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  من باب 
  ] .٩:  الزمر) [  االلبابِ أُولُوا إنمايتذكر يعلمون ال والذين يعلمون الذين يستوي هل قل: (تعاىل قوله

  ]١١:  اادلة) [ درجات العلم أوتوا والذين منكم ءامنوا الذين اهللا يرفع: ( تعاىل وقوله
 اهللا رضي الدرداء أيب ماجاءعن منها أذكر النصوص، كثُرت ، وبذلك تفضيال غريهم على طالب العلم اإلسالم فضل لقد
 من طریقا بھ اهللا علماسلك فیھ یطلب طریقا سلك من: (  يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت قال ، عنه

 من لھ لیستغفر العالم وإن ، العلم لطالب رضا العلم لطالب أجنحتھا لتضع المالئكة وإن ، الجنة طرق
 لیلة القمر كفضل العابد على العالم فضل وإن الماء، جوف في والحیتان األرض في ومن السموات في

 ولكن والدرھما دینارا یوّرثوا لم األنبیاء وإن االنبیاء، ورثة العلماء وإن ، الكواكب سائر على البدر
   ) . وافر بحظ أخذ أخذه فمن العلم ورثوا

 وجوب إىل سببا ذلك لكان ويكرمونك حيبونك العلماء وأن وجيلونك، يهابونك اجلهال أن إال العلم فضل من يكن مل لو( 
  ؟ واآلخرة الدنيا يف فضائله بسائر ،فكيف طلبه
 الفرارعنه وجوب إىل سببا ذلك لكان اجلهال من نظراءه ويغبط ، العلماء حيسد صاحبه أن إال اجلهل نقص من يكن مل ومل
  ؟ واآلخرة النيا يف رذائله بسائر فكيف ،
 غري التفيد اليت اآلمال ومطارح ، املضنية الوساوس عن به املشتغل يقطع أنه إال به، واالشتغال ، العلم فائدة من يكن مل لو

 أقلها ومن ، ذكره مايطول الفضائل من وله فكيف ، إليه داع أعظم ذلك لكان ، للنفس املؤملة األفكار وكفاية ، اهلم
 ، والنرد ، بالشطرنج ذكرنا عما فتشاغلوا أنفسهم امللوك ضعفاُء أتعب مثله ويف ، العلم طلب عليه حيصل مما ماذكرنا
 فال فائدة وأما ، واآلخرة الدنيا يف تعودباملضرة اليت الفضول وسائر ، الصيد طلب يف الدواب وركض ، واألغاين ، واخلمر
   فائدة

  وسلمومن باب قولھ صلى اهللا علیة 
 ألجم يعلمه فكتمه علم عن سئل من" {) :  وسلم عليه اهللا صلى(  اهللا رسول قال:  عنه قال اهللا رضي هريرة أيب عن
  عليه متفق  .}" نار من بلجام القيامة يوم

  ومن باب نشر العلم بین المسلمین 
قمت بكتابة وتجمیع ھذا الكتاب الذي بین أیدیكم والذي أسأل المولى الكریم أن یجعلة في میزان 

  حسناتي 
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  الفھرس

 مقدمة
 سي
 ++سي

 لغة أسمبلي
 سي شارب

 جافا
 جافا سكریبت

 لیسب
 في بي سكریبت
 بیسك المرئي

 بیسیك
 برولوغ
 فورتران

 أدا
 دلفي
 كوبول

 باسكال 
 لغة االستعالمات البنیویة

  روبي 
 ایھ اس بي دوت نت

 برولوغ
 جیم
 بیرل

   ASP صفحات خادم نشطة
 صفحات خادم جافا

 لغة رقم النص الفائق
 لغة الترمیز القابلة لالمتداد

 لغة النصوص التشعبیة القابلة للتمدید
SGML 

 لغة البرمجة آر
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  مقدمة
  برمجةال اتلغ

تقسم لغات البرمجة للحاسوب لعدة اجیال أو أنواع، بناء على . بتنفیذھا الحاسوببھا لیقوم جھاز  ھي لغة یتم كتابة البرامج لغة البرمجة
 .وتقسم أحیانا بناء على األغراض لھذه اللغة. قربھا من اللغات اإلنسانیة
 تعریف البرمجة

أو أي جھاز آخر، لتوجیھھ وإعالمھ بكیفیة التعامل مع  الحاسوبمن الممكن تعریف البرمجة بأنھا عملیة كتابة تعلیمات وأوامر لجھاز 
و كل لغة لھا خصائصھا التي تمیزھا عن األخرى و . و تكون عملیة البرمجة متبعة لقواعد محددة باللغة التي اختارھا المبرمج. البیانات

كما أن للغات البرمجة أیضا خصائص مشتركة و حدود مشتركة بحكم أن كل . لكل نوع من أنواع البرامجتجعلھا مناسبة بدرجات متفاوتة 
 .ھذه اللغات مجعولة للتعامل مع الحاسوب
 خصائص لغات البرمجة

طاء األوامر و للقیام باع. لغة البرمجة ھي باألساس طریقة تسھل للمبرمج كیفیة اعطاء أوامر للحاسوب لكي یقوم بالعمل المطلوب منھ
 توفر لغة البرمجة المختارة مجموعة من اللبنات األساسیة لألستناد علیھا خالل عملیة بناء البرنامج و مجموعة من القواعد التي تمكن من

 :تتمثل ھذه األسس و القواعد بصفة عامة من. ظیم ھذه األسس التي توفرھا اللغة لتتكامل و تقوم بعمل مفیدو تن معلوماتالتعامل مع 
 المعلومات و تخزینھا •
 األوامر و تنظیم سیرھا •
 التصمیم الخاص •
 عنصر أ •
 عنصر ب •
 === المعلومات و تخزینھا=== عنصر ج •

ى أرقام على نظام العد الثنائي و بصفة عامة فان المعالجات الحدیثة ال تقوم ان المعلومات في األجھزة الرقمیة الحالیة یتم تخزینھا عل
 : الواحد بل مع مجموعات من البتات یمكن أن تضم البتبالتعامل مع 

 بایت وھي أصغر وحدة تخزین معلومات في الحواسیب الحدیثة= بت  8 •
 بت ١٢٨أو  ,64 ,32 ,16 •

و تمثل وظیفة لغة البرمجة استغالل  ٢٥٥و  ٠و یمكن أن تكون ھذه القیمة بین ، قیمة مختلفة ٢٥٦یمكن تشكیل ، بت مثال ٨و باستعمال 
 وحدة أو مجموعة من الوحدات لتخزین معلومات من الحیاة الواقعیة مثل األسماء أو القیاسات أو أرقام الحسابات البنكیة

 األوامر و تنظیم سیرھا
وتتبع ، یقوم المبرمج باجراء عملیات على وحدات المعلومات مثل تخزینھا و قرائتھا و مقارنتھا و اجراء عملیات حسابیة علیھا أیضا

فس تنظیم حیث تحرص على اجرائھا بن، و للغة البرمجة دور آخر و ھو التحكم في تنظیم اجراء العملیات. العملیات القواعد المحددة للغة
فلنفترض أن البرنامج الذي یرید المبرمج صنعھ یقوم ، كتابتھا من طرف المبرمج و تمكن اللغة أیضًا من اجراء عملیة اختیار و تفرع

و ھنا یقوم البرنامج ، و من المعروف أن القسمة على صفر ال تجوز، و اظھار النتیجة على الشاشة، بقسمة عددین یختارھما المستعمل
أما اذا كان القاسم صفرًا فان البرنامج ال یقوم ، فاذا كان القاسم مخالفا لصفر فان البرنامج یقوم باجراء العملیة و یعطي النتیجة:   رباالختیا

حیث یقع تنفیذ أمر أو ، و یمكن تنظیم األوامر بصفة أخرى. باجراء العملیة و انما ینبھ إلى أن المستعمل حاول القسمة على صفر
و الھدف ، و یمكن تقسیم األوامر أیضًا إلى وحدات فرعیة تقوم كل وحدة بانجاز عمل محدد (Loop) وامر بصفة متكررةمجموعة من األ

 (Loops) ھو تقسیم العمل إلى أجزاء یسھل العمل علیھا كل على حدة
 التصمیم الخاص

طبیعة الطرق و التسھیالت التي توفرھا اللغة و عن ، تتمتع كل لغة بتصمیم خاص یختلف عن طریقة كل لغة في التعامل مع المعطیات
 .للتعامل مع مشكلة معینة

وھي لغات تسلسلیة، أساس بناؤھا ھو  (Basic, Fortran)یمكن تصنیف لغات البرمجة من حیث طریقة بناء البرامج إلى لغات إجرائیة 
وھي التسلسلیة، وتقوم على أساس العناصر  (C, Java, Delphi) ولغات شیئیة. اإلجراءات المطلوب تطبیقھا على األشیاء والمتحوالت

 .والمتحوالت المستخدمة ضمن البرنامج المطلوب تحویرھا، من خالل تطبیق مجموعة معینة من اإلجراءات علیھا
  بعض األمثلة

 سي
و قد صممت . ، براین كرنیغان، و دنیس رتشيكن تومسون، مقننة و عالمیة، صممھا وطّورھا في أوائل السبعینیات لغة برمجةالسي ھي 

ظھر ، ثم لقیت انتشارا واسعا منذ ذلك الحین و تواصل إلى الیوم و ییونكسفي األصل لتستعمل في تطویر و العمل تحت نظام التشغیل 
و لغة السي ھي لغة انبنت علیھا عدید . ذلك من خالل شعبیتھ لدى أغلب مبرمجي الحاسوب و من خالل استعماالتھ العدیدة و المتنوعة

 الجافاو  سي بلس بلساللغات و الھجات الحدیثة مثل ال 
 تاریخ  

و عندما  (B) ، وقد تم تسمیتھ بالسي ألن جزأ كبیرا منھ قد اقتبس عن لغة البي١٩٧٢و  ١٩٦٩تم تصمیم السي في مختبرات بیل ما بین 
 إلى السي األسمبليتطورت السي إلى درجة أصبحت فیھا بالقوة الكافیة لتحویل نواة یونكس من 
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 The C Programming بنشر الكتاب المشھور (Dennis Ritchie) و رتشي (Brian Kernighan) قام كرنیغان ١٩٧٨وفي سنة 

Language و یعرف ھذا الكتاب في األوساط المختصة ب، و ذلك لتحدید خصائص اللغة K&R.  اال أن تقنین اللغة و تبنیھا بصفة
 The C Programming كنتیجة لذلك ظھرت الطبعة الثانیة للكتاب بعنوانتم في الثمانینات و  ISOو ال ANSIالرسمیة من طرف 

Language, Second Edition, أو K&R2  وھو المرجع الرئسئ للغة إلى حد اآلنISBN 0-13-110362-8 .  و بتقنین اللغة تمت
 اضافة أجزاء و تنقیح أخرى لتفادي السلبیات التي ظھرت في السابق ولتھیئة أداة أفضل و أقوى بالنسبة للمبرمج

أو على  السي بلس بلسیة مثل و لوال ظھور لغة السي و تجربتھا التي فاقت الثالثین سنة لما كان ممكنا ظھور اللغات الحدیثة و الشیئ
 األقل لما أصبحت كما تعرف علیھ الیوم

 أمثلة
 بالسي Hello, World مثال

#include <stdio.h> 
  
int main (void) 
{ 
   printf("hello, world!\n");   
   return 0;   
} 

 ++سي
و التي یعتبرھا الكثیرون اللغة األفضل  .برمجة كائنیةلغة ++ لإلستخدامات العامة، تعتبر لغة السي لغة برمجةھي  C++ سي بلس بلس

یة المستوي و في نفس الوقت قریبة من لغة من لغات البرمجة العال C++ و لغة السي بلس بلس. لتصمیم التطبیقات ذات الواجھة الكبیرة
 .C++ الذي قام بتطویرھا بیارن ستروستروب إلي C و ھي لغة ناشئة من لغة. التجمیع ذات المستوي المحدود

 تاریخ
في الثمانینات كتحسین للغة ++ لغة السي، و الذي كان یعمل في مختبرات بیل ,(Bjarne Stroustrup) طور بیارن ستروستروب

األسلوب المھیكل والمنھجي لعملیة تصمیم  C++ ّھل لغة، تسالبرمجة الكائنیةجمیع مزایا السي باألضافة إلى مزایا ++ ، تشمل السيالسي
 .البرامج،وتعتمد على الكائنات كبنیة أساسیة لتشكیل البرامج

 
أنظمة و تكتب معظم أجزاء . ھى لغة متعدده االستخدامات اال انھا مناسبة لبرامج أنظمة التشغیل++ فان السى، و مثلھا مثل لغة السى

 .لینكس/جنوو منھا نظام ++ و برامج مساعدة أنظمة التشغیل باستخدام السى التشغیل
و قد أدى ذلك إلى استخدام الكثیرین للغات . معقدة كلغات برمجةو السى نظرا لشھرتھما ++ و یتجنب الكثیر من المبرمجین لغة السى

و بدا في وقت معین أن ++ للغة السى) و لیس تطویر(و األخیرتین ھما مجرد تسھیل  سي شاربو  جافاثم  دیلفيو  فیجوال بیسكمثل 
إلى جافا و سى ++ مع ھجرة عدد كبیر من مبرمجى السى++ یة من السىلغات مثل الجافا سوف تستولى على سوق البرمجیات التجار

