المنحني  حجم  لتغيير  المماسك  هذه  من  واحداً  انقرواسحي  مماسك.  له 
المختارة. وإلبقاء المنحني أو المنحنيات المختارة متناسبًا مع شكله األصلي قبل التحجيم 
اضغط مفتاح العالي أثناء سحب المماسك الموجودة على أركان المنحني المختار لتغيير 

حجم الشكل المختار.

تحريك المنحنيات المختارة

لفرض تحريك أفقي أو عمودي على الشكل (المنحني) المختار اضغط على مفتاح 
لتجاهل   Alt االختيار  مفتاح  على  اضغط  الشكل.  أوتحريك  سحب  أثناء   Shift العالي 

وظائف جذب إلى الشبكة وجذب إلى الدالئل.

تكرار المنحنيات المختارة

مفتاح  على  اضغط  جديد،  مكان  إلى  ونقلها  مختارة  منحنيات  أو  منحني  لنسخ 
األوامر Ctrl أثناء سحب الشكل المختار. اضغط على مفتاح االختيار Alt لتجاهل وظائف 
سحب  أثناء   Shift العالي  مفتاح  على  اضغط  الدالئل.  إلى  وجذب  الشبكة  إلى  جذب 

أوتحريك الشكل أفقيا أو عموديًا. والجمع بين الضغط على هذه المفاتيح مسموح به.

تدوير المنحنيات المختارة

تستطيع تدوير منحني أو منحنيات باختيارها أوًال ثم اختيارها مرة أخرى ولكن 
إلى  المختار  الشكل  أركان  على  المربعة  المماسك  تتحول  المزدوج!.  بالنقر  تختارها  ال 
في  المربعة  المماسك  وتتحول  األشكال.   rotate لتدوير تستخدم  وهذه  مدورة،  مماسك 
 skew لتمييل تستخدم  وهذه  مستطيلة،  مماسك  المختار إلى  للشكل  األضالع  أوساط 
األشكال. ولتغيير نقطة إسناد (مركز التدوير) حرك إشارة إكس التي في وسط المنحني 

إلى أي مكان تريد.
يمكنك   Rotation تدوير  تبويب  ففي   Transformations تحويالت  أمر  من  أما 
التدوير بالزاوية التي ترغب، واعتماد (اختيار) إحدى النقط المرجعية التي ترغب بتدوير 
الشكل حولها. وفي تبويب Skew تستطيع التمييل أفقيًا وعموديًا بالزاوية التي ترغب 
باعتماد (اختيار) إحدى النقط المرجعية التي ترغب بتثبيت الشكل عليه أثناء تمييله. 
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هناك عدة طرق إلضافة خطوط كفاف (منحنيات) إلى محرف:
أدوات  شريط  على  الموجودين  بيضوي  إضافة  زر  أو  مستطيل  إضافة  زر  • اختر 

الرسم وضعه على نافذة تحرير محرف.
• ارسم منحنيًا جديداً:

من قائمة إدخال اختر أمر منحنيات (Insert > Contour). وعند الرسم فإن النقر 
على الزر األيسر للفأرة يرسم نقطة على المنحني والنقر على الزر األيمن للفأرة يرسم 
أثناء  النقط  إنشاء  قبًال)،  الفرنسية  المنحنيات  (كانت  بيزيه  منحني  عن  خارجة  نقطة 
إنشائك  بعد  وعمودية)،  مستقيمة (أفقية  خطوطًا  يولد   Ctrl األوامر  مفتاح  على  الضغط 

المنحني اضغط زر تطبيق Apply إلنهاء المنحني.
• شريط العينات

إلى   Samples العينات  (لوح)  شريط  على  موجود  محرف  أي  وأفلت  اسحب 
نافذة تحرير محرف.

• انسخ منحنيات من محارف أخرى، وحتى من خطوط أخرى وألصقها. (وتنفذ 
هذه العمليات عبر نافذة تحرير محرف لتلك المحارف أو الخطوط).

• اجلب ملف صورة مخزنة لمحرف معين إلى نافذة تحرير محرف باستخدام أمر 
.(Tools > Import) جلب من قائمة أدوات

التي  والصورة  محرف.  تحرير  نافذة  في  الحافظة]  في  محفوظة  [صورة  • ألصق 
التشذيب  أو  القطع  مثل  رسومية  تحرير  إمكانات  له  آخر  برنامج  في  أنشئت 



٦٤

cropping (كأن تقطع حزءاً من صورة فوتوشوب وتنسخها إلى الحافظة). وهذه 
.(Edit > Paste) العملية تجرى بأمر لصق من قائمة تحرير

Simple Glyphs - Points  المحارف البسيطة – النقط

الدوائر  وتمثل  المنحني،  على  نقطًا  المربعات  تمثل  النقط  صيغة  في  العمل  عند 
نقطًا خارجة عن المنحني.

اختيار نقط
 Shift الختيار نقطة انقر عليها. والختيار أكثر من نقطة اضغط على مفتاح العالي
أثناء النقر على النقط التي تريد اختيارها، وطريقة أخرى أثناء الضغط على مفتاح العالي 
Shift األيسر يمكنك رسم مستطيل انتقاء األشكال حول كل النقط التي تريد اختيارها 
معًا سواء كل نقط المحرف أم بعضها. يمكنك طرح وإضافة النقط من الشكل المختارأثناء 

الضغط على مفتاح العالي Shift. استخدم أمر Ctrl-A الختيار كل النقط في محرف.
تحريك النقط المختارة

لفرض تحريك أفقي أو عمودي لنقط المنحني المختار اضغط على مفتاح العالي 
Shift أثناء سحب أوتحريك النقط. اضغط على مفتاح االختيار Alt لتجاهل وظائف جذب 

إلى الشبكة وجذب إلى الدالئل.
هناك عدة عمليات تتعلق بالنقط (تحريك، إضافة، حذف، تغييرها من نقط على 

المنحني إلى نقط خارجة عنه وبالعكس … إلخ):
اختر نقطة أو عدة نقط واضغط الزر األيمن للفأرة لفتح قائمة أوامر فرعية فيها أوامر 

ووظائف تتعلق بالنقط.
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لكل محرف نقطة بداية خضراء ونقطة نهاية حمراء، لتغيير نقطة البداية لمنحني 
اضغط الزر األيمن للفأرة واختر أمر النقطة األولى First Point من القائمة الفرعية.

Join and Split Contours المحارف البسيطة – إغالق وفتح المنحنيات

في صيغتي المنحنيات والنقط هناك طرق إلغالق المنحنيات المفتوحة، ولدمج 
 Intersection وتقاطع  Union اتحاد هي:  بها  ينصح  التي  واألوامر  المنفصلة.  األشكال 
في  المتوفرة  السكين  وأداة  المنحنيات.  صيغة  في  متوفرة  وهي   Exclusion واستثناء 
الصيغتين. وإذا لم تأتي هذه األوامر- األدوات بالنتيجة المرغوبة، هناك وظيفتان باقيتان 
تعمالن في صيغة النقط يمكن أن تنجحا وهما وظيفة إغالق المنحنيات ووظيفة فصل 

(فتح) المنحنيات.
Exclusion واستثناء Intersection وتقاطع Union صيغة اتحاد

متراكبة  (أشكال)  منحنيات  عدة  لدمج    •Union اتحاد  وظيفة  استخدم 
.overlapping

المحرف  (األشكال)  المنحنيات  إلبقاء    •Intersection تقاطع  وظيفة  استخدم 
المشتركة فقط.

المحرف  (األشكال)  المنحنيات  إلزالة    •Exclusion استثناء  وظيفة  استخدم 
المشتركة فقط.

أداة السكين تعمل في الصيغتين
• استخدم أداة السكين لفصل (قطع) المنحنيات.

صيغة  في  (تعمل  المنحنيات  (فتح)  فصل  ووظيفة  المنحنيات  إغالق  وظيفة 
النقط)

عندما تريد أن تدمج منحنيين (لشكلين) يجب أن تختار نقطة من كل منحني. 
ثم اضغط الزر األيمن للفأرة على إحدى النقطتين واختر أمر وصل أو (لحم) منحنيات 

Join Contours، في قائمة األوامر المختصرة.
ولفصل منحني إلى منحنيين اختر نقطتين على نفس المنحني (وهاتان يجب أال 
تكونا نقطتين متجاورتين) ثم اضغط الزر األيمن للفأرة على إحدى النقطتين واختر أمر 

فصل أو (قطع) منحنيات Split Contours، في قائمة األوامر المختصرة.
مالحظة: تأكد من أن الشكلين (المنحنيين) لهما نفس االتجاه.

واستثناء   Intersection وتقاطع   Union اتحاد  (أدوات)  وظائف  مالحظة: 
Exclusion والسكين Knife غير متوفرة في النسخة المنزلية من فونت كرييتور.
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COMPOSITE GLYPHS المحــارف التجميعية

Composite Glyphs - Introduction المحارف التجميعية – مقدمة

وغير  أكثر،  أو  محرفين  من  (تجميع)  تركيب  هي  ببساطة  التجميعية  المحارف 
محصورة بمحرف أساس base character وعليه عالمة تشكيل diacritical mark أو 

أكثر من األعلى أو األسفل.
إنشاء محرف تجميعي

بإمكانك تكوين محرف تجميعي عند تحرير محرف فارغ في نافذة تحرير محرف. 
صندوق  نافذة  من  المحارف  هذه  انسخ  أوًال:  تجميعي  محرف  أعضاء  أو  عضو  وإلضافة 
الحروف (نافذة استعراض المحارف) وألصقها في نافذة تحرير محرف في المحرف الفارغ 

أو في محرف تجميعي أصًال. وبذلك تكون قد أنشأت محرفًا تجميعيًا.
Move selected glyph members تحريك أعضاء مختارة لمحرف تجميعي

تستطيع تغيير الموقع ألي محرف هو (عضو محرف تجميعي) في نافذة تحرير 
على  اضغط  المختار  (المنحني)  الشكل  على  عمودي  أو  أفقي  تحريك  ولفرض  محرف. 
مفتاح العالي Shift أثناء سحب أوتحريك الشكل. اضغط على مفتاح االختيار Alt لتجاهل 

وظائف جذب إلى الشبكة وجذب إلى الدالئل.
التحويالت Transformations (للمحرف التجميعي وهي محدودة)

إجراء  الممكن  فمن  التجميعي)  المحرف  (أعضاء  المحارف  تحريك  إلى  باإلَضافة 
فوق  للفأرة  األيمن  الزر  على  بالضغط   rotation والتدوير  scale التحجيم مثل  عمليات 

.Glyph Member Properties المحرف العضو واختيار أمر خواص محرف تجميعي
تكرار عضو محرف تجميعي

لتكرار عضو أو أعضاء محرف تجميعي مختارة ونقلها إلى مكان جديد، اضغط على 
مفتاح األوامر Ctrl أثناء سحب العضو المختار. اضغط على مفتاح االختيار Alt لتجاهل 
وظائف جذب إلى الشبكة وجذب إلى الدالئل. اضغط على مفتاح العالي Shift أثناء سحب 

أوتحريك الشكل أفقيا أو عموديًا. والجمع بين الضغط على هذه المفاتيح مسموح به.
تحويل محرف تجميعي إلى محرف بسيط

نافذة  في  التجميعي  المحرف  اختر  بسيط  محرف  إلى  تجميعي  محرف  لتحويل 
تحويل  أمر  واختر  محرف  تحرير  نافذة  في  أو  المحارف)  (استعراض  الحروف  صندوق 
لبسيط من قائمة تحرير (Edit > Make Simple). تتحول ترويسة المحرف من اللون 

األزرق إلى اللون األخضر.
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تجميع أعضاء محرف تجميعي
مع   C كحرف  بعضًا،  بعضها  مع  تتقاطع  التجميعي  المحرف  أعضاء  كانت  إذا 
السيديّال، فإن تطبيق أمر تجميع من شريط أدوات محرف، سيحول المحرف التجميعي 

إلى محرف بسيط وسيجمع المنحنيات المتقاطعة في منحني واحد.

 Composite Glyphs المحارف التجميعية – إضافة عضو محرف تجميعي
- Add Glyph Member

ترويسة  (ذو  أصًال  تجميعي  محرف  تعديل  أو  فارغ  محرف  تحرير  في  رغبت  إذا 
.(Insert > Glyph) زرقاء) فيمكنك اختيار أمر محرف من قائمة إدخال

 Select Composite Glyph «تجميعي محرف  عضو  حوار «اختيار  مربع  يظهر 
Member، قم باختيار المحرف الذي تريد إضافته إلى المحرف التجميعي وانقر موافق.

 Composite Glyphs المحارف التجميعية – خواص عضو محرف تجميعي
- Glyph Member Properties

كل  خواص  تعديل  تستطيع  محرف  تحرير  نافذة  في  تجميعي  محرف  فتح  عند 
عضو محرف تجميعي. اضغط الزر األيمن للفارة فوق عضو المحرف التجميعي واختر أمر 
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بالنقر  أو  الفرعية،  القائمة  من   Glyph Member Properties تجميعي محرف  خواص 
المزدوج على العضو المحرف التجميعي.

في مربع حوار خواص محرف تجميعي Composite Glyph Properties تستطيع 
المختار  للمحرف  الخاصة  السمات  وأخذ  تدويره،  أو  تحجيمه،  أو  العضو،  موقع  تعديل 
أعضاء  بين  للتنقل   Next والتالي   Previous السابق  أزرار  استخدم   ،special flags

.Glyph Members المحرف التجميعي
السمات Flags فيها عدة حقول:

Use this glyphs metrics استخدم قياسات هذا المحرف
 left واإلزاحة اليسرى advance width إذا اخترت هذه الخيار، فإن عرض المحرف
side bearing لكل المحرف التجميعي ستكون مساوية لنفس القياسات األصلية لهذا 
حة hinted وغير الملمحة unhinted. وفقط لعضو  العضو. وهذا يعمل مع الحروف الُملمَّ
واحد من المحرف التجميعي يمكن أن يكون له هذا الخيار. (يفرض قياساته على األعضاء 
للمحرف  الفعليتين  واليسرى  اليمنى  اإلزاحتين  ستكون  الخيار  هذا  وبدون  اآلخرين). 

التجميعي هما المعمول بهما.
Round xy to grid جعل المحاور (السيني والصادي) على الشبكة

يجعل اإلزاحات على المحاور (السيني والصادي) على الشبكة.
 No overlap ال تراكب

هذا األمر محجوز، وهو أمر قديم، ال تستخدمه.
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Overlap compound شكل متراكب
.Apple GX تستخدم من قبل خطوط

Scaled component offset تحجيم معامل اإلزاحة
صمم المحرف التجميعي إلمكان تحجيم معامل اإلزاحة، هذا يستخدم من قبل 

.Apple rasterizer مصفف أپل
Unscaled component offset عدم تحجيم معامل اإلزاحة

صمم المحرف التجميعي لعدم إمكان تحجيم معامل اإلزاحة، هذا يستخدم من 
.Microsoft TrueType قبل مصفف مايكروسوفت تروتايب

الحظ أن أثر أمر استخدم قياسات هذا المحرف Use this glyphs metrics غير 
معرف لعضو المحرف التي تم تدويره. 

Complete Composites المحارف التجميعية الكاملة

 Complete Composites الكاملة  التجميعية  المحارف  أمر  أو  وظيفة  استخدم 
مجموعة  أو  المحرف  اختر  وهذا سمة فعالة،  لمحرفك.  تجميعية  محارف  أعضاء  إلضافة 
من   Complete Composites أمر  اختر  للفأرة  األيمن  الزر  على  وبالضغط  المحارف، 
القائمة الفرعية، ستركب المحارف المختارة بتنسيق CompositeData.xml، وهو مقروء 
من 2000  أكثر  مع  تعمل  الوظيفة  هذه  الوظيفة.  هذه  استخدام  عند  كرييتور  للفونت 

محرف معرف في الملف. وألقصى االستفادة من هذه الوظيفة اتبع هذه التعليمات:
-Win بترميز  مفهرسة  المختارة  المحارف  المختار/  المحرف  يكون  أن  يجب   ·

.dows Unicode mapping
إذا كانت المحارف المختارة فارغة أو بسيطة فستستبدل حيثما وجدت المحارف   ·
التجميعية، ال تشمل محارف بسيطة في اختيارك إذا كنت ستستبدلها بمحارف 

تجميعية.
إذا كانت المحارف المختارة هي محارف تجميعية بالطبع فستستبدل فقط إذا   ·
معامالت  أو  أماكنها  اختالف  وليس  مختلفة،  التجميعي  المحرف  أعضاء  كانت 

حجومها.
يجب أن تكون كل أعضاء المحرف التجميعي موجودين في الخط. إذا كان أي   ·
ولكنه ال يزال فارغًا من المنحنيات فإن المحرف  عضو محرف تجميعي مرمزاً 
التجميعي سيكتمل وسينجز، حتى لو كانت المنحنيات المفقودة لم تعرَّف بعد. 
وبعبارة أخرى: أي تحديث أو تعديل أو رسم أو حذف أو إضافة على المحرف 
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األصل للعضو يظهر في المحرف التجميعي.
 Composites folder فائدة: اقرأ الوثائق الموجودة في مجلد المحارف التجميعية
في مجلد البرنامج لمزيد من المعلومات حول محتوى CompositeData.xml والشرح 

حول كيفية إضافة وتعديل المحارف. هذه الوثائق متوفرة على موقعنا:
http://www.high-logic.com/fcptutorials.htm1

غير   Complete Composites الكاملة  التجميعية  المحارف  وظيفة  مالحظة: 
متوفرة في النسخة المنزلية لفونت كرييتور.
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FORMAT التنسيق

PLATFORM MANAGER مدير بيئة الترميز

Platform Manager - Overview مدير بيئة الترميز – لمحـة

عن طريق أمر مدير بيئة الترميز يمكنك إضافة بيئات ترميز معينة.

يكون  أن  فيجب  وبندوز  نظام  في  صحيح  بشكل  الخطوط  تعمل  أن  أردت  إذا 
 .Windows Symbol بيئة بيئة Windows Unicode BMP (UCS-2) أو  الخط  في 
 DTP المكتبي  النشر  وبرامج   word processors الكلمات  معالجة  برامج  بعض  وألن 
تكون  أن  فيجب   Macintosh Roman رومان الماكنتوش  بيئة  تعتمد   applications

موجودة في الخط كذلك.
الحظ أن ISO بيئة قلل من شأنها كمواصفة من مواصفات خطوط أوبن تايب 1.3 

.OpenType Specification v1.3.
 ،(Format > Platgorm Manager) من قائمة تنسيق اختر أمر مدير بيئة الترميز
يظهر مربع حوار مدير بيئة الترميز، اضغط زر أضف Add إلضافة بيئة، أو اضغط زر حذف 

Delete إلزالة بيئة مختارة.
 Microsoft Unicode BMP only يستعمل للتبديل بين بيئة Change رز التغيير
 mappings لكن هذا األمر قد ينتج عنه فقدان الفهرسة ،Microsoft Symbol وبيئة

من الخط.

Platform Manager - Add Platform مدير بيئة الترميز – إضافة بيئة

في مربع حوار مدير بيئة الترميز (Format > Platgorm Manager)، اختر ترميز 
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(لوحة المحارف) Encoding المناسب للبيئة المعينة واضغط زر موافق.

 Add Character to استخدم خيار أضف الحروف إلى [فهرسات فهرس المحارف
Glyph Index Mappings] الستنساخ الفهرسات من البيئة األخرى.

في  للبيئة  تغيير  وأي  الموضوع،  هذا  حول  جداً  قليلة  المعلومات  إن  الواقع  في 
خطوط تحتوي على محارف الكتابة العربية ستؤدي إلى تخريب الخط على نطاق واسع 

وتفكيك الكتابة! المترجم.
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NAMING التسـمية

Naming - Overview التسـمية – لمحــة

لكل بيئة ترميز بيانات items للغات. وفي كل لغة يمكن تحرير حقول التسمية 
في مربع حوار تسميةNaming خط. وإلبقاء هذا الجدول مختصراً فقد يرغب صانع الخط 

أن يعمل مجموعة محدودة من البيانات في مجموعة صغيرة من اللغات.
مالحظة: أسهل طريقة لتسمية خطك هي استخدام أمر تسمية آلية الموجود في 

.(Tools > AutoNaming) .قائمة أدوات
خيار لغة   (Unicode or Symbol) الرموز اليونيكود أو  مايكروسوفت  بيئتي  في 

English - United States يجب أن يكون موجوداً للبيانات التالية:
.Font Family Name اسم عائلة الخط  ·

.Font Subfamily Name االسم الفرعي لعائلة الخط  ·
.Unique Font Identifier معرِّف فريد للخط  ·

.Full Font Name االسم الكامل للخط  ·
.Version String اإلصدار  ·

.Postscript Name اسم البوست سكريبت للخط  ·
 95 ويندوز  نظام  الخط،  في  موجودة  تكون  أن  يجب  الخانات  هذه  بيانات  كل 
 Windows NT, Windows 2000 and أنظمة لكن  الحقول،  هذه  بوجود  يكترث  ال 
تنزيل  سيفشل  المعلومات  هذه  وبدون  البيانات،  هذه  وجود  تتوقع   Windows XP

(تنصيب) الخط على النظام.
إلصدار  مراقبة  تجري  الخطوط  تنزل  التي  البرامج  بعض  فإن  تاريخية،  وألسباب 
الخط مستخدمة بذلك بيئة ماكنتوش. لهذا ينصح بوجود بيئة ماكنتوش في كل الخطوط 

ألن تكوين مسار اإلصدار syntax of the Version string يتبع التعليمات أدناه.
وعند بناء خط يحتوي على محارف رومانية (التينية) سيتستخدم على الماكنتوش، 

فإن بيانات تسمية إضافية للغة األنكليزية لبيئة ماكنتوش رومان ستكون مطلوبة.
الحظ أنه في حين أن أپل ومايكروسوفت يدعمان نفس مجموعة مسارات التسمية 
name strings، ولكن التفسيرات قد تختلف مع ذلك قليًال. ولكن بما أن مسارات التسمية 
مخزنة في البيئة فإن الترميز واللغة encoding and language (يضعان مسارات منفصلة 

لبيئتي أپل و مايكروسوفت)، وهذا يجب أال يسبب مشكلة. 
إن االسم الفرعي لعائلة الخط يجب أن يستخدم الختالفات ثخانة weight الخط 
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 (ultra light to extra black جداً  «ثخين»  قاتم  أسود  إلى  جداَ  رفيع  أبيض  (من 
سبيل  وعلى  لذا   .(  oblique/italic ال  أم  (مائل   style النمط  أو  السمة  والختالف 
المثال فاالسم الكامل لخط «Helvetica Narrow Italic» يعرف كالتالي: اسم العائلة: 
ع  «Helvetica Narrow» واالسم الفرعي«Italic.». وبهذا يمكن لنظام ويندوز أن يجمِّ
الثخانات األربع المعيارية في شكل معقول للبرامج التي ال تتخصص في فنيات الخطاطة 

.«italic» ومائل «bold» والتي تدعم فقط ِسَمتي أسود ،non-typographically
وفي ويندوز ُيعرض اسم عائلة الخط في قائمة خط للبرنامج؛ واالسم الفرعي لعائلة 
الخط يمثل باسم النمط Style name. واسم عائلة الخط يظهر كاسم الخط عند اختيار 

خط في برنامج معالجة الكلمات… إلخ.

Copyright notice :مالحظة حقوق الملكية
يكون مسار الملكية الفكرية من قبل منتج الخط.

 Font Family name اسم عائلة الخط
يكون بحسب رغبة المستخدم، وأقصى طول له هو 31 حرفًا.

 Font Subfamily Name االسم الفرعي لعائلة الخط
:style هو اسم نمط الخط
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 italic,) ألغراض التعريف يفترض أن هذا البيان هو لتعريف النمط: مائل وما شابهه
oblique) والثخانة (light, bold, black, etc..) فقط. والخط الذي يكون بدون اختالفات 
معينة في الثخانة والنمط weight or style (مثل وسط medium weight وغير مائل، 
 Font في قسم تصميم الخط ويندوز Regular Font Design فخيار تصميم خط عادي
 Format >) ًيكون مختارا Font Settings في نافذة إعدادات خط Design Windows

Settings) يجب أن يكون المسار (عادي) «Regular» محفوظًا في هذا المكان.
Unique Font Identifier معرِّف فريد للخط

الخط  هذا  أن  لتعريف  تخزينه  البرامج  تستطيع  للخط  الفريد  المعرِّف  هو 
مستخدم.

Full Font Name االسـم الكامل للخط
واالسم   Font Family name الخط عائلة  اسم  بين  جمعًا  هذا  يكون  أن  يجب 

 .Font Subfamily Nameالفرعي لعائلة الخط
الفرعي  االسم  في  إليه  مشار  هو  كما   «Regular» عاديًا الخط  كان  إذا  استثناء: 
لعائلة الخط Font Subfamily Name استخدم فقط االسم الموجود في خانة اسم عائلة 

الخط Font Family name. فهذا هو االسم الذي سيعرضه ويندوز للمستخدمين.
Version string مســار اإلصدار

يجب أن يبدأ بحسب القاعدة <syntax <Version n.nn ( يمكن الكتابة بالحروف 
العالية والمنخفضة والخلط بينها، مع مالحظة ترك فراغ space بعد رقم اإلصدار.

