مشكالت يف حوسبة الكتابة
باحلرف العربي املنمط وحلوهلا
د.أشرف حممد عبد اهلل
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Issues in computerization of writing in
Standardized Arabic Characters

املشتلل
اٖتُت ٖر ٙايدزاض ١باملػانٌ ايفٓ ١ٝاييت تٛاد٘ ايهتاب ١باذتسف
ايعسب ٞاملُٓط باضتخداّ اذتاضٛبٚ .زنصت عًَ ٢ػهًتني ،األٚىل اضتكساز
تٓطٝل املطتٓدات ايٓص ١ٝاملتبادي ١باذتاضٛب ٚاالْرتْت ٚايجاْ ١ٝتستٝب اذتسٚف
يف يٛس ١املفاتٝحْٚ .اقػت اذتًٚ ٍٛايبداَٚ ٌ٥تطًباتٗا َٚا ٜرتتب َٔ تبعات
عً ٢نٌ سٌ أ ٚبد .ٌٜأٜطا قدَت فهس ٠شتتصس ٠عٔ ايرتَٝص ايعامل ٞيًشسٚف
ٚاضتخداَ٘ يف اذتاضٛب ٚاالْرتْتٚ .قدَت تٛصٝات تطاعد يف تٝطري اضتخداّ
اذتاضٛب يف نتاب ١ايًػات غري ايعسب ١ٝباذتسف ايعسب ٞاملُٓط.

1

أستاذ مساعد بجايعح إفرٌقٍا انعانًٍح يركس ٌىسف انخهٍفح نكتاتح انهغاخ تانحرف انعرتً انسىداٌ

انخرطىو 4102

 أغسف ستُد عبد اهلل.د

هلاًٛسٚ  املُٓطٞ باذتسف ايعسب١ ايهتاب١ضبَٛػهالت يف س

Abstract
This study has shown interest in some technical
problems facing the use of computer when writing in
standardized Arabic characters. Two problems discussed in
the study, the first one is the stability of text format in
computer text documents online or at interchange and the
second one is the order of the characters on the keyboard.
Solutions and alternates are discussed, requirements and the
consequent implications for all of the solutions or
alternatives also. Brief idea about the universal character
encoding scheme of and use it in computer and Internet.
Recommendations were made to help facilitate its use in
writing none Arabic languages using standardized Arabic
characters.
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مقدمة
َٓر عٗد ايٓيب ستُد صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ،نتب ايكسإٓ ايهسِٜ
باذتسف ايعسب .ٞيريو ازتبط املطًُٚ ٕٛايجكاف ١اإلضالَ ١ٝباذتسف ايعسبٞ
اير ٟتطٛز نجريا عٔ اير ٟنإ عً ٘ٝيف ذيو ايصَإ .دا ٤عًُاٚ ٤ضعٛا
ايٓكاط عً ٢اذتسٚفٚ .نتبت يػات أخس ٣غري ايعسب ١ٝباذتسف ايعسب .ٞمل ٜهٔ
اذتسف ايعسبَ ٞطتخدَا يف أْعُ ١اذتاضٛب ،إال يف بدا ١ٜايتطعٓٝات َٔ ايكسٕ
املاض .ٞادخٌ اذتسف ايعسب ٞيف أْعُ ١اذتاضٛب اييت تطتخدّ شتطط ايرتَٝص
ايعامل ٞاملٛسد يًشسٚف (ْٜٝٛهٛد).
ابتهست املٓعُ ١اإلضالَ ١ٝايرتبٚ ١ٝايعًٚ ّٛايجكاف( ١إٜطٝطه )ٛسسٚفاً
يألصٛات غري ايعسبٚ ١ٝاييت يٝظ هلا سسٚف متجًٗا يف ايًػ ١ايعسبٚ .١ٝبايتعإٚ
َع ايبٓو اإلضالَ ٞيًتَُٓٚ ١ٝعٗد ايدزاضات ٚاألعاخ يًتعسٜب أدسٜت جتازب
عً ٢اذتسٚف باضتخداَٗا يف نتابْ ١صٛص ْاطك ١بًػات غري عسب .١ٝثِ
أدسٜت َػاٚزات َع عًُاَٚ ٤طؤٚيني َٔ د ٍٚإفسٜك ١ٝقبٌ ايتطبٝل ٚاعتُاد
اذتسٚف ٚاييت مسٝت سايٝا بأظد ١ٜاإلٜطٝطه .2ٛبعض اذتسٚف ادتدٜد٠
املبتهس ٠يٝطت َدزد ١يف شتطط ايرتَٝص ايعامل ٞيًشسٚفٜ ،عين اْٗا يٝطت
َٛدٛد ٠ضُٔ اذتسٚف يف اْعُ ١اذتاضٛب اييت تطتخدّ (ْٜٝٛهٛد) .يٛس١
املفاتٝح ايعسب ١ٝال حتت ٟٛعًَ ٢فاتٝح ألظد ١ٜاإلٜطٝطه .ٛتعاْٚت َٓعُ١
إٜطٝطهٚ ٛداَع ١إفسٜكٝا ايعامل ١ٝيف سٛضب ١اذتسٚف ادتدٜد ،٠بتصًَُ ِٝف
خط ساضٛبْٛ َٔ ٞع خط ايٓطخ ٚمس( ٞأفسٜهاٚ )Africa ،يٛسَ ١فاتٝح أطًل
عًٗٝا اضِ (عذُ .)ٞسٝح قاّ خبري َتخصص يف ارتط ايعسب ،ٞبتصُ ِٝزضِ
اذتسٚف املطتخدَ ١فٚ ٘ٝفكا يألغهاٍ اييت سددتٗا إٜطٝطهٚ .ٛباضتخداّ بساَر
ساضٛب ١ٝصُُت يٛسَ ١فاتٝح مشًت اذتسٚف ايعسبٚ ١ٝأظد ١ٜاإلٜطٝطه،ٛ
 2يوسف اخلليفة أبوبكر.
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ٚذيو بإعاد ٠بسزت ١يٛس ١املفاتٝح ٚاضتبداٍ َٛاقع بعض اذتسٚف ٚٚضع
اذتسٚف اإلضاف ١ٝبدال َٓٗا .غهًت ٖر ٙاذتٛضب ١خًالً يف ايٓصٛص عٓد
عسضٗا يف سٛاضٝب أخس ٣ال حتت ٟٛعً ٢ارتط (افسٜها) ٚغري َعاد بسزت١
يٛسَ ١فاتٝشٗاٖ .را ٜعين إٔ ٖر ٙاذتسٚف تهَ ٕٛكس ٠٤ٚفكط يف األدٗص ٠اييت
حتت ٟٛعً ٢يٛسَ ١فاتٝح ٚخط (أفسٜها)ٖٚ .را َا ٜعٌُ املسنص عً ٢إصالس٘.

