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امللحق األول
صناعة الخطوط الرقمية

متطلبات  عىل  الرتكيز  مع  الرقمية  الطباعية  الخطوط  صناعة  طريقة  امللحق  هذا  يف  سنتناول 
نتدرج  ثم  الرقمية  الخطوط  بصناعة  املتعلقة  الرئيسة  باملفاهيم  وسنبدأ  العربية.  الخطوط 

بالخطوات العملية املطلوبة لصناعة الخطوط الرقمية.

ويوضح الشكل ١ املراحل الرئيسة لصناعة خط رقمي عريب. واملراحل هذه تبدأ بعد وضوح صورة 
التصميم يف ذهن املصمم. وتحتاج بعض التصاميم اىل تخطيط عىل الورق قبل الرشوع بتحويل 
الفكرة اىل خط رقمي، كام يفعل عدد من املصممني املرموقني. ويف جميع األحوال يحتاج التصميم 
اىل مجموعة من التحضريات والقرارات التصميمية قبل الرشوع برسم املحارف ومن ثم برمجة 

الخط.

والتحضريات تتضمن تحضري جدول املحارف أو خارطة املحارف كام يحب أن يسميها البعض. وهو 
الجدول الذي يضم كل أشكال املحارف والتي تغطي الحروف واألرقام وعالمات التشكيل والرموز 

األخرى كعالمات النقطة والفواصل واألقواس وعالمات الحساب.

عىل  يحتوي  ال  تحديد جدول  سنعمل عىل  العريب،  الخط  صناعة  تركيزنا عىل  يكون  أن  وألجل 
الحروف الالتينية. وهذا يرفع عنا عبء تصميم أو أختيار خط التيني متوافق مع تصميم الخط 
الـجرافيست  املصممني وخطوط  العديد من  عند  بصناعته. وهذه طريقة معتمدة  نقوم  الذي 
الخطوط  أحد  املحارف من  استعارة جدول  نستطيع  التطبيق كيف  مثال عىل ذلك. وسرنى يف 

الناجحة.

شكل ١
مراحل تصميم الخطوط الرقمية

املحتويات

١. املبادئ األساسية
٢. التخطيط والتحض
٣. رسم املحارف

٤. برمجة األوبن تايب
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ملطلوبة
سية و األدوات ا

سا
ملفاهيم األ

ا

برنامج متخصص يف صناعة الخطوط الرقمية
مثل برنامج فونتالب ستوديو أو فونت كريتور.

أداة متخخصة يف برمجة األوبن تايب
له  كن إستع يكاد يكون برنامج فولت هو الوحيد الذي 

إلضافة برمجة األوبن تايب اىل الخطوط الرقمية.

أداة مساعدة لرسم املحارف
إعتاد الكث من املصمم عىل برنامج اإلليسرتيتور يف 
كن أن يساعد هذا  ى كيف  رسم األشكال الخطية وس

الربنامج يف تصميم ورسم املحارف.

أداة مساعدة لربنامج فولت
سنقوم باختصار الكث من الجهد والوقت املطلوب يف 

برنامج فولت باستخدام برنامج األكسل لبناء الجداول.

أداة لعرض الخطوط
يساعد برنامج الفونت فيوور وأشباهه يف عرض الخطوط 

املثبتة عىل الجهاز والخطوط الغ مثبتة وذلك من 
ملفاتها. وهذا يسهل التعرف عىل أشكال الخطوط.

أداة لتحرير النصوص
ستضمن مسار العمل العديد من امللفات النصية التي 

كننا تعديلها بواسطة محرر النصوص من مثل نوتباد ++.

أداة فحص الخطوط الرقمية
قامت رشكة مايكروسوفت بإعداد برنامج صغ لفحص 
ملفات األوبن تايب. ويستطيع هذا الربنامج إظهار كل 

أخطاء وعيوب هذه امللفات.
أداة للحصول عىل املعرفة واملوارد

كن  اإلنرتنيت مصدر لكث من املعرفة يف هذه األيام و
الحصول عىل املعرفة واملوارد املفيدة مجاناً أو مقابل 

ن من مصادر عديدة.

أدوات أساسية لصنناعة الخطوط الرقمية العربية

أدوات مكملة

اليونيكود 
تكنولوجيا لرتميز 
حروف ورموز كل 

اللغات. وهذه 
املعاي آخذة 

بالتطبيق العاملي 
لرتميز النصوص.

