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 القسم الثاني : تصميم الصفحة أقسام القراءة

 عرض واستخراج الموقع 

  الحصول على أكوادCSS  بالفوتوشوب 

 سكريبت في الفوتوشوب الجافا  

 الفوتوشوب أتمتة 

 

 



  

هدإء  إ 
ء إلى أمي وأبي إهدا الكتابهذا 

حفظهم هللا وإلى كل شخص شجعني 

حاولة وعلى كل على التطوير والم

من دعمني بكلمة طيبة ووقف بجانبي 

ولكل شخص لم يتغير ولكل شاب 

عربي طموح يطمح بالتطوير 

والبرمجة ولكل طفل وطفلة ومواطن 

ومواطنة يجلسون األن تحت القصف 

الغاشم والعدوان الصليبي عليهم أدعو 

 تعالى أن يحفظهم ويرحمهم...هللا



  

http://www.facebook.com/3.t.n.t.3
http://www.instructables.com/samiboom
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<html> 

    <head> 

                <meta charset="UTF-8>" 

        <title>First Designer Project </title> 

        <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8>" 

</Head>  

</html>  

هكذا سوف تكون نتيجة ظهور الكود في 

 المتصفح في العنوان باألعلى 

 "<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8>         : مالحظة

 فقط  Meta هر نفس النتيجة إنما استخدمته لتوضيح كتابة وسم يمكن عد إستخدام هذا األمر وسوف تظ

  



  

Html>> 

<HEAD> 

<TITLE>إختبار صفحة/<TITLE> 

/<HEAD> 

<BODY> 

<B>خط عريض/<B> 

<I>خط مائل<=/I> 

<U>خط تحت الخط>/U> 

<FONT COLOR="blue >"الخط لون تغيير/<FONT> 

<FONT SIZE="5>" الخط حجم تغيير</FONT> 

<FONT FACE="Tahoma">" الخط نوع تغيير</FONT> 

 

لها أكواد ووسوم عديدة جداً يطول ويطول شرحها اذا كنت تريد التعمق فيها راجع   HTMLال 

 محرك البحث قوقل وسوف تجد العديد من الدروس والكتب المفيدة للتعلم .



  

HTML5 

للجيل الخامس وكان  وصلت  HTMLكما ذكرنا انه ال

هذا األمر ضروريا حيث أن االجيال السابقة لم تعد تلبي 

احتياجات ومازالت هذه اللغة في تطور مستمر حتى 

 . HTML5يومنا هذا وباتت أغلب المتصفحات تدعم ال 

  ؟  HTML5ما فكرة

 WHATWGو   W3C.orgهذه اللغة ناتجة بتعاون 

 حيث تحمل قواعد اساسية مثل : 

 وهذه أهم الخصائص الفالش  ناءاإلستغ 

  البناء واالعتماد على. JavaScript و HTML, CSS, 

DOM. 

 العديد من األوسمة الجديدة 

  إمكانية تشغيل مقاطع الفيديو والصوت 

 .العمل على جميع انظمة التشغيل مثل مافي التطبيقات 

  امكانية التعاملOffline  

  اصبحت شريك اساسي في تطبيقات الهواتف الذكية 

 

 

 

 



  

 
كما ذكرنا ان جميع المواقع مكونة من هيكل بنائي اال وهو 

ومع تطور االنترنت والشبكات احتاج الناس إلى   HTMLال 

تنسيق اكثر للصفحات واعطاء شكل جمالي لمحتوياتها لهذا 

بتطوير هذه اللغة الخاصة بتنسيق  W3Cقامت منظمة 

 . HTMLصفحات ال 
CSS  هي اختصار لي Cascading Style Sheets  

CSS  " تهتم بتنسيق األلوان واالشكال والخطوط والقوائم المنسدلة

الساليدات " والتحكم بدرجات األلوان وتدرجها والخلفيات وجمالية 

 الصفحة من كل النواحي .

ألول مرة بسبب االضطراب الذي حصل اثناء   CSSاستخدمت 

تطور شبكة االنترنت حيث اصبحت عدة وسوم مختلفة في ال 

HTML   بين المتصفحات هذا السبب جعل من قراءة بعض المواقع

مختلفاً بين المتصفحات لهذه السبب كان يجب إطالق لغة لتحل 

محل تنظيم وترتيب وتنسيق الموقع وتكون متشابهة لدى جميع 

 المتصفحات .

