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 التواصل مع القراء
 

 
  العزیز ،،،القارئ إلى

 
والتقنیة  ومن منطلق اهتمامها العام بعلوم الحاسب _ واإلنترنتللكمبیوتر حرصت الموسوعة العربیة 

على تقدیم هذه السلسة من _ واهتمامها الخاص بتقدیم هذه العلوم باللغة العربیة   
 أجود العربى الذى اعتاد على قراءة القارئ تحقق طموحات أن التى نتمنى اإللكترونیةالكتب 

.لمیة المطبوعات بكافة اللغات العا  
 

تطمح لتقدیم سلسلة من الكتب بمستوى عاٍل من _ من خالل هذه السلسلة _ الموسوعة العربیة إن
 طریقة الكتابة ،_  الذى لن یتحقق بدون مالحظاتكم واقتراحاتكم حول السلسلة الشيءالجودة ، 
...  الفنى خراجاإل والنحویة ، التنظیم والترتیب ، طریقة نشر الكتاب وتوزیعه ، اإلمالئیة األخطاء

 الخ
 
 

  المخصص لذلكاإللكتروني على البرید أراءكمننتظر سماع 
ebooks@c4arab.com 

 نرجو ذكر اسم الكتاب والكاتب والطبعة مع ذكر مالحظاتكم لنا
 

 تـــــــــــهانى الســـــــــــــــــبیت
 مشرفة الموسوعة العربیة للكمبیوتر واإلنترنت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ebooks@c4arab.com
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 .. بســــم اهللا الرحمــــن الرحیـــــم .. 
  

مجموعة من الدورات  ھي .. التعلیمیة الدورات
التي تقدمھا لكم الموسوعة العربیة؛ بدأنا بتقديمھا 

وھا " الدورات الصیفیة " مسمى  تحت في الصیف
 حرصنا على تقديم دورات في. ھي تعود من جديد 

مختلفة لنراعي أغلب االھتمامات كما  االتمج
 المتكررة، حرصنا على انتقاء الدورات المفیدة، غیر

بطريقة جادة تنقلك إلى الجو الدراسي في قاعات 
في بیئة  لكن الجامعة و صفوف المعاھد و

  ! ...كل ھـذا مجــانـــا !إلكترونیة
 مجموعة كذلك ساحة متخصصة لھا ضمن يوجد

العربیة للنقاش واألسئلة، ساحات الموسوعة 
  ... !ھنـــا تجدھا

 

 

كنت ترغب في  إذا !واستثمر وقتك معنا استفد
في الحاسوب  ثقافتك تطوير ذاتك و توسیع نطاق

أننا و ال تنسى ! فاستغل كل دقیقة واستفد معنا
 .والسرعة في عصر المعلومات

   

على  لالطالع األساتذة تناسبك، انتقل لصفحة التي اختر الدورة و الدورات لصفحة انتقل !اآلن ابدأ
تسّجل نفسك في إحدى  كي التسجیل لصفحة انتقل ،ّلذين سیلقون المحاضراتقائمة األساتذة ا

تطلع على  كي المراجع لصفحة انتقل. الدورات، لن تستطیع المشاركة في أي دورة قبل أن تسجل
على بعض  لتطلع الملتحقین انتقل لصفحة .الحالیة المراجع المقدمة من األساتذة بخصوص الدورات

نحن . ترسل لنا اقتراحًا أو طلبًا كي بنا اتصل انتقل لصفحة. المعلومات عن الملتحقین في الدورات
دورة محدود لذا ال تتأخر في التسجیل من  كل لكن الوقت محدود و عدد الملتحقین في! بانتظارك
    .فضلك
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 ....هذا الكتاب 
 

لموسوعة  باةلیس فى األصل أال دورة تم تدریسها فى ساحة الدورات التعلیمی
واإلنترنت ، وتم جمع تلك الدروس وسلسلة النقاش التى ربیة للكمبیوتر الع

دارت حولها هنا فى هذا الكتاب ، وتم وضع النقاشات على هیئة أسئلة 
 ،،،،،،،،،وأجوبة لكى یستفید الجمیع منها 

 
 

   : التعلیمیةالدوراتسلسلة كتب لذلك تعتبر 
 

  .أین عربیة خاصة بالمبتدإلكترونیة سلسلة كتاب أول •
 

  من مختلفألشخاص الناتجة فعًال من مشاكل حقیقة واألجوبة األسئلةالسلسلة الوحیدة التى تتبع نظام  •
 . مشكلة وكیفیة التعامل معهاألى عندك نوع من استعداد یهیئلدول ، مما األماكن وا

 
ار عن اى سفتفیمكنك االس  طوال العام ، ساعةتعتبر سلسلة الكتاب الوحیدة المدعومة اربع وعشرین •

 . عن طریق وضعها فى ساحة النقاش واألسئلة بالموسوعة مشكلة وحلها
 

إن هذا الكتاب هو من اجل نشر المعرفة وتوسیع التفكیر المنطقى األساسي ، االحتراف هو لیس الهدف  •
 فى حد ذاته، بل االستطالع واكتشاف الذات واإللمام الجید باألساسیات والمبادئ األولیة

 .ق طریق النجاح بكل سهولة ویسر من اجل ش
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 المحتويات :

 
 

     XXMMLLماذا قبل ماذا قبل : :   الدرس األول الدرس األول 

    --::وما حولھا وما حولھا     XXMMLLمقدمة إلى تقنیة مقدمة إلى تقنیة : : الدرس الثاني  الدرس الثاني  

    --::؟؟وفیما تستخدموفیما تستخدم  XXMMLLلماذا لماذا   :الدرس الثالث الدرس الثالث 

 وتكوينھا  وتكوينھا XXMMLLتابع منھجیة عمل مستندات تابع منھجیة عمل مستندات   :  الدرس الرابعالدرس الرابع
 ..الھرمي الھرمي 

 XXMMLL مقابل  مقابل HHttmmll :الدرس الخامسالدرس الخامس
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   الدرس األولالدرس األول

      XXMMLLماذا قبل ماذا قبل 
  

 وإمكانیتھا وقدراتھا الفريدة لكي XMLلقد قمت بكتابة ھذه السلسلة التي تصف وصف دقیق إلى تقنیات 
 ومعرفة المزيد عنھا وماذا يمكن أن يفعلوا بواسطتھا XMLتخدم األشخاص الذين يودون االطالع على لغة 

  .دة منھا وكیفیة االستفا

بأحدث التقنیات . فھي لغة مصممه لتفید كل من يبحث عن بناء وتصمیم مواقع إنترنت ذات أساس صلب  
وأيضا المبرمجین الذين يبحثوا عن لغة برمجة لإلنترنت وتبادل المعلومات واألشخاص الذين يريدون . لذلك 

 .استخدام تقنیات قوية العادة تصمیم موقعھم بسھولة 

  

  .XMLالعمل مع متطلبات 

 . موجود في معظم الحواسب XMLجمیع ما تحتاجه إلى استخدام 

  ) .Notepad(  برنامج تحرير نصوص عادى مثل المفكرة -

 . أو احدث Internet Explorer 5.5 مثل XML متصفح يمكنه استعراض مستندات -

  
 البیانات والملفات والنصوص ولغات  والدافع إلى تعلمھا نلقى نظرة على ھیئةXMLقبل التعرف على تقنیات 
 .الترمیز األخرى وتاريخھا 

فھناك نوعان رئیسان من . فلكي نفھم لغة الترمیز يجب علینا فھم كیفیة حفظ البیانات وكیفیة الوصول لھا 
 .الملفات النصیة والملفات الثنائیة.الملفات التي يفھمھا الحاسب 

  

 -:الملفات الثنائیة : أوال 

صفر و واحد ويتم التعرف علیھا وفھمھا بواسطة التطبیقات التي ) 1-0( عن سلسلة من البتات وھى عبارة
ونالحظ ذلك في عدم القدرة على قراءة ملف ما إال بواسطة التطبیق الذي صنع ألجله فمثال لو أرت . أنشأتھا 

 Microsoft Wordمج  على برناWord Perfectفتح مستند مكتوب بواسطة برنامج معالج كلمات ما ولنفرض 
فان الملف لم يفتح أو أنة يفتح بشكل غیر مناسب وذلك ألنة لم يعد للعمل على ھذا التطبیق باالختالف انه 

ولحسن الحظ فان معظم تطبیقات معالجة الكلمات الیوم تحتوى . صمم لكي يناسب العمل على تطبیق أخر 
 .ءه على معالجات أخرى على محوالت تستطیع فتح وقراءة الملفات التي تم إنشا
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بما أن بنیة ، أن المیزة الجیدة للملفات الثنائیة ھي سھولة فھم الشفرات الثنائیة من قبل الحاسب  
دات واألصفار فان قراءة الملفات الثنائیة ستكون أسرع من الحاسب ھي أصال بنیة ثنائیة تعتمد على الوح

 .قراءة ھیئات الملفات األخرى 

وقد يصل األمر إلى . وكما ذكرنا السیئة الوحیدة ھي عدم القدرة على فتح تطبیق تم بناءة على تطبیق أخر 
 مختلفة أو ضمن Platformعدم إمكانیة فتح وقراءة الملف في نفس التطبیق ولكن ضمن منصة تشغیل 