تكنولوجيا األوبنتايب 
تستخدم لوصف الخطوط 

الطباعية الرقمية. وتتضمن 
ملفات األوبنتايب معلومات 

عن شكل الحروف والرموز 
وطريقة وضعها عىل 

السطر  شكل ٢
املفاهيم األساسية املتعلقة بالخطوط الرقمية
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لكل  رمزاً  اليونكود  مواصفات  تعرف 
العربية.  اللغة  محارف  من  محرف 
ً للمحرف. وتستطيع  ك تعرف إس
أو  املواصفات  بهذه  التقيد 
للمحارف  خاصة  ء  أس إستخدام 

وحسب إختيارك

النص عىل 
الشاشة أو 

الورق

محرك التظه
وهي مكونات برمجية يف نظم تشغيل 

الحواسيب أو التطبيقات. وتقوم بتحويل 
ترميز اليونيكود اىل أشكال حروف 

ل  ورموز عىل الشاشة أو الورق باستع
التوجيهات املضمنة يف ملف األوبن تايب.

أوالً
التخطيط والتحض

(Arabic, Range: 0600 - 06FF) مجموعة الحروف العربية

(Arabic Presentatoin Forms-B, Range: FE70 - FEFF) مجموعة املحارف العربية

قبل الرشوع بالخطوات العملية لتحويل الفكرة التصميمية اىل خط رقمي يكون من املفيد التخطيط 
بإعداد جدول املحارف للخط واتخاذ  التحضريات األولية. وأول هذه األعامل تتمثل  وإجراء بعض 

القرارات بشأن األبعاد العمودية للخط.

نريد  التي  والرموز  واالرقام  الحروف  كل  يحتوي  الذي  املحارف  جدول  بتحضري  إبتداؤنا  وسيكون 
تضمينها يف الخط. وسيتألف الجدول يف البداية من أسامء املحارف باإلضافة اىل رمز اليونيكود لكل 
املحارف  بتسمية  ولكننا سنقوم  لكل محرف  املعيارية  اليونيكود  إستخدام رموز  محرف. وسرناعي 
بتسميات ترتبط باملحرف كام لن نستخدم التسمية املعيارية املعرفة وذلك لطول أسامء املحارف 

بحسب املواصفات املعيارية.

شكل ٣: مجموعات اليونكود الخاصة بالحروف  واملحارف العربية

الحروف  كل  املحارف  جدول  وسيتضمن  العربية.  للّغة  األساسية  املجموعة  هي  هذه 
ثابة نقاط إرتكاز  واألرقام والرموز التي نتوقع ورودها يف النص. حيث ستكون هذه 
لتحويل الحرف اىل املحرف املناسب بحسب موقعه وذلك عرب برمجة األوبن تايب ك 

ى الحقاً. س

كافة  يف  الحرف  ثل  قد  والتي  للمحارف  املختلفة  األشكال  تضم  املجموعة  هذه 
ثل أك من حرف من خالل محارف الحروف املرتاكبة كالالم-ألف  كن أن  مواضعه ك 

(ال).

يف  ورودها  املتوقع  الحروف  كل  املحراف  جدول  يتضمن  أن  يجب  الذي  الوقت  ويف 
النص فيكون إختيارنا للمحارف بحسب حاجة التصميم إليها.

كن أن يظهر فيها حرف الباء،  ونرى عىل اليسار يف هذا الجدول كل األشكال التي 
عنى أن هذه هي املحارف الخاصة بهذا الحرف. ولكن ليس من الرضوري أن يتضمن 
التي  فالخطوط  املحارف.  هذه  كل  بصناعته  نقوم  الذي  بالخط  الخاص  املحارف  جدول 
الوسطي  الحرف  مكان  يف  األويل  الشكل  محرف  ل  إستع كن  التبسيط  تعتمد 

ومحرف الشكل املنفصل يف مكان املحرف النها وهكذا.
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ء املحارف ورموز اليونيكود لها رسد 1: برنامج بايثون لتصدير أس

#FLM: List glyph names

f = fl.font
if f != None:
  gcount = len(f)
  d = {}
  for i in range(gcount):
   g = f.glyphs[i]
   d[g.unicode] = g.name

  od = sorted(d.items())
  f = open(‹glyphslist.txt›, 'w')
  for i in range(len(od)):
   try:
   unicode = (hex(od[i][0])[2:].upper()).zfill(4)
   print unicode, od[i][1]
   f.write('0x'+ unicode +' '+od[i][1] +'\n')
   except (RuntimeError, TypeError, NameError):
    pass
  f.close()

else:
  print "There are no fonts opened"

