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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 و الصالة و السالم على أشرف المرسلٌن سٌدنا محمد خاتم األنبٌاء و المرسلٌن

 أما بعد

 ؟"سٌن جٌم"ما هً : س

إذ أننا فً كل مرة سنتناول فكرة معٌنة، . هً سلسلة من المواضٌع الخفٌفة و الهامة لكل مبرمج" سٌن جٌم: "ج

مبدأ معٌن، تعرٌف معٌن، و ٌكون من األمور التً تصادفنا كمبرمجٌن مع محاولة التركٌز على الشرح و مبدأ 

الخطوات بدل األكواد لتفادي  استعمالبالترتٌب فً حٌن سنحاول قدر اإلمكان  االستعمالالعمل و خطوات 

أما فً حالة كانت هناك ضرورة  تستدعً استخدام األكواد البرمجٌة للغة معٌنة . التعارض بٌن اللغات

 .فسنضعها لإلٌضاح فقط

كً  فً أمر من أمور البرمجة عترٌكمٌأن تنال السلسلة رضاكم و أرجو أن ال تبخلوا علً بأي سؤال ى أتمن

 .أجري و أجركم على هللا و هللا من وراء المقصدو  .بإذن هللا لٌستفٌد الجمٌع وضوعأضعه فً م

 علوي سمٌروكم أخ
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 ما هو موضوع الٌوم؟: س

غات البرمجة فً موضوع الٌوم سأحاول التطرق فٌه إلى مفهوم جدٌد و لكنه القى انتشارا كبٌرا فً كل ل: ج

ولما صار من الضروري معرفته بشكل ٌزٌل الغموض و ٌوضح كٌف ٌبدو . XMLهذا المفهوم هو الـ . الحدٌثة

 إذن لنبدأ على بركة هللا. و كٌف ٌستعمل

 

 ؟XMLما معنى : س

التً تعنً  HTMLتم اشتقاقه من . eXtended Markup Languageهو اختصار للجملة  XML: ج

HyperText  Markup Language. 

 

 ؟HTMLو  XMLما هً أوجه الشبه بٌن : س

كل وسم ٌكون  Tagفهو ٌكتب بنفس الشكل تقرٌبا إذ لدٌه وسوم أو ما ٌعرف بـ  HTMLتم اشتقاقه من  XML: ج

حٌث تعتبر األولى وسم الفتح و األخٌرة التً بها  <TagName params>Contenu</TagName> بالشكل

ٌمكن إضافة بارامٌترات لوسم الفتح . بٌنهما المحتوى الذي سٌقع علٌه تأثٌر الوسمإلغالق و  ٌعتبر وسما/ رمز 

ٌوجد أٌضا  </br>كما أٌضا ٌوجد ما ٌسمى بالوسوم الفارغة فمثل  HTML تماما مثل ما نفعله فً

<TagName/>  

ٌكون على شكل شجري و ٌكون لدٌه فرع واحد رئٌسً  HTMLو  XMLل من ملف نقطة أخرى و هً كون ك

و . و كل شًء ٌضاف ٌكون داخله ال خارجه <html></html>نجد الوسم الرئٌسً هو  HTMLففً . ال أكثر

ٌجب أن ٌكون هناك فرع رئٌسً واحد و وحٌد و كل الوسوم األخرى تكون إما  XMLاألمر نفسه فً ملف 

 . غٌر المباشرٌن هأبناءشرٌن أو المبا أبناءه
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 ؟HTMLو  XMLما هً أوجه االختالف بٌن : س

 :هً HTMLو  XMLهناك أربعة اختالفات جوهرٌة بٌن : ج

  أول وجه لالختالف هو كون الوسوم الخاصة بـHTML  معروفة و محددة سابقا و كذلك أنواع قٌمها و

ص أن ٌضع الوسوم التً ٌرٌد بالقٌم التً فلكل شخ XMLأما . الخاصة بكل وسم تالبارامٌتراأسماء 

 .و كل ما علٌه هو التقٌد بالشكل العام فقط. ٌرٌد من البارامٌترات  اسمٌرٌد و بأي عدد و 

  ًثانً اختالف فً التراكب ففHTML  العملٌة التالٌة ممكنة نفتح وسمA... نفتح وسمB... نغلق الوسم

A... نغلق الوسمB فً  بٌنما هذه العملٌة مستحٌلةXML  إذ ال ٌمكن غلق وسمA تغلق الوسوم التً  حتى