رقم  التالي:  الشكل  في  كما  اإلصدار  رقم  على  اإلصدار  مســار  يحتوي  أن  يجب 
أو أكثر متبوعًا بنقطة، متبوعًا برقم أو أكثر. األول وهذه المطابقة في المسار يمكن أن 
تستخدم في برامج تنصيب الخطوط للمقارنة بين إصدارات الخطوط المختلفة. والحظ 
أن بعض برامج تنصيب الخطوط القديمة تطلب المسار لبدء اإلصدار «Version» متبوعًا 

برقم اإلصدار كما هو أعاله.
Postscript name اسـم البوست سكريبت

هو اسم البوست سكريبت للخط، وهذا الحقل يجب أن ُيمأل حصريًا بحروف من 
عشرة  عـدا  ما   126-33 من  األكواد  وهي  طباعتها.  يمكن   ASCII المحارف  صفحة 
حروف هي: '[', ']', '(', ')', '{', '}', '<', '>', '/', '%'. وكذلك يجب أال يحتوي اسم البوست 

سكريبت على أي مسافة space. وهذا الحقل يجب أال يزيد عن 63 حرفًا.
بالنسبة لتسمية المحارف بأسماء البوست سكريبت هناك تعليمات مستفيضة جداً 
في هذا الشأن خصوصًا إذا كان الخط يحتوي على جداول (وظائف) أوبن تايب، راجع 



٧٦

موقع Microsoft VOLT على الشبكة.
فهذا  العربية  الخطوط  في  آلخر  خط  من  المحرف  لنفس  التسميات  اختالف  أما 
يرجع إلى اختيار مصمم أو صانع لوحة المحارف التي ستستخدم في الخط، وتأسيس 
مصمم  موقع  راجع  الصفر.  من  خاص  خط  لعمل  األساس  الحجر  وهي  المحارف  لوحة 

الخطوط باسكال زغبي على الشبكة.
Trademark العالمة التجارية

تستخدم هذه الخانة عند وجود مالحظة أو معلومات حول العالمة التجارية للخط 
وهذا  قانونية.  استشارة  على  مبنية  المعلومات  هذه  تكون  أن  ويجب  تجاريًا.  كان  إذا 

.copyright مختلف جداً عن حقوق الملكية الفكرية
حقل  في   non-ASCII األسكي  محارف  نطاق  خارج  حروف  إلدخال  مالحظة: 
 <CODE> حيث <CODE>\ تسمية بيئة مايكروسوفت، شغل دعم اليونيكود أو استخدم

هو 4 أرقام سادس عشرية، التي تمثل قيمة اليونيكود للمحرف. 
وإلدخال حروف خارج نطاق محارف األسكي non-ASCII في حقل تسمية بيئة 
ماكنتوش استخدم \<CODE> حيث <CODE> هو رمز حرف في مجموعة الحروف 
المعيارية الرومانية Standard Roman Character Set. وإلدخال الشرطة المائلة لليسار 

اطبعها مرتين: \\.

 Naming - Add Language التسمية – إضافة لغة وإضافة لغة فرعية
and Locale

بلغات  الحقول  تسمية  المختلفة. (أو  للغات  تسمية  بحقول  تسمح  البيئات  بعض 
مختلفة).

أن  يجب   (Unicode or Symbol) الرموز أو  اليونيكود  مايكروسوفت  بيئتي  في 
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يكون خيار اللغة التالي English - United States موجوداً بشكل دائم. 

Naming - Advanced Naming التسمية – تسمية متقدمة

الكثير من الخطوط متضمنة لحقول تسمية أكثر. وهذه يمكن أن تنفذ عبر أمر 
تسمية متقدمة Advanced Naming حيث يمكنك إدخال اسم منتج الخط (الصانع أو 
الموزع Font vendor) ومعلومات مصمم الخط. وبالطبع هذه متوفرة لبيئة مايكروسوفت 

.English - United States في اللغة اإلنكليزية األمريكية

Font Vendor اسم الصانع
هو اسم صانع الخط، وغالبًا ما يكون شركة أو مؤسسة إنتاج برامج.

Font Vendor Link رابط اسم الصانع
 .(//:http://, ftp يفضل مع البروتوكول) على شبكة اإلنترنت URL هو العنوان الدولي
إذا كان الرقم المتسلسل الفريد مضمنًا في العنوان الدولي URL فيمكن استخدامه في 

تسجيل خط.
Font Designer مصمم الخط

هو اسم مصمم الخط.
 Font Designer Link رابط مصمم الخط

هو العنوان الدولي URL لمصمم الخط على شبكة اإلنترنت (يفضل مع البروتوكول 
.( //:http://, ftp
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License Agreement اتفاقية الترخيص
هو شرح حول كيفية استخدام الخط قانونيًا، أو طرق وأمثلة استخدامه بالطريقة 

المشروعة. ويجب أن يكتب هذا الحقل بلغة واضحة وليست قانونية (معقدة).
License Agreement Link رابط اتفاقية الترخيص

ترخيص  حول  إضافية  معلومات  وجود  يمكن  حيث   URL الدولي  العنوان  هو 
استعمال الخط.

Description الوصف
وصف الخط، ويمكن أن يحتوي على معلومات اإلصدارات، تعليمات االستعمال، 

تاريخ الخط، وظائفه … إلخ.
Compatible Full (Macintosh only) (فقط ماكنتوش) اسم كامل متوافق

في نظام ماكنتوش أنشئ اسم الخط الذي يظهر في القائمة باستخدام مورد اسمه 
FOND (FOND resource). وهذا عادة يطابق االسم الكامل للخط. إذا أردت أن أن 
يظهر بطريقة مخالفة لالسم الكامل للخط فإنك تستطيع إدخال االسم الكامل المتوافق 

في هذه الخانة.
(Preferred Family (Windows only (فقط ويندوز) العائلة المفضلة

في نظام ويندوز يعرض اسم عائلة الخط Family name في قائمة الخط؛ واالسم 
الفرعي لعائلة الخط يمثل باسم نمط الخط Style name. وألسباب تاريخية، فإن عائالت 
الخطوط تحتوي على أربعة أنماط كحد أعلى. وأرقام التعريف ID لخطوط العائلة المفضلة 
والعائلة الفرعية المفضلة تتيح لمصممي الخطوط أن يشملوا العائالت والعائالت الفرعية 
المفضلة في مجموعات. وأرقام التعريف هذه IDs تكون موجودة فقط إذا كانت مختلفة 

.Font Subfamily nameو Font Family name عن خانات أسماء
 Preferred Subfamily (Windows ويندوز)  (فقط  المفضلة  الفرعية  العائلة 

(only
في نظام ويندوز يعرض اسم عائلة الخط Family name في قائمة الخط؛ واالسم 
الفرعي لعائلة الخط يمثل باسم نمط الخط Style name. وألسباب تاريخية، فإن عائالت 
الخطوط تحتوي على أربعة أنماط كحد أعلى. ولكن المصممين يمكنهم تجميع أكثر 
من أربعة خطوط في عائلة خطوط واحدة. يتيح خيارْي العائلة المفضلة والعائلة الفرعية 
المفضلة للمصممين أن يشملوا العائلة المفضلة والعائلة الفرعية المفضلة في مجموعات. 
 Font Family name هذه الحقول تكون متاحة فقط إذا كانت مختلفة عن خانات أسماء

.Font Subfamily nameو
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Sample Text عينة النص
هذا يمكن أن يكون اسم الخط، أو أي نص يعتقد المصمم أنه أفضل عينة لعرض 

الخط فيها.
 PostScript CID Findfont Name  CID Findfont اسم بوست سكريبت لـ

تسمية  حوار  مربع  في  سكريبت  البوست  اسم  خانة  أن  يعني  خط  في  وجودها 
الخطوط  مؤلف  استدعاء  في  استخدامه  ويمكن  للخط،  سكريبت  بوست  اسم  يحمل 
 PostScript سكريبت  بوست  مفسر  إلى  الخط  يستدعي  لكي   «composefont»

.interpreter
هذا الحقل يجب أن بكون مخصصًا إلدخال حروف محارف األسكي ASCIIالفرعية 

وهي األكواد من -33 126 ما عـدا عشرة حروف هي: 
.<%> ,</> ,<<> ,<>> ,<{> ,>}> ,<(> ,>)> ,<[> ,>]>

Naming - Edit Naming Field التسمية – تحرير حقول التسمية

 Edit يمكن تعديل بعض حقول التسمية ضمن مربع حوار تعديل حقول التسمية
Naming Field وتصل إليها بالضغط على زر […]. 

زر جلب Load وزرحفظ Save يمكن استخدامهما لفتح نص وحفظ نص.
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MAPPING فهرسة المحارف

 Mappings - فهرسة المحارف – فهرسة ترميز حرف لمحرف
Character to Glyph Index Mappings

الحرف  رموز  يربط  الخط  في  جدول  هو   character encoding الحرف  ترميز 
(األكواد الرقمية) بالشكل المالئم (المحرف glyph - أو الشكل) في خط. وأنظمة التشغيل 

المختلفة ال تستخدم نفس الترميز، فالماكنتوش والويندوز يستخدمان نظمُا مختلفة.
المحارف  ترميزات  فهرس  في  الحرف  عدل  ثم  والمحرف  المناسبة  البيئة  اختر 
Glyph Index Mappings. كل بيئة ترميز لها تنسيق ترميز يمكن أن يتغير. ولكن في 

الشكل الطبيعي هذا التنسيق يجب أال يتغير! 
ال تستخدم المديات من 0xD800 - 0xDBFF (مدى المحارف البديلة األعلى 
High Surrogate Area) والمديات من 0xDC00 - 0xDFFF (مدى المحارف البديلة 
محجوزة  المديات  هذه  ألن  الحروف،  لتخصيص   (Low Surrogate Area األسفل 

.UTF-16 لالستخدام مع
Encoding Format تنسيق الترميز

كال بيئتي مايكروسوفت (اليونيكود والرموز Unicode and Symbol) يجب أن 
على   Segment mapping to delta values دلتا لقيم  الجزئية  الفهرسة  تنسيق  تزود 

األقل.
بيئة  يحتاج  بذلك  وهو  (البديلة)،   UCS-4 حروف  بدعم  معنيًا  الخط  كان  إذا 
 ،Windows Unicode UCS-4 platform الكامل]  [المخزن  ليونيكود  مايكروسوفت 
تنسيق ترميز: تغطية مستقطعة Segmented coverage. استخدم مدير بيئات الترميز 

إلضافة بيئات جديدة للخط.
القديمة،  اإلصدارات  مع  التوافقية  احتياجات  تغطية  من  الخط  لتمكين 
تحتاج   Segmented coverage المستقطعة  التغطية  ترميزات  محتويات  فإن 
 Segment mapping to delta ترميزات  لمحتويات  فائقة  مجموعة  تكون  أن 
 codepoint to glyph للمحارف  الترميز  نقاط  من   64k أول  فإن  لذا   ،values
زر اضغط  المتطلبات  بهذه  ولإليفاء   .identical متطابقة  تكون  أن  يجب   mappings

.Include Windows Unicode BMP (UCS-2)
ترميز  معايير  في  مفيد   High-byte mapping through table الترميز  تنسيق 

الحروف المحلية المستخدمة في حروف اللغات اليابانية والصينية والكورية.
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فإن  ماكنتوش،  نظام  في  ستسخدم  التينية  حروف  على  يحتوي  خط  بناء  عند 
المعياري  الترميز  بيئات  تنسيق  مطلوبة.   Macintosh Roman رومان ماكنتوش  بيئة 
 High-byte ومع ذلك فتنسيقات الفهرسة ،Byte encoding table لماكنتوش (أبل) هو
 Trimmed و   Segment mapping to delta values و   mapping through table

table mapping مسموح بها. 
عند استخدام تنسيق الفهرسة Byte encoding table فسيكون أول 256 محرفًا 

فقط يمكن تفعيلها ( الوصول إليها).
الحظ أن تنسيق الفهرسة Trimmed table mapping ليس تنسيق فهرسة عاديًا، 

ومع ذلك فإنه يستخدم أحيانًا مع بيئات ماكنتوش.
تنسيق  تستخدم  أن  فيجب   Unicode platforms يونيكود  بيئات  توفرت  إذا 

.Segment mapping to delta values الفهرسة الجزئية لقيم دلتا
مالحظة: الحروف التي ال تعود إلى أي محرف في الخط (غير مرمزة) ستفهرس 
إلى فهرس المحرف األول (رقم 0) حتى لو لم يكن فهرسات كهذه في الخط. والمحرف 
 .notdef في هذا الموضع يجب أن يكون محرفًا خاصًا ويمثل الحرف/ الحروف المفقودة

راجع ص.
المكتبي  النشر  وبرامج   word processors الكلمات  معالجة  برامج  بعض  وألن 
أن  فيجب   Macintosh Roman رومان الماكنتوش  بيئة  تعتمد   DTP applications

تكون هذه البيئة موجودة في الخط كذلك.
 word processors الكلمات  معالجة  برامج  في  متاحة  ستكون  المحارف  كل 
وبرامج الرسم illustration programs عبر فهرستها Mappings. وليس كل المحارف 
لها فهرسة Mapping ألن بعض المحارف تستخدم فقط داخليًا (ضمن الخط) إلنشاء 

.composite glyphs محارف تجميعية
 .Symbol ورموز Unicode تستخدم مايكروسوفت لنظام الترميز بيئتي يونيكود

وهذا ال يعني أن نظام مايكروسوفت ويندوز يدعم كل الفهرسات.
مالحظة: تنسيق جميع األرقام في فهرسة المحارف (قيمة رمز المحرف) إما أن 
 .(0x017F مثل) hexadecimal (مثل 383) أو سادس عَشرية decimal تكون عْشرية
تستطيع أن تبدل بين هذين التنسيقين عن طريق أمر خيارات من قائمة قائمة 

.( Tools > Options > General> value) أدوات والتبويب عام
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معنى  لها   Symbol character sets الرموز  حروف  خطوط)  (أطقم  مجموعات 
منطقة  هي  من 0xF000 - 0xF0FF (وهذه  اليونيكود  مدى  في  الحروف  كل  خاص. 
االستخدام الخاص من يونيكود (Private Use Area) (اختصارها PUA) ويستخدم هذا 
المدى لترقيم فهرسة مجموعة حروف الرموز. تقترح مايكروسوفت إعادة اشتقاق تشفيرات 

(ترميزات) الرموز symbol encodings بإضافة 0xF000 إلى ترميزات ماكنتوش.
مالحظة: فقط أول 224 حرفًا من خطوط الرموز symbol fonts ستكون متاحة 
(مفعلة، يوصل إليها)، وهي الحروف المطبوعة من محرف المسافة space إلى المحرف 

برقم فهرس 223. 
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فهرسة المحارف – إضافة حرف إلى فهرس (قائمة) المحارف المفهرسة 
Mappings - Add Character to Glyph Index Mapping

من قائمة تنسيق اختر األمر فهرسة محارف (Format > Mapping) كي يظهر 
 Add Character to Glyph المفهرسة المحارف  فهرس  إلى  حرف  إضافة  حوار  مربع 
Index Mapping، اضغط على زر اختيار Select أسفل هذه النافذة، تفتح نافذة أخرى، 

وهنا تختار قيمة/ قيم اليونيكود (أو نقط الترميز Code Point) المناسبة للمحرف.

مالحظة: إذا نظرت إلى أول مديين أو كتلتين blocks من ترميزات اليونيكود 
 Basic Latin) وهما مدى اللغة الالتينية األساسي ومدى الملحق األول للغة الالتينية
and Latin-1 Supplement) فستالحظ أن الترميزات من 0 – 31 ومن 127– 159 

.Control ال يمكن الوصول إليها في نظام ويندوز. ألنها ترميزات تحكم
الخطوات أدناه تفهرس محرف لحرف map a glyph to a character، هذه الطريقة 
تمكن من استخدام المحارف في برامج معالجة الكلمات المعقدة، ومعظم برامج النشر 

المكتبي:
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.Properties اضغط الزر األيمن للفأرة فوق محرف واختر خواص محرف  ·
اذهب إلى تبويب فهرسة Mappings لفتح نافذة الفهرسة.  ·

أو   (Microsoft Unicode BMP (UCS-2 (مثًال  مايكروسوفت  بيئة  اختر   ·
.(Microsoft Symbol

اضغط زر اختيار Select. تفتح نافذة مديات يونيكود.  ·
إليها  ينتمي  التي  الكتلة  أو  القطاع  اختر  اليونيكود  لنافذة  العلوي  القسم  في   ·

المحرف الذي تريد فهرسته، وال تضغط زر موافق عند هذه المرحلة.
الذي  المحرف  يطابق  الذي  الحرف  اختر  اليونيكود  لنافذة  السفلي  القسم  في   ·
تريد فهرسته، يجب أن تختار حرفًا غير مختار (أي غير مخصص لمحرف آخر) 
والحرف غير المخصص لمحرف ال تكون له قيمة رقمية موجودة تحت قائمة 

.Name و Index التي في الوسط بين قائمتي glyph محرف
مثال: اختر كتلة ملحق الكتابة الالتينية- ب «Latin Extended-B» من القسم   ·
العلوي. واختر «Basic Latin» واختر «LATIN SMALL LETTER A» من 
النافذة السفلى عندما تريد فهرسة (تخصيص) المحرف «a» واضغط زر موافق. 

طريقة أخرى:
في صفحة فهرسة Mappings إذا كنت تحفظ قيم اليونيكود بالرقم العشري أو 
السادس عشري، أدخلها في خانة القيمة ثم اضغط زر إضافة، إذا كان الفهرسة موجودة 
تلغي  أن  أو  القديمة  الفهرسة  محل  فهرستك  تحل  أن  البرنامج  فسيخبرك  قبل  من 
هذا  حصل  وإذا  أدخلتها،  التي  للقيمة  المحرف  فسيرمَّز  موجودًة  تكن  لم  وإذا  العملية. 
زر  على  بالضغط  اليونيكود  نافذة  بفتح  باإلضافة)  الفهرسة  (عملية  بعد  التأكد  فيمكنك 
اختيار Select. ومشاهدة اسم وقيمة اليونيكود واسم الحرف وفهرس المحرف في النافذة 

السفلى وستتأكد من أي كتلة اخترت الحرف (النافذة العليا لليونيكود).
حروف)  فهرسة  يونيكود (أرقام  قيم  عدة  يأخذ  أن  للمحرف (المنحنيات)  يمكن 
مثل محرف المسافة فهو للمسافة space وللمسافة غير الفاصلة للسطور nbspace. وكذلك 
واألوردية فيها: أي يوجد فهرسات  والفارسية  المنفصلة تشترك اللغة العربية  مثًال الهاء 
مختلفة للمحرف (الشكل) الواحد، وكذلك األلف المقصورة هي الياء في اللغة الفارسية، 
ألنهم ال ينقطون الياء، ولكن انتبه من الوقوع في أخطاء وقع فيها آخرون ولعلهم فعلوا 

ذلك عن عمد: كترميز خطوط (من شركة إيرانية) كان فيها الخطأ التالي:
تم فهرسة التاء المربوطة النهائية العربية Final ( ة) مع كود الهاء المربوطه النهائية 
لحرفين  يونيكود  قيمتا  أن  (أي  ( ۀ)،  همزة  فوقها  التي  اإلضافة  (هاء  الفارسية   Final
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 Isolated مختلفين أعطيتا لنفس المحرف) وكذلك تم فهرسة التاء المربوطة المنفصلة
مع الهاء المربوطة المنفصلة Isolated (قيمتا يونيكود لحرفين مختلفين لنفس المحرف) 
فالعبارة العربية التالية تظهر هكذا: الحياة العربية الجديدة، مما أنتج خطًا ال يصلح مع 

النص العربي؛ فكل التاءات المربوطة في النص العربي ظهرت هاءات فوقها همزة.
ولكن انتبه: ال يرتبط رقم الترميز (قيمة اليونيكود) إال بمحرف (شكل) واحد.

 Arial و   Tahoma و  Times New Roman مثل  ويندوز  النظام  خطوط  افتح 
Unicode MS وادرس جيداً مديات (كتل) اليونيكود وفهرسات اللغات المختلفة. 

والخط Arial Unicode MS يحتوي على أكبر عدد من المحارف للغات العالم 
المختلفة. يجب أن يكون هذا الخط هو الخط المعين في مربع حوار أمر إدخال حرف 
من قائمة إدخال (Insert > Character) كي ترى محارف الحروف المضافة للخط وغير 
غير  والحرف  الفاتح،  األخضر  باللون  خانته  تظهر  الخط  إلى  المضاف  فالحرف  المضافة، 
المضاف تظهر خانته باللون األبيض. كذلك سجب أن يكون هو الخط الذي ستظهر به 
(صندوق  المحارف  استعراض  نافذة  في  الفاتح  األزرق  باللون  خانته  في  المحرف  عينة 
الحروف) إذا تم إضافة الحرف إلى الخط ولم يرسم شكل المحرف بعد (أي تمت فهرسة 

المحرف ولكنه بدون منحنيات).

 Mappings - Glyph Already الفهرسة – المحرف مفهرس من قبل
Mapped

 Character to Glyph في كل بيئة ترميز فإن فهرسة (فهرس حرف - لمحرف
Index Mappings) يجب أن توجد مرة واحدة (ال تكرر)، فإذا حاولت أن تضيف فهرسة 
 Glyph Already (المحرف مفهرس من قبل) موجودة من قبل؛ فإن نافذة mapping

Mapped ستسألك ماذا تفعل.

الفهرسة  سيزيل   Overruling a previous mapping السابقة  الفهرسة  إلغاء 
السابقة للمحرف وسيفهرس المحرف الحالي بنفس الفهرسة التي ألغيت.



٨٦

KERNING قرن الحروف

Kerning - Overview القــرن – لمحــة

يتالءمان  لجعلهما  محرفين  بين  المخصصة  المسافة  تقليل  أو  زيادة  هو  القرن(1) 
بشكل أنسب وأريح. أحيانًا تحتاج أن تكون اإلزاحات مختلفة في حاالت خاصة. عندما 
تريد تغيير المسافة بين حرفين يمكنك استخدام أمر قرن أزواج الحروف. على سبيل 

.TV من حرفي (AV) يمكن أن يكونا أقرب معًا V و A المثال حرف
تدعم  األنظمة  هذه  تكم  لم  إذا  الحروف.  قرن  تدعم  التشغيل  أنظمة  كل  ليس 
قرن الحروف فإنها ببساطة تتجاهل معلومات القرن (الجداول). وكثير من برامج معالجة 
الكلمات المعقدة word processors وبرامج النشر المكتبي DTP applications تدعم 

قرن الحروف.
ويمكنك  القرن.  أزواج  لتجربة   Preview toolbar المعاينة لوح  استخدام  يمكنك 

تنصيب الخط واستخدام البرنامج الذي يدعم القرن.
الخط  تنصب  ولكنها  الحروف،  قرن  تدعم  ال  الخط  تجريب  نافذة  أن  مع  فائدة: 
مؤقتًا. واسم الخط المنصب مؤقتًا يشبه FC Test Font 012345. لذا فعندما تكون نافذة 
تجربة الخط Test Font مفتوحة يمكنك تجربة الخط في أي برنامج (مثل وورد مثًال). 
ومع ذلك فعند فتح نافذة تجربة الخط Test Font مرة أخرى يجب أن تغير اسم الخط 

في البرنامج، ألن االسم المؤقت للخط يتغير دائمًا.
تنسيق  قائمة  من  خط  أمر  اختر   MS Word وورد  مايكروسوفت  برنامج  في 
(Format > Font) واختر تبويب مسافات الحروف Character Spacing. يمكنك عندئذ 
الحروف  قرن  حقل  بتأشير   MS Word وورد مايكروسوفت  في  القرن  دعم  تشغل  أن 

.kerning for fonts

هناك ثالثة طرق/ مستويات لقرن الحروف:   (١)
١- القرن الدائم للحروف ويتم في الخط عن طريق برامج تحرير الخطوط. وهو المشروح    

في هذا القسم. (ويمكن تعديل هذا القرن داخل البرامج المختلفة).
٢- القرن المؤقت ألزواج قرن الحروف وهذا يتم في بعض برامج النشر المكتبي؛ وهو قرن   

دائم ألزواج يعينها المستخدم في وثيقة معينة فقط. 
٣- القرن لنص مختار عن طريق وظيفة Kerning/ Tracking في مربع حوار مواصفات   

.DTP الكتابة في برامج التصميم والنشر المكتبي



٨٧

مالحظة: القرن غير معمول به في خطوط الرموز Symbol fonts في مايكروسوفت 
.MS Word وورد

اختر أمر قرن من قائمة تنسيق (Format > Kerning) لفتح نافذة قرن الحروف. 
يمكنك إظهار أو إخفاء خطوط الشبكة وخطوط الدالئل أو تغيير ألوانها من األزرار أعلى 
يمين مربع الحوار. ويمكنك تغيير ألوان محارف أزواج القرن من األزرار أعلى مربع الحوار. 

العرض الكلي لكل محرف ظاهر مع خطوط (هوامش) اإلزاحة اليمنى واليسرى.

