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  تثبيت 

لذا وجب تثبيت برنامج آلة جافا . لغة البرمجة التي استعملت لتطوير البرنامج ھي لغة جافا
كما يمكن استعمال ھذا البرنامج مع بيئات متعددة من قبيل . 1.4ا�فتراضية ابتداء من النسخة 

Windows  وLinux  وMax Os  وSolaris.  
: انطeقا من العنوان التالي Sun Microsystemsيمكن تحميل آلة جافا ا�فتراضية من موقع 

http://java.sun.com  .  

  أول استعمال 

  : عند تشغيل برنامج الخليل الصرفي، تظھر لوحة إدخال الكلمات اkتية
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يمكن تحليل كلمة أو مجموعة من الكلمات عن طريق كتابتھا في مجال النص أو عن طريق تحميلھا 
  txt. بامتداد من ملف خارجي

  CP-1256 مع مراعاة أن يكون ترميز الملف

 : تحليل كلمة أو مجموعة من الكلمات كتبت في مجال النص• 

  ". قائمة ا�دوات"في " تحليل"اكتب النص الذي تريد تحليله ثم انقر على 
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  :بعد تحليل النص، تحصل على النتائج التالية

 

 : تحليل نص مخزن في ملف• 
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 .وحدد النص الذي تريد تحليله ثم انقر عليه" فتح"ثم على " ملف"على " قائمة ا�دوات"انقر في 
. حلل بعد ذلك النص من خeل تتبع خطوات الفقرة السابقة. بھذا ستحصل عليه في مجال النص

يمكن تحليل جزء معين من النص عن طريق اختياره واتباع ا	رشادات السابقة لتحليل : مeحظة
  . النص

 
 

لتاليةبعد تحليل النص المحدد، يتم الحصول على النتائج ا :  
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 حفظ النتائج 

  ". حفظ النتائج"وذلك بالنقر على أيقونة  CSVأو  HTMLيمكن حفظ النتائج في ملف بصيغة 

  لوحة التحكم 

بتحديد طبيعة المخرجات التي يود الحصول عليھا يتوفر البرنامج على لوحة للتحكم تسمح للمستخدم 
  " لوحة التحكم"وذلك بالنقر على أيقونة . وقاعدة المعطيات المستعملة لذلك
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تقتصر ا�خرى  جذرا بينما 7500نشير ھنا إلى أن البرنامج يوفر قاعدتي معطيات تضم إحداھما 
النصوص الحديثة رھا بناء على أنھا شائعة ا�ستخدام فيجذر تم اختيا 2900على  .  

 اختيار بعض النتائج 

فبعد .  CSVكما يوفر البرنامج أيضا للمستخدم إمكانية اختيار بعض نتائج التحليل في ملف بصيغة 
  تظھر للمستخدم الواجھة التالية " اختيار بعض النتائج"النقر على أيقونة 
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بالضغط على  CSV حيث يمكنه أن يختار عددا من مخرجات التحليل ويحفظھا في ملف بصيغة
  ."حفظ"أيقونة 

 