ووصولها إلى الجيل الثالث حالياً اتاحت امكانية   CSSمع تطور ال 

اتف مثل الهولف تنسيقات العرض باالجهزة كبيرة للتعامل مع مخت

وحتى ية " التابلت" واجهزة الكومبيوتر الذكية واللوح

 الساعات الذكية 

 CSSالفصل الخامس : 



  

 CSSالتعامل مع 

وتشابه العديد من الوسوم   HTMLو   CSSيوجد تشابه كبير بين 

لن تجد صعوبة أبداً في تنسيق   HTMLوالخصائص اي في حال تعلمك ل 

  CSSصفحة باستخدام ال 

  اقسام : 3يتألف من  CSSكتابة وسم 

  Selectorالمتنقي 

  Propertyالخاصية 

  valueالقيمة 

 

اذا اردنا مثالً ان نعين لون خلفية معين مثل األزرق 

 للصفحة 

 سوف نقوم بذلك :   HTMLباستخدام ال 

<body bgcolor="#0000FF"> 

 

 CSS  Body {background-color: #0000FF;} : أما باستخدام 



  

الفصل السادس : تصميم صفحات الويب 

 باستخدام الفوتوشوب

 المواقع بناء اساس حجر هي  HTML ال أن ذكرنا كما

 تصميم في داخل اخرى عوامل هناك أن إال الويب وصفحات

ً  ذكرنا وكما؛  المواقع وبرمجة  يستخدم الفوتوشوب ان أيضا

 مواقع واجهات تصميم نتعلم سوف لذلك لواجهاتا لتصميم

 .  HTML كود إلى لتحويلها تمهيداً  بالفوتوشوب

 العادي مالتصمي عن يختلف بالفوتوشوب المواقع تصميم بدايةً 

 المناسبة االبعاد جميع لقياس تحتاج سوف النك دمجال أو

 حساب بمعنى أي االخرى فوق صورة وضع مجرد وليس

Pixels بإضافتها تقوم بقةط لكل معينة . 

 لتسهيل الموضوع سوف نقوم بتقسيمه إلى عدة أقسام : 

 تصميم الصفحات  .1
 مرحلة اإلضافات  .2
 مرحلة تصميم اجزاء القرائة والدعايات  .3
 تقسيم وتجزئة الصفحة  .4

 للصفحة   HTMLبناء كود  .5

 

 

 

 



  

 تصميم الصفحات

بدايةً نقوم بفتح مشروع جديد بالفوتوشوب واختيار نوع 

واقترح اختيار   " web page "الصفحة كصفحة ويب 

 المقاسات المعدة مسبقاً ألنها جيدة 

 

 

 

 
 

 

 

نا من قائمة االلوان باألسف اخترت الرصاصي نختار ألوان مناسبة لصفحت

  Toolواستخدام أداة ال 272727و # 9f9fa3والرمادي بتنسيق ألون #

Gradient  لعمل تناسق جميل مابين اللونين كما في الصورة : السهم األحمر يشر

 :  Gradientإلى اداة عمل ال

 



  

 مرحلة اإلضافات

افذ واشكال داخل الصفحة إلعطائها في هذه المرحلة سوف نقوم بعمل اطارات ونو

 رونقاً من الجمال واالستخدام المناسب لألزرار او االعالنات او من هذا القبيل .

لن نحتاج إلى استيراد اي صور خارجية من هذه الناحية فالفوتوشوب يحتوي أساساً 

 قياسية قابلة للتكبير بكل االحجام دون التأثير على  Vectorعلى اطارات واشكال 

  جودتها

 

 

 

 

 األن سنختار اي شكل نرغب به لعمل قائمة باألعلى مثال شكل مستطيل منحي 

 ثم نقوم بعمل دائرة صغيرة لتكون هيا الزر الرئيسي للقائمة 

 إلضافة لمسة تشويش على الدائرة   add noiseمن قائمة الفالتر نختار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

مستطيل القائمة ولكن بحجم اصغر لتكملة بقية أزرار القائمة قمت بعمل نفس 

 واخترت لون رمادي ادكن لعمل األزرار ووضعت عدة ازرار بمسافة صغيرة بينهم 

 أألن اضافة النصوص للقوائم

بعد أن اتممنا القائمة الرئيسية ننتقل إلى عمل باقي الصفحة والتي سوف تكون 

و ض محتويات امتكونة من قسمية قسم رئيسي وقسم جانبي لألشياء اخرى مثل عر

 إلظهار المقاسات بالصفحة.  Ctrlاشعارات * يمكنك الضغط باستمرار على زر 

 اقسام الصفحة مكونة من مستطيلين افتح باللون لسهولة االنتباه والقرائة

 

