
القسم الثاني
قبل الشروع في التعرف على برنامج فونت الب ستوديو يفترض بالقارئ الكريم أن 

يكون قد اطلع على القسم األول من الكتاب وتفهمه بشكل جيد





الدليل المختصر لبرنامج  تحرير الخطوط 
 فونت الب  ستوديو 
 FontLab Studio
تعريب القوائم واللوحات العائمة ومربعات 

الحوار الرئيسية
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سمات البرنامج العامة 

تحرير  برامج  أهم  من    •FontLab Studio ستوديو  الب  فونت  برنامج  يعتبر 
األدوات،  كل  وشموله  وسهولته  النتشاره  اإلطالق،  على  أهمها  يكن  لم  إن  الخطوط؛ 
وتوليد  وتعديل  إلنشاء  المحترف  الخطوط  مصمم  يحتاجها  التي  المتخصصة  والوظائف 

الخطوط.
لبرنامج فونت الب واجهة مستخدم رسومية GUI متقدمة وسهلة االستخدام— 
ومزودة بعدة لوحات عائمة، ومبادئ الرسم فيه سهلة، وتشبه إلى حد كبير الرسم في 
فونت  مثل  خطوط،  تحرير  برنامج  أو  إلستريتر،  أدوبي  مثل  متجهات،  رسم  برنامج  أي 

كرييتور أو فونتوغرافر.
الحقيقة برنامج واسع جداً، ومع تأقلم Customization المستخدم مع  وهو في 

البرنامج يصبح العمل فيه ممتعًا، ومن أهم الوظائف التي يدعمها فونت الب:
• أدوات رسم متقدمة جداً.

.  •Metrics أدوات ضبط متقدمة للقياسات
لرسم  كطبعات    •Global Mask الكلية  واألقنعة   ،Masks األقنعة  استخدام 

.Templates المحارف
.  •Quick Test تجربة الخط بسرعة عن طريق أمر

طيف واسع من صفحات المحارف Codepages•  وترميز متوافق مع نظام يونيكود 
.Unicode

فئات  طريق  عن  وضبطه  العادي،    •Kerning القرن  لضبط  متقدمة  وظائف 
.Classes المحارف

.  •FontAudit (1)تصليح أخطاء المنحنيات عبر وظيفة تدقيق خط
.  •Hinting التلميح االحترافي للمحارف

.  •Composite Glyphs المحارف التجميعية
وأدوات  وظائف  طريق  عن  الخطوط  لعائالت    •Styles جداً  عديدة  أنماط  إنتاج 

.MultipleMaster (ملتپل ماستر) "األصول المتعددة"
.  •Classes وفئات المحارف OpenType (2)يدعم كثيراً من جداول أوبن تايب

يدعم البرنامج في فتح الملفات Open التنسيقات التالية للخطوط:
• فونت الب

فونت الب 2.5• 

.FontCreator في برنامج فونت كرييتور Validation (١) تماثل هذه الوظيفة أمر تحقق
(٢) يغطي فونت الب معظم وظائف أوبن تايب وليس كلها.
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( پوست سكريپت (النوع 1• 

• تروتايب / أوبن تايب
• أوبن تايب/ پوست سكريپت

• ملفات إيكاروس
يدعم البرنامج في توليد الخطوط Generation التنسيقات التالية:

• تروتايب / أوبن تايب
• تروتايب أوبن تايب/ پوست سكريپت

) (لويندوز وماكنتوش) پوست سكريپت (النوع 1• 
• ملتپل ماستر (لويندوز وماكنتوش)

( پوست سكريپت (النوع 1• 
• آسكي/ يونيكس ملتپل ماستر

• آسكي/ يونيكس
• فونت الب

أو يمكنك اختيار توليد كل التنسيقات أعاله
سكريپت  پوست  كملف  تنسيقات،  عدة  من  ملفات   Export تصدير  ويمكنك 
 Adobe Font Merics وهو ملف رسومي، وملف قياسات خط أدوبي (EPS) المحوصل

.Printer Font Merics وملف قياسات خط الطابعة
وفي حفظ Save الملفات يحفظ فونت الب التعديل على الملف الحالي ما لم يكن 
في النظام، ال تعدل خطًا وتحفظه في النظام!، أما في الحفظ باسم  Save as فيحفظ 
فونت الب ملف فونت الب رسومي (قاعدة بيانات خط وليس خطًا)، والذي يمكنك جعله 

.Generation خطًا عند التوليد
أما في استيراد Import الملفات فيستطيع البرنامج استيراد ملفات TIFF، والصور 
البتية  الخريطة  ملف  فتح  يمكن  كذلك   .Image Files الصور وملفات   ،Bitmap البتية
 Metrics وملفات القياسات EPS لخط معين. وبالطبع الملف الرسومي (BDF تنسيق)

التالية:
• خطوط ماكنتوش
• ملفات ماك الثنائية

• ملفات ثنائية سادس عشرية
 •D-FONT ملفات

 Palettes واأللواح العائمة Menues في األقسام التالية ستطالع تعريبًا كامًال: للقوائم
 .Dialog Boxes ومربعات الحوار لألوامر
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قبل استطالع البرنامج يفضل تعريف المحرف Glyph حيث سيكون محور العمل.
أردنا  وإذا  األحوال)،  غالب  (في  الحرف  صورة  تشكل  منحنيات  هو  المحرف 

التفصيل فقد يكون المحرف Glyph أحد األمور التالية:
حرف Letter وهو رمز لصوتConsonant (1) أو مد Vowel - 1 تدخل في تكوين الكالم 
الكبيرة  الالتينية  (كالحروف  سياقي  أو  (أساسي)  قياسي  شكل  أي  (في  البشري 
والصغيرة، والحروف العربية حسب مكانها في الجملة). أو حرف يمثل بديل اختياري 
أو   Stylistic Alternative (جمالي فني (بديل  أو  معينة)،  وظيفة  Alternative (له 

حرف ممدود Swash أو له أي وظيفة أخرى.
 .(9 8 7 6 5 4 3 2 1 0) 2 - Digit رقم

عالمة Mark - 3 (كعالمات التشكيل المضافة إلى الحروف في اللغات المختلفة، أو الرموز 
والرسومات غير اللغوية).

رمـز Symbol - 4 (كعالمات الترقيم والرموز الرياضية، وأي رمز أو شعار وألي غرض).
.( 5 - ffl)وهذا قد يمثل حرفين أو أكثر مثل (حم ) أو (هللا) أو Ligature محرف مقرون

محرف تجميعي Composite Glyph - 6 (وهذا يمثل حرفًا تجمع من محرفين أو أكثر).
مكان مخصص بدون منحنيات وله عرض (كمحارف المسافات Spaces - 7 على اختالف 
الثلث  ومسافة  الربع  ومسافة  السدس  مسافة  و   N space و  M space مثل قياساتها 

ومسافة شعرة ومسافة بعرض رقم ومسافة رفيعة).

(١) الصوائت (األصوات) Consonants في اللغة العربية:

رذدخحجثتبأ
فغعظطضصشسز
يوهنملكق

الصوامت (حروف المد أو العلة) Vowels في اللغة العربية هي حروف: ا  ، و  ،  ي  المديّات، كذلك الحركات (الفتح 
والكسر والضم).

.  *Consonants الواو والياء الملفوظتان هما صوائت
* الهمزة هي صائت مهما اختلفت أشكال كتابتها ( ء أ ؤ ئ ئ   ) (أل  أل)  (آ آل  آل) حيث آ يمثل همزة تتبعها ألف.

والواو  األلف  المد   حروف  زمن  نصف  تقريباً  اللفظ  في  زمناً  (تمثل  صوامت  والكسرة:  والضمة  الفتحة  * الحركات 
والياء على التوالي)

الصوائت (األصوات) Consonants في اللغة اإلنكليزية:

Z C D F G H J K L M N

O P Q R S T V W X Y Z
A, E, I, O,U :في اللغة اإلنكليزية هي Vowels (حروف المد أو العلة) الصوامت

المحارف
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شهرزاد  خط  من   uni0759.fina المحرف 
Scheherazade  الذي أنتجته في األصل مونوتايب 
وتوزعه  نسخ،  مونوتايب  باسم   Monotype
 .(www.sil.org) اللغوية  للدراسات   SIL منظمة 
مكوَّن    Composite Glyph تجميعي  محرف  وهو 
من ثالثة محارف (مستعارة)، هي الدال النهائية، 

والطاء الصغيرة، والنقطتين العموديتين.
هي   Composite Glyphs التجميعية  المحارف 
من  تمكننا  تايب  أوبن  خطوط  في  حقيقية  ثورة 
إنجاز الخطوط الضخمة بسرعة، ويمكن تحرير 
أو   ، أصولها  بتحرير  المحارف  هذه  منحنيات 
 Composite Glyph التجميعي المحرف  بتحويل 

.Simple Glyph إلى محرف بسيط

خواص محرف مكوِّن

المحرف المكوِّن المختار

محرف  وهو   8 - Null كمحرف  صفر  وعرضه  يرى  وال  منحنيات  بدون  مخصص  محرف 
وظيفي.

العربية:  الحروف  (كتشكيالت   9 - Diacritics صفر  وعرضها  رسومية  منحنيات  لها  عالمة 
الفتحة والضمة والكسرة… إلخ).

محرف فارغ. 10 - 
محارف لها وظيفة ومنحنيات ولكن ال ترى وهي المحارف األربعة التالية:  11 - 

Unicode Value PostScript Name االسم والوظيفة
$200C zerowidthnonjoiner فاصل عرضه صفر
$200D zerowidthjoiner واصل عرضه صفر
$200E lefttorightmark يحرك النص من اليسار إلى اليمين
$200F righttoleftmark يحرك النص من اليمين إلى اليسار

 Ligature محرف مقرون
f f l يمثل الحروف الالتينية

محرف تجميعي 
Composite Glyph
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هذه بعض المفاهيم األساسية التي يجب أال تختلط على مصمم الخطوط:

Character
يمثل حروف اللغة والرموز والعالمات واألرقام، وهي التي يتم فهرستها 

Mapped كل بنقطة ترميز Codepoint في النظام الدولي الموحد لترميز 
Unicode اللغات يونيكود

Letter
يمثل حروف اللغة (مكتوبة، ومقروءة، وعليه فاألرقام والرموز ليست حروفاً 

.(Numbers are characters but not letters أي أن األرقام)
Type.(صورة الحرف: طباعي أو حاسوبي) يمثل حرفاً في خط حروف اللغة

Glyph.محرف وهو المشروح في الصفحات السابقة
Ligature.محرف مقرون: منحني أو مجموعة منحنيات تمثل أكثر من حرف

 Composite
Glyph

ة عليها فتحة)  محرف تجميعي: محرف يمثل حرفاً أو أكثر أو أقل (كشدَّ
عت في نافذة المحرف  مكوَّن من محارف مستعارة من نفس الخط، (تجمَّ

التجميعي).

Simple Glyph

١- محرف بسيط (في مقابل محرف مقرون Ligature) والبسيط هو ما يمثل 
.ً حرفاً واحدا

٢- محرف بسيط (في مقابل محرف تجميعي Composite Glyph) وهو 
وِّل، وأصبحت  ً ثم حُ المحرف غير المستعار من محارف أخرى (أو كان مستعارا

منحنياته قابلة للتحرير مباشرة) 

Font

خط محوسب: (طقم  من الحروف واألرقام والرموز متشابه السمات 
ومتقارب القياسات، قابل للعمل في الحاسوب بعد تنزيله في النظام)، 

وكذلك كان يطلق هذا المصطلح على طقم الحروف الرصاصية الكامل 
أيام الرصاص.

Typeface
خط (محوسب أو غير محوسب في أي شكل كان، بعضهم عرّبها وجه 

الطباعة!!)
Calligraphy.(التخطيط اليدوي) فن الخط

Handwriting(التخطيط اليدوي أو الكتابة اليدوية العادية، غير الفنية) فن الخط
Writingالكتابة: تشمل الكتابة العادية، والتخطيط، والتأليف

Inscriptions
الكتابات (خصوصاً القديمة): نحت على الصخر بارز وغائر، وجص، وحفر في 

الطين وغيره، وحبر، وكتابة مسمارية وتصويرية، ونحاسية إلخ، 

Script
في األصل تعني نصاً، وتعني خطاً مشبكاً، وفي تصميم الخطوط تعني 

نظام كتابة، أو لغة كتابة كالعربية والالتبنبة والسيريلك.
Text(قابل للتكلم به وللفهم والكتابة والقراءة) نص مقروء بلغة ما

Codepage.صفحة المحارف: مجموعة من نقط الترميز التي تخدم لغة أو لغات معينة

Codepoint
نقطة ترميز: هي رمز في جداول يونيكود لتمثيل حرف Character أو رمز أو 

رقم أو أي عالمة.
Mapping.فهرسة المحارف: ربط (صورة) المحرف برمز في جداول اليونيكود
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Font Window نظــرة عـــامة ـ نافذة خـط
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Font Window Context Menu القائمة السياقية لنافذة خط

صفحات احملارف أو الترميز 
Codepages or Encoding
ميكنك عن طريقها اختيار 
محارف جديدة إلى خطك 

وإدخالها في خطك 

الختیار فهرسة 
 Mapping احملارف

Mode

أزرار تغيير حجم 
اخللية بشكل 

مباشر 

الختیار ترويسة 
 Cell احملرف

Caption

الختیار حجم 
 Cell اخللية

Size

استعراض 
القوائم 

المنبثقة 
في نافذة 

خــط (أسفل 
يسارالنافذة)

* (تقاس بكم نافذة محرف يكون عرض نافذة اخلط) 
** (تلوين خانة)

ميكنك الوصول إلى هذه القائمة السياقية بالضغط على الزر األمين للفأرة على نافذة 
محرف في نافذة اخلط Font Window (صندوق احملارف) وليس بالضغط على احملرف وهو 

مفتوح

لصق

عمليات

نسخ

عرض نافذة احملرف*

جلب محارف (لصق ما في احلافظة)

إضافة مالحظة

تعليم محرف **
انظر 
الصفحة 
التالية

فتح نافذة محرف

حذف

إعادة تسمية

ً مزيدا

خواص محرف



١٩٥

يمكنك تعليم المحارف (تلوینها) أثناء العمل من أجل سرعة اإلنجاز ، ومالحظتها وعدم االرتباك فيما 
أنجزت ولم تنجز، خصوصاً في الخطوط الكبيرة، ومن األمثلة على التعليم:

١- في الخطوط العربية: 
• تعليم الحروف المنفردة (  ا س ص ع ق ل ال …). 

• تعليم الحروف االبتدائية ( س  ص  ع  ق  ل …). 
• تعليم الحروف المتوسطة (  س   ص   ع   ق   ل …). 

• تعليم الحروف النهائية (  ا  س  ص  ع  ق  ل  ال…). 
• تعليم التشكيالت العربية، وهو مهم حيث تشترك التشكيالت بعروض قيمتها صفر.

الفارسية  (مثل  لتمييزها  األخرى  اللغات  تكتبها  كالتي  العربية  األصول  ذات  المحارف  تعليم  • يمكنك 
واألوردو والكردية والبشتو…) 

تعليم ما أنجزت من عمليات، كالتحويالت Transformations أو تسمية المحارف Naming•  أو التلميح 
Hinting أو القرن Kerning أو الفئات Classes أو وظائف أوبن تايب Opentype أو الضبط النهائي لرسم 

المنحنيات أو غير ذلك. 
٢- في الخطوط الالتينية: 

• تعليم الحروف الصغيرة وتعليم الحروف الكبيرة. 
• تعليم المحارف الالتينية التي ليست في اللغة اإلنكليزية.

• تعليم ترميز معين أو صفحة محارف معينة. 
• تعليم المحارف التجميعية. 

• تعليم رموز معينة. 
تعليم ما أنجزت من عمليات، كالتحويالت Transformations أو تسمية المحارف Naming•  أو فهرستها  
أو   Opentype تايب أوبن  وظائف  أو   Classes الفئات أو   Kerning القرن أو   Hinting التلميح أو   Mapping

الضبط النهائي لرسم المنحنيات FontAudit أو غير ذلك.

Glyph Marking أمر تعليم محرف

تعليم محرف
اللون

منزلق حتديد اللون

قيمة لون التعليم

اختيار ترميز

حفظ ترميز

اختيار  المحارف المعدلة
إضافة الحقة إلى االسم

المحرف الحالي هو المحرف الثابت
إزالة قيم اليونيكود (ترميزات المحارف)

انظر الصفحة 
التالية

يحفظ الترميز 
اجلديد كملف 
***.enc
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حروف التينية كبيرة مصغرة
أرقام قديمة

أرقام متساوية العروض
أرقام قديمة متساوية العروض

أشكال اختيارية للحروف
حروف ممدودة

أشكال قديمة (تاريخية) للحروف
أشكال محلية للحروف

ً حروف التينية كبيرة صغيرة جدا
أشكال اختيارية للحروف الكبيرة
أشكال اختيارية لحروف العناوين

حرف مرتفع (مصغر)
حرف منخفض (مصغر)

مصغرات علمية
صورة الكسر
مقام الكسر

بديل للكسر (شكل اختياري)
أعداد ترتيبية

أشكال ابتدائية (عربي)
أشكال متوسطة (عربي)

أشكال نهائية (عربي)
أشكال منفصلة (عربي)

أشكال اختيارية من اليمين إلى اليسار
أشكال اختيارية لضبط الحروف الكلي

الحجم البصري
مجموعة أسلوب (جمالي) ١
مجموعة أسلوب (جمالي) ١
مجموعة أسلوب (جمالي) ١
مجموعة أسلوب (جمالي) ١
مجموعة أسلوب (جمالي) ١

اختيار تصنيف معرف واحد

هذه الفئات تمثل وظائف أوبن تايب

الحقة اسم المحرف وهي تمثل وظيفة Feature للمحرف في خطوط أوبن تايب

* الحقة اسم المحرف ضرورية لتنفيذ وظائف أوبن تايب في فونت الب وفي مايكروسوفت فولت

استبدال الحقة اسم المحرف الحالية
فتح مربع الحوار هذا عند إضافة 

المحارف إلى الخط

Glyph Name Suffix أمر الحقة اسم محرف
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األلوان والعالمات في نافذة خــط

المعنىلون الخانة والكتابة
محرف له اسم وترميز وفيه منحنياتأبيض والكتابة أسود
محرف من مدى يونيكود بترميز معين لكن المحرف غير مرمز بعد.رمادي والكتابة رمادي

أبيض والكتابة رمادي
محرف من مدى يونيكود بترميز معين المحرف قد رُمز ولكن ليس فيه 

محارف (فارغ)
ال يحتوي على منحنيات (يسمى محرف فارغ Blank Glyph)رمادي
المحرف مختار (نشط)كحلي
مجموعة المحارف مختارة أخضر

المعنىلون الترویسة
المحرف له اسم وترميز (حسب الترميز الحالي)*أصفر
المحرف خارج الترميز الحالي (صفحة الترميزات المختارة Codepages)  رمادي

ولو كان له اسم.
المحرف له تسميتان ( له نقطتا ترميز يونيكود أو أكثر). أو أن هناك تضارب: أحمر والكتابة باألصفر

نقطة ترميز واحدة ألكثر من محرف، أو ليست لمحرف، يجب عليك إصالح 
هذا الخطأ.

* في حال تغيير الترميز تتغير أماكن المحارف، وقد تخرج بعض المحارف من المنطقة الصفراء لتصبح رمادية، أي أنها 
ليست ضمن صفحة المحارف المختارة.

المعنىلون المحتوى
المحرف فيه منحنياتأسود

رمادي
 (Bitmap بتية) المحرف ال يحتوي على منحنيات ولکنه صورة نقطية

ز بالطبع) للمحرف (والمحرف مرمّ
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العالمات

المعنىلون العالمة وشكلهامكان العالمة

المحرف مرمز على أكثر من نقطة يونيكودعالمة زرقاءأعلى يسار

أصفر- أحمر أو أصفر أعلى يمين
-أخضر

المحرف له قناع متوافق

المحرف له برنامج استبدال التلميح. أو تلميحات متداخلة حرف H أخضر أو أحمرأسفل يسار
لخطوط النوع ١، العالمة الخضراء تعني أن التلميح صحيح. 
العالمة الحمراء تعني أنك يجب أن تصحح برنامج استبدال 

التلميح.

