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 بالعربية الكتابة آيفية

 :من داخل البرنامج، افتح الملف 
C:/Program Files/Macromedia/Dreamweaver Configuration/Encodings/EncodingMenu.xml 

 :و استبدل السطر األخير" Code View"قم بإظهار مصدر الملف  
<mm:encoding name="Other" charset="" fontgroup="Other" filename="other.xml"/> 

 :بهذا السطر
<mm:encoding name="Arabic" charset="windows-1256" fontgroup="Other" 
filename="other.xml"/> 

 .خّزن الملف، و أعد تشغيل البرنامج 

 .Ctrl+U أو إضغط Preferences ثم Editإذهب إلى . بعد تشغيل البرنامج مّرة أخرى 

 .Fonts/Encoding على اليسار، اختر Categoriesمن قائمة  

 و عند Otherقم باختيار  Font Settingsو عند  Western Latin1 بدالًَ من Arabic اختر Default Encodingعند  
Proportional Font قم باختيار Tahoma Arabic أو Arabic Transparent. 

 !!إنتهينا. Okاضغط  

 
  .م ٢٠٠٢ \ سبتمبر \ ١١ بتاريخ المقالة هذه آتابة تمت

  .طالل األخ من بمساعدة الدرس هذا آتابة تمت
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 ٢– بالعربية الكتابة آيفية

  ؟Dreamweaverلماذا  
األخرى، إذا أنه  أستخدمه لبناء مواقع الويب، وقد آنت معجبًا بطريقة أدائه التي فاقت اسلوب البرامج منذ اإلصدار الثالث لهذا البرنامج وأنا

مناسبة لتطوير صفحات الويب بشكل حيادي بالنسبة للمستعرضات المختلفة  إلى شكله الجذاب ومحرره االحترافي يقوم بتوفير بيئةباإلضافة 
 Server أو المزود Client Side المستعرض ولغات برمجة الويب المختلفة سواء تلك المرتبطة بجانب) بكل إصداراتهما NS و IE مثًال وأقصد بذلك(

Side،  وإن لم تكن آذلك فإنه سيوصلك إلى ذلك المستوى بالتأآيد بذلك يعاملك معاملة المحترف حتىفهو. 
وجعلت منه بحق برنامجًا  MX الرابع وحتى اإلصدار األخير بتطوير هذا البرنامج عبر نقلتين نوعيتين مع اإلصدار Macromedia وقد قامت شرآة

 ,HTML األمثل لكل من افة مطوري الويب بالرغم من اختالف اتجاهاتهم فهو اآلن يعتر المحررالنظير من قبل آ احترافيًا لقي إعجابًا منقطع
XHTML أو بالويب بدءًا من لغات البرمجة الخطية باالسلوبين المصدري والمرئي، آما يدعم آل ما يرتبط بهما JavaScripts, VBScripts  ومرورًا
 .وغيرها CF, PHP, ASP, ASP NET, JSP برمجة المواقع التفاعليةووصوًال إلى لغات  CSS تخصيص األنماط بصفحات

 دعم اللغة العربية 
عليها،  في أنه يدعم اللغة العربية في حين يواجه اآلخر صعوبات في التعرف Dreamweaver على يتفوق Frontpage يزعم البعض أن برنامج

 العربية بشكل ممتاز، وال يحتاج إال لبعض التخصيص، وألن التعامل باللغة Dreamweaver والواقع أن هذا ليس صحيحًا إذا أن بإمكان
Dreamweaver األمر، لذلك قمت  ه ليناسبهم بل ويسمح بتطوير أدوات إضافية إن احتاجأيضًا يسمح لمستخدميه بتغيير أدائ احترافي فهو

في  Dreamweaver صفحات الويب باللغة العربية، ونظرًا النتشار برنامج باستغالل هذه الميزة وقمت بعمل أداة إضافية لتساعدني على تحرير
) التشفير(هذه األداة وإعداد الترميز  داة على شكل برنامج يقوم بترآيبوحصوله على إقبال متزايد رأيت أن أقوم بوضع هذه األ األوساط العربية

العربية في  قادرًا على التعامل مع النصوص Dreamweaver بحيث يصبح برنامج Windows-1256 Encoding المناسب للغة العربية األآثر شهرة
 من هنا رةصفحات الويب دون مشاآل يمكنكم الحصول على هذا البرنامج بتحميله مباش

exe.MMDWMX_Arabic/mmdw/info.arab4php.www://http 
exe.MMDWMX_Arabic/mmdw/info.arab4php.2www://http 
exe.MMDWMX_Arabic/mmdw/info.arab4php.3www://http 

ولمعرفة طريقة استخدامه يمكنكم . اليمين إلى اليسار وهو يضيف أيضًا أداة خاصة لتحرير النصوص العربية لحل مشكلة االلتفاف المرئي من
وقت آلخر إذ أنني  آما يمكنك زيارة هذه الصفحة من. في الفقرة التالية Dreamweaver ي آتب فيها عنالت االطالع على المنتديات والمواقع

 سواء ما يتعلق باللغة العربية أو ما يتعلق ببرمجة القوالب أو بخصوص لغة ساحاول قدر اإلمكان أن أصنع المزيد من األدوات المفيدة للبرنامج
PHP، المعلومات والمواقع التي تتحدث عنهسأحاول أن أضيف المزيد من آما . 