بحلقات لغات البرمجة لو  أشبهفاألمر . فتح هو أول وسم ٌغلق فتحت بعده بالترتٌب أي أن آخر وسم 

و إال ستحصل  Aثم  Bثم  Cٌكون بالشكل  فاإلغالق Cثم بدأت حلقة  Bثم بدأت حلقة  Aبدأت حلقة 

 .على خطأ

  ثالث اختالف أنHTML بٌنما . له محركات تنفذه لٌظهر لنا صفحات وٌبXML  لٌس له محركات

 .SpyXMLبناءها له حسب الحاجة و هناك برامج تقوم بذلك مثل  و لكن ٌمكن. خاصة

  و آخر اختالف هو أن قٌمHTML بٌنما القٌم فً . إما نصٌة أو رقمٌة: تكون من نوعٌن فقطXML 

صورة، صوت، ملف : ٌتات فمعناها كائنات مثل أٌضا و حٌن نقول ب ٌمكن أن تكون بٌتات

 .إلخ...تنفٌذي،

  

 ؟XMLفً ماذا ٌستعمل : س 

أما مجاالت استعماله . فهو ٌحفظ قٌما معٌنة HTMLاألساسٌة هً تخزٌن البٌانات مثله مثل  XMLوظٌفة : ج

حسب  XMLو ٌتوقف استعمال ملف . الذي ٌستعمل فً إظهار محتوى ما على متصفح وٌب HTML فهً عكس

 :لقٌمه و من بٌن أهم االستعماالت الحالٌة حاجتنا و حسب ترجمتنا 
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  ٌستعمل كبدٌل لملف حفظ اإلعدادات ذي االمتداد.INI  الذي كان ٌستخدم سابقا فً حفظ قٌم اإلعدادات

... و ( لأللعاب)دادات الشاشة عإو األلوان و الستاٌل المستعمل و ة الواجهة مثل لغ . الخاصة بالتطبٌق

 .خإل

  ٌستعمل فً نقل البٌانات من قاعدة ألخرى حٌن ال ٌكون هناك تماثل فً قواعد البٌانات من حٌث النوع

(Oracle  معSQL Server مثال ) فً الجدول األول نجد)و ال ٌكون هناك توافق فً أسماء الحقول :

Nom, Prenom ًو فً الجدول الثان :FirstName, LastName ) و ال ٌكون هناك توافق فً نوع

و ال ( Doubleمن نوع  Bو فً الجدول   Integerمن نوع  Aفً الجدول األول العمود )البٌانات 

 (.الجدول اآلخراحد الجدولٌن به أعمدة إضافٌة ال توجد فً )ٌكون هناك توافق فً عدد األعمدة 

 تعمل فً تخزٌن قٌم متغٌرات و جداول و حتى كائنات بكاملها ثم ٌتم استرجاعها الحقا بقٌمها و ٌس

لنكمل التنفٌذ من تلك النقطة التً توقفنا عندها ٌوم حفظ تلك القٌم و تلك . حالتها التً حفظت بها

 .الكائنات

  ٌستعمل كملف لتخزٌن الواجهاتSkin  أو اللغاتLanguage رجً لـجداول البٌانات أو المظهر الخا

DataSet و DataTabel..إلخ. 

  ٌستعمل فً حفظ لغة البرمجة الوسٌطة مما ٌمكن الحقا من برمجة محركات تعرف خاصة تحول اللغة

 .DotNetالخاصة بماٌكروسوفت للغات الـ  MSILلغة نرٌدها و ابسط مثال  الوسٌطة إلى أي

 لداته و مصادره بدل تخزٌنه بشكل مجلد بداخله تستخدم فً تخزٌن مشروع كامال بكل ملفاته و مج

عن ذلك من احتمال تعطل البرنامج فً حال ضٌاع أحدها أو تغٌٌر مكانه على  ملفات و ما ٌنجم 

 .مشترك مع األخ عبد القادر فً طرٌق االنجازو هذه األخٌرة لً فٌها مشروع . الجهاز

  ٌتم تولٌد لغات برمجة وصفٌة جدٌدة و قوٌة منها مثلXAML  اللغة المسؤولة عن تصمٌم الواجهات

 .Framwork 3.5التً ظهرت مع المنصة  WPF الرسومٌة فً برامج

 .ستعملها و طرٌقة تعامله مع بٌاناتهاتختلف حسب اختالف م XMLهناك استعماالت أخرى ال حصر لها لملفات
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 ؟XMLما هو تركٌب الملف : س

