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�����:  

 ��� ���PHP  ت	�م�ا�� ا����ا���م�� �� أآ�� � ����، �(ا �)� '  ا&%�	ره	 آ�"�!� ا��	�  ش���� �� م�	ل �

���3	ء م�ا�� ا���� ا��%�"�� وا�0���ة .�- م	 ب	ت ���ف ب� �4LAMP  9 أوائ7 ا�56ف!��� م0�� :�5

�� إ�; أي  Pة ب�	&	ت ���	 �5ف آ)	'� MySQLآ�?�م و�� و  Apacheآ3<	م ����7 و  Linuxه(ا إ�; ��

إن ا��3	ح ا��%��C)G� H . ، وج��� م�D&	ت ه(C ا����4 مB%��5 ا���0ر ب	م%�	زPHPأو  Pythonأو  Perlم- 

���- إ�; ا"%?�ام ا���امL ا��Kة ا��B%��5 ا���0ر�D7 ا�
  .ا����4 وج�ار�G	 آ	ن م�

�� م- م��ري م�ا�� ا�����Dد ا�	B%"وأ& �)� ا 	ر��" ��  G3م 	أج��(  �	ا�� �� 	م- و��ة ا6دوات  )آ�

، و�G(ا إ�; �5 ب��� آ	ن "!��	 ا"%QGآ�	اP"%?�ام ا��	ب� ا��	م �G(ا ، �D- ا��B%��5 ا���0ر ا��%	�5وا��3%�	ت 

��G	 '!; ش���K وا"�� م- ا����م��- �� و�3S مG3	 '�م ا��R	ن ��� -D�� ب	دي أ"�	ا'%) �U5 ك�!Uا�

�)� و ،و��ر�W '!; اR&�	ز ب	���7 ا���	'�(5 Xإ�; ذ� Z.أ ،���] ا6'�	ل ا���	'U3�و  �.�Z مG	رات �3<

إن '!; ا��_"U	ت . ���H م- ا���ائ]ا�.� وا�K	ج� إ�; ا�%�اص7 م� ا[
��- ب!�� ��U\ ه� ��%3	 ا6م، وه� م	 

�X!� 7 ا���ائ] وا6
( ب`"�	ب�)� �� Q'	� أن �!�� دورا ����ا��3	ح وذ�X م- 
Qل �����  ا�%�ب��� وا�%�!

 Lه	ت ا��3	ر"	درة '!; وا���	ادر ا�)�D7 ا���!� ب%`هBDا��"QUج ب	م�&R'� ا	ا���7 ا��� �Sأ ��.  

�- %�Kل ا�أم	م  -ا��?0��  �UK وج�G &<�يب -ا��	ئ] ا6ه  ا��)� ��); ه� إP أن ��!" -�م- م��د مU%?�م

; '3	ص� إ��	ب�� �	'!� وم3%��، �	����ر ا����- ب`&3	 م%`
�ون �3%	ج ا���م��	ت ا��Kة ا��B%��5 ا���0ر إ�

 ���H�� cم�� dج	�5 ا���0ر ه� ه�%Bة ا���Kت ا�	�زم3�	 ومG	ر�	 '- ا�!K	ق ب�آ� م- "�)3	 إ�; '	�  ا���م�

 Gوه�� -����Dر�� . ا�	ا���7 '!; أ�5 ا��� �� ����
 ;!'  D'QSإ C)ه :Kل ور�� ا��Q
�(ا "`5	ول م- 

Kب�ا�� ا� f�	33" :�5 ،-�%B!%?م �>& �%G�5 ا���0ر م- وج�%Bة ا��� ��G%� ب ا�(ي	ا�� Lا����م �>& �Gوج

�� ا[
��- �� ��	ربG  ا�?	ص�، ث  &3%)7 إ�; وج�G &<� م- B� �� م- دروس C	3�G!%"ا 	ل ه(ا ا���%�ك وم�
د

�!� إ�; &%	ئL ه(ا ا����وع وم�ى ا�B	ئ�ة ا�%� ��D- أن ��3�G	 ا[%�W�
�ون مW3 أو م- اR.	�� إ�.  

  ا���� �� ا���ای�

��Gف إ�; �)��   ٢٠٠٦وا�!�� ا���ب�� ه� م��وع ش?�0 ص��� ا&�!] م� ب�ا�� ا��	م  PHPإن م��وع 

 	G0ئ	ب?0 	Gم7 م�	و�%� ��م���'� م%D	م!� م- ا6دوات وا��D%�	ت ا�%� ��	�L &�0ص ا�!�� ا���ب

�)	ت و�� و
�0ص�	�G	، م%�K	 �!���م��- ا���ب ���K\ م<!�  ذات S	ب� '�ب� أص�7و"�!� ��G3D  م- ب3	ء �

 ��� C���� 	�' 	.�' X�5 ا���0ر، وذ��%Bة ا���Kت ا�	��o ا���م�
��PHP  \ت ص��	�م- مD%�	ت و�)3

��ه	 م- ��	تp م7 م�	�%!� 	G)3' و�� 	ه(ا م- ��5ه ��%%U� 	وم ،��H�!�&Rا ��م7 م� &�0ص ا�!	�%!� Qأص .

