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 :XSLماهي 

XSL هً اختصار لـ :anguageLtylesheet Stensible xE 

أو أجزاء معٌنة  XMLوالهدف منها إظهار ملف  XMLمن أجل ملفات الـ  XSLتم تصمٌم لقد 

 منه بتنسٌقات معٌنة.

CSS = Style Sheets for HTML 

XSL = Style Sheets for XML 

 

 World) من قبل  XSLٌتم استخدام وسوم غٌر معرفة مسبقاً، لذلك تم تطوٌر  XMLفً ملفات 

Wide Web Consortium   )W3C     فهم وتنسٌق هذه الملفات، وبالتالً ٌمكن اعتبار ل

XSL  كلغة تنسٌقات خاصة بـXML. 

 XMLلمتصفح االنترنت كٌفٌة إظهار ملف  XSLٌحدد ملف 

 

 من أجزاء أساسٌة وهً: XSLتتكون 

1. ransformations) T XSLXSLT ( تستخدم لتحوٌل ملفات :XML  إلى أنواع أخرى

 HTMLلتصبح قابلة للعرض مثل 

2. XPath تستخدم لتحدٌد أجزاء معٌنة من ملف :XML . 

3. bjects )Oormatting F XSLFO( -XSL تم استبداله بالـ :CSS. 

 :XSLTماهي 

 anguageLtylesheet Stensible xE ransformationsT   هً اختصار لـ 

 من تنسٌق إلى آخر بشكل تلقائً.  XMLتزودنا بالقدرة على تحوٌل ملفات 
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 آلية العمل:

، والذي XMLللوصول إلى الجزء المطلوب من ملف  XPathفً عملٌة التحوٌل، ٌتم استخدام 

أو عدة قوالب معرفة مسبقاً، وعند الوصول إلى الجزء  Templateٌجب أن ٌتطابق مع قالب 

 بتطبٌق التنسٌقات المطلوبة علٌه وإظهاره فً المتصفح. XSLTالمطلوب، تقوم 

 XSLT , XPathجمٌع المتصفحات المعروفة تدعم   مالحظة : 
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  :XSLمسار ملف  ٌجب أن نضٌف السطر التالً والذي نحدد فٌه  XMLفً ملف 

 

 

ٌمثل قاعدة بٌانات مكتبة فٌها عدة كتب، كل كتاب له خاصٌتٌن هما : عنوان  XMLنأخذ مثال ملف ل

 الكتاب واسم المؤلف.
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 XSLT:الشكل العام لملف 

 

 

 : XSLTعناصر ملف 

 <xsl:template> :العنصر 

 إن الملف السابق له قالب ٌحدد بالوسم 

<xsl:template match = “/”> 

….. 

</xsl:template> 

 كل قالب له جزئٌٌن هما: 

 Xmlالقسم الذي سٌتم تطبٌق القالب علٌه فً ملف  .1

 الخرج الذي سٌتم إضافته إلى الملف الناتج. .2
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حدد هذه الصفة العقدة التً ت، matchٌُحَدد القسم الذي سٌتم تطبٌق القالب علٌه من قبل الصفة 

 سٌتم التعامل معها.

أي أن القالب سٌطبق على الملف بكامله، كل شًء داخل  ”/“ = matchفً المثال السابق 

 القالب هو ما سٌتم إخراجه فً الملف الهدف )المتصفح مثالً...( 

 

 بٌنما فً هذا المثال :

<xsl:template  match =“/book/title”>  

 ....... 

 </xsl:template> 

 

التً هً عقدة ابن لجذر   bookهً عقدة ابن للعقدة  titleالقالب سٌطبق على أي عقدة هنا 

 الملف.
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 templates>-: <xsl:applyالعنصر 

 نستخدم هذا العنصر عند الحاجة لتطبٌق أكثر من قالب
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 نتٌجة عرض الملف:

 

 

 of>-: <xsl:valueالعنصر 

 

<xsl:value-of   select = Expression /> 

، ثم إضافة هذه selectوظٌفة هذا العنصر هً البحث عن قٌمة العقدة المحددة ضمن الصفة  

 القٌمة إلى الملف الناتج.

 :مثال

<xsl:value-of   select = “book/title" /> 

وٌقوم بإظهار هذا   bookالتً هً ابن للعقدة  titleهنا سٌقوم بالبحث عن محتوى العقدة 

 المحتوى فً الملف الناتج.

 

 : <xsl:if>العنصر 

 وظٌفة هذا العنصرهً فحص تحقق شرط معٌن

 له الشكل العام التالً:
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<xsl:if test="expression"> 

  ...some output if the expression is true... 

</xsl:if>  

 

 :مثال

عندها سٌقوم بإظهار محتوى  1111فً هذا المثال سٌقوم بفحص السعر فإذا كان أكبر من  

 فً الملف الناتج. title, priceالعقدتٌن 

<xsl:if test="price &gt; 1000"> 

        <tr> 

          <td><xsl:value-of select="title"/></td> 

          <td><xsl:value-of select="price"/></td> 

        </tr> 

      </xsl:if> 

 <xsl:choose>  :العنصر 

 .وظٌفة هذا العنصر هً فحص تحقق شرط معٌن

 له الشكل العام التالً:

<xsl:choose> 

  <xsl:when test="expression"> 

    ... some output ... 

  </xsl:when> 

  <xsl:otherwise> 

    ... some output .... 
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  </xsl:otherwise> 

</xsl:choose>  

 

 : مثال

  titleعندها سٌقوم بإظهار محتوى العقدة  1111سٌقوم بفحص السعر فإذا كان أكبر من هنا 

بلون أحمر فً الخلفٌة ، وفً حال عدم تحقق الشرط سٌظهر محتوى العقدة باللون االفتراضً 

 فً الملف الناتج.

<xsl:choose> 

        <xsl:when test="price &gt; 1000"> 

          <td style="background-color:red“> 

          <xsl:value-of select=“title"/></td> 

        </xsl:when> 

        <xsl:otherwise> 

          <td><xsl:value-of select=“title"/></td> 

        </xsl:otherwise> 

      </xsl:choose> 

 each>-:  <xsl:forالعنصر   

 وظٌفة هذا العنصر هً تطبٌق القالب بشكل متكرر على كل عقدة

 له الشكل العام التالً:

<xsl:for-each   select =“  “ > 

  </xsl:for-each>  
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 <xsl:sort>  :العنصر  

 وظٌفة هذا العنصر هً ترتٌب النتائج.

 له الشكل العام التالً:

<xsl:sort select=“   "/> 

 اسم العقدة التً سٌتم الترتٌب على أساسها.  selectنحدد فً 

 مثال: 

 سٌتم ترتٌب النتائج فً الملف الناتج حسب عالمة الطالب

 

 نتٌجة عرض الملف هً:
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 :1رقم مثال 

 books.xmlلدٌنا الملف  
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 books.xslالملف  و

 

 فً أي متصفح سنحصل على النتٌجة التالٌة books.xmlعند عرض ملف 
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 :2رقم مثال 

 marks.xmlلدٌنا الملف  
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 markstyle.xslف المل و
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 فً أي متصفح سنحصل على النتٌجة التالٌة xmlmarks.عند عرض ملف 

 


