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4
:المحتويات

XMLقبلماذا:ألولاالدرس
-:حولھاوما XMLتقنیةإلىمقدمة:الدرسالثاني

-:تستخدم؟وفیما XMLلماذا:الثالثالدرس
مستنداتعملمنھجیةتابع:الرابعالدرسXMLوتكوينھا
.الھرمي

XMLمقابلHtml :الخامسالدرس
5

ولاألالدرس
XMLقبلماذا

ھذهبكتابةقمتلقدXMLلكيالفريدةوقدراتھاوإمكانیتھا
تقنیاتإلىدقیقوصفتصفالتيالسلسلة

تخدمXMLبواسطتھايفعلواأنيمكنوماذاعنھاالمزيدومعرفة
لغةعلىاالطالعيودونالذيناألشخاص

.منھااالستفادةوكیفیة
مواقعوتصمیمبناءعنيبحثمنكللتفیدمصممهلغةفھي

التقنیاتبأحدث.صلبأساسذاتإنترنت
لإلنترنتبرمجةلغةعنيبحثواالذينالمبرمجینوأيضا.لذلك

يريدونالذينواألشخاصالمعلوماتوتبادل
.بسھولةموقعھمتصمیمالعادةقويةتقنیاتاستخدام

. XMLمعالعملمتطلبات
إلىتحتاجهماجمیعXML .الحواسبمعظمفيموجود

استخدام
. ( Notepad ) المفكرةمثلعادىنصوصتحريربرنامج-

XML 5.5مثلInternet Explorer .احدثأو يمكنهمتصفح-
مستنداتاستعراض

والملفاتالبیاناتھیئةعلىنظرةنلقىتعلمھاإلىوالدافع
تقنیاتعلىالتعرفقبلXMLولغاتوالنصوص
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.وتاريخھااألخرىالترمیز
البیاناتحفظكیفیةفھمعلینايجبالترمیزلغةنفھمفلكي

منرئیساننوعانفھناك.لھاالوصولوكیفیة
.الثنائیةوالملفاتالنصیةالملفات.الحاسبيفھمھاالتيالملفات

-:الثنائیةالملفات:أوال
التطبیقاتبواسطةوفھمھاعلیھاالتعرفويتمواحدوصفر(1

0 )البتاتمنسلسلةعنعبارةوھى-التي
إالماملفقراءةعلىالقدرةعدمفيذلكونالحظ.أنشأتھا
أرتلوفمثالألجلهصنعالذيالتطبیقبواسطة

Microsoft WordبرنامجعلىWord Perfectمكتوبمستندفتح
ولنفرضماكلماتمعالجبرنامجبواسطة

لمألنةوذلكمناسبغیربشكليفتحأنةأويفتحلمالملففان
انهباالختالفالتطبیقھذاعلىللعمليعد

فانالحظولحسن.أخرتطبیقعلىالعمليناسبلكيصمم
تحتوىالیومالكلماتمعالجةتطبیقاتمعظم
علىإنشاءهتمالتيالملفاتوقراءةفتحتستطیعمحوالتعلى

.أخرىمعالجات
6

الشفراتفھمسھولةھيالثنائیةللملفاتالجیدةالمیزةأن
بنیةأنبما،الحاسبقبلمنالثنائیة

فانواألصفارالوحداتعلىتعتمدثنائیةبنیةأصالھيالحاسب
منأسرعستكونالثنائیةالملفاتقراءة
.األخرىالملفاتھیئاتقراءة
تمتطبیقفتحعلىالقدرةعدمھيالوحیدةالسیئةذكرناوكما
إلىاألمريصلوقد.أخرتطبیقعلىبناءة

فيالملفوقراءةفتحإمكانیةعدمPlatformضمنأومختلفة
تشغیلمنصةضمنولكننفسالتطبیق

.لنفسالتطبیقسابقةإصدارة
-:النصیةالملفات:ثانیا
الملفاتأيضاتشبهالنصیةالملفات-ولكنھاواحدوصفر( 1

0 )البتاتمنسلسلةتمثلأيضافھیا.الثنائیة
سبیلعلىأرقاماتشكلبحیثقیاسیةبصورةبعضھامعتعمل

.المثال
1100001
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. (a)97الرقمتمثلبحیثتترجمالبتاتمنالمجموعةھذه
الحرفيمثلبحیثأيضايتموالذي
يمكنالنصیةالملفاتأنالقیاسیةالشفراتھذهعنوينتج

باإلضافةھذاالتطبیقاتمعظمقبلمنقراءتھا
.البشرقبلمنقراءتھاإمكانیةإلى

7
يستطیعالعالمفيشخصإيفاننصيملفبكتابةقمناإذا

نصوصمحرربأيقراءتهويمكنالنصلغةفھم
اآلخرينمعالمعلوماتوتبادلمشاركةعلىيساعدفھو.يفضله

.
تھیئةنستطیعالأنناھوالملفاتمنالنوعلھذاالوحیدالسیئة

كمابھانرغبالتيبالطريقةالنصالمكتوب
بلونتلوينهأومثالالنصتوسیطنستطیعفالالثنائیةالملفاتفي

.النصمائالنجعلأومعین
-:الترمیزلغاتتاريخ
بالنسبةالفھمسھلةفھي،الثنائیةالملفاتمیزاتالحظنالقد

النصیةالملفاتمیزاتأيضاوالحظناللحاسب
ألیستواسعبشكلالمعلوماتوتبادلللتشاركقابلهفھي

ملفاتھیئةھناكتوجدأنلنارابحةصفقة
الملفاتتوفرھاالتيالواسعةالمعلوماتتبادلقابلیةبینتجمع

التخزينوإمكانیاتلفعالیةباإلضافةالنصیة
.الثنائیةالملفاتتوفرھاالتيالقوية

أماالحاسبتوفراأنفمنذ.جديدهلیستالفكرةھذهأن
لتبادلطرقعنيبحثونوھمالمبرمجین

SGMLأولیةوكخطوةوالبرامجاألنظمةمختلفبینالمعلومات
القیاسیةالمعممةالترمیزلغةظھرتلذلك
إلىاختصاراوھى
مثل.البیاناتلترمیزتستخدمنصیةلغةعنعبارةتلككانت

Standard Generalized Markup Languge
Self Describingنفسھاتشرحبطريقةولكنالثنائیةالملفات

الوصفذاتیةبالملفاتيعرفماوھوبنفسھا
إدارةأنظمةمنالعديدفيمرموقاموضعااحتلتاللغةوھذه

منالكثیرإلىتحتاجفھیا.الكبیرةالبیانات
أصبحتذلكإلىونتیجةالضخمةالبیاناتترمیزعناالعتبارات

.القوةتأتىالتعقیدمنولكنجدامعقدةلغة
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HTMLھذهمنانشقالذياألفضلالتطبیقأنبالذكروالجدير
المتشعبةالنصوصترمیزلغةھي،اللغة

