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 احمد شريف پور

برخى پيشــرفت ها و فناورى ها در هنگام ارائه چنان شــور و هيجانى مى آفرينند كه گويى آمده اند تا آينده دنيا را متحول كرده و نژاد بشــر را به 
ــاخته و پرداخته مشــاوران تبليغاتى و صاحبان شركت ها است كه در اين كار هدفى  آينده اى بهتر رهنمون كنند. بخش زيادى از اين تب و هيجان س
جز افزايش درآمد شــركت متبوعشان را دنبال نمى كنند و ناگفته پيدا اســت در اين ميان مواردى كه موفق به عملى كردن وعده هاى خود مى شوند، 
انگشــت شمار خواهند بود. اما گاهى اكتشــافات و اختراعاتى وجود دارند كه بى هيچ هياهويى ظهور مى كنند و رفته رفته تا تبديل شدن به شالوده 
ــيم، به قابليت هاى آن ها وابســته  فعاليت هاى روزمره ما انســان ها پيش مى روند و ما بى آن كه بخواهيم يا حتى از وجود چنين فناورى هايى آگاه باش
مى شويم. XML از همين گروه است. اگر نمى توانيد با رابط زيبا و سريع gmail يا قالب هاى مرسوم اسناد  بسته آفيس مايكروسافت خداحافظى كنيد 

بايد بدانيد كه شما نيز به قابليت هاى فراوان XML تكيه و عادت كرده ايد.
اما به راستى XML  چيست؟ در تعريف مشخصات XML نسخه اول كه توسط w3c منتشر شده، چنين آمده است: «زبان نشانه گذارى قابل توسعه 
يا XML  مجموعه قوانينى است كه براى كدگذارى اسناد در قالبى قابل درك توسط ماشين مورد استفاده قرار مى گيرد.» اين قوانين و دستورالعمل ها 
ــتانداردهاى باز فراهم شده اند تا استفاده گســترده از آن ها در كاربردهاى متنوع و به ويژه كاربردهاى اينترنتى تضمين شود. در طراحى  در قالب اس
ــتاندارد XML  تمركز اصلى بر سادگى، عموميت (قابليت تعميم) و قابليت استفاده در اينترنت بوده است. به همين دليل XML  قالب داده اى متنى  اس
ــناد  ــتفاده را براى تمام زبان هاى دنيا فراهم مى آورد. اگرچه در ابتدا تمركز اصلى XML  روى اس ــتيبانى قوى از يوني كد، امكان اس اســت كه با پش
ــتفاده مى شود. تا كنون صدها زبان و رابط  ــاختارهاى داده به خصوص در سرويس هاى وب اس بود، اما در حال حاضر براى ايجاد انواع مختلف س

برنامه نويسى پيشرفته (API) براى كار با داده هاى XML  طراحى شده اند كه در قسمت انقالب XML  برخى از آن ها را بررسى خواهيم كرد.

نشانه ها: پيدايش 
XML مروري بر ريشه ها؛ روند پيدايش و رواج
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گروه كارى 
XML  هيچ گاه 

با يكديگر مالقات 
نكردند و طراحى 
اين زبان به كمك 
تركيبى از ايميل 
و كنفرانس هاى 
راه دور هفتگى 

تكميل شد.

XML پيش از
در شماره 39 مجله شبكه (كتاب سال 1382) مقاله اى 
با عنوان «XML ، زبانى براى تمام كاربردها» منتشــر شــده 
است كه امروز نيز با گذشــت بيش از هشت سال از تاريخ 
انتشــار، مى تواند به عنوان مرجعى كامل در زمينه تاريخ و 
نحوه شكل گيرى زبان XML  مورد استفاده قرار بگيرد. اما در 
كنار توصيه به مطالعه آن مقاله، در اين بخش تاريخ و روند 