 .إصدارة سابقة لنفس التطبیق

 

 -:الملفات النصیة : ثانیا 

صفر و واحد ولكنھا  ) 1 - 0(فھیا أيضا تمثل سلسلة من البتات . الملفات النصیة تشبه أيضا الملفات الثنائیة 
 .یاسیة بحیث تشكل أرقاما على سبیل المثال تعمل مع بعضھا بصورة ق

1100001 

 ) .a( والذي يتم أيضا بحیث يمثل الحرف 97ھذه المجموعة من البتات تترجم بحیث تمثل الرقم 
 

وينتج عن ھذه الشفرات القیاسیة أن الملفات النصیة يمكن قراءتھا من قبل معظم التطبیقات ھذا باإلضافة 
 .ل البشر إلى إمكانیة قراءتھا من قب
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إذا قمنا بكتابة ملف نصي فان إي شخص في العالم يستطیع فھم لغة النص ويمكن قراءته بأي محرر نصوص 
 .ين فھو يساعد على مشاركة وتبادل المعلومات مع اآلخر. يفضله 

السیئة الوحید لھذا النوع من الملفات ھو أننا ال نستطیع تھیئة النص المكتوب بالطريقة التي نرغب بھا كما 
 .في الملفات الثنائیة فال نستطیع توسیط النص مثال أو تلوينه بلون معین أو نجعل النص مائال 

  

  

 -:تاريخ لغات الترمیز 

ھي سھلة الفھم بالنسبة للحاسب والحظنا أيضا میزات الملفات النصیة ف، لقد الحظنا میزات الملفات الثنائیة 
فھي قابله للتشارك وتبادل المعلومات بشكل واسع ألیست صفقة رابحة لنا أن توجد ھناك ھیئة ملفات 

تجمع بین قابلیة تبادل المعلومات الواسعة التي توفرھا الملفات النصیة باإلضافة لفعالیة وإمكانیات التخزين 
 .لقوية التي توفرھا الملفات الثنائیة ا

  

فمنذ أن توفرا الحاسب أما المبرمجین وھم يبحثون عن طرق لتبادل . أن ھذه الفكرة لیست جديده 
 SGMLالمعلومات بین مختلف األنظمة والبرامج وكخطوة أولیة لذلك ظھرت لغة الترمیز المعممة القیاسیة 

 وھى اختصارا إلى

  Standard Generalized Markup Languge مثل .  كانت تلك عبارة عن لغة نصیة تستخدم لترمیز البیانات
 Self Describingالملفات الثنائیة ولكن بطريقة تشرح نفسھا بنفسھا وھو ما يعرف بالملفات ذاتیة الوصف 

فھیا تحتاج إلى الكثیر من . وھذه اللغة احتلت موضعا مرموقا في العديد من أنظمة إدارة البیانات الكبیرة 
 .االعتبارات عن ترمیز البیانات الضخمة ونتیجة إلى ذلك أصبحت لغة معقدة جدا ولكن من التعقید تأتى القوة 

  

 HTMLھي لغة ترمیز النصوص المتشعبة ، نشق من ھذه اللغة والجدير بالذكر أن التطبیق األفضل الذي ا
 . تستخدم كلغة ترمیز عالمیة إلظھار المعلومات وربط أجزاء المعلومات المختلفة مع بعضھا  وبحیث

ي وصف النصوص و إمكانیة ربطھا بصفحات شبكة  وطريقة عملھا وإمكانیتھا فHTMLفال نتحدث كثیرا عن 
 من المحررات لكتابة الوصف الخاص بھا و إمكانیة عرضھا على إي نوعوسھولة عملھا واستخدام إي . أخرى 

 .نوع من متصفحات الشبكة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

  و االسئلة النقاش
  

 

 ) ھكذا قلت) m.word نامجوطبعًا لن أستطیع فتحه ببر word perfect لدي ملف تم بناءه ببرنامج
 فتح ھذا الملف ببرنامج ھل أستطیع .xpھذا إصدار جديد ولیكن m.wordولكن لنفرض أن برنامج

m.word  مثًال97أو 2000ولكن إصدار  

 . لغات ترمیز موحده طبعًا نظیر التطويرات الكبیرة التى تقوم بھا المبرمجین لتوحید العمل واعتماد
التى تقوم بتحويل ھیئات النصوص الى ھیئات  یر من المحوالت المدمجة بالمحرراتبالضافة الى العدد الكب

 . اخرى
 . قد تم فتحة قد تجدين نتیجة لذلك ان الملف

 

ھى .. txt. االمتداد مثل الملفات ذات plain text ھل الملفات النصیة ھي الملفات التي تحوي 
 كذلك؟

 ،doc or .rtf. والفورمات المصاحب له، مثل وي النصبینما الملفات الثنائیة ھي الملفات التي تح
 !فھمي صحیح؟ إن شاء اهللا يكون

 
 %100 كالمك مظبوط  تمام

 

فیتم ترجمة ھذا الرقم  ... (79(البتات كما فھمت انھا تترجم االرقام الى اعدادصحیحه فمثال رقم  
 . ( a)  ھذا الى حرف

 الترجمة؟ سؤالي كیف تتم عملیة
 

 ؟ مت ھذه النقطة وسبق ان عملتھا في االكسیل باحد الدوالبمعنى انني فھ
بالملفات  ولكن ھل الحاسوب ھو الذي يقوم بعملیة الترجمة من رقم الى حرف والذي شرح

  النصیة؟
 

الشیفرة األمريكیة القیاسیة لتبادل المعلومات ثم يتم  وھو ASCII الى مايعادلة بنظام a يتم تحويل الحرف
 . النظام الثنائى وھو النظام الذى يفھم الحاسب الى ASCII تحويلة من نظام

  , فالیك ھذا المثال عملیا
 فمثال حرف .وھو معرف مسبقا.  حرف 256الى ما يعادلة فى جدول االسكى المكون من  a تحويل الحرف بعد
a  97ھنا يساوى الرقم . 

 . اسب بالطريقة التالیةالثنائى الذى يفھمه الح وتتم عملیه تحويل ھذا الرقم الى النظام
 التالى  بشكل2وھى قسمة الرقم على 

 1= خارج القسمة  48 = 97/2
 0= خارج القسمة  24 = 48/2
 0= خارج القسمة  12 = 24/2
 0= خارج القسمة  6 = 12/2
 0= خارج القسمة  3 = 2 /6
 1= خارج القسمة  1 = 3/2
 1= خارج القسمة  1 = 1/2

 
 1100001المفاتیح مساوى للرقم الثنائى  لوحةفى  a فبتالى يصبح الحرف

 .اقصد ارجو ان يكون فھمت ماذا
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 ثنائیة؟ ما تصنیفھا ھل ھي ملفات نصیة ام aspملفات الجافا سكريبت والسي جي اي و
على  ملف ثنائي بما انه يحتوي على نص وفي نفس الوقت html وھل نعتبر ملف مثل

 ؟ ذا لم يكن كذلك فماذا نصنفهالتعلیمات التي تحدد طريقة العرض؟ وا
 

فلماذا نطلق او نربط ھذا النوعین من  نحن تحدثنا عن نوعان من الملفات وھم النصیة والملفات الثنائیة
واو غیرھا فكلھما ملفات نصیة النك  PHP او HTML كان اللغه الملفات بلغات البرمجة حیث ان ال عالقة بین ان

اى انك لم  NotePad حررات للنصوص تتعامل مع البیانات بصورة نصیة مثلداخل م قمت بكتابتھا بطريقة نصیة
البرامج التى  بالرسال اى معلومات اخرى تخص النص مثل لونة وال حجمة وال موقعة مثال ما يحدث فى تقم

 . MS word مثل WYSIWYG تعمل بنظام
 اقصدة ارجو ان تكون تفھمت ما

 

أنھا في الملفات  ة عنھا في الملفات النصیة ألنك ذكرتھل تختلف البتات في الملفات الثنائی 
الثنائیة ما دامت غیر  النصیة قیاسیة؟ و اذا كانت كذلك كیف يفھمھا الحاسب في الملفات

 قیاسیة و تختص بكل برنامج؟

  ال يوجد اختالف البتات ھى بتات
 (صفر و واحد ) الحاسب ال يفھم غیر لغه واحد وھى للغة االله

 . وبالتالى يفھمھا الحاسب بسھولھا لثنائیة تترجم الى ھذه اللغة فى المرحلة االخیرفالملفات ا

 

 : استفسار آخر بخصوص البتات 
بترجمة النص الى بتات و يضیف له  البرنامج أو التطبیق الملف الثنائي، يقوم عند حفظ ھل  

 نما يقوم البرنامجخاصة بالتنسیق فلذلك ال يستطیع برنامج آخر فھمه و فتحه، بی معلومات
الى  المستخدم لكتابة الملف النصي بتحويله أوال الى بتات و من ثم الى أرقام األسكي ثم

 ؟ الحروف و األرقام
 عكس الملف النصي؟ لماذا ذكرت أنه من السھل على الحاسب قراءة الملف الثنائي على

بالتعامل مع ملفات تم   بعض التطبیقاتالبتات فتتم العملیة كما ذكرتى وبفضل المحوالت المتطورة قد تنجح
 . انتاجھا بواسطة تطبیقات اخرى