أجزاءوربطالمعلوماتإلظھارعالمیةترمیزكلغةتستخدموبحیث
.بعضھامعالمختلفةالمعلومات

ربطھاإمكانیةوالنصوصوصففيوإمكانیتھاعملھاوطريقة
عنكثیرانتحدثفالHTMLشبكةبصفحات

لكتابةالمحرراتمننوعإيواستخدامعملھاوسھولة.أخرى
إيعلىعرضھاإمكانیةوالخاصبھاالوصف

.الشبكةمتصفحاتمننوع
8

االسئلةوالنقاش
wordببرنامجفتحهأستطیعلنوطبعاً ) m.word (قلتھكذا

perfectببرنامجبناءهتمملفلدي
ولیكنجديدإصدارھذا.xpببرنامجالملفھذافتحأستطیعھل

m.wordبرنامجلنفرضأنولكن
m.wordمثالً 97أو2000إصدارولكن
لتوحیدالمبرمجینبھاتقومالتىالكبیرةالتطويراتنظیرطبعاً 

.موحدهترمیزلغاتواعتمادالعمل
التىبالمحرراتالمدمجةالمحوالتمنالكبیرالعددالىبالضافة

ھیئاتالىالنصوصھیئاتبتحويلتقوم
.اخرى

.فتحةتمقدالملفانلذلكنتیجةتجدينقد
الملفاتھلplain textاالمتدادذاتالملفاتمثل.. txt.ھى

تحويالتيالملفاتھيالنصیة
كذلك؟

،.doc or .rtfالتیتحويھیالملفاتالثنائیةالملفاتبینما
مثلله،المصاحبالنصوالفورمات

!فھمیصحیح؟اللھیكونإنشاء
100مظبوطكالمكتمام%

)رقمفمثالالىاعدادصحیحهاالرقامتترجمانھافھمتكماالبتات
الرقمھذاترجمةفیتم) ... 79
(a ) .فالىحرھذا

الترجمة؟عملیةتتمسؤالیكیف
باحدفیاالكسیلعملتھاانقوسبالنقطةھذهاننیفھمتبمعنى

؟لالدوا
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رقممنالترجمةبعملیةيقومالذيھوبالحاسوھلولكن
بالملفاتحوالذيشرفالىحر

النصیة؟
ASCIIيتمثمالمعلوماتلتبادلالقیاسیةاألمريكیةالشیفرةوھو
الحرفتحويليتمaبنظاممايعادلةالى
ASCII .الحاسبيفھمالذىالنظاموھوالثنائىالنظامالى

نظاممنتحويلة
,عملیاالمثالھذافالیك
وھو.حرف256منالمكوناالسكىجدولفىيعادلةماالى

الحرفتحويلبعدaحرففمثال.مسبقامعرف
a 97الرقميساوىھنا.

يفھمهالذىالثنائىالنظامالىالرقمھذاتحويلعملیهوتتم
.التالیةبالطريقةالحاسب

التالىبشكل2علىالرقمقسمةوھى
48 = 1 =القسمةخارج97/2
24 = 0 =القسمةخارج48/2
12 = 0 =القسمةخارج24/2
6 = 0 =القسمةخارج12/2
3 = 0 =القسمةخارج2 /6
1 = 1 =القسمةخارج3/2
1 = 1 =القسمةخارج1/2
فبتالىa 1100001الثنائىللرقممساوىالمفاتیحلوحةفى

الحرفيصبح
.اقصدماذافھمتيكونانارجو

9
ملفاتaspثنائیة؟امنصیةھیملفاتھلتصنیفھاما
ووالسیجیايافاسكريبتجال

htmlعلىالوقتسنصوفینفعلىيحتويانهبماثنائيملف
مثلملفنعتبروھل

فماذاكذلكيكنلمواذاالعرض؟طريقةتحددالتيالتعلیمات
؟نصنفه

الثنائیةوالملفاتالنصیةوھمالملفاتمننوعانعنتحدثنانحن
منالنوعینھذانربطاونطلقفلماذا

بلغاتالملفاتHTMLاوPHPالنكنصیةملفاتفكلھماغیرھاواو
اللغهكانانبینعالقةالانحیثالبرمجة
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محرراتداخلنصیةبطريقةبكتابتھاقمتNotePadلمانكاى
مثلنصیةبصورةالبیاناتمعتتعاملللنصوص

حجمةواللونةمثلالنصتخصاخرىمعلوماتاىبالرسالتقم
التىالبرامجفىيحدثمامثالموقعةوال

MS word .مثلWYSIWYGبنظامتعمل
اقصدةماتفھمتتكونانارجو
نكألالنصیةفیالملفاتعنھاالثنائیةفیالملفاتالبتاتتلفختھل

فیالملفاتأنھاذكرت
فيالحاسبيفھمھاكیفكذلككانتاذاوقیاسیة؟النصیة

یرغدامتماالثنائیةالملفات
برنامج؟تصبكلختوقیاسیة

بتاتھىالبتاتاختالفيوجدال
)واحدوصفر(االلهللغةوھىواحدلغهغیريفھمالالحاسب
االخیرالمرحلةفىاللغةھذهالىتترجمالثنائیةفالملفات
.بسھولھاالحاسبيفھمھاوبالتالى

:صوصالبتاتخبرآخاستفسار
بترجمةقالتطبیأوالبرنامجيقومالثنائي،الملفظحفعندھل

لهیفضيوالنصالىبتات
وفھمهرآخبرنامجيستطیعالفلذلكقبالتنسیاصةخمعلومات

البرنامجيقومبینمافتحه،
الىثممنوالىبتاتأوالالنصیبتحويلهالملفلكتابةدمخالمست

الىسكیثمألاأرقام
؟رقامألاوفالحرو
الثنائيالملفةقراءعلىالحاسبالسھلمنأنهذكرتلماذا

النصي؟الملفسعلىعك
قدالمتطورةالمحوالتوبفضلذكرتىكماالعملیةفتتمالبتات
تمملفاتمعبالتعاملالتطبیقاتبعضتنجح

.اخرىتطبیقاتبواسطةانتاجھا
ھىالنھاالثنائیةالملفاتمعالحاسبتعاملبخصوصسھولةاما
التطبیقاتجمیعتترجمالتىالحاسبلغة
.اللغةھذهالى

التعاملتجدينالوقدالعربیةاللغةمعالتعاملتجدينانتىفمثل
للتخاطباسھلفايھمالیابانیةاللغةمع

صفرالبتاتلغهھىاالملغهفالحاسب.لكىاالماللغةبالتاكید
واحدو
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هللابحمدلنقاشالدرساالوتم
10

الدرسالثاني
-:حولھاوما XMLتقنیةإلىمقدمة

eXtensibleباالختصارلھايرمزالتيXMLفيتستخدموھى
Markup Languageالموسعةالترمیزلغة

HTML .المتصفحعلىالبیاناتعرضلكیفیةتستخدمالتي
لغةبخالفالبیاناتوتنظیموتخزينوصف
.الشبكةعبرالمعلوماتلتبادلتصلحالمعقدةلغةإنھاوذكرنا
لغةعنسابقاتحدثناSGMLمنالرغموعلى

