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រមភកថ
 បេចចកវិទយាកាន់ែតរីកចេរមើនេទៅមុខឥតឈប់ឈរ េដើមបីបំេពញតរមូវការ េរបើរបាស់របស់សាថ ប័នរដឋ 
អងគភាព និង សហរគាសនានាទូទាំងពិភពេលាក រសបតាមទីផសារ ការែដលរបកបេទៅេដាយការរបកួត 
របែជងនាេពលបចចុបបនន។ រាល់ Webpages ទាំងអស់សុទធរតូវបានេគសេរសរេដាយេរបើរបាស់ភាសា 
HTML ទាំងអស់។ HTML អនុញាញ តឲយអនកេធវើការ format text ដាក់រូបភាព សេមលង និងវីេដអូ  
េហើយេធវើការរកសាទុក (Save) កនុងទំរងជាលកខណៈ text only ែតបុ៉េណាណ ះ ែដលេធ្វើឲយរាល់កុំពយូទ័រ 
ទាំំងអស់អាចអាចវាបាន។ េហតុដូចេនះេហើយ េដើមបីជំនួយដល់ការសិកសារបស់ េលាក េលាករសី 
និងសិសស-និសសិតទាំងអស់ ែដលមានចង់បេងកើត Website ជា Dynamic និង Static Webpage 

រពមទាំងែកលមអ Webpage របស់េលាកអនកឲយមានភាពរស់េ វីក។

  ចំេពាះករមិតៃនេសៀវេភៅេនះរតូវបានេរៀបចំេឡើងចាប់ពីករមិតដំបូងដល់ករមិតមធយមនិងមាន 
ឧទាហរណល៍អៗ ៃនវិធីេរបើរបាស់ ភាសា HTML+ CSS និងភាសា Javascript  សរមាប់េធវើការរចនា 
Webpage េហើយេនៅកនុងេសៀវេភៅេនះ េយើងខញុំបានែបងែចកេចញជាជំពូកេផសងៗគាន ដូចខាងេរកាម៖

   - ការែណនំាឲយសាគ ល់ពី Basic HTML (Hypertext Markup Language)

   - ការែណនំាឲយសាគ ល់ពី CSS (Cacasding Style Sheets)

   - ការែណនំាឲយសាគ ល់ពី JavaScript Programming

  េយើងខញុំសូមទទួលយកេដាយកតី រីករាយ នូវមតិ រិះគន់នានាកនុងេគាលេដៅសាថ បនា និង សំណូមពរ 
នានា េដើមបីេធវើឲយេសៀវេភៅេនះកាន់ែតលអរបេសើរែថមេទៀត។ កនុងករណីែដលអស់េលាក េលាករសី សិសស-
និសសិត មានមតិរិះគន់ ឬ សំណូមពរ ែដលទាក់ទងនឹងេសៀវេភៅេនះ សូមអស់េលាក េលាករសី សិសស-
និសសិត េផញើ E-mail មកកាន់េយើងខញុំដូចខាងេរកាម៖

    sophalkith@gmail.com

  ជាចុងេរកាយ េយើងខញុំសូមែថលងអំណរគុណយា៉ងរជាលេរជៅដល់េលាក េលាករសី សិសស-និសសិត 
អនកអានទាំងអស់ែដលគំារទនូវសាន ៃដ និងការខិតខំរបឹងែរបងរបស់េយើងខញុំេនះ េហើយេយើងខញុំសូមរបសិទធពរ 
ជ័យ និង វិបុលសុខរគប់របការ សូមេកើតមានដល់អស់េលាក េលាករសី និង សិសស-និសសិតទាំងអស់កុំបី 
ឃាល តេឃលៀងេឡើយ។
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បដិកគុណ

  ជាបឋមេយើងខញុំទាំងអស់គាន  សូមែថលងនូវអំណរគុណយា៉ងរជាលេរជៅ ចំេពាះរាជរដាឋ ភិបាលៃន   
រពះរាជាណាចរកកមពុជាែដលបានយកចិតដទុកដាក់េទៅេលើវិស័យអប់រំ ក៏ដូចជាការពរងឹងនូវរបភពធនធាន 
មនុសសេនៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជាេយើង ។

  េយើងខញុំទាំងអស់គាន  សូមសំែដងនូវការេគារពដឹងគុណយា៉ងរជាវេរជៅចំេពាះ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត 

អីុន វីរជតិ ជារបធានរកុមរបឹកសាភិបាល និង េ ក េឌៀប សី  ជាសាកលវិទយាធិការសាកល 
វិទយាល័យេបៀលរបាយ ែដលបានផដល់ការជួយឧបតថមភឲយេយើងខញុំទាំងអស់គាន  មានលទធភាពកនុងការផលិត 
េសៀវេភៅេនះេឡើង។ របសិនេបើពុំមានការជួយេរជាមែរជងពី ឯកឧតដមបណឌ ិត និង េលាកសាកលវិទយាធិការ 
េទ េសៀវេភៅេនះក៏មិនអាចមានរូបរាងេឡើងែដរ។

  េយើងខញុំសូមសំែដងនូវការេគារពដឹងគុណ ចំេពាះមាតាបិតាខញុំទាំងអស់គាន  សូមលំេអានកាយ 
េគារព េលាកអនកមានគុណទាំងពីរ ែដលបានចំណាយអស់ពីកំលាំងកាយចិតដ េពលេវលា និងរទពយសមបតដិ 
េដើមបីឧបតដមភ ទំនុកបំរ៉ុងដល់េយើងខញុំឲយបានចូលសិកសាតាំងពីវ័យកុមារ។

  េយើងខញុំសូមសំែដងនូវការដឹងគុណចំេពាះ េលាករគូ អនករគូ ទាំងអស់ែដលបានបណដុ ះបណាដ ល
េយើងខញុំ។
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1                  កា រសរសរកម្ម វិធីវប

េមេរៀនទី១ េសចក្ដីេផ្ដើមៃន HTML

ជំពូកទី I

េគាលបំណងៃនេមេរៀន

    សិកសាអំពី World Wide Web 

    ែសវងយល់អំពី HTML និង វិជាជ យតដសពទេរបើរបាស់កនុងអីុនេធើែណត
    សិកសាអំពីការបេងកើតគេរមាងៃន Web Page

    មានលទ្ធភាពបេងកើតនូវ  Web Page េដាយេរបើរបាស់ HTML

១. េសចក្ដីែណនាំ 

ការេរបើរបាស់អីុនធឺណិត នាេពលបចចុបបននសរមាប់េយើងទាំងអស់គាន ទាំងកនុង និងេរកៅរបេទសមានការ 
រីកចំេ រីនគួរឱយកត់សំគាល់។ េយើងសេងកតេឃើញ សិសស និសសិត បានយល់ដឹងកាន់ែតចបាស់អំពីសារៈ 
សំខាន់ៃនការរសាវរជាវតាមរបព័នធអីុនធឺណិត។ ជាពិេសស ពាណិជជករែដលជាមាច ស់រកុមហ៊ុនធំ រឺ តូច 
បានយល់ដឹអំពីការបេងកើត Wesite របស់ខលួន សរមាប់ភាពងាយរសួលៃនការទំនាក់ទំនងពាណិជជកមម
ផង និងការផសពវផសាយ អំពីព័ត៌មានរបស់ខលួនផងែដរ។
តរមូវការៃនការបេងកើត Website សំរាប់សាថ ប័ននិមួយៗ កាន់ែតមានជាលំដាប់អារស័យេទៅេដាយការ 
អភិវឌឍេសដឋកិចចកនុងរសុក ដូចេនះ ភាពរបកួតរបែជងខាងែផនកពាណិជជកមម របស់រកុមហ៊ុន គឺជាកតាដ  
សំខាន់របស់ ពាណិជជករមាន ក់ៗ ែដលរតូវរិះរកមេធយបាយយ៉ាងណា េដើមបីរសូបយកបាន របជាជនេដើមបី 
េធវើជាអតិថិជនរបស់ខលួន។ កនុងចំេណាមវិធីទាំងេនាះ កតាដ ៃនការផដល់ព័័ត៌មានបានឆាប់ រហ័សគឺជាកតាដ  
សំខាន់បំផុតែដលអាចរសូបយកបានអតិថិជន។ សូមឧបមាថា អនកចង់ទិញទួរស័ពទ មួយេរគឿងែដល 
អាចថតរូបភាពបាន និងអាចចាក់វីេដអូបានផងែដរ ប៉ុែនដអនកមិនដឹងរបេភទទួរស័ពទណាមួយ ែដលអាច 
េធវើការតាមតរមូវការរបស់អនកបានេទ េហើយចំនុចមួយេទៀតអនកគាម ន េពលេដើមបី េចញេទៅកាន់ហាង   
ទូរស័ពទេដើមបីែសវងរករបេភទទួរស័ពទែបបេនះេទ ។ សូម ឧបមាថា អនកជាមាច ស់ ហាងលក់ទួរស័ពទ 
េតើអនករតូវេធវើែបបណា េដើមបីេឆលើយតបជាមួយបញាហ របស់អតិថិជនមាន ក់េនះ? ចំេលើយេនាះ គឺអវីេនាះ 
អនកនឹងអាចយល់បានថា រកុមហ៊ុនលក់ទំនិញមួយចំនួនេគបានេធវើឱយអតិថិជន របស់េគ អាចទិញទំនិញ 
បានតាមរយះការេរបើរបាស់អីុនធឺណិត។ េនះរគាន់ែតជាែផនកដ៏តូច មួយៃនគុណសមបតិរបស់ Wesite 
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២. អីុនេធើែណត (Internet)