�� �!���وع '!; ش��D اR&%�&\ '�3ان U�  php.com-http://www.arه� ا��KB0 ا��ئ



���)� آ	&\ ا��DBة U��!���وع ه� ا��	م7 ا6"	س �� &�	W5، وه� ا�%� ��5\ م?	وف ا�Z�q إ�; أ"�	ب  ا��ئ

 ،	3%K!0�� ���!�5 ���ة و�!�\ ��ا'� ا��%B&\ د'�ة م	و�� آ Hج	وز�- 5	م م%�	ة ج���ة إ�; ا6م��
 �q�!

 ،���� �� آ%	ب� ا����Bات ا���م�!�Bه�� ا�	Uإ�; ا�� Pوص� -��
��- �3��B	 م���� ب!�%3	 ����� ب�م��	ت ا[

إ&G	 ا���ا�� ا��Qئ�� ا6م وم- أ'!  م3	 ب?B	�	ه	؟ وم- "��KمX ا�%��H إن أ&\ ��م\ 3� P�!5	� �"�X% وث)	�%X؟ 

�GB	 إ�; م�%��  �B%9 ب	بq& �%رآ� ا�	ا��� ��اRب�اع وا"�	 '!; م�0ا'�W دو&�	 ره�� أو ��دد �5ل أه�

  .ا���م��	ت ا��Kة ا��B%��5 ا���0ر

 �����	ر ا���7 '!; �%
م�Bدة ص���ة �� ا���ء &<�ا 6ن ا���7 '!; ه(ا ا����وع آ	ن  Classes أص3	ف�  ا


Qل أو�	ت ا��Bاغ م- ج�G، و��Dن ا���  %� L&\ ا����م	آ 	ئ� ب)�ر م	G3م ا��?%Uا�� -D�  � W3م ���G%Uا�� �K�

 �4� صZ3وآ	&\ ا���ا�� م�  .م- ج�G أ
�ى LAMPا�(ي ���7 '!; ����� م��� و�� '�ب� .�- ب

ArQuery ة � (يا��'	� -�. :Kا�� ���t -�UK%ب o%?MySQL  ت	�3(� Z�u�� لQ
�	&	ت وذ�X م- �!�

 �� .ب��� ا��0Kل '!; &%	ئL أ�7q '�3 ا�%�	م7 م� ا��03ص ا���ب�� Regular Expressionsا�%�	ب�� ا�3<	م

���H  ا���ب�� ا���ا�� م�< 5�: أن !�&Rا ��م7 م� ا�!	!%�� 	"	رت أ"�S ت	� �)�م Pا���3�� ب	"%?�ام ب�م�

 Z"vم- أآ��� �B�uو :Kا�� ���Kا� 	وارهH� 	G��� �D- ا���D!� �� 5	�� ا�!�� ا���ب ،ومU%?�م �� -�D� أن

 -D�� ��!Dذات ا� 	G��B!%?ل م	Dب`ش �G>� أن �UKق ب	�" ،o3وأ.�ب ا� ;!' Xذ� P	ن إن :م�	م آ�?%Uا�� 

:K�� -' ��!آ -� آ!�� �%�q- آ	&\ ا�%� Q�Uتا� �!X '!; &%	ئ�W م���'� �� �W&x� -� 70K م�%�ب

  .م- '�!�� ا��X!� :K م3)�ص� إ�; �5 ب����%��7  أآ�� ��Uء��G� -D	 أن  	6م�ر��d ه(ا ��UK، �! م�%�ب�ن

�d اتإج�اء م� م	 �H!%UمW ذ�X م- ا�D!�� "	ق ب� ��P	��K:ب ArQuery صZ3)�م ��(%� 7Dش ��!Dا� ،C�� و��5

�7، م� ا�%�	م7 
Qل م- �%  م	 وه�D�%ا� �B!%?ا�� 	G�	Dة ب`شH�G،وا� ��	اب] م�.�ع إ�; إ.�Uآ�او ا� Z� ا��

 ا��%0!�، وا��q	ئ� وا�%`&�: وا���� ا�3�%�� إش	رات م�7 وا�!�ا5] ا�%���Z، أل أو 	�D!��ب أ5�	&	 �!0] ا�%�

Xأن دون وذ� ;U3& م7 .�ورة	ء م� ا�%�	�
 اZ�6 أو ب	�G	ء ا���ب��S ا�%	ء ا"%��ال ���7 م- ا��	ئ�� ا6

 أي م� دم�7GU� � Wب���) Z30ا� او�� �Sر ه( .أ
�ى 5	Pت م- و"�اه	 ب	��dD، أو ب	����ودة ا��)�0رة