 

ألوان وتناسقات الصفحة تعتمد على رغبة المصمم هنا بعض التناسقات التي يمكنك 

 استخدامها : 



  

 ميم الصفحةالثاني : تص القسم

  أقسام القراءة

يكون هنا لدى المصمم خيارين إما جعل المحتوى ثابت اي بتفصيل صور داخل 

 محتوى القراءة او جعلها ال تحتوي على شيئ وتغير ذلك بواسطة الكود الحقاً 

 عمل ظل ألقسام القراءة 

قسم لووضعها داخل ا الدعاية لشعاريبالنسبة لمحتوى القسم سوق اقوم بعمل مثل 

 األول " اليمين" . كما في الشكل النهائي 

 تقطيع الموقع بالفوتوشوب وعمل روابط 



  

صفحة جميلة باستخدام الفوتوشوب حان الوقت بعد أن عرفنا كيفية تصميم واجهة 

لنعرف كيفية إضافة لمسة برمجية من خالل هذا البرنامج والتي تكمن في عمل 

 الخاصة بك . روابط وتفعيلها ألزرار وقوائم الصفحة

علينا بدايةً أن نعرف كيفية تقطيع كل جزء في الصفحة ومن ثم وضع الرابط 

 الخاص به عليه من خالل الفوتوشوب .

  Slice Toolسنتستخدم لهذا األمر األداة 

 

 

 

األن نقوم بتحديد كل زر او خانة تحتوي على رابط لوحدها بواسطة االداة التي 

 ذكرتها , مثل مافي الصورة 

 

 Slice Options  Editاألن نقوم بالضغط بالماوس اليمين على مكان التحديد واختيار 

 الرابط الذي نريده على هذا الزر   URLونضع في خانة 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 موقعالعرض واستخراج 

بعد أن قمنا والحمدهلل بتصميم وتقطيع الموقع حان األن دور عملة نظرة عليه 

 واستخراجه ألستخدامه 

 ب يوفر هذا الموضوع الفوتوشو

  Exportنختار   Fileمن قائمة 

  Save For Webثم نختار الخيار 

تظهر لنا العديد من الخيارات منها اختيار جودة الصورة وعرض صفحتك على  

 المتصفح وحفظ الصفحة 

 عرض وحفظ الصفحة 



  

تظهر على   Previewاألن بعد أن عرضت صفحتي من  الخيار 

 المتصفح 

  D:ر الصفحة الموضوع يشعرك بالفخرهكذا تظه

 الحقاً لك بإمكانك التعديل عليه   HTMLالفوتوشوب يقوم بعرض كود ال 

 

   saveاألن نحفظ الصفحة من الخيار 

  HTML & Imagesونختار 

 

 

 

 

 يضم الصور المقطعة بالصفحة ويضم الروابط التي أضفتها   HTMLسيصبح لديك ملف 



  

 بواسطة الفوتوشوب   CSSالحصول على أكواد ال 

الفوتوشوب يوفر الكثير من الخيارات البرمجية كما ذكرنا . من هذه الخيارات الممتازة والجديدة 

 .  CSSنسخ اكواد ال 

لطبقة معينة او تدريج الوان معين  CSSيمكن استخدام هذه الميزة في الحصول على كود 

 ونحوها 

 لها   CSSبقة لكي يتمكن الفوتوشوب من بناء كود يجب بدايةً تحويل الصورة او التدريج إلى تط

  Layerمن قائمة 

  Copy CSSنختار 

 

 

 PNGوهكذا يظهر الكود بعد نسخه لهذا التدريج بحسب حفظه كصورة 

؛.