المحرف له تلميح تروتايب. إما تلميح أصلي (العالمة الزرقاء) حرف T أزرق أو بنيأسفل يمين
أو تلميح عدل يدوياً (العالمة البنية).

عالمة مستطيلة أسفل وسط
حمراء

المحرف هو محرف مفتاحي في فئات (أزواج) القرن.

شرطة سوداء بعرض أعلى وسط
الخانة

تم التعديل على المنحنيات (أو النقط في المحرف العادي) 
ن (في المحرف التجميعي) منذ آخر  أو على المحرف المكوّ

حفظ، أو تم تعديل على أي خط من خطوط قياسات محرف 
Glyph Metrics أو قياسات عمودية Vertical Metrics. بعد 

حفظ الخط تختفي هذه العالمة.

وهي العالمات الصغيرة في أركان خاليا المحارف في نافذة خط
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Glyph Window نظــرة عـــامة ـ نافذة محرف
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Node Contex Menu القائمة السياقية للنقط

بالضغط على الزر األيمن للفأرة فوق نقطة Node أو نقطة تحكم 
بيزيه BCP اختر خواص (نقطة) ليظهر اللوح لعائم التالي:

إلغاء

اجعلها أول نقطة في المنحني
تحويل من 

حذف نقطة
تكرار نقطة

سحب تقط تحكم بيزيه (األذرع)
إضافة نقطة إرساء 

عكس المنحني
منحني

فصل (قطع) المنحني 
تحويل إلى منحني

BCPتصحيح اتجاه نقط التحكم
توصيل

خواص نقطة

إغالق منحني
إلغاء منحني
طرح منحني

اختيار منحني

اختيار منحني

تكوين منحني موازي

تكوين منحني موازي
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Node Properties خواص نقط

موقع النقطة (عام)

موقع النقطة (بالنسبة للنقطة السابقة)
موقع النقطة (بالنسبة للنقطة التالية)

 Move Node لتحريك النقط بشكل دقيق اختير أمر تحريك نقطة
 Contour من قائمة منحني

أي تغيير في أي قيمة للنقطة المرجعية Reference Point سيحدث تغيير 
Destination Point آلي لباقي القيم والتي ستصبح موقع النقطة الجديدة

رقم جزء المنحني

إحداثيات النقطة على 
المحور السيني

إحداثيات النقطة على 
المحور الصادي

نقطة تحكم بمنحني بيزيه

نقطة تحكم بمنحني بيزيه 
وال يوجد هذا الخيار إال إذا كان 
تروتايب نوع  من  المنحني 

سحب نقطة التحكم السابقة

جزء المنحني/ أو النقطة 
مختار (نشط

سحب نقطة التحكم التالية

توصيل ناعم

توصيل حـاد

تصحيح التوصيل

النقطة السابقة النقطة التالية

رقم المنحني (إذا كان في 
المحرف أكثر من منحني)

موقع النقطة (عام)

موقع النقطة المرجعية
إحداثيات النقطة على 

المحور السيني

إحداثيات النقطة على 
المحور الصادي

الموقع القطبي الزاوية 
/ الشعاع
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Path Contex Menu القائمة السياقية للمسار

إلغاء

قص
نسخ
حذف

تحويالت (يدوية) حرة
سحب نقط التحكم

محاذاة النقط

تحويل

عكس المنحني

توصيل

خواص

( وهو منحني كامل أو جزء منه)

إلى منحنيات

خواص المنحني 
المختار

إلى خطوط (مستقيمة)

عدد النقط المختارة

إلى نقط خارجة عن المنحني

عدد المنحنيات 
المختارة

إلغاء االختيار

ناعم
حـاد    
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المسطرة  من  دليل  سحب  عند 
وبالضغط  والمحاذاة،  الرسم  في  ليساعدنا 
على زر الفأرة األيمن فوق الدليل اختر خواص 

Properties ليظهر لك اللوح العائم التالي:

للفأرة  األيمن  الزر  على  بالضغط 
(دليل)  خواص  اختر   Guideline دليل  فوق 

ليظهر اللوح العائم التالي:

عند تمرير المؤشر فوق الخط القاعدي Baseline اختر خواص 
Properties ليظهر لك اللوح العائم التالي:

خواص الخط القاعدي

في حال تغيير أي قيمة 
يتغير موقع المحرف 

بالنسبة لخط اإلسناد 
وليس الخط القاعدي 

موقع الخط القاعدي

الموقع بوحدات اإلم

خواص دليل

زاوية الميل

اللون

أفقي/ عمودي

االسم

اختيار األلوان

الموقع *

موقع الخط القاعدي
قمة الحرف
قاع الحرف
قمة اإلزاحة
قاع اإلزاحة

* موقع الدليل العمودي بالنسبة للخط القاعدي أو موقع الدليل األفقي بالنسبة لنقطة الصفر. 
** الدليل الكلي يظهر في كل المحارف.

*** محاذاة دليل ترجع الدليل المائل إلى أفقي أو عمودي.
ً على الدليل المختار حتى لو كان مائالً. **** الدليل المعامد يكون معامدا

إلغاء دليل

حذف دليل

دليل كلي**

إنشاء دليل 
معامد****

محاذاة***

خواص دليل
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 Zero Point فوق نقطة الصفر  Ctrl بالضغط على مفتاح األوامر
أو نقطة األصل Origin Point يظهر اللوح العائم التالي لتغيير 

النقطة المرجعية (والتي تؤثر في كل القياسات)

خواص نقط إرساء

النقطة المرجعية

Path Contex Menu القائمة السياقية للمسار

عند تمرير المؤشر فوق الخط القاعدي Baseline اختر خواص 
Properties ليظهر لك القائمة الفرعية التالية:

 أوامر المنحنيات

تحرير القناع

أوامر التلميح

عمليات آلية

القناع

إضافة مالحظة

ن إضافة مكوّ

فتح نافذة خط

إضافة نقطة إرساء

تفكيك المحرف التجميعي

خواص (محرف)
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Neighbors المحارف المجاورة

المحرف 
الحالي

المحارف المجاورة

Shape Group المحارف المشابهة

صورة للمحرف h من خط تايمز Times وقد عين له محارف k و m و n كمحارف مشابهة (أي مشابهة في بعض 
Stems المنحنيات أو أذرع الحرف

المحارف المجاورة

المحارف المشابهة
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أنواع المنحنيات Contours والنقط Nodes وألوانها في برنامج فونت الب

PostScript Contour ١- منحني پوست سكريپت

منحنيات  وتسمى   (3rd order, cubic B-splines) الثالثة،  الرتبة  من  تكعيبية   B مسارات  ذات  منحنيات  هي 
 Bezier control وتسمى نقط حتكم بيزيه :sub-nodes النوع 1، لتعديل شكل هذه املنحنيات هناك نقطتان ثانويتان
 control أما املتجه الذي يتصل بني نقط التحكم ونقط املنحني (أو نهايته) فتسمى متجه التحكم ،(points ( BCPs

 ،vectors

نوع النقطةاللونالشكل 
الشكل واللون 

في صيغة األسود 
واألبيض

مربع أسودنقط زاوية Corner (تصل بني القطع املستقيمة) أحمرمربع

مستدير أسودنقط املنحنيات Curve (تصل بني املنحنيات) أخضرمستدير

مثلث أسودنقط املماس Tangent (تصل منحني مع قطعة مستقيمة)بنفسجيمثلث

إشارة + سوداءنقط حتكم بيزيه (نهايات أذرع متجهات التحكم باملنحني BCPs)أصفرمعنيّ

يانمربع مربع لونه كحلينقطة بداية املنحني (Startpoint)سَ

منحني بيزيه

نقط حتكم بيزيه

نقط نهاية

نقط نهاية

متجه التحكم 
(ذراع املماس)

 Bezier نقط حتكم بيزيه
control points

المنحنيات  اتجاه  أسهم  الحظ     
المشار إليه بالسهم المنقط

نقط زاوية 
Corner Nodes

نقطة مماس 
Tangen t Node

نقطة منحنية 
Curve Node

وهي املعتمدة في برنامج فونت كرييتور
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وهي املعتمدة في برنامج فونت كرييتور

TrueType Contour ٢- منحني تروتايب

نقطة نهاية (على املنحني)

نقطة نهاية (على املنحني)

نقطة حتكم (خارج املنحني)

لتعديل   .2nd- order (quadratic B-splines) الثانية،  الرتبة  من  رباعية   B مسارات  ذات  هي  تروتايب  منحنيات 
 ،(Off-curve Point)شكل هذه املنحنيات هناك نقطة حتكم واحدة تسمى نقطة خارج املنحني

الشكل واللون في صيغة األسود واألبيضنوع النقطةاللونالشكل 

مربع أسودنقطة على املنحني (On-curve Point)أحمرمربع

يانمعنيّ إشارة + سوداءنقطة خارج املنحني (Off-curve Point)سَ

يانمربع مربع لونه كحلينقطة بداية املنحني (Startpoint)سَ

نقط خارج املنحني
(Off-curve Points)

نقط على املنحني
(On-curve Points)
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لفونت الب عدة  أنواع من النقط Nodes متثل بعدة رموز نقط Node Symbols (أشكال وألوان). 

ورمز النقطة يجمع بني داللتني:
 straight الذي تصل بينها النقط، وهو إما مستقيم (type of segments) ١- نوع القطاعات

.curve أو منحني
.sharp أو حاد smooth وهو إما ناعم type of connection ٢- نوع التوصيل

النقطة اخلضراء املستديرة تعني توصيل ناعم بني منحنيني (غير مستقيمني).
النقطة البنفسجية املثلثة تعني توصيل ناعم بني منحني وخط مستقيم.

النقطة احلمراء املربعة تعني توصيل حاد بني أي منحنيني من أي نوع.
لعرض النقط مثل برنامج فونتوغرافر أي باألسود واألبيض: من قائمة أدوات اختر خيارات ثم 
 Tools > Options > Glyph window > Appearance > وأبيض أسود  ثم  املظهر  ثم  محرف  نافذة 

Black/ white. ولعرض النقط باأللوان قم بتعطيل هذا اخليار. 

إن نقط الزاوية ميكن أن توجد بني أي من أنواع قطع املنحني (مستقيمة ومنحنية)، وميكنك 
حتويل نقطة زاوية corner node بني قطعتني منحنيتني إلى نقطة منحني curve node، وكذلك 
 .tangent node بني قطعة منحنية وقطعة مستقيمة إلى نقطة مماس corner node نقطة زاوية
التوصيل  ألن  مستقيمتني،  قطعتني  بني   smooth connection ناعم  توصيل  ذات  نقطة  توجد  ال 
أن  ويجب   “collinear vector” خطي  متجه  تشكل  ألنها   .sharp connection دائماً  حاد  هاهنا 

تبسط إلى قطعة واحدة.
The Glyph Connections توصيل منحيات احملارف

ً إذا أردت أن تبقي املنحني منساباً عند النقط  إن نوع التوصيل بني قطع املنحني مهمة جدا
اتلفة.هناك نوعان من التوصيل: ناعم وحاد.

في التوصيل احلاد sharp connection تكون قطعتا املنحني (منحني مع منحني أو منحني 
مع مستقيم) حرتني بشكل كامل في الزاوية بالنسبة لبعضهما البعض عند نقطة التوصيل، أي 

ميكنك تدوير متجهات النحكم بنقطة بيزيه BCP كما تشاء. 
املستقيمة ومتجه التحكم  التوصيل الناعم smooth connection يكون اجتاه القطعة  في 
باملنحني أو متجهات التحكم BCP ملنحنيني متتابعني خطياً collinear (يقعان على خط مستقيم 

واحد) أي أن الزاوية بني القطعتني على النقطة هي ثابتة 180 درجة.
الصغيرة  الزوايا  ألن  اتلفة،  النقط  في  وانسيابيته  املنحني  نعومة  على  اإبقاء  املهم  ومن 
(ذات التوصيل احلاد عند احلجوم الصغيرة) تصبح مرئية وبشكل قبيح عند طباعتها بحجم كبير. 

مالحظة: قد ترى على املنحني نقطة مربعة صفراء، فهذا يعني أن هناك 
 (BCPs (بيزيه  باملنحني  حتكم  نقطتا  أو  نقطة  وهناك   Corner زاوية  نقطة 
فوقها متاماً أو قريباً منها، إذا كبّرت العرض Zoom In إلى أكبر نسبة ستتمكن 
من سحب نقط التحكم باملنحني بالضغط على مفتاح االختيار Alt وتعديل 

املنحنيات كما تريد.
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Cusp منحني مدبب Twisted منحني ملوي

تجنب هذه المنحنيات أثناء الرسم

وكذلك فإن برامج التصفيف التي حتول املنحنيات إلى صور نقطية (خرائط بتية) ال متاثل املنحنيات 
األصلية عند التحويل بسبب وجود توصيل حاد حيث يجب وجود توصيل ناعم.

مزدوجاً   ً نقرا النقطة  على  انقر  نقطتني:  بني  التوصيل  نوع  لتغيير  سريعة  طريقة  مالحظة: 
حيث تظهر تفصيالت أكثر في لوح خواص نقطة Properties panel. (انظر ص 317 ملراجعة خواص 

النقطة).
استخدم أمر تصحيح منحني من قائمة منحني Contour > Correct Connections لتصحيح 
التوصيالت احلادة بشكل آلي بحيث  حتول التوصيالت احلادة إلى توصيالت ناعمة بدون أي يغيير في 
شكل املنحني. وأمر أمثلة منحني Contour > Optimize يقوم بعمل املزيد من ضبط املنحني ولكن 

مع تغيير قليل في شكل املنحني.

وو
و

نهايات األحرف املدببة
يفضل أن يبتعد المصمم عن رسم النهايات المدببات Cusps في خطه، (مثل نهايات الواو 
والراء ورأس العين االبتدائية في خط النسخ وأمثال ذلك) ألن هذا يؤثر على الشكل عند تصفيفه 
يمكن  وفعلياً.  بصرياً  األصل  من  أضعف  النهايات  هذه  عند  المحرف  شكل  ويبدو   Rasterizing
تضبطها   Nodes بنقط  محاطة  تكون  رفيعة  مدورة   بنهايات  النهايات  هذه  عن  االستعاضة 

ومرسومة بحيث ترى من بعيد مدببة.

واو خط وينسوفت برو WinSoft Pro (بطرس)
ً نهاية مدببة جدا

Lotus Linotype واو خط لوتس لينوتايب
نهاية مدورة

Times New Roman واو خط تاميز نيو رومان
نهاية مشطوفة

تنبيهـــات
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 و
مح 
 

 و
مح 
هت 

خط لوتس لينوتايب أسود خط تراديشنال أرابيك أسود

اخلط األسود هو حدود كتلة النص
مساحة   تكون  أن  يجب 
األحرف  داخل  الفراغات 
ألنها  كافية   Counter
عند التصغير تنطمس 
عند  وكذلك  بصرياً، 
بأحجام  طباعتها 

صغيرة. 

احلرف  داخل  الفراغ    
ولكن  كاف   Counter
منطقي،  غير  شكله 
مع  بتوافق  يسير  ال  أي 
في  القصبة)  (سير 
خصوصاً  العربي،  اخلط 
كذلك  نسخ.  خط  أنه 
(السواد  الثقل  مركز 
عند  الواو  صحن  في 

إلى  منحرف   (X عالمة 
اليسار.

الداكنة  الرمادية  املنطقة 
السطور   بني  املسافة  هي 
(متساويتان في اخلطني لكنهما 

ليستا على نفس املستوى)

حجم النص في املثالني 48 
واملسافة بني السطور 48

X

١تختلف اخلطوط في قياساتها حتى عند تساويها في احلجوم، واملسافة بني السطور، وذلك تابع ألمور 
أخرى في التصميم، ملاذا ترتفع الواو أو السطر األول في خط لوتس لينوتايب عنها في خط تراديشنال أرابيك؟ 
املنطقة الرمادية الفاحتة) ألن قيم القمة والقاع في اخلطني تختلفان وهما قيمتان تتحكمان باملسافة بني 

السطور في برامج التصميم، وهناك فرق كبير في هذه القيم بني اخلطني.

2095 قمة تراديشنال أرابيك
-1044 قاع تراديشنال أرابيك

1365 قمة لوتس لينوتايب
-512 قاع لوتس لينوتايب

٢قارن بني رأسي الواو في اخلطني والفراغني األبيضني Counters في اخلطني كذلك. 
رأس واو تراديشنال أرابيك منطقي شكالً ولكنه صغير 

ويحتوي على فراغ Counter ذو تدبيب
رأس واو لوتس لينوتايب غير منطقي شكالً ولكنه كبير 

ويحتوي على فراغ Counter ذو منحنيات ناعمة

 ٣قارن بني شكلي حم  في اخلطني والفراغني األبيضني في امليمني كذلك. 

حاء تراديشنال أرابيك مستهجنة شكالً وذات رأس 
ً وامليم مدغمة فيها على حساب احلاء،  مدبب cusp جدا

وفراغ Counter امليم يجب أن يكون أوسع من اجلهة 
األصغر.

احلاء في لوتس لينوتايب أجمل وأكبر ، وعلى كل حال 
شكل امليم وفراغه Counter ووصله باحلاء وبالسطر 

خطأ في اخلطني.