ھى السبیل الوحید النتاج برامج تجاریة قویة و سریعة و تؤدى المطلوب منھا ++ شارب ، اال أنھ سرعان ما أدرك المبرمجون أن السى
 .بكفاءة و بأقل عدد من األخطاء
 ++بین السى و السى

و عملیا یمكن لمعظم برامج السى أن تترجم ) نظریا أو ھذا ما تقولھ الشركات المنتجة للمترجمات(كاملالسى بشكل ++ تدعم السى -
اال أن األمر ال یخلو من بعض المشاكل غیر  -++. سى/و لھذا تسمى ھذه المترجمات بمترجمات سى++ بواسطة مترجمات سى

 .و لیست محجوزة في سى++ محجوزه في سىو ھى كلمة  new مثال قد یحدث أن تسمى متغیرا باسم، المتوقعھ
 ++الجدید في سى

حیث تعتمد السى على البرمجة االجرائیة و التى . عن السى ھى بالطبع الیرمجھ عن طریق الكائنات++ االضافة األھم التى أتت بھا السى
اال أن السى . برمجین إلى البرمجة بالكائنات اال أن بظھور أنظمة التشغیل ذات الواجھة الرسومیة انتقل معظم الم. كانت كافیة في وقتھا

 .مازالت تستخدم في برمجة الویندوز
 : و ھذا باالضافة إلى بضعة اضافات أخرى مثل

 .مكتبات جدیدة ألداء مھام االدخال و االخراج تعتمد على الكائنات -
 .التى تضمن االجراء الفرعى في األساسى بدال من استدعائھ inline كلمة -
 .لتضمین المالحظات بطول سطر واحد// دام االشاره استخ -

 سبب صعوبتھا
ألسباب تاریخیة أكثر منھا واقعیة و ھو ما یردده المبرمجین المعتادین على استخدام ++ ربما تعود أسباب صعوبة لغتى السى و السى

و التى اشتھرت بشدة تعقیدھا مما تسبب في ابتعاد المبرمجین  CPL و ھذا یعود بنا إلى أصل لغة السى و ھى لغة السى بى ال++ السى
و عندما أرادو تطویرھا  B و لم تلقى الكثیر من النجاح و لكنھا تطوت إلى لغة البى BCPLعنھا فتم تطویرھا و تبسیطھا إلى لغة سمیت 

 ھ ال یمكن انكار أن مفاھیم مثل المؤشراتاال أن. خصائص لغة سى ++، و بالطبع ورثت السى) و ھذا ھو أصل تسمیة السى( سموھا سى
pointers  و االشارات ھى مفاھیم مربكة للمبرمج المبتدىء ، بالضافة إلى مفاھیم التوارث ،Inheritance و تعدد الشكل 

polymorphism و القوالب Templates رمج كى الحمایة الكافیة للمب++ و كذلك ال تقدم سى. التى تربك حتى المبرمجین المحترفین
 كیف؟. ال یقع في أخطاء التشغیل التى قد تتسبب في توقف الحاسوب عن العمل
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 : عنصرا مثال كألتى ٢٠فى لغة الفیجوال بیسك مثال عندما تحدد مصفوفة بحجم 

Dim A(20) As Integer 
فاذا ++ أما في السى. امجكمثال فسوف یبادرك محرك الفیجوال بیسك برسالة خطأ و یتوقف برن ٢١ثم تحاول معالجة العنصر رقم 
و عندما تحاول الوصول إلى العنصر رقم  int a[20] // integer a from 0-19 not from 0-20 : عرفت مصفوفة بنفس الحجم

عشرین مثال تكون قد تعدیت حدود المصفوفة إلى جزء من الذاكرة ربما تكون مخصصة لبرنامج أخر أو معلومات حساسة لنظام 
 ١٩أى أن العنصر األخیر ھو  ٢٠و حجمھا  ١و لیس  ٠شكلة األخرى التى تربك الكثیرین أن أول عنصر بالمصفوفة ھو و الم. التشغیل
 .مثل البیسك ٢٠و لیس 
 أمثلة
 ++بالسي Hello, World مثال

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main () 
{ 
 cout << "Hello, world!" << endl; 
return 0; 
} 

 التطور المستقبلي
اكس، یّشار ٠++القیاسیة حالیا ھي قید التطویر، لقبة سي ++نسخة جدیدة من سي. یواصل التطّور لتلبیة المتطلبات المستقبلیة++ سي

 [Boost.org] .سیواصل اإلستفادة من طبیعتھ متعددة المثال++ یشیر العمل الحالي بأّن سي. ٢٠١٠بأّنھ یتوقع أن یكون إصدارھا قبل 
من حیث الوظیفیة والقدرات ++ ھم یتوّسعون كثیرا في سي. في شكلھ الحالي++ مجموعة تعمل لإلستفادة إلى أبعد الحدود من سي

 .لجنة معاییر التي فیھا تعمل المیّزات حسنا والتي تحتاج التحسین++ وینصحون أیضا سي

 لغة أسمبلي
، ھي الصیغة السھلة القراءة للبشر المقابلة للغة اآللة التي تشكل األوامر التي ینفذھا (Assembly language :باإلنجلیزیة) لغة أسمبلي

تمثل عملیة حاسوبیة أو امر للحاسوب، تصبح أسھل للقراءة عندما  (bits)ات البتمن  فلغة اآللة عبارة عن تتابع. حاسوب بتصمیم ما
 .خاصة بھ "Machine Language لغة آلة"و لكل معالج لغة أسمبلي خاصة بھ كما أن لھ . تستبدل برموز تعبر عنھا

 Assembly Language for MP ٨٠٨٥) عملي(لغة التجمیع 
 لغة تجمیع عربیة

  

 سي شارب
، "سي شارب"وتنطق  C# یرمز الیھا بالرمز میكروسوفتأحد لغات بیئة الدوت نت لتطویر البرامج من أنتاج شركة  (C#) سي شارب

صن ھا شركة والقضیة الشھیرة التي رفعتھا علی الجافاوذلك خروجا من ورطة  مایكروسوفتوھي إحدى اللغات التي انتجتھا شركة 
ز سي شارب تتمی .(.Net :باإلنجلیزیة) بیئة الدوت نتتزامنا مع االعالن عن  ٢٠٠٠، تم االعالن عنھا في اواسط العام  میكروسیستمز

وسرعة التطویر كما ++ زك المرئي حیث انھا تستخدم القواعد الخاصھ السيوالبی ++سيوتجمع صفات  البرمجة الكائنیةبأنھا أحد لغات 
 على انھا امتداد لھذه اللغات++ في البیزك المرئي لغة السي شارب موجھھ إلى مبرمجي الفیجول سي ومبرمجي السي

 للسي شارب بیئات تطویر متكاملة
 مایكروسوفت فیجیوال ستودیو •
• SharpDevelop 

 جافا
سنة  صن میكروسیستیمزوجامعیون من شركة  جیمس جوسلینجطورھا أساسًا  كائنیة التوجھ لغة برمجةھي  (Java :اإلنجلیزیة) الجافا

١٩٩٥. 
ّالة من حیث التركیب النحوي ، كائنیة التوجھ، و مصممة للعمل علي + + الھدف األساسي لنشأة جافا ھو إیجاد لغة مشابھة للغة سي

جدید، حیث قامت شركة صن  نظام تشغیلبحیث ال تحتاج إلي الترجمة من جدید عند استخدام برامجھا على منصة تشغیل أو  إفتراضیة
بإنشاء اّالت افتراضیة لتشغیل جافا على معظم منصات و نظم التشغیل الموجودة حالیا، فاصبح من الممكن ترجمة البرنامج مرة واحدة ثم 

 .(Write Once, run anywhere :اإلنجلیزیة) ة واحدة ، شغل في أى مكانإكتب مرتشغیلھ على نظم مختلفة أو ما أسمتھ صن ب 
 .Open Source Code تم فتح المصدر لھذه اللغة واصبحت ٢٠٠٧و مایو  ٢٠٠٦بین نوفمبر 

من شجر البلوط ) (بلوط(، قد تطورت من مشروع كان یسمى أوك جاواالتي تزرع في جزیرة ) الجاوة(سمیت لغة الجافا من قھوة الجافا 
 .(الذي كان موجوًد خارج نافذة جوسلینج

فرغم تشابة اللغتین في السیاق والتراكیب اال أنھما لغتان مختلفتان ولھما أھداف  والجافا سكریبتن الجافا یجب عدم الخلط بی: مالحظة
 .مختلفة

 التاریخ



  anwrtwaf@gmail.com                               anwrtwaf@hotmail.com الشامل في لغات البرمجة                         
عن ) جائت التسمیة من شجرة بلوط كانت تقف خارج مقر شركة صن میكروسیستمز) Oak (البلوط(أوك بدأت جافا كمشروع یدعي 

كان ھدف جوسلینج ھو  .Set Top Box لكي تستخدم في مشروع ١٩٩١في یونیو عام  James Gosling طریق جیمس جوسلینج
 .++سي/سيتضمین ما یدعي بالجھاز اإلفتراضي مع لغة أقرب في تركیبھا النحوي إلى 

 لمحة عامة
 -:االھداف االساسیة من انشاء جافا ھي

 كائنیة التوجھ •
 نظام التشغیلاالستقالل عن  •
 توفر امكانیات و مكتبات للتشبیك •
 امكانیة تنفیذ البرامج من حواسیب بعیدة بشكل آمن •
 (أبلت(توفیر إمكانیة إضافة برامج إلى صفحات الویب  •

 كیفیة البرمجة بلغة جافا
 Java Software Development Kit تنزیل عدة التطویر الخاصة بجافا: الخطوة األولى •
 إعداد المتغیرات البیئیة الخاصة بالجافا: الخطوة الثانیة •
 كتابة برنامجك األول في الجافا و ترجمتھ وتشغیلھ: الخطوة الثالثة •

 Java Software Development Kit تنزیل عدة التطویر الخاصة بجافا
على الرابط التالي  شركة صنھذا البرنامج من موقع  یمكنك الحصول على

http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp وتنزیلھ على جھازك ببساطة 
 اإلصدارات المتوفرة من الجافا

J2SE 
 StandAlone) ھو الجزء الخاص ببرمجة برامج سطح المكتب (Java Standard Edition) باإلنجلیزیةاإلصدار القیاسي من الجافا 

applications) 
J2EE 

ھو یختلف عن اإلصدار القیاسي في أنھ خاص ببرمجة الخوادم و (Java Enterprise Edition) اصدار اإلنتربرایس باإلنجلیزیة
 رمجة الویبو ب التطبیقات الموزعة

J2ME 
واألجھزة المحدودة في  ولةالھواتف المحموھو اصدار خاص بالرمجة على  (Java Micro Edition) اصدار المایكرو باإلنجلیزیة

 المصادر عموما و تعتبر الخیار األول لمبرمجي ألعاب الھواتف المحمولة
 للغة الجافا بیئات تطویر متكاملة

١. Netbeans 
٢. Eclipse 
٣. JBuilder 
٤. JDeveloper 

 جافا سكریبت
تختلف الجافا سكریبت عن لغة الجافا من شركة  .(Netscape) قبل شركة نیتسكیبتّم تطویرھا من  (JavaScript) لغة الجافا سكریبت
 .، حیث تجعل المتصفح أكثر تفاعلیةشبكة اإلنترنتة ھذة اللغة ھي بّث الحیاة إلى ومھم .(Sunmicrosystems) صن مایكروسیستمز

ومن ثم  HTML مع صفحة ، االول یقوم بتحیل الكود Server Side و Client Side یوجد نمطین للغة جافا سكربت من حیث التنفیذ
والثانیة تجبر المتصفح على  (client agent) تصبح العملیات التي یطلبھا المستخدم تنفذ على جھازه أي ضم المتصفح الخاص بھ

ة لیقوم بعرضھا تتمیز االولى ببطئ تحیل الصفح (Client agent) االتصال مع المخدم من اجل تنفیذ االوامر واعطاء النتیجة إلى العمیل
للمرة األولى ومن ثم سرعة التنفیذ اثناء الجلسة ولكن الثانیة تتمیز بسرعة التحمیل للمرة االولى والبطئ في االستجابة بسبب عملیة 

 االتصال مع المخدم لدى كل طلب من الزبون
خدام الجافا سكربت في بعض تستخدم الجافا سكریبت كوسیلھ تفاعلیھ أكثر سرعھ مع المستخدم ، ولكن بعض المبرمجین ال یحبذوا است

 . األحیان و خاصھ ان ھناك بعض المتصفحات تتیح للمستخدم الغاء تنفیذ الجافاسكریبت على المتصفح
 والتى ادت إلى سرعھ في التفاعل مع المستخدم AJAX االجاكستزاید االھتمام بالجافاسكریبت خاصھ بعد انتشار تقنیھ 

 :و ھي تعتمد على، على إضفاء الحیویة على صفحات الشبكة JavaScript تعمل لغة =مكونات و أساسیات=نص مائل
 Class الكائنات

األزرار و ، فمثال تعتبر الصور Class و تعتمد على مفھوم الكائنات HTMLالمصدريلغة تضاف إلى القن  JavaScript لغة
 .و كل كائن لھ خصائص تمیزه و طرق عبارة عن دوال یستعملھا. الصفحات كائنات

 :ھناك ثالث أنواع ,JavaScript في لغة
 الكائنات المحددة

http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
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 :و تضم

 .األسالیب المنتظمة و الرموز، العلب، العدد، الریاضیات، الدوال، التاریخ، الجداول، الثنائیات
 كائنات المتصفح

 :و تضم
 .إلى جانب عناصر الترسیمات... الصور، الروابط، المؤرخة، اإلطار، الصفحة، النافذة

 الكائنات الشخصیة
 Variables المتغیرات

 .تعتبر كذاكرات تحفظ قیما و تحمل اسما معینا
 ==function الدوال==

 و تسمى أیضا وظائف. ات تحت اسم مرجعي واحدتكمن من جمع عدة تعلیم
 ١عنصر  .١
 ٢عنصر  .٢
 .نص عریض٣عنصر  .٣

 Loops التكراریات
 .تمكن من تنفیذ مجموعة تعلیمات بطریقة تكراریة أو دوریة

 تكراریة محددة
 تتم باستعمال 

for(var=0;var<d;var++) 
 .و تستعمل في حالة كنا نعرف مسبقا عدد مرات التكرار .