[����	&	ت، MySQL �	'�ة �� م�!�م	�W و�� PHP zBK�� �U%?�م ��!� :�Kب �;�� ��!Dم���'� أو ا� 

70 ���	 ،Z30ا� ا�G( آ�
7 ا��U%?�م أد
!G	 ا�%� ا�D!�	تK& W3م ��� '�	رة م- ا����S ا�)U  ��آ��� '!; ب	�%3

SQL �%ا� ��� 	'�ة إ�; �����ه	ت �	&	���'�! �%%  ا�� :Kق ب`"!�ب ا��	" ��!Dا� -�)
t -� اP'%�	ر ب�

��ه	 ا����H إ�; إ.	�� إ��G	 اRش	رة "�] ا�%� ا�3)	ط م���'�p -ط م	ا�3).  

وه� ذات ا�����  http://www.phpclasses.orgب�� إ��	م ب3	ء ه(ا ا�Z30 و�����W ��\ إ.	�%W إ�; م��� 

�] أو ذاك، �G3D	  ا�(ي������ ه(ا ا�%� �� 	G���	 مq; ب�K	 '- أص3	ف �_دي وu	ئZ أ5%	ج إ�� W�آ3\ أ��جW إ�

�Q�' Z مB%�ح ا���0ر q� ا�(ي Z�_دور ا�� 	G�م%	5	 ��9�0 آ	&\ ا���ة ا6و�; ب	���U3 �� ا�%� أ��� �

-��
|� .3Dم��د م d�� W&ه(ا ا����� ه� أ �� ��v� Hص3	ف ا�%� ���ره	 ا����م��ن م- إ�5ى ا�3)	ط ا��R	ب

�G	  L ا�%� ��"7 إ��x� Wم	 أن ��ا�)�اج��� أص)	ع ا��	�  �)c، بG� 7(ا ا����� إدارة وم����- ��	��3ن ا���ام!'

'!; ا��p  م- أ&G	 م�	��� أ�7 (أو ��%(رون '- ����G	 إن آ	&\ دون ا���	��� ا�%� �!%Hم�ن بG	  q%�،	ف

�d ه(ا ��UK، ب7 آ	&\ )ا����	ر�� PHPا��H3D ا��"�� 6ص3	ف  PEARم�7 أ
�ى  مD	H&ص�ام� م- � ،



�!�S 	G����ي ا���0%\ '!� �Gإ�; ا����� �� آ7 ش 	G%�	.ل ��\ إ	7 '��ة أ'�q�3 �3%)� أ��� X�	3م ه	أ� 

�	ر أ�G!q	، و�� آ	ن %
P ����!� -��U%3ا�� -��	ر Pا���G ا�(ي �!�W م- ��7 ا����م�%
ArQuery ث  وم -

ب��	ب� مB	ج�4 "���ة '�!\ '!; ��D� 7��Kة  ���٢٠٠٦ا�� م- '	م / W��!5 �� ا���آH ا��	م- �� ش�G ش�	ط 

�� إ�; ��BS �qp�pت ��ا	م�<  أو� 	4��� 	4�وهD(ا ��ا�\ اD�6	ر وا6'�	ل  .م��وع 5)�)� أ
( �X!G%U ش

 C)ب� ه	آ% �>K� ;%5 X�	3ص�9 ه`� ،Hوا���ائ��  .آ	&\ �!�0ارةمG3	  ٤ج�ائH  ٧\ صB3	 &	� ١٧ ا6"

       	����- وا��(�- اص���Kا ��U�K%ا����ب ا�� -��� م- ا�����م��Dء م� ا�	ا�%��ف وا�!) �� 	&\ "��	ل آ	ا6'� X!� إن

���	ء  
�- ا�����7 ا���(ي أ����م ب��W "���اء م��- 
��Qل �3)���9 ا6��UK� ���� �
ب���� أص����	ء '�H���H- "��	ه��ا ب���7D أو ب���

  ��Kا� -� '!�; - وا[
��، أو م�- 
�Qل ا��03	ئ9 وا�D�6	ر ا�%�� "�	'���3 أ���	 م�U	'�ة          وا��BGات ا�%� و��\ بG	 ب�

W�ج�دة ا���7 وم)�را ����� .     Z�ووص7 ا����وع ب�� '	م درج� م- ا�K�" Lq3\ ب	���0Kل '!�; ��ص�� ��`�

أ��D	ر و
�ارزم��	ت م���'��    آ%	ب �%��Kث '�- م��GBم ا���م���	ت ا���Kة ا��B%���5 ا����0ر ب��7D '�	م، و'�-           

0�7 �)��3 واف، و&��� ه�(ا ا�D%�	ب م�- ���7 دار ش��	ع �!���3 م���Dرة ��K\ '��3ان             م3%)	ة م-B%ف ب	ا6ص3 C)ه