٤قارن بني شكلي ته  في اخلطني والفراغني األبيضني في الهاء األولى. 
التاء في تراديشنال أرابيك مستهجنة شكالً وضعيفة 

بصرياً وفراغات Counter الهاء منطقية (تتفق مع 
املنحني اخلارجي لهما)

التاء في لوتس لينوتايب أجمل وأكبر وذات مقروئية 
Legibility جيدة

مقارنة الخطوط ومالحظة أخطائها
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فتح

حفظ

بحث

حفظ الكل

توليد خط

جلب

معلومات اخلط

إغالق

عودة (إلى حفظ)

توليد كل اخلطوط

أسماء اخلطوط 
املفتوحة

تصدير

طباعة

خروج

جديد

فتح خط من النظام

حفظ باسم

قائمة ملف

أوًال: القوائم
استعراض البرنامج
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خط نقطي (بتي)

EPS ملف

ملف خط ماكنتوش

قياسات

صورة في اخللفية

صورة في اخللفية

EPS ملف

قياسات

قائمة تحرير

نسخ

عودة عن تراجع

إدخال

ترك االختيار

بحث

حـذف

عكس االختيار

بحث عن منحني

خواص محرف

لصق خاص

اختيار الكل

قص

تراجع

لصق

تكرار

قائمة ملف - القوائم الفرعية



٢١٣
قائمة عرض

تأمني الطبقات

ألواح األدوات

تقريب

تقريب (بالنسب)

جذب إلى الطبقات

املساطر

تبعيد

إظهار الطبقات

إظهار الطبقات

دالئل

خلفية

قناع كلي

نقط الوصل

أمثَلة

مناطق احملاذاة

إرساءات وعالمات إدخال

موقع النقط

ملء املنحني

تحرير قناع

قناع

قياسات عمودية

مماسات التحكم

األشكال ااورة

شبكة

تلميح (تنعيم العرض)

قياسا محرف

نقــط

األشكال املقارنة

قائمة عرض- القوائم الفرعية
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تأمني الطبقات

دالئل

قياسات عمودية

إرساءات وعالمات إدخال

قناع كلي

مناطق احملاذاة

قناع

مكونات

منحنيات

تلميح (تنعيم العرض)

قياسات محرف

جذب إلى الطبقات

دالئل

شبكة

إرساءات وعالمات إدخال

قياسات عمودية

مناطق احملاذاة

قناع

قياسات محرف

منحنيات

تلميح (تنعيم العرض)

قناع كلي

قائمة عرض- القوائم الفرعية
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ألواح األدوات

تقريب (بالنسب)

الشريط املعياري

حجم مناسب

الرسم

أدوات القياس

إخفاء ذاتي

املنحنيات

أوامر القياس

خيارات

األدوات

ماكرو (تنفيذ أمر جماعي)

شريط احلالة

اختياري

األلواح
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قائمة منحنيات

قائمة منحنيات- القوائم الفرعية

حتريك نقطة

منحنيات

وصل منحني مفتوح

إطار حتويالت حرة

قلب عمودي

محاذاة مع الدالئل

استثناء

إغالق منحني مفتوح

تصحيح الوصالت

حتويالت حرة (يدوية)

قلب أفقي

أمثلة منحنيات

تقاطع

صيغة الرسم البدائي

حتويالت

تحويالت

إقحام نقط

حتويل إلى

النقط متطرفة

جتميع
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منحنيات

تحويل

ضبط اجتاه تـروتايب

تبسيط منحني

إعادة موضعة النقطة االبتدائية

تحويل المنحنيات إلى تـروتايب

ن (عضو محرف  تحويل االختيار إلى مكوّ
تجميعي)

عكس اتجاه المحني

ضبط اجتاه بوست سكريبت

إعداد النقطة االبتدائية في منحني

موازاة منحنيات

تحويل المنحنيات إلى بوست سكريبت

عكس اتجاه كل المحنيات

متديد (توسيع) منحني
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قائمة محــرف

حترير محرف جتميعي (مركب)

إعادة تسمية محرف

أسماء محارف

إنشاء محارف

وِّن (عضو محرف جتميعي) كَ إضافة مُ

فك محرف جتميعي (تبسيط)

محو ترميز يونيكود

أسماء محارف

توليد ترميز يونيكود

توليد أسماء (بوست سكريبت)

حفظ الترميز

إعادة ترميز محارف

توليد محارف

فـرز محارف

فـرز باليونيكود

فـرز باالسم

فـرز بفهرسة احملارف

فـرز محارف

إنشاء محارف في اخلانات الفارغة

قائمة محرف- القوائم الفرعية
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قائمة أدوات

الصورة اخللفية

مدير القياسات

حتويالت آلية

دمج خطوط

إعادة حتويالت آلية

خلط خطوط

أوامر اختيارية

أدوات خارجية

تنفيذ حتويالت آلية

جتربة سريعة للخط

خيارات برنامج

قنـــاع

تنعيم ودالئل

مدير القـرن

ملتبل ماستر (توليد خطوط من 
نفس العائلة)
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الصورة اخللفية

نسخ

إزالة

تتبع البيكسالت

إنشاء صورة خلفية

حتريك وحتجيم

شــف

تلميح ودالئل

إزالة تلميحات
إزالة دالئل

تنعيمات آلية

حتويل التلميحات إلى روابط

إضافة رابط تلميح أفقي

تلميح النوع ١

استبدال آلي

حتويل الروابط إلى تلميحات

إضافة رابط تلميح عمودي

تلميح تروتايب

قائمة أدوات - القوائم الفرعية
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قنـــاع

نسخ منحني إلى قناع

نسخ منحني إلى قناع كلي

حتديد قناع خط

مسح قناع

نسخ قناع كلي إلى قناع

لصق قناع إلى منحني

نسخ قناع إلى قناع كلي

مسح قناع مع املنحني

مسح قناع كلي

ملتبل ماستر (توليد 
خطوط من أصول) من 

نفس العائلة

إزالة محاور

إعادة ترتيب األصول

حترير مخطط محور

توسيع اخلط األصل

نسخ قناع إلى اخلط األصل

تعريف محور جديد

توليد خط واحد فقط

تعديل أسماء المحاور

حتديد اخلط األصل

مطابقة خطوط أصول

أوبن تايب (تروتايب)

أوبن تايب (بوست سكريبت)

جتربة سريعة للخط
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أوبن تايب

خطوط

األشكال اجلاهزة

أصول خطوط 

الطبقات

طباعة/ إخراج

حتويالت

معاينة

حترير املاكرو

فئات احملارف (رُتَبها)

خارطة اخلط

محاور

قائمة نوافذ

نافذة محرف جديدة

األلواح

نافذة قياسات جديدة

فضاء العمل

إغالق الكل (اخلطوط)

نوافذ

أسماء اخلطوط املفتوحة

متتالي
نوافذ متجاورة أفقياً

نوافذ متجاورة عمودياً

قائمة أدوات - القوائم الفرعية

تصدير فضاء العمل
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قائمة مساعدة

حول ستوديو فونت الب

اختصارات لوحة املفاتيح

طباعة

القائمة

نسخ

األوامر

حول منتجات فونت الب

فونت الب ستوديو وهو 
برنامجنا هذا

بت فونتر وهو محرر 
خطوط نقطية (بتية)، ينشئ أو 
يعدل خطوطًا بتنسيقات مثل 
Palm, HP, BDF وغيرها

تايب توول وهو برنامج 
تحرير  خطوط مختصر، ينتج 

خطوط TT  والنوع 1

سكان فونت وهو برنامج 
تحويل الصور أو المتجهات 
إلى خطوط (جيد لخط 
اليد، والشعارات، والخطوط 
آسيا فونت ستوديو الرسومية)

وهو برنامج تحرير  خطوط 
  TT متقدم، ينتج خطوط

والنوع 1، وهو مناسب لخطوط 
لغات شرق آسيا، وينتج خطوط 

ذات عدد ضخم من المحارف 
(65536)

ترانس تايب وهو برنامج 
تحويل  خطوط بين بيئتي 
ويندوز وماكنتوش بأي تنسيق  
(تروتايب، النوع 1، إلخ)
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ثانيًا: األلواح العائمة

أداة االختيار أداة املمحاة

أداة السكني مسطرة القياس

قلم الرسم (نقط ومنحنيات) أداة إضافة (نقطة) زاوية

أداة إضافة (نقطة) منحني أداة إضافة (نقطة) مماس

أداة رسم املربع/ املستطيل أداة رسم الدائرة/ البيضوي

أداة التدویر أداة التحجيم

أداة التمییل أداة التحوير احلر

أداة تلميح خطوط النوع ١ أداة تلميح خطوط تروتايب

لوح األدوات

لوح الطبقات

اخللفية القناع 
الكلي

اخللفية تدقيق 
خــط

الشبكة

مناطق 
احملاذاة

تقط إرساء 
وموضعة

مواقع 
النقط الدالئلمليء/ مفرغ

التلميحات قياسات 
محرف

النقـط األشكال 
املماثلة

تحرير 
قنــاع

القناع
قياسات 
خــط املماسات

األشكال 
المجاورة
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اللوح المعياري

لوح األلواح

لوح المنحنيات

لوح الرسـم

فتح حفظ الكل نسخ تراجع

جديد قص حفظلصق عودة عن تراجع

قلب عمودي حتوير مغلف
تبسيط 
منحني

اجتاه منحني 
تروتايب تقاطع

قلب أفقي حتريك نقط
اجتاه منحني 

پوست سكريپت
توليد نقط

اتحاد

نافذة قياسات جديدة لوح حتويرات أوبن تايب
خارطة 
فئاتالفهرسة األصول

نافذة محرف جديدة ماكرو لوح تحرير معاينة
محارف

نوافذ 
اخلطوط 
املفتوحة

خطوط متعدد من أصول 
(ملتبل ماستر)

نافذة قياسات جديدة

أداة 
رسم 
خطوط

أداة 
إضافة 
نص

فرشاة 
تخطيط لون آلي

لون أبيض 
(طرح)

أنماط 
فرشاة

أنشوطة االختيار 
نقط و/ أو منحنيات

أداة املضلع فرشاة 
مستديرة

فرشاة 
رسم/ 
كتابة

لون مفرغ
لون أسود 

(ملء)
خیارات 
فرشاة
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هذا اللوح هو أزرار لنفس ألوامر  ملتپل ماستر من قائمة أدوات

خط أصل
معاينة اخلطوط

ألواح ملتبل ماستر ( وهي وظائف لتوليد خطوط من أصول) أو أنماط متعددة من نفس 
العائلة، إذا كنت جديداً فال تقرأ هذه الصفحة

إزالة محاور

إعادة ترتيب األصول

حترير مخطط محور

توسيع اخلط األصل

نسخ قناع إلى اخلط األصل

تعريف محور جديد

توليد خط واحد فقط

تعديل أسماء المحاور

حتديد اخلط األصل

مطابقة خطوط أصول

خط أصل

الثخانة (السماكة)

إعادة جذب زر توليد احملاور السينية 
والصادية

مقدار الثخانة (باإلم)

تزامن

محاذاة آلية

لوح األصول المتعددة (ملتپل ماستر)

لوح األصول

لوح المحاور
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اسم اخلط

اسم احملرف اسم اخلط

نقطة الترميز في 
اليونيكود

اسم اخلط

عدد الحروف 
التي يمثلها 
المحرف 
المقرون 
Ligature

تطبيق

استبدال نقطة 
الترميز باحملرف احلالي

نوع احملرف

قياسات اخلط

اسم اخلط

مالحظات حول 
احملرف خاصة 

باملصمم

فئات احملرف (ضرورية للمحارف العربية)

نوع احملرف

غير محدد
محرف بسيط 
محرف مقرون*

عالمة (مثل حركات التشكيل وغيرها من الرموز)
مكوِّن (عضو محرف جتميعي)

لوح خواص َمحَرف

* يلزم تحديد عدد الحروف التي يمثلها المحرف المقرون لألمور التالية:
.Anchors & Carets (نقط اإلرساء وعالمات اإلدخال) ١- ألجل تحديد مواقع عالمة إدخال النص في طبقة

٢- لتعريف وظائف أوبن تايب وفئات المحارف بطبيعتها.
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نوع احملرف: 
محرف 
مقرون 

 Ligature
أو بسيط 

Simple

عدد احلروف التي ميثلها احملرف املقرون خطوط موضعة عالمة إدخال النص في المحارف 
التحريك  يمكنك   Caret Positioning المقرونة

حسب عروض مكونات المحارف المقرونة

لوح خواص َمحَرف

لوح خواص َمحَرف- قسم قياسات محرف

عدد النقط (في املنحني)

 Composite   عدد عناصر المحرف التجميعي
 ً Glyph صفر تعني محرفاً بسيطاً، ٢ فصاعدا

تعني محرفاً تجميعياً وعدد مكوناته

عدد املنحنيات في احملرف

اإلزاحة اليمنى
• اإلزاحة اليمنى (الثانوية) 

اإلزاحة اليسرى   املسافة الكلية للمحرف
• اإلزاحة اليسرى (الثانوية) • املسافة الكلية (الثانوية)

أبعاد املنحني: أقصى مسافة 
سالبة (يسار وأسفل نقطة 

الصفر)

أبعاد املنحني: أقصى مسافة 
موجبة (ميني وأعلى نقطة 
الصفر)

• القياسات الثانوية (املشار إليها بنقطة تعداد واحملاطة بالبيضوي): حتسب قياسات 
املسافة الكلية الثانوية واإلزاحة اليمنى الثانوية، واإلزاحة اليسرى الثانوية، من نقط 
التقاء منحني احملرف مع خط القياسات Measurement Line (األحمر األفقي) والذي 
ذات  للخطوط  اإلزاحات  لقياس  جيد  للقياسات  املعيار  وهذا  للتحريك  قابل  خط  هو 
الزوائد Serif حيث تكون اإلزاحات اليمنى واليسرى احلقيقية على الصفر، بينما حتسب 
ً  Body أو إلى  اإلزاحات الثانوية من خط اإلزاحة احلقيقي إلى جسم احلرف إذا كان مدورا
ذراع احلرف Stem. إذا كان مستقيماً، وكذلك حلساب قياس عرض احلرف البصري على 

خط القياسات الثانوية، أي بدون الزوائد.

للمحرف  الكلية  املسافة    
منحنيات  عرض  أقصى  تساوي: 
احملرف + اإلزاحة اليمنى + اإلزاحة 
اليسرى وتسمى اإلزاحة الكلية 
أي   Advance Width للمحرف 
بها  ينتقل  التي  املسافة  مقدار 
طباعة  عند  الكتابة  مؤشر 

حرف ما، وتقاس باإلم.

فئات احملرف (انظر الصفحة التالية)
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Glyph Classes تحديد فئات المحارف

الفئات التي صنف بها المحرف

الفئات المتاحة

إعادة تعيين فئات المحرف

يمكنك استيراد فئات المحارف Classes من خطوط أخرى بدالً من أن تقوم بعملها من الصفر، 
ومن أفضل الخطوط التي ليس لفئاتها أخطاء وال تداخل خط تاهوما Tahoma من  مايكروسوفت 

الموجود على أنظمة تشغيل باختالف إصداراتها. 

املعنىالفئة

fina1محرف نهائي١

fina2محرف نهائي٢

fina3محرف نهائي٣

init1محرف ابتدائي١

init2محرف ابتدائي٢

medi1محرف متوسط١

فئات المحرف (ضرورية للمحارف العربية)



٢٣١
لوح الطبقات

إظهار النقط تدقيق محرف 

إظهار مماسات النقط ملء / تفريغ املنحنيات

إظهار إحداثيات النقط

عرض/ إخفاء الطبقة

جذب الدالئل أو النقط

كل الطبقات

املنحنيات
الدالئل

التلميح (تنعيم العرض)
القناع

الشبكة
القياسات العمودية

قناع كلي
قياسات المحرف

مكونات
نقط إرساء وموضعة عالمة إدخال النص

مناطق المحاذاة
مجموعات األشكال املقاربة
مجموعة المحارف المجاروة

اخللفية

تأمني / إزالة تأمني الطبقة

هو   :Global Mask الكلي القناع  أو   Mask القناع
طبعة Template تؤخذ من أي محرف واحلجاب قابل 
عرضه  فيمكن  الكلي:  احملرف  أما  والتعديل،  للشف 

في خلفية كل احملارف
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نقطة الصفر
مركز االختيار

الزاوية اليسرى السفلية
النقطة المرجعية

Transformations لوح خواص تحويرات األشكال

تحريك (محرف بالكامل أو منحني أو نقط)

انظر العملیات بالتفصيل ص ٧٥

تدوير

تدوير

تمييل

قلب

زاوية التدوير

زاوية التمييل

زاوية التمييل

قلب عموديتحجيم عمودي

النقطة المرجعية لتحوير المحرف

تماثل التحجيم 
األفقي والعمودي

تحجيم أفقي

قلب أفقي

تحجيم (تصغير / تكبير)

تحجيم 
(تصغير / 

تكبير)

تمييل

قلب

محاذاة نقط

خیارات تحویرات أخرى (انظر ص)

إعادة الخطوة األخيرة (من التحویرات)
تطبيق
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Smart Shapes  لوح األشكال الذكية

وضع

شبكة
قوس

خواص

خواص النجمة خواص الشبكة

خواص النجمة خواص القوس

موافق إلغاء
مستطيل

خواص باقي األشكال: المستطيل  والبيضوي و المستطيل الحر هي الطول والعرض فقط

بيضوي
مستطيل حر

نجمة
مضلع

عدد الشعاعات

نصف القطر 
الداخلي

نصف القطر 
الخارجي

عدد االضالع العرض

عدد الخاليا

سمك اإلطار

العرض

نصف القطر

قوس مغلق

االرتفاع

االرتفاع





٢٣٥

ثالثًا:  مربعات الحوار

قائمة الخطوط التي 
تبدأ بحرف a (في 

حاسوبي)

زر الخيارات الذي 
يحدد لك خيارات 

فتح خط بتنسيق 
معين

تنسيقات الخطوط التي يمكن لبرنامج 
فونت الب أن يفتحها

عند فتح خط من مجلد النظام ضع في هذه 
ملف  اسم  أول  من  حرفين  أو  حرف  الخانة 
الخط كي تخرج قائمة منبثقة وقابلة للمد 
التي  بالحروف  تبدأ  التي  الخطوط  تعرض 

أدخلتها.

(Open من خطوط نظام التشغيل ولكن عبر أمر) مربع حوار فتح خط
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إظهار معاينة 
الخط

اسم الخط 
(العائلة) 

اسم ملف الخط

خیارات برنامج 
(تفضیالت)

تنسيقات الخطوط التي يمكن لبرنامج 
فونت الب أن يفتحها

عند فتح خط من مجلد (غير مجلد النظام) 
أو  حرف  الخانة  هذه  في  تضع  ألن  تحتاج  ال 
تخرج  كي  الخط  ملف  اسم  أول  من  حرفين 
تبدأ  التي  الخطوط  تعرض  منبثقة  قائمة 
بالحروف التي أدخلتها. فكل أسماء الخطوط 

متاحة.

(Open من أي مجلد غير خطوط النظام، عبر أمر) مربع حوار فتح خط
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وهو أمر لفتح خطوط النظام بشكل سريع

(Open Installed  من خطوط نظام التشغيل ولكن عبر أمر) مربع حوار فتح خط

Search مربع حوار بحث عن خط

اسم الخط 
(العائلة) 

اسم ملف 
الخط أو جزء 
منه. يمكنك 

اختيار 
تنسيق خط 
معين أو كل 

تنسيقات 
الخطوط 
التي تريد اسم الخط  

(اسم العائلة) 
أو جزء منه

معاينة الخط

معاينة الخط

فتح 
الخطوط 
المختارة

اسم ملف 
الخط

اسم الخط، 
يمكن اختيار 
عدة خطوط  

 Ctrl مفتاح
لالختيار غير 

المستمر 
ومفتاح 

 Shift
لالختيار 
المستمر

حجم الخط

حجم الخط

مكان الخط
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تنسيق/ تنسيقات اخلط الذي تريد توليده

 File > Generate Font أمر توليد خط

اسم اخلط

جميع تنسيقات خط
تروتايب/ أوبن تايب

أوبن تايب پوست سكريپت
ویندوز النوع ١

ویندوز متعدد من أصل (ملتپل ماستر)
آسكي/ يونيكس من النوع ١

يونيكس متعدد من أصل (ملتپل ماستر)
فونت الب (هو ملف رسومي وال يعتبر 
خطاً. ولكن يعتبر أساس خط، يصبح 

خطاً عند توليده عبر أمر توليد خطوط 
وحسب األصول)

عرض مسبق 
للخط

خيارات توليد 
خط (يفتح نافذة 
خيارات توليد خط 

Generate من مربع 
حوار خيارات عامة 

(Options
تنزيل خط (في النظام)

حفظ كـ

حفظ بتنسيق

توليد خط
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(وهو لتوليد جميع الخطوط المفتوحة) 

 File > Generate All أمر توليد الكل

اخلطوط
أسماء ملفات اخلطوط 

اتارة

معاينة اخلطوط

تنسيق اخلط

التفضيالت (يفتح 
نافذة خيارات توليد خط 
Generate من مربع حوار 

(Options خيارات عامة

اسم الد (مكان احلفظ)
إحلاق الالحقة (االمتداد 
بأسماء ملفات اخلطوط

كتابة (التعديالت)  فوق 
امللفات احلالية

زر اختيار الد الذي ستحفظ فيه اخلط 
(حتديد مسار) 

أسماء اخلطوط (العائلة والنسق)

توليد خطوط

عدم اختیار الكل
اختیار الكل



٢٤٠

األسماء وحقوق امللكية الفكرية

من قائمة ملف اختر أمر Font Info وفي الصفحات التالية تفصيل كل تبويبات أمر معلومات خط

أسماء اخلطوط حسب أوبن تايب
أسماء أوبن تايب اإلضافية

معلومات حقوق امللكية الفكرية
التضمني

معلومات املصمم
معلومات الترخيص
اإلصدار والتعريف
إعدادات التعريف

تعريف (أرقام) التشبيه
تعريف آي بي إم ومايكروسوفت

القياسات واألبعاد
قياسات مفتاحية
قياسات تروتايب

مصغر منخفض ومصغر مرتفع
الترميز ويونيكود

مدير بيئة الترميز  وصفحات احملارف
مديات يونيكود املستخدمة
إعدادات التلميح (التنعيم)