پيدايش XML  به صورت خالصه آورده مى شود.
ــه تقريبًا صنعت  ــه 60 ميالدى، زمانى ك در اواخر ده
ــته بود، رشد قدرت پردازش  IT پا به بيســت سالگى گذاش
سيستم ها و رواج بيش از پيش استفاده از كامپيوتر در كسب 
ــا، كاربردهاى كامپيوتر را از محاســبات عددى به  و كاره
زمينه هاى ديگرى از جمله پردازش متن نيز گســترش داد. 
ــاده كردن فرآيند  در چنين زمانى، برنامه نويســان براى س
ــا و نشــانه هايى را در متن قرار  ــون، عالمت ه پردازش مت
ــناد با  ــتخراج اطالعات در اين اس ــا هنگام اس مى دادند ت
مشــكالت كمترى مواجه شوند. زبان هاى نشانه گذارى در 
واقع نتيجه تعريف رسمى فرهنگ واژگان و قوانين استفاده 
از اين نشانه ها براى جلوگيرى از تداخل آن ها با متن هستند. 
ــه كامًال تك منظــوره بودند.  زبان هاى نشــانه گذارى اولي
ــه داده هاى  ــال اطالعات مربوط ب ــى مختص انتق زبان هاي
ــراى چاپ و...  آب وهوايى يا مختــص قالب بندى متون ب
توســعه مى يافتند كه اغلب اختصاصى بوده و تنها به همان 
يك كاربرد محدود مى شدند. به عبارت ديگر، حتى زبانى 
ــه كار مى رفت براى  ــند ب كه براى قالب بندى چاپ يك س

نمايش همان سند در صفحه نمايشگر قابل استفاده نبود.
ــراى نخســتين  ــف ب ــام تونيكلي در ســال 1967 ويلي
ــه اطالعات  ــده را مطرح كرد ك بار به طور رســمى اين اي
ــات نشــانه گذارى تفكيك  ــد از اطالع ــند باي محتواى س
ــتنلى رايس براى توصيف  شــود. همزمان فردى به نام اس
ــتفاده كرد.  ــاب از روش مشــابهى اس ــك كت ــاختار ي س
ــده اى ديگر در قالب  ــكارى اين دو به همراه ع حاصل هم
ــرنام ــه توليد كد انجمــن ارتباطــات گرافيكى ( س كميت
 (Graphical Communica on Associa on Gencode  
ــاى نشــانه گذارى را به وجود آورد.  نســل نوينى از زبان ه
اين نسل جديد زبان ها، دو دستاورد اصلى با خود به همراه 
داشت: نخســت اين كه هم براى انســان و هم براى ماشين 
قابل فهم بودند و ديگر اين كه با حركت به سمت زبان هاى 
ــرد خاصى محدود  نشــانه گذارى توصيفى، ديگر به كارب
نمى شدند، سپس در سال 1969 چارلز گلدفارب كه تازه به 
آى.بى.ام پيوسته بود، با الهام از كارهاى رايس و تونكليف 
و به كمك دو تن از همكارانش به نام هاى موشر و لورى زبان 
نشانه گذارى جديدى را به وجود آوردند كه در آي بي ام آن 
ــام كه در آن زمان و بر اســاس  ــد (اين ن را GML مى ناميدن
ــورى انتخاب  حــروف اول نام هاى گلدفارب، موشــر و ل
ــان نشــانه گذارى جغرافيايى يا  شــده بود، اكنون براى زب
Geography Markup Language به كار مى رود). مؤسســه 

ملي استاندارد امريكا در سال 1980 و بر اساس GML، زبان 
SGML را تدوين كرد كه ارائه رســمى آن تا ســال 1986 به 

 Meta Language يك فرازبان يا SGML طول انجاميد. زبان
اســت كه از آن براى توصيف زبان هاى نشانه گذارى ديگر 
استفاده مى شــود. اين زبان تا ســال 1990 به طور معمول 
ــتفاده  تنها توســط نهادهاى نظامى و بخش هاى دولتى اس
مى شد. اما در سال 1990 و پس از گسترش آرپانت و رونق 
ــتاندارد TCP/IP تيم برنرز لى با تكيه بر مبانى  استفاده از اس
SGML فراگيرترين زبان نشــانه گذارى دنيا، يعنى HTML را 

پايه گذارى كرد. 
 