وألجل تبسيط عملية تحديد املحارف التي نحتاجها يف الجدول نستطيع اإلستفادة من عمل اآلخرين 
دون أن نبدأ من الصفر. وقد وجدت أنا شخصياً صعوبة يف ذلك يف أول خط أوبنتايب قمت بعمله، 
حيث باءت الكثري من محاواليت يف تشغيل الخط يف برامج مايكروسوفت بالفشل لعدم تكامل جدول 
املحارف بكل الرموز املطلوبة كحد أدىن. لذا إستعنت بإحدى الخطوط الناجحة حيث جعلت الجدول 

املستخدم يف الخط الناجح األساس لتصميم الخط الذي قمت بصناعته.

وألجل تبسيط نقل جداول الخطوط الناجحة اىل الخطوط التي تقومون بتصميمها قمت بكتابة برنامج 
صغري يعمل يف الفونتالب لتصدير أسامء املحارف وقيم اليونيكود الخاصة بكل محرف اىل ملف نيص، 

والرسد ١ يوضح الربنامج كام ميكن تحميله من املواقع املوصوفة يف آخر امللحق.

وبعد تصدير معلومات جدول املحارف اىل ملف نيص ميكن تحرير املعلومات بربنامج تحرير النصوص 
املفضل لديكم. كام ميكن تحميل امللف يف برنامج أكسل بتحديد حرف املسافة كفاصل للمعلومات 
حيث يقوم أكسل بفصل املعلومات وترتيبها يف عمودين عىل هذا األساس. وتظهر يف العمود األول  
قّيم اليونيكود بينام تظهر أسامء املحارف يف العمود الثاين. وميكن حينها تغيري أسامء املحارف حسب 

التفضيل.

وبعد اإلنتهاء من تعديل األسامء لتناسب إخيتارنا نستطيع حذف عمود قّيم اليونيكود بالكامل إلنتفاء 
الحاجة إليه ومن ثم خزن امللف النيص كقامئة نظيفة تحتوي فقط عىل أسامء كل املحارف يف جدول 

محارف الخط الخاص بنا.

جدول املحارف ب فونتالب وأكسل

ملحارف
 ١: بناء جدول ا

التخطيط والتحض
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شكل ٦:
يف  املحارف  ء  أس تحرير 

برنامج أكسل

اليم  عىل  الشكل  يف  ونرى 
العمود  يف  املحارف  ء  أس
تم  أن  بعد  اليم  عىل  الثا 
تحريرها وتحديد االسم املناسب 
فيمثل  األيرس  العمود  أما  لها. 
والذي  للمحرف  اليونيكود  رمز 
أثناء  به  نسرتشد  أن  نستطيع 

عملية اإلعداد.

شكل ٥:
اىل  النيص  امللف  اد  إست

برنامج أكسل

يف  نّيص  ملف  فتح  تريد  حين 
الصندوق  يفتح  أكسل  برنامج 
ما  وأهم   . اليم عىل  الظاهر 
الحرف  اختيار  هو  اد  اإلست يف 
يف  وهنا  للمعلومات.  املحدد 
الجزء املضئ نرى أنه تم اختيار 

حرف املسافة (Space) كمحدد.

شكل ٤:
لخط  املحارف  ء  أس تصدير 

مع من برنامج فونتالب

الربمجة  نافذة  فتح  تستطيع 
وتحميل  فونتالب  برنامج  يف 
من  وتشغيله  التصدير  برنامج 
تعديل  وتستطيع  النافدة.  هذه 
لخزن  رغبتك  بحسب  الربنامج 
أو  مناسب  إسم  تحت  امللف 

حسب ترتيب مناسب.

FontLab Studio
Excell
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العودة اىل الفونتالب لتوليد جدول املحارف
واآلن نستطيع بناء جدول محارف كامل عرب سلسلة إختيارات بسيطة. ففي فونتالب نقوم بفتح ملف 
File > New حيث يقوم فونتالب بعرض جدول محارف فارغ يسميه الفونتالب  القوائم:  جديد من 
Font Window. ومن املفضل تحويل النافذة اىل عرض الجدول بحسب تسلسل املحارف وذلك باختيار 

املفتاح 123 من أعىل النافذة (الرقم ١ يف شكل ٦). كام نقوم بتحويل طريقة عرض عالمات املحارف 
اىل Name باختيار ذلك من القامئة املسندلة يف أعىل النافذة أيضاً (الرقم ٢ يف شكل ٦).