បចចុុបបននេនះ របព័នឋអីុនេធើែណតរតូវបានេរបើរបាស់ជាសាធារណៈ ែដលមនុសសរគប់រសទាប់វណណ ៈមាន
លទ្ធភាពេរបើរបាស់បានេដាយតែមលទាប។ េដាយែឡកតាមបណាដ លរកុមហ៊ុន និងសាថ បនរដឋ ឯកជនធំៗ 
េរបើរបាស់របព័នឋេនះេដើមបីេធវើបណាដ ញតភាជ ប់រវាងទីសាន ក់ការកណាដ លេទៅសាខាែដលសថិតេនៅតាមបណាដ
េខតដ រឺ េរកៅរបេទស េដើមបីផាល ស់បដូរព័ត៌មានពីកែនលងមួយេទៅកែនលងមួយេទៀត។ រគប់ែផនកទាំងអស់ៃន  
ពាណិជជកមមយល់េឃើញថាពួកេគរតូវការវតដមានរបស់អីុនេធើែណត។ អតិថិជន មានការេជឿជាក់េទៅេលើ 
អីុនេធើែណត និង World Wide Web កនុងការទទួលយកព័ត៌មានចបាស់លាស់ ដូចជា ព័ត៌មានសដីពី 
អាកាសធាតុ រឺកមម វិធីទូរទសសន៍។ អតិថិជនធំៗមួយចំនួនេរបើរបាស់អីុនេធើ ែណត េដើមបីែសវងរកតៃមលទំនិញ 
ព័ត៌មានសដីអំពីភាគហ៊ុនរកុមហ៊ុន និងការទិញទំនិញ ែដលពួកេគរតូវការ។ រហូតមកដល់កថាខ័ណឌ េនះ 
អនកកំពុងអានអំពីមូលេហតុែដលនំាឱយមានការបេងកើតេឡើងនូវវតដមានរបស់អីុនេធើែណត។ េហើយ 
មុខវិជាជ ែដលអនកនឹងសិកសា ទាំងអស់នឹងបងាហ ញអនកអំពីការបេងកើត  Web Page ែដលអាចផដល់នូវព័ត៌មាន 
ការផសាយ ពាណិជចកមម និងការលក់ទំនិញតាមវិបសាយត៍ផងែដរ។

ែដលជួយសំរួលកនុងបញាហ ពាណិជជកមមប៉ុនេណាណ ះ មានេរឿងេរចើនេទៀត សដីអំពី Website ែដលអាច 
េឆលើយនូវសំណួរែដលេចាទថា េហតុអវីបានជា អនករតូវបេងកើត េហតុអវីបានជា អនករតូវបេងកើត WebsiteWebsite ? ?

មានមហាេសដឋីជាេរចើនេនៅេលើពិភពេលាក ែដលកាល យជាអនកមានេដាយសារ Website ដូចជា ebay.

com, amazone.com, onemilliondollar.com  ែដលពួកេគអាចរកចំណូល រាប់លានដុលាល រកនុង 
មួយែខ។
ចំនុចខាងេលើេនះគឺចង់បងាហ ញអំពីភាពចាំបាច់ៃនការសិកសា Web Design ែដលជាមុខវិជាជ  មួយែដល 
សិកសាេដើមបីបេងកើត Website េនៅេលើរបព័នឋអុីនធឺណិត។ េនៅកនុងមុខវិជាជ េយើងនឹងសិកសាអំពីភាសា 
HTML ែដលជាភាសាមូលដាឋ នកនុងការបេងកើត Web page េដើមបីបងាហ ញ េនៅេលើ Browser េហើយ 
មយ៉ាងេទៀត េយើងសិកសាភាជ ប់ជាមួយកមមវិធី Adobe Photoshop និង Adobe Flash ែដលកមមវិធីេនះ 
រតូវបានេពញនិយមេនៅេលើពិភពេលាក ែដលទទួលសាគ ល់នូវសមិទធផលរបស់វា។ មូលេហតុែដលេលើកយក 
កមមវិធីទាំង២ េនះមកបេរងៀនជាមួយភាសា HTML គឺេដើមបីឱយនិសសិតមានសមតថភាពបេងកើតនូវ Web 

page ែដលទាក់ទាញនិងងាយរសួលេរបើសរមាប់អនកេរបើរបាស់រគប់រូបនិយមចូលចិតដ។
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២.១. េតើអ្វីេទៅជាអុីនេធើែណត?២.១. េតើអ្វីេទៅជាអីុនេធើែណត?

លទធភាពែដលកំពយូទ័រអាចេធវើការជាមួយគាន  ជារកុមបានគឺជាអវីែដលមានេនៅរបែហលជាង៤ទសសវតដន៍ 
មុនេពលែដលអុីនេធើែណតបានបេងកើតេឡើង។ រហូតមកដល់ពាក់ កណាដ លឆាន ំ១៩៨០ េគបានសាកលបង 
បេងកើតេឡើងនូវបណដុ ំទំនាក់ទំនងរវាងកុំពយូទ័រនឹង កុំពយូទ័ែដលអាចភាច ប់ពីរបេទសមួយេទៅរបេទសមួយ 
និងពីតំបន់មួយចូលេទៅកនុងរងវង់ Network ដ៏ធំ។ េជាគជ័យេនះគឺជាសញាញ ណៃនការបេងកើតេឡើងនូវ 
អីុនេធើែណត។
អីុនេធើែណត គឺជារបព័ន Network ដ៏ធំទូលាយមួយ ែដលមានការទំនាកទំនង់រវាងកុំពយូទ័រជាេរចើន 
េរគឿងពាសេពញពិភពេលាក ។
អីុនេធើែណត ផដល់នូវការទំនាក់ទំនង់ជាសកល និង មានភាពងាយេទៅដល់ រដាឋ ភិបាល អងគការ 
សាលាេរៀន រកុមហ៊ុន និង បុគគលិករគប់រូប កនុងការែចករំែលកព័ត៌មានេផសងៗ ជុំ វិញពិភពេលាក។ 
ដូេចនះ អនកណាអាចេរបើរបាស់អីុនេធើែណត បានែដរេអាយែតេនៅ កនុងតំបន់ែដលេគរស់េនៅមានអនកផដល់
េសវាអុីនេធើែណត (ISP= Internet Service Provider) ។