XML تولد
ــانه هاى ديجيتال در اواخر دهه  نخستين ناشــران رس
1980 ميالدى و بســيار پيش تر از رواج اينترنت، به قدرت 
ــى برده بودند. در  SGML در نمايــش دايناميك اطالعات پ

اواســط دهه 1990 برخى كاربران حرفه اى SGML، در كار 
ــز به مهارت  ــا وب جهان گســتر (World Wide Web) ني ب
دست يافتند و به اين نتيجه رسيدند كه SGML راه حل هايى 
را براى برخى مشكالتى كه وب در آينده و در ادامه توسعه 
ــا آن روبه رو خواهد شــد، ارائه كرده اســت. دن كانولى ب
ــگام پيوســتن  (Dan Connoly) در ســال 1995 و هن
ــا W3C ، زبان SGML را به فهرســت  ــيوم وب ي به كنسرس
ــيوم افزود. كار روى اين پروژه به  فعاليت هاى اين كنسرس
 (Jon Bosak) طور رسمي زمانى آغاز شد كه جون بوساك
از مهندســان سان مايكروسيستمز، اســاس نامه اى را براى 
ادامه كار روى اين زبان طرح كرد و به جذب نيرو پرداخت. 
بوساك با جماعت كوچكى كه هم در SGML و هم در وب 
مهارت داشتند، ارتباط داشــت. در نهايت، XML  به وسيله 
ــًا 150 نفره از  ــازده نفره كه توســط تيمى تقريب گروهى ي
ــه معنى كســانى كه داراى  ــداران (Interest group ب طرف
ــه پيش برد يكى از علوم هســتند)  عاليق مشــترك در زمين
حمايت مى شدند، تأليف شد. مذاكرات و مباحثات مرتبط 
ــق ايميل بين اعضا انجام مى شــد و موارد  با پروژه از طري
مختلف به اتفاق آرا يا با مراجعه به راى اكثريت حل و فصل 
مى شدند. در چهارم دسامبر 1997، سند تصميمات طراحى 
و داليل مرتبط با آن ها توســط مايكل اسپربرگ مك كوين 
(Michael Sperberg-McQueen) ارائه شد. جيمز كالرك

ــروه بود،  ــر تكنيكى گ ــع رهب ــه در واق  (James Clark) ك
 empty-element) ــى ــتارى المان خال ــالوه بر فرم نوش ع
ــن مولود تازه  ــام XML  را نيز براى اي ــه فرم </empty>) ن ب
ــوان  ــاى پيشــنهادى مى ت ــرد. از ديگــر نام ه پيشــنهاد ك
 Minimal Architecture for ــرنام  (س  MAGMA ــه  ب
ــرنام  SLIM ، (Generalized Markup Applica (س ons

 MGML و (Structured Language for Internet Markup

 (Minimal Generalized Markup Language ــرنام  (س
ــدگان اصلى مشــخصات زبان  ــرد. تدوين كنن ــاره ك اش
ــرى (Tim Bray) و  ــم ب ــز كالرك، اغلب تي ــار جيم در كن
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ــپربرگ مك كويين بودند. در اواســط كار پروژه، برى  اس
ــت كه باعث  قرارداد مشــاوره اى را با نت اســكيپ پذيرف
بروز مخالفت هاى شــديدى از ســوى مايكروسافت شد 
ــته شــد كه از مســئوليت  ــور موقت از برى خواس و به ط
خود كناره گيرى كند. اين امر مشــاجره هاي شديدى را در 
ــه در نهايت با  گروه توســعه دهنده اين زبان برانگيخت ك
انتصاب يكى از مهندســان مايكروسافت به نام جين پاولى

 (Jean Paoli) به ســمت تدوين كننده ســوم اين مناقشات 
خاتمه يافت.