 
الحاسب مع الملفات الثنائیة النھا ھى لغة الحاسب التى تترجم جمیع التطبیقات  اما بخصوص سھولة تعامل

 .اللغة الى ھذه
 

یة فايھم اسھل للتخاطب اللغة الیابان فمثل انتى تجدين التعامل مع اللغة العربیة وقد ال تجدين التعامل مع
 لغه البتات صفر و واحد فالحاسب لغه االم ھى. بالتاكید اللغة االم لكى 

 

   

 

  تم نقاش الدرس االول بحمد اهللا

 



 10 

  الدرس الثاني  الدرس الثاني 

    --::وما حولها وما حولها     XXMMLLمقدمة إلى تقنیة مقدمة إلى تقنیة 
  

  

وھى تستخدم في  XML التي يرمز لھا باالختصار eXtensible Markup Languageلغة الترمیز الموسعة 
 . التي تستخدم لكیفیة عرض البیانات على المتصفح HTMLوصف وتخزين وتنظیم البیانات بخالف لغة 

وعلى الرغم من . صلح لتبادل المعلومات عبر الشبكة  وذكرنا إنھا لغة معقدة ال تSGMLتحدثنا سابقا عن لغة  
أنھا لغة لوصف البیانات على المتصفح وال يمكن استخالص معلومات معینة حول شخص ما ولسبب قصور لغة 

HTML في قدرتھا على وصف أنواع محددة من المعلومات دعت الحاجة لوجود لغة تحقق ذلك وھى لغة 
ھذا . ومتوافقة بصورة كبیرة مع ھذه اللغة SGMLأيضا مشتقة من لغة  وھى لغة XMLالترمیز الموسع أو 

 . SGML فأنة يتبع أيضا مصطلحات وتعابیر لغةXMLيعنى إن أي مستند يتبع مصطلحات وتعابیر لغة 

 تصف مجموعة من التعابیر التي XML لیست لغة في األصل فا XMLوھنا يجب مالحظة شي ھام أن لغة  
اسم شخص ما وانك تريد تستخدمھا لبناء لغاتك الخاصة على سبیل المثال لنفترض أن لدينا بیانات حول 

 .تبادل ھذه البیانات مع اآلخرين يمكنك تمثیل ھذه البیانات في ملف نصي بالصورة التالیة

  

Emad Adly 

 . بھذا الشكل HTMLأو بصیغة 

  

 . بالشكل التالي XML البیانات في يمكن تمثیل ھذه

  

 تسمیان بالغات ذاتیة الوصف الن البیانات يمكنھا بسھولة معرفة أن ھذه XML وSGMLذكرنا سابقا أن لغة 
> last<و بیانات أخرى تسمى >first< لشخص ما وأيضا ھناك بیانات تسمى Nameالمعلومات تمثل اسم 

 .يجب آن تكون ذات معنى طبعا المعنى يدل على محتوى المعلومة بداخلھا 
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 فیمكنا فتح ھذا الملف بواسطة متصفح اإلنترنت لديك بشرط name.xmlاسم لو قمنا بحفظ الملف السابق ب
 . وسوف يظھر بھذا الشكل 5.5أن ال يقل عن 

 

 حول كیفیة العرض فان المتصفح قام  السابق ال يحتوى على إي معلوماتXMLوبالرغم من أن ملف 
باستعراض الملف بصورة لطیفة وبتنسیق لونى مختلف وأيضا البنیة الشجرية التي فھمھا المتصفح وترجمھا 

وھذه الطريقة مفیدة جدا عندما يكون الملف كبیر > name<بجانب البند ) -(أيضا وذلك بالنقر على الرمز 
 .الحجم 

  

البیانات لكي تظھر بھذا التنسیق الموجود ولكن ھذا ما يقدمه لنا متصفح اإلنترنت ونالحظ أننا لم نقم بوصف 
 افتراضیة مبیتة داخلة مما يمكن المتصفح من عرض إي مستند Style Sheetفلھذا المتصفح ورقة تنسیق 

XML وفق ورقة التنسیق ھذه . 

 األسباب التي تدفعنا وبھذا قد عرفنا مقدمة بسیطة إلى ھذه اللغة وفى الدرس القادم سوف نتحدث عن
  .لتعلم ھذه اللغة

  

مثلھا مثل لغة .  قابلة للعرض XML تتطلب منا بعض القوانین المحددة لكتابه وثائق XMLوالجدير بالذكر أن لغة 
HTMLب دراية بطريقة كتابه الـ  فیھا أيضا تتطلTags الخاص بھا . 

 - :Parsers  XMLمعربات لغة 

  

يعود ذلك إلى .  يمكننا الوثوق من سھولة استخالص المعلومات XMLإذا اتبعنا القوانین المحددة وفق لغة 
 واستخالص المعلومات من تلك XML وظیفتھا قراءة عبارات Parsersوجود برمجیات تسمى بالمعربات 

 .عبارات ال

 . XMLوھى تستخدم في برامجنا للتعامل مع مستندات 

في الماضي . فالیوم افضل من األمس .  XMLفال داعي للقلق حول كیفیة استخالص المعلومات من ملفات  
وقبل استخدام ھذه المعربات كان يتحتم علیك القیام بالكثیر من العمل لبناء قوانین تحكم ھذه المعلومات 

 -: ملفا كما يلي XML يمكنك فقط إعطاء معرب لغة XMLع صیغة ولكن اآلن م

  

سیقوم المعرب باستخالص البیانات من ھذه الشفرة وسیخبرنا بأن ھناك بندا للبینات باسم وأن المعلومة 
 . معرفة أي قوانین حول موضع االسم من البیانات XML وال يتحتم على معرب Emad لھذا البند ھي المرفقة
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 XML مھما كان نوعھا ال تؤثر في عمل المعرب فان كنت كتبت شفرة XMLأن الشفرة المكتوبة بلغة 
وحتى إذا كان . ب باإلنجلیزية أو بالعربیة أو بأية لغة أخرى فجمیعھا يمكن قراءتھا وفھمھا بنفس المعر

 .الشخص الذي كتبھا ال يعرف شي عن ھذه اللغة 

  

 لغة مرنة بدرجة كبیرة فھي تھدف إلى أن تكون األساس للغات تبادل المعطیات المختلفة خاصة XMLلغة 
 .عبر اإلنترنت فھي تجعل من تشارك الملفات والمعلومات على اإلنترنت وتبادلھا مسالة سھله جدا

 

 - :Extensibleع الترمیز الموس

  

 فیمكننا أن نشكل البیانات بالطريقة التي XMLباعتبار أنة يمكننا التحكم بصورة كاملة في تكوين مستندات 
 .تحلو لنا 

 .أو قررنا عدم احتیاجنا لمرونة اكبر في المثال السابق فنقوم بكتابة الشفرة بالطريقة التالیة 

  

. يتوقف ذلك على الطريقة التي تمكن برامجنا من استخدام ھذه البیانات . أنت حر في طريقة تمثیل البیانات 
 .فاختار ما يناسب احتیاجاتك .  فیمكنك القیام بذلك xmlأما إذا أردت استخدام المرونة المتوافرة 

 فان أي شخص يستطیع ترمیز البیانات Extensibleا جاءت تسمیة ھذه اللغة بالترمیز الموسع أو من ھن
 .نفسھا بأي طريقة باستخدام ھذه اللغة 

 عندما يستخدم األشخاص نفس XMLة من لغة ولكن يجب أن نأخذ بالحسبان أنه تكمن االستفادة الحقیقی
 .الھیئة لتمثیل البیانات الشائعة الن ذلك سیسمح بتبادل المعلومات بصورة اكبر واسھل 

  

فعال سبیل . ھناك فعال العید من المشاريع للوصول إلى مفردات قیاسیة ألنواع البیانات الشائعة االستخدام 
 XML وھى مفردات SVG أو Scalable Vector Graphics   ة للتوسعالمثال لغة الرسومیات الشعاعیة القابل

 .التي تمثل قاعدة أساسیة لتمثیل الرسومیات ثنائیة البعد 

 . لوصف الرياضیات كقاعدة أساسیة التصال اآلالت ببعضھا البعض XMLوھى مفردات MathML  ولغة

 داره المعلومات الكیمیائیة  ألXML ھي مفردات CMLأو Chemical Markup Language  ولغة الترمیز الكیمیائیة

 والمستخدمة في بناء مواقع يمكن تصفحھا باستخدام الھواتف وھى لغة ترمیز الالسلكي WMLوأيضا لغة 
  الخلوية 
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 خاصة بنا XMLجاالت أخرى تجعل من كتابة البیانات باستخدام وھناك الكثیر من المفردات المتخصصة في م
 . مع البرمجیات األخرىXMLإال إن استخدام المفردات القیاسیة يساعدك على زيادة توافقیة مستندات 

  

  ؟XMLمما تتكون لغة 

  

 .  عائلة خاصة بذاتھا بعضھا ما يزال في قید التطوير في سنواته األولى XMLتعتبر تقنیة 

 ھي القاعدة األساسیة التي تبنى علیھا XML 1.0النسخة . كل فرد في ھذه العائلة موصفاته الخاصة ول
XML فھي تصف التراكیب التي يجب على مستند XML اتباعھا وكذلك القوانین التي يجب على معربات XML 