 .1امللطط العاملي املوحد لرتميز احلروف Unicode

3

ْٜٝٛهٛد ٖ ٛشتطط َعٝاز ٟعامل ٞيرتَٝص اذتسٚف ٚايٓصٛصٜٚ .سَص
ايٓصٛص يًػات َتعدد ٠بطسٜكَ ١تٓاضكَ ١ع إَهاْ ١ٝتبادٍ ايبٝاْات ايٓص١ٝ
داخًٝا يًرباَرٚ ،ميجٌ أضاع يًرباَر ايعامل ٖٛٚ .١ٝايرتَٝص االفرتاضٞ
يصفشات االْرتْت املهتٛب ١بًػٚ HTML ١يػ ٖٛٚ XML ١دعاَ ١يًػبه١
ايعٓهبٛت( ١ٝاالْرتْت)َ ٖٛٚ .طًٛب يف بسٚتٛنٛالت االْرتْت ادتدٜدٚ ٠يف
أْعُ ١تػػ ٌٝاذتاضب ٚيف يػات بسزت ١اذتاضبَ ،جٌ يػ ١دافا.
تٛسٝد تسَٝص اذتسٚف ٜطاعد َصاْع ٚغسنات تكاْ ١املعًَٛات يف
اضتكساز زتُٛع ١اذتسٚف املطتخدَٚ ،١تبادٍ ايبٝاْاتٚ ،تبطٝط بساَر اذتاضب،
ٚتكً ٌٝتهًف ١تطٜٛس ايرباَرٖٚ .را املخطط يٝظ ٖ ٛايٛسٝد املٛدٛد يرتَٝص
اذتسٚف ،فُجال ٜٛدد شتطط ايػفس ٠األَسٜه ١ٝاملعٝاز ١ٜيتبادٍ املعًَٛات
ٚ ASCIIيهٓٗا ستدٚد ٠مبا٥تني ٚضتٚ ١مخطني زَص ،فٗٝا تسَٝص اذتسٚف
ايالت ١ٝٓٝايصػريٚ ٠ايهبري ٚاألعداد ٚايسَٛش ارتاص ١يف يٛسَ ١فاتٝح اذتاضب.
ٚيهٔ شتطط ْٜٝٛهٛد ٜكدّ أنجس َٔ ذيو فٗ ٛشتطط يرتَٝص اذتسٚف
املطتخدَ ١دتُٝع ايًػات يف ايعاملٚ .ميهٔ ملخطط ْٜٝٛهٛد تسَٝص أنجس َٔ
ًَ ٕٛٝسسف ٖٛٚ .حيدد ق ١ُٝزقُ ٚ ١ٝاضِ يهٌ سسف .
The Unicode consortium, ”The Unicode standard Version 0.3” 3