گروه كارى XML  هيچ گاه با يكديگر مالقات نكردند و 
طراحى اين زبان به كمك تركيبى از ايميل و كنفرانس هاى 
راه دور هفتگى تكميل شد. بيشتر تصميمات اساسى و پايه 
مربوط به طراحى XML  بين جوالى تا نوامبر 1996 و در طى 
بيســت هفته كار بى وقفه و فشرده گرفته شدند و دست آخر 
در نوامبر 1996 نخســتين نســخه قابل استفاده پيش نويس 
مشــخصات XML  منتشر شــد. روند طراحى و توسعه اين 
ــت نتيجه  ــه يافت و درنهاي ــان در ســال 1997 نيز ادام زب
ــام اين تالش ها در دهم فوريه 1998 به صورت نســخه تم

 XML  1.0 توسط W3C ارائه شد.
در حال حاضر، دو نسخه جارى از XML  مورد استفاده 
قرار مى گيرد. نســخه اول همان XML  1.0 است كه در سال 
1998 ارائه شــد. از آن زمان تاكنون بازنگرى هاى جزئى را 
پشت ســر گذاشته، اما شماره نســخه آن تغيير نكرده است 
ــش، يعنى ويرايش پنجــم آن در 26 نوامبر  و آخرين ويراي

2008 ارائه شــده است. اين نسخه هم اكنون هم به صورت 
گسترده مورد استفاده قرار مى گيرد و زبان پيشنهادى براى 

كاربردهاى معمول است.
نسخه ديگر XML  1.1 است كه براى نخستين بار چهارم 
 XML  1.0 فوريه 2004 و درســت همزمان با ويرايش سوم
ارائه شده و ويرايش دوم آن نيز در شانزدهم آگوست 2006 
ارائه شده است. اين نسخه حاوى امكاناتى است كه انتظار 
مى رود استفاده از XML  را در برخى كاربردها ساده تر كند. 
اين زبان به اندازه نســخه 1.0 مورد استفاده قرار نمى گيرد و 
تنها به كسانى پيشنهاد مى شود كه واقعا به امكانات خاص 

آن احتياج دارند.

 XML انقالب
اما زبانى كه توســط گروهى يازده نفره و بدون تعلق به 
غول هاى نرم افزار دنيا توسعه يافته بود، حرف هاى زيادى 
براى گفتن داشــت. رمز موفقيت اين زبان سادگى آن بود. 
XML  زبان تازه اى نبود. روشى براى ساخت زبان هاى تازه 

ــناد ساخته شده بود، به  بود. زبانى كه از ابتدا براى كار با اس
ــر انتقال اينترنتى  تدريج جــاى خود را در كاربردهايى نظي
اطالعات، پايگاه هاى داده و... نيز باز كرد. اگرچه در كادر 
ــد زمينه هاى اصلى  ــرد XML »  مى تواني «گســتره هاى كارب
ــتفاده از XML  را ببينيد، اما بد نيست به نمونه هاى خاص  اس
ــته باشيم تا اهميت و تأثير  كاربرد اين زبان هم نگاهى داش

اين زبان بر زندگى روزمره ما آشكارتر شود. 

توانمندى اصلى XML در ســـادگى آن 
نهفته است. XML به تنهايى هيچ كارى انجام 
نخواهد داد. سندها را زيباتر يا حتى خواناتر 
نخواهد كـــرد، بلكه تنها مجموعه مقرراتى را 
وضع مى كند كه به كمك آن مى توان اســـناد 
را نشـــانه گذارى كرد. خواه اسناد متنى ساده 
باشند يا اسناد مربوط به يك پايگاه داده يا حتى 
سايتى نظير ويكى پديا. در عين حال XML در 

سه زمينه بيش از ساير زمينه ها كاربرد دارد:
 توســعه وب: بســـيارى از خدمات 
آنالين و برنامه هايى كه بر بستر اينترنت اجرا 
مى شوند، از قالب XML براى تبادل اطالعات 
بين ســـرورها و كالينت ها استفاده مى كنند.. 
 HTML 4.0 در واقع نسخه بهينه شده XHTML

 HTML است و بسيارى از سايت هاى مبتنى بر
4.0 در واقع از نوعى XHTML نامعتبر استفاده 

مى كنند. مزيت ديگر XML اين اســـت كه به 
كمك XSLT مى توان اسناد مبتنى بر XML را به 
 ،Atom ،RSS تبديل كرد. خوراك هاى HTML