أو عن   Glyphs > Generate Glyphs القامئة  Generate Glyphs من  املطلوبة نختار  املحارف  ولتوليد 
أسامء  ملف  بفتح  نقوم  وهنا   .٧ الشكل  يف  املربع  لنا  يظهر  حيث   (Ctrl+G) املفاتيح  لوحة  طريق 
الحروف النيص (الخايل من رموز اليونيكود) ونقوم بلصقه يف املربع ثم نختار OK فرنى أن فونتالب 

يقوم بتوليد محرف خايل من الشكل لكل إسم من األسامء الواردة يف القامئة التي قمنا بلصقها.

Glyphs > Glyph Names > Generate Unicode حيث  القامئة  نعود اىل  اليونيكود ذاتياً  ولتعيني قيم 
يظهر لنا املربع يف شكل ٨ ونقوم باختيار ملف تسمية املحارف من القامئة املنسدلة وسيكون إختيارنا 

هو امللف الذي قمنا بتوليده وتعديله كام رشحنا ذلك يف الباب السابق.

شكل ٧:
يف  جديد  خط  نافذة 

برنامج فونتالب

رشيط  النافذة  أعىل  يف 
مجمـوعة  عىل  يحتوي 
التحول  وتستطيع  خيارات. 
اىل  طريقة عرض املحارف 
من  ترتيبها  أساس  عىل 
هنا  املؤرشة  الكبسة 
تستطيع  ك   .(١) يف 
يف  املحرف  إسم  عرض 
أعىل حانة املحرف باختيار 
ة  القا من   (Name)
 (٢) واملؤرشة  املنسدلة 

هنا.

شكل ٨:
مربع توليد املحارف

يف  األوىل  الخانة  يف 
إلدخال  حقل  املربع  أعىل 
حيث  املحارف  ء  أس
ء  األس كتابة  تستطيع 
مع الفصل بينها بواسطة 
ونحن  فراغ.  أو  فاصلة 
ء  أس بنسخ  سنقوم 
الذي  امللف  من  املحارف 
تم توليده وتعديله سابقاً 
كل  لتوليد  هنا  ولصقه 

جدول املحارف ذاتياً.
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شكل ٩:
مربع توليد قيّم 

اليونيكود

املربع  هذا  يعطي 
املستخدم إمكانية إختيار 
املحــارف  ء  أســـ ملـف 
فونتالب.  بربنامــج  الخاص 
ملـف  إسـتحداث  كـن  و
كمـا  لـنا  إلسـتع خاص 
يف  وحفظه  هنا  فعلنا 
بإســم  الـربنامج  مجلــــد 
كــــــــن  و  .(Mapping)
برنامج  نرشة  اىل  الرجوع 
املزيد  ملعرفة  فونتالب 

عن هذا امللف.

 (Properties) وميكن التحقق من قيم اليونيكود التي تم توليدها بفتح نافذة الخصائص يف فونتالب
وذلك عن طريق الطريقة املخترصة بلوحة املفاتيح (Alt + Enter) ومن ثم اختيار خاليا املحرف ملعرفة 

إسم وقيمة اليونيكود لكل منها.

وبهذا نكون قد إنتهينا من إعداد جدول املحارف يف نافذة الخط يف برنامج فونتالب. ولعل من املهم 
اإلشارة بأن املحافظة عىل األسامء التي نقلت من امللف أمر رضوري لتسهيل برمجة الخط يف برنامج 

فولت حيث أننا سنستخدم ذات امللف كمصدر ألسامء املحارف هناك.

مالحظة مفيدة
مع ما ذكرنا من رضورة املحافظة عىل إبقاء أسامء املحارف ثابتة فقد تظهر حاالت يتطلب فيها تغيري 
التعود  ومع  الجدول.  اىل  املحارف  بعض  حذف  أو  إضافة  اىل  الحاجة  عند  وخاصة  املحارف  جدول 
عىل برنامج البايثون املعروض سابقاً يف رسد ١ والخاص بتصدير أسامء املحارف، ميكننا تصدير أسامء 
الجدول مرة أخرى عند اإلنتهاء من تصميم املحارف وإضافتها اىل الخط. لذا ميكن املستخدم املتمرس 

أن يغري ما يشاء ما دام أنه يستطيع نقل أسامء املحارف برسعة الستخدامها يف مرحلة الربمجة.