 .DTDs  تطبقھا باإلضافة إلى تعاريف أنواع المستندات

  

 XML وھى لغة االستعالم لعنونة األقسام في مستند XMLوھى أيضا جزء ال يتجزأ من تقنیة Xpath  لغة
  .XMLفھي تمكن التطبیقات من إيجاد معلومات محدده ضمن مستند 

  

 ويمكن العوض   البسیطة XML أيضا وذلك في حاالت استعراض مستندات XMLضمن عائلة CSS  تدخل لغة
عقدة وھى تتضمن تحويالت خاصة تسمى ھذه  وذلك في الحاالت المXSL  عنھا باستخدام لغة

بإضافة إلى أسلوب . إلى أنواع مستندات أخرى XMLوالتي تستخدم لتحويل مستندات  XSLT التحويالت
 .عرض المعلومات 

  

 مع بعضھما البعض بصورة مشابھا XML ھما لغتان تستخدما لربط مستندات XPointer  وXLink  األختان
  .HTMLللوصالت التشعبیه في مستندات 

  

  

 ھو معروف جیدًا لمن XML ھذا النوع من عائلة DOMأو  Document Object Model نموذج كائن المستند
 . قبل ذلك Document.writeألم تمر علیك جملة   JavaScript  وDHTMLتعامل من قبل مع لغة 

 التعديل داخل   برمجة أخرى مع إمكانیة اإلضافة والحذف مع لغاتXMLفھذا الكائن يمكنه ربط مستندات 
 . بواسطة لغتك المفضلة XMLمستندات 
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  األسئلة و النقاش

 :المثال لدي تساؤل حول التقنیات الموجودة في عائلة الترمیز الموسع، فعلى سبیل
يعني ذلك  عض، ھللوصف الرياضیات كقاعدة أساسیة التصال اآلالت ببعضھا الب MathML لغة  

بمعنى أن تكون ! البعض؟ أن ترمیز البیانات باستخدام ھذه اللغة تقرأه اآلت التي تتصل ببعضھا
 !االتصال المرمزة بھذه اللغة؟ اآللة أو برنامج فیھا قادر على نفسیر واستخالص بیانات

 ؟؟  WML و CMLنفس الشئ بالنسبة لـ

ولكنھا تم  XML اى انھا تتبع نفس قواعد XML مشتقة منكلھما لغات  WMLو CMLو MathML بالنسبة لـ
وتوحد العمل مع مستعملیھا  كي تسھل.تحديد مواصفاتھا القیاسیة لكى تتناسب مع الھدف من استخدامھا 

العناصر والصفات المحدده التى تصف اشیاء  بصورة قیاسیة موحدة متفق علیھا مسبقاذلك بتخصیص بعض
 .ةمعینة ذات اھمیة لكون اللغ

إمكانیة اإلضافة  مع لغات برمجة أخرى مع XML فھذا الكائن يمكنه ربط مستندات: "انت كتبت
 " بواسطة لغتك المفضلة XML والحذف التعديل داخل مستندات

نفس البیانات من  فھل نستطیع التعامل مع C# يعني لو انا ابرمج بالجافا و صاحبي يبرمج بالـ
 ؟ XML خالل الـ

 XML ملفات فاى لغة يمكنھا التعامل مع ھذا الكائن تسطیع التحكم فى DOM تحدثت عن الكائن
ولكن تستطیع فعل ذلك ببساط  بواسطة لغات مختلفة XML لیس معنى ذلك انك التستطیع االتصال بملفات

 .الى اخرى بواسطة بعض القوانین الخاصة التى تخلتلف من لغه برمجة

برنامج وكل برنامج مبرمج  ذاتھا في أكثر من xml انك استخدام ملفاتوللتأكید أحب أقول وبالتجربة أنه بإمك
 بلغة مختلفة

 : ھذه بعض األسئلة
 فقط؟ ولم يعرض األسم المكتوب لماذا عرض المتصفح الملف -1

 . وتنظیم البیانات تستخدم في وصف وتخزين XML الن لغة
فالوضع االفتراضى لة ان يظھر بھذا . انات البی والمتصح لم ياخذ منك اى تعلیمات يستعملھا فى كیفیة عرض

 . الشكل
  . عرض ھذه البیانات ولكن لك شخص غايتة فى شكل

 بالطريقة المرغوبة. المتصفح  سنتعرف فى درس اخرى كیفیة التحكم فى عرض البینات على
 . ھذا مجرد مثال للتوضیح فقط

 
  الشجرية؟عرض الملفات بتنسیق لوني وبالبنیة  xmlھذه وظیفة ال ھل -2
لماذا  اجابة السؤال االول ستفید فى ھذا السؤال ولكن انتظرى ايضا الدرس القادم فھو يوضح لك اعتقد

 XML نستخدم
 

 للمتصفح؟ ھل من الممكن تغییر الورقة اإلفتراضیه -3
 .المتصفح بالتاكید طبعا وذلك عندما تتحكم فى طريقة عرض البیانات على

 
 المتصفح؟ قوم بھاالمعربات ھل ھي عملیة ي -4

االنترنت وتوجد معربات كثیرة اخرى يمكن  توجد انواع عديد من المعربات منھا المعرب الموجود داخل متصفح
 .الرابع التعامل معھا سوف اشرحھا بالتفصیل فى الدرس

 ؟ xml؟ ماھي فائدتھا؟ وھل لھا عالقة بRSS ماھي 
  م العناوين الضخمة لمواقع االخبارلوصف وعرض قوائ XML فھیا مشتقة من RSS بخصوص اما
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   الدرس الثالثالدرس الثالث

    --::؟؟وفیما تستخدموفیما تستخدم  XXMMLLلماذا لماذا 
   

ا ما  ھي تقنیة حديثة وفى دور التطوير حالیا وھى كما عرضنھا سابقا في ھذه السلسلة وعرفنXMLتقنیة 
 .سوف نوضح ھنا ما الذي تقدمه لنا ھذه اللغة  .XMLھي 

  

فلماذا نستخدم كل ھذه .  يجب علینا معرفة أشیاء وتعلیمات كثیرة XMLتعرفنا سابقا أن لبناء مستندات 
. ألیس من السھل وضع بعض القوانین لمثال مستند األسماء السابق شرحه في الدرس السابق . األمور 

خیر يأتي بعد واالسم األ، ونضع بعض المعايیر لذلك فمثال يمكننا القول أن االسم األول يبدأ عند بداية الملف 
 .بھذه الطريقة يمكن لتطبیقنا أن يقرا بیانات االسم األول بصورة منفصلة عن االسم األخیر . الفراغ األول 

  

 .لنفترض إننا نريد إضافة االسم األوسط لمثالنا فیصبح ھكذا : ولتوضیح ذلك 

  

Emad Adly Faik 

  

ننا تعديل القانون السابق بحیث إن كل شي يأتي يمك. وأيضا عند إضافة ھذه العملیة ال يوجد إي مشكالت 
 .وما يأتي بعد الفراغ الثاني يمثل االسم األخیر ، بعد الفراغ األول وقبل الفراغ الثاني يمثل االسم األوسط 

 .ولكن ماذا لو قابلنا اسم كالتالي ، إلى اآلن يمكننا تمثیل البیانات باستخدام ھذا القانون وتنفیذه برمجیا 

  

Emad Adly Faik Gabala 

  

ھنا يصبح القانون اكثر تعقیدا وعلما إن البشر تستطیع تمیز االسم األوسط من . اآلن لدينا اسمین أوسطین 
االسم األول من االسم األخیر بسھولة فانه من الصعب برمجة ذلك بطريقة منطقیة بحیث يمكن الحاسب من 

 .تمیز ذلك بسھولة 

  

عندما يواجھون مشكله من ھذا النوع يتصرفون لوضع قوانین صارمة بدال من لألسف فان معظم المبرمجین 
 يمكن لمطوري البرامج أن يقرروا أن  فالمشكلة األسماء كما سبق. التعامل مع البیانات المعقدة كما ھي 

 .للشخص الواحد اسم أوسط واحدا فقط وال يمكن للتطبیق قبول أكثر من ذلك 
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تطبیق ولكن ھو يسلط الضوء حول األسباب الجوھرية التي أدت لظھور لغة فالمثال السابق لیس صعب ال
XML . وفى كل طريقة من الطرق نظام . فالمبرمجین يستطیعون تنظیم بیاناتھم بعدد غیر محدد من الطرق

 XMLخالص المعلومات التي نحتاجھا باستخدام لغة معین الست

  

  . XMLإلى ھنا قد ذكرنا مثال بسیط جدا لتوضیح ابسط األشیاء التي تدفعنا كمطورين إلى الدخول إلى عالم 

وحتى إن كان ھذا المثال غیر مفھوم للمرة األولي فال تقلق سیمكنك التمیز والتوسع اكثر عند البدء في 
 .XMLتشغیل وكتابة مستندات 

 

 العمل على إي منصة تشغیل فھیا لیست مخصصه للعمل عن نظام عین مثل في XMLكما يمكن للغة 
Visual Basic  فیمكنك استخدامھا على إي نظام تشغیل حالي أو . مخصص للعمل على منصات ويندوز