أزواج  قائمة  من  قرن  زوج  اختيار  تستطيع  الحوار  مربع  من  اليسرى  الجهة  من 
هذا  يستخدم  قرن  زوج  أول  إلى  لتذهب  الحرف  اطبع  قبل.  من  موجودة  المخصصة 
الحرف، (وهذا األمر حساس لحالة الحرف case-sensitive كبيراً كان ام صغيراً). ولتغيير 
قيمة القرن استخدم مفتاحي األسهم األيمن واأليسر في لوحة المفاتيح (مفاتيح اللكز). 
اضغط مفتاح العالي Shift لزيادة التحريك من 10 إلى 100 وحدة خط funit، اضغط 
مفتاح االختيار Alt لتقليل التحريك من 10 إلى 1 وحدة خط funit. بشرط أن ال تكون 

عالمة اإلقحام داخل خانة مقدار القرن (أقصى يمين مربع الحوار).
وباستعمال الفأرة، اسحب المحرف الثاني من زوج القرن إلى اليمين أو اليسار يدويًا، 
 scrollbar كذلك يمكنك تغيير قيمة القرن باستخدام الزر المنزلق على شريط التصفح
في القسم األيمن، أو قم بتغيير القيمة بالكتابة في الخانة المخصصة. استخدام المنزلق 
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على شريط التصفح يتحرك بمقدار 192 إم، والنقر على الشريط يزيد القرن أو ينقصه 
بمقدار 10 والنقر على السهمين أو ضغط السهمين األيمن واأليسر على لوحة المفاتيح 
يزيد القرن أو ينقصه بمقدار 1. واألوامر نفسها تصل إليها بالضغط على الزر األيمن للفأرة 

فوق الزر المنزلق لتظهر قائمة بأنواع التحريك المذكورة.
 .Notepad استخدم أمر حفظ كنص لحفظ معلومات القرن في وثيقة

اضغط زر مسح Clean Up إلزالة جميع أزواج القرن التي لها قيمة قرن تساوي 
صفراً بإلضافة إلى كل األزواج المكونة من المحارف التي ال ترتبط ببيئة الترميز ويندوز 

.(Windows Unicode BMP (UCS-2 يونيكود
لحذف كل أزواج القرن مرة واحدة اضغط على الزر األيمن للفأرة فوق القائمة على 
 Clear أو اضغط زر مسح Delete all الجهة اليسرى لمربع حوار القرن، واخترحذف الكل

على الجهة اليمنى.
اضغط زر جديد New إلضافة زوج قرن جديد. وانقر زر حذف Delete إلزالة زوج 

القرن المختار. 
USHORT (16- مالحظة: حقل الطول في جداول القرن الفرعية يحفظ بتنسيق
 six byte header وهذه القيمة تشمل ترويسة بستة بايتات .(bit unsigned integer
وثمانية بايتات ثنائية eight byte binary لمعلومات البحث. وعليه فالعدد األقصى ألزواج 

 .div 6 = 10920 (8 - 6 - 256 * 256) = القرن هو

Kerning - New Kerning Pair القــرن – زوج قرن جديد

في نافذة زوج قرن جديد New Kerning Pair اختر كال المحرفين األيمن واأليسر 
واضغط زر موافق. تستطيع اآلن تغيير قيمة قرن هذا الزوج في نافذة القرن.

لمحة Kerning - Overview. وانظر كذلك القرن  انظر الفصل السابق: القرن – 
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.AutoKern اآللي

(Postscript Names أسماء البوست سكريبت) Post بوست

أسماء  نافذة  وفي   (Format > Post) تنسيق  قائمة  من  بوست  أمر  اختر 
المحارف،  لجميع  سكريبت  البوست  أسماء  تعديل  تستطيع  سكريبت  البوست 
واسم  بترميزاتها.  مرتبطة  سكريبت  البوست  أسماء  تكون  طبيعي  وبشكل 
تترك. فإنها  الكبيرة  الخطوط  في  خصوصًا  دائمًا  موجوداً  ليس  سكريبت  البوست 

وفي الواقع نظام ويندوز ال يطلب معلومات البوست سكريبت للمحرف. ومع ذلك فيجب 
 word الكلمات  معالجة  برامج  بعض  ألن  الخط  في  سكريبت  البوست  أسماء  تضمين 
المعلومات.  هذه  على  تعتمد   DTP applications المكتبي النشر  وبرامج   processors
كذلك فإن سلوك الخطوط التي ال تحتوي على أسماء البوست سكريبت أثناء الطباعة عبر 
طابعات البوست سكريبت يكون غير محدد، وبغير ذلك تكون النتيجة خطأ قاتل أو ال 
يمكن إصالحه fatal or unrecoverable error. بعض محركات الطباعة drivers تطبع 

ال شيء، والبعض اآلخر يحاول الطباعة باستخدام نظام التسمية االفتراضي.

لتغيير اسم البوست سكريبت اختر المحرف المقصود وأدخل االسم في خانة اسم 
البوست سكريبت postscript name. اضغط زر توليداألسماء Generate Names لتمكن 
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فونت كرييتور من ملء الحقول باألسماء.
التي  الحقول  لتأكيد   Force Valid Names المتاحة  األسماء  فرض  استخدم 
تحتوي فقط على الحروف المتاحة. األحرف المتاحة هي من 'a' إلى 'z' ومن 'A' إلى 
'Z' ومن '0' إلى '9' واألندرسكور ('_') والنقطة ('.'). ويجب أال يبدأ اسم بوست سكريبت 

.period للمحرف بنقطة

SMOOTHIMG (1)تنعيـم الحروف

SMOOTHIMG - Overview تنعيـم الحروف- لمحـة

تحتوي نافذة تنعيم المحارف (على الشاشة) SMOOTHING على معلومات تصف 
(شاشات)  أجهزة  على  تمثيلها  عند  للخطوط   rasterization التصفيف  تقنيات  أفضل 
تدعم التدريجات الرمادية grayscale-capable devices. وكذلك لها فائدة في األجهزة 
 hinting التي تدعم اللون الواحد حيث يمكن استخدام الجدول لتوقيف وظيفة التلميح

عند حجوم الخط الكبيرة جداً والصغيرة لتحسين أداء العرض.
 rasterizer إذا لم يكن هناك جداول تدريج رمادي معينة في الخط، فالمصفف
يطبق القواعد االفتراضية (الثابتة) default لتقرير كيفية تمثيل (عرض) المحارف على 
الواضح  الخط  تقنية  قيم   rasterizer المصفف  سيتخذ  الرمادي.  التدريج  تدعم  أجهزة 

(كليرتايب ClearType) المرتبطة بها، إذا كانت كلير تايب مفعلة.
مالحظة: التدريج الرمادي اخترعت للشاشات ولن تستخدم في الطابعات.

فإن أحسن مظهر للخطوط على أجهزة تدعم التدريج  في األحجام الصغيرة جداً 
على  المحارف  شد  بدون  الرمادي  بالتدريج  المحارف  بتمثيل  يتم  أن  يمكن  الرمادي 
شبكة النقط gridfitting. وفي األحجام المتوسطة فإن شد المحارف على شبكة النقط 
 monochrome rendering وتمثيل المحارف باللون الواحد (hinting ويسمى التلميح)
سينتج أفضل مظهر للخطوط. وفي األحجام الكبيرة فإن الدمج بين شد المحارف على 

شبكة النقط والتمثيل بتقنية التدريج الرمادي سينتج أفضل مظهر وبشكل نموذجي.

اختر أمر تنعيم (Format > Smoothing). يظهر مربع حوار  من قائمة تنسيق 
قم  مدى  وإلزالة   .Insert إدخال  زر  اضغط   new range جديد مدى  إلدخال  التدريج. 
باختياره واضغط زر حذف Delete. وإلزالة كل المديات واضغط الزر األيمن للفأرة فوق 

(1) كانت هذه الوظيفة تسمى التدريج الرمادي GRAYSCALE في اإلصدارات السابقة. والتسمية 
الحالية أدق.
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 .Delete All القائمة واختر أمر إزالة الكل

SMOOTHIMG - Add Gasp تنعيـم الحروف- إضافة نقط توقف

في نافذة أضف نقطة توقف Add Gasp حدد الحد األعلى وخيار التمثيل: التلميح 
ثم   Grayscale rendering الرمادي بالتدريج  والتمثيل   Gridfitting المحارف شد  أو 

اضغط زر موافق.
الحد األعلى هو عدد المحارف في خط ما الذي تتوقف عنده طريقة تمثيل الخطوط 
على الشاشة، افتح خط Times New Roman وافتح نافذة تنعيم Smoothing من قائمة 
التنسيق. ترى مديات لتمثيل (طرق عرض) المحارف، فاألول (الطريقة األولى) تغطي 
المحارف من 0-8 والثاني من 9-17 والثالث من 18 – 65535، وإذا أدخلت نقطة توقف 

عند 500 واخترت طريقتي التمثيل، فالجدول يزداد مدى فيصبح كالتالي:
فاألول يغطي المحارف من 0 – 8 

والثاني يغطي المحارف من 9 – 17 
والثالث يغطي المحارف من 18 – 500

والرابع يغطي المحارف من 501 – 65535
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 .Smoothing – Overview انظر القسم السابق التنعيم- لمحــة

 (HP طابعات) PLC5 الطباعة بلغة

 PCL5 ومعلومات لغة .PCL5 تتيح لك تحرير معلومات لغة الطباعة PCL 5 نافذة
غير مطلوبة، لذا من األفضل أال تكون متضمنة وأال تمارس تحريرها. وتضمين معلومات 

لغة PCL5 في خطوط أوبن تايب بمنحنيات تروتايب ال نشجع عليه بتاتًا.
مالحظة: لمزيد من المعلومات حول هذه الحقول فيمكن أن توجد في الدليل 
 HP PCL 5 Printer) :باإلنكليزية واسمه   .HP PCL 5 الطباعة لتقنية لغة  المرجعي 
 Hewlett-Packard Boise .من الناشر ،(Language Technical Reference Manual

.Printer Division
Font Format تنسيق الخط

يشير إلى خيار تنسيق محلي أو محوَّل. يجب على منتجي الخطوط فقط إنشاء 
.Native خطوط وهذا الحقل يضبط على محلي

Vendor Code رمز (كود) المنتج
تم تخصيصه من قبل Hewlett-Packard Boise Printer Division لمؤسسات 

إنتاج الخطوط الكبيرة.
:Vendor codes أكواد المنتجين

 Adobe Systems  A
 Bitstream Inc. B

  Agfa Corporation  C
 Bigelow & Holmes  H
 Linotype Company  L

 Monotype Typography Ltd. M
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Unique Number الرقم الفريد
يعين من قبل المنتج. يجب على المنتج أن يتأكد أن كل خط من إنتاجه له رقم 

تعريف فريد غير مكرر.
 Structure, Width and والهيئة  والعرض  البناء  وهي   Style النمط  حقول 

Posture
تعين من قبل المنتج. 

 Vendor code and الخط  عائلة  وكود  المنتج  كود   TypeFamily الخط  عائلة 
Typeface family code

HP Boise Division تعين من قبل
 Number field and الرقم والرقم المعرِّف SymbolSet خانات مجموعة الرموز

ID field
HP Boise Division تعين هذه القيم من قبل

Pitch العرض
إم  لكل  بالوحدة  توصف  (وهي   FUnits بوحدات  هي  المسافة  عرض  قيم  إن 
عرض  بالضبط  تساوي  القيمة  وهذه   .(<head> الترويسة  جدول  في   unitsPerEm
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الموحدة  الخطوط   .space المسافة لحرف  ترميزه  تم  الذي   advance width المحرف
العروض Monospace fonts تأخذ عرضًا لكل المحارف من هذه الخانة (القيمة).

  xHeight x ارتفاع حرف
هو ارتفاع الخط البصري الذي يمس أعلى حرف x الصغير بوحدات FUnits. قد 
ال يكون هذا القياس مساويًا الرتفاع نفس حرف حرف x الصغير. (قد يكون هناك زوائد 

محدبة في الرسم).
CapHeight ارتفاع الحرف الالتيني الكبير

هو ارتفاع الخط البصري الذي يصف أعلى حرف H الكبير بوحدات FUnits. قد 
ال يكون هذا القياس مساويًا لنفس ارتفاع حرف H الكبير. (قد يكون هناك زوائد محدبة 

في الرسم).
StrokeWeight (التحديد) سماكة خط الكفاف

هذا الحقل يحتوي على قيمة سماكة خط الكفاف بحسب PCL. (وهذا يتحكم 
.outline) بسمك خط الكفاف عند إظهار الكتابة الحروف في البرامج باختيار النمط

يستخدم مصممو الخطوط عادة أسماء متنوعة للسماكات أو خلط بين السماكات 
weights واألنماط styles، مثل Heavy, Compact, Inserat, Bold No. 2, etc … إلخ، 
ثخانة خط الكفاف معينة بناء على بقية عائلة الخط واستخدام نوع الخط. وبشكل نموذجي، 

.text weight assignment أنواع الخط ال تحتوي على تخصيص سماكة نصية
WidthType عرض الحروف

هذه الخانة تحتوي قيمة عرض مظهر خاصة بـ PCL. وهذه القيم ال ترتبط مباشرة 
.Width بتلك التي في خانة

SerifStyle نمط الزوائد
هذه الخانة تحتوي قيمة نمط الزوائد خاصة بـ PCL. وأهم بتين من هذا البايت 
يحددان صفات الحروف التالية: زوائد/ بدون زوائدserif/ sans أو غامق/ أحادي الخط! 

.Contrast /monoline
قيم البتات الست السفلى من البايت:

0 Sans Serif Square
1 Sans Serif Round 
2 Serif Line
3 Serif Triangle
4 Serif Swath
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5 Serif Block
6 Serif Bracket
7 Rounded Bracket
8 Flair Serif, Modified Sans
9 Script Nonconnecting
10 Script Joining
11 Script Calligraphic
12 Script Broken Letter

قيم البتَّـْين الُعلويين من البايت:
0 reserved
1 Sans Serif/Monoline
2 Serif/Contrasting
3 reserved

TypeFace نوع الخط
هذا مسار مكون من 16 بايت من حروف اآلسكي string ASCII 16-byte يظهر 
األساسي  المسار  أن  إلى  االنتباه  يجب   .PCL طابعات  في   «font print» وظيفة  في 
 bold, لجميع خطوط العائلة الواحدة أن يكون متجانسًا. وأن تكون تخصيصاتها لألنماط

italic إلخ معيارية.
CharacterComplement تتمة الحروف

هذا حقل من 8 بايتات يعرف مجموعات الرموز المزودة في الخط، وكل بت يعرف 
الخطوط  في  الخانة  هذه  تمأل  أن  يجب  مستقل.  بشكل  تفسيرها  ويتم  رموز  مجموعة 

المحددة بمجموعات الرموز to all F>s ما عدا البت صفر.
أمثــلة

0xFFFFFFFF003FFFFE - DOS/PCL Complement
0xFFFFFFFF37FFFFFE - Windows 3.1 «ANSI»
0xFFFFFFFF36FFFFFE - Macintosh
0xFFFFFFFF3BFFFFFE - ISO 88591- Latin 1
0xFFFFFFFF0BFFFFFE - ISO 88591,2,9- Latin 1,2,5

أطقم الحروف المعرفة بكل بت تكون كالتالي:
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31        ASCII (supports several standard interpretations)
30        Latin 1 extensions        
29        Latin 2 extensions        
28        Latin 5 extensions        
27        Desktop Publishing Extensions        
26        Accent Extensions (East and West Europe)        
25        PCL Extensions        
24        Macintosh Extensions        
23        PostScript Extensions        
22        Code Page Extensions        

 index اآللية فهرس  إلى   CharacterComplement الحروف  تتمة  حقل  ويشير 
mechanism المستخدم في خط غير محدد unbound font. البت صفر يجب أن يكون 

خاليًا cleared عندما تكون عناصر الخط بترتيب يونيكود. 
FileName اسم الملف

هذا الحقل مكون من 6 بايتات ومؤلف من 3 أقسام. أول 3 بايتات مخصصة لمسار 
معايير صناعية لعائلة الخطوط industry standard typeface family. والبايت الرابع 
معالجة للحروف (أنماط) كـ R, B, I (Regular, Bold, Italic). والبايتين األخيرين إما 
كانت  إذا  الرموز  لمجموعة   mnemonic حرفين أو  محدد،  غير  لخط  صفرين  يكونا  أن 

مجموعة الرموز موجودة.
أمثـلة

TNRR00 - Times New (text weight, upright)        
TNRI00 - Times New Italic        
TNRB00 - Times New Bold        
TNRJ00 - Times New Bold Italic        
COUR00 - Courier        
COUI00 - Courier Italic        
COUB00 - Courier Bold        
COUJ00 - Courier Bold Italic        

:Treatment Flags رموز المعالجة
R Text, normal, book, etc.
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I Italic, oblique, slanted, etc.
B Bold
J Bold Italic, Bold Oblique
D Demibold
E Demibold Italic, Demibold Oblique
K Black
G Black Italic, Black Oblique
L Light
P Light Italic, Light Oblique
C Condensed
A Condensed Italic, Condensed Oblique
F Bold Condensed
H Bold Condensed Italic, Bold Condensed Oblique 
S Semibold (lighter than demibold)
T Semibold Italic, Semibold Oblique

ورموز المعالجة األخرى تخصص مع الوقت. 
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Tables الجـداول

 TrueType font specification عبر السنين، تم تحديث مواصفات خطوط تروتايب
بالتلميح  تتعلق  منها  (أربعة  جدوًال   16 كرييتور  فونت  برنامج  يدعم  جديدة.  بجداول 

hinting وبشكل جزئي). أما بقية الجداول فهي غير مدعومة. 

عند فتح ملف خط يحّمل برنامج فونت كرييتور جميع الجداول (التي يدعمها) في 
الذاكرة، ما عدا الجداول المستثناة حسب الضبط الذي أجري من أمر خيارات وتبويب 

.When opening Font Files خط، قسم عند فتح ملف خط
.(Tools > Options > Font > When opening Font Files)

الجداول غير المدعومة Unsupported tables محفوظة في ملف الخط دون أي 
تعديل.

والترتيب المفضل للجداول معرف في ملف TableOffsetOrder.txt. ومع أن هذا 
تشغيل  نظام  في  تروتايب  بمنحنيات  تايب  أوبن  لخطوط  به  ينصح  الذي  الترتيب  هو 

ويندوز، ولكنك تستطيع إضافة وحذف وتعديل ترتيب هذه الجداول.
افتح خط Times New Roman في ويندوز، اختر أمر جداول من قائمة تنسيق 
(Format > Tables) يظهر مربع حوار الجداول، سترى في تبويب الجداول المدعومة 
سترى    Unsupported غيرالمدعومة  الجداول  تبويب  وفي  جدوًال،   Supported 16
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عن  والبحث  الشبكة  عبر  كثب  عن  ووظائفها  ورموزها  الجداول  على  تعرف  جداول.   7
.TrueType font specification

إذا أردت أن تحذف كل جداول التلميح hinting المرتبطة بالخط اضغط زر إزالة 
.Remove Hinting تلميح

إذا أردت أن تحذف جدوًال غير مدعوم، اختر الجدول الذي تريد حذفه من تبويب 
.Delete واضغط زر حذف Unsupported غير مدعوم

تحذير: ال تفعل هذا بتاتًا خصوصًا مع الخطوط التي فيها محارف عربية، فمثًال 
 Glyph ومعناه   GDEF وجدول  Glyph Substitution Data ومعناه   GSUB جدول
للحرف  السياقة  األشكال  ويعرفان  ينظمان  الذان  الجدوالن  وهما   Definition Data
(المحارف التي تساوي حرفًا واحداً) في الخط، أي تميز الحروف االبتدائية من المتوسطة 
هذين  بدون  الالزمة.  باستبداالت  والقيام  ب)  ـب،  ـبـ،  المنفصلة (بـ،  من  النهائية  من 
المنفصل  الحرف  على  إال  يتعرف  لن  الخط  أن  أي  مفككًا،  النص  سيعرض  الجدولين 

فقط.
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SETTINGS أمــر إعدادات

HEADER الترويسة

Settings - Header - Overview إعدادات - الترويسة- لمحة

معلومات التصميم الشاملة/ الكليةGlobal واألفقيةHorizontal لخط ما توجد في 
تبويب الترويسة Header في مربع حوار إعدادات Settings وذلك من قائمة تنسيق: ثم 

 .Font Header Flags ااضغط على زر تحرير من قسم سمات ترويسة الخط
.(Format > Settings > Header > Edit)

Content and Layout Version المحتويات واإلصدار
يعين من قبل الصانع.

بعد اإلصدار 0•  تصبح بعض الحقول مهملة، أو تم تحديثها، بينما ستشمل حقول 
إضافية:

  •Code Page Character اإلصدار 1 يتضمن صفحات الترميز لمديات الحروف
.Range

  •Unicode Character Ranges يونيكود  حروف  مديات  يتضمن   2 اإلصدار 
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.Additional Metrics fields ويشمل حقول قياسات إضافية
  •Unicode Character يونكود  حروف  لمديات  تحديثات  يتضمن   3 اإلصدار 

.Ranges
اإلصدار 4•  يتضمن تغييرات التلميح االتجاه المهملة في الخط.

إصدار مراجعة إصدار خط Font revision version (اإلصدار الفرعي)
يعين من قبل صانع الخط.

 Font revision version مالحظة: ألسباب تاريخية فإن إصدار مراجعة إصدار خط
ويندوز  يقيم  خط،  إصدار  لتحديد  مستخدم  غير  ويندوز  في  لإلصدار)  الفرعي  (الرقم 

.Naming إصدار الخط من المسار الذي في مربع حوار تسمية
وحدات لكل إم Units Per Em أو (وحدة/إم)

المدى المتاح لهذه الوحدات هو من 16 – 16384. يجب أن تكون هذه القيمة 
قوة مرفوعة لألساس 2 في الخطوط التي فيها منحنيات تروتايب. واليوم قيمة 2048 
وحدة / إم هي أفضل قيمة لجميع الخطوط عند أي حجم ومن ضمنها الخطوط الالتينية 

الكبيرة وخطوط غير اللغة الالتينية.
تستخدم هذه القيمة لتحويل القيم لنظام معامل البيكسل بضربها بمقياس. 

هذا المقياس scale (المعادلة) هو: الحجم بالبنط × االستبانة / (72 بنط في اإلنش 
× وحدة لكل إم) وهي باإلنكليزية:

pointSize * resolution / ( 72 points per inch * units_per_em)
Smallest read. size أصغر حجم للقراءة

هو أصغرحجم مقروء للخط بالبيكسل. أكثر الخطوط لها قيمة محددة على 9.
Font direction hint سمة اتجاه الخط

 Only اختر الحقل المناسب. هذه القيمة في أكثر الخطوط الالتينية تضبط على
.strong left to right

 no inherent مالحظة: األحرف المحايدة االتجاه ليس لها سلوك اتجاه مالزم لها
(هناك   .zero (0) width character صفر  عرضه  حرف  ليست  وهي   .directionality
محارف غير مرئية «ال تطبع» وعرضها صفر). النقطة وعالمة التعجب وعالمات االقتباس، 
Non- االتجاه  المحايدة  غير  األحرف  أما  االتجاه.  محايدة  حروف  هي  المسافة  وأنواع 
neutral فهي التي لها سلوك اتجاه مالزم لها inherent directionality. مثًال: األحرف 
الالتينية تتجه من اليسار إلى اليمين (left-to-right) واألحرف العربية تتجه من اليمين 
 Roman لها جميعًا سلوك اتجاه مالزم لها، في الخط الالتيني (right-to-left) إلى اليسار
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حيث المسافات وعالمات الترقيم spaces and punctuation موجودة، فإن سمة االتجاه 
.Strong left to right, contains neutrals التي يجب أن يؤشر عليها هي

… في خط Times New Roman الذي يحتوي على لغات كتابة Scripts كثيرة 
 Only Strong Left to ومنها العربية والعبرية، سمة االتجاه في هذا الخط مؤشرة على

 .Right
…في خط Tahoma الذي يحتوي على لغات كتابة Scripts كثيرة ومنها العربية 
 Strong left to right, contains على  مؤشرة  الخط  هذا  في  االتجاه  سمة  والعبرية، 

 .neutrals
من   Font direction hint الخط  اتجاه  تلميح  قسم  ألغي  فقد  حال  كل  وعلى 

اإلصدار السادس وهو موجود في اإلصدار الخامس فونت كرييتور 5.5.
Font Header Flags سمات ترويسة الخط

هذا القسم يستخدم لتعيين معلومات كلية عن الخط. اضغط على زر تحرير من 
نافذة  فتح  عند  الحقل  هذا  لتعديل   Font Header Flags الخط ترويسة  سمات  قسم 

.Font Header Flags
Font Embedding – Licensing Rights تضمين الخط – حقوق الترخيص

حقوق  تضمين  الخط.  في  الخط  ترخيص  حقوق  تضمين  إلى  القيمة  هذه  تشير 
ترخيص الخط 

 Font اضغط زر تحرير لتعديل هذا الخط عبر نافذة حقوق ترخيص تضمين الخط
Embedding Licensing Rights. يأتي شرحها في القسم التالي.

Date and Time الوقت والتاريخ
 Created أنشئ

هو الوقت والتاريخ الذي أنشئ فيه الخط، اضغط زر اآلن لضبط هذا الحقل على 
الوقت والتاريخ الحاليين.