ابزارك هـــاى نمايش اطالعات آب وهوايى و 
بسيارى موارد مشـــابه، از ديگر كاربردهاى 
XML در توســـعه وب محســـوب مى شوند 

و به اين ترتيب، وب بـــه نوعى دربرگيرنده 

گسترده ترين استفاده از فناورى XML است. 
راســـتى حرف X در انتهاى كلمه AJAX را 

فراموش نكنيد.
 كار با اســناد: اين جـــا همان جايى 
 XML .كار خود را آغاز كرد XML اســـت كه
از ابتدا قالب بندى اسناد را هدف گرفته بود و 
به نظر مى رســـد كه در رسيدن به هدف خود 
كامًال موفق بوده است. بسيارى از شركت ها 
براى توليد اســـناد داخلى خود به XML روى 
آورده اند. مشـــهورترين پلتفرم در اين زمينه 
DocBook است كه زبان نشانه گذارى است 

كه از ابتدا براى توليد متون تخصصى كامپيوتر 
طراحى شـــده، متون تهيه شده در اين قالب 
به راحتـــى و بدون هيچ تغييرى در قالب هاى 
epub ،pdf ،html و... قابل انتشار هستند. 

مهم ترين مزيت XML اين است كه هم 
محتويات و هم نشـــانه ها، عالوه بر ماشين ها 
براى انسان ها نيز به سادگى قابل درك است. 
به اين ترتيب، XML براى تمام انواع اســـناد، 
از نشر روميزى خانگى گرفته تا محصوالت 
 X تجارى بازار قابل اســـتفاده است. حرف
در انتهاى docx قالب جديد اســـناد برنامه 

مايكروسافت شاهدى بر اين ماجرا است.

 توســعه پايگاه هاى داده: پايگاه هاى 
داده طبيعى ترين محل استفاده از XML است، 
زيرا فلسفه وجودى XML كار با داده ها است. 
برخالف سيستم كار با اسناد كه در آن كدهاى 
XML هم براى ماشـــين و هم براى انســـان 

قابل درك باشـــد. به عبارت ساده تر داده ها به 
شكلى نوشته مى شوند كه به ماشين ها امكان 
خواندن آن ها را بدهد و براى پايگاه داده قابل 
دسترس شان كند، پايگاه هاى داده به دو شكل 
از XML استفاده مى كنند. برخى قابليت كار با 
 XML را دارند و برخى از پايه بر مبناى XML

بنا شده اند. اوراكل غول پايگاه هاى داده امكان 
 XQJ API را توســـط رابط XML استفاده از

فراهم مى كند. 
اما اســـتفاده از XML به همين ســـه 
كاربرد محدود نمى شود. شركت هاى زيادى 
بنا به داليل متعدد، از نيـــاز به انتقال مداوم 
داده در اينترنت تا پـــردازش داده هاى متنى 
و... بـــه اســـتفاده از XML روى آورده اند. 
زمينه هاى كارى اين شـــركت ها از مهندسى 
هوافضـــا و بانك دارى و تبليغـــات گرفته 
تا آمـــوزش و صنعت نفت متغير اســـت.
(www.stcwvc.org/galley/0107/xml.tm)

XML گستره هاى استفاده از

رمز موفقيت اين 
زبان سادگى آن 
بود. XML  زبان 
تازه اى نبود. 
روشى براى ساخت 
زبان هاى تازه بود. 
زبانى كه از ابتدا 
براى كار با اسناد 
ساخته شده بود، به 
تدريج جاى خود 
را در كاربردهايى 
نظير انتقال 
اينترنتى اطالعات، 
پايگاه هاى داده و... 
نيز باز كرد.
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  اسناد
ــتراك گذارى آن ها  ــناد، ويرايش و به اش XML  توليد اس