 الشرح 
وهو عندئذ  ،Dreamweaver MX حيحة في مسار برنامجسيقوم بترآيب الملفات الالزمة في أماآنها الص والبرنامج المعد بلغة الفيجول بيسك

تأآد من اختيار الترميز بشكل . (الخط لعرضه بشكل سليم أثناء التحرير وتهيئة إعدادات Windows-1256 سيقوم أوًال بإضافة الترميز للغة العربية
 .إعدادات الصفحة بعد الترآيب آما في الصورة  افتراضي في

 
بحيث تظهر لوحة  ،HTML متحسس للنصوص داخل آيب إضافة خاصة لتحرير النصوص العربية، وهو عبارة عن برنامجآما يقوم البرنامج بتر

 )تأآد من وضع المؤشر داخل النص دون التحديد: (آما في الصورة التالية إعدادت خاصة عندما تضع المؤشر على أي نص،
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 :في الصورة التالية وستظهر النافذة آما) تحرير النص(وعندئذ يمكن تحرير النص بشاشة خاصة بالضغط على زر 

 
 .واإلنجليزية دون أي مشاآل وتحرير النص باللغة العربية Ctrl+Right Shift حيث يمكن بسهولة تغيير اإلتجاه بزري

عل صفحة الويب تظهر نص اللغة العربية بشكل والتي ستج dir=rtl آما يمكن اختيار مربع اتجاه النص من اليمين إلى اليسار إلضافة الخاصية
 ).اإلشارات والرموز بما في ذلك(سليم عند العرض 

 .جيدًا مع األنظمة األخرى أيضًا وأعتقد أنه سيعمل ،Windows XP وعلى النظام Dreamweaver MX هذا البرنامج مجرب على

 
 . م ٢٠٠٣ \إبريل  \ ١٢تمت آتابة هذه المقالة بتاريخ 

 . فايع صالح تمت آتابة هذا الدرس بمساعدة من األخ
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 أهم األدوات

windowإذا لم تكن هذه القائمة ظاهرة لك فضغط   objects. 

 

 .هذا الزر يقوم بإضافة صورة إلى الصفحة التي تعمل عليها  سنبدأ من أول زر  

هذا الزر يقوم بإضافة أي بريد اإلآتروني تريده حيث سيظهر لك مربعان ضع في األول الجملة التي تريدها أن تظهر للزوار   
 .اإللكتروني الذي تريدهوفي الفراغ الثاني ضع البريد 

قاس الذي تريده والزر هذه األزرار هي التي حببتني في الدريم ويفر حيث من الزر األخضر يمكنك رسم جدول حسب الم  
 .األزرق يمكنك رس خاليا داخل هذا الجدول وسنشرح آيفية إستخدامها في وقت الحق

 .ا هو موضح ففي الصورة آمframes وإختر commonإضغط على  

 

 على اليمين تقسم لك الصفحة قسمين قسم على اليسار وقسم ة تمثل شكل فمثال أول واحدةسوف يظهر لك هذا الشكل حيث آل واحد 
 .على اليمين ولكي تفهم ماذا أقصد جربها في جهازك
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  .م ٢٠٠٢ \ اغسطس \ ٣ الموافق بتاريخ الدرس هذا آتابة تمت

 . DreamWeaverالـ برنامج من MX و ٤ رقم النسخة على الدرس هذا تجربة تمت
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 أدراج الصور

 .   على هذا الزراضغطأوال  

 صورة من أي مجلد في الجهاز ، مثال أي في الصورة ، ومن مزايا دريم ويفر أنه يمكنك إضافة الموضحةوسوف تخرج لك النافذة  
 .نت بيج حيث يجب أن تكون الصورة في ملف الموقع الذي حددته أو في اإلنترنتووليس الحال مثل الفر. my pictureمن مجلد الـ

 

  .ok اضغطسوف تظهر لك رسالة  

 

 . آما هو موضح في الصورة yes اضغطسوف تخرج لك نافذة  

 

 .أنصح الجميع بوضع مجلد تضع فيه الصور في الموقع  

 . وال تنس أن تحفظ الصورة داخل مجلد الموقع saveسوف تظهر لك نافذة حدد المكان الذي تريد أن تحفظ الصورة فيه وأضغط  

