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លោក James clark បានចាប់កំល ើតលៅថ្ងៃទី 23 ខែកុមភៈ ឆ្នាំ 1964 ស្ថិត
លៅកនុងទីរកុង ឡុង របលទស្អង់លលលស្។ គាត់បានសិ្កាលៅវិទាល័យ
Charterhouse និងបានបនតការសិ្កាលៅសាកលវិទាល័យ Merton
college, Oxford ល ើយគាត់បានទទួលស្ញ្ញាប័រតខផនកល ិតសាស្តស្ត និង
ខផនកទស្សនវិជ្ជា និងទទួលបានកិតតិយស្ជ្ជ Class I Hon-ours ។
គាត់លឺជ្ជអនកបលងកើត Groff software និង  Expat (XML) និងបានបលងកើតសាា
ថ្ៃជ្ជលររើនលទៀតជ្ជមួយនឹង open-source software និងភាសា XML ។
លៅឆ្នាំ 2001គាត់បានទទួលពានរង្វាន់ XML Cup ៃំបូងលល។



ភាសា XML (Extensible Markup Language)
លឺជ្ជសំ្នុំថ្នកបូនរាប់កនុងការស្រលស្រឯកសារបងកប់លៅកនុង របព័នធElectronic
។ ភាសា XML រតូវបានលលពិព ៌នាយ៉ាងរាស់្លៅកនុង XML 1.0
Specification ខៃលបលងកើតលឡើងលោយស្ លមលល ទំព័រទូទាំងពិភព
លោក (W3C) និងមានបញ្ញាក់ពីឯកសារមួយរំននួលទៀតខៃលពាក់ព័នធ និង
ភាសា XML ។ ភាសា XML មិនរតូវបានលលោក់លក់កនុងតថ្មលណាមួយលនាះ
លទ លឺអនុញ្ញាតលោយលរបើជ្ជ Open Standards លោយមិនលិតថ្ងល។
ភាសា XML លឺបលងកើតលឡើងកនុងទិស្លៅបញ្ញាក់លោយកាន់ខតរាស់្ពីស្មតថ
ភាពលលើការលរបើរបាស់្ Internet របកបលោយភាពង្វយរសួ្ល និងមានភាព



ទូលំទូោយខងមលទៀត។ ភាសា XML មានទរមង់ជ្ជ Textual data format
ជ្ជមួយនឹងការផគតផគង់ៃ៏រឹងមាំរបស់្វាលនាះលឺការលរបើរបាស់្ភាសា Unicode
ខៃលជ្ជភាសាខៃលលលលរបើរបាស់្ពាស្លពញពិភពលោក។ លទាះបីជ្ជភាសា
XML លឺបលងកើតលឡើងលោយតំរង់ទិស្លៅលលើឯកសារ លផសងៗជ្ជលររើនក៏លោយ
ខតវាក៏រតូវបានលលលរបើស្រមាប់ពិព ៌នាពី arbitrary data structures
ឧទា រ ៌៖Web Services។
អនកស្រលស្រកមមវិធីោរលរបើ API (Application Programming Interfaces) លផសង
ៗគាាជ្ជលររើនកនុងការយកទិនមន័យរបស់្ XML និងោរលរបើ XML Schema
មួយរំនួនលទៀត ខៃលរតូវលលបលងកើតលឡើងស្រមាប់ជំនួយប ខនថមលៅកនុង
definition of XML- based languages។



កនុងឆ្នាំ 2009 លនះ លឺមានភាសា XML-based ជ្ជលររើនខៃលរតូវបានលល
បលងកើតលឡើង រួមមានៃូរជ្ជ RSS, Atom, SOAP និង XHTML ។ មាាងវិញ
លទៀតទរមង់ថ្ន XML-based ក៏បានកាាយជ្ជលកខ ៈ default លលើ of-fice-
productivity tools ជ្ជលររើនរួមមានៃូរជ្ជ៖ Microsoft Office (Office
Open XML), OpenOffice.org (OpenDocument) និង Apple’s
iWork។

ភាសា XML លឺជ្ជរទង់រទាយមួយ ឬជ្ជការបលងកើតលឡើងវិញថ្នភាសា SGML
(Standard Generalized Markup Language) ខៃលជ្ជភាសា ISO
Standard ៃ៏ធំមួយ។



ភាសា SGML មានស្មតថភាពែពង់ែពស់្កនុងការបង្វាញព័ត៌មានជ្ជលកខ ៈ
Dynamic ខៃលរតូវបានលលពនយល់យ៉ាងរាស់្ោស់្មុនៃំបូងលលលោយអនក
លបាះពុមពផសពវផាយតាមរបព័នធ Digital លៅលរកាយឆ្នាំ 1980 មុនលពលរបព័នធ
Internet លកើតលឡើង។ លៅពាក់កណាាល់ឆ្នាំ 1990 អនកខៃលលធវើការជ្ជមួយ
នឹងភាសា SGML មួយរំនួនបានទទួលបទពិលសាធន៍ងមីៗ ជ្ជបនតបនាាប់
ជ្ជមួយនឹង World Wide Web ល ើយពួកលលមានទំនុករិតតលលើ ភាសា
SGML ោរផតល់ជ្ជៃំលណាះរសាយរំលពាះបញ្ញាមួយរំនួនលៅលលើ Web។
លៅកនុងឆ្នាំ 1995 លោក Dan Connolly បានរូលរួមជ្ជបុលគលិកថ្ន W3C
ល ើយគាត់បានបខនថមភាសា SGML លៅកនុងតារាងស្កមមភាពថ្ន W3C
ខៃលការង្វរលនាះបានចាប់លផតើមលធវើការលៅពាក់កណាាលឆ្នាំ 1996 លៅលពល