 غیر محددةتكراریة 
 تتم باستعمال 

while(condition) 
  .و تستعمل في حالة كنا ال نعرف مسبقا عدد مرات التكرار .

 الشرطیة
 .مجموعة تعلیمات تنفذ في حالة تحقق شرط معین

 لیسب
 LISt) وھي اختصار لمصطلح معالجة القوائم (Functional Programming Language) وظیفیة لغة برمجةھي  (Lisp) لیسب

Processing) وتقوم على حساب المبدا (Lambda-Calculus).  وتستخدم كذلك في تطبیقات الذكاء اإلصطناعيلغات وھي من أھم ،
معھد ماساتشوستس أثناء تواجده في  1958وقد اخترعھا جون مكارثي عام  .(Code Generation) أخرى تتطلب تولید تلقائي للبرامج

 .(فورترانبعد (، وبذلك تعد ثاني أقدم لغة برمجة عالیة المستوى للتكنولوجیا
 لھجات لیسب

 Common Lisp كومون لیسب •
وھي أنقى اللھجات إلتصاقا  .معھد تكنولوجیا ماساتشوستس، والذي طورھا جیري ساسمان و ھال ایبلسون في  Scheme سكیم •

 .لحقوق الملكیة جنوبحساب المبدا، وتوزع مجانا عمًال بمبادئ 
-Computer) للتصمیم الھندسي بمساعدة الحاسب AutoCAD أوتوكاد، التي تستخدم داخل برنامج  AutoLisp أوتو لیسب •

Aided Design - CAD). 

 في بي سكریبت
مع بعض التعدیالت التي  فیجوال بیسكتعمل في بیئة إنترنت وإنترانت، وتتشابھ في مفاھیمھا البرمجیة مع لغة ) نصیة(ھي لغة سكریبت 

 Visual Basic Scripting Edition ھي اختصار لـ VB Script الـ . اإلنترنتتتالءم مع طبیعتھا المتعاملة مع 
 ظھورھا

المعقدة بعض الشيء، والتي أنشئت لحل  JavaScriptاثر ظھور  Visual Basicظھرت ھذه اللغة المبسطة المشتقة من اللغة األم 
من جھاز العمیل وإرسالھا للخادم ومعالجاتھا وإعادة مشكلة بطأ تبادل البیانات بین الخادم وجھاز العمیل إذ تأخذ عملیة طلب المعلومات 

 . إرسالھا زمنًا لیس بالقصیر، حیث تتمیز بإمكانیتھا معالجة البیانات على الجھاز العمیل
 ممیزات اللغة

 أكثر مرونة من اللغات النصیة المعروفة ، فھي التفرق بین األحرف الكبیرة والصغیرة في اسماء المتغیرات والثوابت •
 ASP التي یمكن البرمجة بھا في صفحات الـ لغات البرمجةر أحد أبسط تعتی •

 HTML و VB SCript بین الـ
، فیمكن إضافة بعض الممیزات بواسطتھا لتسمح للمستخدم  HTMLبالصفحات بشكل أوسع مما تتحكم بھا لغة الـ  VB Scriptتتحكم الـ

 : بالتفاعل مع الصفحات ، مثال ذلك
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 .ألخذ قیم من المستخدم [InPutBox] استخدام مربعات اإلدخال •
 .[MsgBox] إظھار رسائل للمستخدم بواسطة صندوق الرسائل •

ویمكن . فتتمیز بكونھا لغة عرض فقط ، بمعنى أن مانكتبھ في الصفحة سیظھر لنا عند العرض كبرنامج الورد تماما HTMLالـأما لغة 
مع وضع عالمتي التنصیص حول ھذه األكواد حتى یتم التعامل معھا كأكواد  VB Script ـداخل أكواد لغة ال HTMLالـاستخدام أكواد 

HTML أي أن اللغتین متكاملتین ، كالھما مكمل لآلخر. عادیة . 
 VB Script بدایة مع لغة الـ

 : ص عادي مثلیمكن كتابة أكواد اللغة داخل أي محرر نصو
 برنامج الدفتر •
 برنامج المفكرة •
 برنامج الوورد •
 برنامج الفرونت بیج •

 . یبللعرض بواسطة أحد مستعرضات الو كصفحة ویبأو أي برنامج نصي آخر ، ومن ثم یتم حفظ الصفحة 
 : األساسیة المعتادة وذلك عن طریق إضافة القن التالي HTMLالـُتعرف أكواد اللغة ویتم إضافتھا داخل أكواد لغة 

<html> 
<body> 
<script language="VBScript"> 
</script> 
</body> 
</html> 

 document.write ھذه اللغة ، عرض نص بسیط على شاشة المتصفح ، بإستخدام األمرأحد أبسط األمثلة على 
<html> 
<body> 
<script language="VBScript"> 
document.write("Hello World, This My First VB Page") 
</script> 
</body> 
</html> 

 : ستظھر على شاشة المستخدم جملة
Hello World, This My First VB Page 

 
 تعریف المتغیرات وإسناد القیم

 :، ویشترط عند حجز المتغیرات مالحظة عدة أمور Dim عن طریق الكلمة المحجوزة VBScript في لغة الـ المتغیراتُتعرف 
 یجب أن یبدأ المتغیر بحرف •
 وغیرھا ! % & % # أستخدام أحد األحرف أو الرموز الخاصة من أمثالالیمكن  •
 حرفا ٢٥٥الیمكن أن یزید طول المتغیر عن  •
 وغیرھا document  ،Write  ،vbcolor  ،sub : الیمكن استخدام أحد الكلمات المحجوزة في اللغة مثل •

 : ومثال ذلك
<html> 
<body> 
<script language="VBScript"> 
Dim Num,swel 
num=10 

swel="أھال وسھال بكم في صفحتي األولى" 
document.write swel 

document.write "العدد الذي قمت بإدخالھ ھو:" & num 
</script> 
</body> 
</html> 

ال یتم تعیین نوع بیانات لھذه المتغیرات ، وعند إسناد القیم یتم إسنادھا بواسطة عملیة  VBScript لغة الـفي  المتغیراتعند تعریف 
 .مساواة عادیة

 :ماسیظھر على الشاشة عند تطبیق الكود السابق ھو
 أھال وسھال بكم في صفحتي األولى

 ١٠: العدد الذي قمت بإدخالھ ھو
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 تعریف الثوابت وإسناد القیم لھا
ُیغنى استخدام الثوابت عن تمریر القیمة عدة مرات أثناء . ابت ھي قیم ثابتة مخزنة تحت اسم معین ، التتغیر قیمتھا أثناء تشغیل الكود الثو

 .، ویشترط لھا ماُیشترط للمتغیرات Constعن طریق الكلمة المحجوزة  VBScript ُتعرف الثوابت في لغة الـ. الكود البرمجي 
 

<html> 
<body> 
<script language="VBScript"> 
Const Num 
num=10 
document.write num^4*2 + num/3 
</script> 
</body> 
</html> 

 ناتح العملیة الحسابیة: ماسیظھر على الشاشة عند تطبیق الكود السابق ھو
num^4*2 + num/3 

 أمثلة لبعض الثوابت
 والتي یمكن استعمالھا مباشرة كثوابت األلوان VBScript الـیوجد بعض الثوابت المحجوزة والمنشئة سابقاً  في لغة 

• VBYellow 
• VBRed 
• VBMagenta 
• VBBlack 

 الشروط
 .عملیة بحث الشروط داخل بنیتھا ، ُتفید ھذه العملیة في تحدید المسارات والحاالت التي قد تواجھ المستخدم VB Scriptتییح الـ
 IF -- Then--elseif--then--..........--else -- End If یمكن استخدام الجملة الشرطیة •

<html> 
<body> 
<script language="VBScript"> 
dim num 
num=inputbox(" طلب ادخال رقم"،"أدخل رقما ") 
If num >= 200 then 
msgbox(" ٢٠٠الرقم الذي ادخلتھ أكبر من  ") 
else 
msgbox(" ٢٠٠العدد المدخل أقل من  ") 
End if 
</script> 
</bady> 
</html> 

 Select case--case--case--.......-- case else--end select كما یمكن استخدام جمل الـ •
<html> 
<body> 
<script language="VBScript"> 
dim str 
str=inputbox("أدخل شھر میالدك") 
select str 
case 1 
document.write("أنت من موالید برج الجدي") 
case 2 
document.write("أنت من موالید برج الدلو") 
case 3 
document.write("أنت من موالید برج الحوت") 
case else 
document.write("الخیار غیر موجود") 
end select 
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</script> 
</bady> 
</html> 

 الحلقات التكراریة
من تكرار األسطر البرمجیة ، وھي بذلك تختصر األكواد إلى أكواد أقل حجما ، وتْسھل الحقا  المبرمجُتفید الحلقات التكراریة في منع 

 . عملیة تعدیلھا ومراجعتھا
 VB Script یوجد نوعین من الحلقات التكراریة في لغة الـ

 تكراریة منتھیةحلقات  •
 الحلقات تكراریة شرطیة •

 الحلقات التكراریة المنتھیة
قاتُسمیت بالحلقات التكراریة المنتھیة ألنھا تقوم بتكرار نفسھا عدد من المرات ، ثم تتوقف بعد إیفاء ھذا العدد مباشرة ، من أمثلتھا حل  

For بنیة جملة For في الـ VB Script 
<html> 
<body> 
<script language="VBScript"> 
dim i 
for i=1 to 15 step 1 
document.write "أھال وسھال" 
Next 
</script> 
</body> 
</html> 

 15لخمسة عشرة مرة، بعد ذلك تتوقف الحلقة عند وصول العداد للرقم  الشاشةفي المثال السابق یتم طباعة جملة أھال وسھال على 
 

 الحلقات التكراریة الشرطیة
وھي حلقات تكراریة أیضا ، لكن تختلف عن النوع السابق في عدم تحدید عدد مرات التكرار منذ البدایة ، بل تشترط شرط ، انتفاء 

 : الشرط أو تحققھ ھو مایحدد امكانیة استمرار الحلقة من عدمھا من أمثلة الحلقات التكراریة الشرطیة
• Do--While--Loop 
• Do--Uutil--Loop 

الفرق مابین الحلقتین السابقتین ھو في موضع الشرط الخاص بالجملة ، فالحلقات من النوع األول تستمر طالما الشرط محقق بھا ، أما 
 .ن النوع الثاني فتستمر طالما الشرط غیر محقق ، وتقف عند تحقق ھذا الشرطالحلقات م

 دوال مشھورة
 :المشھورة في ھذه اللغة الدوالبعض 

 نتیجة المثال مـثــال وظیفتھا الدالة 

یظھر للمستخدم مربع رسالة یحمل  MsgBox" أھال وسھال" رسالةتظھر مربع  MsgBox"النص" 1
 النص أھال وسھال

2 ()Time تعرض الوقت الحالي msgbox (time)  یظھر للمستخدم مربع رسالة یحمل
 AM ١:١١الوقت الحالي 

3 ()Date تعرض التاریخ الحالي msgbox(Date)  یظھر للمستخدم مربع رسالة یحمل
 ٢٠٠٧-٦-١٤التاریخ الحالي 

4 ()Now  تعرض الوقت والتاریخ
 الحالیین

()Document.write 
Now 

-١:١١Am 14یطبع على الشاشة 
6-2007 

الرسالة الظاھرة للمستخدم ") 5
 Inputbox("ُتكتب ھنا

مربع إدخال ، یطلب من 
 المستخدم إدخال قیمة معینة

أدخل ")
 inputbox("رقما

یظھر مربع إدخال یحمل النص 
 (رقمًاأدخل (
  

 بیسك المرئي
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البیسك  ھى بیئة تطویر و لغة برمجة من مایكروسوفت تستند إلى لغة) أو فیجوال بیسك) (Visual BASIC :باإلنجلیزیة) بیسك المرئي

منذ أن بدأت مایكروسوفت في اصدار الفیجوال بیسك و ھى تالقى نجاحا باھرا و . و ھى تصنف ضمن لغات البرمجة الشیئیة. الشھیرة
 شعبیة ال بأس بھا بین المبرمجین نظرا لسھولتھا الشدیدة في مقابل التعقید الشدید الذى یواجھھ أى مبرمج یسعى لبرمجة ویندوز باستخدام