"PHP ��� اR&%�&\ ب��� أن آ�	ن P   آ�	 �  إQSق ا����� ا��"�� ا�?	ص بG(ا ا����وع '!; ش�D". وا�!�� ا���ب

وأ
��( ا����م����ن ا�����ب رو����ا رو����ا    . �%����ى آ�&��S W	ئ���B م��- ا6ص��3	ف ا������3رة ���� ه��(ا ا������� أو ذاك      

   ، G�	��'ف ��� أ	ا6ص3 C)م�ن ه�?%Uو�  G3آ� م�)�&      P ل	7 ا�������" ;�!'  ��0Kن ���    ا�	D�"Rل وا	�وزارة ا6ش�

إزا��� ا��	ب�	ت،   ، وآ�(�X م����   &<�	م إدارة مK%��ى '�ب�� مB%��ح ا����0ر      وه��  ا���اب� ا���ب��، و���K-م�!�D ا�

� ��(���Rدر ا	ت  وه� � ه��طا��0	���4 م%��د ا�!�إن آX�!� ��U ا��)�� ��  ��D- ب�	6م� ا�7G�U أو ا�����U         . م��� ب

 	�����D- أن  �'  ا����م��- �� 75 ا���	آ7 ا�%��  ب �%�!]'!; اQSRق، إ&�	 ج	ء &%	ج	 ����Gدات آ���ة 
	ص� �

�] ه(C ا�%)3�	ت �B%"Q	دة مG3	 '!; ا��جW ا6م�7��� �3'  GGاج��.  

��ة ا��� ��� ������� ا%$�ون؟!�، ��� �� ا�&�'(�  

وا�%�� �%��Kث م�- م3<��ر ا��ا��p ��� م����� &%�	ج ه�(ا ا�����وع           د'�&	 &��د �!%D!  '- وج�G ا�3<�� ا6
��ى،   

W3دة م	B%"Pا ��B��!�ص�ل إ�; ه(C ا��	�� "3)�م ب	"�%��اض ا6ص�3	ف ا�%�� ��  �����ه�	 ��� ه�(ا        . 5%; ا[ن، وآ

	G3ا����وع و'�7 آ7 م.  

 Z3م ص�(�ArAutoSummary  ،ا���ب� o3!� ��]ا o� ا��o3  ������  ه��  بW ا�)�	م '!�X م	 �7Dب��!�� ا�%!?

 ����U&  ���5 أو ا�?���ج، ���� ������C ا���(ي ا��0�6; ا�����7 '���د إ���; اRش��	رة إ���; إ.��	�� Z3��0ا� اه��( إ���; ا�D	م��7

 o��7�0K%� ،.   \�U ب	�%3����� '!�; ا�%!?���o ا������3د  ا�D	م��7 ا���o3 ��5   إ���; ا�%!?��  ���G� ،ة ا�������ة�DB�	ب� C)ه��

�)�	ت ا����� م�-      MS-Wordم�ج�دة م3( زم- �� م�	��	ت ا��03ص م�7 ��، آ�	 أ&G	 م%	�5 آ�L%�3 ���	ري �%

��7% ا��Uاج��7 ش�آ� ص?� .�- H5م� !K o3ا���ب� ا� ) ،Z�3�0�  ،o�5���،  آ!��	ت  �!?�	%Bم  Q�'مأ(  	�G3D� ،

�o ا�o3 ا���ب� PHPا���ة ا6و�; ا�%� �)�م ��G	 صZ3 مB%�ح ا���0ر ����م�� ?!%�.  

أ"��	ء   م��7  م�G3	  ا���	ئ��  ا�D!��	ت  �5(ف  ب���  ج�(وره	  ب��UK  ا��o3  آ!��	ت  آ	م�7  ���ز  أ"�	س  '!�;  ا���DBة  �)�م

(ر ا�!��ي �!D!��، ب�7 '�.�	   "%?�م 
�ارزم�� Q?%"Pص ا��أ�� 5)�)� ا6م� �  ( ...ا��وأ�5ف ا��� اRش	رة 

'��- ذ���X ����\ ب��K(ف ا���56ف ا7���6 أه����� م��- ا�D!���	ت ج�����	، وه��� ا���56ف ا6آ���� ����Dارا ���� ا����Uاب]        



�)G	 م�� 
�ارزم��� ا�%!?��o ا[��� ا�%�	��      ��� �3' Lئ	&\ ا�3%	و�� آ ،��وا�!�ا5] ا�%� ����c '	دة ب	�D!�	ت ا���ب

�   ��%  �  ذ��X  ب���  ،)ش�G5	 أآ�� م�- م)�����  �� م��ات  ب��H	دة  ����H  ا�3)�	ط  م�-  '��د ب	"�%?�ام   ا���)ور  �!�X  م�-  آ�( 7

5���  ا�D!��	ت  '!�;  ا�%��ف ��K	و�� وذ�X( ا� -�. o3	��Dاره	%Bا��  ���  o3ب��� و ،)ا����روس  ا��	ه   %��  ���!�' 