២.២. ្របវត្ដិៃនអុីនេធើែណត២.២. ្របវត្ដិៃនអុីនេធើែណត

អីុនេធើែណតចាប់េផដើមបេងកើតេឡើងដំបូងេនៅឯទីភាន ក់ងារការពាររបស់សហរដឋអាេមរិក។ ដំបូងេឡើយវាគឺ
ជាឧបករណ៍រសាវរជាវែដលមានរបែហល ៧០ ៃនមេធយាបាយទំនាក់ទំនងរវាងសាកលវិទយាល័យេលើ 
របធានបទរសាវរជាវ ែផនកការពារ  ែផនកការពារ   ជាមួយនឹងទីសាន ក់ការទ័ពទៃនសហរដឋអាេមរិក។ ចំនួនៃនការតភាជ ប់ពី
បណាដ លសាកលវិទយាល័យនានាចូលមកកាន់អីុនេធើែណតរបស់ទីភាន ក់ងារការពារសហរដឋអាេមរិក 
បានេកើនេឡើងយា៉ងេរចើន េនៅកនុងឆាន ំ១៩៩៤ េហើយបានេធវើេអាយអុីនេធើែណតរតូវបានេរបើរបាស់ជា 
សាធារណៈ។ ការរសាវរជាវបនដបនាទ ប់មកេទៀត េគបានបេងកើតេឡើងបែនថមេទៀតដូចជា TCP/IP SMTP 

POP3 FTP NNTP  និង HTTP។
ការបេងកើតេឡើងនូវអីុនេធើែណតបានសេរមច គឺជាេជាគជ័យដ៏ធំមួយៃនមេធយាបាយទំនាក់ទំនង។ ប៉ុែនដ
ជាអកុសលែដលការេរបើរបាស់នូវរបព័នធេនះ តរមូវឲយមានការែសវងយល់អំពីការេបាះពុមពព័ត៌មាន េនៅ
េលើរបព័ន្ធអីុនេធើែណតេដើមបីែបងែចក េដើមបីឱយអនករាល់គាន អាចែសវងរកេនៅព័ត៌មានែដលេគរតូវការ។   
អនកវិទយាសារសដបានែសវងរកេឃើញនូវដំេណាះរសាយ៣ដូចខាងេរកាម៖
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                  កា រសរសរកម្ម វិធីវប4

េធវើការេដាយឯករាជេធវើការេដាយឯករាជ៖ កុំពយូទ័រេនៅេលើពិភពេលាកេរបើរបាស់នូវរបព័នធ ដំេណើរការេគាលេផសងគាន ។ 
ដំេណាះរសាយគឺេធវើយា៉ងណាេអាយការបញជូន ទិននន័យមិនពាក់ព័នធនឹងរបព័នធដំេណើរការរបស់
ែដលមានេលើកុំពយូទ័រេឡើងែដលជាលទធផល គឹេធវើេអាយការបញចូនទិននន័យមិនរបកាន់របព័នធ 
ដំេណើរការណាមួយេឡើយ េហើយកុំពយូទ័រមួយអាចេផញើទិននន័យេទៅកាន់កុំពយូទ័រមួយេទៀត  ែដល
មានរបព័នធដំេណើរការេផសងគាន ។
ការែបងែចករវាងមាតកិារនងិការបងាហ ញការែបងែចករវាងមាតិការនងិការបងាហ ញ៖ កុំពយូទ័រែដលេរបើរបាស់េដើមបីបេងកើត មាតិការែតងែតខុស 
គាន រវាងកុំពយូទ័រែដលដំេណើរការមកកាន់មាតិការេនាះ ។ ភាពខុសគាន េនះបណាដ លមកពីកុំពយូទ័រ 
នីមួយៗអាចេរបើរបាស់នូវឧបករណ៍បងាហ ញមាតិការេផសងៗគាន ។ ដូេចនះេហើយេទើបអនកបេងកើត  
មាតិការរតូវសរេសរតរមូវរគប់របេភទម៉ាសុីនកុំពយូទ័រទាំងអស់។
វិមជឈការ រឺ ការរំេលកវិមជឈការ រឺ ការរំេលក៖ អីុនេធើែណតពំុមានទីតាំងបញាជ ពិតរបាកដេទ។ អីុនេធើែណតគឺជា 
បណដុ ំៃនកំុពយូទ័រជាសារធារណៈ ែដលអាចចូលរួមេដាយេសរីនិងគាម នែដនកំណត់។ តាមរយៈ  
រូបខាងេរកាមបងាហ ញអំពីការែចករំែលកទំនាក់ទំនងពីេខតដេទៅរសុក និងពីរសុកេទៅភូមិនីមួយៗ 
េទៀតផង។ 

រូបភាពទី ១ ៖ ការតភាជ ប់រវាងកំពយូទ័រនឹងកុំពយូទ័រេនៅកនុងរបព័នធអីុនេធើែណត
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៣. ភាសាស្រមាប់េរៀចំអត្ថបទ  (HTML)

េលាក ធីម ប័រន័រលី (Tim Berners-Lee) គឺបុគគលិកបេរមើការេនៅរកុមហ៊ុនេសន (CERN)  

ៃនរបេទសសវីស។ គាត់បានរសាវរជាវអំពីមេធយាបាយែចកចាយព័ត៌មានេទៅកាន់មនុសសទូទាំង 
ពិភពេលាក។  
េលាកប័រន័រលី ចាប់េផដើមេដាយេរបើរបាស់ភាសាែដលមានរសាប់គឺ SGML ែដលជាភាសាមួយបាន 
បេងកើតេឡើងេនៅឆាន ំ១៩៧៨ ។ េលាកយកភាសាេនះមកេរបើេរពាះ ភាសាេនះអាចភាជ ប់កូដជាមួយ នឹង 
ឯកសារសរមាប់េផញើឆលងកាត់បណាដ ញកុំពយូទ័របាន។ ជាចុងេរកាយេនៅឆាន ំ ១៩៩០ េលាកបានបេងកើតេឡើង
នូវភាសាមួយេផសងេទៀតគឺ HTML។
៤. World Wide Web (WWW)

មុនេពលេកើតេឡើងនូវ  HTML អីុនេធើែណតពំុទាន់មានលទធភាពកនុងការែបងែចកព័ត៌មាន បានដូច 
សពវៃថងេនះេទ។ អីុនេធើែណតេធវើការជាមួយ SMTP េដើមបីេផញើរសារេអឡិចរតូនិក (រឺ អីុែមល) 
និងការបញជូនទិននន័យតាមរយៈ FTP េហើយនិងអាចេធវើការបញាជ េទៅេលើកមមវិធីរបស់កុំពយូទ័រេផសង 
េទៀតេដាយេរបើបេចចកវិទយា Telnet ។ បេចចកទាំងេនះពំុអាចេធវើការ ទទួលទិននន័យបានងាយរសួលេទ 
េរពាះពំុមានលទធភាពកនុងការបេងកើតេអាយទិននន័យ មានសុពលភាពរគប់េពលេដើមបីេអាយមនុសសរគប់គាន
អាចអានព័ត៌មានទាំងេនាះបានេដាយេសរីនិងរគប់េពលេវលា។
េនៅឆាន ំ១៩៩០ េលាកប័រន័រលី បានបងាហ ញនូវមេធយាបាយងាយរសួលមួយកនុងការអានព័ត៌មានតាម
រយៈអាសយដាឋ នចបាស់លាស់េផសងៗគាន តាមរបេភទទិននន័យែដលអនកេរបើរបាស់នីមួយៗរតូវការ។  
អាសយដាឋ ន ែដលេរបើេនាះរតូវបានេគេអាយេឈាម ះថា  URL ។ URL មានសណាឋ នដូចខាងេរកាម៖  
 http://172.172.23.203/index.php

ការេរបើរបាស់ URL ជាទរមង់ខាងេលើ គឺជាទរមង់េលខ គឺពិតជាពិបាកសរមាប់អនកេរបើរបាស់កនុងការ
ចងចាំនូវអាសយដាឋ នៃនទីកែនលងផដល់ព័ត៌មានេនៅេលើអីុនេធើែណត។ ជាដំេណាះរសាយអនកបេចចកវិទយា
បានរសាវរជាវនិងបេងកើតេឡើងនូវ DNS Server ែដលបរមីការងារជាអនកបកែរប URL ជាេលខេទៅជា 