يمكنوالالمتصفحعلىالبیاناتلوصفلغةأنھا
لغةقصورولسببماشخصحولمعینةاستخالصمعلومات

الحاجةدعتالمعلوماتمنمحددةأنواعوصفعلىقدرتھافي
HTMLلغةوھىذلكتحققلغةلوجود

أيضالغةوھىSGMLھذا.اللغةھذهمعكبیرةبصورةومتوافقة
أوالموسعالترمیزXMLلغةمنمشتقة

. SGMLلغةوتعابیرمصطلحاتأيضايتبعفأنةXMLأيإنيعنى
لغةوتعابیرمصطلحاتيتبعمستند

فااألصلفيلغةلیستXMLالتيالتعابیرمنمجموعةتصف
XMLلغةأنھامشيمالحظةيجبوھنا

أنلنفترضالمثالسبیلعلىالخاصةلغاتكلبناءتستخدمھا
تريدوانكماشخصاسمحولبیاناتلدينا
فيالبیاناتھذهتمثیليمكنكاآلخرينمعالبیاناتھذهتبادل
.التالیةبالصورةنصيملف

Emad Adly
بصیغةأوHTML .الشكلبھذا

فيالبیاناتھذهتمثیليمكنXML .التاليبالشكل
معرفةبسھولةيمكنھاالبیاناتالنالوصفذاتیةبالغاتتسمیان

لغةأنسابقاذكرناSGMLوXMLھذهأن
<last>تسمىأخرىبیاناتو<first>ھناكوأيضامالشخص

اسمتمثلالمعلوماتNameتسمىبیانات
محتوىعلىيدلالمعنىطبعامعنىذاتتكونآنيجب

.بداخلھاالمعلومة
11
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بشرطلديكاإلنترنتمتصفحبواسطةالملفھذافتحفیمكنا
name.xmlباسمالسابقالملفبحفظقمنالو

.الشكلبھذايظھروسوف5.5عنيقلالأن
فانالعرضكیفیةحولمعلوماتإيعلىيحتوىالالسابق

ملفأنمنوبالرغمXMLقامالمتصفح
وأيضامختلفلونىوبتنسیقلطیفةبصورةالملفباستعراض

وترجمھاالمتصفحفھمھاالتيالشجريةالبنیة
أيضا<name>كبیرالملفيكونعندماجدامفیدةالطريقةوھذه
البندبجانب(-)الرمزعلىبالنقروذلك

.الحجم
التنسیقبھذاتظھرلكيالبیاناتبوصفنقملمأنناونالحظ

اإلنترنتمتصفحلنايقدمهماھذاولكنالموجود
مستندإيعرضمنالمتصفحيمكنمماداخلةمبیتةافتراضیة

Style Sheetتنسیقورقةالمتصفحفلھذا
XML .ھذهالتنسیقورقةوفق

الدرسالقادموفىاللغةھذهإلىبسیطةمقدمةعرفناقدوبھذا
تدفعناالتياألسبابعننتحدثسوف
.اللغةھذهلتعلم
القوانینبعضمناتتطلبXMLلغةمثلمثلھا.للعرضقابلة

لغةأنبالذكروالجديرXMLوثائقلكتابهالمحددة
HTMLالكتابهبطريقةدرايةتتطلبأيضافیھاTags .الخاصبھا

-: XML Parsersلغةمعربات
إلىذلكيعود.المعلوماتاستخالصسھولةمنالوثوقيمكننا
XMLلغةوفقالمحددةالقوانیناتبعناإذا

عباراتقراءةوظیفتھاXMLتلكمنالمعلوماتواستخالص
Parsersبالمعرباتتسمىبرمجیاتوجود
.العبارات
. XMLمستنداتمعللتعاملبرامجنافيتستخدموھى
كیفیةحولللقلقداعيفالXML.الماضيفي.األمسمنافضلفالیوم

ملفاتمنالمعلوماتاستخالص
منبالكثیرالقیامعلیكيتحتمكانالمعرباتھذهاستخداموقبل

المعلوماتھذهتحكمقوانینلبناءالعمل
-:يليكماملفا XMLلغةمعربإعطاءفقطيمكنكXMLولكن
صیغةمعاآلن
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وسیخبرناالشفرةھذهمنالبیاناتباستخالصالمعربسیقوم
المعلومةوأنباسمللبیناتبنداھناكبأن

يتحتموالXML .البیاناتمناالسمموضعحولقوانینأيمعرفة
ھيالبندلھذاالمرفقةEmadمعربعلى

12
XMLكتبتكنتفانالمعربعملفيتؤثرالنوعھاكانمھما
بلغةالمكتوبةالشفرةأنXMLشفرة

قراءتھايمكنفجمیعھاأخرىلغةبأيةأوبالعربیةأوباإلنجلیزية
كانإذاوحتى.بنفسالمعربوفھمھا

.اللغةھذهعنشييعرفالكتبھاالذيالشخص
للغاتاألساستكونأنإلىتھدففھيكبیرةبدرجةمرنةلغة

لغةXMLخاصةالمختلفةالمعطیاتتبادل
علىوالمعلوماتالملفاتتشاركمنتجعلفھياإلنترنتعبر

.جدامسالةسھلهوتبادلھااإلنترنت
-: Extensibleالموسعالترمیز

يمكنناأنةباعتبارXMLالتيبالطريقةالبیاناتنشكلأنفیمكننا
مستنداتتكوينفيكاملةبصورةالتحكم

.لناتحلو
فنقومالسابقالمثالفياكبرلمرونةاحتیاجناعدمقررناأو

.التالیةبالطريقةالشفرةبكتابة
الطريقةعلىذلكيتوقف.البیاناتتمثیلطريقةفيحرأنت

.البیاناتھذهاستخداممنبرامجناتمكنالتي
إذاأماxml .احتیاجاتكيناسبمافاختار.بذلكالقیامفیمكنك

المتوافرةالمرونةاستخدامأردت
جاءتھنامنExtensibleالبیاناتترمیزشخصیستطیعأيفان

أوالموسعبالترمیزاللغةھذهتسمیة
.اللغةھذهباستخدامطريقةبأينفسھا
نأخذأنيجبولكنXMLاألشخاصنفسيستخدمعندما

لغةمنالحقیقیةاالستفادةتكمنأنهبالحسبان
بتبادلسیسمحذلكالنالشائعةالبیاناتلتمثیلالھیئة

.واسھلاكبربصورةالمعلومات
ألنواعقیاسیةمفرداتإلىللوصولالمشاريعمنالعیدفعالھناك

سبیلفعال.االستخدامالشائعةالبیانات
XMLرداتمفوھىSVGأوScalable Vector Graphicsالمثال

للتوسعالقابلةالشعاعیةالرسومیاتلغة
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.البعدثنائیةالرسومیاتلتمثیلأساسیةقاعدةتمثلالتي
.البعضببعضھااآلالتالتصالأساسیةكقاعدةالرياضیاتلوصف
XMLمفرداتوھىMathMLولغة
ChemicalأوCMLمفرداتھيXMLالكیمیائیةالمعلوماتألداره

Markup Languageالكیمیائیةالترمیزولغة
يمكنمواقعبناءفيوالمستخدمةالالسلكيترمیزلغةوھى

لغةوأيضاWMLالھواتفباستخدامتصفحھا
الخلوية

13
مجاالتفيالمتخصصةالمفرداتمنالكثیروھناكXMLبناخاصة
باستخدامالبیاناتكتابةمنتجعلأخرى