 .سوف يظھر مستقبال 

 Web  ھو تقلیص زمن التحمیل على خادمات الشبكةXMLفمن األشیاء الرائعة عند استخدامك لـ 
Server  باإلضافة إلى عملیات إرسال واستقبال كمیات ضخمة من المعلومات بین جھاز الزبون والخادم. 

 htmlإلى ملفات   XMLھي إمكانیة تحويل ملفات XMLمیلة في التعامل مع ملفات وأيضا من المیزات الج 
أو أن تعرض مباشرة عبر المتصفح بواسطة  . XSLT ه لعرضها بشكل جمیل على المتصفح وذلك بواسطة محوالتبسهول

  .  كما في المثال األولcssورقة التنسیق 

لذلك فھو يسمح للكائنات الموجودة على جھاز ما باستدعاء  RPCفهیا تستخدم بروتوكول . ءات البعیدة استدعاء اإلجرا 
 .الكائنات الموجودة على جھاز أخر للقیام بعمل ما 

  

التي ستظل ساخنة لفترة . ال التجارة اإللكترونیة أحد المواضیع الساخنة حالیا في اإلنترنت أما في مج
 .فمعظم الشركات الیوم تقر بضرورة ربط عمالئھا معھا عبر اإلنترنت بد من استخدام الطرق التقلیدية .طويلة 

 ھي التقنیة األفضل لذلك xmlفكلما احتاجت شركة ما إلرسال بیاناتھا إلى جھة أخرى عبر اإلنترنت فان 
 . باعتبار أن الھدف من وراءھا ھو تبادل المعلومات والتشارك علیھا 

 .ھاالفائدة التي نرجو XMLفھناك الكثیر والكثیر من األماكن التي تقدم لنا فیھا تقنیة 
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  و االسئلة النقاش
 

ھي  xml وان تقنیة عبر االنترنت  بیاناتھاوإرسالانت ذكرت باخر سطر ان الشركات تحتاج لتبادل 
تكفي لوحدھا ام ان انھا  االفضل ھل معنى ھذا انھا ضرورية لمواقع التجارة االلكترونیة؟وھل

 ؟ تحتاج ايضا لقواعد بیانات ولغات ويب معھا

اللغات التى يجید  ف القدرة على انتاج تطبقات وبرمجیات من شخص الى اخرى بناء على قدراته وتنوعتختل
 . التعامل معھا

  . XML انك يمكنك بناء منتدى حوار كامال بواسطة ولو تحدثنا عن قدرات اللغه فاستطیع ان اقول لك
 XML على% 90ضخم جدا معتمد بنسبة Project وھو لمنتدى حوار analysation ولدي

 

 صحیح؟ ماھي اال عباره عن صفحات تعرض فیھا ملفات xml قلت ان لغه
 ؟؟ aspو htmlو xml ما الفرق بین وسؤالي ھو 

 . لوصفك لھا بانھا مجرد صفحات XML انك تظلمین لغة
تعتبر تقدم ھائل يستفید منه كل مبرمج ومطور كان يعانى من قصور فى ھذا  فھیا. ھى تقنیة قوية جدا 

  .الجانب
 .لكن سوف تحتاجھا فى القريب XMLاالن الحاجة ل يبدو انك لم تجد حتى

 
  ASPو HTMLو XML بخصوص الفارق بین اما

Asp فى المقارنة بین لغة برمجة موجة للويب وھى خارجة عن وضعھا HTML وXML النھم لغات ترمیز  
  فى ھذه الدورة بعنوان يوجد درس XMLْو HTML اما عن مقارنة

HTML مقابل XML يوضح لك الفرق الجوھري بینھم. 

 data and تحوي في التطبیقات بمختلف أنواعھا لكونھا ملفات نصیة XMLفي نظري تكمن حاجتنا لـ
metadataعالوًة على إمكانیة اعتبارھا ، small database مقارنة بنظیراتھا الكبیرة تحل مشاكل كثیر  

على ھذه التقنیة وأن  يكفي أن نعرف أن كل ھذه البیئة قائمة net. ئةفي بی xmlوغیر ذلك الكثیر يلحق الـ
 .البیانات قائم علیھا أيضًا كوسط انتقال longhorn الويندوز الجديد

  امكانیاتھا كثیرًة أيضًا xmlونفس الشئ بالنسبة لبرمجة الويب، 
 Solutions Language  ) لغة الحلول( فھى
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   الدرس الرابعالدرس الرابع

 . .  وتكوینها الهرمي  وتكوینها الهرمي XXMMLLجیة عمل مستندات جیة عمل مستندات منهمنه
   

 وكیفیة بناء البیانات وكیفیة تمثیلھا في مستند XMLسنناقش الیوم التركیب الھرمي الذي يكون مستندات 
XML  

عندما نكون أمام كمیة معلومات ضخمة أو حتى متوسطة الحجم فمن األفضل تجمیع ھذه           -
 .وع واحد مع بعضھا البعض بدل من تمثیلھا كما ھي المعلومات التي تنتمي إلى موض

  . نعطى مثال لكي توضح الصورة  

مثال ھذه المنتدى مجزأ إلى مجموعة من األقسام والمواضیع الفرعیة التي تتبع موضوعات فرعیة والتي تتبع  
 عبارة عن ردود بدورھا مواضیع رئیسیه باإلضافة إلى تقسیم الموضوع الواحد إلى مجموعة من الفقرات وھى

 .فذلك يسھل من عملیة استخراج المعلومات . األعضاء 

 Object ھذا النموذج منذ سنوات عدة باستخدام بنیة بینات تسمى  فنجد مطوري البرمجیات تستخدم 
model أيضا في لغة .  أو نموذج الكائن وھى مرتبطة مع بعضھا بتسلسل ھرميXML تجمع البینات في 

 .االبن /  أو األب Parent / Childود في المستند تتبع بعضھا البعض بعالقات تسلسل ھرمي فالبن

 . وھى أجزاء منفردة من المعلومات elementsوھذه البنود تسمى بالعناصر 

  

 .نأخذ مثال االسم السابق شرحه ونمثله بطريقة ھرمیة كالشكل التالي

 

 <First > والبنود <Name > ھو ابن للبند <First > والبند <First > ھو أب للبند <Name >نالحظ أن البند 
 <Name >جمیعھا انساب لبعضھا البعض الن جمیعھم أبناء للبند  <Last >  و<Middle >و

تسمى ھذه  .<First > يمثل ابنا للبند Emad للعنصر الذي ينتمي له فالنص ونالحظ أيضا أن النص ھو ابن
 وجمیع Branches فكل جزى من الشجرة يحتوى على أبناء تسمى بالفروع Treeالبنیة من البینات بالشجرة 

 Leavesاألجزاء التي تحتوى على أبناء تسمى باألوراق 
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 : نقول  إذا

Element Content 

 الن ھناك عناصر تنتمي له ولیس مجرد نص فإنه يعتبر محتوى element contentيعتبر  <Name >العنصر 
  .عنصر 

Simple Content 

 . ألنھا تحتوى على نص فقط Simple Content ھي محتوى بسیط <Last >و<Middle > و <First >العنصر 

  

Mixed Content  

ص في تلك الحالة فان للعناصر تلك محتوى أيضا يمكن للعناصر أن تحتوى على عناصر أخرى وعلى نصو
 . على سبیل المثال Mixed Contentمختلط 

 

  ثالث أبناء<parent >نالحظ في المثال ھذا أن للبند 

 Computerيحتوى على النص ،، نص 

  وھو عنصر ابن أيضا<em >،، عنصر 

 arabنص أخر يحتوى على النص ،، نص 

 .فیمكننا أالن تمثیل ھذا المثال ببنیة شجرية ھكذا 

 

تمثیل الھرمي للبنود والعالمات فیما بینھما فأنك حینما تفھم ذلك ستتمكن نرجو أن تكونوا تفھمتم كیفیة ال
  XMLمن فھم طبیعة لغة 
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 -: وقواعدھا XMLمنھجیة عمل  

 

 TTaaggss  aanndd  TTeexxtt  aanndd  EElleemmeennttss                                                       اللواحق والنصوص والعناصر  اللواحق والنصوص والعناصر     ))11

بارة عن كلمة أو مصطلح موضوع بین رمزي إحاطة ھي ع) Tag ( الالحقة أو ما يطلق علیھا البعض والوسم  
 في Elements بینما يمثل اسما لعنصر HTMLيمثل رمزا معرفا لتنسیق ما وذلك في مستندات   > <

        XMLمستندات 

 ........مثل مثل 

  

 تعرف األولى الحقة البداية   تأخذ الطابع الزوجي فكل الحقة لھا الحقة مقابله لھاTag  وكما تالحظ فان الـ
Start Tag    وتعرف الثانیة بالحقة النھايةEnd Tag .  االختالف بین االثنین ھو أن الحقة النھاية تحتوى على

 .” /“الرمز 

  

 وبالتالي Element الحقة البداية والحقة النھاية نسمى بالعناصر  جمیع المعلومات الموجودة بینXMLفي 
 .فان 

  

< first>ھي الحقة بداية  

< /first> ھي الحقة نھاية  

< firest>Adel< /first>ھو عنصر  

Element Content
  Element content الواقع بین الحقة البداية والحقة النھاية يسمى بمحتوى العنصر النص