URL តាមទរមង់ែដលេរបើសពវៃថងគឺតាងេដាយតួរអកសរ រឺពាកយដូចខាងេរកាម ៖ http://www.bbu.

edu.kh/index.php  ។
ដូចេនះ WWW គឺជារបភពព័ត៌មានដ៏ទូលំទូលាយមួយ ែដលមានជំុវិញពិភពេលាក េនៅេលើកុំពយូទ័រ 
រាប់រយពាន់ែដលេគេហៅថា  Web Server ។
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៤.១. ៤.១. Web Server

 គឺជារបេភទកំុពយូទ័រដ៏ធំែដលអាចផទុកនូវ Web page និង Website  ជាេរចើនេហើយែដលអាច 
េធវើឲយ Web page និង Website ទាំងេនាះអាចយកេទៅេរបើរបាស់បានេដាយអនកេរបើរបាស់ (User) 

តាមរយៈរបព័នធអីុនេធើែណត។
៤.២. ៤.២. Web Browser

 គឺជាកមមវិធីែដលអាចបកែរបទិននន័យជាកូដេអាយកាល យជាព័ត៌មានែដលអាចែសវងយល់
បាន។ Browser មានេរចើនែដលបេងកើតេឡើងេដាយរកុមហ៊ុនផលិតកមម វិធីេផសងៗគាន ។ សពវៃថង គឺមាន 

Browser ែដលេរបើេរចើនជាងេគគឺ  Internet Explorer របស់រកុមហ៊ុន Microsoft ។ Browser 

មានដូចជា៖
  Netscape Navigator   Microsoft Internet Explorer

  Mozilla Firefox    Opera

  Google Chrome    Safari

  Mekhala

៤.៣. ៤.៣. Web Site

 គឺជាបណដុ ំៃន Web page ជាេរចើនែដលមានទំនាក់ទំនងគាន  េហើយវាអាចឲយអនកេរបើ 
របាស់េមើល និងរកសាទុកបានេដាយេរបើ Web Browser  ។

រូបភាពទី ២ ៖ រចនាសមព័នធរបស់ Web page
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៤.៤. ៤.៤. Home Page

 គឺជាទំព័រដំបូងេគបងអស់របស់ Website មួយ  ។ វានឹងបងាហ ញរាប់េពលែដលអនកេបើក Web 

browser ដូចជាកមមវិធី Internet Explorer ជាេដើម  ។
៤.៥.៤.៥. Web Page

 គឺជា File  ែតមួយ ឬ ជាទំព័រមួយ ែដលអាចទំរង់ជា Text, Graphic, Sound និង Hyper-

text links ែដលអាចតភាជ ប់េទានឹង Page ដៃទេទៀតបាន។ Web page  រតូវបានេគរកសាទុកេនៅេលើ 
Web server ែដលអាចេអាយអនកេរបើរបាស់ទាញេទៅេរបើរបាស់បានតាមរយៈរបព័នធអីុនេធើែណត។
េតើ Web Page  េធ្វើការយា៉ងដូចេម្ដច?

 Web page មានទរមង់ជាឯកសារ HTML គឺជាសំណុំកូដែដលអនកេរបើរបាស់ ទូេទៅពំុអាច 
អានបានេដាយងាយរសួលេឡើយ។ ជាទូេទៅ web page រតូវបានបកែរបេដាយ  Browser េហើយ 
ខាងេរកាមេនះ គឺជាដំេណើរការៃនការអាន web page របស់អនកេរបើរបាស់មាន ក់៖

អនកេរបើរបាស់វាយបញចូល URL ចូលេទៅកនុង Browser េដើមបីបញាជ ក់នូវអាសយដាឋ នរបស់ 
Web Page ណាមួយែដលអនកេរបើរបាស់រតូវការអាន។
Browser នឹងបញជូន URL េទៅម៉ាសុីនបំេ រីការេឈាម ះេដើមបីផាល ស់បដូរពីតួអកសរេទៅជាេលខ IP 

Address ែដលជាេលខសំគាល់នូវមា៉សុីននីមួយៗេនៅកនុងបណាដ ាញអីុនេធើែណត។ 
បនាទ ប់មកេទៀត Browser េរបើរបាស់នូវេលខសំគាល់េដើមបីចូលេទៅដល់អាសយដាឋ នែដ
លអនក េរបើរបាស់បានេសនើរពីចំនុចទីមួយតាមរយៈ ISP (អនកផដល់េសវាកមមអុីនេធើែណត)។ 
សូមេមើលរូបដូចខាងេរកាម៖

Web Server បងាហ ញទីតាំងរបស់ Web page សថិតេនៅេលើថាសរឹងៃនម៉ាសុីនបេរមើការឱយ 
Website

១.

២.

៣.

៤.
រូបភាពទី ៣ ៖ ដំេណើរការៃន Web page
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េហើយ Web Server នឹងបញជូននូវ Web page េនាះេទៅេអាយ Browser ។ ការបញជូនមិន 
ែមនតាមរចក ែដលចូលមកេទ វាអាចតាមរចកដៃទេផសងេទៀត េបើកនុងករណីផលូវែដលេដើរ 
ចូលមកកំពុងជាប់រវល់ ប៉ុែនត  Web Browser អាចដឹងថា Browser េនៅកែនលងណាេនាះគឺ 
សមាគ ល់តាមរយះ IP Address។

៥.

៥. ្របវត្ដិៃន HTML

៥.១.៥.១. W3C

W3C គឺជាសមាគមន៍មួយែដលមានេឈាម ះជាភាសាអង់េគលសថា World Wide Web Consor-

tium (W3C)  រឺជាភាសាែខមរ សហគមបណាដ ញទំនាក់ទំនងជុំ វិញពិភពេលាក។
W3C បេងកើតេឡើងេនៅឆាន ំ១៩៩៤ ែដលដឹកនាំេដាយ េលាក ធីម ប័រន័រលី (Tim Berners Lee) និង 
េលាក េឌន ឃ័រនូលី (Dan Connolly)  េដើមបីទប់សាក ត់ការបេងកើតភាសាេរបើេលើវិបេរចើនេផសងៗគាន ។ 
េនៅែខវិចឆិកា ឆាន ំ១៩៩៥ W3C បានែណនំាឱយសាគ ល់នូវភាសា HTML ជំនាន់ទី២ ។ ប៉ុែនដជំនាន់ថមីេនះ 
ពុំមានអវីែបលកេទ គឺរគាន់ែតដករសង់នូវលកខណៈមួយចំនួនែដលមានរសាប់ពីភាសា HTML កូនកាត់ 
មកបញចូលជាមួយភាសា HTML េដើមែតបុ៉េណាណ ះ ។
៥.២.៥.២. HTML 3.2

េនៅេពលែដល Netscape Navigator បានកាល យេទៅជា Browser ែដលមាន សកាដ នុពលបំផុត 
េនៅេលើទីផសារ។ េនៅឆាន ំ ១៩៩៦ មានរកុមហ៊ុនជាេរចើនកំពុងចង់េធវើឱយ   World Wide Web កាន់ែត 
មានរបជារបិយភាព និងចង់កាល យជាែផនកមួយៃនរបជារបិយភាពេនាះផងែដរ។ W3C  សហការជាមួយ 
បណាដ លរកុមផលិតកមមវិធីកុំពយូទ័រលបី េផសងៗេទៀតក៏កំពុងបេងកើតេឡើងនូវ HTML  ថមីមួយេទៀត 
ែដលេធវើឱយ World Wide Web នឹងមានរបជារបិយភាព។
HTML 3.0 បានចាប់េផដើមេនៅែខកញាញ  ឆាន ំ១៩៩៥ និងរតូវបានកាត់េចញនូវចំនុចពិេសស ខលះៗ 
ែដលពំុចាំបាច់ េហើយ HTML 3.2  បានដំេណើរការេនៅែខមករា ឆាន ំ១៩៩៧។
HTML 3.2  បានបែនថមនូវចំនុចពិេសសមួយចំនួនដូចជា តារាងបញជីកមម វិធីនិងការសរេសរអតថបទ 
េនៅជំុវិញរូបភាព។ ចំនុចពិេសសេផសងៗេទៀតៃន HTML ជំនាន់េនាះគឺជារគប់រគាន់េទៅនឹងតរមូវការ 
កនុងការបេងកើត Website។
៥.៣.៥.៣. HTML 4.0