 إ��;  ب	R.�	��  ا����X�!�  7  م�G3	  ا��_���B  ا�D!��	ت  &)�	ط  م%�"�c  إ���	د  
�Qل  م�-  ا6ص!� ا�o3 ���7 ا�3)	ط إ"3	د

 ���Dن  م�	  '�	دة  و&G	��G%	  ا�B)��ات  ب�ا���  ���  �	����7 ( ا�B)��ة  �� ا���!� مD	ن ���7 م- ا���	��� م- أ
�ى م���'�

 �	ئ)��  ا����7  ا"�%�3	ء  ��%  � ،ب��ورC  ��_ث�  ا���!��  ��Sل  ��xن  وآ�(�X  ،)ا�B)��ة  �!��  �� ا�%� �!X م- أ'!; أه��� ذات

 '!�;  ا�?��	ر  ���U%)�  &)�	ط  أ'!�;  '!�;  5	زت ا�%� ا���7 ����� �%  ا���	ف &G	�� �� ج�ا، ا����!� �!X أو ا�)�0

	Gا"%?�ام �� ،o?!د وم- ث  ا��	�� 	G�����  ���  o�?!ا��  ��UKب  	�G�����  ���  o3ا6ص�!�  ا��  ���ا�3<��  ب  -�' 

���] إن. '!���W ��5	زت ا���(ي ا�3)��	ط م�����ع��� C)ه�� ���� �!)��	رئ ب	�����U3 ج���ا وم)������ ب��	ه�ة ب3%��	ئL أ���; ا�?�ارزم

  .ا����ي


�ى ا�%� �Sرت �� إS	ر م��وع أ�5 ا6ص3	ف ا6PHP   Z3�0ه� ا� ��ا��?�%ArSoundex   oوا�!�� ا���ب

 P �%ء ا�	ا6"� -� ج�	ءت  ث�   وم�-  ا�!���،  آ	&�\  ا����ء  ��B ��%�ك �� ذات ��S)� ا�D%	ب�، �بZ�D ا�%�	بW ا�!B<� ب

 ب��	  ��%�G	  آ%	ب� أ�5ف �ب0�	p أم� آ7 و�	م\ ،)�D%� أو( ��"  ا�%� ب	6شD	ل �)	ل ا�%� ا6ص�ات �%�مH ا�D%	ب�

�!)�& ا�%� وا6ص�ات �3%	"��	G -� م�0�!9  أو م�	  ا"�   آ%	ب��  ���اد  5��3	 ��G> ا���D� �!D- وا�QDم، ا�%�Kث 5

��G3	  ا6م، ��%�Z�!%?� -��'  W  ب!��� K� ���� P  Z��U�  أ��5ف ����ا��3)��ل  ا�!  	�G��)��  ا�!z��B '�-  ا�%�����  ���� إ�(Kا� X��!%� 

��!Dت إن .ا�	�!Dا�%� ا� �%D� `�
�	 آ	ب�"	 ��7D م	 '	دة ��4�G م- `آ��ب (� وم�G3	  ا���	&�	ت،  ��ا'� ��5 ���0)


�0ص	 ،ا���	ل "��7 '!; ا6"�	ء X!� �� ا��Dد���  أو ا6رم3���  أو ا�%�آ���  إ�; ب`ص��G	 ���د وا�%� مG3	 ا6'��

  .أ
�ى ث)	�	ت م0	در م- "�اه	 أو

7K�  C)ه�  �!Dج�� ا� ب��زت  ا����	K  ;إ��  ���
�ارزم  ���%�U�  ء  '!�;  ا�����ر	ت  أو ا6"��	K!� ا6ص��ات  ذات ا���0

،�Gب	ا م�7 إن ا��%�)Dت م- ��4 ه	� آx"�  ( إ���G	  م���رة  آ!�� ب%7��K �)�م 5�: ،SoundExes ��'; ا�?�ارزم

o?7 '!; ش��C)�G   ا6"	"���  ا���DBة �)��م   .�B<	 �)	ربG	 ا�%� ا�D!�	ت م���'� ��Kد &0�� "!U!� إ�;) ا���	ل "�


	ص	 �	ب�	 � PHP�� ��X!%، و�G>B	 ��S)� ب�UK م���'	ت �� ا�56ف �30�Z '!;ا��4B م- ا�?�ارزم�	ت  

	��Gج���اء بR X��!� �����	و����'; ا��� Soundex، -��D� 	وا.��9 ه��� آ��� W��&x� o��0?ت م	���!D!� ب����%Dا�� ���!�	ب� 

��H�!�&Rئ�ة و'��  ا	Bا� 	م	�� �� ��	5 ��ا�! ،�������  ه��  ا�����وع  ه�(ا  ���  ب�W  ���3	  م�	  ا���ب�  Z3ص�  o�0?م 

����!� ،����3����ن، آ!���3%-، آ!�3%���ن،( ا�%	����� ا6"���	ء م��- أي أد
!��\ أ&��\ ���xن ا���ب�) آ3�Q%���ن آ!3%���ن، آ!��3%-، آ!