 : من XMLٌتكون ملف : ج

XMLDocument: 

مفهوم و لٌس له  رغم أن هذا الجزء مجرد XMLو بدونه ال ٌمكن تعرٌف كائن  XMLو أهم شًء فً ملف و ه

مثال  فلو شبهنا األمر بشجرة حقٌقٌة. شكل و ال أي شًء ٌتم تعرٌفه و لكنه ٌعتبر هو الحامل للفرع الرئٌسً

 .رة واقفةفهو ٌعتبر التربة التً تمسك الجذع الرئٌسً و من دونها ال ٌكون لدٌنا شج

XMLNode: 

 .حٌث ٌعتبر هذا العنصر هو الشكل العام ألي عنصر XmlNodeكل األنواع التً ستأتً فٌما بعد مشتقة من 

XMLDeclaration: 

نوع  المستعملة و كذا XMLهو عنصر لٌس أساسٌا لكنه ٌكون ضرورٌا أحٌانا و ظٌفته تعرٌف نسخة 

الحقا من معرفة هل ٌمكنه قراءة الملف أم ال و هل القٌم و طبعا هذا سٌمكن مستعمل الملف  Encodingالـ

 .Encodingنوع من الـ  أيأم  utf-8أم  Unicodeأم  Asciiمثال كـ  ستؤخذ

XMLElement: 

 tag1 param1="10">Hello>: فً المثال التالً XMLبصفة عامة هو كل وسم داخل ملف 

world!</tag1 < نقول أن هذا الـXmlElement  ٌدعىtag1 .الفرع الرئٌسً ألي ملف  و ٌعتبرXML  من

 .XMLElementنوع 

XMLText: 

 Hello"! فمن المثال السابق  XMLElementٌتمثل فً القٌمة التً ٌأخذها  XMLNodeهو نوع خاص من 

world " هً قٌمة الـXMLTextتبط مع الـ المرXMLElement  المدعو"tag1." 

XMLAttribut: 

بارامٌترا  ٌملك tag1من المثال السابق فإن الفرع . و هو ٌمثل بارامٌترا مع قٌمته XMLNodeنوع مشتق من 

 سواء كانت قٌمته" " بٌن  مع مراعاة أن القٌمة دائما تكتب. 01و قٌمة هذا البارامٌتر هً  param1 اسمه

باإلضافة إلى هذا توجد بعض األنواع األخرى المشتقة من  .ة أو منطقٌة أو أي قٌمة كانتنصٌة أو عددٌ

XMLNode  منهاXmlComment و  . التً تضع وسم تعلٌقXmlEntity  التً تضع رأسٌة للملف وXml. 
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 اعتمادا على العناصر المذكورة أعاله؟ XMLكٌف ننشئ ملف : س

 :وات التالٌة بالترتٌببسٌط نتبع الخط XMLلصناعة ملف : ج

 Newو ذلك باستعمال دالة بناء بالشكل  XmlDocumentنبدأ أوال بتعرٌف أهم شًء و هو  .0

XmlDocument اسمه  و لٌكنxmlDoc . باستعمال  إنشاؤهو ٌعتبر هذا هو العنصر الوحٌد الذي ٌتم

بواسطة دوال خاصة  xmlDocمن طرف العنصر  إنشاؤهاأما بقٌة العناصر فكلها ٌتم  Newدالة بناء 

إنشاء أي عنصر ال ٌجعله ٌعنً أنه تم و هنا أرٌد وضع مالحظة مهمة جدا و هً أن . و بسٌطة

بالعنصر الذي نرٌد أن  الخاصة  AppendChildبل ٌجب ربطه باستعمال دالة خاصة تدعى . إضافته

 .له ابنانجعل العنصر الجدٌد 

إلضافة التعرٌف و ذلك باستعمال الدالة  XmlDeclarationاآلن نقوم بإنشاء عنصر من نوع  .2

xmlDoc.CreateXmlDeclaration رقم النسخة، و نوع الـ : و نمرر لها كبارامٌتراتEncoding . و

و  xmlDoc.AppendChildفإننا نضٌفه باستعمال الدالة  xmlDocلـ  ابناالعنصر ٌكون  بما أن هذا

 .نمرر لها هذا العنصر

كما . أهم عنصر أال و هو الفرع الرئٌسً الذي ٌسكون أبا لكل الفروع األخرىنقوم اآلن بتعرٌف ثانً  .3