បេងកើតេឡើងេនៅែខធនូ ឆាន ំ១៩៩៧ និងបនដការផាល ស់បដូរថមីមដងេទៀតេនៅែខេមសា ឆាន ំ១៩៩៨។ រហូតមក 
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៥.៤.៥.៤. DHTML

DHTML  រឺ Dynamic HTML គឺជាការរួមបញចូលគាន រវាង HTML Style Sheet និង Scripts 
ែដលអនុញាញ តុេអាយ Web Page មានភាពរស់រេ វីក។ 
DHTML មិនែមនសថិតេរកាមការរគប់រគងរបស់ W3C េទ គឺេដាយសាររកុមមួយ ែដលសាកលបង 
េទៅេលើចំនុចពិេសសៃន Browser  ។ មានរកុមហ៊ុនបេងកើតកមម វិធីចំនួនពីរ គឺ Netscape និងរកុមហ៊ុន 
Microsoft បានបញចូលលកខណៈមួយចំនួនេទៅកនុងកមម វិធី Browser របស់ខលួនេដើមបីគាំរទ DHTML។ 

ប៉ុែនដមានការខុសែបលកគាន ៃនការបេងកើតៃនរកុមហ៊ុនទាំងពីរ។ 

៥.៥.៥.៥. HTML5

របកាស មួយ របស់ Ian Hickson េនៅ ទំព័រ បលក  WHATWG (វ័តវីក) បាន បញាជ ក់ ថា េគ នឹង យក 
េឈាម ះ HTML មក ជំនួស HTML5  េរពាះ  េគ េនៅ រតូវការ លកខណៈសមបតតិ   ជាេរចើន ែដល មាន េនៅ 
េលើ HTML ដូេចនះ េគ េនៅ បនត  ែកែរប  និងបែនថម  េទៅ េលើ HTML មុន េពល េគ េហៅ វា ថា HTML5 ។ 
ការបញាជ ក់ េនៅ េលើ  mailing list របស់ េលាកបងាហ ញ នូវ េគាល ជំហរ ថា បេចចកវិទយា មិន មាន ver-
sion។ ដូេចនះ េគ  េធវើការ ែត  េលើ បេចចកវិទយាែត មិន ពយាយាម ដាក់ version ឱយ  HTML  េទៀត  េឡើយ ។ 
ចំែណក  W3C េនៅ  បនត េធវើការ េលើ ពរងាង របស ់HTML5 និងេនៅ មាន ទំនាក់ទំនង ជាមួយ WHATWG 
ដែដល  េដាយសារ ទំព័រ េនាះ េនៅ មាន ការចាប់អារមមណ៍ ។
ពី េពល េនះ តេទៅ HTML specification េគេរបើ រតឹមែត “HTML” ែដល មាន អាសយដាឋ ន http://

whatwg.org/html េហើយ  WHATWG នឹងបនតេធវើ Web Application 1.0 តេទៅ េទៀត េដាយ 
ដាក់ បញចូល ជាមួយ HTML ជំនួស  HTML5 ។

ដល់ែខធនូ ឆាន ំ១៩៩៨ HTML 4.01  រតូវបានបេងកើតេឡើង។
ការផាល ស់បដូរជាចមបងៃន HTML  ជំនាន់ថមីេនះ រួមមាន ៖

មានឧបករណ៍សរមាប់េធវើេអាយ Website  របស់អនកកាល យជាអនដរតូបនីយកមម
ការេរបើរបាស់កាន់ែតរបេសើរេឡើងសរមាប់ជនពិការ
ការេរៀបចំបញជីរកាន់ែតមានភាពងាយរសួល និងអសាច រយ
ការបែនថមនូវសេមលង រូបជីវចល វីេដអូ អាចភាជ ប់េនៅេលើ Website  បាន
ការេរបើរបាស់ករមងមូដែដលេធវើឱយមានភាពងាយរសួលកនុងការរគប់រគងរបេភទ Font ពណ៌ 
និងទរមង់របស់ Website 
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១. េសចក្ដីែណនាំអំពីការេ្របើ្របាស់ភាសា HTML

អនកអាចសរេសរ HTML េដាយេរបើរបាស់កមមវិធីដូចជា Notepad រឺ Wordpad  ចូរចាំថា 
HTML Document  គឺជា plain text format (this is the default in Notepad.) 

HTML files ។ គួរែតមាន extension *.htm or *.html ឧទាហរណ៍ chapter1.htm  

ការដាក់េឈាម ះគួរែតកំុេរបើរបាស់ spaces េនៅកនុង filenames,  អនកអាចេរបើជំនួសនូវសញាញ ដូចជា 

dash (-) រឺ  underscore (_)  េដើមបីឱយពាកយមាន លកខណៈដាច់ពីគាន  e.g. m150_chapter1.htm , 

HTML តាងគឺមិនរបកាន់តួអកសរតូច រឺ តួអកសរធំេទ។ i.e. <html> is the same tag as </html>.  

២. HTML Basic

២.១. េតើអ្វីេទៅជា២.១. េតើអ្វីេទៅជា HTMLHTML?

HTML ជាអកសរបំរពួញៃន Hypertext Markup Language គឺជាភាសា  សរមាប់ 
បេងកើត ទំព័រឯកសារេផសងៗ េសៀវេភៅឯកសារេអឡិចរតូនិក (E-book) និងសំរាប់ 
បេងកើតេគហទំព័រ វិបសាយេនៅកនុង អីុនេធើែណត។ វាពនយល់បករសាយអំពីអតថបទ  ពត៌មាននានា 
េនៅកនុងឯកសារ។ HTML  ជាភាសាគំរូ និងជាភាសាមានរបសិទធិភាពខពស់ ែដលរតូវបានេគ 
េរបើរបាស់យា៉ងទូលំទូលាយ េដើមបីពិពណ៌នាអំពីេគហទំព័រ និងេនៅែត រតូវបានេគេរបើរបាស់សំរាប់អនតរ
ភាសាេនៅកនុងេគហទំព័រ។
២.២.២.២. Basic HTML tagBasic HTML tag

ជាមូលដាឋ ន web page មួយរតូវមាន tag សំខាន់ចំនួន ២គឺ <html> និង <body> 

េដាយខានពំុបានេឡើយ ។ េបើគាម ន tag េនះេទេនាះ Web Browser ពុំដឹងជាេទៅរកតួអងគ េសច
កតីែដលេយើងបានេរៀបរាប់េនាះពីកែនលងណាមកបងាហ ញេនៅកនុង Web Browser បានេឡើយ ដូចេនះ 

tag មិនអាចខវះបានេឡើយេនៅកនុងេពលបេងកើត web page នីមួយៗ ។ េបើេយើងបេងកើត web page 

េដាយគាម ន តួអងគេសចកតី និង tag បញចប់តួអងគេសចកតី េនះេទ គឺ web page របស់េយើងរបាកដជា
មានបញាហ ជាពំុខានេឡើយ ។

េមេរៀនទី២  ការបេង្កើត Blocks ៃន Web Page
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សូមពិនិតយេមើល code ខាងេរកាមេនះ

 Tag <html> ែដលេយើងេមើលេឃើញដាក់េនៅខាងេដើមេគេនះគឺវាបញាជ ក់ របាប់េទៅ Brows-

er ថាេនះគឺជាការចាប់េផតើមរបស់ HTML code, ចំែណក tag  <body> េនះវិញវាបញាជ ក់របាប់េទៅ 

Web Browser ថាអវីៗែដលេនៅកនុងចេនាល ះេនះ ឬបនាទ ប់ពី tag  <body> េនះ អាចឲយេគេឃើញបាន 
ឬ អាចនយិាយបានថាតអួងគមាតកិាៃនេសចកតេីរៀប រាបរ់បស ់Web Page េយើងចាបេ់ផតើមពរីតឹមេនះេទៅ ។
 េយើងបានេឃើញពី Tag សំរាប់ចាប់េផតើមៃន Web Page របស់េយើងរួចេហើយគឺ <html> 