166

حوليـــة احلـــــرف العـــــربي

ايعدد األ ٍٚأغططظ ّ2015

د .أغسف ستُد عبد اهلل

َػهالت يف سٛضب ١ايهتاب ١باذتسف ايعسب ٞاملُٓط ٚسًٛهلا

 .2أجبدية اإليشيشكو
اعتُدت املٓعُ ١اإلضالَ ١ٝيًرتبٚ ١ٝايعًٚ ّٛايجكاف( ١إٜطٝطه )ٛعددًا
َٔ اذتسٚف املُٓط ١إضاف ١يًشسٚف ايعسب ،١ٝبػسض اضتخداَٗا يف نتاب١
األصٛات غري ايعسب .١ٝبًؼ عدد األسسف ضت ١عػس سسفا َٓٗا أسسف اضتخدَت
َٔ قبٌ يف يػات غعٛب أخسَ ٟجٌ ايفازضٚ ١ٝاألزدٚ ٚايطٓدْٚ .١ٜعسا ألٕ أزبع١
أسسف َٓٗا يٝطت َدزد ١يف املخطط ايعامل ٞاملٛسد يًشسٚف ،اعتُدت
اإلٜطٝطه ٛيف أنتٛبس  ّ2014أسسفاً بدَٛ ١ًٜدٛد ٠يف املخطط .4األسسف ايبد١ًٜ
األزبعَ ١تٛافك ١يف زمسٗا َع أسسف إٜطٝطه . ٛايػهٌ(- 1أ) ٜٛضح أسسف
اإلٜطٝطه ٛايطت ١عػس ٚايػهٌ(- 1ب) ٜٛضح األسسف األزبع ١املرنٛز يف
ايعُٛد األمئ ٚاألزبع ١ايبد ١ًٜباملكابٌ يف ايعُٛد األٜطس.

انشكم( : )0أ ٌىضح أتجذٌح إٌسٍسكى ،ب ٌىضح انحروف غٍر انًىجىدج فً
يخطط ٌىنٍكىد وانثذٌم انًعتًذ نكم حرف إٌسٍكى.

 4أشرف محمد عبد اهلل" ،حوسبة نظام الكتابة بالحرف العربي المنمط" ورقة علمية قدمت إليسيسكو بالرباط أكتوبر4112م.
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 .3اخلط أفريكا
تعاَ ٕٚع داَع ١أفسٜكٝا ايعامل ١ٝايدنتٛز أمحد عبد ايسمحٔ َٔ
داَع ١ايطٛدإ يًعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا ،يف ٚضع ايتصاَ ِٝيًشسٚف عً ٢ايٛزم
يًخط اير ٟمس( ٞأفسٜها) .تػري اضِ ارتط افسٜها إىل (عذُ )ٞألْ٘ أنجس قسبا
َٔ ايػعٛب املٛد٘ إيٗٝا ،فف ٞعدد َٔ د ٍٚمشاٍ ٚغسب أفسٜكٝا ٜعسف اذتسف
ايعسب ٞاملطتخدّ يف نتاب ١ايًػات احملً ١ٝباضِ (عذُ.)5ٞ
ففْٝ ٞذريٜا اضتعٌُ اذتسف ايعسب ٞألنجس َٔ تطعُا ١٥ضٓ١
نٛض ١ًٝيًتعًٚ ِٝايتفاِٖ بني ايٓاعٚ .عٓدَا دا ٤املطتعُس ٕٚإىل ْٝذريٜا
سهُٖٛا بٛاضط ١ايطالطني اير ٜٔناْٛا ٜرتاضًَ ٕٛع َٓدٚب ٞاألقائَ ِٝ
املطتعُس ٜٔباضتخداّ اذتسف ايعسب ٞايٓاطل بايًػات احملًَ ٖٛٚ .١ٝا عسف باضِ
(ايعذُ .)ٞفُٓع املطتعُس املٓدٚبني اإلقًُٝٝني َٔ تطًِ أ ٟزضايَ ١هتٛب١
باذتسف ايعسب.6ٞ