 
  . م ٢٠٠٢ \ اغسطس \ ٣ الموافق بتاريخ الدرس هذا آتابة تمت

  . DreamWeaverالـ برنامج من MX و ٤ رقم النسخة على الدرس هذا تجربة تمت
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 نصوصتغيير خصائص ال

 ) .المصمم (آلمة انا آتبت ، هذا مثالنا في ، تريدها آلمة أي أآتب 

 

 بجانب  األبيض الفراغ في فضعه اللون آود لديك آان إذا أما تريده الذي اللون وإختر  الصورة في الموضح كلالش على إضغط اللون ولتغير 
 .# ٠٠٠٠٠٠ الكود هذا فيه أنا وضعت الذي المكان في المربع

 .  الصورة في المينة األزرار أحد على إضغط  الخط شكل ولتغير  

 .  الصورة في الموضحه المنسلدة القائمة على  إصغط الخط حجم لتغيرو 

 والآن ، العربية باللغة يكتب ال ويفر فالدريم لألسف والآن  الصورة في الموضحة المنسلدة القائمة على فإضغط لخط نوع لتغير أما 
  .ويفر الدريم دروس ضمن الدرس تجد وسوف ويفر الدريم في بالعربي الكتابة طريقة إلى الزمالء أحد توصل

 
 . م ٢٠٠٢ \ اغسطس \ ٣٠تمت آتابة هذه المقالة بتاريخ 
 . DreamWeaver من برنامج الـMX و ٤تمت تجربة هذا الدرس على النسخة رقم 
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 موقع جديد

  . Siteاضغط على القائمة  

  .new siteاآلن إضغط على  

 

وإذا لم يكن لديك ضع في الفراغ األول إسم موقع أما الثاني فضع مكان المجلد الذي تريد أن تضع فيه تصميم موقعك أما الثالث واألخير فضع لنك موقعك  
  .okموقع فترآه خاليا وأضغط ثم إضغط 

 

 .وسوف يظهر لك هذا الشكل 

 

 ) .الماوس(إضغط الزر األيمين للفأرة  

 .تحت الخيار األول وهو إلنشاء صفحة جديدة ذا الخيار ه 

 .وهذا إلنشاء مجلد جديد سوف يظهر لك هذا الخيار  

 
  . م ٢٠٠٢ \ سبتمبر \ ٢١ الموافق بتاريخ الدرس هذا آتابة تمت

  . DreamWeaverالـ برنامج من  MXو ٤ رقم النسخة على الدرس هذا تجربة تمت
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 ويفر الدريم يف الجداول رسم

 . واليوم سوف نشرح لكم آيف ترسمونها اعتقاديفي الدريم ويفر خاصية رسم الجداول وهي من أفضل خواصه في  

 .في أوبجيكت  سوف تجد هذه األزرار  

  .وأرسم الجدول الذي تريده في الدريم ويفر اضغط على األخضر  

 . أن رسم الخاليا يكون داخل الجدول الذي رسمناه ىتنس والآن ال  الخاليا عن طريق الضغط على الزر األزرق ثم أرسم 

 .آتب ماتريد داخل الخاليا واآلن أ 

 
 .  م ٢٠٠٢ \ اغسطس \ ٣تمت آتابة هذا الدرس بتاريخ الموافق 

  .DreamWeaver من برنامج الـMX و ٤تمت تجربة هذا الدرس على النسخة رقم 
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 ٣الصفحة 

 ٢ –اللغة العربية 
 

 
 

 
 

طريقة أخرى لحل مشكلة الكتابة بالعربية في 
 ..الدريم ويفر 

 

 

 ٢الصفحة 

 ١ – العربية اللغة
 

 
| 

 
 

من المعروف أن الدريم ويفر ال يستطيع الكتابة 
بية ، في هذا الدرس ، نقوم معًا العر باللغة

  .بحل هذه المشكلة 

 ٥الصفحة 

 إدراج صورة
 

 
| 

 
 

هل تريد إدراج صورة في موقعك ؟ إذا اسرع 
 .بدخول هذا الدرس 

 

 

 ٥الصفحة 

 أهم األدوات
 

 
| 

 
 

  . األدوات في البرنامج أهمتعرف على بعض 

 ٥الصفحة 

 موقع جديد
 

 
| 

 
 

هل تريد صنع موقع آامل عبر الدريم ويفر ؟ 
  .الدرس فهو مبتغاك  إذن تفضل هذا

 ٥الصفحة 

 تغيير خصائص النصوص
 

 
| 

 
 

هل تريد تغير حجم أو لون أو نوع خط موجود 
 في موقعك ؟

 

 
 

 ٥الصفحة 

  الجداولرسم
 

 
| 

 
 

ن هل تريد إدراج جداول لتنضيم موقعك ؟ إذ
  .الدرس  تفضل في هذا

 