قوائم حروف معيارية
محددات تلميح إضافية
تلميح آلي من النوع ١

إعدادات بوست سكريبت
إعدادات تـروتايب
فهرسة احملارف

قياسات األجهزة
تنعيم اخلط

سمات خط (الترويسة)
PCLT جداول
تعريف اخلط

قياسات اخلط

اجلداول الثنائية والقياسية
مالحظات حول اخلط

صفحات احملارف

 File > Font Info معلومات خط
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اسم عائلة اخلط

اخلط مائل
اخلط أسود

اسم نمط اخلط
اسم بوست سكريبت للخط

اسم عائلة اخلط أوبن تايب
اسم منط اخلط أوبن تايب

اسم ماكنتوش
إنشاء أسماء خطوط أوبن 

تايب

إزالة األسماء

االسم الكامل
اسم (اخلط في) القائمة
اسم FOND (ماكنتوش)

نسخ

إنشاء األسماء

إنشاء أسماء األمناط

معلومات اسم اخلط 
األساسية

أسماء اخلطوط حسب 
أوبن تايب

األسماء وحقوق امللكية الفكرية

السماكة

أمناط أكثر

MyFont موقع

العرض

نسخ موافق إلغاء تطبيق



٢٤٢

جلب أسماء

مالحظة احلقوق

0 يونيكود

اسم عائلة اخلط

1 ماكنتوش

0 يونيكود 1.0

االسم الفرعي لعائلة اخلط 

2 آيــزو

1 يونيكود 1.0

الرقم الفريد لتعريف اخلط

3 مايكروسوفت
Platforms البيئات

محددات االسم

Encodings 2 آيــزو 10646: 1993الترميز

اسم اخلط الكامل

4 اختياري

3 يونيكود 2.0

مسار اإلصدار
اسم البوست سكريبت للخط

العالمة التجارية
اسم الصانع
اسم املصمم

الوصف
عنوان املنتج على الشبكة

عنوان املصمم على الشبكة
توصيف الترخيص

عنوان معلومات الترخيص على الشبكة
العائلة املفضلة (فقط ويندوز)

العائلة الفرعیة املفضلة
االسم املتوافق في بيئة ماكنتوش

نص عينة (للمعاينة)
معرف اسم بوست سكريبت ملؤلف اخلطوط 

composefont

البيئة

نسخ املعلومات من خط 
آخر

مالحظة احلقوق

الترميز
اللغة

قائمة محددات االسم

أسماء اخلطوط غير 
اإلنكليزية أو اخلاصة

معرفات االسم
NID معرّف االسم

PID معرّف بيئة التشغيل
EID معرّف الترميز
LID معرّف اللغة

إضافة اسم
حذف اسم

إعادة ضبط
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أنشأ اخلط
تاريخ اإلنشاء

حقوق امللكية الفكرية

العالمة التجارية

إنشاء  امللكية الفكرية 
والعالمة التجارية

مالحظة امللكية الفكرية

معلومات حقوق امللكية 
الفكرية
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إعدادات التضمني

املصمم
عنوان املصمم على 

الشبكة

عنوان املنتج على الشبكة

إعدادات تضمني اخلط

معلومات مصمم اخلط

إتاحة مجموعات فرعية

اجعل اخليارات احلالية قيماً 
افتراضية

تضمني اخلارطة البتية 
فقط
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نص الرخصة

اإلصدار

رقم إصدار تروتايب

مراجعة اإلصدار

عنوان الترخيص على 
الشبكة

معلومات الترخيص

معلومات اإلصدار 
ومراجعة اإلصدار
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معرف تروتايب الفريد

اختر تشبيهاً السم العائلة

اختر تشبيهاً السم النمط

ارقام التشبيه

اختر تشبيهاً للصفات 
الفرعية

معرف النوع 1 الفريد
معرف النوع 1 الفريد*

* معلومات معرف النوع ١ 
لطابعات بوست سكريبت 

املستوى الثاني

معرف منتج تروتايب
اجعل االختيار قيمة ثابتة

تاريخ إنشاء اخلط

إعدادات التعربف األساسية

أرقام تعريف التشبيه
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IBM معرف فئة

PCL معرف
تعريفات األنظمة األخرى

معرف فينتورا ببليشر

معرف ميكروسوفت

معرف فئة IBM الفرعية 

ربط املعرفات آلياً 

احلجم: وحدة/ مربع

تحجيم كل المحارف حسب 
تغيير مربع إم

تعربف IBM والبيئات األخرى

قيم مربع إم
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اضبط القياسات لألصل

احسب القيم آلياً (مفضل)

حساب آلي

حساب آلي

أدخل القيم اختيارياً
القمة اخلطية القمـة
القاع اخلطي القــاع

الفراغ اخلطي بني السطور
قمة ويندوزالفراغ بني السطور

موقع خط الشطب
مك خط الشطب سُ

قاع ويندوز

معدل عرض احملرف
اترك القيمة على صفر  

حلسابها آلياً

القاع x ارتفاع حرف

القمة

زاوية اخلط املائل

(موقع) اخلط التحتي مك اخلط التحتي سُ

مال زاوية اخلط المُ
نسخ زاوية اخلط املائل

اخلط موحد العروض

B القمة حلرف

* اخلط املمال يعتمد FontMatrix ويعمل في النوع ١

*

**

** هذا اخليار متزامن مع أرقام تعريف التشبيه

ارتفاع احلرف الكبير
نسخ القيم لقياسات تروتايب

أهم قياسات اخلط

قياسات اخلط اإلضافية

النوع  من  خط  بعمل  تقوم  كنت  إذا 
قيم  تعني  أن  يجب   ،Type 1 font  ١
-Ascender and De والقاع  القمة 

scender values بعناية. وهذه القيم 
في النوع ١ تستعمل مباشرة للمسافات 
بني السطور، ومن الضروري عادة أن يكون 
من  أعلى   Ascender القمة  قيمة 
 “ascender  ” لقمة  الفعلية  القيمة 
مسافة  على  للحصول  وذلك   "b" احلرف 

إضافية بني السطور.
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املرتفع املصغر
املنخفض املصغر

صفحات احملارف املتاحة

معلومات  أطقم احلروف
أطقم حروف ميكروسوفت

PFM احلرف الثابت في
نظام الكتابة في ماكنتوش 

FONT ID ومعرّف اللغة

صفحات المحارف المسجلة

مواقع املرتفع املصغر 

واملنخفض املصغر

صفحات احملارف املسجلة 
وأطقم احلروف الثابتة
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استخدم ترميز cmap اختياري

البيئة
الترميزاللغة

التنسيق
احملتوى

اسم املدى املدعوم (الذي 
يدعمه اخلط)

جداول cmap اإلضافية

مديات الترميز املسجلة 

التنسيق

PID معرّف بيئة التشغيل

PID: Platform Idetifier 
EID: Encoding Idetifier 
LID: Language Idetifier  

EID معرّف الترميز
LID معرّف اللغة
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اضبط احملاذاة لـ

ضبط األذرع القياسية لألصل

أذرع عمودية
أذرع أفقية

فرض أسود (يستخدم جلعل 
خط من النوع ١ يظهر أسود)

اضبط مناطق احملاذاة احمللية لـ

اضبط مناطق احملاذاة لعائلة تعيني مناطق آلياً

مناطق أساسية

نسخ مناطق عائلة خط

مناطق ثانوية

تنعيم العرض خلطوط 
تروتايب والنوع ١:

 مناطق احملاذاة 

تلميح (تنعيم العرض) 
خلطوط النوع ١: األذرع 

القياسية 
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ضبط القيمة على األصل

أفقياً
عمودياً

جميع القيم على أساس 
مربع إم = ١٠٠٠ وحدة

* Bold فرض عتبة األسود
حتجيم أزرق**

مقدار فيض محدب
متديد مناطق احملاذاة في كال 

االجتاهني

توليد آلي للتلميح الناعم في 
النوع ١  وخطوط أوبن تايب 

بوست سكريبت

* هذا المحدد ال يستعمل إال مع خطوط ملتبل ماستر.
** تحجيم أزرق: يضبط مقدار البيكسالت / مربع إم 

عندما يكون انخفاض مقدار التحدب  في المنحنيات المحدبة معطالً. ووحدتها هي PPM أي Pixels Per eM وهو 
مقياس الخط على الشاشة.

وتحسب قيمة تحجيم أزرق حسب المعادلة التالية:

(مقدار البيكسالت/ مربع إم) - 1.63333
تحجيم أزرق =

800.0

تلميح النوع ١ معايير 
التلميح الكلي 

تلميح آلي النوع ١

احلد 
األدنى 
للعرض

احلد 
األقصى 
للعرض

احلد 
األدنى 
للطول

النسبة
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استخدم خيارات القيم الثابتة 
للتصدير

استخدم خيارات القيم الثابتة
تصدير خط تروتايب ملمح

تصدير تلميحات تروتايب بصرية

إعادة ترتيب احملارف آلياً
تلميح احملارف غير امللمحة

إبقاء تعليمات تروتايب املوجودة
إعادة إلى القيم االفتراضية

استخدم صفحات احملارف التالية لبناء جدول 

CMAP احلروف

جتاهل فهارس يونيكود في اخلط

تصدير جداول القرن

خيارات تلميحات

جلب سجالت أسماء أوبن تايب إلى األسماء 
املصدرة كقيمة افتراضية

تصدير سجالت أسماء أوبن تايب فقط. جتاهل األسماء االفتراضية

عدم تصدير سجالت أسماء أوبن تايب

تصدير خرائط بتية مضمنة
نسخ معلومات الترويسة من محرف أساس 

إلى احملرف التجميعي

استخدم قمة وقاع ويندوز 
للمسافات العمودية

الترميز

INF و AFM إعداد ملفاتPFM إعداد ملف

فرز آلي للمحارف
فتح جزئي لتصدير  خلطوط النوع ١

تصدير معيار تضمني اخلط

إعادة إلى القيم االفتراضية

استخدم الروتينات الفرعية لضغط 
CFF املنحنيات في جدول

خيارات تصدير بوست 
سكريبت

خيارات تصدير أوبن تايب
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إضافة آلية حلروف NULL و 
CR و املسافة

جدول الترويسة (اختر مديات)

الحظ أن هذه القيم لن 
تستخدم إذا حاولت إبقاء 
تلميحات تروتايب املوجودة

إنشاء جدول قياسات عمودية

إعدادات الفهرسة: جدول 
 [cmap]

القياسات املعتمدة على 
األجهزة
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مديات احملارف

من - إلى

تطبيق التعليمات على املدى
تطبيق التنعيم على املدى

معيار ضبط أقل حجم 
بيكسل/إم ميكن ملصفف 

تروتايب أن يطبق التعليمات 
عليه

تلميح اجتاه اخلط

0  لالجتاهات اتلطة 1  فقط من 
اليسار إلى اليمني 2  مثل 1 

ولكن فيه حروف محايدة االجتاه 
1- فقط من اليمني إلى اليسار 

2- مثل 1- ولكن فيه حروف 
محايدة االجتاه

 [gasp] تنعيم اخلط: جدول

إعدادات جدول الترويسة
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PCLT تصدير جدول

تنسيق محول

رمز عائلة اخلط
نتِج عائلة اخلط رمز مُ

الرمز الفريد
رمز املنتِج

نسخ الرمز الفريد للنوع 1

تنسيق محلي

خيارات [PCLT] األساسية  

 [PCLT] تعريف 
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العرض
الهيئة
البناء

السماكة
نوع الزوائد

نوع الزوائد
بدون زوائد/ خطي

متوسط العرض
x ارتفاع احلرف

ارتفاع احلرف الكبير إعادة احلساب

إعادة احلساب

زوائد / متباين

نوع اخلط
اسم امللف

مجموعة احلروف
مكون اخلط

 [PCLT] قياسات اخلط 
ووصفها:  

[PCLT] اجلداول املدعومة
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السمة

مالحظات

اجلداول الثنائية واجلداول 
االختيارية 

 مالحظات حول اخلط 



٢٥٩

جدول اخلط

عدد اخلاليا في الصف الواحد تعليق اخللية

اطبع (رقم) فهرس احملارف في كل خلية

قائمة محارف

اطبع كل احملارف في اخلط اطبع احملارف اتارة

عينة خط

شالل خط

عينة محارف

شالل محارف

جدول 
اخلط

قائمة 
المحارف

 File > Print أمر طباعة خط
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قائمة احلجوم التي ستطبع بالبنط

النص الذي سيطبع

ملء خطوط الكفاف
حجم اخلط

تطبيق القرن

طباعة قيم القرن

التفاف كلمات

طباعة القياسات
طباعة اخلط التحتي

طباعة من اليمني إلى 
اليسار

تطبيق القرن
طباعة حجم اخلط 
بالبنط  عند بداية 

كل سطر

النص الذي سيطبع
طباعة من اليمني 
إلى اليسار

عينة خط

 شالل خط
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خيارات طباعة

اختر محرفاً 
للطباعة

طباعة كل احملارف في مسار النص طباعة محارف واحد اختر محرف

النقط إحداثيات النقط

عينة محرف

شالل محارف

قياسات محارف

اختر احملرف الذي 
ستطبعه

قائمة احلجوم

اختر احملرف

تلميحات
ملء املنحنيات

طباعة احملرف في 
صفحة عمودية 
مع القمة والقاع

استخدم نافذة 
تكبير احملرف 

احلالية
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 Edit > Paste Special أمر لصق خاص

 Edit > Find Glyph أمر بحث عن محرف

املنحنيات

االسم

االسم

إنشاء احملرف إذا لم يكن 
ً موجودا

اموع

صورة احملرف

 Marking تعليم احملارف
(بلون أحمر) في نافذة 
Font Window  خط

 Select اختيار احملارف
في نافذة نافذة خط  
Font Window

خيارات البحث

خيارات البحث

اطبع هنا  االسم أو 
جزءأ منه

عند نسخ محرف أو محارف من خط آلخر أو لنفس اخلط، هذه احملددات تساعدك في ضبط ما نريده من النسخ

اإلزاحة اليسرى
اإلزاحة اليمنى

العرض الكلي للمحرف
القرن من اليمني
القرن من اليسار

القناع
الدالئل

السكتش
الصورة اخللفية (نقطية)

تعليمات تروتايب
صورة نقطية تروتايب

استخدم خط القياسات 
أثناء نسخ قيم اإلزاحات

المحرف كمكون (عضو)
في محرف تجميعي

جتاهل املكان اتار الذي 
ستنسخ إليه، قهرس 

احملارف باالسم

يبدأ بـ
ٍ متاماً لـ مساو

أقل من
أكثر من
ينتهي بـ

يحتوي على

االسم
الترميز

حرف آنسي
فهرس يونيكود
عرض المحرف

القاع
القمة

المكونات (م. تجميعية)
فهرس المحارف
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 Edit > Find Glyph أمر بحث عن محرف

االسم

بحث محلي فقط

استبدله بـ

صورة احملرف الذي 
تختاره (النشط)

لصق من احلافظة

إدخال الشكل النشط

إنشاء احملرف إذا لم يكن 
ً موجودا

اطبع هنا ( في هذا 
المثال تم طباعة 
المحرف المقرون 
ffl  (Ligature) والذي هو 
غير موجود في خط تايمز 
Times

اليحث عن التالي

استبدال

يحث واستبدال

إغالق

اليحث عن المحارف 
التي فيها منحني 
مشابه مع تعليمها  
Marking في نافذة 
Font Window  اليحث عن المحارف التي فيها منحني مشابه مع خط

اختيارها (تنشيطها كلها) Selecting في نافذة 
Glyph  Window المحرف

وإلزالة التضارب في المصطلحات ألنواع المحارف:
.ً محرف بسيط Simple يمثل حرفاً واحدا

محرف مقرون Ligature يمثل أكثر من حرف (قد يكون من ناحية الرسم بسيطاً أو تجميعياً).
محرف بسيط Simple أي ليس تجميعياً مهما مثّل من حروف وسواء أكان بسيطاً أم مقروناً من ناحية تمثيل الحروف.

محرف تجميعي Composite Glyph : محرف مستعار من أكثر من محرف، وتحرير هذا المحرف مقصور على التحجيم 
 Composite (المركب) والتدوير، أما المنحنيات فال سبيل للوصل إليها إال بتعديل األصل، أو تحويل المحرف التجميعي

.Simple Glyph إلى محرف بسيط Glyph
محرف بسيط Simple يمثل منحينات قابلة للتحرير نشأت عن تفكيك المحرف التجميعي Composite Glyph وهذا يعني 

ناً لمحرف تجميعي  كوِّ ً مُ أن المحرف المقرون Ligature قد يكون بسيطاً (أي ذا منحينات قابلة للتحرير ) إذا لم يكن جزءا
.Composite Glyph

تجميعياً  محرفاً  عليه  اإلبقاء  يمكنك   Composite Glyph تجميعي  محرف  تكوين  النتيجة  تكون  محرف  إنشاء  زر   ضغطت  إذا 
ً) ويمكنك جعله محرفاً بسيطاً Simple Glyph (أي lمحرف تم تحويله إلى منحنيات قابلة للتحرير) بتفكيكه عن طريق  (مستعارا
أمر  Decompose Glyph من قائمة محرف Glyph، أو بالضغط بالزر األيمن للفأرة واختيار أمر Decompose  من القائمة الفرعية. ثم 

.ffl المسمى  Ligature فينتج معك المحرف المقرون (Merge or Unite) قم بدمج (توحيد) المنحنيات عن طريق أمر

 Edit > Find Outline أمر بحث عن منحني
هذا األمر يعمل فقط مع المحارف البسيطة وليست 

Glyph  Window التجميعية، وضمن نافذة المحرف

إذا كان المحرف غير موجود

زر تعليم المحارف 
Marking وزر اختيار 
المحارف Select  غير 
نشطين في حالة  كون 
المحرف غير موجود
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 Glyph > Add Component أمر إضافة محرف مكوِّن لمحرف تجميعي

هذا األمر لتكوين المحارف التجميعية Composite Glyphs أو لجلب محارف 
مكوِّنة ثم تعديلها بعد تفكيكها  

ن  اختر محرف مكوّ
(عضو) للمحرف 

التجميعي

االسم
(هنا أسماء احملارف 
 a التي تبدأ بحرف

كمثال)

(هنا عدد احملارف 
(a التي تبدأ بحرف

صورة احملرف اتار

هذا احملرف جتميعي 
مؤلف من محرفني 
مستعارين: محرف 
E  و محرف النقطتني 
اللتني فوقه 

محددات البحث 
عن محرف

موقع احملرف الذي 
ترغب بوجوده فيه

يبدأ بـ
ٍ متاماً لـ مساو

أقل من
أكثر من
ينتهي بـ

يحتوي على

االسم
الترميز

حرف آنسي
فهرس يونيكود
عرض المحرف

القاع
القمة

المكونات (محارف تجميعية)
فهرس المحارف
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األوامر في القوائم السياقية  في نافذة محرف تجميعي 

ً ن) مختارا الحالة األولى: إذا كان عضو المحرف التجميعي (المكوّ

بالضغط على الزر األيمن للفأرة فوق المحرف المكون للمحرف التجميعي 
تظهر القوائم السياقية

ن) غیر نشط الحالة الثانية: إذا كان عضو المحرف التجميعي (المكوّ

إلغاء

تفكيك (تحويل 
إلى منحنيات) 

حذف

إعادة إلى موقع حسب موقع األصل

توسيط (بين اإلزاحات اليمنى واليسرى)

إرجاع التحجيم إلى الحجم األصلي

قلب أفقي

قلب عمودي

ن األول (حيث تفرض  جعل المحرف هو المكوّ
قياساته على المكونات األخرى إن وجدت

نسخ القياسات

نسخ نقط اإلرساء

ن تحرير المحرف المكوّ

ن خواص المحرف المكوّ

إلغاء

تفكيك (تحويل إلى منحنيات) 

حذف

توسيط (بين اإلزاحات اليمنى واليسرى)

نسخ القياسات

نسخ نقط اإلرساء

ن تحرير المحرف المكوّ

ن خواص المحرف المكوّ

Commands in the context menu in the Composite Glyph window
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 Composite في المحارف التجميعية
ن محرفاً  Glyphs  ١- يمكنك أن تكوّ

تجميعياً من محرف عادي واحد أو 
أكثر.  ٢- قد يكون أحد المحارف 

العادية تشترك فيه (تستعيره) عدة 
محارف تجميعية.   ٣- ال يمكن تحرير 

ن للمحرف  منحنيات المحرف المكوّ
التجميعي إال في نافذته األصلية،  
وأي تعديل في الشكل األصلي يؤثر 

على جميع المحارف التي تشترك في 
تكوين محارف تجميعية. ٤- المتاح من 

الوظائف هو التحجيم والقلب وبدون 
أن يمس منحنيات المحرف األصلي.  ٥- إذا تم تفكيك المحرف 

التجميعي أو تفكيك عضو منه فيصبح منحنيات قابلة للتعديل. 
٦- يمكنك أن تكون محارف تجميعية من محارف تجميعية أخرى.