  
PCDATA

إذا  وذلك PCDATA الواقع بین الحقتین عبارة عن بیانات ويعرف في ھذه الحالة ببیانات الرمز المعرب المحتوى 
 PCDATA فھو <middle >  احتوى ھذه العنصر على معلومات نصیة مثل العنصر

  
Root Element

مثل عنصر يحتوى على مجموعة ي فھو<name/ > وانتھاء بالالحقة <name >   ككل بدء بالالحقة المستند 
 Root Element من العناصر وھنا نطلق علیه عنصر الجذر
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 قوانین العناصر

-Well محكمة الھیئة XML الخضوع لھذه القوانین كي تشكل فعلیا مستندات XMLيجب على مستندات 
formed XML Documents  

 .لكل الحقة بداية الحقة نھاية مماثلة لھا          -

 .ال يمكن للواحق أن تتداخل          -

 . على عنصر جذر واحد فقط XMLيحتوى مستند          -

 Case-Sensitiveحساسة لحالة الحروف  XMLلغة          -

 .ال تتجاھل المساحات الفارغة في مستنداتھا  XMLلغة      -

 -:أسماء العناصر  

،  كما في معظم اللغات   تحتوى على أسماء محجوزة توفر لك الحرية في تسمیة العناصر فھي الXMLلغة 
 -:ولكن يوجد مجموعة من القوانین التي يجب مراعاتھا . فھي لديھا مرونة كبیرة في اختیار األسماء 

ولكن ال يمكن   )_(underscoreيمكن لألسماء أن تبدأ بأحرف التینیة أو غیر التینیة أو أن تبدأ بالرمز          -
 . أو بعالمة ترقیم أن تبدأ برقم

 "   ." و   "_ "  بعد الحرف األول يمكن لألسماء أن تحتوى على أرقام باإلضافة إلى الرمزين         -

 .ال يمكن لألسماء أن تحتوى على فراغات          -

  XMLفھو محجوز في   ":"ال يمكن لألسماء أن تحتوى على          -

 . سواء كانت بأحرف صغیرة أو كبیرة XML دأ باألحرفال يمكن لألسماء أن تب         -

 وبین اسم العنصر <  ال يمكن أن يكون ھناك فراغ بین قوس اإلحاطة المفتوح         -

  

                   AAttttrriibbuutteess                                                                               الصفات الصفات    ))22

  

 الصفات عبارة عن اسم معین تسند attributes يمكن أن تتضمن صفات أو سمات معینة XMLأن مستندات 
  .XMLله قیمة معینة بحیث يرتبط ذلك االسم وتلك القیمة بعنصر معین في مستند 

  

 ..مثل 
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أن تكون ھذه القیم واقعة بین عالمتي اقتباس وال يشترط أن تكون يجب أن تحتوى الصفات على قیم ويجب 
 .عالمة االقتباس مفردة أو مزدوجة 

التي  والتي يمكن أن ال تكون وثیقة الصلة بمعظم التطبیقات Metadataيمكن للصفات أن تقدم بیانات وصفیة 
  XMLتتعامل مع المستندات 

 ولكن معظم Nicknameعلى سبیل المثال إذا علمنا أن بعض التطبیقات يمكن أن تھتم باالسم المستعار 
 .التطبیقات ال تھتم بھذه المعلومات فان استخدام ھذه المعلومات كصفة سیكون ذا معنى 

 .إذا ما الذي تقدمه الصفات وال يمكن للعناصر أن تقدمه 

 ..ال مث

  

 ،،، أيضا 

  

خاص يجدون أن استخدام الصفات تسھل على سبیل المثال فانك ال تحتاج السبب يرجع إلى أن بعض األش
 .إلى االھتمام بدرجة تعشیش العناصر وال تحتاج للقلق حول المعرفات المتداخلة

 .فیما أن البعض اآلخر يرى إن عملیة تداخل وتعشیش العناصر سھل 

فمثال المثال األول لو قمنا بكتابته . مجموعة أخرى ترى أن الصفات تستھلك مساحة اقل بكثیر من العناصر 
 .بواسطة الصفات سیكون بھذا الشكل 

  

 . التي تتسم بالمرونة XMLولكن ذلك قلل من مرونة مستندات 

ول إن عملیة أفضلیة الصفات عن العناصر أو العناصر عن الصفات تعود على اختیار في النھاية نق          -
 .فاختار منھم ما يشعرك باالرتیاح . الشخص وعلى أسلوبه 
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 CCoommmmeennttss                                                                                التعلیقات التعلیقات ) ) 33

 

ص الشخص الذي يقراء شفرة ھي عبارة عن إضافة النصوص التي ال تشكل جزءا من المستن و إنما تخ
XML نفسھا . 

 .صادف لك وتعاملت من قبل مع أي لغة برمجة فانك تعرف تماما ماذا تعنى بالتعلیقات  إذ 

وھى تستخدم لوضع بھا تعلیقات تصف بعض الفقرات و االكواد لكي تساعدك في فھم شفره مستندات 
XML  

 لغة تصف البینات إي أنھا XMLخري حیث أن لغة ولكنھا لیست مھمة بالدرجة مثلما في إي لغة برمجة أ
 .ذاتیة الوصف تساعدك على فھمھا 

 HTML مثل التعلیقات في  >  --  وتنتھي بالرمز —!<   تبدأ التعلیقات بالرمز

 ..مثال 

  

  

 EEmmppttyy  EElleemmeennttss                                                                            العناصر الفارغةالعناصر الفارغة) ) 44

  عناصر فارغة من البینات XMLقد توجد في بعض مستندات 

 ...فمثال 

 

 End Tag الحل األفضل والبديل الذي تكون فیه ال تحتاج إلى معرف نھاية XMLحالة تقدم لك في ھذه ال
 فتكتب بھذا الشكل 

< last/> 

بدون الحقة النھاية المعتادة وھى الحالة الوحیدة التي ال تستخدم فیھا "/" على أن يكون العنصر ثم الرمز 
 .لواحق النھايات 

  وكتبت الشفرة التالیة 5.5 المدمجة بمتصفح إنترنت اكسبلورر XMLب ولو أجريت تجربة بسیطة داخل معر
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 أنھا سوف تظھر بالشكل التالي 

   

 XXMMLL  DDeeccllaarraattiioonn                                                                                                              تصریحتصریح) ) 55

  

  بأنھا تتبع نوعا معینا باإلضافة إلي إعطاء المعرب التعلیمات األخرى XMLتعد التصاريح في تعريف مستندات 

 فمثال ھذا التصريح 

  

 ولیس معنى عدم وجوده يسبب الخطأ ولكن األفضل تعريف XMLھو يجب أن يكون في بداية مستندات و
 .المستندات 

  

 شرح التصريح السابق 

  

  xml< ؟ بالرمز XMLفبدا تصريح      -
 ؟ >و ينتھي بالرمز 

<?  

 و Encodingفتین  أما بالنسبة للصversionيجب أن تضیف أيضا الصفة  XMLإذا أضفت تصريح           -
Standalonge بھذا الترتیب . 

 إذا قمت بوضع رقم غیر ھذا الرقم فان 1.0يجب أن يكون يحوى القیمة  Versionحالیا فان اإلصدار           -
XML المكتوب للتعامل مع مواصفات XML سترفض المستند 1.0 اإلصدار . 

 .كما ذكرنا  XMLستند يجب أن يأتي ھذا التصريح في أول سطر في م          -

        

  Encoding ھي XMLالصفة الثانیة في تصريح 
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لو رجعنا إلى درسنا األول في ھذه السلسلة والذي تحدثنا فیه عن  ،  Encoding Attributesصفة التشفیر 
قام البیانات وأنواعھا فال تستغرب إذا عرفت أن النصوص تخزن في الحاسب على شكل أرقام باعتبار أن األر

  .65 يمثل الرقم A والحرف 97 الرقم ASCIIيمثل في جدول الـ   aھي اللغة أالم للحاسب فمثال الحرف 

 الشفرة القیاسیة والتي تتكون من سبعة بتات والشفرة الموسعة والتي ASCIIھناك نوعان من شفرة 
ز وبالتالي فان الشفرة ال  الموسعة تستخدم بايتا واحدا لكل رمASCIIتتكون من ثمانیة بتات أي أن شفرة 

 رمز مختلف فھو كافي لتمثیل كل الحروف األبجدية اإلنجلیزية الكبیرة والصغیرة 256يمكن استیعابا اكثر من 
 الخ ... باإلضافة إلى العالمات واألرقام ولكن غیر كافي لتمثیل لغات أخرى مثل العربیة أو الیابانیة 

  .Unicodeلھذا السبب وجدت الشفرة الموحدة 

  

  عند الصفةXMLبعد ھذه المقدمة نرجع إلى مثالنا السابق جملة تصريح 

  

 encoding=’UTF-16'  

  

  UTF-16   وذلك بوضعUnicode على انه XMLھنا تم ضبط التشفیر لمستند 

 على استخدام شفره موحدة عالمیة لتمثیل البیانات ولكن لألسف فان القلیل XMLلذا فقد نصت مواصفات 
  windows-1252 وشفرة ISO-88591  دم ھذه الشفرة والعديد يستخدم شفرات أخرى مثليستخ