٢ : القياسات العمودية التخطيط والتحض
العملية الثانية املهمة يف تحضري الخط هي تحديد القياسات العمودية. والقياسات العمودية مهمة 
ألنها تتعلق بحجم الحرف الحقاً عند اإلستخدام. فالحرف الفعيل يقع ضمن رشيط أفقي يتحدد قياسه 
بالنسبة اىل الحجم الذي تختاره عند كتابة عنوان أو نص معني عند اإلستخدام. وتقوم التطبيقات أو 
نظام تشغيل الحاسوب بتحديد قياسات هذا الرشيط الذي سيمثل السطر عىل أساس الحجم املختار 

وكذلك مقدار املسافة بني سطر وآخر بحسب املعلومات التي حددها املصمم يف ملف الخط.

ومام يجدر اإلشارة إليه هو عدم وجود إتفاق بني املصنعني عىل طريقة إستخدام األبعاد العمودية 
املعرفة يف ملف الخط. وسرنى أن هناك عدداً من القياسات التي يجب علينا تحديدها ولكن ال بد لنا 
أن نعرف بأن الربامج املختلفة ونظم التشغيل املتنوعة كل له طريقة يف تفسري هذه القياسات وبالتايل 
طريقة وحجم ظهور الحروف عىل السطر. وهنا أيضاً نستطيع أن نستفيد من تجارب اآلخرين باعتامد 
األبعاد العمودية للخطوط الناحجة والتي نراها تعمل بشكل جيد يف التطبيقات وخاصة متصفحات 

اإلنرتنيت.



٨

ونرى يف الشكل عىل اليسار الفضاء اإلحدايث الذي تقع املحارف ضمنه وهو يف املجال الطباعي يسمى 
الـ UPM وهذا إختصار للعبارة: Units Per Em. أما الـ Em فهي الوحدة القياسية للحروف الطباعية 
ألف  UPM اىل ١٦ ألف يف ١٦  الـ  أبعاد  املمكن أن تصل  باملعدن. ومن  تتم  منذ أن كانت صناعتها 
وحدة نظرياً، إال أن معايري البوستسكريبت تحدد ١٠٠٠ يف ١٠٠٠ للعرض والطول أما معايري الرتوتايب 

.UPM فتويص باألبعاد ٢٠٤٨ يف ٢٠٤٨ لعرض وارتفاع الـ

واملعلم الثاين املهم يف فضاء الـ UPM هو خط السطر وهو مبثابة القاعدة التي ترتكز عليها املحارف 
يف فضاء الـ UPM. ويقوم محرك التظهري بتسقيط هذا الخط عىل السطر الكتايب عند تظهري النصوص 

يف التطبيقات.

ويلتقي خط السطر مع حافة الـ UPM عىل اليسار يف نقطة اإلصل. وتحدد كل النقاط اإلحداثية يف 
فضاء الـ UPM نسبة اىل هذه نقطة األصل. فمثالً تكون النقطة عند (٢,٣) عىل بعد وحدتني عىل محور 

السني وثالث نقاط عىل محور الصاد.

ووتتضمن الخطوط قياسات تقليدية قد تكون مفيدة للخط الالتيني أكرث من أي نوع آخر من الخطوط. 
وميكن   .X-Heigh والـ   Caps Height والـ   Decender والـ   Ascender الـ  هي  القياسات  وهذه 
اإلستفادة من بعض هذه القياسات التي تظهر يف شاشة تصميم املحارف كخطوط أفقية إسرتشادية 
حيث ميكننا تحديد إرتفاع الحروف القامئة كاأللف والالم عىل وفق قيمة الـ Ascender. وغري هذا 
فإين غري متأكد إن كانت محركات التظهري تستخدم هذه القياسات يف رسم الحروف أثناء اإلستخدام.

أبعاد مهمة أخرى
إضافة اىل ما سبق من املعامل الهندسية لوصف املحارف يف الخطوط الرقمية هناك أبعاد مهمة يجب 
الخطوط يف  إستخدام  عند  الصحيحة  الحروف مبقاييسها  التظهري من رسم  ليتمكن محرك  تحديدها 

التطبيقات.