خواص محرف مكون في محرف تجميعي 

ن المحرف المكوّ

اسمه

موقعه

اإلحداثيات

أفقياً
عمودياً
تطبيق

التحجیم 
(تكبير/ تصغير)

خط الوسط
(لمحاذاة المحارف 
المكونة للمحرف 
التجميعي)

محرف  مكوِّن للمحرف 
التجميعي (عضو 
محرف تجميعي)

محرف  مكوِّن للمحرف 
التجميعي (عضو 
محرف تجميعي)

نقط إرساء ( وتحجيم) 
ن المحرف المكوّ

ن رقم المحرف المكوّ
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 Rename Glyph إعادة تسمية محرف

* فهارس يونيكود: نقط ترميز المحرف في مديات يونيكود
** اسم المحرف: هو اسم پوست سكريپت للمحرف  مالحظة هامة إن تسمية المحارف عملية دقيقة وتتطلب 
الدقة كي ال يحصل تضارب بين المحارف، وهو عملية أساسية في صنع لوحة محارف خاصة بك Codepage كي 

تنتج خطوطك.
ينصح بمراجعة الملحق السادس من هذا الكتاب، كما ينصح بتصفح خطوط النظام التي تحتوي على خطوط 

عربية أو في خطوط عربية خالصة. وألن فونت الب ال يحتوي على أمر إدخال محرف Insert Glyph من جداول يونيكود 
الشاملة يمكن االطالع عليها(١)، يجب الرجوع إلى هذه الجداول(٢) كي تستعين بها في إدخال ما تريد من محارف 

وفهرستها. وللحق يتفوق فونت كرييتور على فونت الب في هذا األمر.

(١) انظر الدرس األول في نهاية هذا القسم . 
(٢) باستخدام كتاب اليونيكود، أو موقع يونيكود على الشبكة، أو باستخدام برنامج فونت كرييتور لهذا األمر 

وإكمال الخط في فونت الب.

اسم المحرف 

استبدال المحارف الموجودة بنفس االسم أو فهارس يونيكود

اسم المحرف** 

نقطة ترميز المحرف 

احتفظ بالمحارف المستبدلة مع  األسماء الجديدة أو  فهارس يونيكود

إعادة تسمية كل المحارف في جميع الفئات

أعد تسمية المحرف 
التالي

نقطة ترميز المحرف 

االسم وفهارس يونيكود* الحالية

االسم وفهارس يونيكود الجديدة

خيارات



٢٦٨

 Generate Glyphs إعادة توليد محارف

أسماء المحارف مفصولة 
بمسافة أو فاصلة 

أشكال المحارف 

تفكيك المحارف المقرونة  
 Ligatures

إنشاء المحارف حتى لو كانت 
موجودة في الخط

علّم المحارف الجديدة
فتح قائمة محارف استبدال المحارف الحالية

تعلیمات إدخال أسماء المحارف

المحارف المقرونة من اليمين إلى اليسار (عربية)



٢٦٩

 Reencode Font إعادة ترميز خط

الحالة األولى: إذا كانت صيغة صفحات المحارف Codepages في نافذة الخط مختارة

الحالة الثانية: إذا كانت صيغة األسماء Names في نافذة الخط مختارة

سيعاد حساب (توليد) أسماء 
المحارف آلياً خالل هذه العملية

سيعاد حساب (توليد) ترميزات 
يونيكود آلياً خالل هذه العملية

نقل المحارف إلى صفحة 
المحارف الجديدة

توليد أسماء المحارف آلياً في 
حالة تضاربها

إعادة توليد أسماء كل المحارف

إعادة توليد أسماء كل المحارف

اختر صفحة محارف للخط 
الناتج

اختر صفحة محارف للخط 
الناتج

صفحة المحارف الحالية

صفحة المحارف الحالية

نسخ المحارف

استبدال أسماء المحارف 
المتضاربة
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صفحة المحارف المتاحة



٢٧١
 Unicode Generation توليد يونيكود

 Clear Unicode رسالة تحذير عند اختيار أمر محو (ترميزات) يونيكود

حفظ جداول يونيكود الحالية

قائمة أدوبي للمحارف

تطبيق على المحارف المختارة

معياري مع منطقة االستخدام الخاص

بالطبع ننصحك باالبتعاد عن هذا األمر حتى لو كنت محترفاً

تحذير!
بهذا األمر ستزيل كل فهارس ترميز يونيكود بشكل كامل من الخط 

الحالي.
هل تريد فعل ذلك؟

اختر صفحة محارف للخط 
الناتج

استخدم هذا الجدول كقيمة 
ثابتة

جدول معياري

تخصيص منطقة االستخدام 
الخاص (PUA) للمحارف غير 

المرمزة

afiiXXXXX  معياري بدون



٢٧٢
 Names Generation توليد أسماء

قائمة أدوبي للمحارف

معياري مع منطقة االستخدام الخاص

جدول معياري

afiiXXXXX  معياري بدون

حاول حفظ أسماء المحارف الحالية
تطبيق على المحارف المختارة

رجاء: اختر ملف فهرسة محارف  من 
القائمة التالية

بهذا األمر ستقوم بتوليد أسماء بشكل 
آلي لكل المحارف في الخط الذي يستخدم 

فهارس يونيكود كمصدر للمعلومات 

استخدم هذا الجدول كقيمة ثابتة



٢٧٣
 Kerning Assistance مساعد القرن ألوبن تايب

فئة جديدة

الفئات األولى

الفئات الثانية

تمديد

فتح معلومات فئات
حفظ معلومات فئات
اختيار كل الفئات األولى

عدم اختيار كل الفئات األولى اختيار كل الفئات الثانية
عدم اختيار كل الفئات الثانية

البحث عن التداخل
من اليمين إلى اليسار

ضغط تحديث وظيفة القرن حفظ



٢٧٤

 Metrics Assistance مساعد القياسات

 Expand Kerning تمديد القرن

صفحات المحارف

حفظ األزواج الموجودة

الترميزات

الحد األعلى لعدد األزواج في جدول القرن

تمديد

إنشاء األزواج فقط مع المحارف في صفحات 
المحارف/ الترميزات

استخدام خط القياسات

الفئات األولى

الفئات

تطبيق وحفظ

فتح معلومات فئات
حفظ معلومات فئات اختيار كل الفئات

عدم اختيار كل الفئات



٢٧٥
Actions العمليات اآللية

وهي التحويالت Transformations اإلضافية لألشكال

المنحني

المنحني

إزاحة (تحريك)

القلب

العملية الحالية

العملية الحالية

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)

تحريك أفقي

قلب أفقي

تحريك طبقة القناع

قلب القیاسات

تحريك عمودي

قلب عمودي
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المنحنيات

المنحنيات

تحجيم (تكبير/ تصغير)

تدویر

العملية الحالية

العملية الحالية

مقطة األصل

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)

تحجيم أفقي

زاوية التدویر

مركز الحرف

تحجيم عمودي
النقطة المرجعية

التدویر حول

النقطة المرجعية

مرکز التدویر

الموقع بالضبط

تحجيم القیاسات

تحجيم متناسب

عكس عقارب الساعة

تدوير مع عقارب الساعة



٢٧٧

المنحنيات

المنحنيات

تمييل

تفكيك المحارف التجميعية

العملية الحالية

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)

زاوية التمييل
مركز التمييل

تمييل إلى اليمین
تمييل إلى اليسار
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المنحنيات

المنحنيات

تحويل المنحنيات إلى 
منحنيات پوست سكریپت

تحويل المنحنيات إلى 
منحنيات تروتایب

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)



٢٧٩

المنحنيات

المنحنيات

اتجاه المنحنيات

توصيل النقط

العملية الحالية

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)

ضبط االتجاه حسب پوست سكریپت
ضبط االتجاه حسب تروتايب

عكس اتجاه كل المنحنيات

األسود إلى اليمين
األسود إلى اليسار



٢٨٠

المنحنيات

المنحنيات

ضبط النقط المتطرفة

إزالة التراكب في المنحنيات

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)



٢٨١

المنحنيات

المنحنيات

إنشاء أصول

أمثَــلة

مستوى أمثلة (تبسيط) المنحنيات

مستوى المحاذاة اآللي

عدم تبسيط المنحني
 ً تبسيط دقيق جدأ

عملية طبيعية
 تبسيط متسامح
 تبسيط متشدد

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)



٢٨٢

المنحنيات

التلميح والدالئل

مــــزج

إزالة التلميحات األفقية

إزالة الدالئل األفقية

إزالة التلميحات والدالئل

إزالة التلميحات العمودية

إزالة الدالئل العمودية

إزالة الروابط كذلك

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)



٢٨٣

التلميح والدالئل

التلميح والدالئل

تلميحات آلية

تحويل إلى تعليمات

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)



٢٨٤

التلميح والدالئل

التلميح والدالئل

تحويل إلى روابط

استبدال آلي للتلميحات

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)



٢٨٥

التلميح والدالئل

التلميح والدالئل

تحويل إلى تلميحات

إسقاط تلميحات تروتايب

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)
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القياسات

التلميح والدالئل

ضبط عروض المحارف

ضبط العرض على

مركز الحرف

محاذاة مع اإلزاحة اليسرى للمحرف

محاذاة مع اإلزاحة اليمنى للمحرف

إبقاء العروض كما هي

إزاحة القناع مع المحرف

إعادة تعريف قوائم الحروف

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)



٢٨٧

القياسات

القياسات

ضبط اإلزاحات اليمنى واليسرى

توسيط المحارف (في مربع إم)*

* هذا الخيار مناسب لألرقام، 
وللخطوط الموحدة العروض  

Monospaced Fonts

اإلزاحة اليمنى

القيمة بالضبط

زيادة القيمة بمقدار

نقص القيمة بمقدار

ال شيء

من فوق
اإلزاحة اليسرى من تحت

B تحريك القناع ضبط مربع الحرف

تطبيق على المحارف التجميعية

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)
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القياسات

القياسات

ً قليل جدا

قليل
وســط

كثير
كثير جداً

اترك مسافة بيضاء حول المحرف 

توليد القياسات يجب أن يعتد على 
شكل المحرف 

ضبط القياسات

اإلزاحة اليسرى
اإلزاحة اليمنى

العرض
قرن الحروف

وحدات اإلم
النسية المئوية

إزاحة طبقة القناع

استخدم خط القياسات (األحمر األفقي)
تطبيق على المحارف التجميعية

ضبط المسافات آلياً 
(اإلزاحات وتوسيط المحارف)

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)



٢٨٩

المؤثـرات

المؤثـرات

مسافة خط الكفاف
سماكة خط الكفاف

أســود

نمط كوليدج (مفرغ، مظلل)

السماكة األفقية حفظ أبعاد المحرف
السماكة العموديةإنشاء زوايا مستديرة

إنشاء نسخة خط كفاف من المحرف (مفرغ)

تغيير سماكة المحرف

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)



٢٩٠

المؤثـرات

المؤثـرات

تحريك أفقي

تحريك أفقي

تحريك عمودي

تحريك عمودي

سماكة خط الكفاف

سماكة خط الكفاف

تجسيم ثالثي األبعاد

ظــل

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)



٢٩١

المؤثـرات

المؤثـرات

من األعلى إلى األسفل
عدد األشرطة

البداية من موضع
إلى موضع

من األسفل إلى األعلى

تدوير ثالثي األبعاد

تدريج

تدوير المحور "ص"
تدوير المحور "ز" (البعد الثالث)

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)



٢٩٢

المؤثـرات

المؤثـرات

إزاحة أفقية

المؤثـر

إزاحة عمودية

فرض النسبة المئوية من الشكل

إزاحة متناسبة

فرض عشوائية الشكل 

تحوير ضمن إطار (مغلف)

تشويه عشوائي

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)



٢٩٣

المؤثـرات

المؤثـرات

العرض

شكل نهاية المنحنيات

الزاوية
االستدارة

شكل توصیالت المنحنيات
شكل الفرشاة

خطوط موازية

تمدد

الموقع (يمين، يسار، كال الجانبين)
إزالة من األصل

توليد منحني مغلق
موحد

إزاحة

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)



٢٩٤

المؤثـرات

إضافة نقط

طول قطعة المنحني

عشوائية

تحويل قطع المنحنيات إلى خطوط 
مستقيمة

تطبيق على كل الخط (كل المحارف)
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المحرف الحالي فقط

إظهار معاينة لما سيكون 
عليه التحويل

تنفيذ مجموعة العمليات

خواص التحويالت في العملية 
الحالية

العملية الحالية

مجموعة العمليات المتوفرة

حفظ مجموعة عمليات

جلب مجموعة عمليات

مجموعات العمليات 
المحفوظة

عدد المحارف المتأثرة

إضافة عملية حذف عملية
سهما إعادة ترتیب العملیات

إلغاء عملية

تطبيق مجموعة العمليات  
على

المحارف المختارة
كل المحارف في الخط

كل المحارف في قائمة المحارف

اختر مجموعة من مجموعات العملیات المحفوظة

كل المحارف التي ليست في قائمة المحارف

تحويل الخط من النوع ١ إلى تروتايب

كل الخطوط المفتوحة

إعداد عينة البرنامج

كل الخطوط في قائمة الخطوط

تلميح تروتايب آلي

يمكنك إضافة مجموعات عمليات جديدة وحفظها 
وجلبها وتنفيذها على ما شئت من محارف أو خطوط

 Action Set مجموعة العمليات
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 Action Set Preview معاينة مجموعة العمليات

 Font List قائمة خطوط

خيارات

الخطوط في القائمة

إلحاق االمتداد إلى أسماء الخطوط
إلحاق االمتداد إلى أسماء الملفات

التنسيق المرغوب
مجلد الخطوط الناتجة
حفظ في نفس المجلد
تحديد مجلد الحفظ

بدء التنفيذ
خيارات برنامج

إضافة خط
حذف خط

إلغاء خط

كما هو
تروتايب/ أوبن تايب تروتايب
أوبن تايب بوست سكريبت

النوع ١ويندوز
النوع يونيكس

فونت الب (ملف رسومي)



٢٩٧
 Merge Fonts توحيد خطوط

حيث تجمع جميع المحارف من خطين مفتوحين أو أكثر مع إزالة التكرار وتحديد المقصد 
للخط الموحد

اختر الخط المصدر من 
القائمة

إشعار بما اخترته كخط 
مصدر لتوحيد خطين (اسم 

الخط ومعاينته)

ً في  إذا كان المحرف موجودا
الخط المقصد (الموحد) ماذا 

تفعل؟ 

تعلیم المحارف المجمعة 
والمحارف التي أعيد 

تسميتها

استبدال المحرف الموجود

عدم نسخ محارف المصدر

إعادة تسمية المحرف الموجود

إعادة تسمية المحرف المصدر



٢٩٨
 Blend Fonts (Styles)  (توليد أنساق) دمج خطوط

اختر الخط األول

اختر الخط الثاني

دمج الخطوط

الخط الناتج

كل محارف المصدر الموجودة

الثخانة

العرض

الحجم البصري

الزوائد

محارف  الخط المقصد 
(الناتج) المختارة

ال تولّد منحنيات متوافقة

احفظ خطوط المصدر 
والمقصد

بناء خط ملتبل ماستر

بناء خط ملتبل ماستر

مقدار المزج

في حال اختيار ملتبل ماستر 
يظهر خيار أسماء المحاور

توحيد نسب المزج األفقي 
والعمودي



٢٩٩

 Customize تخصيص البرنامج

القوائم

القوائم

األوامر

الوصف

المنحنيات
جلب
ماكرو

شريط القوائم
جديد

إعادة تسمية

حذف

إعادة ضبط الجميع

إعادة ضبط

أدوات الرسم
األلواح

إظهار األلواح
اللوح المعياري

األدوات
التحويالت

إظهار النصوص على األلواح

األوامر



٣٠٠

األدوات

محتويات القوائم 

جديد
إلغاء

إلى أعلى
إلى أسفل

محتويات القوائم 

األمــر

التعليقات

الدليل األولي

القوائم

األوامر

الوصف (العمل)

اضغط المفاتيح المكافئة 
(المختصرة) الجديدة

لوحة المفاتيح

تعيين (تحديد مفاتيح 
مختصرة)

إزالة

إعادة ضبط الكل



٣٠١

تغيير أماكن القوائم

خيارات

قوائم البرنامج الهيكلية 

شريط األدوات
إظهار تلميحات شاشة على شريط 

األدوات

إظهار األوامر المختصرة في 
تلميحات الشاشة

إظهار قوائم

إعادة ضبط

تستطيع اختيار القائمة 
الفرعية وتغيير مكانها 

بسحبها وإرسائها كأزرار في 
نافذة قائمة



٣٠٢

من قائمة أدوات Tools اختر أمر Options وفي الصفحات التالية تفصيل كل تبويبات هذا األمر

Options (تفضيالت عامة) معلومات خيارات برنامج

خيارات عامة

توليد خط تروتايب وأوبن تايب

نافذة المحرف

تدقيق خـــط

فتح خط تروتايب وأوبن تايب

توليد خط من النوع ١

نافذة خط

المجلدات والمسارات

التوقيع األلكتروني

األبعاد

األمثَــلة

تروتايب وأوبن تايب

تلميح خط من النوع ١ (تنعيم)

خانة المحرف

فتح وحفظ الملفات

خط تروتايب وأوبن تايب

األلوان

الطبعات

خلفيات EPS والصور البتية (النقطية)

تلميح آلي خط تروتايب

التتبع

ملتپل ماستر

ترميز خط أوبن تايب بتنسيق تروتايب

األشكال المتقاربة والمتجاورة

يونيكود وأوبن تايب

خط أوبن تايب بتنسيق پوست سکریپت
قرن الخط

نافذة قياسات

خیارات الشف

فتح خط من النوع ١
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امللفات املستخدمة في 
منتجات فونت الب

حفظ آلي كل ... (دقائق)

ملفات فونت الب ستوديو ٥

إنشاء نسخ احتياطية

أعد تغيل البرنامج لتطبيق 
التغييرات على أماكن ملفات 

فونت الب

الدات واملسارات

احلفظ والنسخ االحتياطية
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ضبط ملفات EPS إلى ارتفاع 
(القمة - القاع)

تشغيل وظيفة توليد نقط 
إضافية في خطوط ملتپل 

ماستر

ارتفاع الصورة البتية ألمر 
إنشاء صورة بتية للمحارف

خلفيات EPS والصور 
البتية (النقطية)

ملتپل ماستر
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أضف جميع فئات احملارف إلى 
شيفرة تعريف وظائف أوبن تايب