القیاسیةالمفرداتاستخدامإنإالXML .األخرىالبرمجیاتمع
مستنداتتوافقیةزيادةعلىيساعدك

لغةتتكونمماXML؟
سنواتهفيالتطويرقیدفييزالمابعضھابذاتھاخاصةعائلة

تقنیةتعتبرXML .األولى
ھذهفيفردولكلXMLعلیھاتبنىالتياألساسیةالقاعدةھي

1.0النسخة.الخاصةموصفاتهالعائلة
XMLمعرباتعلىيجبالتيالقوانینوكذلكاتباعھاXMLفھي
XMLمستندعلىيجبالتيالتراكیبتصف

.sDTDالمستنداتأنواعتعاريفإلىباإلضافةتطبقھا
XMLمستندفياألقساملعنونةاالستعالملغةوھىXMLوھى
لغةXpathتقنیةمنيتجزأالجزءأيضا

. XMLضمنمحددهمعلوماتإيجادمنالتطبیقاتتمكنفھي
مستند

استعراضحاالتفيوذلكأيضاXMLالعوضويمكنالبسیطة
لغةتدخلCSSعائلةضمنXMLمستندات

تسمىخاصةتحويالتتتضمنوھىالمعقدةالحاالتفيوذلك
لغةباستخدامعنھاXSLھذه
والتيXMLأسلوبإلىبإضافة.أخرىمستنداتأنواعإلى

التحويالتXSLTمستنداتلتحويلتستخدم
.المعلوماتعرض

لربطتستخدمالغتانھماXMLمشابھابصورةالبعضبعضھمامع
األختانXLinkوXPointerمستندات
. HTMLمستنداتفيالتشعبیهللوصالت
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أوDOMعائلةمنالنوعھذاXMLلمنجیداً معروفھو
Document Object Modelالمستندكائننموذج

وJavaScriptجملةعلیكتمرألمDocument.write .ذلكقبل
DHTMLلغةمعقبلمنتعامل

داخلالتعديلوالحذفاإلضافةإمكانیةمعأخرىبرمجةلغاتمع
XMLمستنداتربطيمكنهالكائنفھذا

مستنداتXML .المفضلةلغتكبواسطة
14

سئلةألاوالنقاش
الموسع،الترمیزعائلةفيةالموجودالتقنیاتلحوؤلتسالدي

:لالمثاسبیلفعلى
،ضالبعھاضببعاآلالتلالتصاأساسیةةكقاعدیاتضالريالوصف

لغةMathMLذلكيعنيھل
التیتتصلاآلتتقرأهاللغةھذهدامخباستالبیاناتترمیزأن

تكونبمعنىأن!؟ضالبعھاضببع
لاالتصاالصبیاناتخواستنفسیرعلىقادرفیھابرنامجأواآللة

!اللغة؟بھذهةالمرمز
لبالنسبةشئالسنفCMLوWML؟؟

مشتقةلغاتكلھماXMLنفسقواعدتتبعانھااىXMLتمولكنھا
لبالنسبةMathMLوCMLوWMLمن

منالھدفمعتتناسبلكىالقیاسیةمواصفاتھاتحديد
مستعملیھامعالعملوتوحدتسھلكي.استخدامھا

بتخصیصمسبقاذلكعلیھامتفقموحدةقیاسیةبصورة
اشیاءتصفالتىالمحددهوالصفاتبعضالعناصر

.اللغةلكوناھمیةذاتمعینة
فھذا" :كتبتانتXMLافةضاإلإمكانیةمعىرخأةجبرملغاتمع

مستنداتربطيمكنهالكائن
مستنداتلخداالتعديلفوالحذXML "لةضالمفلغتكبواسطة

ابرمجانالويعنيC#منالبیاناتسنفمعالتعاملنستطیعفھل
باليبرمجصاحبيوافاجبال

اللالخXML؟
XMLفىالتحكمتسطیعالكائنھذامعالتعامليمكنھالغةفاى
الكائنعنتحدثتDOMملفات

لیسXMLببساطذلكفعلتستطیعولكنمختلفةلغاتبواسطة
بملفاتاالتصالالتستطیعانكذلكمعنى
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الىبرمجةلغهمنتخلتلفالتىالخاصةبعضالقوانینبواسطة
.اخرى
أحبوللتأكیدxmlمبرمجبرنامجوكلبرنامجمنأكثرفيذاتھا
ملفاتاستخدامبإمكانكأنهوبالتجربةأقول
مختلفةبلغة
:سئلةألاضبعھذه
فقط؟بالمكتوسمأليعرضاولمالملفعرضالمتصفحلماذا1-

لغةالنXML .البیاناتوتنظیموتخزينوصففيتستخدم
عرضكیفیةفىيستعملھاتعلیماتاىمنكياخذلموالمتصح
بھذايظھرانلةاالفتراضىفالوضع.البیانات
.الشكل

.البیاناتھذهعرضشكلفىغايتةشخصلكولكن
علىالبیناتعرضفىالتحكمكیفیةدرساخرىفىسنتعرف
المرغوبةبالطريقة.المتصفح

.فقطللتوضیحمثالمجردھذا
ھذهھل-xml 2رية؟شجالوبالبنیةلونيقبتنسیعرضالملفات

لاوظیفة
انتظرىولكنالسؤالھذافىستفیداالولالسؤالاجابةاعتقد

لماذالكيوضحفھوالقادمالدرسايضا
XMLنستخدم

للمتصفح؟یهضاإلفتراالورقةتغییرالممكنمنھل-3
علىالبیاناتعرضطريقةفىتتحكمعندماوذلكطبعابالتاكید

.المتصفح
المتصفح؟بھايقومھیعملیةھلالمعربات-4

متصفحداخلالموجودالمعربمنھاالمعرباتمنعديدانواعتوجد
يمكناخرىكثیرةمعرباتوتوجداالنترنت
.الرابعالدرسفىبالتفصیلاشرحھاسوفمعھاالتعامل

ماھيRSS؟بعالقةلھاوھلماھیفائدتھا؟xml؟
فھیاXMLاالخبارلمواقعالضخمةالعناوينقوائموعرضلوصف

بخصوصاماRSSمنمشتقة
15

الدرسالثالث
-:تستخدم؟وفیما XMLلماذا
سابقاعرضنھاكماوھىحالیاالتطويردوروفىحديثةتقنیةھي
تقنیةXMLماوعرفناالسلسلةھذهفي
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ھيXML . .اللغةھذهلناتقدمهالذيماھنانوضحسوف
كلنستخدمفلماذا.كثیرةوتعلیماتأشیاءمعرفةعلینايجب
مستنداتلبناءأنسابقاتعرفناXMLھذه

مستندلمثالالقوانینبعضوضعالسھلألیسمن.األمور
.الدرسالسابقفيشرحهالسابقاألسماء

يبدأاألولاالسمأنالقوليمكننافمثاللذلكالمعايیربعضونضع
بعديأتياألخیرواالسم،الملفبدايةعند

االسمبیاناتيقراأنلتطبیقنايمكنالطريقةبھذه.األولالفراغ
.األخیراالسمعنمنفصلةبصورةاألول