ثم نقوم . و نمرر لها إسم العنصر CreateElementباستعمال الدالة  xmlDoc وظٌفةقلنا فاإلنشاء من 

 xmlRootو لٌكن إسمه  xmlDoc.AppendChild بالدالة xmlDocبعدها بربطه بالـ 

مع تمرٌر  xmlDoc.CreateElementبواسطة الدالة  XmlElementد من ٌمكننا اآلن إنشاء ما نرٌ .4

بل  xmlDocأما عن الربط فال ٌمكن الربط مع . متكررا االسمو ال بأس لو كان هناك نفس  لها  االسم

 XmlElementأو نربطها بأي  xmlRoot.AppendChildباستعمال الدالة  xmlRootٌجب الربط إما بـ 

 xmlChildحٌث  xmlParent.AppendChild (xmlChild) :بالشكل xmlParentآخر و لٌكن اسمه 

 .هو العنصر الذي أنشأناه حدٌثا

مثال فإنه توجد  01و قٌمته  paramٌملك بارامٌتر ٌدعى  eXو لٌكن اسمه  XmlElementإذا كان  .5

 طرٌقتان لتعرٌفه

a. حٌث نستعمل مباشرة الدالة: و هً الطرٌقة المباشرة :الطرٌقة األولى 

eX.SetAttribute("param",10") 

b. الطرٌقة الثانٌة و هً الطرٌقة غٌر المباشرة و تتم وفق المراحل التالٌة: 

i.  نقوم بإنشاءxmlAttribute باستعمال الدالة"(xmlDoc.CreateAttribute("param  و

 xmlAttrib لٌكن إسمه
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ii.  نعطٌها اآلن قٌمة بالشكلxmlAttrib.Value=10 

iii.  نربط اآلن البارامٌتر بالعنصرeX  بالشكل(eX.SetAttributeNode(xmlAttrib 

و لكن ال ٌمكن أن  xmlElementكمالحظة فقط فإنه ٌمكننا تعرٌف العدد الذي نرٌده من البارامٌترات ألي 

لنفس العنصر فإن اسم البارامٌتر سٌظهر مرة  االسم و لو أضفنا بارامٌترات لها نفس االسمنفس  ٌكون لها

و لنشرح ببساطة نقول أنه فً كلتا . تم إضافته االسمقٌمة آخر بارامٌتر له نفس  القٌمة فستكون واحد فقط أما

الطرٌقتان لإلضافة إن لم ٌكن البارامٌتر موجود من قبل أما إن كان موجود مم قبل فإن  حالتً اإلضافة فإن

 .تغٌٌر القٌمةعملهما هو 

أما إن كانت له قٌمة فسٌظهر > tagName/>ٌحتوي على قٌمة فسٌظهر بالشكل التالً  exإذا لم ٌكن  .6

و لتعرٌف قٌمة فإنه ٌجب تعرٌف عنصر من . >tageName>value<tagName/> بالشكل التالً

م نربط هذه الـ و نمرر لها القٌمة التً نرٌدها ث xmlDoc.CreatText باستعمال الدالة XmlTextنوع 

xmlText  مع الـxmlElement  المسمىex  باستعمال الدالةex.AppendChild  و نمرر لها الـ

xmlText ألي عنصر فإن القٌم ستجمع كلها  و هنا أنوه أنه لو أضفنا أكثر من قٌمة. الذي أنشأناه للتو

أن نجمعها كلها  ثر من قٌمةلذا فً حالة أردنا أن نضٌف أك. فً جملة واحدة دون فواصل و ال مسافات

مثال ثم ; نضٌف رمز فصل مثل  موجودةقبل وضعها أو أن نقوم بقراءة القٌمة السابقة فإن كانت 

 .القٌمة الجدٌدة نضٌف

 

 من العناصر السابقة؟ أيهل هناك دالة أخرى إلنشاء : س 

ٌمكن استعمال دالة أخرى و كما . ٌمكن إنشاء أي عنصر باستعمال الدوال المذكورة السابقة VS.Netفً : ج

( xmlNodeTypeنجده فً التعداد ) Nodeنوع الـ : و نمرر لها كبارامٌترات xmlDoc.CreateNodeهً 

 .الذي نرٌد إعطاءه له االسمباإلضافة إلى 
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 الخطوات المذكورة سابقا؟ بإتباعكٌف ٌمكن إنشاء المثال السابق : س

 لسابقة فنحصل على الكود التالًالخطوات ا بإتباع VB.Netسأستعمل كود : ج

Imports System.Xml 
 
Private Sub Example() 
 
    'Create a document 
    Dim xmlDoc As New XmlDocument() 
 