ومن املفيد معرفة وظائف هذه األبعاد ألجل أخذ هذا بنظر اإلعتبار عند تصميم النصوص. وحسب 
والتي   TypoGap والـ   TypoDescender والـ   TypoAscender ألـ  األبعاد هي  أهم هذه  فإن  معلومايت 
تستخدم من قبل تطبيقات الويندوز يف تحديد حجم الحرف نسبة اىل مكانها عند اإلستخدام. ويناظرها 
قيم الـ [hhea] التي تشمل الـ hheaAscender والـ hheaDescender والـ hheaGap والتي يستخدمها 
نظام املاكنتوش لنفس الغرض. أما الـ WinAscent والـ WinDescent فتمثل أبعاد الحد العلوي والحد 
السفيل يف نظام الويندوز حيث لن تظهر أجزاء املحارف التي تكون أعىل أو أوطأ من هذين الحدين. 

شكل ١٠:
هندسة املحارف

املعا   الشكل  يوضح 
املهمـــة  الهندســــية 
باملحــارف  املتعــلقـــة 
 UPM الـ  فضاء  وتتضمن 
ونقطة  الســــطر  وخط 
الشكل  يوضح  ك  األصل. 
التي  القياســات  بعض 
التطبيقات  تســــتخدمها 
الحروف  تظهيـــــر  يف 
عند  مقاييسها  وحساب 

إستخدام الخط.

جدول ١:
لعدد  العمودية  األبعاد 
الرقمية  الخطوط  من 

العربية

األبعاد  الجدول  يضم 
لألبعــــاد  معلومـــــات 
قيمـــــة  مع  العمودية 
ألـ UMP لعدد من الخطوط 
ويجب  العربية.  الرقمية 
بينها  اإلختالف  أن  مالحظة 
اىل  الغالب  يف  يعود 

طبيعة الخط وتصميمه.
UPM = 1000 x 1000 (PostScript), 2048 x 2048 (TrueType)
WinAscent = 1.2 x أعلى نقطة في احملارف
WinDescent = 1.2 x أوطأ نقطة في احملارف
TypoAscender + TypoDescender + TypoGap = 1.2 UPM
[hhea]
Ascender = TypoAscender
Descender = TypoDescender
LineGap = TypoGap

األبعاد العمودية للخطوط الرقمية
نصيحة الخرباء

يف أدناه ملخص ملا يفضله بعض الخرباء لتحديد األبعاد العمودية للخطوط الرقمية. وقد 
.TrueType Metrics تم تضم األبعاد والقياسات التي يتم تحديدها يف الفونتالب يف ألـ
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UPM 1000 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048
Ascender 825 2400 1740 2605 2370 1400 1170 1368
Descender 240 1200 668 1123 1320 648 878 680
Caps height 667 2520 1448 2605 2370 1073 1076 951
x height 493 1024 1085 1823 1659 721 743 638
TypoAscender 825 2400 1740 2605 2370 1400 1170 1368
TypoDescender 240 1200 668 1123 1320 648 878 680
TypoLineGap 180 0 0 0 0 752 1713 182
WinAscent 917 2400 1740 2625 2474 1800 2148 1530
WinDescent 415 1200 668 1260 1437 1000 1613 700
hhea Ascender 825 2400 1740 2625 2474 1800 1170 1530
hhea Descender 240 1200 668 1260 1437 1000 878 700
hhea LineGap 180 0 0 18 0 0 1713 0
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شكل ١١:
فتح مرشوع جديد

نقوم   New ة  قا من 
حيث  جديد  مرشوع  بفتح 
يظهر املربع عىل اليسار. 
املرشوع  بتسمية  ونقوم 
بإسم مناسب ك يف (١) 
وحدات  بتحديد  نقوم  ك 
 Points بوحدة  القياس 
نقوم  ثم   .(٢) يف  ك 
ك  الرسم  أبعاد  بتحديد 
يتوافق  ا   (٣) يف 
 UPMالـ قياسات  مع 
 ١٠٠٠ يف   ١٠٠٠ يكون  حيث 
 ٢٠٤٨ أو  للبوستسكريبت 

يف ٢٠٤٨ للرتوتايب.