عموما .اال أن الفیجوال بیسك ربما تكون ھى من أسؤ اللغات التى تكتب علیھا برامج الویندوز اآلن طبعا بعد الجافا .++و السىالسى أ
تناسب الفیجوال بیسك تطبیقات قواعد بیانات و التطبیقات المخصصة للشركات الصغیرة و برامج الحسابات و ھى مریحة و سھلة و 

ھا تسمح للمبرمج بالتركیز على حل المشكلة فغالبا ما ال یواجھ صعوبات فنیة أثناء كتابة برنامج بالفیجوال تؤدى الغرض باالضافة إلى أن
أو الدلفى و انما تترجم إلى كود ++ و لكن بقى أن نذكر أن برامج الفیجوال بیسك ال تتم ترجمتھا كاملة إلى لغة األلة مثل السى. بیسك

یشیران إلى " ان"مع مالحظة أن حرفى ال MSVBMnn.dll و اسمھا "Run Time library"وسطى یتصل مع مكتبة ربط تسمى ب
 .رقم االصدارة

حیث . لغة البرمجة فیجوال بیسك ھي لغة ذات تصمیم مرئي واجھة رسومیة بعكس بعض اللغات مثل االسمبلي ذات الشاشة السوداء 
و التي  basic التطبیق تم تطویر ھذه النسخة من البرنامج عن النسخة القدیمةتحتوي ھذه اللغة على العدید من االوامر بداخلھا ولغة سھلة 

تعتمد اللغة في تطویر تطبیقاتھا على الكائنات فھي تشبھ العدید من . إلى ھذه النسخة التي تعمل تحت بیئة وندوز  dos تعمل تحت بیئة
تعني الدینامیكیة في ھذه اللغة القدرة على استدعاء اي اقتران او . لغات البرمجة الحدیثة من حیث اعتمادھا على الدینامیكیة و االحداث

الحدث ھو اي عملیة یقوم بھا مستخدم التطبیق على التطبیق مثل الضغط بزر الفارة او الضغط على أحد . اجراء اعتمادا على الحدث
 لتعلم اللغة یفترض بك اتقان التالي. ازرار لوحة المفاتیح او حتى تحمیل نموذج

 میزات الفیجوال بیسكم
 .لغة سھلة و سریعة النشاء تطبیقات ویندوز •
 .تدعم البرمجة الشیئیة اال أن ذلك لیس بشكل كامل •
 .تجربة برامج الفیجوال بیسك سھلة و سریعة العتمادھا على مكتبة الربط خالل و قت التشغیل •
 تعتبر لغة الفیجوال بیسك لغة كائنیة المنحنى •
 سھلة التعلم والفھم •
 لة اكتشاف االخطاء فیھاسھو •

 إصدارات فیجوال بیسك
Visual Basic 1 
مع انھ كان سھل  .Windows ولم یكن موجھ لتطویر التطبیقات الحقیقة لبیئة. كان محدود للغایة Visual Basic االصدار االول من

 .االستخدام ذو واجھة رسومیة ولغة برمجة مرئیة إلى انھ كان یعتبر كلعبة مسلیة للمبرمجین
Visual Basic 2 
 .IDE لم یظھر اي جدید باستثناء اضافة القلیل من الخصائص ودعم أفضل لبیئة التطویر المتكاملة Visual Basic االصدار الثاني من

ھو الدمج  Microsoft لقواعد البیانات العالئقیة وكان كل تركیز شركة Access 1.0 لكن في تلك الفترة، ظھر مولود جدید وھو النظام
 .بینھما

Visual Basic 3 
حیث قدم دعم لقواعد البیانات واصبح ذو نھایة مفتوحة  !Visual Basic یعتبر االصدار الثالث ھو بدایة طریق النجومیة او الشھرة لـ

ر ظھرت الكثیر من التحسینات في بیئة التطوی .OCX والتي تطورت فیما بعد إلى VBX بفضل االضافات التي كنت تسطیع دمجھا مثل
وبدأت تلك اللغة كمنافس ضعیف لتطویر البرامج الحقیقیة  .Visual Basic وھاجر مئات ان لم یكن االف المبرمجین إلى IDE المتكاملة

 .او التجاریة النھ كان ما زال ینقصھا المزید
Visual Basic 4 

ح التعبیر، القابلیة لتطویر تطبیقات من نوع او ان ص Windows 95 كان الھدف االساسي من االصدار الرابع ھو مرحلة انتقالیة إلى
٣٢ bit. وكان أول اصدار من اصدارات Visual Basic  ٣٢تولد شیفرة للعمل تحت معالجات من نوعBit. بل اضاف ! لیس ھذا فقط

عترف حتى اصبح م Visual Basic والتي زادت في اسھم شھرة ActiveX DLL االصدار الرابع امكانیة النشاء مكتبات من نوع
لكنھا كانت محدودة  OOP كلغة برمجة النشاء تطبیقات حقیقیة حیث اضاف المیزة التي انتظرھا المبرمجون وھي البرمجة كائنیة التوجھ

 .Inheritanceاو الوراثة  Polymorphism فقط دون اي امكانیة اضافیة كتعدد الواجھات Classبسبب استطاعتك بانشاء الفئات 
Visual Basic 5 

حیث . ھي لغة برمجة لتطویر التطبیقات الحقیقیة والتجاریة Visual Basic االصدار الخامس كان بمثابة االعالن الرسمي في ان لغة
واضافة مزایا عدیدة للتحكم بشیفرة .. وغیرھا ActiveX Documents و ActiveX Controls اضاف العدید من انواع المشاریع كـ

باالضافة إلى التحسن الحقیقي لبیئة  .Native-Code او P-Code تحویل الشیفرة المصدریة إلىالذي یخیرك من  EXE ملف الـ
 .والدعم االضافي لقواعد البیانات IDE التطویر المتكاملة

Visual Basic 6 
نت موجودة في التي كا Bugs االصدار السادس ال یختلف عن االصدار الخامس كثیرا لكن ھناك العدید من التحسینات وعالج للشوائب

كذلك تحسن واضح  .ADO من أھم االضافات في االصدار السادس ھي الزید في ادوات قواعد البیانات والمبنیة على. االصدار الخامس
 والزید من الدوال UDT وھناك العدید من التطویر في لغة البرمجة كدعم انواع البیانات المعرفة من قبل المستخدم. في ادوات التحكم

Functions. واضافة المزید من الویزارد Wizards ودعم لتطبیقات انترنت Internet. والكثیر والكثیر من التحسینات. 
 واخیرا

Visual Basic.NET 
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 تم انتاج ھذا االصدار مع تغییر جذري عما سبقة من االصدارات ولقد صدر في ضل ھذة التقنیة ثالثة اصدارات إلى االن

Vb 2003 ،vb2005 
 vb 2008 وقریبا
 Visual Basic تقدیم

Visual Basic  اداة قویة وفعالة لتطویر تطبیقات متوافقة مع بیئةWindows.  یوفر لك بیئة تطویر متكاملة سھلة االستخدام النشاء
حیث تصمم الشاشات ونوافذ برنامجك عن . الحلول سواء كانت شخصیة او تجاریة في وقت قیاسي عن طریق فلسفة البرمجة المرئیة

 .طریق نقرات وتحریكات خفیفة بالفأرة كأنك ترسم مربعات ودوائر باستخدام برامج رسم وغیرھا
Visual Basic لیس كما كان 

لكن مع . ، وقد تجنب تعلمھا بسبب حدودھا التي تقصر امكانیاتھا كسائر لغات البرمجةBASIC لعلك سمعت كثیرا عن لغة الـ
وقابلیة التطویر ال نھائیة اي انھ . فاالن اصبحت امكانیات اللغة بال حدود! ن االمر اختلففا Visual Basic االصدارات الحدیثة من
بصفة  COM ومكونات ActiveX Control وادوات التحكم الخارجیة Add-Insفعن طریق االضافات . اصبح ذو نھایة مفتوحة

جدید ال یتطلب االمر منك سوى تحدید اسم وملف  COM مكونفالضافة . عامة، تستطیع انجاز كل ما استطعت انجازه باللغات المختلفة
 !المكون ومن ثم استخدامھ مباشرة

 Windows التوافقیة مع
فالنواة الداخلیة للتطبیقات المنشئة . المختلفة Windowsمع اصدارات % ١٠٠متوافقة  Visual Basic التطبیقات التي تنشئھا بواسطة

اما عن الدوال االضافیة التي  .Windows التي عبارة عن روح نظام API یل من اجراءاتھي عبارة عن س Visual Basic بواسطة
وھي المسؤولة عن تشغیل برامجك التي طورتھا عن طریق  MSVBVM60.DLL توفرھا لغة البرمجة فھي موجودة في مكتبة مستقلة

Visual Basic. 
 حلول االنترنت

Visual Basic فیمكنك من انشاء ادوات تحكم. اصة باالنترنتیوفر لك العدید من الحلول والخ ActiveX Controls  یتم تنفیذھا في
 Visualالمزید ایضا،  .Internet Explorer للعمل على متصفح ActiveX Documents او تصمیم تطبیقات متقدمة كـ. صفحة ویب

Basic یوفر لك بیئة تطویر خاصة لتطویر تطبیقات انترنت سواء كانت للعمیل Client كتطویر تطبیقات من نوع DHTML 
Applications او للخادم Server كتطویر تطبیقات ASP Applications. 
 Visual Basic مستقبلك مع

 Visual Basic والفرص الوظیفیة لمبرمجي .Windowsشعبیة ال مثیل لھا بین مطوروا التطبیقات تحت بیئة  Visual Basic حقق
. یومي الزیادة Visual Basicواعداد المبرمجون المھاجرون إلى ! لتي تناقش ھذه اللغة في زیادة اسیةكذلك، المواقع ا. ھي االعلى

في كل مكان ویكفیك وجود أكثر من ثالث مجالت عالمیة  COM كمكونات Visual Basic المزید ایضا، ادوات التطویر الخاصة بـ
اصدارتھ النھائیة النور، والتي بدورھا طریقك إلى محاذاة الركب قرب ان تبصر  Visual Basic.NET وھذا!! تناقش ھذه اللغة

 .وتطویر تطبیقات انترنت الذكیة
 عیوب الفیجوال بیسك

 عدم مجانیة برامجھا ،أي أنك تحتاج غالبا للدفع للحصول على ملفات مفتوحة المصدر •
 .ال یتم ترجمتھا بشكل كامل إلى لغة األلة •
 .ئیةال تدعم كافة أشكال البرمجة الشی •
 .المترجم نفسھ بھ بعض الشوائب و التى تظھر في البرنامج المكتوب حتى في حالة خلو البرنامج المصدر من األخطاء •

 تاریخ الفیجوال بیسك
واألسم یعتبر اختصار للكلمة للغة البرمجة العامة  Basic م ، وسمي1970أول إصدار من لغة البیسك عام  مایكروسوفتأنتجت شركة 

 إلصدارات، وتوالت اإلصدارات فظھر ا (Beginner’s All-Purpose Symbolic Instruction Code ) التسلسلیة للمبتدئین
GW-BASIC, QuickBasic and QBasic و كلھم یعملون في بیئة ، Dos  و مع انتشار بیئة ویندوز ظھرت فیجوال بیسك التي ،

ھناك . وأضافت العدید من الوظائف التي جعلت من البرمجة بفیجوال بیسك یسره و سھلة  QBASIC احتوت علي كثیر من أوامر
 Visual Basic Tutorialsلفیجوال بیسك و منھا االآالف من المواقع التعلیمیة ل

 http://www.vb4arab.comاإلنترنت یھتم بلغة فیجوال بیسك وھو تم افتتاح أول موقع عربي على  ١٩٩٩في عام 
 والتي تعتمد على البرمجة الشیئیة VISUAL BASIC.NET بإنتاج النسخة المطورة مایكروسوفتقامت  ٢٠٠٠في عام 

 بیسیك
 Basic(Beginners All Purposes Symbolic ھي لغة متعددة األغراض للمبرمجین المبتدئین واسمھا اختصار لذلك لغة البیسك

Instruction Code).  الفورترانم وكانت تستند بشكل كبیر على لغة  1964تم تطویرھا سنة. 
اشتھرت بیسك بأنھا لغة ُمفسَرة ولیست . بدایاتھم إلى لغة بیسكأكثر ما تمیزت بھ لغة البیسك ھو سھولتھا ویدین معظم المبرمجین ب

 .مترجمة ویعتقد الكثیرون أنھا بدأت مفسرة ولم تتم كتابة مترجمات لھا إال حدیثا وذلك خطأ شائع ألن لغة بیسك بدأت أساسا كلغة مترجمة
دئین و كتابة البرامج القصیرة أصبحت لغة احترافیة یمكن و قد تطورت لغة بیسك كثیرا منذ بدایتھا إلى الیوم و بعد أن كانت لغة للمبت

 .استخدامھا لكتابة برامج تجاریة معقدة و عالیة المستوى

http://www.vb4arab.com
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أما سبب تطورھا و . و یعود السبب األساسى النتشار بیسك الكبیر إلى اعتمادھا كلغة الحواسیب المنزلیة التى ازدھرت في الثمانینات

. الذى أدخل البیسك في مرحلة جدیدة Quick Basic باألساس إلى مایكروسوفت و مترجمھا كویك بیسكاعتمادھا كلغة احترافیة فیعود 
.( الذى یعد اآلن من أكثر الطرق شعبیة لكتابة برامج ویندوز Visual Basic و تطورت البیسك بعد ذلك و كانت حجر الزاویة لمترجم

 .(اال أنھ لیس أفضلھا
 == لبیسكبلغة ا Hello World برنامج== أ
 

10 Print "Hello World" 
20 End 

 

 برولوغ
 programmation en logique الفرنسیةاألسم مأخوذ من  . (logic programming) ھي لغة برمجة منطقیة (Prolog) البرولوغ

قادرة على أستخدام  لغة البرمجةكانت محاولة لجعل  .1972، تم أختراع اللغة بواسطة ألین كولمیرایور حوالي العام )برمجة المنطق)
 .معالجة اللغات الطبیعیةصممت اللغة أساسًا لتستخدام في عمل برامج  .الحاسوبعبارات منطقیة بدل أن تكون تعلیمات محددة تلقن إلى 

عبارات  .معالجة اللغات الطبیعبةو برامج  (artificial intelligence) الذكاء اإلصطناعيتستخدم لغة البرولوغ في العدید من برامج 
العدید من الباحثین الذین یقودون ). یتم كتابة البرنامج بالكامل بأستخدام الحقائق و القواعد(وقواعد اللغة تعبتر بسیطة جدًا وواضحة 

 fifth) حاسوب الجیل الخامس أنظمةیجة أستخدام نسخات مختلفة من البرلوغ كنواة في مشاریع تطبیقات حدیثة للبرلوغ التي جاءت نت
generation computer systems أختصارًا FGCS). 