  

 يقراء المستند XML إذ لم تقم بتحديد شفرة إي انك لم تقم بوضع ھذه الصفة أصال أن معرب مالحظة
  UTF-16 أو UTF-8بشفرة 

  

 Standalone ھي صفة XMLالصفة األخیرة في تصريح 

  

 فإنه لھذه الصفة قیمتین XMLد قائم بذاتیة فإذا قمت بإضافة ھذه الصفة إلى تصريح وھى تعنى أن المستن
yesو no 

  إلى أن المستند قائم بذاته وال يعتمد على أي ملفات أخرىyesتشیر القیمة

 .إلى أن المستند يمكن إن يكون معتمد أو مرتبطا بملفات أخرى  Noتشیر القیمة 

  

 ..سموح بها سموح بها  غیر م غیر مPPCCDDAATTAA رموز نصوص  رموز نصوص    ) )66
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 يشیر إلى البیانات SGML وعرفنا انه مصطلح مستخدم من قبل PCDATAتعرفنا سابقا بالمقصود بالمصطلح 
فتوجد بعض القوانین تحكم ھذه البیانات النصیة عند كتابتھا لفادى األخطاء ، النصیة الموجودة داخل العناصر 

  .XMLأثناء عمل معرب 

  

 يستخدمھا من XML الن تركیب PCDATAي ال تستطیع تضمینھا في بینات فھناك بعض الرموز المحجوزة الت
 & والرمز >  ھذه الرموز

   

 ....فمثال فمثال 

 

 ..ذا الشكل عند تشغیل ھذه الشفرة على المتصفح سوف تعرض لك الخطأ بھ

  

 وبدال من ذلك فقد وجد Tag سیتوقع أن يجد اسما لمعرف >ھذا يعنى انه عندما يصل المعرب إلى الرمز 
 “ & “نه سیتوقف عند خطا أخر عندما يصل إلى الرمز  وحتى إن تجاوز المعرب ھذا الخطأ فإSpaceفراغ 

  

 إما أن تستخدم الرموز المرادفة PCDATAفال تقلق فھناك طريقتان تمكنك من تضمین ھذه الرموز ضمن 
Escaping Characters أو أن تستخدم قسم CDATA  سنتعرف على الطريقتان اآلن في الجزء الثاني 

  .ھنــــــــــــا
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 الدرس الرابعالدرس الرابع

 .. وتكوینها الهرمي  وتكوینها الهرمي XXMMLLتابع منهجیة عمل مستندات تابع منهجیة عمل مستندات  
  

  

  Escaping Charactersالرموز المرادفة  

  

 XMLلیة  باستبدال ھذا الرمز بمرادفة والذي نصت عXML ضمن بیناتك النصیة في > يمكنك استخدام الرمز 
 وھو 

 

  وذلك باستبداله بمرادفة وھو&ويمكنك أيضا استخدام الرمز 

   

 ..إذا نقوم بكتابة المستند السابق بصورة سلیمة بالشكل التالي 

   

 ..وعند عرضه على المتصفح سیظھر بالشكل التالي 

 

 . ومرادفاتھا XMLوالیك ھذا الجدول يوضح لك الرموز المحجوزة في 

  

 الرمز المرادف الرمز المحجوز
& & amp; 
> & lt; 
< & gt; 
‘ &apos; 
" &qu; 
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  .Character Referancesرموز وھى تعرف باسم توجد العديد من ھذه ال

 وعلى سبیل  ويتوسطھا رموز وفق التمثیل الستعشرى  ; و تنتھي بالرمز #& تبدأ بـ Unicodeفھي رموز 
&  أو المرادف الستعشرى له 169؛ & # بإضافة الرمز البديل XMLفي مستند   ©  المثال يمكنك تمثیل الرمز

#xA9؛ 

 CDATAأقسام 

  

ن لديك الكثیر من الرموز التي يتحتم علیك استخدامھا رموز بديله لھا سیصبح شكل شفرة مستندك إذا كا
  CDATAمزعجا فیأتي ھنا الحاجة إلى استخدام ما يعرف بأقسام 

  

 و إنما التعامل معه على انه عبارة عن   سیقوم المعرب بعدم إعراب النصCDATAعند استخدام أقسام 
 بھذا الشكل  CDATAتويھا من رموز محجوزة وتكتب أقسام  بما يحPCDATAبیانات 

   

 سیمرر ھذا النص كما ھو وسو XMLأي أن معرب > ]] والرموز [ CDATA![<  أن كل ما يوضع بین الرموز  أي 
 .تجاھل الرموز المحجوزةي

 .. فمثالXml عندما تريد كتابة شفرة برمجیة داخل مستند CDATAتظھر قوة التعامل مع أقسام 

  

 ..وسیظھر بھذا الشكل على المتصفح 
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  :XMLإعراب مستندات 

  

 محكمة ھو لتسھیل عملیة استخراج المعلومات من xmlيرجع السبب لوجود ھذه القوانین لكتابة مستندات 
 .ھذه المستندات 

ويوفر للتطبیق المعلومات   xml وألنه يقوم ببساطة بأعراب شفرة XML Parser  بمعربxmlيسمى معالج لغة 
 . التى يحتاجھا من المستند 

 .ھناك الكثیر من المعربات المجانیة وسوف اذكر لكم مجموعة منھا اآلن 

  

Microsoft Internet Explorer  Parser : 

 ومع اإلصدار XMLدار الرابع ولك في بدايات  ضمنته شركة مايكروسوفت في متصفحھا اإلصXMLأول معربات 
 بأدوات بحیث تم تحديثھا إلى اإلصدار األول من ھذه المواصفات وعرفت xmlالخامس من المتصفح زودت لغة 

  xml 1.0باسم 

 . من موقع مايكروسوفت على ھذه الوصلة xmlيمكنك تحمیل اإلصدار األخیر من معرب 

http://msdn.microsoft.com/XML/XMLDownloads/default.aspx 

  

James Clark’s Expat : 

  

 المجانیة ويمكنك تحمیلة XML وھو أحد معربات c مكتوب بلغة xml 1.0 معرب Expat يعد  معرب جايمز كالرك
 expat v1.2ھو أخر إصدار . من الموقع التالي 

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

 ولمزيد من المعلومات حول ھذا المعرب يمكن مراجعة ھذه الوصلة 

http://www.jclark.com/xml/expat.html 

  

  

DataChannel XJ Parser 

  

 xml شركة برمجیات حلول األعمال عملت مع شركة مايكروسوفت ألنتاج معرب DataChannelتعد شركة 
 .بلغة جافا يمكنك من الحصول على أخر المعلومات حول ھذا المعرب أخر إصدار له من الموقع التالي

http://msdn.microsoft.com/XML/XMLDownloads/default.aspx
ftp://ftp.jclark.com/pub/xml/expat1_2.zip
http://www.jclark.com/xml/expat.html
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http://xdev.datachannel.com/directory/xml-parser.html 

  

IBM XML4j 

 وھو كتب بلغة الجافا وھو متوفر xml4j باإلضافة إلى المعرب xml عددا من أدوات وتطبیقات IBMتقدم شركة 
 بالمجان على الموقع التالي 

http://www.alphaworks.ibm.com 

  

Apache   Xerces 

 وھو أيضا Beta مازال بإصدارته التجريبیة XML للبرمجیات مشروعا أولیا لمعرب Apacheتوفر أيضا مؤسسة 
  وتجده ھنا  وباستخدام لغة بیرل أيضا++Cكتب بلغة الجافا ولغة 

http://xml.apache.org/ 

  

  :XMLالتعامل مع األخطاء في   

 XML تم أيضا التعامل مع األخطاء بواسطة معرب XMLوكما تم تحديد التعامل مع المعلومات داخل مستند 
  .fatal errors واألخطاء Errorفھناك نوعان من األخطاء وھى األخطاء 

  

 . تكلمنا عنھا ھنا حیث يكون الناتج غیر معروف  التيXMLفاألخطاء ببساطة ھي انتھاك لموصفات وقوانین 

 xml فھي التي تحتم على المعرب عدم االستمرار في معالجة مستند fatal Errorsأما األخطاء الممیتة أو 
 .غیر محكم الھیئة يسمى خطأ ممیت  xmlأي إن أي خطأ يجعل مستند 

  

ا ولیس مجرد تفادى الخطاء المعربات ولكنھا  ھي التي تزيد من قوتھxmlفھذه الصرامة في كتابة مستندات 
بعكس لغة . توحید كتابه مستندات قیاسیة يمكن التعامل معه من اكثر من متصفح واكثر من منصة تشغیل 

html   ال توجد صرامة في كتابة النصوص مما قد تجد متصفحا يقوم بعرض الصفحة بشكل غیر الئق في حین
 التي تعتبر XHTMLوھو سبب من أسباب ظھور لغة   htmlا العیب في وھذ. متصفح أخر يعرضھا كما تريد 

 htmlالعوض لقصور 

  

 
 
 
 