لمثالنااألوسطاالسمإضافةنريدإننالنفترض:ذلكولتوضیح
.ھكذافیصبح

Emad Adly Faik
يمكننا.مشكالتإييوجدالالعملیةھذهإضافةعندوأيضا
يأتيشيكلإنبحیثالسابقالقانونتعديل

وما،األوسطاالسميمثلالثانيالفراغوقبلاألولالفراغبعد
.األخیراالسميمثلالثانيالفراغبعديأتي
وتنفیذهالقانونھذاباستخدامالبیاناتتمثیليمكننااآلنإلى

.كالتالياسمقابلنالوماذاولكن،برمجیا
Emad Adly Faik Gabala

وعلماتعقیدااكثرالقانونيصبحھنا.أوسطیناسمینلدينااآلن
مناألوسطاالسمتمیزتستطیعالبشرإن

برمجةالصعبمنفانهبسھولةاألخیراالسممناألولاالسم
منالحاسبيمكنبحیثمنطقیةبطريقةذلك
.بسھولةذلكتمیز

ھذامنمشكلهيواجھونعندماالمبرمجینمعظمفانلألسف
منبدالصارمةقوانینلوضعيتصرفونالنوع

كمااألسماءفالمشكلة.ھيكماالمعقدةالبیاناتمعالتعامل
أنيقررواأنالبرامجلمطورييمكنسبق

قبولللتطبیقيمكنوالفقطواحداأوسطاسمللشخصالواحد
.ذلكمنأكثر
16

حولالضوءيسلطھوولكنالتطبیقلیسصعبالسابقفالمثال
لغةلظھورأدتالتيالجوھريةاألسباب

منمحددغیربعددبیاناتھمتنظیميستطیعونفالمبرمجین
XML.نظامالطرقمنطريقةكلوفى.الطرق
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XMLلغةباستخدامنحتاجھاالتيالمعلوماتالستخالصمعین
. XMLاألشیاءابسطلتوضیحجدابسیطمثالذكرناقدھناإلى

عالمإلىالدخولإلىكمطورينتدفعناالتي
تقلقفالاألوليللمرةمفھومغیرالمثالھذاكانإنوحتى

فيالبدءعنداكثروالتوسعالتمیزسیمكنك
.XMLمستنداتوكتابةتشغیل
عنللعملمخصصهلیستفھیاتشغیلمنصةإيعلىالعمل
للغةيمكنكماXMLفيمثلعیننظام

علىاستخدامھافیمكنك.ويندوزمنصاتعلىللعملمخصص
Basic Visualأوحاليتشغیلنظامإي

.مستقباليظھرسوف
WebالشبكةخادماتعلىالتحمیلزمنتقلیصھوXMLفمن

لاستخدامكعندالرائعةاألشیاء
منضخمةكمیاتواستقبالإرسالعملیاتإلىباإلضافة

Server .والخادمالزبونجھازبینالمعلومات
htmlملفاتإلىXMLملفاتتحويلإمكانیةھيXMLمنوأيضا

ملفاتمعالتعاملفيالجمیلةالمیزات
.بواسطةالمتصفحعبرمباشرةتعرضأنأو XSLTلعرضھابسھولھ

محوالتبواسطةوذلكالمتصفحعلىجمیلبشكل
التنسیقورقةcss .األولالمثالفيكما

RPCباستدعاءماجھازعلىالموجودةللكائناتيسمحفھولذلك
بروتوكولتستخدمفھیا.البعیدةاإلجراءاتاستدعاء

.مابعملللقیامأخرجھازعلىالموجودةالكائنات
فيحالیاالساخنةالمواضیعأحداإللكترونیةالتجارةمجالفيأما

لفترةساخنةستظلالتي.اإلنترنت
عبرمعھاعمالئھاربطبضرورةتقرالیومالشركاتفمعظم.طويلة

.التقلیديةالطرقاستخداممنبداإلنترنت
إلرسالماشركةتاجتاحفكلماxmlلذلكاألفضلالتقنیةھي

فاناإلنترنتعبرأخرىجھةإلىبیاناتھا
علیھاوالتشاركالمعلوماتتبادلھووراءھامنالھدفأنباعتبار

.
التياألماكنمنوالكثیرالكثیرفھناكXML .نرجوھاالتيالفائدة

تقنیةفیھالناتقدم
17

االسئلةوالنقاش
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لوإرساللتبادجتحتاركاتشالانسطررخباذكرتانتxmlھي
تقنیةواناالنترنتعبربیاناتھا

ةارجالتلمواقعروريةضانھامعنىھذاھللضاالف
انھاانامتكفیلوحدھاااللكترونیة؟وھل

؟معھاويبولغاتبیاناتلقواعداضايجتحتا
اخرىشخصالىمنوبرمجیاتتطبقاتانتاجعلىالقدرةتختلف

يجیدالتىاللغاتوتنوعقدراتهعلىبناء
.معھاالتعامل
XML .انكلكاقولانفاستطیعاللغهقدراتعنتحدثناولو
بواسطةكامالحوارمنتدىبناءيمكنك
XMLعلى% 90بنسبةمعتمدجداضخمProjectحوارلمنتدى

ولديanalysationوھو
انقلتxmlصحیح؟ملفاتتعرضفیھاصفحاتعنعبارهماھیاال

لغه
بینالفرقماوسؤالیھوxmlوhtmlوasp؟؟

لغةتظلمینانكXML .صفحاتمجردبانھالھالوصفك
كلمنهيستفیدھائلتقدمتعتبرفھیا.جداقويةتقنیةھى

ھذافىقصورمنيعانىكانومطورمبرمج
.الجانب

االنحتىتجدلمانكيبدوXML .القريبفىتحتاجھاسوفلكن
لالحاجة

ASPوHTMLوXMLبینالفارقبخصوصاما
وھىللويبموجةبرمجةلغةHTMLوXMLترمیزلغاتالنھم

Aspبینالمقارنةفىوضعھاعنخارجة
مقارنةعناماHTMLوْ XMLبعنوانالدورةھذهدرسفىيوجد
HTMLمقابلXML .بینھمالجوھريالفرقلكيوضح

data andنصیةملفاتلكونھاأنواعھابمختلفالتطبیقاتفي
لحاجتناتكمننظريفيXMLتحوي
عالوةً small databaseالكبیرةبنظیراتھامقارنةكثیرمشاكلتحل
metadata،اعتبارھاإمكانیةعلى

وأنالتقنیةھذهعلىقائمةالبیئةھذهكلأننعرفأنيكفي
.netبیئةفيxmlاليلحقالكثیرذلكوغیر
الجديدالويندوزlonghorn .البیاناتانتقالكوسطأيضاً علیھاقائم

الويبلبرمجةبالنسبةونفسالشئ،xmlأيضاً كثیرةً امكانیاتھا
Solutions Language (الحلوللغة)فھى
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18
الرابعالدرس
.الھرميوتكوینھا XMLمستنداتعملمنھجیة
XMLمستندفيتمثیلھاوكیفیةالبیاناتبناءوكیفیة