\!0K� ;!' ا��وام ;!'  Hا��م� K453  ���� ��W " آ!�H3م�	ن " م��7  ا"�   أن �5�-  ���  !��	ت، ا�Soundex  C)�G� D آ(

���� Soundex �B!%?وه� م K452.  

 -�B3���0ا� 	���qأ� X����	3هArTransliteration  وEnTransliteration ن ب	وا����(�- �)�م��������!�� �������� ��	���Dا�� 

�>B!ت ا�	�!D!�     ������H، وا�%�� ���� 5	ج�� ش�	ئ��      ����	 ب��- ا6ب����� ا���ب!�&Rدة  أ&<���  ���  � وا	ت ا�� ا"�%�	م��!� 

��0�!K	تإ���; ا إ.��	�� ا6م��	آ-و ا6ش��?	ص �`"���	ء ا�!���	ت، ا��%����دة�� ���� ���5 �'�%��U	Pت آ!��G	 وا�%)3����، ا��!�

�� وج�د�t �%��_م )�B3%� ��!�' 7��K%ا� ،X!� :� وم��B!D  �	ص��ة  ��)�;  )��ام�d ا� أ"�	س  '!�;  ا�)	ئ���  ا�K!��ل  أن 5

��	 ا�%7��K ��اد ا�%� ا�D!�	ت �q?	م� '�د� 	G3�  .ب



��d ا)G� ئ7 م- ا��3ع	U!� وج�د ا���� 	�3����	  ا�%7��K ا���اد ا�!�%	ن �%�	رك 5�  	��G3� ه��  آ��	 ( ا6ب�����  ذات ب

���U\ ا���K	ل ���D- ،)ا6وروب���� ا�!���	ت م�<��  ��5	ل� X�)آ�� -������H، ا���ب���� ا�!���� ب��!�&Rا وا)���  Z3ص�� 	ر&���S 

EnTransliteration 7��K%� ء	ا6"� ����ا�!B< مD	�4	�G	 إ�; ا���ب -D� "%?�ام	أ�5ف ب ��H� ِ&�Hار " ����Q ( إ&�!

�&ِ	������َ "9����0� Nizar Qab'bani، و "����Sَ�pُ [9����0" ِدَم����� Ghutah Dimashq(، X�)وآ��� Z3���0ا� 

ArTransliteration ور )�م� وا�(ي��	ب dآ	ل م- ا���Q
 7��K� ء	ت ا6"�	�!Dوا� ��H�!�&Rإ��;  ا  	م�  	�G4�	D� 

	>B� ��  ").أر�Hو&Arizona 9�0� "W و ،"إ&%�&\" �Q��� Internet 9�0( ب	���ب

����ه	 �  أص3	ف م- ��); م	 �� '�	�� د'�&	 ا[ن &U%��ض م�	� ;%5 �>K� ب�	آ%  C)ه�  �� إ�S	ر  .��-  ا6"�

�- �3G	�X ا����وع، ذاتB30ا� ArDate و ArMktime 7��K%!�  	����  -� وا����Qدي  ا����Gي  ا�%�`ر��  ص����  ب�

  .وا�6	م �vش�G ا���ب�� ب	6"�	ء %`ر��ا� إGu	ر وu	ئZ إ�; إ.	��

�9 ر���  ب%7����K )���م�� ArNumbers ا�Z3��0أم��	 Kص�� ;��� م��	 او ا���ب����، ب	�!���� آ%	ب��� ���D- ا�����  ذات إ���; م�

9!��%W  '!; اص��U�  دة	�'  ،c�(B%�	وه��  ب�  ��B�uة  و����)�	ت  ���  اP"�%?�ام  آ��� ب�G	  ����ي  ا�%��  أو ا�����0��  ا�%

 أم ا���03  أم ب�	����  آ	&�\  "��اء  ا�����ود  إ'��اب  'Qم��  ا��D%���  ه�(C  ��ا'��  5��:  ا��Bا���، م�7 م	��� ��	مQت

  .	م_&� مأ ام(آ� آ	ن "�اء ا����ود 5	�� إ�; إ.	�� ،ا���

:��K�	ب -' ���H )�م� وا�(ي ArGender ا�Z30 إ�; اRش	رة ���ر وا�%`&�: ا�%(آ� ا��_&���  ا���ب�� ا�D!�	ت ب%�

	��&`� ،	�>B� 7ت م�	�!Dا ا��%� �G%3� ء	%�	ب �S�5، أو ا���ب��%Bأو ا�� X!� �%ا� �G%3�  Z�6	أو ا��)��0رة  ب�  Z��6ا 

�7 ا����	ل ���    اB%"P	دة ��D-. وا�H�Gة�" ;!' Z30ة م- ه(ا ا��'	�Uم  Z3�0ص  ا�	ا�?�  c�(B%�	��0ل  ب�K!�  ;�!' 