و انتقال آن ها بين برنامه ها و پلتفرم هاى مختلف را به شــدت 
دگرگون كرده اســت. در دنياى نرم افزار، دو بسته برنامه هاى 
ادارى به نسبت پركاربردتر از سايرين هستند. در رده نخست 
ــرار دارد كه از نســخه 2007 به بعد  آفيس مايكروســافت ق
ــتفاده از پياده ســازى خاصــى از XML  در فرمت فايل  به اس
تمام نرم افزارهاى خود روى آورده اســت. فايل هاى ايجاد 
شده توسط نســخه هاى 2007 و 2010 آفيس مايكروسافت 
ــى دودويى به نظر  گرچــه همانند نســخه هاى قبلى فايل هاي
مى رسند، اما در واقع از تعدادى فايل با فرمت XML  و تصاوير 
ــتايل گذارى و كنترل متناظر با آن ها تشــكيل  و فايل هاى اس
شــده اند كه در قالب يك فايل zip فشرده شــده است. بسته 
ــازگار بوده  دوم يا اپن آفيس نيز تقريبًا از بدو تولد با XML  س
ــى بر XML  كه اكنون  ــاى خود را با همين فرمت مبتن و فايل ه
ديگر Open XML Formats ناميده مى شــود، ذخيره مى كرده 
است (به سادگى و با باز كردن يك فايل آفيس مايكروسافت 
ــك برنامه مديريت فايل هاى فشــرده نظير  يا اپن آفيس در ي
WinRAR يا Zip-7 مى توانيد اين موضوع را كنترل كنيد). آزاد 

و غيرانحصارى بودن اين فرمت، امكان تبادل ساده اطالعات 
ــتاندارد باز XML ، پايدارى  ــاير نرم افزارها به واسطه اس با س
ــكان كنترل و  ــى باال و امنيت اطالعات به واســطه ام و كاراي
ــند و حجــم كم فايل  ــام محتويات و كدهاى س بررســى تم
حاصل به واسطه استفاده از فرمت متنى و فشرده سازى zip، از 

مزاياى متعدد اين شيوه ذخيره سازى اسناد هستند.
Atom و RSS  

ــًا با مربع نارنجى  هر كاربر كم وبيش حرفه اى وب حتم
ــاى وب يا Web Feeds اســت،  رنگى كه نشــانه خوراك ه
آشنايى دارد. به طور عملي كسانى كه به طور مداوم با اينترنت 
و محتواى اينترنتى ســروكار دارند، نمى توانند بدون استفاده 
ــا فعاليت هاى معمول روزانه خــود را به انجام  از خوراك ه
ــات و تازه هاى  ــانند. خوراك ها امكان اطالع از محتوي برس
ــدام در حال تغيير  ــى را كه به طور م ســايت ها يا وبالگ هاي

هستند، فراهم مى آورد.
ــاى كوچكى كه به  ــن خوراك ها توســط نرم افزاره  اي
اصطــالح خوراك خوان يا Feed Reader ناميده مى شــوند، 
پردازش شده و سرتيتر يا محتواى خبرها و تغييرات و تازه ها 
ــتخراج مى كنند. خوراك هاى وب در دو  را از خوراك ها اس
Really Simple Syndica) و  on ــرنام ــى RSS (س قالب اصل
Atom (قالبى جديدتر كه براى برطرف مشكالت RSS توسط 

بن تروت ايجاد شــد) ارائه مى شــوند. هردوى اين قالب ها 
ــاده با قابليت  ــاختار داده اى س ــان XML  براى ايجاد س از زب
  XML ــتفاده مى كنند. مبتنى بودن انتشار از طريق اينترنت اس
ــتاندارد اين زبان، سادگى انتقال از طريق  به متن، باز بودن اس
اينترنت و رايگان بودن آن، امكان توسعه خوراك خوان هاى 
را  ــا  خوراك ه از  ــتفاده  اس شــدن  ــر  فراگي و  ــدد  متع

فراهم آورده است.