 
 

http://xdev.datachannel.com/directory/xml-parser.html
http://www.alphaworks.ibm.com
http://xml.apache.org/
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  و االسئلة النقاش
 

 html ولكن html وبین xmlاشعر ھناك تشابه بین
 html فبامكانك انشاء اي وسم تريد وايضا ما فھمته ان xml معروفة اما اشیاء محدده ووسوم

 الیس كذلك؟.يب وتطبیقات كثیرة تشمل الو xml فقط للويب اما

 CDATA تقوم بتضمین شفرات برمجیة داخل xml سكريبت  مثل ماھو موجود في مثال الجافا
سینفذ ربما ما يحتويه  html في اقصد ھذا المثال لو وضعناه xml سینفذ داخل ملف ھل البرنامج

 ؟ ستنفذ ما بداخلھا من شفرات خارجیة xml ھذا السكريبت ھل

 . صحیح ذكرتما..  للسؤال االول بالنسبة
xml ؟ ال طبعا ستنفذ ما بداخلھا من شفرات خارجیة XML تعتبر ھذه البیانات على انھا بیانات نصیة PCDATA 

 تنفیذھا على المتصفح  ال يتمفبالتالي

 
 

  ؟ xml كیف لي ان اربط بین قاعدة البیانات وبین
 
شرحة واساسیات عمله داخل لغة قواعد   وموضوع خاص ويطولبقواعد البیانات فھذه XML اما بالنسبة لربط 

  البیانات ودعمھا

 

المستخدم  داخل االوفیس ھل xml في نسخة االوفیس الجديدة سمعنا عن تواجد تقنیة 
والمبرمجین  العادي يستفید من وجود ھذا الشي ام ان اكثر المستفیدين ھم المطورين

 المتقدمین ؟
 

 XAML الجديد، فما أعلمه أن الويندوز الجديد أطلق ما يسمى في األوفیس XML حول سؤالك عن استخدام
، تخّیل أنك بواسطته تستطیع GUI المبرمج أو الخبیر بالتحكم بمظھر الحاسوب يمكن المستخدم عوضًا عن

ه جمیع زوايا الدخول على النظام مائل، بمعنى بدًال من أن تكون password الذي تضع فیه textBoxالـ جعل
المیالن تكتب داخله بكل أريحیة، ولك   ومع ھذا قائمة تصبح له زاويتین متقابلتین منفرجتان واألخريتان حادتان

بإمكانك التحكم بشكلھا وإضافة الزوايا التي تريد كل ھذا  في النظام Menusأن تقیس على ھذا، كل الـ
  Windows Longhorn مع ورأت النور XML وھي مشتقة من XAML بـ بواسطة أسطر بسیطة تكتب

 

 ؟ lowercase ھل يشترط ان تكون اسماء العناصر 
باالحرف  CDATA ھل يمكن كتابة.. للتغلب على مشكلة الرموز المحجوزة  في الطريقة الثانیة

 ؟  ھذا يعتبر خطأ الصغیرة ؟ ام ان

 

 Low Case بالنسبة السماء العناصر فال يشترط ان تكون
 .ان تكون بحروف كبیرة جبفی CDATA امابالنسبة لـ
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 الدرس الخامسالدرس الخامس    

HHttmmll مقابل  مقابل XXMMLL 
  

بالرغم من انه ما  ،  HTML يأخذ وجھة نظر مختلفة عن XML ھو أن الـ  HTML وXMLاالختالف الرئیسي بین 
  .HTML وھو لیس بديل لـ Tagsذال يستعمل وسم 

XML و HTML ن أن االختالف الرئیسي با.  صمما كل منھم لھدف مختلفXML صمم لوصف تركیب النص 
من الناحیة األخرى ،  صمم لحمل البیانات XML. باختصار .ولیس ما ھو يجب أن يعرض على صفحة المتصفح 

HTML ھكذا يمكن أن نقول إن .  صمم لعرض البیانات والتركیز على شكل عرض ھذه البیاناتHTML يعمل 
 .ت  يعمل وصف المعلوماXMLبینما ، على عرض المعلومات 

 :دعنا نأخذ مثال بسیط 

   ونكتب بداخل ھذه الكود file.htmlنقوم بإنشاء ملف 

  

 :وعند عرض ھذه الشفرة على المتصفح سوف يظھر لك شي مثل ھذا

 

 . تظھر كنص غامق  While this is bold textويجب أن نالحظ إن جملة 

فقط قم بتغیر امتداد  ،  Tags بدون تغیر في شكل الـ XMLأما إذا قمنا بعرض الملف ھذا على انه وثیقة 
  file.xml إلى file.html من الملف بدل

  

 :سوف نالحظ أن متصفحك قام بعرض الملف ولكن بشكل أخرى يشبه ھذا الشكل 
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 تم عرضھا بشكل يجب أن يكون htmlداد  التي تحمل االمتHTMLنستنتج من المثال السابق أن شفرة 
 تم تعريفھا مسبقا لدى المتصفح لكي Tagsوذلك ألنھا تحتوى على وصفات . معروف أو متوقع عرضھا به 

فأي متصفح . الخ  ..  >h1> , <h2> , <body<مثل . يمكنه التعرف علیھا وعرض البیانات على أساسھا 
 خاص ھي tagsنات على سبیل المثال متصفح النتسكیب له يمكنه أيضا إضافة وصفات جديده لعرض البیا

>BLINK < أما ھذا الحال مختلف تماما مع . ولكن لیس ھناك طريقة قیاسیة لتقديم أنواع العنصر الجديدة
 XMLوثائق 

ھنا تظھر القدرة لتعريف العناصر الجديدة .  على المتصفح xmlفي حالة تغیر امتداد الملف لیتم عرضة كوثیقة 
-selfبحیث يكون الوصف عبارة عن وصف ذاتي ، يمكنھا العمل على الوثیقة نفسھا ، الوة على ذلك وع

describing.  

  

 : على ھیئه جدول دورات تدريبیة HTMLدعنا نتخیل مثاال الشكل التالي كوثیقة 

  

PHP Programming      15-04-2003       Emad Adly           jimmy  salh  adel  

 Java Programming      8-03-2004        jimmy Adle          Devman  karim  

 ASP Programming       12-5-2004        salh Mohammed    SeGa mrscript 

   

). . .ا لكل صفوھكذ(  

  

</table> 
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وبالرغم من إننا كبشر أو مبرمجین يمكن ألي شخص تخمین أن االسم المذكور شفى ھذا الجدول يدل عن 
 PHP Programming  ولیس من المعقول التعرف على، انه اسم المعلم أو المحاضر للدورة المذكور بجوارھا 

أما في البرمجة وفھم الحاسب لذلك بطريقة منھجیة فان ، ة أو من ھم المشاركین في الدور، كاسم المعلم 
XML يثبت ھذا في تعديل ھذا الجدول ھكذا : 

  

 أن تعطى إي بیانات تعطي المعنى المناسب  قیاسیة يمكنكXML ھو يعتبر وثیقة XMLفي المثال السابق لـ 
 تعطى Tagsباختیارنا لـ  . XMLللوصف الخاص بھذه البیانات والتي تم تعريفة كوصف قیاسي ذاتي لوثیقة 

 ،وصف واضح وصريح لما تحتوى من بیانات 

ي واحد لذا إ، فھكذا اصبح نص قیاسي لذا يمكن أن يتحول بسھولة من جھاز إلى جھاز أو نظام إلى نظام 
  .Courseيمكنه أن يفھم أن ھذه الوثیقة تحمل شي من التوضیح إنھا دورة 

  

  على المتصفح ؟htmlوالسؤال الذي يدور في ذھن اآلن ھو كیف لي أن أھیئ ھذا لیظھر في شكل وصورة 

 PHP Programming تحتوى على تعلیمات لوصف النص على المتصفح فعلى سبیل المثال HTMLنالحظ أن 
 ولكنه قابل HTML مثلما يعمل tags لیس عنده عدد ثابت من الـ XMLھنا نجد أن  ، italicsر إلى انه نص يشی

 جاءت لتلبیه النقص في ھذه XML،  تسمح لمصمم الوثیقة بتعريف البیانات الخاصة SGMLلالمتداد مثل لغة 
النشر الورقي التقلیدي اللغات والحاجة لنشر المعلومات التي تتضمن شبكات المعلومات الكبیرة و

 .وكلما توسعه اإلنترنت ستصبح اكثر وضوحا، واستعمالھا على أنظمة غیر تقلیدية 

لم نتطرق في ھذه السلسلة إلى كیفیة استخراج البیانات وعرضھا على المتصفح بطرق غیر تقلیدية أو  
  .XSLTباستخدام لغة  htmlبصورة 

 SAX و DOM برمجیا بواسطة تقنیات XML في مستندات وأيضا لم نتطرق إلى الوصول إلى البیانات
 لكل ھذه التقنیات وعلى وعد أن أتحدث عن كل ھذه التقنیات في دروس أخرى في تمھیدھذه الدورة تعتبر 

 . أو أن اكتبھا لكم في سلسلة تعرض في صورة دورة تكمیلیة XMLقسم دروس 
 .....جد المزيد أن شاء اهللا  وستXMLفمن منكم اھتم بھذه اللغة يتابعنا داخل قسم 

 .XMLأرجو أن تكونوا قد قضیتم وقتنا مفید في تعلم بدايات 

 . بحمد اهللاتمت الدورة 