مستنداتيكونالذيالھرميالتركیبسنناقشالیوم
XML

متوسطةحتىأوضخمةمعلوماتكمیةأمامنكونعندما-
ھذهتجمیعاألفضلفمنالحجم

بدلالبعضبعضھامعواحدموضوعإلىتنتميالتيالمعلومات
.ھيكماتمثیلھامن

.الصورةتوضحلكيمثالنعطى
والمواضیعاألقساممنمجموعةإلىمجزأالمنتدىھذهمثال

تتبعوالتيفرعیةموضوعاتتتبعالتيالفرعیة
إلىالواحدالموضوعتقسیمإلىباإلضافةرئیسیهمواضیعبدورھا

ردودعنعبارةوھىالفقراتمنمجموعة
.المعلوماتاستخراجعملیةمنيسھلفذلك.األعضاء
Objectمنذالنموذجھذاتستخدمالبرمجیاتمطوريفنجد
تسمىبیناتبنیةباستخدامعدةسنوات

بعضھامعمرتبطةوھىالكائننموذجأوXMLفيالبیناتتجمع
modelلغةفيأيضا.ھرميبتسلسل

فيفالبنودھرميتسلسلParent / Child .االبن/األبأو
البعضبعالقاتبعضھاتتبعالمستند

البنودوھذهelements .المعلوماتمنمنفردةأجزاءوھى
بالعناصرتسمى

كالشكلھرمیةبطريقةونمثلهشرحهالسابقاالسممثالنأخذ
.التالي

< First>والبنود< Name>للبندابنھو< First>والبند<
First>للبندأبھو< Name>البندأننالحظ

< Name>للبندأبناءجمیعھمالبعضالنلبعضھاانسابجمیعھا
< Last>و< Middle>و

أنأيضاونالحظEmadللبندابنايمثل<First > .ھذهتسمى
فالنصلهينتميالذيللعنصرابنھوالنص

أبناءعلىيحتوىالشجرةمنجزىفكلBranchesوجمیع
بالشجرةالبیناتمنالبنیةTreeبالفروعتسمى

Leavesباألوراقتسمىأبناءعلىتحتوىالتياألجزاء
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19
:لنقوإذا

Element Content
محتوىيعتبرفإنهنصولیسمجردلهتنتميعناصرھناكالن

element contentيعتبر< Name>العنصر
.عنصر

Simple Content
محتوىھيSimple Content .فقطنصعلىتحتوىألنھا

العنصر<First >و<Middle >و<Last >بسیط
Mixed Content

نصوصوعلىأخرىعناصرعلىتحتوىأنللعناصريمكنأيضا
محتوىتلكللعناصرفانالحالةتلكفي

مختلطMixed Content .المثالسبیلعلى
للبندأنھذاالمثالفينالحظ<parent >أبناءثالث

Computerالنصعلىيحتوى،،نص
عنصر،،<em >أيضاابنعنصروھو

arabالنصعلىيحتوىأخرنص،،نص
.ھكذاشجريةببنیةالمثالھذاتمثیلأالنفیمكننا

والعالماتللبنودالھرميالتمثیلكیفیةتفھمتمتكونواأننرجو
ستتمكنذلكتفھمحینمافأنكبینھمافیما

XMLلغةطبیعةفھممن
20

-:وقواعدھا XMLعملیةجمنھ
Tags and Text and Elements والنصوصوالعناصراللواحق(1

(Tag)إحاطةرمزيبینموضوعمصطلحأوكلمةعنعبارةھي
والوسمالبعضعلیھايطلقماأوالالحقة

رمزايمثل< > HTMLلعنصراسمايمثلبینماElementsفي
مستنداتفيوذلكمالتنسیقمعرفا
XMLمستندات

....مثل
تعرفلھامقابلهالحقةلھاالحقةفكلالزوجيالطابعتأخذ

الفانتالحظوكماTagالبدايةالحقةاألولى
End .علىتحتوىالنھايةالحقةأنھواالثنینبیناالختالف

TagالنھايةبالحقةالثانیةوتعرفStart Tag
. ”/“الرمز
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البدايةالحقةبینالموجودةالمعلوماتجمیعElementوبالتالي
فيXMLبالعناصرنسمىالنھايةوالحقة

.فان
<first >بدايةالحقةھي
<first/ >نھايةالحقةھي
<firest>Adel< /first >عنصرھو

Element Content
Element contentالنھايةوالحقةالبدايةالحقةبینالواقعالنص

العنصربمحتوىيسمى
PCDATA

بیاناتعنعبارةالحقتینبینالواقعالمحتوىPCDATAإذاوذلك
المعربالرمزببیاناتالحالةھذهفيويعرف

PCDATAفھو< middle>معلوماتعلىالعنصرھذهاحتوى
العنصرمثلنصیة

Root Element
وانتھاء<name/ >مجموعةعلىيحتوىعنصريمثلفھو

بالالحقةبدءككلالمستند<name >بالالحقة
Root Elementالجذرعنصرعلیهنطلقوھناالعناصرمن

21
العناصرقوانین
Well-الھیئةمحكمةXMLتشكلكيالقوانینلھذهالخضوع

مستنداتعلىيجبXMLمستنداتفعلیا
formed XML Documents

.لھامماثلةنھايةالحقةبدايةالحقةلكل-
.تتداخلأنللواحقيمكنال-

XML .فقطواحدجذرعنصرعلى مستنديحتوى-
Case-SensitiveالحروفلحالةحساسةXML لغة-

XML .مستنداتھافيالفارغةالمساحاتتتجاھلال لغة-
-:العناصرأسماء
أسماءعلىتحتوىالفھيالعناصرتسمیةفيالحريةلكتوفر

لغةXML،اللغاتمعظمفيكمامحجوزة
مجموعةيوجدولكن.األسماءاختیارفيكبیرةمرونةلديھافھي

-:مراعاتھايجبالتيالقوانینمن
underscore(_)يمكنالولكن بأحرفتبدأأنلألسماءيمكن-

بالرمزتبدأأنأوالتینیةغیرأوالتینیة
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.ترقیمبعالمةأوبرقمتبدأأن
باإلضافةأرقامعلىتحتوىأنلألسماءيمكناألولالحرفبعد-

" . "و" _ "الرمزينإلى
.فراغاتعلىتحتوىأنلألسماءيمكنال-

XML فيمحجوزفھو":"علىتحتوىأنلألسماءيمكنال-
XML .كبیرةأوصغیرةبأحرفكانتسواء أنلألسماءيمكنال-

باألحرفتبدأ
وبین>المفتوحاإلحاطةقوسبینفراغھناكيكونأنيمكنال-

العنصراسم
Attributes الصفات(2

تتضمنأنيمكنattributesتسندمعیناسمعنعبارةالصفات
مستنداتأنXMLمعینةسماتأوصفات

. XMLبعنصرالقیمةوتلكاالسمذلكيرتبطبحیثمعینةقیمةله
مستندفيمعین
..مثل

22
القیمھذهتكونأنويجبقیمعلىالصفاتتحتوىأنيجب
تكونأنيشترطاقتباسوالعالمتيبینواقعة
.مزدوجةأواالقتباسمفردةعالمة
التيالتطبیقاتبمعظمالصلةوثیقةتكونالأنيمكنوالتي

Metadataوصفیةبیاناتتقدمأنللصفاتيمكن
XMLالمستنداتمعتتعامل
أنعلمناإذاالمثالسبیلعلىNicknameمعظمولكن