លោក Jon Bosak (Sun Mircrosystems engineer) រតូវលរជើស្លរើស្ជ្ជ
ស្ ការើ និងបានបលងកើតជ្ជធមមនុញ្ញមួយ។ លោក Bosak ជ្ជបុលគលខៃល
មានទំនាក់ទំនងលអលៅកនុង ស្ លមន៍ខៃលមានបទពិលសាធន៍ទាំងភាសា
SGML និងការលរបើរបាស់្Web។
ភាសា XML រតូវបានលលរងរកងលឡើងលោយ Working Group ខៃលមាន
ស្មាជិករំនួន 11នាក់ ល ើយមានការគាំរទលោយ interest Group ខៃល
មានស្មាជិករបមា 150នាក់។ការពិភាកាអពីបលរេកលទស្បានកំ ត់ទី
តាំងលៅ កនុងតារាង mail របស់្ Interest Group ល ើយបញ្ញាទាំងអស់្នឹង
រតូវបានលលលោះរសាយលោយយកតាមមតិទូលៅ ឬក៏ទទួលបរាជ័យលោយ
ការលបាះលឆ្នាតយកតាមមតិភាលលររើនថ្នWorking Group។



លៅថ្ងៃទី 04 ខែ ធនូ ឆ្នាំ 1997 លោក Michael Sperberg-Mc-Queen លឺជ្ជ
អនករងរកងទាំងរបាយការ ៍ថ្នការររនាម៉ូត និងមូកោានរលិះខាងកនុងរបស់្
ភាសា XML ។ លៅលពលលនាះខៃរលោក James Clark ក៏បានជួយជ្ជអនក
ៃឹកនាំរកុមបលរេកលទស្ថ្ន working Group ប៉ុខនតអវីខៃលលួរលោយកត់
ស្មាាល់លនាះលឺ គាត់បានជួយបលងកើតលោយមានជ្ជ empty –element
“<empty/>” ខៃលជ្ជរូបមនុត (Syntax) និងការោក់លមោះថា “XML” ។
លោក James Clark ក៏បានោក់លមោះលផសងៗជ្ជលររើនលទៀតលៅកនងុលរគាង
ការស្រមាប់លធវើការពិចារណា រួមមានៃូរជ្ជ៖ “MAGMA” (Minimal
Architecture for Generalized Markup Applications), “SLIM”

(Structured Language for Internet Markup) និង



“MGML” (Minimal Generalized Markup Language)។
លោក Tim Bray និងលោក Michael Sperberg-Me-Queen អនកទាំងពីរ
លឺជ្ជ co-editor ថ្នលរគាងការលៃើម។ ប៉ុខនតរំលពាះលរគាងការរបស់្លោក Bray
លឺបានទទួលការយល់រពមជ្ជោយោក់អកសរ ខតមួយរំខនកពី រកុម ៊ុ ន
Netscape ខតប៉ុលណាណោះ រំខនកឯរកុម ៊ុន Microsoft លឺរបឆ្នំងតវាាយ៉ាង
ខាាំងកាា ខៃលតំរូវលោយលោក Bray លធវើការរុះ តថលលខាសារជ្ជងមី កនុងមុែ
ង្វរជ្ជ editorship បលណាាះោស្នន។ ការៃឹកនាំលលើលំលរាងលនះបានមនលៅ
រកជំលោះយ៉ាងខាាំងកាាលៅកនុង Working Group ប៉ុខនតជ្ជយថាល តុ បញ្ញា
លនះរតូវបានលោះរសាយលោយការខតងតាំងលោក Jean Paoli ជ្ជបុលគលិក
របស់្រកុម ៊ុន Microsoft លធវើជ្ជ co-editor ទីបី។



ការបលងកើតភាសា XML របស់្ Working Group លឺមិនខៃលបានជួបមុែផ្ទាល់
លនាះលទ កិរេការលលើលរគាងការលឺរតូវលលរបតិបតតិតាមរយៈការបនសំថ្ន email ជ្ជ
លររើន និងការជួបរបជុំលៅរុងស្បាា ៍តាមរយៈ teleconferences ។ ការ
ស្លរមរលលើលលរមាងសំ្ខាន់ៗលឺ រតូវបានរបរពឹតតលៅអស់្រយៈលពល 20ស្បាា
 ៍ ខៃលជ្ជការជំនះលលើការង្វរៃ៏ស្មុលសាោញ និងតឹងខតងបផំុត ចាប់តាំងពី
ខែ កកកោ រ ូតៃល់ខែ វិរឆិកា ឆ្នាំ 1996 លៅលពលៃំបូងលនាះលឺរគាន់ខតលបាះ
ពុមពជ្ជ Working Draft ថ្ន XML specification ខតប៉ុលណាណោះ។ លរកាយៗ
មកលទៀតក៏លៅបនតការង្វរជ្ជបនតបនាាប់ រ ូតៃល់ឆ្នាំ 1997 ល ើយជ្ជរុង
លរកាយលៅថ្ងៃទី 10 ខែ កុមភៈ ឆ្នាំ 1998 ក៏បានបលងកើតជ្ជ XML 1.0 កាាយជ្ជ
W3C Recommendation មួយៃ៏អសាារយ៕
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