
 لغات الـتأشير
 الثالثتاملحاطسة 

 أحمد هسدي: الدهخىز 

 

 البرمجياث الىلالت

1 



لغاث الخأشير 

 لغتHDML 

 لغتWML 

 لغتWMLScript  

 لغتHTML 

 لغتCHTML 

 لغتXHTML 

 لغتVoiceXML   

 املحتوى 
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 س جؼبيلاث إهترهذ مىخبيت هلجأ مً بين ، "لغت جأشير"إلى لغت عسض أو ما ٌظمى غالبا عىدما هلىم بخؼٍى
فهي كادزة على جمثيل املحخىي ألغلب  HTMLلغاث الخأشير ألاهثر شيىعا في هرا املجاٌ لغت 

 . Mozillaو  IE املظخعسطاث مثل 

 للعالم الالطليي ًمىً اطخخدام لغاث جأشير مثل باليظبتHDML  وWML  وHTML  وCHTML  و
XHTML   حعمل على مظخعسطاث مخخلفت ، والعىامل التي جحدد اخخياز أي مً جلً اللغاث جخعلم التي

 .باملىكع الجغسافي وهىع الجهاش واملظخعسض الصغسي املظخخدم 

 

 س الخؼبيلاث الالطلىيت  .في هره الجلظت هدىاٌو بعع لغاث الخأشير املظخخدمت في جؼٍى

 
 ( .وطىم ) طميذ لغاث الخأشير ألنها جبدأ وجيخهي بخأشيراث 

 ثلخيص

3 



 الفىسة الاطاطيت مً هره اللغت إوشاء لغت جأشير خاصت بالهىاجف املحمىلت ، جدشابه هره اللغت واهذ
 . HTMLمً حيث البييت لىنها ال جلترب مً الامياهياث الىاطعت التي جمىحها  HTMLمع لغت 

 

 جىمً أحد هلاغ طعفHDML  في أنها ال جىفس لغت هصيت مثلJavaScript  أوVBscript  التي جىفسها
HTML  كادزة إال على جىفير املىؼم املخىفس على الجهاش املحمٌى املظخخدم ليع إال مما ًجعلها غير ،

عملياث مثل الخحلم مً الادخاٌ وجىليد السطائل ومسبعاث الحىاز ال ًمىً جؼبيلها إال ولرلً فإن 
همياث اشدًاد هىصىص بسمجيت مً جهت املخدم وال ًمىً جىفيرها مً جهت الصبىن مما ٌظبب 

 .وبالخالي اهخفاض ألاداء البياهاث الىاجب هللها على الشىبت الالطلىيت 

 

 HDMLلغة 
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 جأطيع جمWML  على لغتXML  ، جحظى ولرا فإن كىاعد الصياغت فيها أهثر صسامتWML  بالدعم
س  اليامل مً معظم شسواث الخجهيزاث املحمىلت مما ًجعلها الخياز الافظل ولغت جأشير في جؼٍى

 .الظابم ولغت جأشير حغير الىطع  XHTMLوالتي حعخمد  WAP 2.0ولىً مع ظهىز ، الخؼبيلاث املحمىلت 

  

 أبسش ما ًجب الترهيز عليه فيWML : 

 الخأشيراثالشدًد في الخعامل مع الخأشيراث إذ البد مً إغالق ول الصسامت 1.

 الخأشيراث أو جداخالث بين وجىد جلاػعاث جالفي 2.

 .الصغيرة ذاث الحسوف الخأشيراث اطخخدام 3.

 WMLلغة 
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  ًجخظمWML   هصيت حظمى لغتWMLScript  وهي جلابلJavaScript  فيHTML . 

 ًجمىWMLScript  الىثير مً امليزاث هخلليل شمً ًلدم مما مىؼم عمل مً ػسف الصبىن مً إطافت
 WMLScriptالاهخظاز وجخفيف العبء على الشبىت الالطلىيت ، جيىن الحلت امللفاث املىخىبت بلغت 

 ( .  (.wmlsمىتهيت بـ

 مً أهم اطخخداماثWMLScript : 

 .الادخاٌ مً  Formsالخحلم عمليت 1.

 .الهاجف هإمياهيت إطافت اطم أو زكم إلى دليل : إمياهيت الىصٌى إلى الدظهيالث التي ًلدمها الجهاش 2.