 .4لوحة املفاتيح عجمي
اضتخدَت بسزتٝات أَسٜه ١ٝإلْػا ٤املًف اذتاضٛب ٞيًخط عذُٞ
ٚايرٜ ٟطِ تصُ ِٝأظد ١ٜإٜطٝطهٚ ٛسسناتٗا ،إضاف ١يًعسبٚ .١ٝصُُت
يٛسَ ١فاتٝح عذُ ٞيتعٌُ َع ارتط عذُ ٞيف أبس.ّ2009 ٌٜثِ أقُٝت يف َاٜٛ
َٔ ْفظ ايعاّٚ ،زغ ١إقً ١ُٝٝيتدزٜب ايكٝادات اإلفسٜك ١ٝايرتب ١ٜٛعً ٢نتاب١
يػاتِٗ باذتسف ايكسآْ ٞاملُٓط باضتخداّ يٛس ١املفاتٝح عذُ .ٞايػهٌ( )2
ٜٛضح تستٝب اذتسٚف يف يٛس ١املفاتٝح عذُ.ٞ
 5الكانكاوي " ،تاريخ االسالم والتعليم العربي في نيجريا"

6الثقافة العربية في نيجيريا ،مركز التعليم عن بعد ،جامعة ميدغيري
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انشكم( )4يخطط نًىاقع انحروف عهى نىحح انًفاتٍح( عجًً).

 .5خطوات الدراسة
7

أدسٜت ايدزاض ١عً ٢اذتصَ ١ايربزت ،)Ajami_package ( ١ٝاييت حتتٟٛ
عًًَ ٢ف خط عذُٚ ٞيٛسَ ١فاتٝح عذُ .ٞأٜطا اضتخدَت ًَفات َطتٓدات
َع ْعاّ َٝهسٚضٛفت ٜٓٚدٚش ٚارتط ٚ Simplified Arabicيٛس ١املفاتٝح
ايعسب ١ٝايطعٛد .)Arabic Saudi Arabia( ١ٜبإْػاَ ٤طتٓد ٚتصُِٝ
شتطط يٛسَ ١فاتٝح ملٛاقع َفاتٝح ايسَٛش ٚاذتسٚف نُا َٛضح بايػهٌ( .)3
ٚايهتاب ١باملفاتٝح عً ٢سطب املٛاقع باملخطط ،عذِ خط ٚ 24اضتخداّ يٛس١
املفاتٝح ايعسبٚ .)Arabic Saudi Arabia( ١ٝتهساز ْفظ اإلدساَ ٤ع ارتط
ٚيٛس ١املفاتٝح عذُ )Ajami(ٞبعد تسنٝب اذتصَ ١ايربزت ١ٝعًْ ٢عاّ
ٜٓٚدٚش نُا َٛضح بايػهٌٚ .فتح املطتٓد األ ٍٚيف ساضٛب ال حيت ٟٛعً٢
ارتط ٚ simplified arabicفتح املطتٓد اآلخس يف ساضٛب الحيت ٟٛعً٢
ارتط  . Ajamiثِ نتابْ ١ص نُا َٛضح بايػهٌ( )4بأظد ١ٜإٜطٝطهٛ
ٚارتط  Ajamiعذِ  33يف َطتٓد ٚفتح املطتٓد يف ساضٛب الحيت ٟٛعً٢
ارتط  . Ajamiايػسض َٔ ايهتاب ١عذِ خط نبري إٔ ٜه ٕٛايٓص ٚاضح ٚال
7حزمة جتريبية نشرت يف  2009على املوقع www.alharfalarabi.org
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حيتاز يتهبري عٓد فشصٚ ١ايٓعس إي ٘ٝبايعني اجملسد ،٠عً ٢ايٛزم أ ٚادٗص٠
ايعسض املس.ٞ٥

انشكم(  )3يخطط نًىاقع انحروف عهى نىحح انًفاتٍح( انعرتٍح انسعىدٌح).