 Facts الحقائق
في قاعدة بیانات، ثم یتم  (Rules) والقواعد (Facts) في برلوغ یتم كتابة الحقائق. تختلف طریقة البرمجة في برلوغ عن اللغات التقلیدیة

 یتكون السند من رأس). الوحدة األساسیة للبرلوغ) (predicate) الحقیة عبارة عن سند. من قاعدة البیانات queriesكتابة أستفسارت 
(head)  وعدد من الوسائط(arguments). مثال 

cat(tom). 
 ھو وسیطة 'tom' السند و (head) ھو رأس 'cat'،بتعبیر أدق 'cat' وھو قط 'tom' في ھذا المثال نقول بباسطة أن ھناك توم

(argument).  عدد من األستفسارات التي یمكن سؤالھا بناء على ھذه الخقیقةھنا: 
 ؟(is tom a cat) ھل توم قط

?- cat(tom).   
     yes. 

 .(yes) ببساطة ھنا نسأل إذا توم قط ویجیبنا برلوغ بنعم
 ؟(what things are cats) ماھي األشیاء التي ھي قط

?- cat(X).   
     X = tom; 

     non 
 Rules القواعد

 :أن النوع الثاني من العبارت في برلوغ ھي القواعد
father(X,Y) :- parent(X,Y),male(X). 

 Data types أنواع المعلومات
 ولكن على عناصر تركیبیة. تقلیدیة كلغات البرمجة التقلیدیة األخرى (Data types) التحتوي لغة البرلوغ على أنواع معلومات

(lexical elements) . 
 Atoms الذرات

 (_) السفلیة-الذرة عبارة عن سلسة من الحروف،األرقام و رمز شرطة .Atoms یعرف النص الثابت في برلوغ بمعنى الذرات
(underscores) على أن یبدأ النص بحرف أنجلیزي صغیر (lower-case).  عادة، عادة اذا كان ھناك رمز لیس بحرف أو رقم فأنھ

 (یعتبر معامل +یعتبر ذرة، في حین ' +'مثال ) (یةعالمة التنصیص األحاد(یوضع بین 
 األرقام

 .و األعداد الحقیقیة األعداد الصحیحةمعظم نسخ البرلوغ التمیز بین 
 Variables المتغیرات

 على أن یبدأ النص بحرف إنجلیزي كبیر) _(السفلیة -عن نص یتكون من الحروف،األرقام و رمز شرطة Variables یعبر المتغیرات
(upper-case). على عكس اللغات القولیة (imperative programming languages)  في بیئة البرلوغ المتغیر لیس مكان في

 .تصرف المتغیرات یتبع النمط ألیجاد القیمة. فیھ یمكن تخزین االقیم) مستوعب(الذاكرة 

 فورتران
ولكن تكمن  مفاھیمھا بسیطھ استخدمت ألغراض المحاسبھ وكما استخدمت ألغراض تعلیمیھ لغة برمجةھي  (FORTRAN) فورتران

 .صعوبتھا في تحدید الخطأ عند حدوثھ حیث من یستوجب علیك تتبع الكود من اولھ مما یزید االمر صعوبھ
 أمثلة برمجیة ==

program hello 
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print*,"Hello World!" 

end program hello 

 أدا
 األمریكیة وزارة الدفاع، تبعا لطلب قامت بھ  Jean Ichbiah ، صممھ فریق برئاسة لغة برمجةعبارة عن  (Ada :باإلنجلیزیة) أدا

(DoD).  و كانت ثمرة تصمیمھ الذي بدأ في الثمانینات متمثلة فيAda 83. 
و تحت إشراف . أول لغة برمجة موجھة للشيء و التي تم تعمیمھا عالمیا، و ھي Ada 95ثم تم تحسینھ في أواسط التسعینات، لیكون 

 .2005، تتم مراجعة اللغة لتعدیل المعیار سنة (ISO) المنظمة العالمیة للمعاییر
 Ada و قد ارتبط. ، و الذي یعتقد أنھ أول شخص قام بكتابة برنامج في التاریخلـأدا أوجستا بایرونتكریما  Adaو قد تم اختیار اسم 

 .قصة لدى وزارة الدفاع األمریكیة كان لونھ األخضرباللون األخضر ذلك أن الفریق الذي فاز بالمنا
 : Ada ھذه بعض ممیزات

 نایب- الداتا •
 المودیوالت •
 (باسكالمستوحاة من (لغة واضحة و غیر معقدة  •
 (Generic Programming) البرمجة العامة •

 .و ھي لغة مستعملة كثیرا في النظم اآلنیة التي تحتاج قدرا كبیرا من السالسة
 .GNAT ذات جودة عالیة لكل نظم التشغیل، و نذكر منھا مجمعا حّرا ھو Ada ، یمكن إیجاد مجمعات(2002)حالیا، 
 كالجامعات ومن احداھم الجامعة األوروبیة بمدرید.كثیرا في دروس البرمجة المتقدمة Ada لیستعم

"Hello, world!" بالـ Ada 
with Ada.Text_IO;use Ada.Text_IO;  

procedure Hello is 
begin--Hello World 

   Put_Line("Hello, world!"); 
end Hello; 

 .و لكنھا لم تستعمل ھنا لحسن الفھم، تستعمل حروف أقل Ada.Text_IO.Put_Lineیوجد اختصارات للـ 
 التاریخ
 .تدعو لمناقصة فاز بھا فریق یقوده فرنسي األمریكیة وزارة الدفاع – 1977

1983 – Ada83  الـاإلعتراف بـ على الصعید األمریكي عن طریقANSI (ANSI/MIL-STD-1815A-1983). 
 .ISO 8652:1987 عالمیا Ada83 یعترف بـ – 1987
مشروعا  Ada Joint Program Office أكبق الـ، التعدیالت و التحسینات من طرف مختلف المبرمجین نظرا لكثرة – 1990

 .لمراجعة اللغة
ا حرا متوفرا و جامعة نیویورك ببرمجة مجمع للغة الجدیدة، یكون برنامج (Ada9X Program Office) قضى االتفاق بین – 1992

 .جنومن  سي.سي.جي، یعتمد على تكنولوجیا GNATو ھذا المجمع، . في كل مكان
للتأكد  GNAT عن طریق أعضاء مشروع (AdaCore المعروفة الیوم بـ) Ada Core Technologies یتم إنشاء شركة – 1994

 .من سالمة المجمع و ترویجھ
 .ھو أول لغة برمجة موجھة للشيء Ada95. Ada95 أخیرا یظھر انتھت المراجعة المنتظرة، و – 1995
تنشر مجموعة اصالحات صغیرة اكتشفت خالل الخمس  Ada Conformity Assessment Authority (ACAA)الـ – 2000

 .Technical Corrigendum 1 الـ:   سنین الماضیة
النقل ، السیارات الفرنسیة:   ، من قبل مطلقیھ طبعا، و لكن كذلك في كل المیادین التكنولوجیةAda95 في ھذه األیام، یستعمل – 2004
 .(Alcatel Space ،CNES ،Arianespace) التكنوبوجیات الفضائیة (Thales Avionics) ، التكنولوجیات الجویة(TGV)السریع

 دلفي
لغة برمجة من انتاج شركة بورالند ھذه اللغة مبنیة على لغة باسكال الكائنیة حیث تعتبر لغة دلفي تطویر للغة باسكال القدیمة، تعتبر  دلفي

 .وتعتبر في مصاف اللغات القویة والسھلة معا. وھي من اللغات العالیة اإلنتاجیة لغة مرئیةدلفي لغة شائعة ومنتشرة حالیا، تعتبر دلفي 
وقد سمیت دلفي رجوعا إلى كلمة  1995تم انشاء ھذه اللغھ في سنة  ,++سيوقوة لغة  فیجوال بیسكیقال أنھا تجمع بین سھولة لغة 

 .عرافةاغریقیة قدیمة تعني 
و تحمل  لینكسو ھي دیلفي و الثانیة خاصة بنظام التشغیل  ویندوزھناك نسختان من ھذه اللغة، النسخھ االولى خاصة بنظام التشغیل 

 .نت.٩نت و دلفي.٨دوت نت بالنسختین دلفي االسم كایلیكس وقد تم إصدار دلفي للعمل تحت منصة

 كوبول
) أي اللغة الشائعة االستخدام في النواحى التجاریة Common Business-Oriented Language اختصار COBOL) لغة الكوبول

 :وھي لغة توثیقة تتكون من أربعة أقسام ھم. وغیره البنوكلغة برمجیة تخدم النواحى التجاریة وخاصة مجال 
 المبرمجوھو القسم الذى یتم تعریف اسم البرنامج بھ واسم  (Enveironmental Division) القسم البیئى أو التعریف •

 .والغرض من البرنامج والجھة صاحبة ھذا البرنامج
 (Input Output Division) قسم اإلدخال واإلخراج •
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 (Data Division) قسم البیانات •
 (Procedures) قسم اإلجراءات •

 أمثلة برمجیة
Hello World! 
      IDENTIFICATION DIVISION. 
        Program-Id. Hello-World. 
     * 
      IENVIRONMENT DIVISION. 
     * 
      DATA DIVISION. 
     * 
      PROCEDURE DIVISION. 
      Para1. 
          DISPLAY "Hello, world.". 
     * 
          Stop Run. 

  

 باسكال 
و ھو ما یجعل من . و ھي معروفة بوضوحھا و قوتھا و سھولة إنشاء البرامج عن طریقھا. ة تعتمد على األوامرسلغة برمج باسكال
 .اللغة البرمجیة األكثر استعماال في التدریس حتى وقت قریب باسكال

غیر أن باسكال كان قد صمم في البدایة ألسباب .الـسيو باإلضافة إلى سھولتھا و قوتھا، تمتاز لغة باسكال بعدة قواسم مشتركة مع لغة 
؛ و باإلضافة لكل ذلك )فعلى سبیل المثال لم یكون ھناك وجود لسالسل األحرف(تعلیمیة بحتة و كان مقتصرا على خاصّیات محدودة جدا 

 ...، أوبجكت باسكالدلفيیمي ھي نسخ معدلة مثل توربو باسكال، فإن كل النسخ المستعملة لباسكال خارج العالم التعل
الخاصة  أنظمة التشغیلو جزء من أوائل  تخو في المقابل، فإنھ من المعروف أن باسكال فد مّكن من تصمیم برامج شھیرة مثل 

 ...، أوبیرون)٣-ثم مودوال( ٢- ، مودوالأداو قد تم اقتباس ھذه اللغة في لغات أخرى مثل  .بـماكینتوش
 التقدیم و التاریخ

عن طریق نیكوالس ویرذ خالل السبعینیات من  (بلیز باسكال) التي اتخذت اسمھا من عالم الریاضیات الفرنسي) باسكالُتِرعت لغة اخ
و ھذه . ٦٨تصمیمھا لتفید في تعلیم البرمجة بطریقة سھلة و لكن صحیحة، في محاولة لمجابھة تعقیدات ألغول  و قد تم. القرن العشرین

أو القفز داخل  gotoو باعتبار أنھ من غیر المنصوح بھ استعمال الـ . اللغة من بین اللغات التي ساعدت على تعلیم البرمجة المنظمة
و التي تمتلك كل واحدة منھا مدخال و  (...while, for, repeat) و التكرارات (...if, case) البرنامج فإن باسكال یعتمد على الشروط

 .مخرجا حتى یتم تسھیل التحكم، مما یؤدي إلى برنامج أكثر سرعة و تنظیما
و في المقابل فإن . و تعد ھذه اللغة كذلك صارمة في ما یخص تعریف المتغیرات، بمعنى أن كل متغیر یجب أن یعرف بنزع عند التجمیع

 .عدم تأقلمھ لتمكین التنقل من النوع حرف إلى النوع سلسلة حروف یعد من نقاط ضعفھ
 .، و بصفة أقل في المبدان الصناعي)الجامعات(و قد تمكنت لغة باسكال من التغلیل بشكل كبیر في المیدان التعلیمي و مجال األبحاث 