القيم الثابتة لتسميات يونيكود 
في جداول فهرسة احملارف 

Mapping

ال تضف فئات قیاسات احملارف

يونيكود وأوبن تايب

جداول معيارية

قائمة محارف أدوبي 

afiiXXXXX جداول معيارية بدون التسمیة

جداول معيارية مع منطقة االستخدام اخلاص 
.PUA (Private Using Area)
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إظهار فهارس يونيكود في ترويسة 
التعليق caption في صيغة 

يونيكود

نقر مزدوج لفتح نافذة المحرف

أمر إنشاء محارف يولدها إذا أمكن
تشغيل سحب وإفالت العناصر

فرز المحارف التي هي خارج الترميز

معلومات قرن الحروف تنسخ مع 
المحرف

إظهار نوافذ المحارف للخط 
الحالي فقط

نقر مزدوج لفتح نافذة جديدة

 Ligatures جميع المحارف المقرونة
هي من اليمين إلى اليسار

نافذة خط

ز ة أوالً المحارف غير المسماة / غير المرمَّ
ً ز ة أخيرا المحارف غير المسماة / غير المرمَّ

حسب فهرس المحارف

حسب أسماء المحارف
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أبعاد كل خلية

أعط كل خانة تعليق (ترويسة)

إظهار تأشيرات معلومات في خانات 
احملارف

إظهار آيقونات املالحظات

التنعيم 

تنعيم مصغرات احملارف
إظهار/ تعليم التضارب بني تسميات 

وفهرسة يونيكود 

ملتپل ماستر
إظهار  عالمات فئات احملارف

استخدم اخلط التالي كطبعة 
للخطوط اجلديدة

إظهار طبعة احملرف في اخلاليا 
الفارغة من املنحنيات

استخدم اخلرائط البتية للخط 
لصور طبعات احملارف

إعادة تشغيل فونت الب ستوديو 
لتطبيق التغييرات

استخدم اخلط املنصب لصور 
طبعات احملارف

إظهار طبعة احملرف في اخلاليا 
الفارغة من املنحنيات

خانة المحرف (في صندوق 
المحارف)

الطبعات
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سلوك التحرير

المظهر

متقــدم

رسم املنحنيات

املظهر
رسم املنحنيات

متقدم

إظهار لوح القياسات عند تنشيط أداة القياس

نقط صغيرة

حتريك النقط اتارة كل على حدة

منحنيات ناعمة

إظهار مؤشر دقيق لألدوات

شكل النقط يظهر نقط اإلرساء ونوع التوصيل

كل نقط حتكم بيزيه ثابتة

القناع واألصول غير النشطة ناعمة أيضاً

تعليم النقطة األولى في املنحني املفتوح

إبقاء توصيل انسيابي في كل احلاالت

إزالة تلميحات ودالئل عند اخلروج من نافذة احملرف

نقط حتكم بيزيه ظاهرة في االختيار 

أدوات تلوين املتجهات لها إعدادات عرض خاصة بها

نقر مزدوج على اخللفية لتغيير خصائصها

نقط سوداء/ بيضاء

عند اختيار منحني (مقوس) لوحة املفاتيح تضبط النقط

إظهار اجتاه املنحني

إظهار النقط اتارة في اخلطوط األصل غير النشطة

طبقة القناع لها قياساتها اخلاصة

إظهار موقع النقطة

محاذاة لكل نقط املنحني إذا كان خيار جذب إلى املنحني مفعالً

ترك صدى أثناء التحرير

توصيل كل النقط في اخلطوط األصل

اختيار العناصر في نافذة احملرف ال تراجع عنها

إظهار أسماء نقط اإلرساء

إظهار األسهم في املنحني املغلق

الضغط على مفتاح التحكم Ctrl ينشط أداة االختيار

موقع النقطة فوق املنحني

أمر حترير/ حذف يكسر (يفصل) املنحني 

ملء املنحنيات املفتوحة

إظهار النقط في طبقة القناع

إظهار خط القياس

نافذة المحرف
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القمة والقاع البصريني

املقدار :  باملائة من وحدات اإلم

إزاحــة تكرار األشكال
إزاحــة نسخ ولصق األشكال

قفزة الشبكة
مسافة اجلذب

مقدار اللكز مع مفتاح العالي

اللكز : هو حتريك األشكال أو جزء 
منها عن طريق األسهم األربعة في 

لوحة املفاتيح.

أبعاد نافذة محرف

الشبكة

القناع الكلي الدالئل الکلیة

وحدات القياس األفقية

عالمة اجتاه املنحني

لون خلفية القناع

القناع

املكونات (في احملارف التجميعية)

عرض صدى خط الكفاف للمنحني

الصدى: هو إظهار شكل اخلط املنحني قبل 
وبعد تغيير أثناء العمل

BCVopacity هي نسبة الكمدة/ الشفافية للون خطوط التحكم باملتجهات 
BCV: opacity of the control vectors

الدالئل

األشكال ااورة/ املتجاورة وحدات القياس العمودية

صورة اخللفية البتية 

مجموعة األشكال املقاربة

خط الكفاف للمنحني

خط الكفاف لصورة خللفية

ألوان نافذة المحرف
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إزاحــة التتبع

دالئل التتبع
تتبع الدالئل الكلية

التتبع

تطبيق القرن على الشكل ااور

لون امللء للشكل ااور
إذا كان احملرف في صيغة القناع اختر *

* انظر الصفحة التالية

إذا كان احملرف في صيغة القناع اختر *

حتريك احملارف في مجموعة األشكال املقاربة

نقر مزدوج لتحرير الشكل ااور أو 
الشكل املقارب

نسبة شفافية األشكال املقاربة

حترير مجموعات األشكال املقاربة

استخدام قياسات احملرف
توسيط احملرف على احملور السيني

لون امللء للشكل املقارب

األشكال المقاربة والمجاورة
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مجموعة األشكال املقاربة أو ااورة ملونة إذا 
كان منحني احملرف ملون (مليء)

إظهار خط الكفاف

مجموعة األشكال املقاربة أو ااورة ملونة دائماً 

عدم إظهار

مجموعة األشكال املقاربة أو ااورة مفرغة دائماً 

إظهار القناع

تغذية آلية للخطوط

حسب األسماء
حسب الترميز
حسب األسماء

تعلیم احملارف املفتاحیة لفئات القرن والقياسات
تعلیم كل أزواج القرن

تطبيق طبعة النص عند اختيار عنصر
حفظ استثناءات عند تحرير فئات القرن

لون اخللفية

لون األمامية

اخلط املستخدم في العرض املسبق ؟؟؟؟؟؟

حتريك التركيز إلى مسار العينة عند فتح 
نافذة قياسات

فرز العناصر في جداول القرن أو جداول 
القياسات

نافذة القياسات

احملرف (وهو في حالة ملء أو أسود)

األشكال ااورة للمحرف وهي 
كذلك في حالة ملء لوني بلونها 

الذي يحدده املستخدم 
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اخلطوط املستقيمة واملنحنيات

املنحنيات املسطحة (املستقيمة)

التواءات على املنحنيات

نقط متطرفة طبيعية

املنحني املدبب وامللوي على نفسه

منحنيات غير مغلقة

املتجهات واملسارات املغلقة

املنحنيات اخلطية املتتابعة

نقط متطرفة ضعيفة

وصل ناعم غير صحيح

منحني شبه أفقي أو عمودي**

العنصر قصير جداً

مستوى تبسيط المنحنيات

مستوى المحاذاة اآللية

تدقيـق خـــط*

األمثَــلة

 Validation متاثل هذه الوظيفة أمر حتقق  *
(أو تصحيح أخطاء املنحنيات رياضياً) 

 FontCreator في برنامج فونت كرييتور
** ولكن غير مواز للمحور السيني أو 

الصادي ١٠٠٪

ال حتاذي
کن  دقيقاً للغاية

أجري العمليات بشكل طبيعي
قم باحملاذاة كلما أمكن

تطرف

ال تبسط اخلطوط الكفاف (املنحنيات)
کن  دقيقاً للغاية

أجري العمليات بشكل طبيعي
تسامح
تطرف
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تفكيك كل احملارف التجميعية*

األساسية  تايب  أوبن  وظائف  توليد 
النوع  من  سكريبت  بوست  خلطوط 

١  مع الترميز املعياري

* جعلها محارف بسيطة (مفردة 
وميكن حتريرها مباشرة)

توليد فهرسة يونيكود لكل احملارف

أوجد جدول الترميزات املطابق إذا 
أمكن

حتجيم اخلط إلى ١٠٠٠ وحدة / إم

حفظ جداول ثنائية لتصميم أوبن تايب

تفكيك احملارف التجميعية

تفسير جداول ثنائية لتصميم أوبن تايب

توليد أسماء احملارف املفقودة باستخدام تصميم اجلداول 

حفظ جداول تروتايب/ أوبن تايب االختيارية   

   KERN جلب جداول القرن من وظيفة القرن

تفسير جداول GX/ATT و mort و morx ألبل ماكنتوش

قراءة جداول وظائف أوبن تايب األساسية   

فتح خط من النوع ١

فتح تروتايب وأوبن تايب

اقرأ سجالت األسماء غير اإلجنليزية فقط
ال تقرأ سجالت األسماء أوبن تايب

اقرأ كل سجالت األسماء أوبن تايب
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حتويل منحنيات تروتايب إلى منحنيات پوست سکریپت

جلب الصور البتية املضمنة في اخلط
تخزين تلميحات تروتايب احمللية

خط ذو تلميحات آلية

*PFM عمل ملف
خیارات الترميز

تصدير المحارف  المرمزة فقط

فرز محارف آلي

استخدم قمة وقاع ويندوز كقياسات عمودية للخط

يجب أن تكون نافذة الخط بصيغة األسماء

فتح نهاية التصدير من النوع ١ 

تلميح آلي للمحارف غير الملمحة
FSType/ تصدير معيار تضمين الخط

فتح خطوط أوبن تايب بتنسيق تروتايب 
وخطوط تروتايب

توليد خط من النوع ١

اكتب الترميز االختياري دائماً
اكتب الترميز املعياري دائماً

تصدير صفحات ترميز يونيكود 
إذا كانت صيغة صفحات الترميز 

نشطة

اختر الترميز بشكل آلي
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إزالة جميع التلميحات املوجودة في 
اخلط قبل التلميح اآللي

إعادة ترتيب احملارف آلياً
خيارات األسماء

جتاهل فهارس يونيكود في اخلط

تصدير جداول أوبن تايب

استخدام أسماء أوبن تايب كأسماء القوائم في 
ماكنتوش

GDEF توليد جدول تعريف احملرف

استخدم هذا اخليار فقط إذا كنت تعرف ما الذي 
تفعله

تأليف تعريفات وظائف أوبن تايب

كتابة جداول تروتايب/ أوبن تايب االختيارية ازنة

تصدير معلومات فولت

االستبداالت السياقية في خطوط ذات 
تنسيقات موروثة (قدمية)، وغير سارية

تلميح خط من النوع ١ 
(تنعيم عرض)

توليد خط تروتايب وأوبن 
تايب
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(DSIG جدول) توليد توقيع إلكتروني

مسار ملف الشهادة

مسار ملف المفتاح الخاص

اطلب الكلمة المفتاحية الخاصة 
لكلمة المرور كل مرة

استخدم كلمة المرور التالية

استخدم كلمة المرور التالية

توليد خاتم الوقت

التوقيع األلكتروني

تطبيق سجالت أسماء أوبن تايب إلى األسماء 
املصدرة كقيم  ثابتة

تصدير سجالت أسماء أوبن تايب فقط. جتاهل 
القيم الثابتة لألسماء

عدم تصدير سجالت أسماء أوبن تايب. 



٣١٨

حة تصدير خطوط تروتايب ملمَّ

تصدير تلميحات تروتايب البصرية

نسخ معلومات HDMX من احملرف األساس إلى احملرف التجميعي

نظام OS/2  اإلصدار 3.0
نظام OS/2  اإلصدار 2.0

كتابة تلميحات تروتايب املوجودة

تلميح آلي للمحارف غير امللمحة
تصدير اخلرائط البتية املضمنة

 CasheTT program استخدام برنامج تروتايب مخبأ
لتوليد جداول قياسات األجهزة في خطوط تروتايب

 CasheTT.exe بأموقع تروتايب ا

تصدير معلومات "mort" إذا أمكن

توليد تلميحات ثالثية
ربط مباشر مع مركز المحرف ما أمكن

توليدات نقط لمواضع العقد في المنحنيات
توليد تعليمات دلتا ما أمكن

إضافة رابط إلى نقطة اإلزاحة اليمنى للمحرف
توليد مواضع للروابط المزدوجة

دقة ملحقة الرابطة المفردة (٧ هي القيمة 
الثابتة)

توليد خط تروتايب وأوبن 
تايب

تلميح آلي خط تروتايب 
(تنعيم عرض)
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(هنا قائمة مجموعة خيارات واسعة من صفحات احملارف)

تصدير أول ٢٥٦ محرف من صفحة احملارف اتارة

(هنا قائمة مجموعة خيارات واسعة من صفحات احملارف)

ضع قيمة مجموعة حروف مايكروسوفت في حقل 
fsSelection

توليد ترميز خط أوبن تايب 
بتنسيق تروتايب

توليد خط أوبن تايب 
بتنسيق پوست 

تفكيك جميع احملارف التجميعية
استخدم الروتينات الفرعية لضغط 

*CFF املنحنيات في جدول

ج  * جدول CFF هو تنسيق اخلط املدمّ
 Compact Font Format

تلميح آلي للمحارف غير امللمحة
استخدم اسم اخلط للبوست سكريبت 

كاالسم الكامل في نظام ويندوز

استخدم صفحة احملارف التالية ألول ٢٥٦ محرف

cmap استخدم صفحة احملارف التالية لبناء جدول احلروف
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(هنا  قائمة مبجموعة خيارات واسعة من صفحات احملارف)

تصدير جداول القرن
تصدير جداول فئات القرن أثناء بناء جداول القرن

توليد فقط األزواج مع احملارف في صفحات احملارف التالية

احلد األعلى لعدد أزواج القرن في اجلدول

توليد وظائف القرن إذا لم تكن معرفة

خيارت الشف السهل

كيف ترغب أن تكون دقة املنحني املتولد بالشف

خيارت الشف املتقدمة

درجة التغاضي في الشف (املسافة من املنحني إلى 
حافة الصورة البتية)

جودة تطابق املنحني (اخلطأ املسموح به ملقاربة املنحني)

استقامة الزاوية (اخلطأ املسموح به ملقاربة توليد 
اخلطوط املستقيمة)

الشف ميكن أن يولد منحنيات
الشف يجب أن يولد نقط متطرفة عن املنحني

قرن اخلط

خیارات الشف اآللي

ً مشدود جدا
مشدود

عادي
رخـــو

ً رخـــو جدا
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قياسات محرف

خواص قياسات (محرف)

العرض الكلي للمحرف

اإلزاحة اليسرى

اإلزاحة اليمنى

عند تصميم اخلطوط من النوع ١ يجب أن حتدد القمة Ascender والقاع 
Descender بدقة. تستخدم هذه القيم في خطوط النوع ١ بشكل 

مباشر حلساب املسافة بني السطور. من االعتيادي أن جتعل قيمة القمة 
Ascender أعلى من قمة حرف b الصغير ليتيح مسافة إضافية بني 

األسطر.

overshoot فيض التحدب
يجب مالحظة أن تكون األجزاء المحدبة (المستديرة) من الحروف 
واألرقام … إلخ تتجاوز خط القياسات العمودية المعني بالمحاذاة 

(خط القمة، خط القاع، الخط القاعدي، الحرف الكبير، الحرف 
الصغير)  وإال ظهرت ممسوخة، أي ال تناسب حجم الخط.

overshoot فيض تحدب
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Ascent قمة المحرف

هذه النقطة تخرج عن خط اإلزاحة 
اليسرى بمقدار ٥ وحدات إم ولذلك 

تكون اإلزاحة سالبة

يرتفع الحرف الصغير (Lowercase) عن مستوى ارتفاع 
الحرف الكبير CapHeight ألغراض بصرية، وتكون 

أقصى نقطة على المحور العمودي (الصادي الموجب) 
Ascent هي قمة المحرف

CapHeight ارتفاع الحرف الكبير

ارتفاع الحرف الكبير 
CapHeight

قمة المحرف 
Ascent

Ascent قمة المحرف

خط اإلزاحة اليسرى

خط اإلزاحة اليسرى وهنا تساوي -٥ (خط تايمز)
انظر السهم المائل

overshoot فيض تحدب

overshoot فيض تحدب

Counter فراغ

خط اإلزاحة اليمنى 
مقدار اإلزاحة اليسرىوهنا تساوي صفراً

CapHeight ارتفاع الحرف الكبير

(x ارتفاع حرف) ارتفاع الحرف الصغير
xHeight

Baseline الخط القاعدي

Origin (Zero) Point نقطة األصل

Stem قائم الحرف

Measurement Line خط القیاسات

Descent قاع المحرف Serif زائدة الحرف
العرض الكلي للمحرف

إزاحة يمنى بصرية 
(تقاس من خط 
اإلزاحة الحقيقي 
إلى أن يلتقي 
بقائم الحرف أو 
أقصى تقوس 
خارجي للحرف 
وليس من أقصى 
نقطة موجبة على 
المحور السيني، 
أي تقاس باعتبار 
خط القياس 
 Measurement
Line

خط اإلزاحة اليمنى

مقدار اإلزاحة اليمنى

إزاحة يسرى بصريةإزاحة يمنى بصرية
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New Metrics Window  (تابع) مربع حوار قياسات

الحجم
معاينة آلية

اختياري

معاينة بحجم

النافذة
معاينة قياسات

النص
قياسات محرف

أزواج القرن

خيارات

آلي
إعادة القرن
تحرير القرن

إضافة أزواج

فتح قياسات

مساعد القرن

توليد فئات  أزواج القرن

حفظ قياسات

النص أزواج القرن

معاينة قياسات قياسات محرف

فتح قياسات عربي أوامر القرنإظهارالمسطرة

حفظ سریع قرن فئاتتوسیع النافذة

حفظ قياسات قلب المحرف عمودياً

فتح سریع إظهار خط القياساتفتح جداول القرن

النافذة الحجم خيارات أدوات خيارات عرض

آلي

إعادة القرن

تحرير القرن

إضافة أزواج

مساعد القرن

توليد فئات  أزواج القرن
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أدوات

نافذة

قرن فئة

خط تحتي

جدول

قلب المحارف

قرن فئة مع استثناءات

خط الشطب

مسطرة

إظهار خط القياسات

قرن فئة ألزواج القرن المفتاحية 
فقط

قرن زوج منفرد

خيارات عرض
كل المحارف

المحارف المختارة
المحارف في الترميز *

Current Yellow Zone المحارف في الترميز * تعني تلك المحارف في المنطقة الصفراء الحالية
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Auto Metrics Generation توليد قياسات آليًا

توليد القياسات لـ

كيفية شدة المسافات 

اإلبقاء على القياسات الحالية

كل الحروف في المسار الحالي

مشدود جداً

قلیل جداً

ال تفعل

وسط

وسط

رخو جداً

ً كبیر جدا

كل الخط

مشدود

قلیل

إذا كانت القياسات الجديدة ال تختلف بأكثر من

رخو

كبیر

اختياري

كيف يجب أن ينتفخ شكل 
المحارف لتوليد القياسات
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النافذة الحجم خيارات أدوات اختيار المحارف

(New Metrics Window (Kerning  (خيار القرن) مربع حوار قياسات

الحجم
معاينة آلية

اختياري

معاينة بحجم

النافذة
معاينة قياسات

النص
قياسات محرف

أزواج القرن

اختيار المحارف
كل األزواج

محرف واحد مختار
كال المحرفين مختارين

كال المحرفين في الترميز
محرف واحد في الترميز

خيارات

آلي
إعادة القرن
تحرير القرن

إضافة أزواج

فتح قياسات

مساعد القرن

توليد فئات  أزواج القرن

حفظ قياسات

أدوات

نافذة

قرن فئة

خط تحتي

جدول

قلب المحارف

قرن فئة مع استثناءات

خط الشطب

مسطرة

إظهار خط القياسات

قرن فئة ألزواج القرن المفتاحية 
فقط

قرن زوج منفرد

أزرار القوائم الحساسة Combo Buutons أسفل اللوحة

(للتفصيل في 
هذه األوامر انظر 

الصفحات التالية)
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Automatic Kerning Generation توليد آلي ألزواج القرن