شكل ١٢:
إعداد املساطر

 View > Rulers ة قا من 
نقوم   (٤)  > Show Rulers
والتي  املساطر  بإظهار 
وعىل  أعىل  يف  تظهر 
ك  الرسم  مساحة  يسار 
يف (٥) يف الشكل. وبعد 
 View باخيتار  نقوم  ذلك 
 > Rulers > Change to
للتحول   Global Rulers
إحدا  نظام  اىل 
الفونتالب  مع  يتوافق 

.Global Rulers وهو الـ

شكل ١٣:
خط السطر ونقطة األصل

السطر  خط  بسحب  نقوم 
من  إسرتشادي  كخط 
بالضغط  العليا  املسطرة 
سحب  ثم  املسطرة  عىل 
اىل  اإلسرتشادي  الخط 
من  األسفل  الربع  تحت  ما 
وهذا   .(٧) الرسم  مساحة 
الذي  السطر  خط  سيمثل 
ثم  الحروف.  عليه  سرتتكز 
نقوم بسحب نقطة األصل 
عند  الصغ  املربع  من 
األفقية  املسطرة  إلتقاء 
العمودية  املسطرة  مع 
عىل  بالضغط  وذلك   (٨)
بواسطة  املربع  هذا 
نقطة  سحب  ثم  املؤرش 
مع  اماً  للتطابق  األصل 
وحافة  السطر  خط  إلتقاء 

الرسم عىل اليسار (٩).



١١

التخطيط والتحض ٣:
إعدادات اإلليستـريتور

توفر أغلب برامج صناعة الخطوط الرقمية من مثل برنامج الفونتالب والفونت كريرتور إمكانية رسم 
املحارف داخل هذه الربامج. ومنها ما يوفر أدوات متطورة لرسم املحارف. ومع ذلك يفضل الكثري من 
املصممني إستخدام برنامج اإلليسرتيتور لرسم املحارف وذلك ملجموعة األدوات املتفوقة التي يوفرها 

هذا الربنامج ثم واألهم من ذلك تعود املصممني عىل هذا الربنامج ومعرفتهم به.

ونعتذر للقراء الذين ال يتقنون هذا الربنامج إال أن منهجنا يف رسم املحارف سيعتمد عىل إستخدام 
برنامج اإلليسرتيتور. وأما بالنسبة للذين ال يفضلون إستخدام هذا الربنامج فيمكنهم املرور اىل األبواب 

الالحقة يف هذا امللحق والدخول اىل برمجة األوبن تايب مبارشًة.

وألجل إستخدام برنامج اإلليسرتيتور لرسم املحارف ال بد من عمل اإلعدادات املوضحة يف األشكال 
١١ - ١٨ ألجل أن يتوافق برنامج اإلليسرتيتور مع برامج صناعة الخطوط كربنامج فونتالب لنتمكن 

فيام بعد نقل أشكال املحارف من اإلليسرتيتور اىل الفونتالب بسهولة ودون تغيري أشكال املحارف. 

شكل ١٤:
إعداد القص واللصق

مصمم  الفونتالب  برنامج 
برنامج  مع  للتوافق  أصالً 
ويتقبل  اإلليســــرتيتور 
املنقولة  األشـــــــــكال 
واللصق.  القص  بواسطة 
عملية  تضبيـــط  وألجل 
أن  علينا  واللصق  القص 
 Edit ة  قا من  ذلك  نعد 
 >Preferences > File
 Handling and Clipboard

.(١٠)

شكل ١٥:
إعداد القص واللصق

املربع  يظهر  عندما 
من  نتأكد  اليم  عىل 
تفعيل الـ AICB  مع إختيار 
يف  ك   Preserve Paths
وليس  الشكل.  يف   (١١)
من الرضوري معرفة هذه 
هذه  أن  حيث  املصطلحات 
النهاية  يف  اإلعدادات 
ثابتة  عاّمة  توصيات  هي 
ال تتغ مع تغ التطبيق.

١٠

١١
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شكل ١٦:
طبقة األساس

اإلرستشادي  الخط  وقع 
السطر  خط  ثل  الذي 
الجاهزة  الطبقة  عىل 
إضافة  كن  و  .Layer١
إخرى  إسرتشادية  خطوط 
عند  الخط  سمك  ثل 
الحروف  إتصال  مكان 
العالية  الحروف  وارتفاع 
ذلك  وغ  والالم  كاأللف 
اإلسرتشادية  الخطوط  من 
(١٢). وبعد اإلنتهاء من هذا 
 (١٣) الطبقة  بقفل  نقوم 
هذه  مواقع  تغي  ملنع 

الخطوط اإلسرتشادية.