Modified ُعّدل
هو الوقت والتاريخ الذي عدل فيه الخط، اضغط زر اآلن لضبط هذا الحقل على 

الوقت والتاريخ الحاليين.
Font Vendor – Identification منتج الخط – التعريف

هذا  للخط.  (الفني)  األصلي  للعمل  الفكرية  الحقوق  مالك  ليس  هو  المنتج  هذا 
الحقل يخص الشركة/ المؤسسة المسؤولة عن تسويق وتوزيع الخط الذي تم تصنيفه. 
في  الستعماله   ITC Zapf Dingbats لخط  منتجين   6 وجود  افتراض  المعقول  ومن 
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النشر المكتبي في األنظمة المختلفة في المستقبل القريب (إن لم تكن موجودة). ومن 
المحتمل أنه سيكون للمنتجين فوائد ثايتة في خطوطهم (مثل مزيد من أزواج القرن، 
معلومات غير منظمة، تلميح يدوي …إلخ). وهذا المعرِّف (حقل المنِتج) سيسمح للمنتج 
بتصحيح ملف خطه ليستخدم بدل خط آخر، من الممكن أقل درجة. هذا الحقل غير 

مطلوب.
خصصت مايكروسوفت قيمًا لبعض مزودي الخطوط. الحرف الكبير التعريفي السم 
المنتج محجوز من قبل مايكروسوفت. المزودون اآلخرون يستطيعون اختيار أسماءهم 
التعريفية باستعمال الحروف الصغيرة أو بخلط الحروف الكبيرة والحروف الصغيرة، أو اترك 

هذا الحقل فارغًا.

 Settings - Header - اإلعدادات - الترويسة- سمات ترويسة الخط
Font Header Flags

تعطي سمات ترويسة الخط معلومات شاملة عن الخط.

.y=0 الخط القاعدي على
قم بتأشير هذه السمة عندما يكون الخط القاعدي لكل المحارف على الصفر من 

المحور الصادي. أي تقع على المحور السيني.
x=0 نقطة اإلزاحة اليسرى على

قم بتأشير هذه السمة عندما تريد أن يكون حد اإلزاحة اليسرى على يسار كل 
محرف واقعأ على نقطة صفر من المحور السيني، أي تقع اإلزاحة اليسرى على المحور 
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الصادي.
Instructions may depend on point size  التعليمات تعتمد حجم البنط

قم بتأشير هذه السمة عندما تكون التعليمات تعتمد حجم البنط. قد تستخدم 
التعليمات حجم البنط بوضوح بدًال من بيكسل /إم. وهذا يعني أن تكبير حجم 12 بنط 
لخط الشاشة لتحصل على خط طابعة مساٍو ال ينتج بالضرورة نتيجة مثالية من 12 بنط 

من خط الطابعة.
الحسابية  العمليات  لكل  الخطوط  وتصغير  تكبير  في  صحيحة  أرقام  فرض 

Force ppem to integer values for all internal scaler math الداخلية
عند تأشير هذه السمة فإن معامل الضرب في تكبير وتصغير الخطوط هو أرقام 
صحيحة بدل الكسور. إذا أردت معامل ضرب كسري Fractional ppem فال تؤشر هذه 

السمة.
 Instructions may alter advance السماح للتعليمات بتغيير عروض المحارف

width
عند تأشير هذه السمة فذلك يعني إمكانية السماح يتغيير عروض المحارف من 

األجهزة المختلفة. (من المحتمل أال يكون تحجيم عروض المحارف خطيًا). 
حقل 5 المخصص ألپل 

يجب أن يكون هذا الحقل مؤشراً عليه لخطوط يراد أن ترتب عموديًا، والتي ترسم 
العمودي  القاعدي  الخط  يماثل  للصفر  السيني  اإلحداثي  يكون  بحيث  فيها  المحارف 

 .(CJK كتابة) .المرغوب
Reserved محجوز

حقال أو سمة محجوزة، ال تؤشر عليها.
حقل 7 المخصص ألپل 

التمثيل  تصحيح  تتطلب  لغات  لخطوط  عليه  مؤشراً  الحقل  هذا  يكون  أن  يجب 
أو  أربعة  أو  المحارف  من  شكلين  للحرف  أن  حيث  العربية،  اللغة  (كخطوط  اللغوي 

أكثر).
حقل 8 المخصص ألبل

يجب أن يكون هذا الحقل مؤشراً عليه لخطوط تعتمد التقنية الرسومية GX والتي 
 .(VOLT أصلية في الخط مثل وظائف) لها آثار تغييرية مصممة أن تنفذ كقيم ثابتة

حقل 9 المخصص ألبل
يجب أن يكون هذا الحقل مؤشراً عليه لخطوط تحتوي أي محارف تتجه (قوية) 
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من اليمين إلى اليسار.
حقل 10 المخصص ألبل

عليه لخطوط تحتوي أنماط وظائف الخطوط  يجب أن يكون هذا الحقل مؤشراً 
الهندية الترتيبية واالستبدالية.

معلومات الخط «ال تضيع»
لضغط  كنتيجة  وذلك  تضيع»،  الخط «ال  معلومات  تكون  عندما  السمة  هذه  أشر 

.Agfa MicroType Express engine الملفات وفك ضغطها عن طريق محرك الضغط
Font converted الخط محوَّل

أشر هذه السمة عندما يكون الخط محوًال من ملف خط (لينتج ملف رسوم وقياسات 
مكافئة لما في الخط، ولكنه ال يمكن استعماله كخط في أنظمة التشغيل). 
Font optimised for ClearType الخط مؤمثل لتقنية الخط الواضح

أشر هذه السمة عندما يكون الخط مؤمثًال لموافقة تقنية الخط الواضح.
Reserved محجوز

محجوز، ال تؤشر هذا الحقل بالمرة.
Reserved محجوز

محجوز، ال تؤشر هذا الحقل بالمرة.
مالحظة: يجب أن تضبط الحقول المخصصة ألپل وفقًا لمواصفات أبل. ومع ذلك 

فهي غير مفعلة في خطوط أوبن تايب.
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 Settings – General – اإلعدادات - عام - حقوق ترخيص تضمين الخط
Font Embedding Licensing Rights

فتح  عند  وثيقة.  في  حفظها  يمكن   Embeddable التضمين)  (ممكنة  الخطوط 
وثيقة تحتوي على خطوط مضمنة في نظام ال يوجد فيه هذه الخطوط منصبة، فالخطوط 
تحمَّل للنظام بشكل مؤقت (وفي بعض الحاالت بشكل دائم) الستخدامها على النظام 
من قبل برامج تميز تضمين الخطوط. ترخيص حقوق التضمين لخط يستحصل عليه 

من منتج vendor الخط.

مالحظات (التضمين): إذا عينت عدة سمات تضمين embedding flags فستكون 
االولوية لصدور رخصة أقل حصرية. مثًال عند تأشير السمتين: تضمين رخصة حصرية 
Restricted License embedding وتضمين ممكن تحريره Editable embedding فإن 
سمة [تضمين ممكن تحريره Editable embedding] لها األولوية على سمة [تضمين 
رخصة حصرية Restricted License embedding] وهذا يعني أن الخط يمكن تضمينه 
مع حقوق تحرير الخط. وألغراض التوافقية compatibility فإن أكثر المنتجين يمنحون 
ترخيص: [تضمين ممكن تحريره Editable embedding] وكذلك يؤشرون سمة معاينة 
 Preview & وهذا يسمح للبرامج التي تدعم تضمين . Preview & Print وطباعة الخط

Print embedding أن يتتبع أن تضمين ذلك الخط مسموح. وإليك شرح السمات:
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Installable embedding تضمين إمكان التنصيب
تضمينها  تنزيل  ممكن  خطوط  تعتبر  للسمات  تأشير  فيها  ليس  التي  الخطوط 
تضمينها  ممكن  أنها  تعني  كهذه  التي  والخطوط   .installable embedding fonts
وتنزيلها بشكل دائم على أنظمة التشغيل البعيدة remote system، عبر برنامج تنصيب. 
ويحصل مستخدم النظام البعيد على الحقوق األصلية، والشروط والترخيصات لذلك الخط 
وحقوق  النهائي،  المستخدم  ترخيص  التفاقية  وخاضع  للخط،  أصلي  مشتٍر  كأنه  تمامًا 
كالمشتري  تمامًا  التجارية  العالمة  أو  و/  ابتكارالتصميم  وبراءة  الفكرية  والملكية  النشر 

األصلي.
Restricted License embedding تضمين رخصة حصرية

ل، أو تضمن، أو تتبادل بأي  الخطوط التي أشرت فيها هذه السمة يجب أال تعدُّ
أسلوب بدون تحصيل إذن خاص من المالك القانوني.

 Restricted License embedding حصرية  رخصة  تضمين  أن  الحظ  تنبيه: 
التضمين  سمات  من  المختار  األوحد  المستوى  تكون  أن  فيجب  القانوني  األثر  ولتأخذ 

(كما في الفقرة السابقة).
Preview & Print embedding تضمين معاينة وطباعة

الخطوط التي أشرت فيها هذه السمة تعني أنها ممكن أن ُتتضمن في الوثائق، 
ولكن يجب أن تنصب في النظام البعيد بشكل مؤقت. أي وثيقة تحتوي على خطوط 
أن  يجب   Preview & Print embedding وطباعة معاينة  تضمين  نوع  من  تضمينها 
تفتح على أساس القراءة فقط «read-only» ؛ ويجب أال يسمح البرنامج للمستخدم أن 

يعدل الوثيقة؛ ولكن فقط يمكن أن تعاين و/أو تطبع.
Editable embedding تضمين ممكن تحريره

الخطوط التي أشرت فيها هذه السمة تعني أنها ممكن أن ُتتضمن في الوثائق، 
ولكن يجب أن تنصب في النظام البعيد بشكل مؤقت. وبعكس تضمين معاينة وطباعة 
تحريرها  ممكن  خطوط  على  تحتوي  التي  فالوثائق   Preview & Print embedding
ممكن فتحها على أساس «قراءة-كتابة» «read-write» ؛ فتحرير الخطوط مسموح به 

وكذلك حفظ التعديالت.
No subsetting ال تضمين جزئي

عند تأشير هذه السمة فالخط ال يمكن تضمينه جزئيًا.
Bitmap embedding only تضمبن الخريطة البتية فقط

عند تأشير هذه السمة في خط، فقط يمكن تضمين الخريطة البتية، وال منحنيات 
يمكن تضمينها.



١٠٨

التي  وهي  للمحارف،  مقاربة  لعمل  نقطية  مصفوفة  تمثيل  هي  البتية:  الخريطة 
تستخدم في العرض على الشاشات، عند فقدان المنحنيات (خط الطابعة في أبل) من 
(خط  البتية  الخريطة  تستخدم  الطابعات  فبعض  موجودة  البتية  خريطته  تزال  ال  خط 
ألشكال  الشاشة في أبل) في تمثيل الحرف في الطباعة، وهذا يخرج بجودة قليلة جداً 

المحارف. 
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GENERAL عـــام

Settings - General - Overview اإلعدادات – عـام– لمحـة

الصفحة (التبويب) تحتوي على مجموعة قياسات الخط. من قائمة تنسيق  هذه 
 .(Format > Settings > General) :اختر أمر إعدادات، ثم اختر تبويب عام

وفي قسم القياسات الموصى بها recommended sizes نجد الخيارات التالية:
Subscript, horizontal حرف مصغر منخفض: أفقيًا

هو القياس األفقي الموصى به للحروف المنخفضة في هذا الخط وبوحدات تصميم 
الخط.

Subscript, vertical حرف مصغر منخفض: عموديًا
الخط  هذا  في  المنخفضة  المصغرة  للحروف  به  الموصى  العمودي  القياس  هو 

وبوحدات تصميم الخط.
Subscript x offset إزاحة أفقية للحرف المصغر المنخفض

الخط  هذا  في  المنخفضة  المصغرة  للحروف  بها  الموصى  األفقية  اإلزاحة  هي 
وبوحدات تصميم الخط.

Subscript y offset إزاحة عمودية للحرف المصغر المنخفض
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هي اإلزاحة العمودية الموصى بها للحروف المصغرة المنخفضة في هذا الخط من 
الخط القاعدي baseline وبوحدات تصميم الخط.

Superscript, horizontal حرف مصغر مرتفع: أفقيُا
هو القياس األفقي الموصى به للحروف المصغرة المرتفعة في هذا الخط وبوحدات 

تصميم الخط.
Superscript, vertical حرف مصغر مرتفع: عموديًا

هو القياس العمودي الموصى به للحروف المصغرة المرتفعة في هذا الخط وبوحدات 
تصميم الخط.

Superscript x offset إزاحة أفقية للحرف المصغر المرتفع
هي اإلزاحة األفقية الموصى بها للحروف المصغرة المرتفعة في هذا الخط وبوحدات 

تصميم الخط.
Superscript y offset إزاحة عمودية للحرف المصغر المرتفع

هي اإلزاحة العمودية الموصى بها للحروف المصغرة المرتفعة في هذا الخط من 
الخط القاعدي baseline وبوحدات تصميم الخط.

 Strikeout size حجم خط الشطب
للخط  موازيًا  المحارف  منتصف  من  يمر  الذي  وهو   Strikeout الشطب  (خط 

القاعدي ومرتفعًا عنه) عند اختيار هذا النمط style من مواصفات الكتابة.
تكون  أن  يجب  طبيعي  وبشكل  الخط.  تصميم  بوحدات  الشطب  خط  سمك  هو 
قيمة هذا الحقل نفس قيمة ثخانة شرطة إم em dash للخط نفسه. إذا كان الحجم 1 
سكون خط الشطب strikeout line هو الخط الممثـَّل بموضع خط الشطب والخط الذي 
فوق موضع خط الشطب مباشرة. للخطوط الالتينية ذات مربع إم يساوي 2048 إم، قيمة 

102 مناسبة لخط الشطب.
Strikeout position موقع خط الشطب

موقع خط الشطب Strikeout position مرتبط بالخط القاعدي baseline لخط 
ما وهو بوحدات تصميم الخط. وقيمة موقع خط الشطب يجب أال تتداخل مع تمييز 
للمحارف  المستعرضة  الخطوط  على  الشطب  خط  أال  يجب  وعليه  المعيارية،  الحروف 
المختلفة  والشرطات  الزائد،  إشارة  من  األفقي  والجزء  الناقص،  إشارة  (مثل  الخط  في 

Dashes). للخطوط الالتينية ذات مربع إم يساوي 2048 إم، قيمة 460 مناسبة.
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Additional Information المعلومات اإلضافية
Italic Angle زاوية ميل الخط

تسير درجات زاوية الميل بعكس اتجاه عقارب الساعة من الوضع العمودي: صفر 
يعطي نصًا قائمًا upright text، والقيمة السالبة تعطي نصًا يميل إلى اليمين. (أو إلى 
األمام بالنسبة لقارئ الالتيني). والقيمة الموجبة تعطي نصًا يميل إلى اليسار. (أو إلى 
تتوافق  أن  يجب  الالتيني).  لقارئ  بالنسبة  الخلف  إلى  أو  العربي  لقارئ  بالنسبة  األمام 
 Caret وعمق مؤشر الكتابة Caret Slope Rise هذه الزاوية مع قيم ارتفاع مؤشر الكتابة

Slope Run الموجودة في تبويب عام General من أمر ضبط خط.
أكثر الخطوط الالتينية تضبط فيها زاوية الميل على - 12 درجة.

Underline Position موقع الخط التحتي
هي القيم المقترحة لموقع الخط الذي يظهر تحت النص، القيم السالبة تعني أن 

الخط يقع تحت الخط القاعدي baseline للنص.
Underline Thickness سماكة الخط التحتي

هي القيم المقترحة لسماكة الخط الذي يظهر تحت النص.
موقع  قيمة  استخدام  تريد  كنت  إذا  ما  تقرر  الكلمات  معالجة  برامح  مالحظة: 
 underlineThickness وقيمة سماكة الخط التحتي underlinePosition الخط التحتي

(الموجودة في الخط) أم القيم االفتراضية التي تحددها تلك البرامج.
تحذير: بعض برامح معالجة الكلمات تنهار عندما تكون هذه القيمة تساوي صفراً.

Fixed Pitch العرض المتساوي
 ،proportion اضبط القيمة على صفر إذا كان الخط متناسب العروض والمسافات
وأي قيمة غير الصفر إذا كان الخط غير متناسب العروض والمسافات أي موحد العروض 

.Courieur كخط كوْرَير monospaced
 Caret Slope Rise (ارتفاع) مؤشر أداة الكتابة

ارتفاع/  والمائلة)  العمودية  الكتابة (للخطوط  مؤشر  عالمة  ميل  لحساب  تستخدم 
عمق (rise/run). قيمة 1 للمؤشر العمودي.

 Caret Slope Run (عمق) مؤشر أداة الكتابة
قيمة صفر للمؤشر العمودي.

 Caret Offset إزاحة مؤشر أداة الكتابة
 slanted highlight هي القيمة التي يحتاج إلى إزاحتها في التعليم المائل للمحارف
(النصوص) إلنتاج أفضل مظهر على الشاشة. اضبط هذه القيمة على صفر للخطوط غير 
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.non-slanted fonts المائلة
 Caret و(عمق) مؤشر أداة الكتابة Caret Slope Rise (ارتفاع) مؤشر أداة الكتابة 
الخط  ميل  زاوية  مع  تتطابق  أن  ويجب  (تايبوغرافية)  ِخطاطية  قيم  هي   Slope Run
Italic Angle الموجودة في قسم معلومات إضافية من تبويب عام General من أمر 

 .Format في قائمة تنسيق Settings إعدادات
(زاوية ميل الخط Italic Angle: هي زاوية تفرض على الخطوط التي ُتميَّل عبر 

.(Italic برامج النشر باختيارالنمط مائل
زوايا  لحساب  تستخدم  عادية  جبرية  قيم  هي   rise and run واالرتفاع  العمق 
Caret أو Cursor المؤشر لتمييل  القيمة  ويندوز هذه  يستخدم  الزاوية.  القائم  المثلث 

بحسب زاوية الميل italic angle المحددة في خط. هذه القيم تحسب من خانة زاوية 
.Settings في تبويب عام من أمر إعدادات italicAngle الميل

إن قيمة (ارتفاع) مؤشر أداة الكتابة Caret Slope Rise في الخطوط القائمة (غير 
المائلة) تضبط عادة على 1 وقيمة (عمق) مؤشر أداة الكتابة Caret Slope Run دائما 

صفر.
وهذه القيم يمكن ان تحسب برامجيًا programmatically أو بقياسها في الخط.

في الخط القائم يكون (ارتفاع) مؤشر أداة الكتابة Caret Slope Rise مضبوطًا 
على 1 و (عمق) مؤشر أداة الكتابة Caret Slope Run مضبوطًا على صفر.

أداة  وعمق مؤشر   Caret Slope Rise الكتابة أداة  مؤشر  ارتفاع  قيمتي  لحساب 
الكتابة Caret Slope Run تحتاج أن تحسب ميل الخط.

ومن المعتاد استخدام ارتفاع الحرف الكبير Uppercase Flat height لـحساب 
 .Caret Slope Rise ارتفاع مؤشر أداة الكتابة

 points mode النقط  صيغة  في  القياس  أداة  استخدام  كيفية  إلى  الرسم  يشير 
 Caret الكتابة  أداة  (عمق) مؤشر  تظهر  فهي  المائل.  الخط  في  الميل  زلوية  لتحديد 
Slope Run قيمته 307 و(ارتفاع) مؤشر أداة الكتابة Caret Slope Rise قيمته 1466. 
ومع أن زاوية الميل تقاس من الجهة األفقية، فإنها تقاس من الجهة العمودية، لذا نحسب 

11.83° = 78.17 - 90
ظل (tangent) الزاوية °11.83 = 0.209 و 304/ 1466 = 0.209

طريقة أخرى عند توفر القيمتين لديك تستطيع حساب عمق مؤشر أداة الكتابة 
Caret Slope Run باستخدام الحاسبة العلمية كالتي في ويندوز. أوًال احسب ظل الزاوية 
307/ 1466 = 0.209 فإذا عرفنا مقدار الظل نحسب زاوية الميل الموجودة في مربع 
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الحوار ثم اضرب القيمة الناتجة بقيمة ارتفاع مؤشر أداة الكتابة Caret Slope Rise (وهو 
ارتفاع الحرف الكبير Uppercase height). هذا سيعطيك قيمة عمق مؤشر أداة الكتابة 

 .Caret Slope Run

الكبير  الحرف  وارتفاع  درجات.  هي 10  خط  في  الميل  زاوية  كانت  إذا  مثــال: 
1465 (إم)

فظل الزاوية (المماس tangent) للزاوية 10 هو 0.17632
نضرب 0.17632 بـ 1465(قيمة ارتفاع الحرف الكبير) الناتج هو 258.3

 فقيمة عمق مؤشر أداة الكتابة Caret Slope Run 258 ستكون صحيحة. 
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Settings – Metrics اإلعدادات – القياسات

هذه الصفحة (التبويب) تحتوي على قسم المسافات spacing و القياسات اإلضافية 
.Additional Metrics

 Format > Settings >) من قائمة تنسيق اختر أمر إعدادات ثم تبويب قياسات
.(Metrics

Average Character Width معدل عرض الحرف
.Version هذا الحقل له اآلن وصفان ويعتمد على حقل اإلصدار

لإلصدارات 0 و 1و 2 :
معيار معدل عرض الحرف Average Character Width يحدد الوسط (المعدل) 
الحسابي لإلفالت (العرض) لجميع حروف األبجدية الالتينية الصغيرة الـ 26 (من a إلى 
z) باإلضافة إلى حرف المسافة Space. إذا كان أحد الحروف الـ 26 الصغيرة غير موجود، 
فهذا المعيار يجب أن يكون مساويًا للوسط الحسابي لعروض جميع الحروف في الخط. 