    'Create a declaration and add it to xmlDoc 
    Dim Declaration As XmlDeclaration = xmlDoc.CreateXmlDeclaration("1.0","utf-8",Nothing) 
    xmlDoc.AppendChild(Declaration) 
 
    'Create a comment and add it to xmlDoc 
    Dim Comment As XmlComment = xmlDoc.CreateComment("tis is a comment line") 
    xmlDoc.AppendChild(Comment) 
 
    'Create the main Element (Root) <tag1></Tag1> and add it to xmlDoc 
    Dim Root As XmlElement = xmlDoc.CreateElement("tag1") 
    xmlDoc.AppendChild(Root) 
 
    Create an attribute "param1" with value=10 and add it to "Root"   <Tag1 param1="10"> 
    Dim p As XmlAttribute = xmlDoc.CreateAttribute("param1") 
    p.Value = 10 
    Root.SetAttributeNode(p) 
 
    'Create a direct attribute "param2" value="abcd" from "Root" 
    Root.SetAttribute("param2", "abcd") 
 
    'Create a value  "Hello Word!" and add it to "Root" 
    Dim Value As XmlText = xmlDoc.CreateTextNode("Hello World!") 
    Root.AppendChild(Value) 
 
    'Create a value "Hello too" and add it to "Root" 
    Dim Value2 As XmlText = xmlDoc.CreateTextNode("Hello too") 
    Root.AppendChild(Value2) 
 
    'Save the document 
    xmlDoc.Save("d:\sample.xml") 
End Sub 

 :و النتٌجة بعد التنفٌذ تكون بالشكل التالً

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!--tis is a comment line--> 
<tag1 param2="abcd" param1="10">Hello World!Hello too</tag1> 

 هل نستطٌع اضافة عنصر فً الوسط أو فً البداٌة أو تغٌٌر مكان عنصر ما ؟؟: س

فإننا نستعمل إحدى الدالتٌن  AppendChildبالطبع ٌمكن ذلك بسهولة حٌث أنه بدل استعمال الدالة : ج

InsertAfter  أوInsertBefore بشرط أن . حٌث نمرر لها العنصر الجدٌد و العنصر الذي سنضع بعده أو قبله

إحدى الدالتٌن السابقتٌن أٌضا ألن  أما بالنسبة لتغٌٌر المكان فإنه ٌكفً استعمال .ٌكون لهما نفس األب مباشرة

Insert  االسمو لكن لو كان موجودا فهً تقوم بتغٌٌر مكانه حسب  تضٌف العنصر إن لم ٌكن موجودا Before 



 "جٌم... سٌن؟"سلسلة  [الجزء األول XMLحول ]
 

 11  -مجةات البرلغمنتدى  -ستار تاٌمزنتدٌات م

و دوال  RemoveAttributeو . RemoveChild عنصر باستعمال الدالة أيوٌمكن أٌضا حذف . Afterأو 

 VS.Netفً كها لمن ٌرٌد البحث عنها رتأخرى تشبهها أ

 هل هناك دوال أخرى؟: س 

و غٌرها كثٌر مما لن  ReadNodeو  LoadDocumentو  LoadXmlبالطبع هناك دوال أخرى مثل الدالة :ج

 بل ندعه للمرة القادمة نتحدث عنه

 

 :قبل الختام أرٌد أن أقدم تمرٌنا بسٌطا لمن ٌرٌد التطبٌق و هو محاولة إنشاء كود ٌعطٌنا الملف التالً

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<!--tis sample will create a sample html with XML--> 
<html> 
  <title>HTML by XML</title> 
  <Body text="gold" bgcolor="black"> 
    <table width="80%" border="1"> 
      <tr> 
        <th> 
          <h2>Definition1</h2> 
        </th> 
        <th> 
          this is a sample th 
        </th> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td rowspan="2"> 
          <p align="right">we can create an HTML document with XML tags</p> 
        </td> 
      </tr> 
      </table> 
    </Body> 
</html> 

 .-ستارتاٌمزمنتدٌات –على منتدى لغات البرمجة  من التوسع و التفاعل هذا رابطللمزٌد 

 

فً انتظار مالحظاتكم، مشاركاتكم و انتقاداتكم استودعكم هللا . إلى هنا نأتً لنهاٌة أول موضوع من السلسلة 

 و السالم علٌكم و رحمة هللا و بركاته الذي ال تضٌع ودائعه

http://www.startimes.com/f.aspx?t=29064250