AJAX  
پس از اسناد، XML  محتواى تعاملى وب را بيش از هر چيز 
  AJAX   ديگرى تحت تأثير قرار داده اســت. اين كار از طريق
ــرنام Asynchronous JavaScript and XML ) صــورت  (س
پذيرفته است. AJAX در واقع مجموعه اى از متدهاى طراحى 
ــت اطالعات  وب در ســمت كاربر اســت كه امكان درياف
توســط برنامه هاى وب بدون تأثير روى محتواى مشــاهده 
ــى آورد. نتيجه  شــده يا ماهيت صفحه وب فعلى را فراهم م
اين سيســتم، برنامه هاى وبى اســت كه رفتارى بســيار شبيه 
ــته و امكان تعامل ســريع و روان  برنامه هاى دســكتاپ داش
ــرى Gmail و ــد. رابط هاى كارب ــم مى كنن ــا كاربر را فراه ب
ــاى بارز AJAX هســتند. تمام  ــه نمونه ه  Yahoo Mail  از جمل
ــاده مديون ويژگى هاى  ــن تبادالت داده اى و اين تعامل س اي
منحصر به فرد XML  اســت كه امكان انتقال ساده متن و ساير 

عناصر را از طريق اينترنت فراهم آورده است. 
GUI  

ــك نرم افزار،  ــر ي ــف عناصــر شــكل دهنده ظاه تعري
ــا به عرصه ديگرى  تعيين موقعيت، شــكل و روابط بين آن ه
ــا توصيف  ــى XML  تبديل شــده اســت. ب ــراى خودنماي ب
ــا، امكان طراحى  ــف روابط بين آن ه ــى عناصر و تعري ضمن
ــزار در پلتفرم ها و  ــراى نرم اف ظاهرى واحــد و يكنواخت ب
ــاى مختلف فراهم خواهد شــد. از ســوى ديگر، با  كاربرده
ــته ظاهرى آن ها،  جدا شــدن كدهاى عملياتى برنامه از پوس
ــر عملكرد  ــن اجرا يا تغيي ــر برنامه در حي ــكان تغيير ظاه ام
ــرنام برنامه بدون تغيير ظواهر آن فراهم مي شــود. WPF (س

شــركت  ــه  ك  (Windows Presenta on Founda on  
مايكروسافت از نســخه ســوم NET Framework. شروع به 
ارائه آن كرده اســت، برپايه XAML يكى از مشتقات XML  بنا 
شده است. XUL (سرنامXml User interface Language) كه 
توســط بنياد موزيال توســعه يافته و براى توليد رابط بصرى 
ــتفاده قرار مى گيرد، نيز  محصوالتى نظير فايرفاكس مورد اس

از ديگر رابط هاى كاربرى مبتنى بر XML  است.
ــيده اســت. اين زبان  ــوز به پايان نرس ــا كار XML هن ام
كم وبيش نوپا، رفته رفته در حال گســترش است. قالب هاى 
ــرد. نحوه  ــدى براســاس آن شــكل مى گي گرافيكــى جدي
ــر را در وب بهبود مى بخشــد.  ــادالت و تصاوي نمايــش مع
ــه كار گرفته مى شــود و اداره  ــيقى ب در زمينه صوت و موس
ــاورى نه تنها  ــده مى گيرد. اين فن ــاى داده را بر عه پايگاه ه
ــاى عرصــه IT  ايجاد كرده  ــى عظيم در زيربناه خود انقالب
اســت، بلكه منشا بســيارى زبان ها و تحوالتى نيز شده است 
ــتاوردى بزرگ در عرصه اى خاص كه هريك به تنهايى دس
ــه آدرس ــى اســت ب ــا كاف  محســوب مى شــوند. تنه
  h p://en.wikipedia.org/wiki/List_of_XML_markup_languages 
 ،XML مراجعه كنيد تا با مشاهده فهرســت زبان هاى مبتنى بر
ــه اين زبان زيبا  يقين پيدا كنيد كه در آينده بيشــتر و بيشــتر ب
وابسته خواهيم شد، حتى اگر برخالف بسيارى از همتايانش، 

بدون جاروجنجال و هياهو گام بردارد.

تعريف عناصر شكل 
دهنده ظاهر يك 

نرم افزار، تعيين 
موقعيت، شكل و 
روابط بين آن ها 
به عرصه ديگرى 
براى خودنمايى 

XML  تبديل شده 
است. با توصيف 
ضمنى عناصر و 
تعريف روابط 

بين آن ها، امكان 
طراحى ظاهرى 

واحد و يكنواخت 
براى نرم افزار 
در پلتفرم ها و 

كاربردهاى مختلف 
فراهم خواهد شد.