  .ص9 ����	أ 
�ج

X����	3ه 	���qف م���- م���'���� أ�	ة ا6ص���3�����B6&<����� ا�� :���Kت '���- ا��	و ا���!�م���،	G'	ا"���%�ج 	���G3م Z3���0ا� 

ArWordTag د� ا�(ي�K ���� ا�%�	ب�"Rأو ا X!�  ��%ا�  -��q%�  	م�	ار��  وأ أر����  -��.  o3ا��  ،;�� وه��  ا���

�W ا���!�م	ت م- ��ر أآ�� �%�q- ا�%�و ا�o3 ذ�X م- أه��� ا6آ�� ا��)	�S '	دة� .   Rا ����  ��%  �����K ا�%��	ب��"

�7 ا����	ل ه�� ا�%�� ����ف ب�`ل ا�%����Z أو ا�%�� �%!�� أ��5ف             ب	"%?�ام ب�� ا�)�ا'� ا�!����، �	6"��	ء ��" ;�!'

��� 6&<��� ا"�%�ج	ع ا���	&�	ت ه�� ا�Z3�0        . ا���Bم ��
t Z3ص� X�	3ه ArIdentifier   ج�?%�U� ا���03ص  ا��(ي 

��. ��م�Hه�	  ���  UTF-8 ا�����5ة  ا��	���� ا��K	رف م���'� �U%?�م ا�!�	ت م%��دة وث�)� .�- ا���ج�دة ا���ب

X�)آ �(�   Z3�0ا� 	ر&��S ArCharsetD � ��م��H  ���  ا���U%?�م�  ا���K	رف  م���'��  '!�;  ا�%���ف  ب����G  )��م �

�(� ��5وف  م�-  �D	��G4	  أن ����  وم�	  ���Dارا  ا��م��ز  أآ���  ب��-  م�	  �)�	رن  إ05	ئ� &��ذج 
Qل م- م	 '�ب�� وث

���: '�بKء �%  ب	إ&%)  H��7 ����	 ب��-     أم�	 إن  .ا���	م!�-  ه�(�-  ب��-  م�	  م�	ب)��  أآ���  �K)�]  ا��(ي  ا�%�م���K%أردت ا�

 و Windows-1256م���'	ت ا��K	رف ا���ب�� ا��?%!��B ا�%�� ��U%?�م '�	دة ��� م�ا��� ا����� ا���ب��� وه��          

UTF-8 7 وج���د م������، ���� �!��X ا�K	���� ��ISO 8859-6 X��3D ا����K	رف م���'��� ��%���� ا�%��� ا���ا���� م��- ا�)!

 Z30ا"%?�ام ا�ArCharsetC  7��K%ا� ��  .ه(RC&�	ز '�!

���،  PDF م!�B	ت  �%�����  م?��00  م� PHP  ���%D���  ��X�!% م- ج�G أ
��ى  D� ا�!���  ���'   �G3D�  Z�"v� P	  ا���3	م

����  UFPDF ��'; ث	�: �Sف ��7 م- م��رة مD%�� ا"%?�ام &	5�� ��ج3G	 �(ا ا[ن، 5%; ا���ب�%�U�  7م�	ا�%� 



 ��D- . ا���ب���  ا���03ص  م� ا�%�	م7 م- .�3	 "��33D	 م	 وه� ،UTF-8 ا����5ة ا��	���� ا��K	رف م���'� م�

�!Dت ا����Gu ب� أول م���� 	3� -�5 �Gu o3���0 ب`�5ف ا���ب� ا�Bم -' 	Gqا���� ب�.  

���  SWF Flash م!�B	ت  ���3ا�%�  
�ىاPHP 6 مD%�	ت م� أ�q	 ��G> آ	&\ ا���D!� ذات D� �%�	م�7  أو د�3	م

���  ،GDا���0ر ب	"�%?�ام مD%���     أو �D%� '!; م!B	ت ا�P%�ا.� �!�ا�� VRML ب��4 .�- ا��03ص م���� 

X!� ت	�%Dم�7  ا��	ا��56ف  م��  �%�  ����	ق،  م�	����  أي دون م��0\  ب��7D  ا���ب�U!�  :�����  ا���	����  �!�X  أن 5p 

����H،  ا�!���  5	���  ���  مU%?�م� أو م��و��!�&Rل  ا	Dا��56ف  �`ش�  ;�(��  ;�!'  	�G�	5  ���ا�3<��  ب  	��'  	G(��U� أو 

 '!�;  أو����  م�	����  ���ي � وا��(ي  ArGlyphsا�Z3�0   ب%�����  ���3	  ��(ا  ���، ا���ب ا�!�� 5	ل ��U\ وه(C �%!�ه	،

o37 ا���ب� ا�
�: إ��W ا���Kب ��� ا���ا�)��  ا�����5ة  ا��	�����  ا���K	رف  م���'� رم�ز م- "!W� �!U آ?�ج �

���G	 ����G> أن ����� ا�%��� �vش��D	ل ��	م��	!' X��!� وف���Kا� ���UKب 	��G&	Dق م��- م	���" ����!Dا�  	��3Dوب��(ا أص���9 م� ،

0Kب)� ا�(آ�ا�	Uت ا�	�%Dا�� X!� -م� أي م �G>ا��  �  .�ل '!; &o '�ب� "!