ت الخفاعل مع املظخخدم بخىليد السطائل ومسبعاث الحىاز مً ػسف الصبىن دون الحاجت إلى 3. زفع طٍى
 .املخدم في هرا العمل 

  WMLScriptلغة 
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 ًمعظم املؼىزون خبر ممخاشة في اطخخدام لغت ًملHTML  ًفي جفاصيلها ، ولىً ًىفي هدخل لرلً ل
حعخبر مً لغاث الخأشير ألاطاطيت التي جلدم مسوهت هبيرة جمىح املؼىز إمياهياث  HTMLاللٌى هىا أن 

س الخؼبيلاث التي هحً بصددها   .مخعددة لخؼٍى

 

 جخعاملHTML  مثل هما وعلم مع لغاث هصيتVBscript و JavaScript  ًوهي لغاث جمىً الصبىن م
  .الليام بجصء مً العمل دون الحاجت إلى إعادة جحدًث املحخىي مً املخدم 

 HTMLلغة  
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 ًأحد اللغاث الجصئيت مHTML  واهذ عبازة عً لغت إهما إطافت إي جدًد إلى هره اللغت حيث لم ًجِس
 . XHTMLإلى  WMLو  HDMLاهخلاليت مً 

 عىد إوشاء هره اللغت جم أخر العىامل الخاليت بعين الاعخباز: 

الؼاكت في عملياث اطتهالن الخجهيزاث بما في ذلً محدودًت الراهسة ، والخىجه إلى خفع محدودًت 1.
 .إطافت إلى مظاحت إلاظهاز املحدودة   CPUكبل الـاملعالجت مً 

 .عدد مً الخؼىاث بأكل إجساء العملياث ومحاولت محدودًت عمليت الحسهت بين الخيازاث ، 2.

 «املدمج» CHTML Compact HyperText Markup Languageلغة 
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 العىاصس التي دعمتها هره اللغت أهم  : 

   JPEGالصىز مً الىىع 1.

 املخخلفت للخؼىغألاهىاع وألاهماغ 2.

 (  أو صىز ألىان ) الخلفياث 3.

 CSSصفحاث الاهماغ 4.

 

 بالسغم مً اعخمادCHTML  علىHTML   إال أنها فلدث الىثير مً أهميتها هديجت لعدم إوشائها على
 . XMLأطاض 

  

 CHTMLلغة 
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 مً هي وسختHTML  على حعخمدXML  ًواطعت ملا جلدمه مً إمياهيت حاشث على دعم هبير لرل. 

 

 ملاذاXHTML ؟ 

املظخعسطاث جخمىً بحيث  HTMLمً لغت أهبر لخحليم فائدة بصىزة بشيل أطاس ي  XHTMLجاءث 
 .وججاوش ألاخؼاء مً العمل معها دون مشيلت مثل اهدشاف التي ال جملً إمياهياث 

 (التوسع) XHTML Extensible HyperText Markup Languageلغة 
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  جخخلف بَمXHTML  ًعHTML ؟ 

 :في الىلاغ ألاطاطيت الخاليت  HTMLعً  XHTMLجخخلف 

 . XMLبشيل جيد وفلا للىاعد  XHTMLجيظيم صفحاث ًجِس ًجب أن 1.

أي عدم وجىد جداخالث بين ) جلاػعببعظها البعع بشيل صحيح دون ًجِس احخىاء الخأشيراث ًجب أن 2.

 . (الىطىم

 .ًجب أن حظخخدم الخأشيراث والىاصفاث الحسوف الصغيرة 3.

 </ br>مثل  HTMLإغالق في جلً التي ال حظخخدم جأشيرة حتى ًجب إغالق جميع الخأشيراث 4.

ح عً هىع ًجب 5.  .  الىثيلت في بداًتها الخصٍس

 XHTMLلغة 

11 



 لغتVoiceXML  على ، مبييت لغاث الخأشير الهامت إحدي وهيXML  بالىصٌى إلى محخىي حظمح
م الهاجف عىطا عً مظخعسض الىب   .جؼبيلاث الىب عً ػٍس

 ٌظخخدم لهرا الغسض مظخعسض صىحي ًلىم بخفظيرVoiceXML  ( جماما هما ًفعل مظخعسض الىب
ىجه  TTSثم ًلىم باطخخدام محسن (  XHTMLأو  WMLبلغاث  ل الىص إلى صىث ٍو الري ًلىم بخحٍى

 .املعلىماث إلى املظخخدم 

 جخللى هره اللغت الدعم مً عدد هبير الشسواث العاملت في مجاٌ الاجصاالث والخلاهت مثلAT&T  ،
Motorola  ،IBM   وغيرها العدًد. 

  VoiceXMLلغة 
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 الشكل التالي بنيان هذه اللغة يوضح: 

 

 

  VoiceXMLلغة 

13 



14 

HDML حشبه HTML  لىنها ال جدعم لغاث هصيت مثلJavaScript 

WML ًبين لغاث الخأشير حتى ظهسث لغت  واهذ الخياز ألافظل مWAP2  التي حعخمد علىXHTML 

WMLScript  أطافذ علىWML هـ  امياهيت معالجت اللغاث الىصيتJS 

HTML واهذ وال شالذ باكيت لغت 

CHTML املحمٌى ولىنها فلدث أهميتها لعدم اوشاءها على  لغت زاعذ امياهياث الهاجفXML 

XHTML على  جفىكذHTML  لصسامتها وبالخالي امياهيتها على العمل مع املخصفحاث ال جدعم اهدشاف
 الاخؼاء وججاوشها

VoiceXML لغ 
 
ب صىجيا  ت طمحذ للمظخخدم بالىصٌى إلى محخىي جؼبيلاث الٍى



 

Thanks for your Attention 

 

Dr. Ahmad Kurdi 
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