عندما تقوم بإنشاء موقع أو صفحة ويب لابد أن يخطر على بالك الكيفية التي ستظهر بها هذه الصفحة عندما تفتح بأحد متصفحات الإنترنت يلاحظ أن برنامج الفرونت بيج يقوم بقلب الكتابة العربية وعدم ترتيبها أي أنها تظهر في البرنامج بصورة غير التي تظهر بها في المتصفح لذلك ينبغي لك دائماً أن تستعرض صفحتك أو موقع الويب الخاص بك من خلال طرق المعاينة الموجودة في البرنامج لتطمئن على شكل الصفحة ولكي تعاين الصفحة في الفرونت بيج هناك طريقتان!

الأولى: عن طريق زرPreview  ( معاينة )
لتعاين الصفحة بهذه الطريقة اضغط على لسان التبويب 
الموجود في أسفل البرنامج Preview 
هذه الطريقة من المعاينة لا تتطلب أن تكون قد قمت بعمل حفظ للصفحة لكي تشاهد النتيجة كما أنها تتميز بأنها طريقة سريعة لمشاهدة التغييرات بدون الحاجة للذهاب للمتصفح والعودة مرة أخرى للبرنامج !



الطريقة الثانية: عن طريق الأمر
Preview in Browser (معاينة في مستعرض)
تستطيع أن تشاهد صفحة أو موقع الويب الذي لديك عن طريق هذا الأمر وعند اختيارك له ستجد أن الفرونت بيج قد فتح لك برنامج الاستعراض الذي تستخدمه لتصفح الإنترنت سواء كان هذا البرنامج الإكسبلورر أو النتسكيب
لتصفح عن طريق هذا الأمر اختر
File> Preview in Browser
(ملف => معاينة في مستعرض)



سيفتح لك المتصفح مربع حوار معاينة في المستعرض!



( المستعرض) :يكتب البرنامج اسم المتصفح الذي ستظهر به الصفحة يمكنك أن تضيف برنامج معاينة آخر عن طريقAdd(إضافة) كما يمكنك أن تحدد الحجم الذي تريد أن تشاهد به الصفحة من خلال الاختيار من خانةWindow size ( حجم الإطار ) إذا وضعت إشارة بجانبAutomatically save page ( حفظ الصفحة تلقائيا ) فسيحفظ البرنامج الصفحة تلقائياً بمجرد أن تضغط على الزرPreview ( معاينة ) ويعني هذا الزر الموافقة على عرض الصفحة
إذا لم تضع إشارة بجانب الزر السابق لن يقوم البرنامج بحفظ الصفحة تلقائياً وسيسألك إذا كنت تريد حفظها أو لا في كل مرة تطلب المعاينة بهذه الطريقةClose ( إغلاق )  ستغلق مربع حوار المعاينة ولن تتم المعاينة أي كأنك قمت بإلغاء 

أو من خلال هذا الزرفي شريط الأدوات القياسي
أو من خلال الضغط على
Ctrl+ Shift+ B
بهتان الطريقتان لن يتم فتح مربع حوار 
المعاينة وستتم المعاينة مباشرة بعد سؤالك عن حفظ الصفحة

يتطلب منك أن تقوم بحفظ صفحة الويب التي لديك حتى تتمكن من معاينتها إن لم تكن قد قمت بعمل حفظ لهذه الصفحة سيُظهِر برنامج الفرونت بيج رسالة يسألك إن كنت تريد الحفظ أو لا 
إذا اخترت نعم سيقوم البرنامج بحفظ الصفحة ومعاينتها في المستكشف الخاص باستعراض صفحات الإنترنت
وإذا اخترت لا لن يقوم البرنامج بمعاينة الصفحة ولا بحفظها

إذا قمت بعمل موقع ويب جديد ستجد أن البرنامج قد قام بعمل ملفان وصفحة ويب واحدة وهي صفحة Index
أي الصفحة الرئيسية للموقع.



بإ مكانك أن تنشاء ملف جديد وتضع فيه ما تريده من صفحات ويب أو أي ملفات أخرى لكي تقوم بترتيب عملك
لتنشئ ملف جديد:ط

1-إذا لم تكن ملفات واضحة أمامك اختر:
View>Folder List  (عرض=> قائمة المجلدات )

أو اضغط على هذا الزر في شريط الخواص

2- اضغط بزر الفأرة الأيمن عند العنوان الذي يوجد فيه موقع الويب كما تشاهد في الصورة
New Folder



- احذف الاسم المكتوب واكتب الاسم الذي تريده للملف وطبعاً لا بد أن يكون باللغة الإنجليزية حتى لا يحصل مشاكل عند فتحه على الإنترنت
في برنامج الفرونت بيج لاحظ أنه توجد عدة طرق لتتوصل لأمر ما وفي الحقيقة هناك أكثر من طريقة لعمل ملف جديد



الطريقة الثانية:1-اختر
File>New>Folders
2-احذف الاسم المكتوب للملف وضع الاسم الذي تريده أنت


 