، و ھو كود لجھاز P-Code و ھذا المجمع ینشئ الـ. لجامعات، بسعر مخفض جداالمصدریة في ا P4 و قد تم نشر ملفات المجمع
 .كانت سھلة النقل على األجھزة" الباسكالیة"و لذلك یمكن القول أن البرامج . افتراضي

، نجاح كبیر خاصة على األجھزة من UCSD Pascal (UCSD = University of California at San Diego) و كان لمجمع
 .و التي كانت شدیدة اإلنتشار Apple II نوع

و التي قامت بتسویق المجمع توربو باسكال بسعر غایة  1983كان من عمل شركة بورالند الحدیثة، و التي أنشأت سنة " التوربو"و لكن 
 .(و الذي لم یكن یمتلك محررا مدمجا حتى مایكروسوفتسكال من شركة سعر مجمع با$  ٥٠٠حینھا مقابل $  ٤٩(في التخفیض 

 التوربو باسكال
 x86)) و قد كان ینشئ لغة اآللة). كومباس باسكال ثم بولي باسكال، TP و قد كان اسمھ قبل(قام بكتابة توربو باسكال أندیرس ھیلزبیرغ 

و قد كان مرفقا مع  .P-Code و اعتماده شبھ التام على الرام و لم یعد ینشئ بالتالي الـ.) ب.ك ١٢(و بسرعة نظرا لخفتھ  (DOSتحت 
التي  ٤ظھرت النسخة  ١٩٨٧و ما فتئ الباسكال یشھد التحسین تلو اآلخر ففي عام ). و مساعدة عن بعد محرر نصوص(بیئة متكاملة 

، و في عام (Object) التي امتازت بدمجھا لمفھوم الشيء ٥.٥ظھرت النسخة  ١٩٨٩احتوت على بیئة برمجة مدمجة متكاملة و في عام 
، ظھرت آخر نسخة، و ھي النسخة السابعة 1993ثم في عام  .(DOS وامرتحت صندوق األ(من برمجة نوافذ  ٦، مكنت النسخة 1990

لغة دلفي للتأقلم مع البرمجة المرئیة التي أطلقتھا  ١٩٩٥و قد أصدرت شركة بورالند سنة . لنظام تشغیل دوس و لنظام ویندوز
أطلقت شركة بورالند كیلیكس، و ھو  ٢٠٠١و في سنة . مایكروسوفت مع فیجوال ستودیو و كان الدلفي مجمعا حقیقیا ینشئ لغة اآللة

 .المرادف لدلفي الخاص بمنظومة لینوكس
 == الشھیرة Hello world : مثال على برنامج باسكال== تحویل المكان المقصود .١

program Hello(output); 
begin 
   writeln('Hello world!'); 
end. 
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 لغة االستعالمات البنیویة
 Non ھي لغة برمجة غیر إجرائیة (Structured Query Language SQL :باإلنجلیزیة) (أو البنائیة(ة لغة اإلستعالمات البنیوی

Procedural Language حیث أن اللغات الغیر إجرائیة ھي لغات جافاأو  سي، وھي بذلك تختلف عن لغات البرمجة المعتادة مثل ،
االستعالمات البنائیة ھي لغة للتعامل والتحكم مع قواعد البیانات المترابطة من خالل التعامل مع ولذلك فإن تركیب لغة . متخصصة

 .تراكیب البیانات و إجراء عملیات إدخال البیانات والحذف و الفرز و البحث و التصفیة وخالفھ
 تاریخ تطور لغة االستعالمات البنائیة

نموذج مترابط للبیانات في مستودعات "ورقة علمیة بعنوان  Edgar F. Codd إدجار كودنشر العالم األمریكي  ١٩٧٠في یونیو 
قدم فیھا نموذج إلنشاء وإدارة  "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks البیانات الضخمة المشتركة
، ووفقا لھذا النموذج یتم االحتفاظ Relational Database Model نموذج قاعدة البیانات المترابطةقواعد البیانات عرف باسم 

من حقق نموذج قاعدة البیانات المترابطة نجاحًا سریعًا بین المختصین، لكنھ كان . بالبیانات في جداول متفرقة ترتبط فیما بینھا بعالقات
ولغة بیزیك ، لذلك سعى المختصین في ابتكار لغة  سيالصعب التعامل مع ھذا النموذج من خالل لغات البرمجة المألوفة آنذاك مثل لغة 
قامت جماعة من الباحثین في  .قاعدة البیانات المترابطةبرمجة جدیدة تكون قادرة على إنشاء قواعد البیانات والتعامل معھا وفق نموذج 

وھذا اللفظ اختصار لعبارة اللغة  SEQUEL بإنتاج أول لغة برمجة تحقق ھذا الھدف وأطلقوا علیھا االسم IBMمختبرات شركة 
لكنھم تخلوا عن ھذا االسم سریعًا عندما اكتشفوا أنھ  Structured English Query Language اإلنجلیزیة لالستعالمات البنیویة

عالمة تجاریة لشركة بریطانیة تعمل في حقل الطیران واستبدلوه باالسم الذي أصبح مستخدم حتى الیوم وھو تركیب لغة االستعالمات 
ائیة في إنتاج عدد من نظم إدارة قواعد البیانات المترابطة باستخدام تركیب لغة االستعالمات البن IBM قامت شركة .SQL البنائیة

لكن النظام الذي حقق النجاح األكبر  .DB2 وأخیرًا النظام SQL/DS والنظام System/38والنظام  System R وتوزیعھا مثل النظام
منذ ابتكار لغة االستعالمات البنیویة . ١٩٧٩وحمل أسمھا والذي طرحتھ ألول مرة عام  Oracle أوراكلھو النظام الذي اعتمدتھ شركة 

ركات والمؤسسات البحثیة بتصمیم نسختھا في مطلع السبعینات، خضعت للعدید من التعدیالت والتطویرات، كما قامت العدید من الش
 American National الخاصة من تركیب لغة االستعالمات البنائیة، ولمجابھة ھذا الموقف قام المعھد الوطني األمریكي للمعاییر

Standards Institute ANSI  فت باسموھي التي عر ١٩٨٧بإصدار أول نسخة معیاریة من تركیب لغة االستعالمات البنائیة عام 
SQL1987ثم توالت التعدیالت والطبعات المعیاریة، وحالیًا فإن اللغة المعیاریة المعتمدة ھي ، SQL2003. 

 تركیب لغة االستعالمات البنائیة
إلى  تتركب لغة االستعالمات البنائیة من عدد من الكلمات المحجوزة، ویمكن تقسیم ھذه الكلمات المحجوزة تبعًا لوظائفھا التي تقوم بھا

 :ثالثة أقسام رئیسة ھي
 Data Definition Language DLL لغة تعریف البیانات •
 Data Manipulation Language DML لغة تداول البیانات •
 Data Control Language DCL لغة أدارة البیانات •

 لغة تعریف البیانات
Data Definition Language DLL 
وم بإدارة الكائنات في قاعدة البیانات سواء باإلنشاء أو التعدیل أو الحذف وتشتمل ھذه وھي مجموعة من الكلمات المحجوزة التي تق

 :المجموعة على الكلمات المحجوزة التالیة
• ALTER DATABASE 
• ALTER TABLE 
• CREATE DATABASE 
• CREATE INDEX 
• CREATE TABLE 
• DROP DATABASE 
• DROP INDEX 
• DROP TABLE 
• RENAME TABLE 

 تلغة إدارة البیانا
Data Control Language DCL 

وھي مجموعة من الكلمات المحجوزة التي تقوم بعملیات التحكم وإدارة قاعدة البیانات ككل دون أن تؤثر في بنیة قاعدة البیانات وال 
 :وتشتمل ھذه المجموعة على الكلمات المحجوزة التالیة. البیانات التي تختزنھا

• CHANGE 
• PURGE 
• RESET 
• SET 
• SHOW 
• STOP 
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 انتقادات حول لغة االستعالمات البنائیة
وجھت العدید من االنتقادات إلى لغة االستعالمات البنائیة، وجمیع ھذه االنتقادات تتمحور حول فكرة أن لغة االستعالمات البنائیة قد 

البنائیة، إال أن بعض أدواتھا صممت لتكون لغة غیر إجرائیة مخصصة لبرمجة قواعد البیانات المترابطة وھو ما تحققھ لغة االستعالمات 
تظھر قصور عن تحقیق ھذه الفكرة، وقد عمل الكثیر من الباحثین على معالجة ھذه القصور، إال أن المنتقدین یكررون باستمرار أن علة 

ت لغة القصور ترجع إلى خلل في التصمیم األساسي للغة االستعالمات البنائیة وھو خلل ال یمكن معالجتھ ألنھ جزء من مكونا
 .االستعالمات البنائیة األساسیة

 بدائل لغة االستعالمات البنائیة
اقترح منتقدي لغة االستعالمات البنائیة تصمیم بدائل لھا یتم فیھا تفادي القصور الذي تعاني منھ لغة االستعالمات البنائیة، وقد ضمت 

 :البدائل التي اقترحوھا
• IBM Bussiness System 12 من شركة IBM 
• EJB-QL من شركة سن میكروسیستمز Sun Microsystems 
 Object Query Language لغة استعالمات الكائنات •

 == النظم التي تدعم لغة االستعالمات البنائیة ==
المعیاریة تصمم معظم نظم أدارة قواعد البیانات المترابطة بحیث تكون متوافقة مع لغة االستعالمات البنائیة، ویعتبر التوافق مع النسخة 

تضم ھذه النظم عدد كبیر من البرمجیات بعضھا ذات  .من المیزات التي تحقق بھا النظم شعبیتھا ANSI SQL للغة االستعالمات البنائیة
 :أھم ھذه النظم ھي. سمعة كبیرة وبعضھا اآلخر قد ال یزید عدد مستخدمیھ عن مطوریھ وأصدقائھم

• Oracle االسموفة بنفس نص عریضمن الشركة المعر  
• MySQL من شركة MySQL AB 
• MS SQL Server  من شركةMicrosoft 
• DB2  من شركةIBM 
• Borland Interbase من شركة (Borland) 

  

 (لغة برمجة(روبي 
و تمتاز اللغة بكونھا لغة شیئیة نقیة كما تمتاز . ماتسوموتو‘ ماتز‘ابتدعھا الیاباني یوكیھیرو  كائنیة لغة برمجةھي ) أو یاقوت) روبي

لم  .1995و حرر أول نسخة للعامة في العام  1993بدأ ماتز العمل علیھا في العام . وظیفیةباحتوائھا على كثیر من خواص اللغات ال
 روبي على القضبانبتطویر االطار المشھور لبرمجة الوب  دافید ھاینمایر ھانسونتحصل روبي على الشھرة إال مؤخرا عندما قام 

مبرمجي لغھ الروبي و یرجي االشارة الي مجتمع روبي العربي الرسمي و الذ یحاول بناء مجتمع من  .2005بإستخدام روبي في العام 
 .القادرین علي اخراج برمجیات عربیة منافسة بلغة الروبي

 ایھ اس بي دوت نت
 ,الویبلتطویر مواقع  مایكروسوفتوالتي ابتكرتھا  ASP (Active Server Pages)تعتبر جیال جدیدا من تقنیة الـ ASP.NET الـ

، حیث تمّكن  NET Framework. بل ھي تقنیة جدیدة حیث تعتمد على بیئة عمل جدیدة وھي الـ، ي لھاولكنھا ال تعد مجرد تطویر تقلید
 NET. أو أي لغة تعمل على الـ Visual Basicأو  #Cمثل  لغات البرمجةالمبرمجین من برمجة مواقع الویب بإستخدام العدید من 

Framework . 
 اإلصدارات

• ASP.NET 1.0 
• ASP.NET 1.1 
• ASP.NET 2.0 
• ASP.NET 3.0 

 برولوغ
 programmation en logique الفرنسیةاألسم مأخوذ من  . (logic programming) ھي لغة برمجة منطقیة (Prolog) البرولوغ

قادرة على أستخدام  لغة البرمجةكانت محاولة لجعل  .1972، تم أختراع اللغة بواسطة ألین كولمیرایور حوالي العام )برمجة المنطق)
 .معالجة اللغات الطبیعیةصممت اللغة أساسًا لتستخدام في عمل برامج  .الحاسوبعبارات منطقیة بدل أن تكون تعلیمات محددة تلقن إلى 

عبارات  .معالجة اللغات الطبیعبةو برامج  (artificial intelligence) الذكاء اإلصطناعيتستخدم لغة البرولوغ في العدید من برامج 
ن یقودون العدید من الباحثین الذی). یتم كتابة البرنامج بالكامل بأستخدام الحقائق و القواعد(وقواعد اللغة تعبتر بسیطة جدًا وواضحة 

 fifth) أنظمة حاسوب الجیل الخامستطبیقات حدیثة للبرلوغ التي جاءت نتیجة أستخدام نسخات مختلفة من البرلوغ كنواة في مشاریع 
generation computer systems أختصارًا FGCS). 