؛

؛

؛

؛

؛

؛

 

 

أي انه ليس   CSS: هذا الكود يمثل حجم الصورة بعد نسخ كود  مالحظة

 تدرج األلون إنما تنسيق الصورة هذه في الصفحة

 



  

 الجافا سكريبت في الفوتوشوب

كما تحدثنا عن الجافا سكريبت ؛ الفوتوشوب يوفر التعامل مع السكريبتات 

 بشكل مميز 

 Scriptsاختر   Fileمن قائمة 

حدد البرنامج النصي من القائمة. تتضمن قائمة البرامج النصية كل ثم 

 .jsx أو .js ملفات البرامج النصية المحفوظة بملحقات أسماء الملفات

  والمحفوظة في مجلد

C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop CC 

2015 (32 Bit)\Presets\Scripts  

 ظ في موقع آخر لتشغيل برنامج نصي محفو

  Browseثم اختر   Scriptsاختر   Fileمن قائمة 

 .وتصفح وصوالً إلى البرنامج النصي

 

 

 

 

 



  

 

كما وسبق ذكرنا الفوتوشوب يدعم العديد من اللغات البرمجية . احد هذه 

  Visual Basic.netاللغات والتي اعتبرها من المفضالت لدي لغة ال 

مع   Visual Studio.netهذي اللغة  اذ تتوفر عملية اتصال محاكي

 مكتاب الفوتوشوب التي تنصب مع البرنامج بشكل تلقائي . 

 بدايةً سنقوم بعمل بعض المشاريع المتربطة بالفوتوشوب والفيجول بيسك .

يمكن استخدام اي اصدار من الفيجوال ستوديو لكن انا يتوفر لدي نسخة 

  7207و  7202

 

 

 

 

قات بالفيجوال بيسك عبر استخدام المكتبات سنقوم بعمل بعض التطبي

 المرفقة بالفوتوشوب . مثال ألحد هذه التطبيقات أتمتة الفوتوشوب .

  :آلية تمتةأ

استعمال الحاسبات ومكائن واألجهزة اآللية وذلك  مصطلح يشير إلىهو

 . لتقليل حجم العمل الذي يقوم به الناس وبسرعة أكبر

 

 

إستخدام الفيجوال بيسك 

 للفوتوشوب



  

 الفوتوشوب أتمتة

 في ترغب قدو. جميلة تبدو ال لكنها الصور, من مجموعة يكلداذا كان 

من خالل الفوتوشوب يمكنك . لهذه الصور  األلوان تحسين أو التباين زيادة

 وجدت ال. رائعةلتصحيح الصور وجعلها  تلقائيال تباينال وظيفة جعل

 هناك كان لو ماذا. الصور من عشرات عن تلك عبارة تكان إذا مشكلة

 وتطبيق فوتوشوب, برنامج في صورة كل فتح ؟ آالف حتى أو مئات

 ال لماذا. وملل  ,فالموضوع يبدو متعب جداً ... ,الخ حفظه التعديالت,

 حنن بينما الجاد العملب فوتوشوبلل والسماح المهام هذه جميع أتمتةب نقوم

 ؟نحتسي كوباً من الشاي 

 الموضوع ممكن بواسطة برمجة برنامج بسيط بالفيجوال بيسك 

ونعمل مشروع جديد كالمعتاد ونسميه نفتح أوالً الفيجوال ستوديو 

PSAuto    ًمثال 

علينا في البداية اضافة ال 

 add referenceنختار   Projectمن قائمة 

 Adobe Photoshopنبحث عن اضافات ال   Comمن صفحة  

 المتوفرة 



  

: اذا واجهتك مشاكل ورفض البرنامج اضافة المكتبات قم بإضافة  مالحظة

  Photoshop 9.0 Object libraryالمكتبة األولى فقط 

 جميل , واألن لنتوكل على هللا ونبدأ في مشروعنا

األن لنستطيع استخدام مكتبات الفوتوشوب التي أضفناها يجب علينا 

  importليها واستيرادها وذلك بعمل تعريف الفيجوال ستوديو ع

  Photoshop namespace in generalويتم وضع ذلك 

   Imports Photoshop 

 

األن لدينا عنصرين للعمل ال 

في لذلك نقوم بتعريفهم 

Dim psapp As Photoshop.Application

    Dim psDoc As Photoshop.Document 
 

 صورة للتوضيح
 

 

 

من األداة  األن ننتقل إلى واجه البرنامج قليالً حيث نقوم بإضافة 

 

ونقوم بتسميتهما إلى 

 



  

 األن للعمل على الواجهة نحتاج إلى إضافة : 

 

 

 الزر
 
  
  
  
 

 

 نسمي واحدة  ال 

 

بالنسبة للتنسيق فالخيار يعود لك أو زيادة إضافات اخرى 

 



  