.unweighted استخدم وسطًا غير موزون Symbol fonts لخطوط الرموز
 spacing مالحظات: هذا المعيار هو خاصية توصيفية للخط تحدد مسافات التباعد
للحروف لمقارنة خط بخط آخر لالختيار واالستبدال (بحيث ال يتأثر التصميم كزيادة 



١١٥

عدد صفحات الكتاب أو فيض النص من كتل النص). للخطوط المختلفة العروض (عروض 
المحارف غير موحدة) هذه القيمة مفيدة في حساب طول سطر النص. (كانت تحسب 
سطور المطبوعات بكم حرفًا يتسع السطر من الخط من حجم معين). معامالت ثخانة 
للحروف  فقط  تصلح  المثال  هذا  مع  المزودة   weighting factors (التوزين)  الحروف 
أو  أخرى  خطوط)  (أنواع  حروف  أطقم  استخدمت  وإذا   .lowercase الصغيرة الالتينية 
استخدمت الحروف الكبيرة capital letters فإن قيمًا أخرى لتردد االستعمال (التكرار) 
يجب أن تستخدم. يجب االنتباه عند مقارنة الخطوط التي تستخدم قيم تردد استعمال 
يحسب   Average Character Width الحرف عرض  معدل  إن  الخط.  لترميز  مختلفة 

وفقًا لهذه المعادلة: 
من  محرف  كل  عروض  مجموع  هو  فقط:  الالتيني  الخط  من  الصغيرة  للحروف 
حروف الخط مضروبًا بمعامالت توزين السماكة weighting factors ومقسمة بعد ذلك 

على 1000.
 معامل
الثخانة

 الحرف

64 a
14 b
27 c
35 d
100 e 
20 f 
14 g 
42 h
63 i
3 j
6 k
35 l
20 m
56 n
56 o
17 p
4 q
49        r   
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56 s 
71 T
31 u
10 v
18 w
3 x
18 y
2 z

166 space

لإلصدارين 3 و 4
معيار معدل عرض الحرف Average Character Width يحدد الوسط (المعدل) 

.non-zero ًالحسابي لإلفالت (العرض) لجميع الحروف التي عروضها ال تساوي صفرا
 Average (اإلفالت) استخدم زر احسب لحساب الوسط (المعدل) الحسابي للعروض

weighted escapement اعتماداً على القياسات الحالية للخط.
حساب  إعادة  خيار  اختيار  عند  الحقل  هذا  تعديل  الضروري  غير  من  مالحظة: 
معدل عرض الحرف Recalc average char width في تبويب خط من نافذة خيارات 
من قائمة أدوات. (Tools > Font ). ألن هذا األمر يعيد حساب متوسط العروض بشكل 

آلي أثناء العمل. 
Typo Ascender قمة الحرف الخطية

القمة  قيمة  عن  يختلف  هذا  أن  تذكر  الخط.  لهذا   ascender الحروف  قمة  هو 
فها أپل بطريقة مختلفة جدا(1).  Ascender في تبويب ترويسة Header tab حيث تعرًّ

اقترانها  مع  أنه  هي   Typo Ascender الحرف  لقمة  به  ينصح  الذي  االستخدام 
السطور  بين  الصحيحة  االفتراضية  المسافة  تحسب   unitsPerEm إم  لكل  بوحدات 
من  تحدد  التي  القياسات  اعتماد  من  المختلفة  البرامج  تحرر  أن  والهدف  تايبوغرافيًا. 
قبل ماكنتوش وويندوز، التي هي مقيدة بمتطلبات توافقية مع اإلصدارات األقدم. هذه 
القياسات الجديدة وعند ربطها بعروض تصميم الحرف ستتيح للبرامج أن تصمم الوثائق 

بشكل عملي وصحيح تايبوغرافيًا.
 في لغات CJK (الصينية- اليابانية- الكورية) تعد الخطوط الستخدامها في كتابة 

(1) ال توجد في هذه المعلومات في تبويب ترويسة Header ولعلها هي الموجودة في نفس تبويب 
قياسات Metrics ولكنها بقيت بال عنوان وهي على أعلى يمين تبويب قياسات— المترجم.
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الحرف  لقمة  المطلوبة  والقيمة  أفقية)،  بأسطر  كتابتها  إلى  العمودية، (باإلضافة  األسطر 
TypoAscender هي التي تصف قمة التصميم (وبعبارة أخرى: قمة مربع إم). مثـال: 
 ،[880  ،1000] إلى   [-120  ،0] اإلحداثيات  من  تمتد  لخط  التصميم  قمة  كانت  إذا 
(فهو مربع 1000× 1000، ضبطت منه 120 وحدة تصميم (إم) تحت الخط القاعدي 
baseline للخط الالتيني)، وعليه فقيمة قمة الحرف TypoAscender يجب ضبطها على 
880. واإلخفاق في االلتزام بهذه المتطلبات سينتج مسافة عمودية (بين السطور) غير 

صحيحة وبالتالي تصميمًا غيرصحيح.
Typo Descender قاع الحرف الخطي

القاع  قيمة  عن  يختلف  هذا  أن  تذكر  الخط.  لهذا   descender الحروف  قاع  هو 
فها أپل بطريقة مختلفة جداً(1).  Descender في تبويب ترويسة Header tab حيث تعرًّ
اقترانها  مع  أنه  هي   Typo Descender الحرف  لقاع  به  ينصح  الذي  االستخدام 
السطور  بين  الصحيحة  االفتراضية  المسافة  تحسب   unitsPerEm إم  لكل  بوحدات 
من  تحدد  التي  القياسات  اعتماد  من  المختلفة  البرامج  تحرر  أن  والهدف  تايبوغرافيًا. 
قبل ماكنتوش وويندوز، التي هي مقيدة بمتطلبات توافقية مع اإلصدارات األقدم. هذه 
القياسات الجديدة وعند ربطها بعروض تصميم الحرف ستتيح للبرامج أن تصمم الوثائق 

بشكل عملي وصحيح تايبوغرافيًا.
في لغات CJK (الصينية- اليابانية- الكورية) تعد الخطوط الستخدامها في كتابة 
الحرف  لقاع  المطلوبة  والقيمة  أفقية)،  بأسطر  كتابتها  إلى  (باإلضافة  العمودية،  األسطر 
Typo Descender هي التي تصف قمة التصميم (وبعبارة أخرى: قمة مربع إم). مثـال: 
 ،[880  ،1000] إلى   [-120  ،0] اإلحداثيات  من  تمتد  لخط  التصميم  قمة  كانت  إذا 
(فهو مربع 1000× 1000، ضبطت منه 120 وحدة تصميم (إم) تحت الخط القاعدي 
baseline للخط الالتيني)، وعليه فقيمة قاع الحرف Typo Descender يجب ضبطها 
على - 120. واإلخفاق في االلتزام بهذه المتطلبات سينتج مسافة عمودية (بين السطور) 

غير صحيحة وبالتالي تصميم غيرصحيح.
Typo Line Gap الفراغ بين السطور

هو الفراغ بين السطور، (الزائد عن المسافة)، تذكر أن هذا يختلف عن قيمة القاع 
فها أپل بطريقة مختلفة جدا.  Line Gap حيث تعرًّ

(1) ال توجد في هذه المعلومات في تبويب ترويسة Header ولعلها هي الموجودة في نفس تبويب 
قياسات Metrics ولكنها بقيت بال عنوان وهي على أعلى يمين تبويب قياسات— المترجم.
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مع  أنه  هي   Typo Line Gap السطور  بين  للفراغ  به  ينصح  الذي  االستخدام 
اقترانها بوحدات لكل إم unitsPerEm تحسب المسافة االفتراضية الصحيحة بين السطور 

.of units per em تايبوغرافيًا. القيم النموذجية هي 7-10 % من الوحدات لكل إم
Win Ascent  قمة ويندوز

هو قياس القمة ascender في ويندوز. وهذا أيضًا يختلف جداً عن [قيمة القمة في 
أپل Apple's Ascender] وعن [قيمة قمة الحرف الخطية Typo Ascender]. قمة ويندوز 
Win Ascent تحسب على أنها قيمة أقصى ارتفاع نقطة عموديًا فوق المحور السيني

 Win  لويندوز. تستخدم قيمة قمة ويندوز ANSI في مجموعة محارف آنسي yMax
Ascent لحساب ارتفاع خطوط ويندوز والقيمة الثابتة للمسافة بين السطور. ولخطوط 

. yMax هو نفس قيمة أقصى ارتفاع نقطة عموديًا Symbol fonts الرموز
Win Descent  قاع ويندوز

القاع  [قيمة  عن  جداً  يختلف  أيضًا  وهذا  ويندوز.  في   ascender القاع  قياس  هو 
في أپل Apple's Descender] وعن [قيمة قاع الحرف الخطية Typo Ascender]. قاع 
ويندوز Win Ascent تحسب على أنها قيمة أقصى انخفاض نقطة عموديًا تحت المحور 
السيني -yMin في مجموعة محارف آنسي ANSI لويندوز. تستخدم قيمة قمة ويندوز 
السطور.  بين  للمسافة  الثابتة  والقيمة  ويندوز  خطوط  ارتفاع  لحساب   Win Descent

. yMin-هو نفس قيمة أقصى انخفاض نقطة عموديًا Symbol fonts ولخطوط الرموز
Ascender (Macintosh-specific) القمة – محدد من قبل ماكنتوش

ascent هو تايبوغرافيًا القمة
Descender (Macintosh-specific) القاع – محدد من قبل ماكنتوش

descent هو تايبوغرافيًا القاع
Line Gap (Macintosh- ماكنتوش  قبل  من  محدد   – السطور  بين  الفراغ 

specific)
هو تايبوغرافيًا الفراغ بين السطور. قيم الفراغ بين السطور السالبة تعامل على أنها 

صفر في ويندوز 3.1.
.Calculate فائدة: لحساب قيم القمة والقاع آليًا اضغط زر احسب
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Additional Metrics  قياسات إضافية

x-Height ارتفاع حرف إكس
التقريبي  واالرتفاع   baseline القاعدي  الخط  بين  المسافة  يحدد  القياس  هذا 
للحروف الالتينية الصغيرة العادية non-ascending وُمقاسة بوحدة الخط Funits. تحدد 
حال  في  (مثًال  ذلك  إمكان  عدم  حاالت  في  ولكن  الخط،  مصمم  قبل  من  القيمة  هذه 
(المربع  الرتفاع  مساوية  قيمة  على  القيمة  تضبط   .(legacy font قديم  خط  تحويل 
المحيط) بالمحرف المرمز على النقطة U+0078 وهو حرف x الالتيني الصغير (وهذا 
المربع المحيط بالمحرف غير محّجم unscaled وغيرملّمح unhinted). إذا لم يكن أي 

محرف مرمز على هذه النقطة (U+0078) فيجب أن يكون الحقل مضبوطًا على صفر.
وهذا القياس إذا حدد، فيمكن استخدامه في استبدال الخطوط: فقيمة ارتفاع حرف 
(المستبدل  آخر  لخط  الظاهر  الحجم  لتقارب  تحجيمها  يمكن  ما  لخط   (xHeight)  x

به).
CapHeight ارتفاع الحرف الكبير

التقريبي  واالرتفاع   baseline القاعدي  الخط  بين  المسافة  يحدد  القياس  هذا 
للحروف الالتينية الكبيرة العادية non-ascending ومقاسة بوحدة الخط Funits. تحدد 
حال  في  (مثًال  ذلك  إمكان  عدم  حاالت  في  ولكن  الخط،  مصمم  قبل  من  القيمة  هذه 
(المربع  الرتفاع  مساوية  قيمة  على  القيمة  تضبط   .(legacy font قديم  خط  تحويل 
المحيط) بالمحرف المرمز على النقطة U+0048 وهو حرف H الالتيني الكبير (وهذا 
المربع المحيط بالمحرف غير محّجم unscaled وغيرملّمح unhinted). إذا لم يكن أي 

محرف مرمزاً على هذه النقطة (U+0078) فيجب أن يكون الحقل مضبوطًا على صفر.
الخط  حجم  تحدد  التي  األنظمة  في  استخدامه  فيمكن  حدد،  إذا  القياس  وهذا 
عن طريق ارتفاع الحرف الكبير ُمقاسًا بالمليمتر. كذلك يمكن أن تستخدم في قياسات 
 drop capital فعلى سبيل المثال: قمة الحرف المسقط ،alignment metric المحاذاة
يمكن أن ُيحاَذى مع قياس ارتفاع قمة الحروف الكبيرة المصغرة sCapHeight لحروف 

السطر األول من النص.
MaxContext   أقصى عدد محارف السياق

سياقية  وظائف  طريق  عن  باالستبدالت  المقصودة  المحارف  من  عدد  أقصى  هو 
 kerning وألي وظيفة في الخط. مثًال: الخط الذي يحتوي على وظيفة قرن زوج محارف
feature فقط فيجب أن يضبط هذا الحقل على 2. وإذا كان الخط فيه وظيفة استبدال 
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 <f f i> التي فيها تستبدل سلسلة المحارف ligature feature محارف بمحرف مقرون
بـالمحرف المقرون <ffi> فيجب أن يضبط هذا الحقل على 3. هذا الحقل مفيد جداً في 
محركات فصل السطور المعقدة لتقرير كيفية ظهور هذه المحارف الختبار إذا باإلمكان 
 chaining السياقية  البدائل  ولربط  السطور.  فصل  في  تؤثر  التي  الوظائف  هذه  تغيير 

contextual lookups فإن طول المسار :
(المحرف المقصود) + (إدخال السلسلة الوظائف) + (سلسلة البدائل التي ستظهر) 

يجب أن تؤخذ بعين االعتبار. 
DefaultChar الحرف االفتراضي

عند استدعاء حرف معين (عبر لوحة المفاتيح) ولم يكم ذلك الحرف موجوداً في 
الخط، فإن ويندوز تزود هذا الحرف االفتراضي. إذا كانت قيمة هذا الحقل صفراً فالمحرف 
اليونيكود لهذا المحرف هو  االفتراضي، وإن لم يكن ترميز  رقم صفر يكون هو الحرف 
(األفضل  افتراضي.  كحرف  تعينه)  (الذي  الحرف  هذا  الويندوز  فسيستخدم  االفتراضي، 

ترك القيمة على0 ألن المحرف 0 ضروري في كل خط).
BreakChar (الكلمات والسطور) حرف فصل

هذا هو حقل رمز اليونيكود للمحرف الذي يستخدمه ويندوز كحرف حرف فصل 
وضبط  الكلمات  لفصل  يستخدم  الذي  الحرف  هو  فصل  وحرف  والسطور).  (للكلمات 

السطور في نص. أكثر الخطوط تحدد حرف المسافة <space> كحرف فصل كلمات. 
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Settings – Classification اإلعدادات – تصنيف الخطوط

 PANOSE لتغيير التشبيه Classification تستخدم صفحة أو تبويب التصنيف
(قيم مظهر الخط)، ولتحديد عائلة الخط.

 Format > Settings >) تصنيف  تبويب  ثم  ضبط  أمر  اختر  تنسيق  قائمة  من 
.(Classification

Classification – Weight (الثخانة) التصنيف – السمك
ثخانة  أو  السواد  درجة  (وهي  البصرية  (الوزن)  السماكة  إلى  القيمة  هذه  تشير 

أجسام الحروف) في الخط.
Classification – Width التصنيف – العرض

تشير هذه القيمة إلى التغير النسبي من المظهر الطبيعي المتناسب (نسبة العرض 
إلى االرتفاع) للخط كما يحددها مصمم الخط في المحارف.

مختلفة  رقمية  قيمة  له  يكون  أن  يمكن  الخط  في  حرف  كل  أن  مع  مالحظة: 
للمظهر different numeric aspect ratio فكل حرف في الخط من العرض العادي له 
نسبة مظهر طبيعي تساوي 1. عند إنشاء نمط جديد للخط له تصنيف عرض مختلف 
(إما عن طريق المصمم أو عن طريق أمر آلي في البرامج المختلفة) فنسبة مظهر طبيعي 
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للحروف في الخط الجديد تكون أكبر أو أصغر بنسبة مئوية قليلة من تلك التي في الخط 
.parameter specifies ذي العرض العادي، وهذا االختالف الذي يحدده هذا المعيار

Font-family عائلة الخط
هذه الحقول تصنيف لتصميم عائلة الخط.

رتبة الخط font class ورتبة الخط الفرعية font subclass هي قيم مسجلة 
بديل  خط  اختيار  في  استخدامها  يراد  الحقول  وهذه  خط.  عائلة  لكل   IBM قبل من 
عند عدم توفر الخط المطلوب (كأن تفتح وثيقة فيها خط/ خطوط ليست متوفرة على 
 font هي التحديد العام للصفات، ورتبة الخط الفرعية font class نظامك). رتبة الخط
subclass هي التحديد األدق. مزيد من المعلومات في هذا المجال موجود على الشبكة

 http://www.microsoft.com/typography/otspec/ibmfc.htm 

Font Design  سمات تصميم الخط

تحتوي على معلومات تخص طبيعة الخط وأنماطه (patterns, styles) كالتالي:

Regular حروف الخط لها ثخانة متوسطة معيارية ومظهر نمط اعتيادي.
Bold حروف الخط غامقة (سوداء).
Italic .upright الخط يحتوي على حروف مائلة، وإال فستكون قائمة
Underscore الخط منخفض الحروف.
Outlined الخط مفرغ، وإال سيكون مليئًا.
Strikeout حروف الخط مشطوبة (أفقيًا).
Negative الخط يعرض الحروف معكوسة (األسود أبيض واألبيض أسود)..
Oblique الخط يعرض الحروف مائلة(1) ميًال مجرداً (خيار غير مفعل).

للخط.  األصلي  التصميم  حول  معلومات  على  الحقول  هذه  مالحظات:(1)تحتوي 

(1) الفرق بين المائل Italic والمائل Oblique هو أن Italic هو مائل حقيقي ويكون نسخة من خط 
عادي Regular ويختلف الخط في تفصيالت األشكال عن العادي Regular (مثل عائلة التايمز) 

  .Strokes و Armsواألذرع Serifs والزوائد Counters كأشكال التجاويف
بينما Oblique هو نسخة ممالة Slanted أو Skewed من خط عادي Plain تمييًال زائفًا بدون   
أي تعديل. وال يكون نمطًا من عائلة فيها األنماط المختلفة. أو أن الخط هو مائل أصًال وليس 
له أصل عادي Regular أو Plain. يفضل ترك هذا الخيار Oblique. لذلك إذا اخترت النمط 
مائل Italic في برنامج مثل وورد لخط ال يوجد في عائلة متكاملة من األنماط فسيمّيله البرنامج 

. Oblique تمييًال مجرداً أو زائفًا
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سمات مائل وأسود تستخدم لتقرير ما إذا كان الخط صمم في األصل وفيه هذه الصفات، 
أم أن هناك محاكاة آلية ُتجرى على الخط إلنجاز هذه المظاهر. حقول الصفات منخفض 
ما تستعمل لإلشارة إلى أن الخط تزييني أو هو خط  ومعكوس ومفرغ ومشطوب نادراً 

.(Regular ألن البرامج غالبًا تجري هذه األنماط على الخط العادي) .لغرض خاص
إذا أشرت سمة عادي Regular فإن سمات أسود Bold ومائل Italic يجب أن 
تلغى من التأشير حتى لو كان سلوك الخط غير محدد. وهذه السمات أسود Bold ومائل 

 .Mac Style flags يجب أن تكون مماثلة في سمات أنماط ماكنتوش Italic
وفي حين أن اختيار سمة عادي Regular يتضمن أن كال سمتي أنماط ماكنتوش 
Mac Style flags (أسود Bold ومائل Italic) ملغيتين (وكذلك كما في سمات تصميم 

الخط  Font Design التي فوقها) والعكس ليس صحيحًا.
 Font  وكذلك سمتي تصميم الخط) Mac Style flags إن سمات أنماط ماكنتوش
Design أسود Bold ومائل Italic التي فوقها) قد تكونا ملغيتين ويجب أن تكون غير 
مؤشرة وهي ال تشير إلى الخط أي شيء هو إذا كانت سمة عادي Regular مؤشرة أم 
غير مؤشرة (كخط Arial Light يجب أن تكون جميع السمات غير مؤشرة، ألنه ليس 

.Arial لخط Regular الشكل العادي
Mac Style   سمات أنماط ماكنتوش

Bold اختر سمة أسود Bold إذا كان الخط أسود
Italic اختر سمة مائل Italic إذا كان الخط مائًال

Italic و مائل Bold اختر سمتي أسود Bold إذا كان الخط أسود مائًال
اختر بقية السمات حسب الحاجة.

الحظ أن حقول سمات أنماط ماكنتوش Mac Style يجب أن تتوافق مع سمات 
فوق  تقع   Font Design الخط  تصميم  سمات  وحقول   .Font Design الخط  تصميم 

 .Mac Style حقول سمات أنماط ماكنتوش
 <post> وقيم بوست Classification في تبويب تصنيف PANOSE قيم التشبيه

(1).italic أو مائل bold يتم تجاهلها في تقرير أن الخط أسود post في تبويب بوست

(1) كان هذا في اإلصدار 5.5.
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 RANGES مديات الترمـيز

Settings - Ranges - Overview اإلعدادات – الترميز – لمحــة

قسمان  يوجد  الخط  خيارات  إعدادات  نافذة  في  المديات  (تبويب)  صفحة  في 
وصفحات    (Unicode للغات  الموحد  الدولي  الترميز  (في  الحروف  بمديات  يتعلقان 

المحارف المستخدمة في الخط.
 Format > Settings >) من قائمة تنسيق اختر أمر إعدادات ثم تبويب مديات

.(Ranges

Unicode Character Ranges مديات حروف يونيكود

هذا الحقل يستخدم لتحديد المديات ranges أو الكتل blocks في نظام الترميز 
الدولي Unicode التي طاف الخط فيها (استعملها) في فهرسة المحارف mappings في 

 .Windows platform بيئة ويندوز
المحارف  ترميز  وصفحات   Content المحتوى  إصدار  على  المديات  هذه  تعتمد 
Layout المختار (اآلن يونيكود x.5). اضغط زر تحرير Edit لتعديل هذا الحقل عبر نافذة 
 Calculate أو اضغط زر احسب Unicode Character Ranges مديات حروف يونكود

لتوليد القيم المختارة. 
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(مالحظة التأشيرات التي تصف اختيار مدى ترميز معين من نافذة مديات حروف 
.(1)(Ranges) في تبويب x يكافئ عالمات Unicode Character Ranges يونكود

Code Page Character Range مدى حروف صفحات الترميز
في   code pages (للمحارف)  الترميز  صفحات  لتحديد  يستخدم  الحقل  هذا 
نظام الترميز الدولي Unicode التي طاف الخط فيها (استعملها) في فهرسة المحارف 

 .Windows platform في بيئة ويندوز mappings
المحارف  ترميز  وصفحات   Content المحتوى  إصدار  على  المديات  هذه  تعتمد 
Layout المختار (اآلن يونيكود x.5). اضغط زر تحرير Edit لتعديل هذا الحقل عبر نافذة 
 Calculate أو اضغط زر احسب Unicode Character Ranges مديات حروف يونكود

لتوليد القيم المختارة. 
(مالحظة: التأشيرات التي تصف اختيار صفحة ترميز معينة من نافذة حروف صفحات 

.(2)(Ranges) في تبويب x يكافئ عالمات Code Page Character Range الترميز

إذا كنت تريد تصميم خط عربي فيجب أن تختار فهرسات الترميز من المديات التالية:  (1)
1- المدى األساسي Basic Arabic الذي يمثل الحروف العربية مجردة.  

2- مدى التمثيالت Arabic Presentation Forms-B الذي يمثل أشكال الحروف العربية بحسب   
مكانها في الكلمة. هذان المديان ضروريان لتمثيل الحرف المنفصل، مثًال: حرف الضاد المنفرد 
(ض) isol أخذ ترميزين: له فهرسة من المدى األساسي Basic Arabic (المجرد): وله فهرسة من 

مدى التمثيالت Arabic Presentation Forms-B كما في الجدول : 
على كل حال زر Calculate يسجل كل المديات التي تفهرس فيها محارفك بشكل آلي:  

صورة 
المحرف

الترميز
 صفة 
المحرف

اسم المحرف (قد يستعمل كاسم بوست سكريبت 
للمحرف)

ARABIC LETTER DADمجرد0636$ض
$FEBDمنفصلARABIC LETTER DAD ISOLATED FORM

ARABIC LETTER DAD ISOLATED FORMنهائيFEBE$ ض
ARABIC LETTER DAD INITIAL FORMابتدائيFEBF$ض 
ARABIC LETTER DAD MEDIAL FORMمتوسطFEC0$ ض 

3- أما المدى Arabic Supplemant فهو أشكال مجردة لجدول ملحق لحروف عربية تستخدمها   
لغات غير عربية، ال تقلق بشأنها.

4- وأما المدى Arabic Presentation Forms-A فهو يمثل أشكال الحروف العربية بحسب مكانها   
في الكلمة لحروف عربية تستخدمها لغات غير عربية، مثل الفارسية واألوردو والكردية وغيرها.

 Arabic و Arabic 1256 :التالية Code Pages للخطوط العربية يجب اختيار صفحات المحارف  (2)
.Arabic (ASMO) 708 864 و
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 Unicode Character اإلعدادات – الترميز – مديات حروف يونيكود
Ranges

Unicode Character Ranges مديات حروف يونيكود
هذا الحقل يستخدم لتحديد المديات أو الكتل blocks في نظام الترميز الدولي 
Unicode التي يطوف الخط فيها (يستعملها) في الفهرسة mappings في بيئة ويندوز 

 .Windows platform
فهذا معتبر في عمليات الخط وظيفيًا.  إذا كان مدى من مديات يونيكود مختاراً 
وتقرير الوظيفية متروك لمصمم الخط، ومع ذلك فمجموعة الحروف المختارة يجب أن 
لمحرف من  تكون وظيفية حسب المديات كلما كان ذلك ممكنًا. (أي ال تضف ترميزاً 

مدى ال تحتاجه في الخط … ).

يستخدم هذا الحقل لتحديد (كتل blocks) أو مديات ranges التي طاف بها الخط 
لترميز محارفه لبيئة ويندوز. تعتمد هذه المديات إصدار المحتوى Content وصفحات 
ترميزالمحارف Layout المختار (اآلن يونيكود x.5). اضغط زر تحرير Edit لتعديل هذا 
زر  اضغط  أو   Unicode Character Ranges يونكود  حروف  مديات  نافذة  عبر  الحقل 
احسب Calculate لتوليد القيم المختارة. (مالحظة التأشيرات التي تصف اختيار مدى 

.Unicode Character Ranges رموز ترميز من نافذة مديات حروف يونكود
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 Settings - Ranges اإلعدادات – الترميز – مدى حروف صفحات الترميز
- Code Page Character Range

هذا الحقل يستخدم لتحديد صفحات الترميز code pages في نظام الترميز الدولي 
Unicode التي يطوف الخط فيها (يستعملها) في الفهرسة mappings في بيئة ويندوز 
Windows Sym- إذا كانت بيئة الفهرسة هي رموز مايكروسوفت .Windows platform
.Symbol Character Set (طقم خط رموز) فيجب اختيار مجموعة حروف الرموز bol

إذا كانت صفحة من صفحات الترميز مختارة فهذا معتبر في عمليات الخط وظيفيًا. 
وتقرير الوظيفية متروك لمصمم الخط، ومع ذلك فمجموعة الحروف المختارة يجب أن 
تكون وظيفية حسب صفحات الترميز كلما كان ذلك ممكنًا. (أي تناسب بيئة الفهرسة 

.( …code pages مع صفحات الترميز Mapping Platform

خاص. معنى  لها   Symbol character sets الرموز  حروف  مجموعات  مالحظة: 
إذا كانت مجموعة حروف الرموز Symbol character set مختارة وملف الخط يحتوي 
 0xF000 - 0xF0FF فكل الحروف في المدى من Windows Symbol على يئة ترميز
(متضمنة) ستسخدم في ترقيم مجموعة حروف الرموز. إذا لم تكن صفحة رموز المحارف 
code page هذه غير مختارة فأي حرف موجود في المدى لن يرقم كحرف في مجموعة 

 .symbol character set حروف الرموز
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Settings - Panose اإلعدادات – تشبيه

 PANOSE التشبيه

هذه الصفحة تحتوي على صفحات تلزم في استخدام خطوط تروتايب على طابعات 
بوست سكريبت. من قائمة تنسيق اختر امر إعدادات ذم انقر تبويب تشبيه:

(Format > Settings > Panose)

والخواص  الصفات  حيث  من   typefaces الخطوط  لوصف  تستخدم  الحقول  هذه 
ولها  مشابهة  خواص  لها  أخرى  بخطوط  الخط  لربط  تستخدم  الخواص  وهذه  البصرية. 
أسماء أخرى (وغير متطابقة تمامًا). وثيقة تقييم التشبيه تفصل المواصفات التي تحدد 

 .PANOSE numbers أرقام التشبيه
http://www.panose.com/ انظر
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Font Properties مواصفات خط

هي المعلومات العامة حول خط ما، تجدها في نافذة مواصفات خط من قائمة خط. 
.(Font > Font Properties)

األخرى  المعلومات  على  تعتمد  ولكنها  مباشرة  تعديلها  يمكن  ال  الحقول  هذه   
المرتبطه بها في الخط.