 Facts الحقائق



  anwrtwaf@gmail.com                               anwrtwaf@hotmail.com الشامل في لغات البرمجة                         
في قاعدة بیانات، ثم یتم  (Rules) والقواعد (Facts) في برلوغ یتم كتابة الحقائق. تختلف طریقة البرمجة في برلوغ عن اللغات التقلیدیة

 یتكون السند من رأس). الوحدة األساسیة للبرلوغ) (predicate) الحقیة عبارة عن سند. من قاعدة البیانات queriesابة أستفسارت كت
(head)  وعدد من الوسائط(arguments). مثال 

cat(tom). 
 ھو وسیطة 'tom' السند و (head) ھو رأس 'cat'،بتعبیر أدق 'cat' وھو قط 'tom' في ھذا المثال نقول بباسطة أن ھناك توم

(argument). ھنا عدد من األستفسارات التي یمكن سؤالھا بناء على ھذه الخقیقة: 
 ؟(is tom a cat) ھل توم قط

?- cat(tom).   
     yes. 

 .(yes) ببساطة ھنا نسأل إذا توم قط ویجیبنا برلوغ بنعم
 ؟(what things are cats) ماھي األشیاء التي ھي قط

?- cat(X).   
     X = tom; 

     non 
 Rules القواعد

 :أن النوع الثاني من العبارت في برلوغ ھي القواعد
father(X,Y) :- parent(X,Y),male(X). 

 Data types أنواع المعلومات
 على عناصر تركیبیة ولكن. تقلیدیة كلغات البرمجة التقلیدیة األخرى (Data types) التحتوي لغة البرلوغ على أنواع معلومات

(lexical elements) . 
 Atoms الذرات

 (_) السفلیة-الذرة عبارة عن سلسة من الحروف،األرقام و رمز شرطة .Atoms یعرف النص الثابت في برلوغ بمعنى الذرات
(underscores) على أن یبدأ النص بحرف أنجلیزي صغیر (lower-case).  عادة، عادة اذا كان ھناك رمز لیس بحرف أو رقم فأنھ

 (یعتبر معامل +یعتبر ذرة، في حین ' +'مثال ) (عالمة التنصیص األحادیة(یوضع بین 
 األرقام

 .و األعداد الحقیقیة األعداد الصحیحةمعظم نسخ البرلوغ التمیز بین 
 Variables المتغیرات

 على أن یبدأ النص بحرف إنجلیزي كبیر) _(السفلیة -عن نص یتكون من الحروف،األرقام و رمز شرطة Variables یعبر المتغیرات
(upper-case). على عكس اللغات القولیة (imperative programming languages)  في بیئة البرلوغ المتغیر لیس مكان في

 .تصرف المتغیرات یتبع النمط ألیجاد القیمة. یمكن تخزین االقیم فیھ) مستوعب(الذاكرة 

 جیم
اسم اللغة  .البرمجةعربیة بسیطة بدأ بتطویرھا محمد عمار سلكا بھدف تبسیط تعلیم األطفال وطالب المدارس مبادئ  لغة برمجة، جیم
كمثال، (بإدراجھا في لغة جیم  وقام سي، حیث أن المؤلف اعتمد عدة مفاھیم من سيتّم اعتماده تیمُّنًا بلغة  (باإلنجلیزیة J) جیم

، مرة… أكرر ، إال أنھا تضیف بعض العبارات الجدیدة مثل جملة بیسیكتتشابھ لغة جیم في العدید من عباراتھا مع لغة ). المؤشرات
 .| | القیمة المطلقةمثل معامل ومعامالت ریاضیة مضمنة جدیدة 

 بیئة التطویر
اإلصدار األول من بیئة  .الخوارزميبیئة التطویر المستخدمة لكتابة برامج بلغة جیم ھي من تطویر محمد عمار سلكا كذلك، وتدعى 

عند ). كما ھي الحالة مع كیو بیسیك(ویسمح بكتابة البرامج وتنفیذھا ضمن نوافذه فقط  ویندوزیعمل على نظام  (2006ظھر في (التطویر 
 .، إال أنھ في ذلك ال ینتج أي ملف تنفیذي خارجي مستقل)ولیس تفسیره(بترجمة البرنامج  الخوارزميطلب التنفیذ، یقوم 

 أمثلة
 برنامج حساب مساحة الدائرة بلغة جیم

 هذا الربنامج یطلب نصف القطر مث یطبع املساحة !!
 ٣.١٤١٥= الثابت بي 
 حقیقي: املتحول ق 
 حقیقي: املتحول س 

 ،سطر: " أدخل قطر الدائرة "أكتب 
 أقرأ ق
 ٢^)٢÷ ق (× بي = أجعل س 

 ، س= " مساحة الدائرة "أكتب 

 بیرل
، ھذه  CGI ھي لغة برمجة خاصة بالترسیمات، مرتبطة بPractical Extracting and Reporting Language:Perlلغة 
لغة مفتوحة المصدر، مرتبطة أساسا بمعالجة المعلومات المرسلة بواسطة  Larry Wall . Perlعلى ید  ١٩٧٨ة ظھرت سنة اللغ

 .الترسیمات
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   ASP صفحات خادم نشطة   
ASP ھي االحرف االولى ل(Active Server Pages)  مایكروسوفتوالتي تعني بالعربیة صفحات الخادم النشیطِة وھي تقنیُة خوادم 

ل بقواعد البیانات الموجودة على جھاز الخادم و من ثم بتسھیل عملیة اإلتصا ASPو تقوم لغة ال. الجانبیة لصفحات الویب التفاعلیة 
. عرض البیانات على صفحة المستخدم كما تقوم أیضًا بتسھیل عملیة التحدیث و التعدیل علة البیانات و إرسالھا مرة أخرى إلى الخادم

 ASP العادیة فالصفحات المصممة بلغة HTMLتقوم بسد النقص أو القصور الذي تعاني منة صفحات ال ASPبعبارة أخرى فإن لغة ال
ھا بتقوم بارسال المعلومات أو اإلستفسارات إلى الخادم و من ثم إستقبال البیانات و اإلجابات و التعدیل علیھا أو تحدیثھا و من ثم إرسال

 مرة أخرى للخادم بمعنى أخرى فأن المعلومات یتم تبادلھا في إتجاھین
 ASP الكائنات األساسیة في لغة الـ

 :الموجودة على جھاز الخادم asp.ddl تدخل ضمن مكتبة الربط الدینامكیة ASP یوجد سبع كائنات أساسیة في لغة الـ

 وظیفتھ الكائن

Request یقوم بطلب البیانات والمعلومات من جھاز الخادم ویرسلھا لجھاز العمیل 

Response عكس وظیفة الكائن السابق 

server اإلتصال بالخادم 

Session نقل بیانات المتصفح للذاكرة 

Application تخزین المعلومات حول التطبیق 

ObjectContext التحكم بالمعامالت ، وإنشاء كائنات جدیدة 

ASPError الحصول على معلومات حول األخطاء التي تحصل أثناء عملیة التنفیذ 

 صفحات خادم جافا
JSP مختصر لـ JavaServer Pages  تستخدم لبناء  صن میكروسیستیمزتطور من قبل شركة  الجافاوھي تقنیھ مبنیة على لغة

 .Server تمكین لفة الجافا في مجال السیرفربتطویرھا ل صنقامت شركة  .Dynamic web sites صفحات اإلنترنیت الدینامكیھ
بداخلھا نصوص مكتوبة بلغة الجافا وھذا یعطي الدینامیكة  (tags) ولكنھا تحتوي على عالمات محددة HTMLغالبا مع  JSP تستخدم

 .HTML لصفحة الـ
JSP's  محرك یعرف بأسم سیرفلیتتنفذ في الویب سیرفر في (Servlet Engine)  ١انظر الشكل رقم. 

JSP  لانظمة التشغیسھلة التعلیم و سریعة التطبیق مبنیة على الجفا یعني امكنیة التشغیل بمعظم. 
لكل منھما مزایا تختلف عن  تؤدي نفس الوظائف إلال أن مایكروسوفتوھي لغة اخرى من شركة  ASPو  JSP ویخلط البعض بین ال

 .األخرى

 لغة رقم النص الفائق
أو لغة النصوص التشعبیة اختصارًا  HyperText Markup Language لغة رْقم النص الفائقأو  لغة تأشیر النص الفائق

ه اللغة من أقدم اللغات و أوسعھا ، و تعتبر ھذإنترنتو تستخدم في تصمیم صفحات الویب و مواقع  لغة برمجة :HTML إل.إم.تي.إتش
لیست لغة برمجة، بل ھي لغة للوصف وتعطي برنامج تصفح االنترنت وصفًا لیكفیة  HTML ولغة. إستخدامًا في تصمیم صفحات الویب

 إلصدار tags مایعرف بالوسوم HTML وتستخدم لغة ال. عرضھ للمحتویات، فھي تصف لھ أبعاد الصور و تنسیقات الخطوط وغیرھا
، و  <HTML>بالوسم  HTML و تبدأ أكواد .>و أصغر من  <التعلیمات إلى المتصفح، ھذه الوسوم توضع بین عالمتى أكبر من 

إلى صفحات مفھومة و سھلة القراءة لزوار  HTML ل السطور البرمجیة بلغةبتحوی متصفح ویبیقوم  .</HTML>تنتھى بالوسم 
 .المواقع
ھي اللغة التي تستخدم في عملیة تصمیم المواقع، حیث أن ھذه اللغة تتمیز بعدم حساسیتھا لحالة األحرف أو لترتیب  HTML لغة الـ

لك لكي تكون عملیة تصمیم المواقع عملیة سھلة ولیَِّنة وبدون أي بعض الخصائص، و ھذا ما تتطلبھ فعلیًا عملیة تصمیم مواقع الویب، وذ
أثناء  HTML االلتزام بمعاییر الـ. تعتبر أیضًا من اللغات المدعومة بمعاییر قیاسیة محدده یفضل االلتزام بھ HTML لغة.تعقیدات 

 من ناحیة أخرى فإن. مختلفة من المتصفحات تصمیم المواقع یمنح الصفحة قابلیة أكثر للعرض و اإلستخدام على أنواع و إصدارات
HTML مركبة بشكل نحوي یدعى DOMعملیة تصمیم المواقع مع ، DOM تجعل صفحة الموقع تظھر و كأنھا شجرة من وسم 
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(Tags) لى إدخالھا تعتبر اللغة غیر دینامیكیة في حالة المواقع الكبیرة لذا فإن كثیرًا من المواقع تضطر إ. التي تدل على تصمیم الموقع

 .phpضمن لغة دینامكیة مثل 

 لغة الترمیز القابلة لالمتداد
عامة لخلق لغات الترمیز ذات الغرض الخاّص، قادرة على وصف  لغة ترمیزھي  (XML) (إكس إم إل) لغة الترمیز القابلة لإلمتداد
ملف إكس إم إل یمكن أن یحتوي البیانات أیضًا، . بمعنى آخر، إكس إم إل ھي طریقة لوصف البیانات .للبیاناتالعدید من األنواع المختلفة 

غرضھ الرئیسي أن یسّھل ). إس جي إم إل(وھي مجموعة ثانویة مبسطة من لغة الترمیز ذات المعیار المعّمم  .قاعدة البیاناتكما في 
على سبیل (اللغات المستندة على إكس إم إل  .اإلنترنتاشتراك البیانات عبر األنظمة المختلفة، خصوصا األنظمة الموصلة عن طریق 

إكس إم إل، آر إس إس، أتوم، ماث إم إل، إكس إتش تي إم إل، إس في جي، / ، آر دي إف )جي إم إل)المثال، لغة الترمیز الجغرافي 
یسمح للبرامج بتعدیل وتصدیق الوثائق في ھذه اللغات بدون  معّرفة على نحو رسمي،) إكس یو إل، إي أي دي، كلیب ومیوسیك إكسمل

 .علم مسبق بشكلھم المعّین
التي تستخدم لكیفیة  HTMLلغة الترمیز الموسعة تستخدم في وصف وتخزین وتنظیم البیانات بخالف لغة ترمیز النصوص التشعبیة 

كلغة  W3C وقد اعتمدتھا منظمة HTMLقریبة من  XML وقواعد لغة SGMLوھى مشتقة من لغة . نات على المتصفحعرض البیا
 .XML 2 ترمیز قیاسیة وظھر الجیل المطور منھا وھو

 تاریخ
تعدد استعمال إس جي إم إل لعرض المعلومات الدینامي فھم من قبل ناشري اإلعالم الرقمي مبكرا في أواخر الثمانینات قبل نھضة 

العالمي الجدید آنذاك، وإعتقدوا بأّن إس جي إم إل  بالویبفي منتصف التسعینات، بعض مستخدمي إس جي إم إل كسبوا تجربة . اإلنترنت
أضاف دان كونولي إس جي إم إل إلى قائمة . عرض الحلول لبعض المشاكل التي كانت من المحتمل أن تواجھ الویب حینما یتطور

الدستور وجّند عندما طور جون بوساك  ١٩٩٦؛ العمل بدأ في منتصف ١٩٩٥سي عندما إنضّم إلى الموّظفین في  ٣نشاطات دبلیو 
إستلم دعما . بوساك كان حسن العالقات مع المجموعة الصغیرة من الناس التي كان عندھا تجربة في إس جي إم إل والویب .المتعاونین

 .مایكروسوفتلجھوده من 
. ١٥٠إكس إم إل صّممت بمجموعة عمل عدد أعضاؤھا أحد عشر، مدعومة من قبل مجموعة ذات إھتمامات خاصة عدد أعضاؤھا 