شكل ١٧:
طبقة جديدة لكل محرف

األساس  طبقة  قفل  بعد 
عليها  الرسم  نستطيع  لن 
طبقات  إستحداث  وعلينا 
كن  و للمحارف.  جديدة 
سكريبت  برنامج  إستخدام 
املحارف  ء  أس لتحويل 
بإعدادها  قمنا  التي 
طبقات  اىل  سابقاً 
إستدعاء  كن  و ذاتياً. 
القوائم  من  السكريبت 
 File > Scripts > Glyph
ك   Names to Layers
يف الرقم (١٤) يف الشكل 
يعطينا  حيث  اليسار،  عىل 
إختيار  إمكاينة  السكريبت 
امللف الذي يحتوي عىل 
وبالتايل  املحارف  ء  أس
الطبقات  بتوليد  يقوم 

ء. عىل أساس األس

شكل ١٨:
طبقة جديدة لكل محرف

الطبقات  الشــــكل  يظهر 
املســـــتحدثة  الجديدة 
ذاتياً  تسميتها  تم  والتي 
ك  السكريبت  قبل  من 

يف رقم (١٥).

١٢

١٤

١٥

١٣
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(Layers) ة: الطبقات اللمسة األخ
آخر ما نقوم بإعداده يف اإلليسرتيتور وقبل الرشوع بالرسم الفعيل 
للمحارف هو إعداد الطبقات. وسيكون الرتتيب باألبقاء عىل الطبقة 
الجاهزة كطبقة مقفلة (بعد تسميتها بأي تسمية مناسبة) تحتوي 
عىل الخطوط اإلسرتشادية فقط. يف حني أن املحارف ترسم كل منها 
عىل طبقة خاصة لكل محرف. وميكن إظهار أو إخفاء كل محرف 
بحسب الحاجة وذلك من كبسة التحكم الخاصة بذلك والتي يرمز 

إليها اإلليسرتيتور برمز العني.

التصميم  تطور  مع  تدريجياً  محرف  لكل  الطبقات  إضافة  وميكن 
الذي  املحارف  جدول  وفق  عىل  املحرف  بإسم  الطبقة  وتسمية 

أعددناه للخط. ولتسهيل العملية وألجل تأكيد التوافق مع برنامج 
فونتالب قمت بكتابة برنامج صغري لإلليسرتيتور ميكن أن يستحدث 
الطبقات لكل املحارف املوجودة يف جدول املحارف بكبسات قليلة. 
حيث يقوم هذا الربنامج بقراءة امللف الذي رتبناه ألسامء املحارف 

فقط وتحويل األسامء اىل طبقات يف اإلليسرتيتور.

الطبقة مع خلوها من أي رسم. وألجل  بإخفاء  السكريبت  ويقوم 
القيام به هو إختيار إسم املحرف من  رسم املحارف كل ما عليك 
املحارف  محتويات  إخفاء  مع  محتوياتها  وتظهري  الطبقات  قامئة 
املحرف  لتصميم  فارغاً  املجال  وترك  الكركبة  من  للتقليل  األخرى 
إخفاء طبقته وتظهري  تستطيع  املحرف  اإلنتهاء من  وبعد  الجديد. 

طبقة محرف آخر وهكذا دواليك.

ء املحارف رسد 2: برنامج إكستند سكريبت الخاص بأدو إلستحداث طبقات عىل أساس أس

function addLayers(fname) {
 
 var layers = activeDocument.layers;
 var count = layers.length;
 var activeLayer = activeDocument.activeLayer;
 // Build layer names list
 var le = "";
 for(i = 0; i < count; i++)
 {
  le += "/" + layers[i].name;
 }
 
 var sfile = new File(fname);
 if (!sfile.exists) {
  throw "Cannot find file: " + decodeURI(sfile.absoluteURI);
 }

 sfile.encoding = "UTF8";
 sfile.lineFeed = "unix";
 sfile.open("r", "TEXT", "????");
 var strLine;
 var lname;
 while(!sfile.eof)
 {
  strLine = sfile.readln();
  strarr = strLine.split(" ");
  lname = strarr[1]
  if(le.indexOf(lname) == -1)
  {
   ly = layers.add();
   ly.name = lname;
   ly.visible = false;
  }
 }

 sfile.close();
 activeDocument.activeLayer = activeLayer;

}