និង <body> ឥឡូវេនះេយើងនិងពិនិតយេមើលមក tag ចំនួន២ េទៀតែដលេនៅ ខាងចុងេនាះគឺ 

</body> និង </html> េយើងសេងកតេឃើញថា <html> េនៅខាងេដើមពុំ មានសញាញ  “/” 

េនៅកនុងេនាះជាមួយេឡើយ ែត <html> ែដលេនៅខាងចុង វិញេនាះមាន សញាញ  “/” េនៅជាមួយ < /

html> ក៏ដូចគាន និង tag <body> ែដរ គឺមានបែនថមសញាញ  “/” េនះេនៅខាងកនុងេនាះដូចគាន  ។
 សូមបញាជ ក់ថា tag ែដលមានសញាញ  “/” េនះេនៅកនុងេនាះជាមួយគឺបញាជ ក់ថាវាជាកែនលងែដល
រតូវបញចប់ tag េនាះរតឹមេនះគឺរតង់កែនលងដាក់សញាញ េនាះែតមតង។
សូមពិនិតយេមើល code ខាងេដើមជាថមីមតងេទៀត
 < html> : សរមាប់េផតើមតួអងគ Web Page ទាំងមូល
 <body> : សរមាប់េផតើមតួអងគេសចកតី (contents) ឲយេគេឃើញ
 </body> : បញចប់តួអងគេសចកតីខាងេលើេនះ
 </html> : បញចប់តួអងគ Web Page េនះ
សញាញ  “/” េនះរតូវបានេគេរបើវាសំរាប់ដាក់េនៅពីមុខពាកយរបស់ tag េដើមបីរបាប់េទៅ Browser ថា 

tag ណាមួយេនៅខាងេដើមេនះរតូវបញចប់វារតឹមេនះ ។
េពលេនះេយើងនឹងបេងកើត Web Page ថមីេទៀតេដាយមានបែនថម tag ថមីចំនួន៤បញចូល បែនថម។
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េបើកកមម វិធី notepad រួចសរេសរកូដ HTML ខាងេលើ បនាទ ប់មកេធវើការ save as file េនះេទៅកនុង 

folder ថមីមួយែដលមានេឈាម ះថា "LessonHTML" រីឯេឈាម ះ file េនះវិញគឺរតូវដាក់េឈាម ះថា 

"test1.html" ប៉ុែនត save ទុកកនុង folder ថមីែដលេទើបែតបេងកើតេឡើងេនាះ (សំរាប់េឈាម ះ folder 

និង file េយើងចង់ដាក់េឈាម ះអវីក៏បានតាមែតការចង់របស់េយើង)។
េដើមបី test េមើល Web Page ថមីរបស់េយើងសូមចូលេទៅកាន់ folder ែដលេយើង បាន save 

វាទុកេនាះរួច Double click (Open) េលើវាេដើមបីេបើកេមើល។ 
២.៣. កម្មវិធីស្រមាប់សរេសរកូដ ២.៣. កម្មវិធីស្រមាប់សរេសរកូដ HTMLHTML

សពវៃថងេនះ មានកមមវិធីជាេរចើនែដលេគេរបើរបាស់ សរមាប់េងកើត HTML វិបសាយ។ ឧទាហរណ៍ដូចជា  
Notepad, Notepad++, Wordpad, Adobe Dreamweaver CS5, Microsoft Front Page 

2003, Microsoft Expression Web, Microsoft Visual Studio, Microsoft Office Shre-

Point Desinger 2007, Antena  ។ល។

២.៤. ទំរង់ទូរេទៅរបស់ ២.៤. ទំរង់ទូរេទៅរបស់ HTMLHTML

HTML មានែចកជាពីែផនកធំៗ គឺ tag Header និង tag Body  េហើយ tag ទាំងពីរេនះ 
រតូវសថិតេនៅកនុង tag HTML។ ចូរចងចាំថារគប់ Structure របស់ HTML ទាំងអស់រតូវមាន Tag 

ចំនួន៤ គឺ <HTML>, <HEAD>, <TITLE> និង <BODY>។
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ប៉ុែនដ Browser ថមីអាចេឈវងយល់េបើេទាះបីជាអនកមិនសរេសរ tag ខាងេលើក៏ប៉ុែនដ េទាះជាយ៉ាងណា 
អនកគួរែតសរេសរ HTML ឱយបានរតឹមរតូវដូចខាងេរកាមេនះ គឺជាទំរង់ទូេទៅរបស់ HTML

២.៥. ការេឈ្វងយល់ពី២.៥. ការេឈ្វងយល់ពី Structure HTMLStructure HTML

<html> គឺជា Element ែដលេយើងេរបើេដើមបីេបើកេនៅេពលែដលចាប់េផតើមដំបូងនិងេនៅេពលបញចប់
ៃន Page របស់េយើង។ 
<head> ជា Element ែដលេរបើសរមាប់ដាក់ <title>, <meta>, <style>, <script> និង <link>    

<title> ជា Element ែដលេរបើសរមាប់កំណត់ Page title ែដលវានឹងបងាហ ញេលើ Title bar

<body> ជា Element សរមាប់ឲយេយើងសរេសរកូដេផសងេដើមបីបងាហ ញេនៅេលើ Page របស់ 
េយើងដូចជា <hn>, <b>, <hr>, <img> <p>,…

២.៦.២.៦. ការបេង្កើតការបេង្កើត HTML fileHTML file

េយើងអាចបេងកើត HTML file តាមរយៈ text editor េដើមបីបេងកើតនូវ Page HTML េយើងអាច 
េរបើរបាស់កមមវិធីជាេរចើនដូចជា Dreamweaver, Notepad , Notepad++ ឬ Word-

Pad ជាេដើម ។ ែតេពលេនះ េយើងសូមេលើកយកកមមវិធី Notepad មកបងាហ ញ។ Notepad 

គឺជាកមមវិធីតូចមួយរបស់ Window ផាទ ល់ 
េហើយជាទូេទៅ សរមាប់អនកែដលេរៀន 
HTML គួរែតេរបើវា។ ដំបូងេលាកអនក 
រតូវេបើកកមមវិធីេដាយចុច េលើប៊ូតុង Start -> 

Run រួចវាយអកសរ notepad 
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ឬ ក៏វិធីមយ៉ាងេទៀតក៏វិធីមយ៉ាងេទៀត Start ->All Programs -> Accessories -> Notepad វានឹងបងាហ ញ 
កមមវិធីេអាយេយើងជាមិនខាន។ បនាទ ប់មកេលាកអនកអាចចាប់េផតើមសរេសរេដើមបីបេងកើត 
នូវអវីែដលេលាកអនកចង់។ បនាទ ប់ពី បញចប់
កិចចការរួចេលាកអនករតូវរកសាវាជា HTML 

file  េដាយចុច រតង់ File ->save as  
ឬក៏េរបើចុច (Ctr+S) រួចដាក់េឈាម ះ ឯកសារ 
បញចប់េដាយសញាញ  .htm ឬ .html រតង់ Save 

As Type: រតូវ Select យក All Files។
២.៧.២.៧. TagTag របស់របស់ HTML HTML

HTML គឺជា Markup Language ដូចេនះវាេកើតេឡើងពីបណតុ ំៃន tag េហើយ tag របស់វាមានពីរគឺ 
Open tag និង Close tag។
Tag ជាការសមាគ លច់នំចុចាបេ់ផតើម នងិចនំចុចងុបញចបៃ់ន Element មយួបញាជ កេ់ដាយសញាញ  (< >) ។ 
tag មានពីរគឺ Open tag (<tag>) និង Closing tag (</tag>)

Example: <html>   </html>   <h1>  </h1>

ចំណំា៖ មាន tag មួយចំនួនមិនមាន Closing tag េទ  ដូេចនះ tag របេភទេនះេគេហៅថា Self-clos-

ing element  ឬ  replaced eleement ដូចជា <br> <hr> <img> <meta>

សំគាល់:សំគាល់: 
 - <p> . . . </p> :គឺជា tag សរមាប់កំណត់អតថបទរបស់េយើងជាកថាខណខ ។ 
 - <br/> :គឺជា tag េរបើសរមាប់ចុះបនាទ ត់។ 
 - <hr/> :គឺជា tag េរបើសរមាប់ទាញយកនូវបនាទ ត់មកបងាហ ញេនៅេលើ Page របស់េយើង។
២.៨. ២.៨. Element ComponentElement Component