NumGlyphs
هو عدد المحارف في الخط.

maxPoints
العدد األكبر للنقط في محرف غير تجميعي (بسيط).

maxContours
العدد األكبر للمنحنيات في محرف غير تجميعي (بسيط).

maxCompositePoints
العدد األكبر للنقط في محرف تجميعي.
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maxCompositeContours
العدد األكبر للمنحنيات في محرف تجميعي.

maxZones
غير   twilight zone (Z0) الوسيطة  النقط  تعليمات  كانت  إذا   1 القيمة  تكون 
 twilight zone (Z0) الوسيطة  النقط  تعليمات  كانت   2 القيمة  وتكون  مستخدمة، 

مستخدمة؛ يجب ضبط هذه القيمة على 2 في أكثر الحاالت.
maxTwilightPoints

.twilight zone (Z0) (1)العدد األكبر من النقط المستخدمة في النقط الوسيطة
maxStorage

Storage Area locations عدد مواقع الحفظ
maxFunctionDefs

FDEFs عدد معرفات الوظائف
 maxInstructionDefs

IDEFs عدد معرفات التعليمات
maxStackElements

إلى  باإلضافة   ،CVT وبرامج الخط  يشمل  وهذا  التكديس.  لعناصر  األكبر  العدد 
تعليمات كل محرف.

maxSizeOfInstructions
العدد األكبر لتعليمات المحرف بالبايت.

maxComponentElements
العدد األكبر للمكونات التي تعود إلى المستوى األعلى «top level»ألي محرف 

 .composite glyph تجميعي
maxComponentDepth

العدد األكبر لمستويات التكرار recursion، 1 للمكونات البسيطة.
X Minimum for all glyph bounding boxes

المحور  على  المحارف  لجميع  بالمحرف  المحيط  المربع  لقيمة  األدنى  الحد 
السيني.

(1) المناطق Zones مشروحة بإيجاز في القسم الثالث: معجم مصطلحات تصميم الخطوط، وهي ال 
.TrueType Interpreter تعني مصمم الخطوط كثيراً، والمناطق تتعلق بمفسر تروتايب
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Y Minimum for all glyph bounding boxes
المحور  على  المحارف  لجميع  بالمحرف  المحيط  المربع  لقيمة  األدنى  الحد 

الصادي.
X Maximum for all glyph bounding boxes

المحور  على  المحارف  لجميع  بالمحرف  المحيط  المربع  لقيمة  األعلى  الحد 
السيني.

Y Maximum for all glyph bounding boxes
المحور  على  المحارف  لجميع  بالمحرف  المحيط  المربع  لقيمة  األعلى  الحد 

الصادي.
للمحارف  فقط  bounding box valuesتحسب  المحيط  المربع  ِقيم  مالحظة: 

التي فيها منحنيات.
advanceWidthMax

أكبر قيمة لعرض محرف.
minLeftSideBearing

أصغر قيمة لإلزاحة اليسرى
minRightSideBearing

أصغر قيمة لإلزاحة اليمنى
xMaxExtent

أكبر قيمة امتداد (؟) محرف.
usFirstCharIndex

-Win أدنى نقطة ترميز في فهرس اليونيكود في هذا الخط، ووفقًا لبيئة الترميز
التي  الخطوط  ولمعظم   .Windows Symbol أو   (dows Unicode BMP (UCS-2
تتوافق مع ويندوز آنسي Win-ANSI أو صفحات المحارف األخرى، تكون هذه القيمة 

 .0x0020
usLastCharIndex

-Win أعلى نقطة ترميز في فهرس اليونيكود في هذا الخط، ووفقًا لبيئة الفهرسة
dows Unicode BMP (UCS-2) أو Windows Symbol. هذه القيمة تعتمد على أي 

من مجموعات الحروف يدعم هذا الخط. 
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 TOOLS قائمة أدوات

Glyph Transformer (1)محـول المحارف

 Tools) .للتحويالت من قائمة أدوات wizard (أمر كلي) تستطيع اختيار مشّغل
Glyph Transformer <). تحويالت المحارف هي نصوص تنفيذية لتغيير شكل وحجم 
المحارف، وألتمتة العمليات المكرورة، ويمكنه إجراء تحويالت جماعية Batch على كل 

الخط أو على محارف مختارة. 

لدى فونت كرييتور أكثر من 40 نصًا تنفيذيًا قويًا. هذه النصوص تسمح لك بتغيير 
الخط إلى إصدار مائل italic أو أسود bold. والنصوص األخرى توسع مدى الخط بإضافة 
المقرونة  المحارف  أو  الفييتنامية،  أو  الشرقية،  األوروبية  أو  الموسعة،  اليونانية  الحروف 
Ligatures، أو األحرف الكبيرة المصغرة Small Capitals، والمزيد… وكل نص تنفيذي 

يحتوي على مالحظات توصيفية وتعليمات استخدامها.
هذه النصوص يمكن أن تعدل وفقًا الحتياجاتك، يمكنك تأليف نص تنفيذي اختياري 
تحويالت.  حوار  مربع  من  األيسر  القسم  في  المتاحة  الوظائف  قائمة  من  األوامر  بإضافة 
احفظ هذه النصوص الستخدامها الحقًا بالضغط على زر حفظ، وقم بتحميل نص تنفيذي 

(1) يعادل هذا األمر أمر العمليات اآللية Actions في فونت الب.
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باستخدام أيقونة مجلد. اضغط زر موافق لتنفيذ النص المحمل الحالي على المحرف الحالي 
في تافذة تحرير محرف، أو على المحارف المختارة، أو على كل محارف الخط.

التحويالت، ألن هذه  استخدام مشّغل  المحارف قبل  احفظ الخط وانسخ  فائدة: 
العملية ال تراجع عنها.

معلومة: إذا كنت تريد استغالل هذه الوظيفة ألقصى مدى ممكن، فنحن نشجعك 
على قراءة وثيقة استخدام محول المحارف Using Glyph Transformations المتاحة 

http://www.high-logic.com/fcptutorials.htm1 :في موقعنا على الشبكة
مالحظة: مشغل التحويالت Transform wizard ليس متاحًا في النسخة المنزلية 

من فونت كرييتور.
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 AUTO METRICS قياسات آلية

AutoMetrics - Glyph Selection قياسات آليـة – اختيار المحـارف

عن طريق مشغل القياسات اآللية يمكنك توليد اإلزاحات للمحارف المختارة. اختر 
 .(Tools > Automatic Metrics) .أمر قياسات آلية من قائمة أدوات

الخط  في  الموجودة  محارف  نافذة  رؤية  يمكنك  المشغل  من  األيسر  القسم  في 
الذي تعمل عليه. والقسم األيمن هو النافذة التي ستحتوي على المحارف التي تختارها 

لتعديل.

استخدم األزرار الموجودة بين النافذتين لنقل المحارف: 
• السهم األعلى ينقل كل المحارف من النافذة اليسرى إلى اليمنى. وهذا مفيد 
عندما تريد تعديل عدة محارف مرة واحدة. وما ال تريده من المحارف يمكن 

إرجاعها إلى النافذة اليسرى.
اليمنى  إلى  اليسرى  النافذة  من  المختارة  المحارف  فقط  ينقل  الثاني  • السهم 
غير  لالختيار   Ctrl اضغط  ويندوز  نظام  في  كما  االختيار  وأسلوب  لتعديلها. 
عند  المفتاحين  ضغط  ويمكن  المتصل  لالختيار   Shift واضغط  المتصل، 

الحاجة.
اليسرى.  إلى  اليمنى  النافذة  من  المختارة  المحارف  فقط  ينقل  الثالث  • السهم 

ربما كانت إزاحات هذه المحارف ال تحتاج إلى تعديل.
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• السهم األسفل ينقل كل المحارف من النافذة اليمنى إلى النافذة اليسرى. 
على  التعديل  تنفيذ  يمكن  حيث  التالية  الصفحة  إلى  يأخذك    •Next التالي زر 

اإلزاحات. 

AutoMetrics - Metrics قياسات آليـة – القياسـات

في هذه النافذة يمكنك وضع القيم للمسافة البيضاء قبل وبعد المحارف المختارة، 
بالضبط،   left side bearing اليسرى اإلزاحة  إلدخال قيمة   fixed خيار ثابت اختر  أو 

وقيمة عرض المحرف advance width بالضبط للمحارف المختارة.

إذا اخترت خيار محسوب Calculated فإن المسافة البيضاء قبل وبعد المحارف 
المختارة ستعدل.

إذا اخترت خيار ثابت Fixed فإن قيمة اإلزاحة اليسرى left side bearing وقيمة 
عرض المحرف advance width ستعدل.

الحروف)  المحارف (صندوق  استطالع  نافذة  لللعودة إلى   Finish إنهاء اضغط زر 
للتحقق من النتيجة.

9 والني  مالحظة: خيار ثابت Fixed مفيد لألرقام digit characters من 0 – 
يجب أن يكون لها عروض متساوية.

هو  يتغير  ما  تتغير،  لن  محرف  تحرير  نافذة  في  المحارف  مواضع  مالحظة: 
اإلزاحات.
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فائدة: في نافذة تحرير محرف يمكنك التنقل من محرف إلى محرف سابق ومحرف 
الحق بالضغط على األسهم الزرقاء (تقدم ورجوع) والتي هي موجودة على شريط أدوات 

الرسم، وذلك للتحقق من النتائج وعمل الضبط الالزم.

 AUTOKERN قرن حروف آلي

AutoKern - Setup قرن حروف آلي – إعدادات

عن طريق مشّغل قرن حروف آلي Automatic Kerning wizard يمكنك توليد 
أزواج قرن الحروف لمحارف مختارة.

.( Tools > AutoKern) من قائمة أدوات اختر أمر قرن حروف آلي
 تحذير: مع إمكانية إضافة أزواج القرن لخطوط الرموز، ولكن ال ينصح بذلك.

اختيار زوج القرن
 Automatic Kerning اآللي  القرن  مشغل  في  ستسخدم  التي  المحارف  اختر 

wizard يدويًا، أو اجلبها load من ملف.
الرموز  خطوط  في  متاحًا  ليس  ملف  خيار  من  قرن  أزواج  جلب  أمر  مالحظة: 

.symbol fonts
أزواج القرن الموجودة (في الخط)

اختر الحقل المناسب.
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يأخذك زر التالي Next إلى النافذة التالية حيث يمكنك اختيار المحارف أو استيراد 
(جلب) أزواج القرن من ملف.

مالحظة: مشغل القرن اآللي Automatic Kerning wizard غير متاح في النسخة 
المنزلية من فونت كرييتور. 

AutoKern - Import قرن حروف آلي – جلب

تستخدم هذه الخطوة لجلب أزواج القرن من ملف. اضغط زر […] الختيار الملف 
الذي يحتوي على أزواج القرن

.

فائدة: هناك عدة ملفات أزواج القرن موجودة في مجلد القرن في مجلد البرنامج.
قيمة  أو   ASCII حرف  هو  األول  كـالتالي: <المحرف  التنسيق  يكون  أن  يجب 
يونيكود><المحرف الثاني هو حرف ASCII أو قيمة يونيكود><رجوع أو مسافة><بقية 

السطر متجاهلة>.
 First Glyph ASCII Character or Unicode Value><Second Glyph>
 ASCII Character or Unicode Value><carriage return or space><The rest

<of the line is ignored
ألن الحرف \ يستعمل كسابقة لقيم اليونيكود السادس عشرية، فحرف اآلسكي \ 

يجب أن يكون مكرراً مرتين للتمييز بينهم. مثـًال:
\\\2019 is a \ followed by a quoteright
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\20195 is a quoteright followed by digit 5.
فائدة: لتوليد ملف أزواج قرن الحروف مع قائمة بأزواج القرن من ملف آخر، افتح 
كنص  حفظ  زر  واضغط  تنسيق  قائمة  من  القرن  ناقذة  إلى  واذهب  المعين  الملف  هذا 

.Save as Text
يأخذك زر Next التالي إلى النافذة التالية.

AutoKern - Glyph Selection قرن حروف آلي – اختيـار المحـارف

تستخدم هذه الخطوة الختيار المحارف يدويًا. وهي تستخدم في الخطوات التالية 
في هذا المشغل اآللي للقرنAutomatic Kerning wizard. في النافذة اليسرى يمكنك 
اخترتها  التي  المحارف  ستحتوي  اليمنى  والنافذة  الخط.  في  الموجودة  المحارف  رؤية 

لتعديل أزواج القرن فيها
.

استخدم األسهم الموجودة بين النافذتين لنقل المحارف: 
السهم األعلى•  ينقل كل المحارف من النافذة اليسرى إلى اليمنى. وهذا مفيد 
عندما تريد تعديل عدة محارف مرة واحدة. وما ال تريده من المحارف يمكن 

إرجاعها إلى النافذة اليسرى.
اليمنى  إلى  اليسرى  النافذة  من  المختارة  المحارف  فقط  ينقل  الثاني•   السهم 
غير  لالختيار   Ctrl اضغط  ويندوز  نظام  في  كما  االختيار  وأسلوب  لتعديلها. 
عند  المفتاحين  ضغط  ويمكن  المتصل  لالختيار   Shift واضغط  المتصل، 
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الحاجة.
السهم الثالث•  يعيد المحارف المختارة فقط من النافذة اليمنى إلى اليسرى. 

ربما كانت أزواج قرن هذه المحارف ال تحتاج إلى تعديل.
السهم األسفل•  ينقل كل المحارف من النافذة اليمنى إلى النافذة اليسرى. 

ألزواج  آلي  قرن  إجراء  يمكنك  حيث  التالية  النافذة  إلى  التالي   Next زر يأخذك 
القرن.

AutoKern - Kern قرن حروف آلي – القــرن

في هذه الخطوة أدخل قيم المسافة البيضاء بين المحارف والقيمة الدنيا المطلقة 
للقرن.

محرفين  بين  بها  ينصح  التي  القيمة  هي  المحارف  بين  البيضاء  المسافة  قيمة 
(لتكون مفروضة بشكل دائم). والقيمة الدنيا المطلقة للقرن تستخدم لتجاهل قيم زوج 
 Allow for positive موجبة قرم  بقيم  سماح  خيار:  اختر  القيمة.  هذه  من  أقل  قرن 
kerning values إذا قبلت قيمًا موجبة ألزواج القرن. في هذه الصفحة (النافذة) تستطيع 

تقرير أي من أزواج القرن الموجودة يجب أن يغير.
اضغط زر Next التالي لمعاينة النتيجة في النافذة التالية. 

AutoKern - Preview قرن حروف آلي – معاينة

في هذه النافذة يمكنك معاينة موجز ألزواج القرن المحسوبة (بحسب القيم التي 
أدخلتها أو عدلتها).
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اضغط زر إنهاء Finish إذا قبلت نتائج أزواج القرن الجديدة، وإال فاضغط زر عودة 
.Cancel أو إلغاء Back

مالحظة: مشغل قرن حروف آلي Automatic Kerning wizard غير متاح في 
النسخة المنزلية من فونت كرييتور.
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 AUTONAMING تسمية آلية

AutoNaming - Font Family Name تسـمية آلية – اسـم عائلة الخط

مع إمكانية تغيير حقول أسماء الخطوط بواسطة نافذة تسمية من قائمة تنسيق؛ 
التسمية  عملية  يؤتمت   AutoNaming wizard اآللية التسمية  مشغل  استخدام  لكن 

.(Tools > AutoNaming) اآللية. من قائمة أدوات اختر أمر تسمية آلية

 English - United States للغة  األسماء  حقول  بتحديث  سيقوم  المشغل  هذا 
 English واإلنكليزية  (Unicode or Symbol ورموز يونيكود  (لبيئتي  للمايكروسوفت 
نافذة  في  المتوفرة  األخرى  والحقول   .Macintosh Roman رومان  ماكنتوش  لبيئة 
 Full واالسم الكامل للخط Font subfamily name التسمية: االسم الفرعي لعائلة الخط
font name للمايكروسوفت (لبيئتي يونيكود ورموز Unicode or Symbol) ستحدثان 

.subfamily.dat أيضًا. هذه الحقول من ملف تنسيق
تصميم  حقول  من  مأخوذ   Font subfamily name الخط لعائلة  الفرعي  االسم 
 Font من أمر ضبط الخط Metrics في نافذة (تبويب) قياسات Font Design الخط

Settings من قائمة تنسيق.
يأخذك زر Next التالي إلى النافذة التالية حيث يمكنك إجراء تعديالت لحقول 

التسمية األخرى.
مالحظة: حقول تصميم الخط Font Design لن ُتحّدث إذا اخترت اسم الفرعي 

لعائلة الخط Font subfamily name مختلف في المشغل.
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 AutoNaming - Suggested تسـمية آلية – حقول تسمية مقترحة
Name Fields

 Font في هذه النافذة تمأل حقول التسمية المقترحة لـ: االسم الفرعي لعائلة الخط
النافذة  في  أدخلت  كما   Full font name للخط  الكامل  واالسم   subfamily name

السابقة.
 Tools > Options) في تبويب تسمية في أمر خيارات برنامج من قائمة أدوات
 Font هناك مربع موسوم بمسار اإلصدار: استخدم أصدار مراجعة اإلصدار (> Naming

revision الموجود في تبويب الترويسة.
 Version String: use Font revision -> Version from Font Settings -> 

.Header page
 Font revision Version إذا كان هذا المربع مؤشراً فإن إصدار مراجعة اإلصدار
من نافذة ضبط الخط Font Settings باختيار أمر إعدادات من قائمة تنسيق ثم ترويسة. 
(Format > Settings > Header) يكون هو المستخدم لتنسيق مسار اإلصدار المقترح. 
وإذا لم يكن هذا المربع مؤشراً فمسار اإلصدار الحالي هو المستخدم. الحقل المعدل من 

نافذة (تبويب) تبويب ترويسة Header يستخدم في إضافة التاريخ إلى مسار اإلصدار.
انظر المعلومات السابقة في الدليل حول نافذة تسمية Naming، مع األخذ بعين 

االعتبار المسائل القانونية في هذه الحقول.
إلغاء  أو   Back عودة زر  فاضغط  وإال  الجديدة،  القيم  قبولك  عند  إنهاء  زر  اضغط 

 .Cancel
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Import Image جلب صـورة

يمكن اختيار أمر جلب صورة من قائمة أدوات (Tools > Import Image) عندما 
تكون في نافذة تحرير محرف Glyph Edit window أو اختر األمر من القائمة السياقية 

بالضغط على الزر األيمن للفأرة في أي مكان من نافذة تحرير محرف.

عندما تنقر زر تحميل Load سيفتح مربع حوار حسيث يمكنك من فتح ملف 
صورة ( األبعاد التي ينصح بها للصورة هي بين 100× 100 إلى 500 × 500 بيكسل). 
ستحول  التي  الصورة  وهناك  الحوار،  مربع  من  األيسر  القسم  في  ستعرض  الصورة  هذه 
الصورة البتية إلى منحنيات في النافذة اليمنى. هناك بعض المرشحات وبعض العمليات 

يمكنك تطبيقها على الصورة المصدر قبل الشروع في تحويلها.
صورة  إلى  ملونة  صورة  لتحويل  يستخدم   Threshold level العتبة  مستوى 
أسود وأبيض. ومستوى العتبة Threshold level هو قيمة الدرجات الفاتحة التي هي 
فوق األلوان التي ستصبح سوداء. فكل األلوان التي لها درجات فاتحة فوق مستوى العتبة 
المحدد ستصبح سوداء. وعلى مستوى عتبة مقداره 1 كل الأللوان ما عدا األبيض ستصبح 

سوداء.
أشر على خيار صورة سالبة Negative image لعكس الصورة.
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تآكل  خيار  (انتشارها).  اللونية  العناصر  بتوسيع  يقوم   Dilation توسيع  خيار 
erosion يقوم بتقليص العناصر اللونية (انحسارها). ومقادير االنتشار واالنحسار تعتمد 

على القيم التي تحددها في الحقل األيمن.
استخدم مرشح تنعيم Smooth Filter لتنعيم حواف الصورة. وهذا بالطبع يقلل 

عدد النقط في المنحني المولد.
عند ضبط خيار صيغة الجلب Import Mode على شف Trace فإن الصورة 
ستتحول إلى منحنيات، وهذا هو الخيار الذي بنصح به. وفي حال أنك ال تريد منحنيات 
 (pixel fonts والخطوط البيكسلية bar code fonts خصوصًا لخطوط الرموز الخطية)

.Pixels على بيكسالت Import Mode اضبط صيغة الجلب
أشر مربع خيار افتراضي Default لحفظ الخيارات الحالية كقيم افتراضية لكل 
صورة جديدة. هذه الخيارات تستخدم كذلك عند لصق صورة من الحافظة. ضغط زر إلغاء 

سيحتفظ بخيارات الجلب الموجودة.
استخدم تبويب محرف Glyph لموضعة وتحجيم المنحنيات المولدة.

عند ضغط زر توليد Generate تبدأ عملية التحويل.
فائدة: تستطيع لصق صورة من الحافظة أو سحب وإفالت drag and drop صورة 

من مستكشف ويندوز إلى نافذة استعراض المحارف وإلى نافذة تحرير محرف.
 .composite glyphs مالحظة: ال يمكن جلب صور إلى المحارف التجميعية

Import Vector Image جلب صـورة منحنيات

محرف  تحرير  نافذة  تكون  عندما  أدوات  قائمن  من  صورة  جلب  اختيار  يمكن 
نشطة، أو يمكن اختيارها من القائمة السياقية بالضغط على الزر األيمن للفأرة. عندما 

تفتح ملف صورة متجهات vector (منحنيات)، فإنه سيجلب فوراً إلى فونت كرييتور.
فائدة: يمكنك لصق الصورة المتجهة (المنحنيات) من الحافظة أو بسحب وإفالت 
الصورة/ الصور من مستعرض ويندوز explorer إلى نافذة استعراض المحارف أو نافذة 

تحرير محرف.
مالحظة: ال يمكنك جلب صور إلى المحارف التجميعية.
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TrueType Collection مجمـوعة تروتايب

ملف مجموعة تروتايب هو خط تروتايب أو أكثر مدمجة في ملف واحد. 
استخالص  مشغل  نافذة  لك  لتفتح   TTC استخالص أمر  اختر  أدوات  قائمة  من 
 Extract TrueType Fonts from TrueType خطوط تروتايب من مجموعة تروتايب

Collection wizard الذي يمكنه استخالص هذه الخطوط.

Source file الملف المصدر
اختر ملف مجموعة تروتايب

Destination folder الملف المقصد
خطوط تروتايب المستخلصة ستحفظ في هذا الملف.

Destination file prefix بادئة الملف المقصد
الملفات المستخلصة تبدأ بهذه البادئة.

اختر  تروتايب.  مجموعة  في  الموجودة  تروتايب  ملفات  كل  رؤية  تستطيع  هنا 
 .Finish الخطوط التي تريد استخالصها ثم اضغط زر إنهاء
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External Tools األدوات الخارجية

أسرع طريقة للوصول إلى مجلد الخطوط في النظام Fonts folder، أو إلى بريمجة 
Launch Externals اختر أمر إطالق أدوات خارجية Character Map خارطة الحروف
.(Tools > Launch Externals) .من قائمة أدوات واختر األداة التي ترغب في فتحها

 PRINTING الطبـاعة

Printing - Print Font الطبـاعة– طباعة خـط

اختر طباعة من قائمة ملف (File > Print). هذا الخيار Print Font متاح عندما 
النشطة  هي  محرف  تحرير  نافذة  كانت  وإذا  نشطة.  المحارف  استعراض  نافذة  تكون 

.print a glyph ستستطيع أن تطبع محرفًا

تستطيع اختيار نوع معلومات الخط التي تريد طباعتها.
المحارف.  ·

خواص الخط.  ·
أزواج القرن.  ·

Print Glyphs طباعة محارف
يطبع جميع المحارف في خط.