نتب ْص ظُع مخط ١عػس سسف َٔ أظد ١ٜإٜطٝطه ،ٛعٝح تهٕٛ
َتالصك ١بصٛزَٓ ٠اضب ١يف َطتٓد ْص .ٞته ٕٛايٓص َٔ أزبع نًُات بصٛز٠
عػٛاٚ ،١ٝ٥ناْت آخس نًَُ ١ه ١ْٛيف أغًبٗا َٔ سسٚف ذات ثالخ ْكاط َٔ غري
قصد َعني .اضتخدّ ارتط (عذُٚ ،)ٞايػهٌ(ٜٛ )4ضح ايٓص املهتٛب .اذتسف
ايجاْ َٔ ٞايهًُ ١األٚىل مل ًٜتصل بصٛز ٠صشٝش ١باذتسف ايتاي ٞإال بعد
إضاف ١نػٝد ٠بُٗٓٝا.

انشكم(  )2نص يكتىب تانخط (عجًً) تحجى (.)33

 .6النتائج
عٓد فتح املطتٓد اير ٟحيت ٟٛعً ٢شتطط يٛس ١املفاتٝح ايعسب ١ٝيف
ساضٛب ال حيت ٟٛعً ٢ارتط  simplified Arabicتػري ارتط ٚمل تتػري
ستتٜٛات املخطط َٔ اذتسٚف ٚايسَٛش ٚاألزقاّ .عٓد فتح املطتٓد اير ٟحيتٟٛ
عً ٢شتطط يٛس ١املفاتٝح عذُ ٞيف ساضٛب ال حيت ٟٛعً ٢ارتط Ajami
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تػريت عػس ٠أسسف ٚظًت مخط ١بد ٕٚتػٝريٚ ،ايػهٌ(ٜٛ )5ضح ذيو ٜٚعٗس
تعً ٌٝيف األَانٔ اييت ٚضعت فٗٝا اذتسٚف اإلضافٚ ١ٝايسَٛش.

انشكم( )5يخطط نىحح انًفاتٍح فً انًستنذ عنذ فتحه تنظاو حاسىب الٌحتىي عهى انخط عجًً.

عٓد فتح املطتٓد اير ٟحيت ٟٛعً ٢ايٓص بأظد ١ٜإٜطٝطه ٛيف ساضٛب
ال حيت ٟٛعً ٢ارتط( عذُ )ٞتػريت عػس ٠أسسف َٓٗا عسٚف اخس ٟبإختالف
عُا سصٌ يف شتطط يٛس ١املفاتٝحٚ ،ظًت ارتُط ١أسسف األخس ٣بد ٕٚتػٝري
متاَا نُا يف شتطط يٛس ١املفاتٝح .ايػهٌ(ٜٛ )5ضح ايٓص قبٌ ٚبعد ايتػٝري
اير ٟسدخ ف .٘ٝبايٓعس إىل ايػهٌ(- 5أ) ٚاملكازَْ ١ع ايػهٌ(- 5ب) َٚالسع١
ايتػٝري اير ٟسدخٜ ،تطح إٔ املتٛقع تػري أزبع ١أسسف  ٖٞٚاييت مل تدزز يف
شتطط ْٜٝٛهٛد .أٜطا ٜدٍ ٖرا ايتػٝري إٔ ٖٓاى ضت ١أسسف مل ٜسفل تصُِٝ
زمسٗا َع زَص ْٜٝٛهٛد احملذٛش يهٌ ٚاسد َٓٗا ،يف ارتط عذُ.ٞ
يف يٛس ١املفاتٝح (عذُٜ )ٞالسغ ٚضع أسسف إٜطٝطه ٛيف َفاتٝح بدال
َٔ االزقاّ ٚبعض اذتسٚفٚ .ذيو ايٛضع ٜططس املطتخدّ يًتش ٌٜٛيًٛس١
املفاتٝح ايعسب ١ٝعٓد اذتاد ١يتًو األزقاّ ٚاذتسٚفٚ .تطتخدّ يٛسَ ١فاتٝح
عذُ ٞيهتاب ١أنجس َٔ عػس ٜٔيػ ١إفسٜك.١ٝ
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أ

ب
انشكم(  ) 5أ :نص يكتىب تانخط عجًً .ب :اننص عنذ فتح انًستنذ فً نظاو حاسة نٍس ته انخط عجًً.