 مرحلة الكود

 كود ال 

Private Sub PSauto_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
        psapp = New ApplicationClass 
        psapp.Visible = False 
        psapp.DisplayDialogs = PsDialogModes.psDisplayNoDialogs 
        psapp.PlaybackDisplayDialogs = 
PsDialogModes.psDisplayNoDialogs 
        txtFrom.Text = "C:\0\" 
        txtTo.Text = "C:\0\1\" 
    End Sub 

 

 للخروج كود ال 
 

    Private Sub btnExit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 
As System.EventArgs) Handles btnExit.Click 
        psapp.Quit() 
        Me.Close() 
    End Sub 

 

 لبداية العملية  كود ال 

' start processing 
    Private Sub btnStart_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal 
e As System.EventArgs) Handles btnStart.Click 
        btnStart.Enabled = False 
        Dim files() As String = IO.Directory.GetFiles(txtFrom.Text, 
"*.jpg") 
        For Each fl As String In files 
            psDoc = psapp.Open(fl) 
            Dim currentLayer As Photoshop.ArtLayer = 
CType(psDoc.ActiveLayer, Photoshop.ArtLayer) 
            currentLayer.AutoContrast() 
            'currentLayer.AutoLevels() 
            Dim jpeg As New Photoshop.JPEGSaveOptions 
            jpeg.Quality = 8 
            psDoc.SaveAs(txtTo.Text + IO.Path.GetFileName(fl), jpeg, 
False, 2) 
            psDoc.Close() 
        Next 
        btnStart.Enabled = True 
    End Sub 

 



  

 كود الباتش 
 
    ' batch processing (doesn't work) 
    Private Sub btnBatch_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles btnBatch.Click 
        Dim files() As String = IO.Directory.GetFiles(txtFrom.Text) 
        Dim inputFiles As Array = Array.CreateInstance(GetType(String), 2) 
        inputFiles.SetValue(files(0), 0) 
        inputFiles.SetValue(files(1), 1) 
 
        Dim batchOpt As New BatchOptions 
        batchOpt.Destination = PsBatchDestinationType.psFolder 
        batchOpt.DestinationFolder = txtTo.Text 
        batchOpt.OverrideOpen = True 
        batchOpt.OverrideSave = True 
        batchOpt.SuppressOpen = True 
        batchOpt.ErrorFile = "c:\PsAutoLog.txt" 
        Dim flNaming(0) As PsFileNamingType 
        flNaming(0) = PsFileNamingType.psDocumentNameMixed 
        batchOpt.FileNaming = flNaming 
        Try 
            psapp.Batch(inputFiles, "AutoLevelsContrast", "Default Actions", 
batchOpt) 
        Catch ex As Exception 
            MsgBox(ex.ToString()) 
        End Try 
    End Sub 

 

األن زر ال 
Private Sub btnFrom_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles btnfrom.Click 
        FolderBrowserDialogFrom.ShowDialog() 
        txtFrom.Text = FolderBrowserDialogFrom.SelectedPath + "\" 
    End Sub 

 

وأخيراً زر ال 
Private Sub btnTo_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles btnTo.Click 
        FolderBrowserDialogTo.ShowDialog() 
        txtTo.Text = FolderBrowserDialogTo.SelectedPath + "\" 
    End Sub 

 

 

 

 



  

 فتح صورة على الفوتوشوب بواسطة الفيجوال بيسك 

من أكثر االسئلة المهم كيفية فتح صورة بالفيجوال بيسك داخل 

 الفوتوشوب 

كالمعتاد نفتح مشروع جديد ونستورد مكتاب الفوتوشوب كما سبق 

 وفعلنا 

نضع في ال 
Imports Photoshop 

 مايلي  نضع في ال 
    Dim PhotoshopApp As Photoshop.Application 
    Dim photoshopDoc As Photoshop.Document 
    Dim curLayer As Photoshop.ArtLayer 

 

األن نعمل على الواجهة نقوم بإضافة زرين أحدهما للفتح واألخر 

 للخروج 

 

 

 

 كود الفتح 
PhotoshopApp = New ApplicationClass 
        PhotoshopApp.DisplayDialogs = PsDialogModes.psDisplayNoDialogs 
        PhotoshopApp.PlaybackDisplayDialogs = PsDialogModes.psDisplayNoDialogs 

        photoshopDoc = PhotoshopApp.Open(" رابط المكان الذي توجد به الصورةC:\me.png") 

 

 كود اإلنهاء 
photoshopDoc.ResizeImage(5, 5) 
        photoshopDoc.Close() 
        PhotoshopApp.Quit() 
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