 Print Properties طباعة خواص الخط
.Font Properties window يطبع جميع الحقول في نافذة خواص خط

Print Kerning pairs طباعة أزواج القرن
 Kerning القرن  نافذة  في  الموجودة  وتلك  خط،  في  القرن  أزواج  جميع  يطبع 

 .window

Printing - Print Glyph الطبـاعة– طباعة محـرف

اختر طباعة من قائمة ملف (File > Print) لطباعة محرف واحد. هذا الخيار متوفر 
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إذا كانت نافذة تحرير محرف هي النشطة.
 print وإذا كانت نافذة استعراض المحارف هي النشطة ستستطيع أن تطبع خطًا

.a font

واإلزاحات،  والنقط،  الشبكة،  بطباعة  لك  ستسمح  األمر  هذا  في  الطباعة  خيارات 
وتستطيع اختيار ملء المنحنيات.
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FONT VALIDATION التحقق من (صالحية) خــط

Font Validation - Setup التحقق من خـط - إعداد

 Font Validation يمكن أن يكون تصميم المحارف معقداً. مشغل التحقق من خط
wizard متاح في قائمة خط (Font > Validate ). وهو يعرف بالمشاكل الكامنة العادية، 
وإذا أمكن، فهو يرشدك إلى مكان المشكلة (محارف، منحنيات، إحداثيات). وهو يتحقق 

من مشاكل كل المحارف ويصحح المشاكل المتتبعة اختياريًا.
في  (الموجودة   validation test التحقق  فحوص  تحديدات  شرح:  يلي  فيما 

المشّغل):

Duplicate components مكونات مكررة
محرفين  وفيها  التجميعية  المحارف  من  التحقق  عند  المشكلة  بهذه  ستخبر 

متطابقين (أعضاء) أو أكثر. (أي تكرار عضو محرف تجميعي).
Empty components مكونات فارغة

ستخبر بهذه المشكلة عند التحقق من المحارف التجميعية ومكونة من محارف 
(أعضاء) فارغة.

Duplicate contours تكرار المنحنيات
منحنيين  وفيها  البسيطة  المحارف  من  التحقق  عند  المشكلة  بهذه  ستخبر 
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متطابقين أو أكثر.
Contours with one or two points منحنيات بنقطة واحدة أو نقطتين

ستخبر بهذه المشكلة عند التحقق من المحارف البسيطة وفيها نقطة أو نقطتين 
فقط.

Off-curve extreme coordinates خروج كبير لنقط خارجة عن المنحني
هذا الفحص يتأكد من وجود جميع النقط الخارجة عن المنحنيات أنها في داخل 
المربع المحيط bounding box بالمحرف. سواء المربع المحيط المحلي local لمنحني 
معين، أو الكلي global للمحرف كله. تستطيع التآلف مع هذه الوظيفة عبر نافذة خيارات 
.( Tools > Options > Validation) برنامج، ثم تبويب التحقق وذلك من قائمة أدوات

الصورة اليسرى تظهر مستطيلين أحمرين، المستطيل األكبر هو المربع المحيط 
 local والمستطيل األصغر هو المربع المحيط المحلي ،global bounding box الكلي
bounding box، وهو بين سلسلة نقط على منحني – نقط خارجة عن منحني - نقط 
 bounding على منحني. كال النقطتين الخارجتين تقعان خارج حدود مربعهما المحيط
box . عند تأشير خيار تتبع محلي في نافذة (Tools > Options > Validation ) تظهر 
Add on- الصورة اليمنى نتيجة ضغط زر إضافة نقط على المنحني ذي الخروج الكبير

 .Validation toolbar في لوح التحقق curve extremes
Redundant points نقــط فائضة

ستخبر بهذه المشكلة عند التحقق من المحارف البسيطة وفيها نقط فائضة .
Duplicate knots عقد مكررة

ستخبر بهذه المشكلة عند التحقق من المحارف البسيطة وفيها منحنيات أو نقط 
متجاورة لها نفس اإلحداثيات (نقط فوق بعضها بعضًا) لكن إحداهما نقطة على المنحني 

واألخرى نقطة خارجة عن المنحني.
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Intersecting coordinates إحداثيات متقاطعة
ستخبر بهذه المشكلة عند التحقق من المحارف التجميعية وفيها محارف أعضاء 
glyph members متقاطعة، وكذلك عند التحقق من المحارف البسيطة وفيها منحنيات 

تتقاطع مع بعضها بعضًا. تجنب تقاطع المنحنيات ما أمكن.
مالحظة: محركات بوست سكريبت المستوى الثاني القديمة ال تدعم المنحنيات 
 Older PostScript Level 2 drivers do not support overlapping المتراكبة 

.contours
Contours with unknown direction منحنيات باتجاه غير معلوم

لها  منحنيات  وفيها  البسيطة  المحارف  من  التحقق  عند  المشكلة  بهذه  ستخبر 
اتجاهات غير معلومة.

Contours with incorrect direction منحنيات باتجاه غير صحيح
لها  منحنيات  وفيها  البسيطة  المحارف  من  التحقق  عند  المشكلة  بهذه  ستخبر 
موافقًا  باألسود  ستمأل  التي  المنحنيات  اتجاه  يكون  أن  يجب  صحيحة.  غير  اتجاهات 
لعقارب الساعة. وإذا أردنا أن نعمل منطقة بيضاء داخل منحني موجود فيجب أن نجعل 

اتجاه المنحني الجديد بعكس عقارب الساعة.
مالحظة: هذا الفحص لن ُيجرى إذا كانت أخبرت بوجود المشاكل التالية: تكرار 
 Intersecting coordinates متقاطعة  وإحداثيات   Duplicate contours المنحنيات 

.Contours with unknown direction ومنحنيات باتجاه غير معلوم
فونت  من  المنزلية  النسخة  في  متوفرة  غير  خط  من  التحقق  وظيفة  مالحظة: 

كرييتور.

Font Validation - Results التحقق من خـط - النتـائج

كل  في  تظهر  الخط  مشاكل  فبقية   validation خط  من  التحقق  عملية  بعد 
المحارف. ويمكن حفظها في ملف اختياريًا.
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مالحظة: وظيفة التحقق غير متوفرة في النسخة المنزلية من فونت كرييتور.

 TESTING AND INSTALLING FONTS تجربة وتنصيب خـطوط

MainType برنامج مين تايب

 font manager قوي  خطوط  إدارة  برنامج  هو   MainType تايب  مين  برنامج 
تنصيب  هي  الرئيسية  وظيفته  أن  ومع  خطوطك.  على  المحافظة  من  يمكنك  لويندوز 
وإزالة تنصيب الخطوط على النظام، ولكنه يمكنك من إدخال حروف خاصة في وثائقك أو 
في نافذة تجريب خط. كذلك يمكنك معاينة الخطوط وعمل مجموعات لها، واستعراض 
معلومات وافية عن الخطوط ونقلها وتغيير أسمائها وطباعتها. يمكنك تنزيل برنامج مين 

http://www.high-logic.com :تايب من هذا الموقع
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Character Map خارطة الحروف

إدخال  يمكنك   Windows Character Map ويندوز حروف  خارطة  طريق  عن 
حروف خاصة في وثائقك، وكذلك في نافذة فحص خط.

ملحقات  اختر  ثم   Programs البرامج  فوق  الفأرة  ضع  ثم   Start ابدأ  قائمة  من 
 Character ثم انقر على خارطة الحروف System Tools ثم أدوات النظام Accessories
 System النظام أدوات  قائمة  في   Character Map الحروف خارطة  تر  لم  إذا   .Map

Tools استخدم التعليمات أدناه لتنصيب البرنامج.
في خارطة الحروف Character Map اختر الخط المناسب. انقر الحرف أو الرمز 
من الحروف بحسب حاجتك وأخيراً  الذي تريد ثم اضغط زر اختر Select. اختر مزيداً 
اضغط زر نسخ Copy. اآلن اذهب إلى وثيقتك واختر لصق من قائمة تحرير أو استخدم 

.Ctrl-V األمر المختصر
Install Windows Character Map تنزيل خارطة حروف ويندوز

إذا لم تكن خارطة حروف ويندوز منصبة على نظامك فاتبع الخطوات التالية:
التحكم  لوحات   Settings اإلعدادات  فوق  الفأرة  ضع  ثم   Start ابدأ  زر  انقر   ·

.Control Panel
.Add/Remove Programs انقر نقراً مزدوجًا على لوحة التحكم  ·

 System انقر على تبويب إعداد ويندوز، ابحث في القائمة واختر أدوات النظام  ·
.Tools

.Details انقر زر تفصيالت  ·
قم بتأشير خارطة الحروف من القائمة.  ·

انقر موافق.  ·
انقر تطبيق.  ·

في  الفكرية)  الحقوق  عالمة  (مثل  خط  في  الخاصة  الحروف  لطباعة  مالحظة: 
برنامج معالج الكلمات word processor أو برنامج تصميم الصفحة page layout اضغط 
ثم  مفتاح االختيار Alt واستعمل أرقام الحاسبة في يمين لوحة المفاتيح، اطبع صفراً 
 NUM أتبعه بالقيمة العشرية المناسبة للحرف المطلوب. وتاكد أن مفتاح تثبيت األرقام
 Alt + 0 + 133 اطبع : ellepsis مضغوطًا. مثال: لطباعة حرف عالمة الحذف LOCK

ليظهر الحرف (…).
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وهناك طريقة أخرى إلدخال حروف يونيكود طريقة إدخال األرقام السادس عشرية 
التي تعمل مع برنامج WordPad (ويندوز 2000و XP وأعلى) وفي برنامج مايكروسوفت 
وورد (2002 وأعلى). ومن المحتمل أن برامج أكثر ستلحق بهذه التقنية قريبًا. وبشكل 
 character>s hexadecimal code للحرف عشري  السادس  الكود  تطبع  أنت  أساسي 
(بحروف آسكي ASCII) واعمل التصحيحات التي تريد، ثم اطبع Alt+X هذا سيستبدل 
الكود السادس عشري بالحرف المقارن للكود بحرف يونيكود. وبنفس الدمج بين المفاتيح 
Alt+X يمكن استرجاع رمز الحرف. إذا كان الكود السادس عشري مسبوقًا برقم سادس 
غير  عشرية  السادس  الحروف  ألن  الكود  تختار  أن  تحتاج  فإنك  أكثر  أو  واحد  عشري 
مضمنة في الكود. يصل مدى األكواد إلى القيمة 0x10FFFF، والتي هي أعلى حرف 

(نقطة ترميز) في المديات السبعة عشر في نظام يونيكود.

International Keyboard لوحة المفاتيح الدولية  

استخدام  أو   Alt االختيار  مفتاح  رقم  لتركيبات  الطويلة  القوائم  تذكر  من  بدًال 
 United إلى English-US خارطة الحروف يمكنك تغيير لغتك وتوزيع لوحة المفاتيح من

States-International (أو إلى أي لغة اخرى موجودة على نظامك).
هاهنا الطريقة:

انقر زر ابدأ Start ثم ضع الفأرة فوق اإلعدادات Settings ثم نقرة على لوحات   ·
.Control Panel التحكم

لغة  تبويب  انقر  ثم   Keyboard المفاتيح  لوحة  أيقونة  على  مزدوجًا  نقراً  انقر   ·
.Language

.Add انقر أضف  ·
United States- جانب  بالتأشير  قم  المفاتيح  لوحة  توزيع  تحت   ·

.International
انقر موافق.  ·

محرك  في  ويندوز  نظام  قرص  تدخل  أن  البرنامج  يسألك  ربما  تطبيق.  انقر   ·
األقراص إلتمام العملية. 

 Alt االختيار  مفتاح  رموز  معرفة  بدون  المحتلفة  اللغات  في  الطباعة  تستطيع 
 .Ñ لتحصل على N ألبجديات اللغات غير اإلنكايزية. مثًال اطبع التيلدة ~ متبوعة بحرف
التيلدة ُتتبع بأي حرف سيضعها في مكان مناسب فوق ذلك الحرف. في ويندوز يجب أن 

تضغط مفتاح Ctrl ثم التيلدة ثم الحرف. 
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هذه معلومات قديمة جداُ وكانت إضافة اللغات من لوحة المفاتيح، واآلن هي من 
 .Regional and Language Options لوحة التحكم خيارات اللغة واإلقليم

Test your Fonts اختبر خطوطك

إذا كنت تريد أن تعرف كيف سيظهر خطك، فإنك تستطيع تجربته في أي وقت 
وأثناء عملية تطويره.

يمكنك إدخال نص خاص بك في نافذة تجربة خط Test window. سيتذكر فونت 
كرييتور هذا النص بحيث تستطيع تجربة خطك بنصك المفضل كل مرة.

إذا كنت تريد أن تعرف كيف سيظهر خطك مطبوعًا، اضغط زر طباعة. زر مائل وزر 
أسود متاحان للخطوط التي هي فعًال كذلك (أسود، أو مائل، أو أسود مائل). 

مالحظة: مربع حوار تجربة خط يستخدم طريقة ويندوزالمعيارية للتحكم بالنص، 
تجربة  من  تمكنك  لطيفة  حيلة  هناك  ذلك  ومع  لألسف.  الحروف  قرن  تدعم  ال  والتي 
خطك في برنامج آخر مثل مايكروسوفت وورد بسهولة. خالل ظهور مربع حوار تجربة 
 FC Test Font خط يمكنك اختيار الخط الذي تعمل عليه أيضًا. عادة للخط اسم مثل
في  الخط  اسم  فستغير  ثانية  مرة  خط  تجربة  حوار  مربع  تستخدم  وعندما   .012345

.(FC Test Font 66493 مثًال) برنامج وورد ألن اسم الخط يتغير باستمرار

Installing Fonts تنصيب الخطوط

مع إمكانية تنصيب الخطوط عن طريق مجلد خطوط نظام ويندوز، فلبرنامج فونت 
 .Font Installation wizard كرييتور مشغل تنصيب خطوط خاص به

 Font >) خط  قائمة  من  تنصيب  أمر  اختر  األخرى  للبرامج  متاحًا  خطك  لجعل 
.(Install

سيرشدك مشغل تنصيب الخطوط Font Installation wizard إلتمام هذه العملية، 
 .font is installed successfullyوفي آخر العملية سيخبرك أن الخط تم تنصيبه بنجاح
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واآلن يمكنك اختيار الخط من أي برنامج يدعم خطوط تروتايب.
مالحظة: لكي تنصب خطًا تم تعديله يجب ان تحفظ هذا الخط أوًال.

مالحظة: ال ينصح بحفظ ملفات الخطوط مباشرة في مجلد خطوط النظام.

مالحظة: إذا كنت تعيد تنصيب خط معين، فينصح بإزالة الخط األول من مجلد 
النظام أوًال قبل تنصيب الخط المعدل.

مالحظة: ال تسقط ملفات الخطوط في مجلد خطوط النظام (كما يمكن في نظام 
ماكنتوش)، بل استخدم أمر Inatsll New font من قائمة ملف.

 TOOLBARS أشرطة األدوات

Toolbars - Overview ألواح األدوات – لمحــة

في أشرطة وألواح األدوات تعطيك الوصول السريع بنقرة إلى أوامر كثيرة في القوائم. 
بعض أوامر القوائم لها أيقونة بجانبها، بحيث يمكنك الربط بسرعة بين األمر وأيقونته.

في أشرطة وألواح األدوات تعطيك الوصول السريع بنقرة إلى أوامر كثيرة في القوائم. 
بعض أوامر القوائم لها أيقونة بجانبها، بحيث يمكنك الربط بسرعة بين األمر وأيقونته.
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والقيمة  تريد.  كما  كرييتور  فونت  في  األدوات  أشرطة  وإخفاء  إظهار  يمكنك 
 Grid والشبكة Drawing والرسم Standard االفتراضية للبرناج تظهر الشريط المعياري

والمحرف Glyph. وهي مرصوفة تحت شريط القوائم. 
اختر أشرطة األدوات من قائمة عرض (View > Toolbars) الختيار األشرطة التي 
تريد عرضها أو إخفاءها. أو اضغط الزر األيمن للفأرة فوق أي شريط أدوات لتحصل على 

نفس القائمة.
واجهة  يسار  على  والرصف  بالسحب  األدوات  أشرطة  ترتيب  إعادة  يمكن  فائدة: 
البرنامج، أو تركها عائمة floating. وإلغالق لوح أدوات عائم اضغط زر إغالق على ذلك 

اللوح/ الشريط. 
زاوية  على  مزدوجًا  نقراً  انقر   docked toolbar مرصوف  أدوات  شريط  لسحب 
لوح  فوق  المؤشر  مررت  إذا  الرؤوس  رباعي  سهم  يظهر  حيث  اليسار  (أقصى  ممسكه 
األدوات) فيصبح لوحًا عائمًا. ولرصف لوح عائم ليرجع شريط أدوات انقر نقراً مزدوجًا مرة 
أخرى عليه. األواح العائمة: تحويالت Transformation والتحقق Validation والمعاينة 
Preview والصورة الخلفية Background Image ولوح المقارنة Comparison ال يمكن 
أن ترصف في شريط األدوات. ولكن يمكن أن ُيبّدل ظهورها وإخفاؤها باألوامر المختصرة 

F11،F9،F8،F7،F6 على التوالي.

Toolbars - Transform ألواح وأشرطة األدوات – تحويالت

 simple البسيطة المحارف  لتحرير  أدوات قوية  التحويالت يحتوي على  إن لوح 
glyphs. تأكد أن المحارف بسيطة وليست تجميعية.

وتحريكها  Size حجمها  وتغيير   Position المنحنيات  موضعة  إعادة  يمكن 
 Morror وقلبها Rotation وتدويرها Skewe وتمييلها Scale وتحجيمها Movement

.Bearings بمقادير صغيرة جداً. كما يمكن تعيين إزاحة المحرف من تبويب اإلزاحات
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Toolbars - Validation ألواح وأشرطة األدوات – التحقـق

فقط  يمكنك  وإصالحها.  العادية  المحارف  مشاكل  لتحديد  التحقق  لوح  استخدم 
 View) أو من قائمة عرض اختر أمر أِشرطة أدوات ثم تحقق F7 تنشيطه بالضغط على
 Show أو بالضغط على زر إظهارتقرير التحقق من محرف (> Toolbars > Validation
المحارف  أخطاء  لتصحيح  (وهو  قائمة).  يشبه  الذي  (وهو   glyph validation report

.real-time) بشكل آني
مالحظة: ألن التحقق من خط يستغرق وقتًا طويًال، فإن التتبع الفوري لمشاكل 
المحارف real-time سيكون معطًال للمحارف البالغة التعقيد. الحكم على درجة تعقيد 
 Tools > Options >) .المحرف يتم عبر تحديد قيم التحقق في نافذة خيارات برنامج

.(Validation

العالمات الحمراء في نافذة تحرير محرف تظهر موقع األخطاء التي وجدت.
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ليس كل مشكلة يجب أن تصنف كخطأ. فللمصممين قرارهم أن يتجاهلوا هذه 
المشاكل الكامنة أم ال. النقر المزدوج على المشكلة التي أخبر عنها التحقق لمشاهدة 
الخطأ في النقطة أو المنحني المقصود. هناك عدة أزار على لوح التحقق ستنفذ األوامر 

التي ستحل األخطاء المحددة بشكل آلي.
.(Tools > Options > Validation) فيما يلي شرح ألزرار لوح التحقق

 Enable real-time glyph problem الفوري المحارف  أخطاء  تتبع  تشغيل  زر 
detection

استخدم هذا الزر لتشغيل أو تعطيل تتبع أخطاء المحارف الفوري
Refresh زر إعادة تحقق

إعادة  الزر  هذا  استخدم  (معطلة)  مفعلة  غير  الفوري  التحقق  وظيفة  كانت  إذا 
التحقق من المحرف.

Save report حفظ تقرير
استخدم هذا الزر لحفظ تقرير التحقق في ملف.

 Show intersecting components and إظهارالمكونات والمنحنيات المتقاطعة
contours

عند الضغط على هذا الزر فستظهر التقاطعات. عالمات الضرب الحمراء في نافذة 
تحرير محرف ستظهر موقع / مواقع التقاطع.

Show warning points إظهار نقط التحذير
عند الضغط على هذا الزر فستظهر نقط التحذير. الدوائر الحمراء في نافذة تحرير 

محرف ستظهر موقع / مواقع المشاكل الموجودة.
Correct contour directions تصحيح اتجاه المنحنيات

استخدم هذا الزر لتصحيح اتجاه حميع المنحنيات ذات االتجاه الخاطئ في محرف. 
ممكن تفغيل هذا الزر عند تتبع ووجود مشاكل في اتجاه منحني.

مالحظة: هذا الفحص لن ُيجرى إذا كنت أخبرت بوجود المشاكل التالية: تكرار 
.Intersecting coordinates وإحداثيات متقاطعة Duplicate contours المنحنيات

 Remove duplicate components and مكررة  ومنحنيات  مكونات  إزالة 
contours

هذا الزر سيزيل المكونات المكررة من المحارف التجميعية، وسيزيل المنحنيات 
المكررة من المحارف البسيطة.

 Remove empty نقطتين  أو  بنقطة  والمنحنيات  الفارغة  المكونات  إزالة 
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components and contours with one and two points
هذا الزر سيزيل المكونات الفارغة من المحارف التجميعية، وسيزيل المنحنيات 

بنقطة أو نقطتين من المحارف البسيطة.
Remove redundant points إزالة نقط فائضة

اضغط هذا الزر إلزالة كل النقط الفائضة.
مالحظة: هذه الوظيفة لن تزيل العقد المكررة ألن هذا يؤثر في شكل المنحني.

 Add on-curve extremes إضافة نقط على المنحني ذي الخروج الكبير
المربع  الكبير (عن  الخروج  المنحني ذي  الزر إلضافة نقط على  اضغط على هذا 
المحيط). هذا سيضيف نقط على المنحنيات الخارجة عن المربع المحيط الكلي والمربع 

المحيط المحلي.
مالحظة: هذا األمر يولد نقطًا جديدة، فقد يؤدي هذا إليجاد نقط فائضة جديدة.

مالحظة: وظائف التحقق غير متوفرة في النسخة المنزلية من فونت كرييتور. 

Toolbars - Preview ألواح وأشرطة األدوات – معاينــة

نص  اختيار  تستطيع  المعاينة.  بلوح  النتائج  معاينة  تستطيع  خط  تحرير  خالل 
معياري من القائمة المنسدلة أو أدخل نصك الخاص.

 kerning األزواج قرن  على  بالتأشير  قم  النص.  خط  حجم  حقل  في  القيمة  غّير 
ليدعم أزواج القرن التي أضيفت أثناء تحرير الخط.

قم   non-ASCII characters اآلسكي  نطاق  خارج  حروف  إلدخال  أن  الحظ 
بتشغيل دعم اليونيكود أو استخدم الرمز \<CODE> حيث <CODE> هو رقم سادس 
اليونيكود.  قيمة  إلى  يشير  لكي   hexadecimal 4-digit خانات   4 من  مكون  عشري 

إدخال الشرطة المائلة للخلف \ اطبعها مرتين. 
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 Toolbars - Background ألواح وأشرطة األدوات – الصورة الخلفية
Image

هذا   . (الخلفية)  لوح  عبر  محرف  تحرير  نافذة  في  خلفية  صورة  إضافة  تستطيع 
يساعدك في تصميم المحرف.

إلضافة صورة في الخلفية انقر زر تحميل Load واختر الصورة التي تريد استخدامها. 
استخدم حقول الموضعposition والتحجيم scale لتحريك وتحجيم الصورة. 

Toolbars - Comparison ألواح وأشرطة األدوات – المقارنــة

في  بعد  أو  قبل  محرف  مع  الحالي)  المحرف  قرن  (مع  المحارف  معاينة  يمكنك 
نافذة تحرير محرف، وذلك عبر لوح المقارنة Comparison. يفيدك هذا في موضعة أعضاء 
في  وكذلك  المتدفق،  النص  محاذاة  في  ويساعدك  الحركات،  مثل  التجميعي  المحرف 

معاينة المظاهر الجمالية األخرى للمحرف المصمم.
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قم   non-ASCII characters اآلسكي  نطاق  خارج  حروف  إلدخال  أن  الحظ 
بتشغيل دعم اليونيكود أو استخدم الرمز \<CODE> حيث <CODE> هو رقم سادس 
عشري مكون من 4 خانات (hexadecimal 4-digit) لكي يشير إلى قيمة اليونيكود. 

إدخال الشرطة المائلة للخلف \ اطبعها مرتين. 

Toolbars - Samples ألواح وأشرطة األدوات – العينات

لوح/ شريط العينات هو طريقة فعالة إلضافة بعض المنحنيات التي تحتاجها مراراً 
في خطوط أو محارف. وعن طريق هذا اللوح تستطيع سحب وإفالت عينة محرف إلى 

نافذة تحرير محرف.
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مالحظة: هذه الوظيفة لن تعمل مع المحارف التجميعية.
عيناتك الخاصة.  يمكنك تغيير العينات بعمل خط عينات خاص، والذي يتضمن 
 Tools > Options >) .من قائمة أدوات اختر أمر خيارات واذهب إلى صفحة عينات

Samples). ومن هنا تستطيع اختيار ملف خط ليستحدم في شريط العينات.

CUSTOMIZING FONTCREATOR التآلف مع برنامج فونت كرييتور

Options - General خيارات (البرنامج) – عـام

تستطيع أن تتآلف مع الطرق التي ُتحمُّل فيها الخطوط وتحفظ وُتعرض عن طريق 
.(Tools > Options) تاقذة خيارات. من قائمة أدوات اختر أمر خيارات

استخدم الحقول في صفحة (تبويب) عام عندما تريد تغيير دعم اليونيكود، لوحة 
الترحيب (عند فتح البرنامج)، خيار تذكير التحديث، تنسيق أرقام القيم التي يستخدمها 
واإلصدارات األحدث   NT، 2000، XP البرنامج. دعم اليونيكود متاح فقط في ويندوز
من ويندوز مثل ويندوز ڤيستا (Windows Vista). تنسيق أرقام قيم الترميز وفهرسة 

المحارف يكون عشريًا وسادس عشريًا. 