المستعارباالسمتھتمأنيمكنبعضالتطبیقات
المعلوماتھذهاستخدامفانالمعلوماتبھذهتھتمالالتطبیقات

.معنىذاسیكونكصفة
.تقدمهأنللعناصريمكنوالالصفاتتقدمهالذيماإذا

..مثال
،،،أيضا

الصفاتاستخدامأناألشخاصیجدونبعضأنإلىيرجعالسبب
تحتاجالفانكالمثالسبیلعلىتسھل

حولللقلقتحتاجوالتعشیشالعناصربدرجةاالھتمامإلى
.المتداخلةالمعرفات

سھلوتعشیشالعناصرتداخلعملیةإنيرىالبعضاآلخرأنفیما
.
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منبكثیراقلمساحةتستھلكالصفاتأنترىأخرىمجموعة
بكتابتهقمنالواألولالمثالفمثال.العناصر

.الشكلبھذاسیكونالصفاتبواسطة
.بالمرونةتتسمالتي XMLمستنداتمرونةمنقللذلكولكن

أوالعناصرعنالصفاتأفضلیةعملیةإننقولالنھايةفي-
اختیارعلىتعودالصفاتعنالعناصر

.باالرتیاحيشعركمامنھمفاختار.أسلوبهوعلىالشخص
23

Comments التعلیقات(3
والمستنمنجزءاتشكلالالتيالنصوصإضافةعنعبارةھي
شفرةيقراءالذيالشخصتخصإنما

.نفسھا XML
تماماتعرففانكبرمجةلغةأيمعقبلمنوتعاملتلكصادفإذ

.بالتعلیقاتتعنىماذا
االكوادوالفقراتبعضتصفتعلیقاتبھالوضعتستخدموھى
مستنداتشفرهفھمفيتساعدكلكي

XML
بالدرجةمھمةلیستولكنھاXMLأنھاإيالبیناتتصفلغة

لغةأنحیثأخريبرمجةلغةإيفيمثلما
.فھمھاعلىتساعدكالوصفذاتیة

HTMLبالرمزوتنتھي—! >بالرمزالتعلیقاتتبدأ-- مثل<
فيالتعلیقات

..مثال
Empty Elements الفارغةالعناصر(4

مستنداتبعضفيتوجدقدXMLالبیناتمنفارغةعناصر
...فمثال

End Tagمعرفإلىتحتاجالفیهتكونالذيوالبديلاألفضلالحل
لكتقدمالحالةھذهفيXMLنھاية

الشكلبھذافتكتب
< last/>

المعتادةالنھايةالحقةبدون"/"الرمزثمالعنصريكونأنعلى
فیھاتستخدمالالتيالوحیدةالحالةوھى

.النھاياتلواحق
التالیةالشفرةوكتبت5.5اكسبلوررإنترنتبمتصفحالمدمجة

XMLمعربداخلبسیطةتجربةأجريتولو
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24
التاليبالشكلتظھرسوفأنھا

XML Declaration تصریح(5
التعلیماتالمعربإعطاءإليباإلضافةمعینانوعاتتبعبأنھا

مستنداتتعريففيالتصاريحتعدXMLاألخرى
التصريحھذافمثال

XMLتعريفاألفضلولكنالخطأيسببوجودهعدمولیسمعنى
مستنداتبدايةفييكونأنيجبوھو

.المستندات
قالسابالتصريححشر
xmlبالرمز<؟XML تصريحفبدا-

<؟بالرمزينتھيو
<?

أيضاتضیفأنيجبversionللصفتینبالنسبةأماEncodingو
XMLالصفة تصريحأضفتإذا-

.الترتیببھذا Standalonge
ھذاغیررقمبوضعقمتإذا1.0القیمةيحوىيكونأنيجب
Versionفانالرقم اإلصدارفانحالیا-

.المستندسترفض1.0اإلصدار XMLمعللتعاملالمكتوب
XMLمواصفات

XML .ذكرناكما فيسطرأولفيالتصريحھذايأتيأنيجب-
مستند

EncodingھيXMLتصريحفيالثانیةالصفة
25
فیهتحدثناوالذيالسلسلةھذهفياألولدرسناإلىرجعنالو

التشفیرصفةEncoding Attributes،عن
فيالنصوصتخزنأنعرفتإذاتستغربفالوأنواعھاالبیانات

األرقامأنباعتبارأرقامشكلعلىالحاسب
65الرقميمثل. Aوالحرف97الرقمASCIIالجدولفييمثلa

الحرففمثالللحاسبأالماللغةھي
والشفرةبتاتسبعةمنتتكونوالتيالقیاسیةالشفرة

شفرةمننوعانھناكASCIIوالتيالموسعة
الالشفرةفانوبالتاليرمزلكلواحدابايتاتستخدمالموسعة

ASCIIشفرةأنأيبتاتثمانیةمنتتكون
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كللتمثیلكافيفھومختلفرمز256مناكثراستیعابايمكن
والصغیرةالكبیرةاإلنجلیزيةاألبجديةالحروف

لغاتلتمثیلكافيغیرولكنواألرقامالعالماتإلىباإلضافة
الخ...الیابانیةأوالعربیةمثلأخرى

. Unicodeالموحدةالشفرةوجدتالسببلھذا
السابقمثالناإلىنرجعالمقدمةھذهبعدXMLالصفةعند

تصريحجملة
encoding=’UTF-16'

UTF-16بوضعوذلك UnicodeانهعلىXMLضبطتمھنا
لمستندالتشفیر

ولكنالبیاناتلتمثیلعالمیةموحدةشفرهاستخدامعلى
مواصفاتنصتفقدلذاXMLالقلیلفانلألسف

windows-1252وشفرة ISO-والعديدالشفرةھذهيستخدم
88591مثلأخرىشفراتيستخدم

لمانكإيشفرةبتحديدتقملمإذمالحظةXMLالمستنديقراء
معربأنأصالالصفةھذهبوضعتقم

UTF-16أو UTF-8بشفرة
StandaloneصفةھيXMLتصريحفياألخیرةالصفة

قائمالمستندأنتعنىوھىXMLقیمتینالصفةلھذهفإنه
تصريحإلىالصفةھذهبإضافةقمتفإذابذاتیة

noوyes
yesأخرىملفاتأيعلىيعتمدوالبذاتهقائمالمستندأنإلى

القیمةتشیر
.أخرىبملفاتمرتبطاأومعتمديكونإنيمكنالمستندأنإلى
Noالقیمةتشیر
.بھامسموحغیر PCDATA 6 نصوصرموز(
26

قبلمنمستخدممصطلحانهوعرفناSGMLالبیاناتإلىيشیر
PCDATAبالمصطلحبالمقصودسابقاتعرفنا

ھذهتحكمالقوانینبعضفتوجد،العناصرداخلالموجودةالنصیة
األخطاءلفادىكتابتھاعندالنصیةالبیانات
. XMLمعربعملأثناء

الرموزبعضفھناكPCDATAتركیبالنXMLمنيستخدمھا
بیناتفيتضمینھاتستطیعالالتيالمحجوزة

&والرمز<الرموزھذه
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..فمثالال
الخطألكتعرضسوفالمتصفحعلىالشفرةھذهتشغیلعند
..الشكلبھذا
المعربيصلعندماانهيعنىھذاTagوجدفقدذلكمنوبدال
لمعرفاسمايجدأنسیتوقع<الرمزإلى