باضتخداّ زَٛش ْٜٝٛهٛد ايصشٝش ١باإلضاف ١إىل اذتسٚف ايبد١ًٜ
املعتُد ٠يد ٟإٜطٝطه ،ٛميهٔ َعادتَ ١ػهً ١تػٝري بعض اذتسٚف يف املطتٓد
عٓد ْكً٘ إىل ْعاّ ساضٛب ال حيت ٟٛعً ٢ارتط عذُ .ٞسٝح ٜتػري ْٛع ارتط
فكط ٚالتتػري اذتسٚف ،متاَا نُا سدخ ملخطط يٛس ١املفاتٝح ايعسب ١ٝيف أٍٚ
خط ٠ٛيف ٖر ٙايدزاض .١ادتدٜٛ )1(ٍٚضح أظد ١ٜاإلٜطٝطه ٛغاًَ ١اذتسٚف
ايبدٚ ،١ًٜزَٛش ْٜٝٛهٛد.
ابتهست إٜطٝطه ٛمخظ سسنات إضاف ١يًشسنات ايجالث ١يف ايعسب،١ٝ
ٚذيو ذتطِ االضطساب يف ْعاّ ايهتاب ١عًَ ٢طت ٣ٛايًػ ١ايٛاسد .٠أٜطا
باضتخداّ زَٛش ْٜٝٛهٛد ايصشٝش ١ميهٔ َعادتَ ١ػهً ١ايتػٝري يف اذتسنات
ٚظٗٛز سسٚف بدال َٓٗا .فُا ٜطبل عً ٢اذتسٚف أٜطا ٜطبل عً ٢اذتسنات
(اضتخداّ زَٛش ْٜٝٛهٛد ايصشٝش .)١ادتدٜٛ )2(ٍٚضح اذتسنات املبتهسٚ ٠زَٛش
ْٜٝٛهٛد.
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انجذول( )0أتجذٌح إٌسٍسكى وريىز ٌىنٍكىد
و

ريز
يونيكو
د

1

760E

انفارسية،
واألردو

2

7663

انسندية

17

3

7666

انفارسية،
واألردو

11

7056

4

7696

انفارسية،
واألردو

12

705A

5

769F

6

76A4

0

76A5

6

76AF

انحر
ف

أصم انحرف

و

ريز
يونيكود

9

7060

ابتكار
إيسيسكو

7055

ابتكار
إيسيسكو
ابتكار
إيسيسكو
ابتكار
إيسيسكو

هوسا قديًة،
بديم البتكار
إيسيسكو

عربي نتًثيم
صوت اجنبي.
انفارسية قديى

عربي شًال
افريقيا
نهكهًات
االجنبية .بديم
إلبتكار
إيسيسكو

انفارسية،
واألردو
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705B

14

705D

15

7064

16

76A7

انحرف

أصم انحرف

بديم البتكار
إيسيسكو

ابتكار
إيسيسكو

بديم البتكار
إيسيسكو

ابتكار
إيسيسكو
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انجذول( )4انحركاخ انتً إتتكرتها إٌسٍسكى وريىز ٌىنٍكىد.

 .7التوصيات
إ تطتخدّ زَٛش ْٜٝٛهٛد ايصشٝش ١باإلضاف ١إىل اذتسٚف ايبد١ًٜ
املعتُد ٠يد ٟإٜطٝطه ،ٛيف تصُ ِٝارتطٛط اذتاضٛب ١ٝيًهتاب ١باذتسف ايعسبٞ
املُٓطٚ .ذيو َٔ غأْ٘ اذتفاظ عً ٢اضتكساز ايٓصٛص يف املطتٓدات إذا ْكًت
اىل سٛاضٝب أخس ٣أ ٚعٓد تبادهلا بػبهات اذتاضٛب.
تصُ ِٝيٛس ١املفاتٝح َع ختصٝصٗا ٚتٛدٗٗٝا يًػ ١ستددٖٚ .٠را
ايتخصٝص ٜطاعد يف تكً ٌٝعدد املفاتٝح املطتخدَ ،١سٝح ميهٔ اإلضتفادَٔ ٠
َفاتٝح اذتسٚف ايعسب ١ٝاييت التطتخدَٗا تًو ايًػٚ .١أٜطا ٜطاعد يف إعطا٤
ايفسص ١األنرب يًشسٚف املطتخدَ ١يف ايًػ ١باالضتفادَ َٔ ٠فاتٝح اذتسٚف
ٚايسَٛش اييت ال ساد ١هلا يف نتاب ١ايًػ ١املخصص ١هلا يٛس ١املفاتٝح.
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