Options - Sample خيارات (البرنامج) – العينات

 Tools >) من قائمة أدوات اختر أمر خيارات واذهب إلى صفحة (تبويب) عينات
.(Options > Samples
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من هنا تستطيع أن تحدد عرض وارتفاع خلية المحرف بالبيكسل، وأن تختار اسم 
ملف خط ليستخدم في شريط العينات. ولكي تستخدم العينات االفتراضية اترك اسم 

الملف فارغًا. 

Options - Font خيارات (البرنامج) – الخــط

 Tools >) من قائمة أدوات اختر أمر خيارات واذهب إلى صفحة (تبويب) خط
.(Options > Font
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اختر األوامر التي تريد تنفيذها عند فتح الملف. الجداول غير المدعومة ومعلومات 
التلميح يمكن أن تبقى أو أن تزال. ويمكن إزالة بعض الجداول األخرى بترك اختيار 

المربع المجاور للجدول.
هناك خيارات يمكن تنفيذها عند حفظ ملف خط:

Always create backup copy (bak)  احفظ نسخة احتياطية دائمًا
هذا الخيار ينسخ النسخة السابقة من ملف خط كنسخة احتياطية في كل مرة 
تحفظ فيها الخط. وكل نسخة احتياطية جديدة تحل محل النسخة االحتياطية األسبق. 
يحفظ فونت كرييتور النسخة االحتياطية (وامتداد اسم الملف هو .bak) في نفس المجلد 

كما في النسخة األولى ويضيف ترويسة خاصة بالملف.
مرة  واحفظه  كرييتور  فونت  في  بفتحه  قم  االحتياطية  النسخة  ملف  السترجاع 

.ttf أخرى بامتداد تروتايب
Optimize name table أمثلة جدول االسم

هذا الخيار يؤمثل تخزين حقول األسماء في جدول األسماء.
 hmtx Compress hmtx table ضغط جدول

hmtx هذا الخيار سيضغط جدول
Exclude monospaced fonts  استثناء الخطوط موحدة العروض

وفقًا لمايكروسوفت، تجنب استخدام التنسيق المضغوط للخطوط الموحدة العروض 
في هذه الفترة.

Recalc glyph bounding boxes  إعادة حساب المربعات المحيطة
هذه الوظيفة ستعيد حساب المربعات المحيطة لكل المحارف. وببساطة فإن فتح 
وحفظ خط سيؤكد الحساب الصحيح للمربعات المحيطة لكل المحارف. وبالطبع هذه 

الوظيفة لن تؤثر في الخطوط.
Update Modified DateTime field تحديث حقل وقت وتاريخ تعديل الملف

 Header ترويسة  تبويب  في  الموجود  الملف  تعديل  وتاريخ  وقت  حقل  يضبط 
الموجود في نافذة ضبط Settings إلى الوقت والتاريخ الحاليين.

Recalc average char width  إعادة حساب عروض المحارف
هذه الوظيفة ستعيد حساب معدل عرض الحرف Average Char Width الموجود 

 . Settings الموجود في نافذة ضبط General في تبويب عام
إزاحات محلية محاذاة طوليًا Long-aligned local offsets (لم أفهمها)

المحاذاة  غير  اإلزاحات  طوليًا،  محاذاة  المحلية  اإلزاحات  تحفظ  أن  األفضل  من 
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طوليًا ستدّني األداء في بعض المعالجات بشكل كبير.
 Set left side bearing السيني  المحور  من  صفر  على  اليسرى  اإلزاحة  ضبط 

point at x=0
المحور  من  صفر  على  اليسرى  اإلزاحة  ضبطت  فإذا  المحارف  يحرك  الخيار  هذا 

السيني فهذا يمنع مشاكل العرض الحاصلة على الشاشات.
 Exclude Large Fonts فصاعداً  محرف   (1500) الكبيرة  الخطوط  استثناء 

+1500)) (ال شرح). 

Options - Overview خيارات (البرنامج) – معاينة

 Tools) من قائمة أدوات اختر أمر خيارات واذهب إلى صفحة (تبويب) استعراض
.(> Options > Overview

هنا تستطيع أن تضبط عرض وارتفاع خلية المحرف وترويسة التعليق.
عرض  استخدم  خلية.  ضمن  تظهر  المحارف  كل  المحارف  استعراض  نافذة  في 

المحرف وارتفاع المحرف لتغيير حجم هذه الخاليا.
قم بتأشير خيار إظهار التعليق Show caption لعرض التعليق.

لتمييز انواع المحارف يكون للمحارف لون تعليق مختلف:

 ــــــــــــــــــــــــــــ
فقط مع األرقام أعلى لوحة المفاتيح، وليس مع أرقام الحاسبة (أيمن لوحة المفاتيح).   *
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الرمادي: للمحرف الفارغ ( من المنحنيات)  ·
تجميعية  محارف  أو  تجميعي/  محرف  قبل  من  يستخدم  فارغ  محرف  الزهري:   ·

.composite glyph(s)
األخضر: محرف بسيط يتكون من منحنيات.  ·

األحمر: محرف بسيط يستخدم من قبل محرف تجميعي/ أو محارف تجميعية.  ·
األزرق: محرف تجميعي يتكون من محارف أخرى (تجميعية).  ·

األرجواني: محرف تجميعي يستخدم من قبل محرف تجميعي/ أو محارف تجميعية.  ·
إذا لم تؤشر هذا الخيار ستظهر جميع التعليقات باللون األسود.

اختر محارف ناعمة Smooth glyphs لتنعيم حواف منحنيات المحارف. القيمة 
االفتراضية لهذا هي عدم تشغيل حيث أن إعادة الرسم على الشاشات قد يبطئ العمل 

على الحواسيب األضعف.
 Show sample in empty glyphs باختيار وظيفة إظهار عينة في المحرف الفارغ
فإن كل المحارف الفارغة ستمثل بعينة (شكل) للمحرف. ستظهر هذه العينات باللون 
األزرق الفاتح وتعليقاتها باللون الرمادي والعينات التي ستظهر ستستعار من الخط الذي 
اخترت  تعينه في حقل الخط الذي تستخدمه العينات Font used by samples. إذا 
الخط Arial فهذا يعود إليك. ولكن اختيار خط Arial Unicode MS وهو من خطوط 
نظام ويندوز سيفي بأغراض المصممين من كل اللغات، إذ تحتوي نسخة إصدار (ويندوز 
XP) من هذا الخط على 50377 محرفًا ويغطي حتى اللغات شرق آسيا CJK. وخط 
Arial Unicode MS هو الخط األمثل كذلك ليكون مختاراً في حقل خط في مربع حوار 
إدخال حروف Insert Characters من قائمة إدخال Insert، ألنه يعطيك صورة (أو فكرة 

عن) الحرف الذي ستضيفه مرمزاً إلى خط.
اختر نوع التعليق Caption الذي ترغب في ظهور اسم البوست سكريبت عليه، أو 

الترميزات أو فهرس المحارف لكل محرف لخاليا نافذة استعراض المحارف.
نوع  تغيير  فقط  المحارف  استعراض  نافذة  وفي  العمل  أثناء  تستطيع  مالحظة: 
النوع  واختر  تعليقات،  أمر  واختر  للفأرة  األيمن  الزر  اضغط  فيها.  ترغب  التي  التعليقات 

الذي تريد من القائمة الفرعية. 

Options - Glyph خيارات (البرنامج) – محرف

 Tools >) من قائمة أدوات اختر أمر خيارات واذهب إلى صفحة (تبويب) محرف
.(Options > Glyph
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هنا تستطيع ضبط معاينة نافذة تحرير محرف. هناك خياران: حجم مناسب، وأن 
تعين القيمة االفتراضية لمعامل التكبير. 

Options - Edit خيارات (البرنامج) – تحرير

 Tools >) من قائمة أدوات اختر أمر خيارات واذهب إلى صفحة (تبويب) تحرير
.(Options > Edit

Max. count العدد األعلى
اختر مربع التحقق check box هذا إلدخال قيمة تحدد فيها الحد األعلى للتراجعات 
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والعودة عن التراجعات التي يحزنها فونت كرييتور في كل خط. يكون المدى المتاح من 
1 إلى 999999 خطوة لكل خط.

[Max. size [KB (كيلو بايت) الحجم األعلى
اختر مربع التحقق check box هذا إلدخال قيمة تحدد فيها قيمة حجم الذاكرة 
لبرنامج فونت كرييتور ليستخدمها في تخزين معلومات للتراجعات والعودة عن التراجعات. 

يكون المدى المتاح من 1 إلى 999999 كيلو بايت من سعة التخزين لكل خط. 

Options - Naming خيارات (البرنامج) – التسمية

 Tools >) من قائمة أدوات اختر أمر خيارات واذهب إلى صفحة (تبويب) تسمية
.(Options > Naming

Default  Naming for New Fonts التسمية االفتراضية للخطوط الجديدة
السنة  جديد.  خط  إنشاء  عند  ابتدائية  تسمية  كحقول  الحقول  هذه  تستخدم 

<year> ستسنبدل بالسنة الحالية. واسم عائلة الخط سيستبدل بعائلة الخط الفعلي.
 Version String: use عندما يكون خيار مسار اإلصدار: استخدم مراجعة اإلصدار
Font revision فإن إصدار مراجعة إصدار خط Font revision version (الرقم الفرعي 
لتنسيق  مستخدمًا  سيكون  الذي  هو   Font Settings خط  ضبط  نافذة  في  لإلصدار) 
اإلصدار (في مسار اإلصدار) في مشغل التسمية اآللية AutoNaming wizard. إذا لم 

يكن هذا الخيار مؤشراً عليه فإن مسار اإلصدار الحالي هو المستخدم.
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Options - Validation خيارات (البرنامج) – التحـقق

 Tools >) من قائمة أدوات اختر أمر خيارات واذهب إلى صفحة (تبويب) تحـقق
.(Options > Validation

إن خيارات التحقق الفوري من محرف Real-time glyph validation تستخدم 
لتقرير ما إذا كان التتبع الفوري لمشاكل المحارف سيوقف تشغيله حيث أنه يستهلك 
وقتًا كثيراً. هذه الخيارات تستتخدم فقط في التتبع الفوري لمشاكل المحارف. وعندما 
 Show glyph problem يعطل هذا الخيار استخدم خيار إظهار تقرير مشاكل المحارف

.Glyph Problem Report لفتح نافذة تقرير مشاكل المحارف report

 Off-curve extreme coordinates تتيع النقط الخارجة (بعيدا جداً) عن المنحني
يمكن أن ُيجرى على المربع الكلي والمربع المحلي.

فونت  من  المنزلية  النسخة  في  متوفرة  غير  خط  من  التحقق  وظيفة  مالحظة: 
كرييتور.

 .Font Validation انظر كذلك: التحقق من خط

Options - Advanced خيارات (البرنامج) – متقــدم

 Tools >) من قائمة أدوات اختر أمر خيارات واذهب إلى صفحة (تبويب) متقدم
.(Options > Advanced
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:Warn before sorting glyphs تحذير قبل فــرز المحارف
يستغرق  قد  المحارف.  فــرز  عند  سيطلق  اإلنذار  كان  إذا  فيما  ويقرر  يشير  هذا 
الخيار فال  هذا  على  أشرت  إذا  عنها.  تراجع  عملية ال  وهي  دقائق  عدة  المحارف  فــرز 

إنذار سيطلق.
 Warn before خط من  التحقق  مشغل  في  إصالح  وظيفة  تنشيط  قبل  تحذير 

activating the fix feature in the Font Validation Wizard
هذا يشير ويقرر فيما إذا كان اإلنذار سيطلق عند اختيار وظيفة إصالح أثناء عمل 
مشّغل التحقق من خط. قد Jستغرق هذه العملية عدة دقائق وهو عملية يمكن التراجع 

عنها. إذا لم تؤشر على هذا الخيار فال إنذار سيطلق. 
 Tools >) خيارات  أمر  من  خط  تبويب  في  إزالة  وظيفة  تنشيط  قبل  تحذير 

(Options > Font
 Warn before activating a remove feature from the Options > Font

page
هذا يشير ويقرر فيما إذا كان اإلنذار سيطلق عند اختيار وظيفة إزالة في تبويب 

خط من أمر خيارات. إذا لم تؤشر على هذا الخيار فال إنذار سيطلق. 
 Warn before محارف  لتحويالت  التنفيذية  النصوص  تنفيذ  قبل  تحذير 

executing Glyph Transformer script
تحويالت  تنفيذ  من  االنتهاء  عند  سيطلق  اإلنذار  كان  إذا  فيما  ويقرر  يشير  هذا 

محارف Transform wizard. إذا لم تؤشر على هذا الخيار فال إنذار سيطلق. 
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Warn before adding characters تحذير قبل إضافة حروف
هذا يشير ويقرر فيما إذا كان اإلنذار سيطلق عند ابتداء تنفيذ أمر إدخال حروف 

Insert Characters. إذا لم تؤشر على هذا الخيار فال إنذار سيطلق. 
Warn before adding characters تحذير قبل إضافة حروف

 Warn before opening 10 or more أكثر  أو  خطوط   10 فتح  عند  تحذير 
.fonts

Grid Options خيارات شبكة

من  محرف  تحرير  نافذة  في  الشبكة  فيها  سترسم  التي  الطريقة  ضبط  تستطيع 
 Tools >) من قائمة أدوات اختر خيارات شبكة .Grid Options نافذة خيارات شبكة

(Grid Options

.style تستطيع هنا أن تغير أصغر مسافة بين خطوط الشبكة، واللون، واألسلوب
وظيفة جذب إلى الشبكة تموضع المحارف، والمنحنيات، والنقط المختارة بشكل 
آلي بحيث تكون مالمسة لخطوط الشبكة. وعند إلغاء هذا الخيار (من قائمة عرض) فإن 
خطوط  من  خط  أقرب  مع  محاذاة  الحواف  تكون  حتى  يحركها  كرييتور  فونت  برنامج 

الشبكة!
يجب أن تختار خيار إظهار خطوط الشبكة Show Grid قبل أن تفعل وظيفة 
 Snap جذب إلى الشبكة. لتفعيل وظيفة جذب إلى الشبكة اضغط زر جذب إلى الشبكة
to Grid في شريط األدوات أو اختر أمر جذب إلى الشبكة Snap to Grid من قائمة 

.View عرض
عند تفعيل وظيفة جذب إلى الشبكة Snap to Grid فالزر الخاص بهذه الوظيفة 

يظهر على لوح األدوات مضغوطًا. اختر األمر أو اضغط الزر ثانيًة لتعطيل الوظيفة.
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GUIDELINES (دالئل الشاشة) األدلة

Guidelines - Options  الدالئل - قياسات

Guidelines - Options الدالئل - خيارات

 (Tools > Guidelines Options) الدالئل  خيارات  أمر  اختر  أدوات  قائمة  من 
لفتح نافذة خيارات دالئل. ونافذة خيارات دالئل تفتح عند النقر المزدوج على المسطرة 

في نافذة تحرير محرف.

هنا تستطيع إظهار وإخفاء الدالئل وتغيير أسلوب الدالئل ولونها.
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وظيفة جذب إلى الدالئل تموضع المحارف، والمنحنيات، والنقط المختارة بشكل 
عرض)  قائمة  (من  الخيار  هذا  إلغاء  وعند  الدالئل.  لخطوط  مالمسة  تكون  بحيث  آلي 
فإن برنامج فونت كرييتور يحركها حتى تكون الحواف محاذاة مع أقرب دليل أفقي أو 

عمودي. ومن الممكن جذب النقط إلى دالئل قطرية (مائلة).
وظيفة  تفّعل  أن  قبل   Show Guidelines الدالئل  إظهار  خيار  تختار  أن  يجب 
 Snap جذب إلى الدالئل. لتفعيل وظيفة جذب إلى الدالئل اضغط زر جذب إلى الدالئل
 Snap to Guidelines في شريط األدوات أو اختر أمر جذب إلى الدالئل to Guidelines

.View من قائمة عرض
 Lock Guidelines أو اضغط زر تأمين الدالئل Lock قم بالتأشير على خيار تأمين
على شريط األدوات لجعل تغيير الدالئل غير ممكن. وهذا يمنع تحريك الدالئل بشكل 

غير مقصود.
 :Guidelines Options في نافذة خيارات الدالئل

اضغط زر جديد New•  لتعريف دليل جديد.
اضغط زر جديد Modify•  لتعديل دليل موجود.

حذف  زر  واضغط  الدالئل  عرض  قائمة  من  الدليل  اختر  موجود  دليل  • لحذف 
.Delete

استخدم زر مسح Clear•  لمسح كل الدالئل.
إذا أردت إضافة دليل أفقي أو عمودي فيمكنك سحبه من المسطرة (أعلى الواجهة 
المؤشر  نقل  حرره بعد  للفأرة ثم  األيسر  الزر  اضغط  محرف.  تحرير  نافذة  ويسارها) في 
إلى الموضع الذي ترغب، وإلزالة الدليل اسحبه ثانيًة إلى المسطرة. وهذه الوظيفة تكون 

نشطة فقط إذا كان خيار إظهار الدالئل مختاراً.
ولكي تدّور دليًال ما اضغط مفتاح العالي Shift قبل تحريك الدليل. تدوير الدليل 
األفقي أو العمودي سيغير الدليل إلى دليل قطري. وهذه الوظيفة تكون نشطة فقط إذا 

كان خيار تأمين الدالئل غير مختار.
في  أكثر  أو  تجميعي  محرف  عضر  (أو  بسيط  محرف  في  أكثر  أو  منحنيًا  اختر 
 Add محرف تجميعي) اضغط الزر األيمن للفأرة واختر إضافة دالئل على المربع المحيط
Bounding Guidelines إلضافة دليلين أفقيين ودليلين عموديين ينطبقان على المربع 

المحيط bounding box للمحرف الذي اخترته.
ولنسخ دليل إلى موقع جديد اضغط مفتاح األوامر Ctrl عندما تسحب دليًال.

مالحظة: إضافة وتحريك وحذف دليل عمليات ال تراجع عنها، يمكنك إعادة تنفيذ 
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ما تريد يدويًا.
فائدة: اختر نقطتين من المحرف في نافذة تحرير محرف واضغط مفتاح الحرف 

G من لوحة المفاتيح إلضافة دليل يمر في النقطتين.
مالحظة: ما يعينه المستخدم من دالئل سيظهر في كل الخطوط، وتبقى ثابتة في 

البرنامج حتى يغيرها المستخدم. 

Guidelines - Guideline الدالئل - الدالئل

استخدم نافذة الدالئل إلنشاء وتعديل الدالئل.

Line Type نوع الخط
اختر (خطوط أفقية وعمودية)، واختر من نوعي الخطوط.

Line Position موضع الخط
كال الخطوط األفقية والعمودية تحتاج قيمة واحدة.

الخط القطري يحتاج نقطة وزاوية أو يحتاج إلى نقطتين.
فائدة: يمكن تنشيط نافذة خيارات دالئل عند النقر المزدوج على دليل في نافذة 

تحرير محرف. 
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Keyboard Shortcuts اختصارات لوحة المفاتيح

المختصرة  األوامر  باستخدام  مراراً  تنفذها  التي  واألوامر  المهام  تنفيذ  تستطيع 
إلنجاز  المفاتيح  لوحة  من  أكثر  أو  مفتاح  على  بالضغط  تتم  وهي   .shortcut keys

المهمة.
General Shortcuts  األوامــر العــامة

لكي تنفذ أمر اضغط

Go to Bookmark اذهب إلى عالمة مرجعية* Ctrl+ 0-9

Set Bookmark حدد عالمة مرجعية Ctrl+Shift+ 0-9

Next Window النافذة التالية Ctrl+Tab (or 
Ctrl+F6)

Previous Window النافذة السابقة Ctrl+Shift+Tab

Help مساعدة F1

Find Next postscript 
Name

ابحث عن اسم بوست سكريبت 
تالي

F3

Show/Hide Statusbar إظهار / إخفاء شريط الحالة 
(السفلي)

F4

Close Window إغالق نافذة Ctrl+F4

Test Font تجربة خــط F5

Show/Hide Transform 
Toolbar

إظهار / إخفاء لوح أوامر تحويالت F6

Show/Hide Glyph Vali-
dation Toolbar *

إظهار / إخفاء شريط أدوات 
التحقق من الخط

F7

Show/Hide Preview 
Toolbar

إظهار / إخفاء شريط أدوات العرض F8

Show/Hide Image 
Toolbar

إظهار / إخفاء شريط أدوات الصورة F9

Activates the Main 
Menu

تنشيط القائمة الرئيسية F10



١٧٨

Displays the shortcut 
menu for a selected 
item.

يعرض قائمة منبثقة للعنصر 
المختار 

Shift-F10

Show/Hide Comparison 
Toolbar

إظهار / إخفاء لوح المقارنة F11

Launch Windows Font 
Folder

فتح مجلد خطوط نظام ويندوز Ctrl-F11

Show/Hide Samples 
Toolbar

إظهار / إخفاء لوح العينات F12

Launch Windows Char-
acter Map

فتح برنامج خارطة خطوط حروف 
نظام ويندوز

Ctrl-F12

Delete selection يلغي االختيار Delete

Select All يختار الكل Ctrl-A

Copy نسخ Ctrl-C

Paste Special لصق خاص Ctrl-E

Displays the Find dia-
log box

إظهار مربع حوار البحث Ctrl-F

Open Installed Fonts فتح خط منصب (في النظام) Ctrl-I

New Font خط جديد Ctrl-N

Open Font فتح خط Ctrl-O

Print طباعة Ctrl-P

Repeat إعادة Ctrl-R

Save حفظ Ctrl-S

Invert Selection عكس االختيار Ctrl-T

Clear Selection محو االختيار Ctrl-U

Paste لصق Ctrl-V

Cut قص Ctrl-X

Redo تراجع Ctrl-Y

Undo عودة (تراجع عن التراجع) Ctrl-Z
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 Glyph (صندوق الحروف) المفاتيح العاملة في نافذة استعراض المحارف
Overview window

لكي تنفذ أمر اضغط

To glyph's properties انتقال إلى خواص محرف Alt+Enter

Open Glyph Edit window فتح نافذة تحرير محرف Enter

Clear selected glyphs مسح المحارف المختارة Backspace

The first 256 characters 
mapped to the selected 
glyphs will be placed into 
the preview toolbar

 أول 256 حرف مرمزة للمحارف
ستنتقل لوح المعاينة

P

Increase the cell size تكبير حجم خلية المحرف Plus Sign

Decrease the cell size تصغير حجم خلية المحرف Minus Sign

Glyph Edit window المفاتيح العاملة في نافذة تحرير محرف 

لكي تنفذ أمــر اضغط

Increase the zoom 
factor

زيادة معامل التكبير Plus Sign or 
Ctrl+Plus Sign

Decrease the zoom 
factor

تقليل معامل التكبير Minus Sign or 
Ctrl+Minus Sign

To previous glyph إلى المحرف السابق Alt+Left Arrow

To next glyph إلى المحرف التالي Alt+Right Arrow

To glyph's properties إلى خواص محرف Alt+Enter

Change selected 
points to on curve

يحول النقطة إلى نقطة على المنحني N

Change selected 
points to off curve

يحول النقطة إلى بعيدة عن المنحني F

Add guideline (two 
points need to be 
selected)

يضيف خط دليل، (يجب أن تكون 
نقطتان مختارتان)

G
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Add points after 
selected points

يضيف نقطة بعد النقطة المختارة A

While pressed down, 
hides everything 
except the glyph

عند الضغط عليه، يختفي كل شيء 
إال المحرف

H

Select previous 
contour/point index 
or composite glyph 
member

يختار المنحني السابق، أو النقطة 
المرجعية، أو عضواً (جزء من) محرف 

تجميعي.

Q

Select next contour/
point index or com-
posite glyph member

يختار المنحني التالي، أو النقطة 
المرجعية، أو عضو (جزء من) محرف 

تجميعي.

W

Fit to Window حجم مناسب /

Move around the 
Glyph Edit window

تجوال عبر الشاشة في نافذة تحرير 
محرف.

Space+Left 
mouse button

While editing an 
empty or simple 
glyph, this will 
switch contour/point 
mode.
While editing a com-
posite glyph, this will 
open the composite 
glyph member prop-
erties window.

تبديل بين صيغتي النقط 
والمنحنيات، وذلك أثناء تحرير محرف 

فارغ أو بسيط. 
ولكن أثناء تحرير محرف تجميعي 
سيفتح نافذة خواص عضو محرف 

تجميعي.

Double-click

Edit guidelines تحرير الدالئل Double-click on 
rulers

Adjust guideline ضبط الدالئل Double-click on 
guideline
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Rotate guideline تدوير الدالئل Shift-click on 
guideline

Duplicate guideline تكرار الدالئل Ctrl+Drag guide-
line

show/hide rotate and 
skew handles

إظهار / إخفاء مماسك تدوير أو تمييل 
المحرف

Click on selected 
contour

Constrain movement 
and scaling

فرض التناسب في التكبير أو التصغير 
وفرض الحركة المستقيمة

Shift+Mouse

Duplicate selected 
contour

تكرار المنحني المختار Ctrl+Mouse

* غير متوفرة في النسخة المنزلية من برنامج فونت كرييتور.

تم بحمد الله دليل استخدام فونت كرييتور