أخرخطاعندسیتوقففإنهالخطأھذاالمعربتجاوزإنوحتى
فراغSpace “ & “الرمزإلىيصلعندما

فھناكتقلقفالPCDATAالمرادفةالرموزتستخدمأنإما
ضمنالرموزھذهتضمینمنتمكنكطريقتان
أنأوCDATAالثانيالجزءفياآلنالطريقتانعلىسنتعرف
Escaping Charactersقسمتستخدم

.ھنا
27

الدرسالرابع
.الھرميوتكوینھا XMLمستنداتعملمنھجیةتابع

Escaping Charactersالمرادفةزالرمو
XMLعلیةنصتوالذيبمرادفةالرمزھذاباستبدالXMLيمكنك

فيالنصیةبیناتكضمن<الرمزاستخدام
وھو

وھوبمرادفةباستبدالهوذلك&الرمزاستخدامأيضاويمكنك
..التاليبالشكلسلیمةبصورةالسابقالمستندبكتابةنقومإذا

..التاليبالشكلسیظھرالمتصفحعلىعرضهوعند
المحجوزةالرموزلكيوضحالجدولھذاوالیكXML .ومرادفاتھا

في
المرادفالرمزالمحجوزالرمز

& amp; &
& lt; >

& gt; <
&apos; ‘

&qu; "
28

. Character Referancesتعرفوھىالرموزھذهمنالعديدتوجد
باسم

التمثیلوفقرموزويتوسطھا;بالرمزتنتھيو&#بتبدأ
رموزفھيUnicodeسبیلوعلىالستعشرى

mailto:mushtaq_talib58@yahoo.com


العراق  / خبیر برامجیات و نظم أمن المعلومات / مشتاق طالب العامري : أعداد المبرمج /  XMLالمختصر في 

جمیع حقوق الطبع و التوزیع محفوظة للمؤلف / شركة األمیرال للبامجیات و نظم أمن المعلومات
mushtaq_talib58@yahoo.com/ للمزید من المعلومات / العامري 

2009

&لهالستعشرىالمرادفأو169 # &؛البديلالرمزبإضافة
XMLالرمزتمثیليمكنكالمثال©مستندفي

xA9#؛
CDATAأقسام

رموزاستخدامھاعلیكيتحتمالتيالرموزمنالكثیرلديككانإذا
مستندكشفرةشكلسیصبحلھابديله

CDATAبأقساميعرفمااستخدامإلىالحاجةھنافیأتيمزعجا
انهعلىمعهالتعاملإنماوالنصإعراببعدمالمعربسیقوم

أقساماستخدامعندCDATAعنعبارة
أقساموتكتبمحجوزةرموزمنيحتويھابماCDATAالشكلبھذا

PCDATAبیانات
معربأنأي< [[والرموزXMLوسوھوكماالنصھذاسیمرر

]CDATA]! >الرموزبینيوضعماكلأنأي
.المحجوزةالرموزيتجاھل

مستندداخلبرمجیةشفرةكتابةتريدعندماXml ..فمثال
CDATAأقساممعالتعاملقوةتظھر
..المتصفحعلىالشكلبھذاوسیظھر

29
: XMLمستنداتبإعرا
يرجعxmlمنالمعلوماتاستخراجعملیةلتسھیلھومحكمة
مستنداتلكتابةالقوانینھذهلوجودالسبب

.المستنداتھذه
شفرةبأعرابببساطةيقوموألنهxmlالمعلوماتللتطبیقويوفر

XML Parserبمعربxmlلغةمعالجيسمى
.المستندمنيحتاجھاالتى
منھامجموعةلكماذكروسوفالمجانیةالمعرباتمنالكثیرھناك
.اآلن

Microsoft Internet Explorer Parser :
متصفحھافيمايكروسوفتشركةضمنتهXMLاإلصدارومع

معرباتأولXMLبداياتفيولكالرابعاإلصدار
مواصفاتالھذهمناألولاإلصدارإلىتحديثھاتمبحیثبأدوات
لغةزودتالمتصفحالخامسمنxmlوعرفت

xml1.0باسم
تحمیليمكنكxml .الوصلةھذهعلىمايكروسوفتموقعمن

معربمناألخیراإلصدار
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http://msdn.microsoft.com/XML/XMLDownloads/default.as
px

James Clark’s Expat :
بلغةمكتوبcمعرباتأحدوھوXMLتحمیلةويمكنكالمجانیة

xml1.0معرب Expatيعدكالركجايمزمعرب
expat v1.2ھوإصدارأخر.التاليالموقعمن

ftp://ftp.jclark.com/pub/xml/expat1_2.zip
ھذهمراجعةيمكنالمعربھذاحولالمعلوماتمنولمزيد
الوصلة

http://www.jclark.com/xml/expat.html
DataChannel XJ Parser

xmlشركةمععملتاألعمالحلولبرمجیاتشركة
شركةتعدDataChannelمعربألنتاجمايكروسوفت

ھذاحولالمعلوماتأخرعلىالحصولمنيمكنكجافابلغة
.التاليالموقعمنلهإصدارأخرالمعرب

30
http://xdev.datachannel.com/directory/xml-parser.html

IBM XML4j
xmlالمعربإلىباإلضافةxml4jمتوفروھوالجافابلغةكتبوھو

شركةتقدمIBMوتطبیقاتأدواتمنعددا
التاليالموقععلىبالمجان

http://www.alphaworks.ibm.com
Apache Xerces

مشروعاللبرمجیاتXMLالتجريبیةبإصدارتهمازالBetaأيضاوھو
مؤسسةأيضاتوفرApacheلمعربأولیا

ولغةالجافابلغةكتب++Cھناوتجدهأيضابیرللغةوباستخدام
http://xml.apache.org/

: XMLفيطاءألخامعالتعامل
XMLمعرببواسطةاألخطاءمعالتعاملأيضاتمXMLتموكما
مستندداخلالمعلوماتمعالتعاملتحديد

. fatal errorsواألخطاءErrorوھىاألخطاءمننوعانفھناك
األخطاء

XML .معروفغیرالناتجيكونحیثھناعنھاتكلمناالتي
وقوانینلموصفاتانتھاكھيببساطةفاألخطاء
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xmlمعالجةفياالستمرارعدمالمعربعلىتحتمالتيفھي
أوالممیتةاألخطاءأماfatal Errorsمستند

يجعلخطأأيإنأيxml .ممیتخطأيسمىالھیئةمحكمغیر
مستند

المعرباتالخطاءتفادىولیسمجردقوتھامنتزيدالتيھي
مستنداتكتابةفيالصرامةفھذهxmlولكنھا
مناكثرمنمعهالتعامليمكنقیاسیةمستنداتكتابهتوحید

بعكسلغة.تشغیلمنصةمنواكثرمتصفح
يقوممتصفحاتجدقدمماالنصوصكتابةفيصرامةتوجدال

htmlحینفيالئقغیربشكلالصفحةبعرض
متصفحhtmlلغةظھورأسبابمنسببوھوXHTMLتعتبرالتي
.تريدكمايعرضھاأخر
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