قائمة األزواج

توليد فئات القرن

السماح بقيم قرن موجبة

العدد األكبر ألزواج القرن التي ستقوم بتوليدها
أقل قيمة قرن مسموح بها (قيمة مطلقة)

ترتيب فئات القرن

توليد أزواج القرن لـ

متى تريد حفظ القرن الحالي؟

كم تريد المسافة البيضاء بين 
المحارف

ً مشدود جدا

ال تفعل

وسط

رخو جداً

مشدود

إذا كانت القيم الجديدة ال تختلف بأكثر من

رخو

اختياري
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Reset Kerning إعادة القرن

ما الذي تريده بالضبط
إعادة القرن للزوج الحالي

إعادة القرن لكل احملارف في المسار
إعادة القرن لكل األزواج في المسار

الحد األعلى ألزواج القرن

إلغاء األزواج التي قرنها أقل من

إعادة القرن بالكامل للخط الحالي

تحقق من كل أصول خط ملتبل 
ماستر
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Kerning Information مربع حوارتحرير معلومات القرن

المحرف األول

حذف زوج قرن

قیمة القرن

عدد أزواج القرن 
في الخط

إضافة زوج قرن 
غير موجود 
بعد ضبط 
قيمةالقرن 

نافذة المحارف 
(الحروف)  

الموجودة في 
الخط والتي 
 ً تمثل اختيارا
للمحرف األول

نافذة المحارف 
(الحروف)  

الموجودة في 
الخط والتي 
 ً تمثل اختيارا

للمحرف الثاني

قيمة القرن 
باإلم

المحرف الثاني

إظهار 
معلومات 

القرن للمحرف 
الحالي فقط

معاينة

عدد المرات 
التي يشترك 

فيها هذا 
المحرف في 
أزواج القرن

عند معاينة زوج قرن 
غير موجود في الخط 

فإن أحد المحرفين 
يظهر بلون رمادي باهت 
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فتح معلومات فئات من اليمين إلى اليسار (عربي)

حفظ معلومات فئات تحقق من التراكب

اختیار كل الفئات األولى عدم اختیار كل الفئات الثانية

عدم اختیار كل الفئات األولى اختیار كل الفئات الثانية

الفئات األولى

الفئات األولى

الفئات الثانیة

Kerning Assistance مساعد القرن ألوبن تايب
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Add Kerning Pairs إضافة أزواج القرن

تتم إضافة أزواج القرن 
الجديدة بكتابة اسم 

المحرف األول، ثم المحرف 
الثاني، ثم قيمة القرن 

مفصول بينها بفواصل 
(كما في الصورة)

Automatic Classes Generation مربع حوار توليد آلي لفئات أزواج القرن

توليد القياسات لـ

توليد فئات القرن

عدم خلط الحروف من عدة أنظمة كتابة في الفئة الواحدة
تركيب المحارف المتوافقة من الجهتين

ضبط للحروف الكبيرة المصغرة 
والحروف الصغيرة

إتمام التحليل بين

توليد فئات القياسات

ضغط القرن البسيط لقرن فئات بعد توليد الفئات
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OpenType لوح أوبن تايب

وظائف أوبن تايب 
الموجودة في الخط

تفصیالت (برمجة)
وظائف أوبن تايب

حذف وظيفة أوبن 
تايب

قائمة أوامر أوبن تايب

آيقونات كبيرة

معاينة المحارف في لوح أوبن تايب

Adobe Caslon Pro Regular وظائف أوبن تايب في خط

Times وظائف أوبن تايب في خط

قوائم
تفصيالت

إزالة الوظائف

تفسير الجداول الثنائية المخزنة 

نسخ وظائف من خط

فتح وظائف

تأليف وتخزين الجداول في صورة ثنائية

جلب فئات فونت الب
توليد وظيفة قرن

حفظ وظائف

إغالق النافذة

بحث عن المحرف أو فئته معاينة أداء الوظائف

استبدال اسم المحرف في وظيفة أوبن 
تايب إخراج وظائف أوبن تايب

إضافة وظيفة 
أوبن تايب
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Classes الفئات

الفئات

نسخ فئـات من خط
توليد فئـات

حفظ فئـات

إزالة فئـات

عدد المحارف الموجودة في الفئة موافق

تدقيق فئـات

إغالق النافذة

فتح فئـات

كل الفئـات

فئـات القياسات
فئـات أوبن تايب

فئات القرن

قائمة أوامر فئات معاينة الفئات

اختيار (تنشيط) محارف 
الفئة (في نافذة محرف)

تعليم الفئة (في نافذة خط) إزالة محرف من فئة

ن إضافة المحرف كمحرف مكوّ
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معاينة الفئات

آيقونات كبيرة

معاينة المحارف 
في لوح فئـات

قوائم
تفصيالت

إنشاء فئات جديدة
فئة قرن جديدة

فئة قياسات جديدة
فئة أوبن تايب جديدة

اختيار الفئة الحالية
اختيار الفئات في القائمة

اختيار كل الفئات

اسم المحرف العرض الكلي للمحرف اإلزاحة اليسرى
ترميز المحرف اإلزاحة اليمنى

صورة المحرف محرف مقرون
النوع

محرف بسيط

لوح الفئات - تابع

أسماء جميع 
المحارف 

الموجودة في 
الفئة الحالية

اسم المحرف 
وصورته
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Preview لوح معاينة

معاينة

نقط اإلرساء

قلب أفقي
قلب عمودي

عكس األلوان

مسار النص

معاينة

نقطة إرساء

توليد محرف تجميعي

نص من اليمين إلى 
اليسار

خيارات معاينة
حجم خط

شالل
إظهار مجموعة األشكال المقاربة

إظهار القياسات
 اتجاه عمودي

من اليمين إلى اليسار
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األوامر العمودية

تلميح آلي

منحني ملمح
إظهار خطوط شبكة التلميح

إظهار مركز النقطة
الصورة الناتجة

نافذة برنامج التلميح (انظر الصفحة التالية) 

عدد النقط

نافذة معاينة

طبقات التلميح

تلميح تروتايب

األوامر األفقية

استبدال آلي

نافذة معاينة

تلميح النوع ١

محاذاة نقط

حتويل التلميحات إلى روابط

أداة تنقيط

إضافة رابط تلميح 
عمودي

رابط مفرد

حتويل الروابط إلى تلميحات

النقطة النهائية

إضافة رابط تلميح أفقي

رابط مزدوج النقطة الوسطى

نقطة مولدة

Tools من قائمة أدوات Hints Guides هذا اللوح على أوامر

TrueType Hinting Tools أدوات تلميح منحنيات تروتايب

Hints Guides أدلة تلميحات

إزالة تلميحات إزالة دالئل
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االستبانة الحالية

منحني ملمح

بيكسل/ إم

تكبير المعاينة

رابط قوائم الحرف
آلي

موضع دائري

بدون

النوع

قيم اختيارية

المكان وسط / مزدوج

مسافة دائرية

محطة دائرية
مدى استبانة دلتا

إزاحة دلتا

معاينة

التعليمات
إلغاء
إعادة ضبط

إغالق

خيارات أقل

تطبيق

رقم النقطة
نوع المحاذاة

TrueType Program برنامج تلميح تروتايب
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إلغاء

إعادة برنامج تلميح
إزالة أوامر أفقية

إزالة دلتا النهائية

تحويل التلميح إلى تعليمات

خيارات تلميح

إزالة أوامر عمودية

إزالة كل دلتا

إعادة تحديد أذرع الحرف

ماكرو
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أقرب حد للبيكسل
حد أيسر سفلي
حد أيمن علوي

شبكة مزدوجة
إظهار وسط البيكسل

إلغاء

تعيين دلتا المتوسطة

تعيين دلتا النهائية

محاذتة نقطة

قائمة حجوم 
معاينة الحرف على 

الشاشة
قائمة حجوم 

معاينة الحرف في 
المدى المتمدد

تأمين مربع النص

نوع الخط

اختيار

محتویات المعاینة 
في مربع النص 

المنبثق

Hinting Preview Options خيارات معاينة التلميح
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استبدال آلي إظهار فليكس

٣ أذرع تلميحات أفقية إظهار النقط بعد التلميح

٣ أذرع تلميحات عمودية نافذة معاينة

PostScript Hinting Tools أدوات تلميح منحنيات پوست سكريپت

TrueType Preview نافذة معاينة تلميح تروتايب

ل عرض أفقي شالّ

معاينة (سطرية)

(مربع حوار) خيارات معاينة التلميح
تصغیر / تكبير نافذة المعاینة

نوع العرض

أنواع العرض في تلميح تروتايب*

* یالحظ في أنواع العرض في تلميح پوست سكريپت ال توجد تقنية كليرتايب

ل عرض عمودي شالّ

نقطي
تدرجات رمادية

(تقنية) كليرتايب

زر كومبو الختيار  
نصوص العبارات 

(مسار نص العينة)
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توليد أنماط الخطوط من أصول 
كامتداد  سيستمز  أدوبي  طورته  قد  المتعددة)  األصول  (أو  ماستر  ملتبل  خطوط  تنسيق  إن 
لخطوط النوع ١، وهذا يعني أن خطوط ملتبل ماستر (أو MM باختصار) هي خطوط متوافقة مع 
استخدام   MacOS وماكنتوش ويندوز  مايكروسوفت  لنظامي  ويمكن  سكريبت.  بوست  طابعات 
في  مثبتاً   (Adobe Type Manager ATM) للخطوط  أدوبي  مدير  برنامج  كان  إذا  الخطوط  هذه 

.MM ال يدعم خطوط MacOS X النظام. لكن نظام
من  فكثير  ذلك  ومع  للتوزيع.  قابل  نهائي  كتنسيق  منتشرة  ليست  ماستر  ملتبل  خطوط  إن 
لتوليد  ويستخدمونها  التصميم  عملية  أثناء  ماستر  ملتبل  خطوط  يستخدمون  المصممين 
عائلة خطوط من أصل واحد، ويمكن توزيعها. إن استخدام خطوط ملتبل ماستر كأداة تصميم 

يمكن اعتبارها طريقة فذة لتصميم عائالت خطوط كبيرة وبسرعة.
للتفصيالت التقنية وألخذ خلفية جيدة عن الموضوع ننصح بشدة بقراءة الكتاب األلكتروني: 
أدوبي  نشرته  وقد    (Designing Multiple Master Typefaces) ماستر  ملتبل  خطوط  تصميم 

سيستمز على الشبكة:
http://partners.adobe.com./asn/developer/pdfs/tn/5091.Design_MM_Fonts.pdf

يمكنك في فونت الب ستوديو تنفيذ األمور التالية على خطوط ملتبل ماستر:
فتح أي خط ملتبل ماستر موجود. -1 

تحويل خط أصل مفرد إلى خط ملتبل ماستر. -2 
تعريف محاور إضافية لخط ملتبل ماستر. -3 
إزالة أي من محاور في خط ملتبل ماستر. -4 

تحويل خط ملتبل ماستر إلى خط أصل مفرد. -5 
تعديل بياني المحاور، وإعادة تسميتها  وتنظيمها. -6 

لتبسيط    -7 Assign Master أصل  تعيين  تسمى  ستوديو  الب  فونت  في  وظيفة  هناك  أن  كما 
تركيب عدة خطوط أصول مفردة في خط ملتبل ماستر.

Multiple Master خطوط األصول المتعددة

Weight Axis على محور الثخانة Muliple Master Font مواقع بينية مختلفة للخطوط املولدة

خط أصل 
Master

خط أصل 
Master

اخلطوط البينية تسمى  خط أصول متعددة 
Muliple Master Font



٣٤٥

إزالة محاور مطابقة أصول

تعريف محور جديد قناع على  األصل

حترير مخطط محور حتديد اخلط األصل

تعديل أسماء المحاور توسيع اخلط األصل

إعادة ترتيب األصول توليد خط واحد فقط

Multiple Master Tools أدوات األصول المتعددة

Multiple Master Tools Panels ألواح أدوات األصول المتعددة

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أسماء األصول

إخفاءتزامن

إظهار

محاذة آلية

توليد محاور سينية وصادية

المحور

األصول

محور الثخانة

Master خط أصل

Master خط أصل

الخطوط البينية تسمى  خط أصول متعددة 
Muliple Master Font
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محور العرض

محور الثخانة
إحداثيات التصميم

فضاء 
التصميم

تصمیم بیني

أبيض رفيع

محارف بينية 
(مولدة)

أبيض عريض

أسود رفيع أسود عريض

ميكن اعتبار أي خطني من اخلطوط التي باللون الرمادي أصلني لتوليد مجموعة واسعة من 
اخلطوط بشكل سريع

المدى الحيوي 
Dynamic Range

من  الضروري في خطوط ملتبل ماستر أن نعلم الخاصية المرتبطة بمحور التصميم التي يمكن أن تتغير. مثالً 
 (Light أبيض) وهو تغيّر معتدل، أو من ٥٠ (Bold أسود) إلى ٧٠٠ (normal عادي) إذا أخذنا محور الثخانة، وبتغيير من ١٢٠
ً، فإن المدى الذي تتغير فيه خاصية المحور تسمى المدى الحيوي  ً Black) وهو تغيّر كبير جدا إلى ١٤٥٠ (سميك جدا
ً يمكن قياسه باستخدام خط القياس  Dynamic Range. وهي المسافة بين أصلين Masters واللذان يعرّفان محورا

المعياري.
في هذا المثال فإن المدى الحيوي األول هو ٥٨٠ (من ١٢٠ - ٧٠٠) والمدى الحيوي الثاني هو ١٤٠٠ (من ٥٠ - ١٤٥٠). 
بمعايير   صممت  التي  المتعددة)  (األصول  ماستر  ملتبل  خطوط  استخدام  يمكنها  المكتبي  النشر  برامج  فإن  لذا 

الصانعين المختلفة والتي حددت ألنواع المحاور وأسمائها.
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X/Y Axis  Interpolation توليد المحاور السينية والصادية

Define New Axis تعريف محور جديد

اختر محور التوليد

إلغاء احملور

اسم المحور
االسم الكامل

حدد االسم المختصر*

* اختر حرفین فقط

االسم المختصر

اختر نوع المحور

نوع المحور

محور ثخانة
محور العرض

محور الحجم البصري
محور الزوائد

تحويل التلميحات 
إلى روابط قبل إضافة 

المحور الجديد
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اختر المحور لتعديله
نوع المحور

الموقع الحالي للمحور

اختر المحور الذي ستعدله

تنبیه لما اخترته من المحاور
محددات المحاور

االسم الكامل للمحور
االسم المختصر للمحور

نوع المحور

إعادة ضبط آلي

إعادة ضبط البياني

Axis Graph  بياني المحور

Modify Axis Names  تعديل أسماء المحاور
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اختر موقع التصمیم الختیار توليد 
الحالة

الحاالت المعروفة

موقع اختياري
أسماء األصول

استخدم اسم الحالة كنمط للخط

الثخانة

Rearrange Masters  إعادة ترتيب األصول

Generate Instance  توليد حالة
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اختر األصل الذي ستستبدله بخط 
مختلف

اختر المحور الذي ستزيله

اختر موقعاً لألصول الباقية

ال تضع نقط بينية
اختر الخط الذي ستضعه كأصل 

في الخط الحالي

اسم الخط الذي اخترته

معاینة الخط الذي اخترته

Assign Master  تحديد أصل

Remove  Axis  إزالة محور
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Wimdows  (الخطوط) أمر نوافذ

Keyboard Shortcuts أوامر البرنامج المختصرة

تنشيط نافذة

موافق
حفظ
إغالق النوافذ

نوافذ متتالية
نوافذ متجاورة أفقياً
نوافذ متجاورة عمودياً
تصغير النوافذ

النوافذ المفتوحة
(سواء أكانت نوافذ خطوط أو نوافذ محارف)

طباعة

األمر

المفاتيح 
المكافئة

نسخ

القائمة

الوصف (العمل)





دروس الفونت الب الملحقة

دروس الفونت الب:
كيفية إضافة المحارف إلى خط جديد أو موجود ١ -

تعريف المحارف المقرونة (االستبداالت). ٢ -
إضافة محرف مقرون إلى الخط غير موجود في اليونيكود ٣ -

تعريف الحروف اإلفريقية واألسيوية التي ال يوجد منها إال الشكل المجرد ٤ -
التسمية ٥ -

همزة الوصل ٦ -
المحارف التجميعية ٧ -

٨ -OpenType Syntax لغة البرمجة
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 Ranges ١-  في أسفل يسار نافذة خط قم باختيار الزر الثالث من اليسار(١) على صيغة المديات
Mode (الشكل ١).

من  الرابع  الزر  من  المنبثقة  القائمة  افتح   -٢
واختر   (٢ الشكل  الكبير،  (الزر  اليسار(٢) 
عربي Arabic أو اللغة التي تريد أن تضيف 
محارفها إلى الخط المراد إنتاجه أو تعديله.

العربية  المحارف  باختيار  البرنامج  سيقوم 
األشكال  على  تحتوي  والتي  األساسية 

المجردة من المحارف العربية.
أصبحت  وقد  المحارف  البرنامج  يعرض   -٣
لم  لكن  لالختيار  الخط  نافذة  في  موجودة 

تختر منها أي شيء بعد.
٤- االختيار يكون إفراديًا أو باختيار البعض 
العالي  زر  على  الضغط  استخدم  الكل،  أو 
زر  على  والضغط  المتصل،  لالختيار   Shift
التحكم Ctrl لالختيار  غير المتصل، وكذلك 
من  لالستثناء  أو  لإلضافة  العالي  زر  اضغط 

االختيار.
يصبح  المحرف  على  المزدوج  بالنقر   -٥
معرفًا  محرفًا  عليه  نقرت  الذي  المحرف 

بنقطة ترميز يونيكود، ولكنه محرف فارغ ينقصه رسم المنحنيات (صورة المحرف).
٦- لكن الطريقة األسرع واألسلس هي اختيار المحرف/ أو المحارف ثم اختيار أمر إنشاء محارف  

.Glyph من قائمة محرف Create Glyph
يجب أن تعرف ماذا تختار، هناك أربعة مديات للمحراف العربية في نظام يونيكود:

جداول ترميز المحارف العربية في اليونيكود 

وهي أربعة مديات

املد األسايس Basic Arabic - 1 الذي يمثل األشكال المجردة للحروف العربية 

.Ranges Mode ومديات يونيكود Mapping Mode وهو زر اختيار فهرسة المحارف  (1)
.Codepages or Encoding وهو زر صفحات المحارف أو الترميز  (2)

الدرس األول
كيفية إضافة محرف أو محارف إلى خط جديد أو موجود

الشكل ١: زر المديات

الشكل ٢: مديات المحارف



٣٥٦
واختياره   06FF إلى   0600 من  فيه  الترميز  نقط  مدى  ويمتد  الملحقة(1).  والحروف 

إجباري في الخطوط العربية.