النقاش التقني الذي حدث على قائمة العناوین وقضایا المجموعة ذات اإلھتمامات الخاصة حل باإلجماع أو، عندما فشل، صوت األغلبیة 
عمل جیمس كالرك كقائد تقني . ١٩٩٧كانون األول /دیسمبر ٤جل القرار جمع من قبل مایكل سبیربیرج مكویین في س. لمجموعة العمل

األسماء األخرى التي كانت قد قّدمت ". إكس إم إل"واالسم  "</empty>" لمجموعة العمل، وساھم خصوصًا في العنصر الفارغ
إم جي إم "و ) اللغة المنّظمة لترمیز اإلنترنت" (سلیم"، )نى لتطبیقات الترمیز المعّممةالھندسة المعماریة األد) "ماغما"لإلعتبار تضّمنت 

في منتصف . المحّررون المشاركون للمواصفات كانوا أصال تیم براي ومایكل سبیربیرج مكویین). لغة الترمیز األدنى المعّممة" (إل
براي طلب ترك منصب رئیس التحریر بشكل . خبة من مایكروسوفتالمشروع قبل براي إرتباطا بالنیتسكیب، مثیرًا إحتجاجات صا

 .ھذا قاد إلى النزاع الحاّد في مجموعة العمل، وحّلت المشكلة في النھایة بتعیین جین باولي من مایكروسوفت كمحّرر مشارك ثالث .مؤقت
. ید اإللكتروني والمؤتمرات الھاتفیة إسبوعیًامجموعة عمل إكس إم إل لم تجتمع وجھا لوجھ؛ التصمیم أنجز بإستعمال مجموعة من البر

عمل التصمیم . ١٩٩٦تشرین الّثاني من /تموز ونوفمبر/قرارات التصمیم الرئیسیة وصلت في عشرون إسبوع من العمل الحاّد بین یولیو
 .١٩٩٨، عام ١٠شباط /سي في فبرایر ٣أصبح توصیة من دبلیو  ١.٠، وإكس إم إل ١٩٩٧اآلخر إستمّر إلى 

أنجز أھداف مجموعة العمل من استخدام اإلنترنت، واالستخدام العام، والتوافق مع إس جي إم إل، وتسھیل التطویر  ١.٠س إم إل إك
 .لمعالجة البرامج، وتحقیق الحّد األدنى من المیّزات اإلختیاریة، والوضوح، واإلیجاز، وسھولة التألیف

تشرین /في أكتوبر ١.٠ء المنشورة وبعد ذلك دمجا مع الطبعة الثانیة لتوصیة إكس إم إل التوضیحات والتغییرات الثانویة جّمعا في األخطا
 .2004، عام ٤شباط /األخطاء الالحقة دمجت مع الطبعة الثالثة في فبرایر. ٢٠٠٠، عام ٦األول 

یشّجع على المزید من اإلتساق في ، وھو إكس إم إل مغایر 1.1إكس إم إل ) الطبعة الثالثة ١.٠كإكس إم إل (نشرت أیضا في نفس الیوم 
الطبعة الرابعة  ١.٠، نشر إكس إم إل ٢٠٠٦عام  ١٦آب /في أغسطس. كیفیة التمثیل ویخّفف القیود على األسماء، والحروف الجائزة

الثانیة یعتبران الطبعة  ١.١الطبعة الرابعة وإكس إم إل  ١.٠كال إكس إم إل . الطبعة الثانیة لدمج األخطاء المتراكمة ١.١وإكس إم إل 
 .نسخ حالیة إلكس إم إل

 خصائص
 نقاط القوة

 :بعض میّزات إكس إم إل التي تجعلھ مناسبًا لنقل البیانات
 .صیغتھ اإلنسانیة والمقروءة بالماكنة بشكل آلي •
 .لھ دعم لنظام الحروف الدولي الموحد، یسمح تقریبا ألّي معلومات بأّي لغة إنسانیة مكتوبة تتصالن •
 .السجالت والقوائم واألشجار: على تمثیل تراكیب بیانات علم الحاسبات األكثر عمومیةالقدرة  •
 .صیغة التوثیق الذاتیة التي تصف التركیب وأسماء الحقل باإلضافة إلى القیم المعّینة •
 .طةالنحو الصارم وإعراب المتطلبات اللذان یسمحان لخوارزمیات اإلعراب الضروریة بالبقاء ثابتة وكفوءة وبسی •

 :إكس إم إل یستعمل أیضا بشّدة كصیغة للتخزین ومعالجة الوثائق، المتصلة باإلنترنت وغیر المّتصلة، ویعرض عّدة منافع
 .الصیغة المتینة القابلة لإلثبات منطقیا مستندة على المستویات الدولیة •
 .أنواع الوثائق) لكن لیس كّل(إّن التركیب المرتبي مناسب ألكثر  •
 .ّص عادي، غیر مثقل بالرخص أو القیودیظھر كملفات ن •
 .كونھ مستقل، وھكذا یكون محّصنًا نسبیا ضّد التغییرات في التقنیات •
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 .، لذا ھناك خبرة شاملة وبرامج متوفرة١٩٨٦ھو وسابقھ، اإلس جي إم إل، كانا قید اإلستعمال منذ  •

 نقاط الضعف
 :لبعض التطبیقات، إكس إم إل لھ نقاط الضعف التالیة أیضا

یمكن أن یجعل إكس . ھذا یمكن أن یؤذي مقروئیة اإلنسان وكفاءة التطبیق، ویسبب كلفة تخزین أعلى. لتركیب مضجر وعاطلا •
إم إل صعبًا أیضا لإلنطباق في بعض الحاالت حینما تكون الموجة محّددة، مع أن یمكن للضغط أن یخّفض المشكلة في بعض 

تعددة األوساط التي تجري على الھواتف الخلویة والبي دي أي التي ترید ھذا صحیح بشكل خاص للتطبیقات الم. الحاالت
 .استعمال إكس إم إل لوصف الصور والفیدیو

یعتبر البعض أن النحو أو التركیب یحتوي على عدد من المیّزات الغامضة وغیر الضروریة المولودة من تراث التوافق مع إس  •
 .جي إم إل

عم المجموعات المرتبة الواسعة من أنواع البیانات لذا فإن التفسیر یتضّمن عمل إضافي أحیانا متطلبات اإلعراب األساسیة ال تد •
عدد عائم " ٣.١٤١٥٩"لیس ھناك بند في إكس إم إل، على سبیل المثال، للتخویل بأّن . لكي یعالج البیانات المطلوبة من الوثیقة
 .النقاط بدال من سلسلة من سبعة حروف

رتبي للتمثیل، والذي ھو محدد مقارنة مع النموذج العالئقي، ألنھ یعطي فقط وجھة نظر ثابتة للمعلومات یستعمل النموذج الم •
 .الفعلیة

 .تخطیط إكس إم إل إلى األمثلة العالئقیة أو أمثلة األجسام الموجھة متعب في أغلب األحیان •
الملف من الحجم المنخفض لكن ھذه في واقع األمر جادل البعض بأّن إكس إم إل یمكن أن یستعمل لخزن البیانات فقط إذا كان  •

 .معطیات فرضیات حقیقیة معّینة حول الھندسة المعماریة، والبیانات، والتطبیق، وقضایا أخرى
 .سلسلة ضربات المفاتیح لطباعة تعابیر إكس إم إل على لوحة مفاتیح قیاسیة حاسوبیة صعبة جدا •

 XML امتدادات
ھذا یزّود الوصول العشوائي إلى بیانات إكس إم إل . یجعل من الممكن اإلشارة إلى األجزاء الفردیة لوثیقة إكس إم إل إكس باث •

تعابیر إكس باث یمكن أن تشیر إلى  .للتقنیات األخرى، بضمن ذلك إكس إس إل تي، إكس إس إل فو، إكس كویري، وغیر ذلك
یمكن أن . عناصر إكس إم إل، وخواصھ، ومعالجة أوامره، وتعلیقاتھ، وغیر ذلككّل أو جزء من النّص والبیانات والقیم في 
 .إكس باث یمكن أن یستعمل في كل من إكس إم إل الصحیح وذي الشكل الجید. یدخلوا أسماء العناصر أیضا والخواص

 .وھو حالیا فقط لقراءة البیانات إكس كویري •
اء عناصر وخواص اإلكس إم إل المأخوذة من المفردات المختلفة، بدون نفس الوثیقة إلحتو Namespaces إكس إم إلیمّكن  •

 .حدوث أّي اصطدام للتسمیة
 .قواعد التركیب والمعالجة لخلق التواقیع الرقمیة على محتوى إكس إم إل توقیع إكس إم إلیعّرف  •
 .قواعد التركیب والمعالجة لتشفیر محتوى إكس إم إل تشفیر إكس إم إلیعّرف  •
 .ھو نظام لعنونة مكّونات أجھزة إعالم اإلنترنت المستندة على إكس إم إل رإكس بوینت •

 XML إصدارات
مّرت بالتنقیحات البسیطة منذ ذلك الحین، . ١٩٩٨، التي عّرفت أولیا في ١.٠األولى، إكس إم إل . ھناك نسختان حالیتان إلكس إم إل

وھي تطّبق على نحو  .2006، عام ١٦آب /بعة، التي نشرت في أغسطسبدون أن تعطي عدد لنسخة جدیدة، وھي حالیا في طبعتھا الرا
، في نفس یوم إكس إم ٢٠٠٤، عام ٤شباط /، نشرت أولیا في فبرایر١.١الثانیة، إكس إم إل  .واسع وما زالت موّصى بھا لإلستعمال العاّم

وتحتوي المیّزات التي تنوي جعل . ٢٠٠٦، عام ١٦ آب/الطبعة الثالثة، وھي حالیًا في طبعتھا الثانیة، التي نشرت في أغسطس ١.٠إل 
لم یطّبق بشكل واسع  ١.١إكس إم إل ). مبرمجو الحاسبات الكبرى بشكل رئیسي(إكس إم أسھل لإلستعمال لبعض أصناف المستعملین 

 .وھو موّصى بھ لإلستعمال فقط بواسطة أولئك الذین یحتاجون میّزاتھ الفریدة
فقط  ١.٠یسمح إكس إم إل : یختلفان في متطلبات الحروف المستعملة ألسماء العناصر والخواص ١.١وإكس إم إل  ١.٠إكس إم إل 

، الذین یتضّمنون أكثر المخطوطات العالمیة، ولكن باستثناء تلك التي أضیفت ٢.٠لألحرف المعّرفین في نظام الحروف الدولي الموحد 
 .، والبورمیة، وغیرھمواألمھریةلمخطوطات المستثناة المنغولیة، والكمبودیة، بین ا .في نسخ أنظمة الحروف الدولیة الموحدة التالیة

، حتى لو كان ١.١حروف وقیم خواص وثائق إكس إم إل یمكن ألّي حرف من نظام الحروف الدولي الموحد تقریبًا أن یستعمل في بیانات 
 ١.١في بیانات الحروف وقیم الخواص، یسمح إكس إم إل . الحرف غیر معّرف، في النسخة الحالیة لنظام الحروف الدولي الموحد

أن تبدي كمراجع یجب  ١.١، لكن أغلب حروف السیطرة المقّدمة في إكس إم إل ١.٠إلستعمال حروف السیطرة أكثر من إكس إم إل 
 .حرفیة عددیة

 لغة النصوص التشعبیة القابلة للتمدید
XHTML  مصنوعا في األصل كالحق لـ  .ویب صفحاتتمّكن من كتابة  لغة ترمیزھيHTML ( من اإلنجلیزیةHyperText 

Markup Language)بني ، XHTML  على قواعد لغةXML األحدث و األبسط من لغة ،SGML التي ینبني علیھا HTML. 

SGML 
SGML  تبنیھ من قبل ھیئة التوحید القیاسيھى لغة التأشیر العامة القیاسیة وتعتبر مقیاس إلدارة المعلومات تم ISO  كوسیلة  ١٩٨٦عام

 .إلنشاء وثائق قابلة للتنسیق

 لغة البرمجة آر
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 لفة البرمجة آر
 منظمة آر :المطور

 متعدد :نظام التشغیل

لغة برمجة :االستعمال  

إل.بي.جي :الترخیص  

http://www.r-project.org :الموقع االلكتروني  

 Robertو  Ross Ihaka وفي األصل اخترعھا. برمجیة إحصائیة للتنھیج والرسمھي بیئة  ,إس جنووالتي توصف ب  R لغة البرمجة
Gentlema (ولھذا سمیت بلغة R ) ویطورھا اآلن R core team. 

 روابط
 . ، مجموعة من البرمجیات من أجل الرسوم الثالثیة والثنائیة البعد والتحلیل البعدي لإلحصاء واإلحصائیین R الحزمة

R package 
تحت  وترمیز اللغة آر متاح مجانًا. لغة البرمجة آر تستخدم بشكل واسع من أجل البرمجیات اإلحصائیة المتطورة وتحلیل البیانات 

وأنظمة التشغیل  ماك أو إس إكس،  لینكس،  مایكروسوفت ویندوز، كما یتوفر منھا نسخ ألنظمة التشغیل  رخصة جنو للوثائق الحرة
 . األخرى
 سمات

  .لغة آر تدعم بشكل واسع ومتنوع التقنیات اإلحصائیة والعددیة
  

  
  كلمة أخیرة
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