��ا،
�` �� �)� �  م3	 م- أ
�	ن U& 7��K� ���  ��5��  9��	�Bا��  -� 'L%�3�  W�3  م��	  ا�!���  ث�3	ئ�  &�o  م��  ا�%�	م��5  7

o& ��p م�GBم ��!�	ى  ب��
�����  ��   �)��  ؟ا6�  Z3�0ا� ArKeySwap  ����	���  7م��  X�!�  تP	�K7  ا�Dب��  ،���t 

:����  ا���ب���  ا��56ف  ذات ا��03��  ا�Z30 X!�  �!�U!Uا� اه( %!);� 5p  م���GBو ا��� ��� ���Dن  أن ����  آ�	ن  م�	  �

W�!' X!� �!U!Uا� ��  .ب	��dD ا��dD أو إ&�!���H، ب`�5ف ا�03

� ه� ا�+*(ة ا������؟�  

    Qئ	�� ��UB& ��S	
6 z(�����ة ��� ه�(C ا6رض    ���33D دوم�	 م�	 أج�� ا�D�6	ر ا��      3�U5	، م�	ذا ب���؟   : آ7 ص�	ح أ"�%

%5�	ج�	ت    PEARو�� ذات ا���\ �xن م��G &)7 ج��� ه(C ا��u	ئZ ��3	ء مD� ��%D- ا�?��0 ا��(راء، P م���5ة

، وذ��X ر���p ��� ا"%��D	ف ��t	ق ج����ة       �!��	م ا�)�	دم   ا�!�� ا���ب�� ه� إ�5ى ا��G	م ا�%� �)�� '!; رأس أو���	��

و���� دور إ���	ب� �	'�7 ���W، م�- ���ري رب��	         رم- اP&�م	ج �� '	�  ����� ا���م��	ت ا��Kة ا��B%��5 ا����0 

 ��%Dم ����  !أ�q	 �K%&PECLث ب�� '	م '- �

�)��	ت ا�%��� ����مL م��	 ب���- ا�!���� م��- ج���G وا����3	ذج    ���� ا�%	����� "��%�Dن ���� ا�%��ا���	.���� ���D- ا�?����ة اP"��%�ا�

����H ا�%��   ا05R	ئ�� م- ج�G أ
�ى!�&Rوا ���)	ت ه(ا ا�%�جW أداة ا�%�ج�� ا[��� ب�- ا�!�� ا���ب��، وم- أم�!� �

� ب�Kث ا�K	"� واD�R%�و&�	ت �� م����3 ا��!�X '���    ، أو ا���7D ا[�� ا����ر �� م��SGoogleGر�G	 ش�آ� 

ه(C ا��)�� ا6"	"�� أم	م م�7 هD(ا ��Sح ه� 5	ج� ج���  إن. ا��H�H �!�!�م وا�%)3�� �� ا���!�D ا���ب�� ا���Uد��

م�3)9 و���Hp �!��03ص    مB%��ح ا����0ر و  مH�3D  ا6&<�� ا����رة '!; أ"	س ا��3	ذج ا���	.�� ا�05R	ئ�� إ��;   

 ���!�G	 و ���%   D!� أو ا���B3�0  ا�?	م ا��%�ج��� أو ا����  ا���ب!K�  	G.��      ا"�%?�ام	ئ� ا���	�05Rء ا����3ذج ا	ب�3 ���

	��	5 W�� ا����pب، وه� أم� ��H ا��0Kل '!�Dا� ��م��	 ����7 م��D5 W�3ا     � م- ا���ارد وا���\ و�K%	ج إ�; ���

���ة وا����آ	ت  '!; ا���	ر�� �D9 إ��;    ا���Sون ���   ، ��(ا أ	ق م���وع   ا�%��Q�Sح ا����0ر      إ��%Bم H�3Dا م)�Dم��7 ه

�7GU '!�; ا���6اد وا����	ب    �� ����Dن م%	5	 �!��         W��ئ� ذا	�05Rا����3ذج ا ������ ;�!' H��اB%�"P	دة مW�3 وا�%�آ

�� ا�%� ب	��	 م	 ب!�\ ��)�; م3)�ص�� وم��Kودة    %Uت ا�!�ج	ج	�%5Pا -��� م- ا���ارد �� �`م�Dع ا�	�. -' 	.�'

 .�د�	ا���S� 7	ب� إن آ	ن 