أشكال  جدول  وهو   2 - Arabic Supplemant األسايس   للمد امللحق   املد
مجردة ملحق لحروف عربية تستخدمها لغات غير عربية (إفريقية) لم ترد في الجدول 

.077F األول، ال تقلق بشأنها. ويمتد مدى نقط الترميز من 0750 إلى

أشكال  يمثل  وهو   3 - Arabic Presentation Forms-A أ  التمثيالت   مد
الحروف العربية بحسب مكانها في الكلمة لحروف عربية تستخدمها لغات غير عربية، مثل 
 Ligatures الفارسية واألوردو والكردية وغيرها. كما يوجد فيه عدد كبير من المتراكبات
 FB50 العربية وغير العربية المرمزة في مواصفات يونيكود. ويمتد مدى نقط الترميز من

.FDFF إلى

أشكال  يمثل  وهو   4 - Arabic Presentation Forms-B ب  التمثيالت   مد
 Required الثمانية  اإلجبارية  والمتراكبات  الكلمة.  في  مكانها  بحسب  العربية  الحروف 
Ligatures: آل،  آل، أل،  أل، إل،  إل، ال،  ال ) وسمتها في وظائف أوبن تايب rlig. ويمتد مدى 

.FEFF إلى FE70 نقط الترميز من

فقط)  العربية  اللغة  تستخدمها  (التي  العربية  اللغة  حروف  محارف  • لفهرسة 
استخدم الجدولين األول والرابع (إجباري). واستخدم الجدول الثالث فقط ألخذ ترميزات 

.Ligatures المحارف المتراكبة

العربية  غير  اللغات  تستخدمها  (التي  العربية  اللغة  حروف  محارف  • لفهرسة 
والبنجابية  والسندية  والبشتو  والتركستانية  واألويغورية  والكردية  واألوردو  كالفارسية 
العربية  والحروف  واألمازيغية  والهاوسا  واإلنغوش  واألديغة  والمالوية  والجاوية  والبلوشية 

المغربية…) استخدم الجداول األول والثاني والثالث.

هي الحروف العربية التي تستخدمها اللغات غير العربية مع وضع إشارات تميزها عن الشكل   (1)
وتلفظ  (ژ)  و   p وتلفظ  و(پ)   gوتلفظ و(گ)   ch وتلفظ  (چ)  الفارسية:  الحروف  مثل  للحرف  األصلي 

كالجيم الدمشقية المشوبة بالزاي أو الجيم الروسية.
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الدرس الثاني

تعريف المحارف المقرونة (االستبداالت)
استبدال المحارف يعني إذا جاء حرف معين بعد حرف معين آخر فيجب أو يكون 

شكلهما شكل ليس شكل األول وال الثاني بل شكل ثالث.

مثال: الالم ألف: لو لم يكن هناك استبدال مسبق في بنية الخط لكانت النتيجة 
غير مرضية وتخالف قواعد الكتابة:

ل + ا = ال (يوجد استبدال)

ل + ا = ل ا أو ل ا ( ال يوجد استبدال)

طبعًا يكون تفسير أمر االستبدال في جدول االستبدال هكذا:

إذا جاءت الم ابتدائية ثم ألف نهائية أعط نتيجة: ال  [ ل  +  ا ] = [ال]

أو استبدل الم ابتدائية و ألف نهائية بـ ال.

فالمتراكبات اإلجبارية الثمانية Required Ligatures: آل،  آل، أل،  أل، إل،  إل، ال،  ال 
 FEFF إلى FE70 ويمتد مدى نقط الترميز من .rlig وسمتها في وظائف أوبن تايب
ال يكفي رسمها، وترميزها، وتصنيفها إلى الفئات المناسبة بشكل صحيح لتعطينا نصا 
صحيح الكتابة، بل يجب عمل تعليمات استبدال لها عن طريق لوح أوبن تايب، وعمل 

 .Compile تأليف لجداول أوبن تايبفي بنية الخط بعد االنتهاء منها عن طريق أمر

 .Fonts واالستبدال قديم قدم الحاسوب ولوحات المحارف وقدم الخطوط المحوسبة
 Ligatures وقد كان يستخدم برنامج تجميع تروتايب خاص لعمل المحارف المقرونة

.TrueType Assembly قبل ظهور هذه البرامج: أداة تجميع تروتايب

كثير من  وهناك  لفظ الجاللة (هللا)  العربية  الخطوط  االستبداالت في  أشهر  ومن 
المصممين يهملون إضافتها لخطوطهم على أهميتها إذ للفظ الجاللة قواعد كتابة خاصة 

في جميع الخطوط التقليدية. فتعليمات استبدالها كالتالي:

استبدل الالم االبتدائية والالم المتوسطة والهاء النهائية بلفظ الجاللة.

صارمة  ومعايير  تعليمات  هناك  وفاعلية  صحيح  بشكل  الخط  استبداالت  وإلجراء 
يجب اتباعها:

١- يجب أن تكون جميع المحارف لها أسماء بشكل صحيح ومتناغم في الخط 
نفسه.

٢- تستخدم جداول أوبن تايب أسماء المحارف (البوست سكريبت) في جداول 
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جدول استبداالت المحارف في خط تاهوما Tahoma في نظام ويندوز

جدول استبداالت المحارف الرئيسية في خط Tahoma  وأشكالها إلى اليمين

اختيار  يجب 
المناسبة  السمة 
المناسبة  للوظيفة 
أوبن  جداول  في 

تايب.

ل  +   ل  +  ه = هللا
ل  +   ل  +  ہ = هللا

ل  +  آ = آل
ل  +  أ = أل
ل  +  إ = إل
ل  +  ا = ال
 ل  +  آ =  آل
 ل  +  أ =  أل
 ل  +  إ =  إل
 ل  +  ا =  ال

االستبداالت.

٣- اتبع االستبداالت كما في األشكال المرفقة.
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جدول استبداالت المحارف في خط النسخ التقليدي Traditional Arabic في نظام ويندوز

جدول استبداالت المحارف في خط تايمز Times في نظام ويندوز



٣٦٢
الدرس الثالث

إضافة محرف مقرون إلى الخط غير موجود في اليونيكود
لنفترض أن لديك خط وتحب إضافة محرف أو محارف، وهذه المحارف غير موجودة 

في نظام يونيكود، فما العمل؟
ليكن المثال التالي:

في كثير من خطوط الطباعة  وقد كان هذا المحرف المقرون Ligature موجوداً 
الرصاصية في النصف األول من القرن العشرين، للكلمات محمد، محمود، محموم، محماس، 

محمر … إلخ. أو مجم  (مجموع، مجموعة، مجمع، مجم، مجمر، مجمد، إلخ…).
نرسم المحرف كما في الشكل. 1 - 

ميم  حا  ميم  أي   2 - MeemHaMeemI مثل:  حقيقته  يناسب  اسمًا  نسميه 
ابتدائية.

نعمل له استبدال صحيح في لوحة االستبداالت في لوح أوبن تايب كالتالي: 3 - 
sub meemI haM meemM by meemhameemI;

 أي استبدل ميم ابتدائية وحاء متوسطة وميم متوسطة بالمحرف المقرون ميم حا 
ميم االبتدائي. (حيث M متوسط و I ابتدائي، وU منفصل، وF نهائي).

أما الشكل التالي فقد كان متوفراً في أطقم الطباعة 
المحرف  وبين  بينه  والفرق  سابقة،  عهود  في  الرصاصية 
المقرون أعاله أن هذا المحرف (محمد) موجود في جداول 
االستبدال  ويكون   FDF4 الترميز  نقطة  وله  يونيكود 
االستبدال  فيكون  النهائية  الدال  زائد  أعاله  كالمثال 

كالتالي:

 sub meemI haM meemM dalF by MohammadU

اقرأ من اليسار              محمد      ِب       د          م          ح      م    استبدل 
ابتدائية متوسطة متوسطة نهائية منفصلة
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الدرس الرابع

تعريف الحروف اإلفريقية واألسيوية 
التي ال يوجد منها إال الشكل المجرد في نظام يونيكود

 Basic األسايس هناك محارف كثيرة آسيوية موجودة في جدول المحارف املد
Arabic الذي يمثل األشكال المجردة للحروف العربية والحروف الملحقة. (يمتد مدى 

.(06FF نقط الترميز لهذا الجدول من 0600 إلى

 وهذه المحارف ال يوجد منها إال الشكل المجرد، وهي غالبًا للغات آسيوية مثل 
الكردية والبشتو والسندية واألويغور والجاوية والماليو وغيرها.

امللحق   املد ويسمى  العربي  الملحق  الجدول  في  موجودة  محارف  هناك   كذلك 
للمد األسايس Arabic Supplemant وهو جدول أشكال مجردة ملحق لحروف عربية 
تستخدمها لغات غير عربية (إفريقية) مثل اليوروبا والهاوسا والعجمي والصومالي (العربي) 
وغيرها من اللغات اإلفريقية التي كانت تكتب بالحرف العربي، وهي لم ترد في الجدول 

.(077F يمتد مدى نقط الترميز لهذا الجدول من 0750 إلى) .األساسي

فما الحل إذا أردت أن تنتج خطوطًا لهذه اللغات؟

1- ترسم جميع أشكال المحرف المطلوب باحتماالته السياقية (منفرد، ابتدائي، 
متوسط، نهائي).

جداول  في  (الذي  الرسمي  باسمه  (المجرد)  المنفصل  المحرف  تسمي   -2
يونيكود)

3- ترمز (تفهرس) هذا المحرف على نقطة يونيكود المجردة.

4- تسمي المحارف (ابتدائي ، متوسط، نهائي) حسب المثال التالي:

لنأخذ  العربية،  اللغة  لغير  محارف  وهي  السياقية:  األشكال  ناقصة  حمارف  تسمية 
مثًال حرف ګ المجرد (ويلفظ g) من لغة البشتو (لغة األفغان) وهذا الحرف له نقطة 
في  موقعها  حسب  (حروف  سياقية  أشكاًال  الحرف  لهذا  ليس  ولكن   ،$06AB ترميز 
الكلمة) مفهرسة في يونيكود؛ ومحارف األشكال السياقية Contextual هي: ( ګ ګ 
  ). فما العمل؟ وينطبق هذا على محارف المدى الملحق للمدى العربي األساسي 
Arabic Supplemant فهو أشكال مجردة للحروف، فكيف العمل لتوليد أشكال سياقية 

للحروف؟
إذا فتحنا الخطوط التالية التي تحتوي على هذه المحارف نجد التسميات التالية:
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المتوسط

  

الشكل 
االبتدائي

 

الشكل 
النهائي

  

ل*
ص
نف
لم
ل ا

شك
الشكل ال

المجرد

ګ

اسم الخط

glyph1498glyph1497glyph1496uni06ABTimes New Roman**

.notdef.notdef.notdef***uni06ABTahoma** 

uni06AB.mediuni06AB.inituni06AB.finauni06ABArabic Typesetting

uni06AB.mediuni06AB.inituni06AB.finauni06ABScheherazade

 
هو  إذ  للحرف  المنفصل  الشكل  عمل  المجرد  الشكل  يعمل  الحالة  هذه  *  في 

األساس.
السياقية  األشكال  ترتيب  كان   Tahoma وتاهوما   Times تايمز  خطي  في   **
 Glyph الثالثة يأتي بعد المحرف المجرد/ المنفصل مباشرة في سجل (فهرس) المحارف

.Index
*** في المراجع التي اعتمدتها لم تبّين أي من الوثائق أنه من الممكن تسمية 

محرف غير المحرف األول (0) بهذا االسم في حاالت خاصة كما ظهر من الجدول.
 Arabic األخيرين  الخطين  في  المتبعة  الطريقة  هي  تسمية  طريقة  أحسن 

.Scheherazade و Typesetting
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الدرس السادس
همزة الوصل 

إن همزة الوصل مهمة في الكتابة العربية ألجل القراءة الصحيحة، وغيابها طباعيًا 
في قراءة وكتابة الناس، واألكثرية الكاثرة ال يهتمون بذلك، إذ ال حسيب على  أثر جداً 
الكالم، وربما استهجنوا إذا صححت لهم!! وذلك لفشوًّ الخطأ جداً، وكثيراً ما يلفظن همزة 
هذه  وتقع  وصل،  همزة  كأنها  القطع  همزة  يلفظون  وأحيانًا  قطع،  همزة  كأنها  الوصل 
األخطاء قراءة وكتابة ممن ال ينبغي منهم الوقوع فيها: كالمذيعين والمعلمين وكتاب 
الوصل  همزة  ُتعرَّف  لم  ولألسف  النشر،  ودور  والخطاطين  اإلعالنات  ومصممي  الصحف 
على لوحة مفاتيح نظام الويندوز، أو الماكنتوش، وهي غير موجودة في السواد األعظم 
من الخطوط، ويتوصل إليها في خط لينوتايب لوتس كشكل رسومي ضمن الخط يمكن 
إقحامه على النص، وليس لهذا الشكل إزاحة Advance Width أي كأنه حركة تشكيل،  
ولكن ليس له ترميز في يونيكود! وهذا خطأ كبير، إذ عند نسخ الخط إلى برنامج مختلف 
أو تغيير الخط تتشوه الكلمة، إذ صارت كلمتين بينهما كائن رسومي مجهول، وال يتعرف 
تقصير  من  وهذا  واالستبدال،  البحث  أو  النص  نقل  عند  الصحيح  النص  على  البرنامج 
مبرمجي أنظمة التشغيل، وغالبًا عدم علمهم بما يصلح وما ال يصلح للغتنا الغراء، حتى لو 
كانوا عربًا، والتقصير األكبر هو من الحكومات ووزارات التربية والتعليم والمجامع اللغوية 

الذين هم غائبون تمامًا عن هذه المسائل. 

همزة  أضافوا  فقد  ناقص،  بشكل  ولكن  النقص،  هذا  يونيكود  نظام  استدرك  ولكن 
ولم   ،FB51 ورمزها نهائية ( ا)  وصل  وهمزة   FB50ورمزها 0671 و منفصلة (ا)  وصل 
يعرفوها مع الالم ألف بشكليها (ال)، ( ال)، وجميع هذه األشكال تقع في النصوص خصوصًا 

النصوص التراثية التي تحتاج إلى تشكيل كامل.

الحــل:
1- ترسم المحارف األربعة (همزة وصل منفصلة، ونهائية، وكلتاهما مع الالم).

2- ترمز  همزات الوصل حسب الجدول التالي:

الدرس الخامس
تسمية المحارف

شرح  ففيه  الكتاب،  آخر  في  المالحق  من  الخامس  الملحق  إلى  الرجوع  يرجى 
واف.
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االسمالترميز في يونيكود (الفهرسة)الشكل

0671alefwasla وFB50(ا)

FB51alefwaslafinal( ا)

lamalefwaslaisolatedال يوجد(ال)

lamalefwaslafinalال يوجد( ال)

 Open تايب  أوبن  لوح  ضمن  صحيحة  محارف  استبداالت  صنع  على  اعمل   -3
Type للشكلين األخيرين كما في حاالت المحارف المقرونة الثمانية اإلجبارية (آل،  آل، 

أل،  أل، إل،  إل، ال،  ال ). 
4- استعن ببرنامج MSKLC أي Microsoft Keyboard Layout Creator أو 
لوحة  على  الوصل  همزة  بتعريف  وقم  بك،  خاصة  مفاتيح  لوحة  لبرمجة  مماثل  ببرنامج 
المفاتيح تمامًا كما في الهمزة على ألف (أ) أو المدة على ألف (آ)، وقم بتعريفها منفردة 

على زر عالي، ومع الالم على زر عالي آخر.
حسب  قانونية  ستصير  نصوصك  كانت  وإن  المشكلة —  تنته  لم  هنا  إلى  ولكن   
اليونيكود، فهذا خاص بك وبجهازك، ألن المشكلة ال تزال موجودة في بقية الخطوط، التي 
غابت عنها همزة الوصل في احتماالتها األربعة، وفي األجهزة األخرى، وأنظمة التشغيل 
األخرى (أي في حال نقل النصوص، والبحث واالستبدال)، ولكن ستكون حتمًا جيدة 

ألعمال ناشر كتب مثًال.
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الدرس السابع

Composite Glyphs المحارف التجميعية
استعارة  من  مكون  ألنه  حقيقية،  منحنيات  على  يحتوي  ال  محرف  التجميعي:  المحرف 
محرفين أساسيين أو عدة محارف أساسية في صورة نهائية واحدة (في خانة محرف واحدة)، 
قد تكون النتيجة: حرفا واحداً letter-character، أو محرفًا مقرونًا (مجوز) ligature، أو حركتا 
في  وتحريرها  الخطوط  إعداد  برامج  طرق  وتختلف   ،double-diacritic مجتمعتين  تشكيل 

تأليف المحرف التجميعي من برنامج آلخر.
 Font Creator برنامج  في  للمصمم  يمكن   Composite Glyph التجميعية  المحارف  في 
تعديل المكونات تعديًال بسيطًا، مثل موضع المحارف األساسية و حجمها وتدويرها بزوايا 90 و 
180 و 270. وذلك عن طريق النقر المزدوج على المحرف التجميعي ذي الترويسة ذات اللون 

.Composite Glyph Properties األزرق ليظهر مربع حوار: خواص محرف تجميعي
ال يمكن تحرير (تغيير) منحنيات المحارف التجميعية إال بطريقتين:

االنتقال إلى المحرف األساس Base Glyph عن طريق الضغط على الزر األيمن للفأرة   (1)
واختيار أمر اذهب إلى (المحرف) المكوَّن Jump to Glyph member والمحرف المكون هو 

المحرف األساسي Base Glyph أو العضو member، ومن ثم القيام بتعديله. 
تحويل المحرف التجميعي (المركَّب) إلى محرف بسيط، Simple ومن ثم تعديله فس   (2)

نفس النافذة.
فيما يلي خطوات إنشاء محرف تجميعي:

1- اختر خانة محرف فارغة معدة لهذا الغرض أو تحتوي على محرف، مرمزة أو غير مرمزة.
2- افتح الخانة.

3- من قائمة محرف Glyph اختر أمر إضافة مكوِّن 
.Add Component

4- من مربع الحوار اختر المحرف الذي تريد إضافته 
للمحرف الذي تعمل فيه.
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٥- انقر موافق.

للفأرة  األيمن  الزر  على  بالضغط 
مكوِّن  محرف  منحني  على 
قائمة  تظهر  تجميعي،  لمحرف 

األوامر السياقية.
للفأرة  األيمن  الزر  على  بالضغط 
لمحرف  مكوِّن  محرف  على 
األوامر  قائمة  تظهر  تجميعي، 

السياقية.
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الدرس الثامن

 OpenType Syntax القواعد اللغوية لبرمجة خطوط أوبن تايب

فيما يلي الخطوط العامة لبرمجة التعليمات والوظائف في جداول أوبن تايب، سواء في برنامج 
فونت الب أو مايكروسوفت فولت أو أدوبي أفدكو.

يدل المحرف عالمة رقم ”#“ على بداية التعليمة، تمتد التعليمة إلى نهاية السطر.
األحرف الخاصة: باللغة اإلنكليزية:

# عالمة الرقم يدل على بداية التعليمة.
; الشولة المنقوطة semicolon تنهي الجملة.

, الفاصلة comma تفصل سلسلة القوائم.
.Identifies glyph class names  عالمة لكل، تعرف أسماء فئات المحارف @

\ الخط المائل للخلف backslash، يميز أسماء المحارف من خالل كلمة مفتاحية.
رطة hyphen، يدل على مديات المحارف في فئات المحارف (من - إلى). - الشَّ

= عالمة المساواة equal، يدل على مشغِّل operator فئة المحرف.
 ‘ عالمة اقتباس مفردة single quote، يعلِّم محرفًا أو فئة المحرف لالستبداالت السياقية 

أو الموضعة.
لالستبداالت  المحرف  فئة  أو  محرفًا  يعلم   ،double quote مزدوجة  اقتباس  عالمة   “ 

السياقية أو الموضعة.
{ } الحاصرتين braces، يحيط بوظيفة feature أو بديل lookup أو جدول table أو كتلة 

.anonymous block غير محددة
[ ] المعقوفتين brackets، يحيط بمكونات فئة محارف.

 value أو سجل القيمة device يحيط بجهاز ،angle brackets القوسين المكسورين < >

موضعة  نقطة  أو   anchor إرساء نقطة  أو   contour point منحني  على  نقطة  أو   record
عالمة إدخال النص في المحارف المقرونة caret. (التي تستخدم للمحارف المقرونة).

( ) القوسين (الهاللين) parentheses يحصر أو يشمل اسم الملف لكي يتم شموله.