Element មួយគឺជាបនសំៃន Open tag មួយ អាចជាមួយនឹង Attributes មួយចំនួន 
តំៃលមួយចំនួន និង Closing tag មួយ។  Element អាចផទុកនូវ Element 

Attribute ជាការកំណត់លកខណៈរបស់ Element មួយ។ Attribute រតូវបានែបងែចកជា 
ពីររបេភទគឺ Attribute Name និង Attribute Value.

tags ភាគេរចើនមាន attribute បីរបេភទដូចខាងេរកាម៖
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Core AttributeCore Attribute

- id : ជាេឈាម ះសមាគ ល់ element ែដលកនុង document មួយមិនអាចមាន id ដូចគាន បានេទ
- class : ជាេឈាម ះសមាគ ល់ class របស់ element ែដលេរបើកនុង style sheets

 - style : េរបើសរមាប់កំណត់ style ឲយ element

- title : សរមាប់បេងកើត tooltip េពលដាក់ mouse ពីេលើ
ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖

<h1 title="Heading Text">Hello World!</h1>

<h1 style="color:red"> Hello World!</h1>

Language AttributeLanguage Attribute

      - dir : កំណត់ direction របស់ text មានតំៃលែតពីរគឺ ltr(left or right), rtl(right, left)

   - lang : ជាភាសាែដលនឹងរតូវេរបើសរមាប់ attribute និង content របស់ element 
មួយ។ Browser អាចេរបើព័ត៌មានេនះ េដើមបីជំនួយកនុងការបកែរប content េដើមបីេគារពនឹងភាព 
លមអិតដូចជា របរពឹតតិកមមៃនចំណង  (េពលែដល suport េដាយ font ណាមួយ រឺ 
តរមូវការេដាយភាសាែដលបានសរេសរ) , quotation marks, and hyhenation។ 
ម៉យាងវិញេទៀត កមមវិធី និង Search engines ដៃទេទៀតអាចេរបើព័ត៌មានេនះ េដើមបីជំនួយកនុងការ 
េរជើសេ រីស spell-checking dictionary និងការបេងកើត index។
ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖
 <h1 dir="rtl" lang="en"> Hello World!</h1>

Core Event AttributeCore Event Attribute

 onclick

 ondblclick

 onmousedown

 onmouseup

 onmouseover

 onmousemove

 onmouseout

 onkeypress

 onkeydown

 onkeyup

ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍

<h1 onclick=”alert(‘Hello’)”>Hello World</h1>
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២.៩.២.៩. HTML AttributeHTML Attribute

Tag របស់ HTML ភាគេរចើនែតងែតមាន Attribute េដើមបីកំណត់លកខណៈបែនថមេទៅេលើ tags 

ទាំងេនាះ។

ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖

សំគាល់:សំគាល់:
Align :  ជា Attribute េរបើសរមាប់កំណត់ទំរង់របស់អតថបទរបស់េយើង ែដលវាមានដូចជា Justify 

, Center, Left និង Right។
២.១០. ២.១០. Headings

Heading េគេរបើសរមាប់កំណត់ម៉ូតអកសរែដលមាន៦របេភទ គឺចាប់ពី <h1> ដល់ <h6> 

(ពីធំេទៅតូច) េហើយ ជាទូេទៅេគេរបើសរមាប់កំណត់េទៅេលើចំនងេជើងៃនអតថបទ របស់េយើង។ 
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ឧទាហរណ៍២ៈឧទាហរណ៍២ៈ heading2.html

លទ្ធផលលទ្ធផល

ឧទាហរណ៍១៖ឧទាហរណ៍១៖ heading1.html      លទធផល
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 េមេរៀនទី៣  
ការកំណត់េទៅេលើទំរង់អក រ

១. ការកំណត់មូ៉តអក រ

 - <b>, <strong> ….</b>, </strong> : សរមាប់កំណត់អកសរដិត 
 - <i>,<em>…..</i>,</em> : សរមាប់កំណត់អកសរេរទត 
 - <u>,< ins>….</u>, </ins> : សរមាប់ដាក់បនាទ ត់ពីេរកាម 
 - <small>…</small> : សរមាប់កំណត់អកសរឲយមានទំហំតូច 
 - <big>….</big> : សរមាប់កំណត់អកសរឲយមានទំហំធំ 
 - <sup>…</sup> : សរមាប់សរេសរជាសវ័យគុណ 
 - <sub>….</sub> : សរមាប់សរេសរជាសនទសសន៍
 - <strike>,<s>,<del>….</strike>,</s>,</del>: សរមាប់គូសបនាទ ត់ពាក់កណាត ល
ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍
         លទធផលលទធផល

សំគាល់ៈសំគាល់ៈ 

tag <br/> គឺជា tag េរបើសរមាប់ចុះបនាទ ត់។ វាជា tag ែដលមានែតេបើកមិនមានបិទេទ។ 
េគអាចសរេសរវាបានពីររេបៀបគឺ <br> ឬ <br/>។
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២. ការកំណត់ពុម្ពអក រ Font

េដើមបីកំណត់ពុមពអកសរេយើងេរបើ tag <font> េហើយេនៅកនុង tag <font> មាន attribute មួយចំនួន 
ដូចខាងេរកាម :
 - Face: សំរាប់ដាក់េឈាម ះពុមពអកសរ 
 - Size: សំរាប់កំណត់ទំហំរបស់អកសរ 
 - Color: សរមាប់កំនត់ពណ៌របស់អកសរ
រូបមនត
                          <font face=”font-family” size=”n” color=”color-code | color-name”>

ឧទាហរណ៍១៖ឧទាហរណ៍១៖ font_01.html

លទធផលលទធផល

ពុមពអកសរដូចជាៈ Khmer OS, Khmer OS Battambang,..។ ការដាក់របេភទ Font េរចើនគឺ  
មានរបេយាជន៍ សរមាប់ការពារ font មួយមិនមានវានឹងចាប់យក font ែដលេនៅ បនតបនាទ ប់មកជំនួស។
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ការផាល ស់បតូរតំៃលទំហំអកសរ

Font size: 1 2 3 4 5 6 7
Pixel size: 10,11,12 13,14,15 16,17 18,20 24,28 32,40 48

ឧទាហរណ៍២៖ឧទាហរណ៍២៖ font_02.html

លទធផលលទធផល

Color:  មានពីរគឺ color-code ែដលមានទំរង់ #rrggbb និង color name ដូចជា red, blue, 

green 
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ឧទាហរណ៍៣៖ឧទាហរណ៍៣៖ font_03.html

លទ្ធផលលទ្ធផល

៣. Tags េផ ងៗេទៀត

៣.១ . ៣.១ . Line Break 

 <br> េរបើសរមាប់ចុះបនាទ ត់។
 រូបមនត

   <br clear="left|right|all" />
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ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖ breakline.html

លទធផលលទធផល

៣.២ .៣.២ . Paragraph 

<p> tag េរបើសរមាប់សមាគ ល់ paragraph  ៃនអតថបទមួយ។ កនុងចេនាល ះ paragraph មួយេទៅ 

paragraph មួយេទៀត វាបេងកើត blank line មួយ។
 រូបមនត

  <p align=”left | right| center | justify”>…………</p>
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23                  កា រសរសរកម្ម វិធីវប

ឧទាហរណ៍៖ ឧទាហរណ៍៖ paragraph.html 

លទធផល 

៣.៣ . ៣.៣ . Horizontal Rule 

<hr> tag េរបើសរមាប់គូសបនាទ ត់ េផតក ែដលេគអាចបតូរពណ៌ ទំហំ និងកំរាស់បាន ។ 
រូបមនត
 <hr align=”left|center|right” 
  size=”n”  color=”color”  width=”n,n%” noshade=”noshade”
 /> 

ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖ hline.html
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៣.៤ . ៣.៤ . Centering and Element

ជា Element ែដលេរបើសរមាប់ align content ឲយតំ រឹមមកកណាត ល។ 
េគអាចេរបើ <div align="center"> េដើមបីជំនួស Element េនះបាន។ 
 រូបមនត

  <center>Align element to center</center>

ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖ center.html

លទធផល 
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លទធផលលទធផល

៣.៥ .៣.៥ . Block quote: 

<blockquote> ជា Element ែដលផទុក text ពីការដក់រសង់សំដី ឬ អតថបទ មកពីរបភពេផសង។ 
Blockquote នឹងបងាហ ញកនុង Line មួយេដាយែឡកពីេគ េដាយចូលេដើមបនាទ ត់។
 រូបមនត
  <blockquote>Text…………</blockquote>

ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖ blockquote.html
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លទធផល 

៣.៦.៣.៦. Preformatted text:

<pre> ជា  Element ែដលអាចរកសាបានរាល់ ការចុះបនាទ ត់ការដកឃាល ែដលអនកបាន ដាក់កនុង 
text។
ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖ preformat.html
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27                  កា រសរសរកម្ម វិធីវប

លទធផលលទធផល 

៣.៧. ៣.៧. Special Character

ជា character ែដលមានន័យពិេសសសកនុងការបកែរបរបស់ Browser េលើ HTML Page 
េដើមបីបងាហ ញអកសរ Special character ដូចជា <,>, ®,©,....

Character Decimal Code HTML Description 
& &#38; &amp; Ampersand 
< &#60; &lt; Less than
> &#62; &gt; Greater than 
¢ &#162; &cent; Cent sign 
© &#169; &copy; Copyright
® &#174; &reg; Registered Trademark 
“ &#34; &quot; double quotation mark

&#160; &nbsp; nonbreaking space
¥ &#165; &yen; yen sign
£ &#163; &pound; pound sterling
/ &#47; &frasl; slash
« &#171; &laquo; left angle quote
» &#187; &raquo; right angle quote

Web Programming_Final_3_edition.indd   27Web Programming_Final_3_edition.indd   27 8/13/2013   1:52:34 PM8/13/2013   1:52:34 PM



សា កលវិទយោ ល័យបៀលប យ មហា វិទយោ ល័យវិទយោ សា ស ្ត និងបច្ច កវិទយោ 

                  កា រសរសរកម្ម វិធីវប28

៣.៩. ៣.៩. Division <div>  tag

<div> tag ជា block element ែដលគាម ន pre-style ។ េគេរបើកនុងការបេងកើតែផនកកនុង document, 

ការ align content, និងសរមាប់ apply style sheets។
<div align=”right”> 

            1<sup>st</sup>, January 2008 

</div>

៣.៨. ៣.៨. Comment  tag

េគេរបើសរមាប់ពិពណ៌នា បែនថមេលើកូដ ដូចជាការសមាគ ល់បលុកៃនកូដ។ វាមិនរតូវបាន
បកែរបេដាយ Browser េទ ។ េគក៏អាចេរបើវាេដើមបីបិទបលុកៃនកូដ របស់ HTML ផងែដរ។

  <!-- Comments Here -->

ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖ spchar.html

លទ្ធផលលទ្ធផល 
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29                  កា រសរសរកម្ម វិធីវប

ឧទាហរណ៍២៖ឧទាហរណ៍២៖ division.html 

DIV tags with style element 

លទធផលលទធផល 

េយើងនឹងទទួលបានទទធលផលដូចខាងេរកាម៖

ឧទាហរណ៍១៖ឧទាហរណ៍១៖ division.html  
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Creating nested boxes with div tags 

លទ្ធផលលទ្ធផល

Colored boxes 

៣.១០. ៣.១០. Phrase Element

<code> tag

ៃន document មួយដូចជា program statement, keywords,....

ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ 
        <P> declare a variable in JavaScript with the <CODE>var</CODE> keyword.</P>

<samp> tag

ជា element ែដលផទុក text ែដលបានពីការ output របស់ computer program ឬ script

ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ 
 <P>When you click on its, you will see <SAMP>Hello, world!</SAMP>on the

 screen.</P>
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31                  កា រសរសរកម្ម វិធីវប

<var> tag

ជា element ែដលផទុក text ែដលតំណាងឲយេឈាម ះ variable របស់ computer program

ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ 
 <p> the value of <var> iNum </var> will be 20 </p>

<kbd> tag

ជា element ែដលផទុក text តរមូវឲយ user វាយេលើ keyword េដើមបីបំេពញ text field

ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍
 <P>If you agree with answer, type <KBD>YES</KBD> into the text box.</P>

<abbr> tag

េរបើសរមាប់កំណត់អកសរកាត់របស់ពាកយណាមួយែដលេរបើ។ ទូេទៅេគរតូវបញាជ ក់ពាក់េពញរបស់អកសរ 
កាត់េនាះេដាយ title attribute េដើមបីជារបេយាជន៍សរមាប់ search engine, screen reader។ 
រូបមនត 
 <abbr title=”Full Words”> abbreviation word </abbr> 

ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍
 Hello <abbr title=”master”> Mr. </br> . Kith Sophal

<acronym> 

ដូចគាន នឹង abbr ែដរែតវាសរមាប់ acronym មានន័យថាពាកយកាត់ែដលយកែតតួអកសរេដើមៃនពាកយ
នីមួយៗមកបនតគាន  
ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ 
 Many technologies were founded in <abbr title=”United State of

 America“> USA </abbr>.

<address> 

សរមាប់សរេសរព័ត៌មានរបស់ page author’s contact information ។
រូបមនត 
 <address> Address Info </address>
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ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ 
 <address>

  <P>Send comments to: titdara@hotmail.com</P>

 </address>

<bdo> tag 

bdo=BiDirectional Override

េរបើសរមាប់បេងកើត text កនុងទិសេដៅធមមតា ឬ ទិសេដៅផទុយអារស័យនឹង dir attribute របស់វា។ 
រូបមនត 
 <bdo dir=”rtl|ltr”> Affected Content </bdo>

ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ 
 <bdo dir=”rtl”> Hello World! </bdo>

<cite> tag cite=citation

េរបើសរមាប់ផទុកព័ត៌មានរបស់ reference ឯកសារេយាងរបស់ contect របស់េយើង។
រូបមនត 
 <cite> Reference Info </cite>

ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍
 <P>Angkor waw built in 1113(<CITE>Khmer History Books</CITE>)</

<dfn>  tag

េរបើសរមាប់ផទុកពាកយគនឹលះែដលេយើងនឹងពនយល់កនុង documtnet។
រូបមនត
 <dfn> definition term </dfn>

ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍
 The new version of Microsoft Windows that has high security and go a head   

 of other Windows edition is <dfn> Microsoft Window Vista Ultimate</dfn>.
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៣.១១.  ៣.១១.  Choosing Default Font

 េរបើសរមាប់កំណត់ font intormation សរមាប់ការបកែរប element ែដលេនៅពីេរកាម 

basefont element។ អនកអាចដាក់ basefont បានទាំងកនុង head និង body ៃន document។ 
អនកក៏អាចដាក ់basefont  element បានេរចើនដងតាមការចាំបាច់ េដើមបីការកំណត់ basefont សរមាប់ 
ែផនកៃន document។
រូបមនត
 <basefont color=”color”

         face=”font family”

           size=”1-7”

 />

ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍
 <basefont face=”Georgia” size=”6” />

  Hello World!

  Hello

 <basefont face=”courier new” size=”5” color=”#000099” />

  Hello World!

៣.១២.  ៣.១២.  White SpaceWhite Space

 រគប់  រគប់ white space ទាំងអស់រតូវចាក់ទុកថាចេសមើ  ទាំងអស់រតូវចាក់ទុកថាចេសមើ 1 character space កនុង  កនុង HTML។  ។  
White space មានដូជា  មានដូជា Enter, Tab, Space។
ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍

<body>

Hello World!

Welcome to BBU University

</body>
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៣.១៣. ៣.១៣. Element TypeElement Type

ជាទេួទៅរគជាទួេទៅរគប ់ប ់element ទាងំអសរ់តូវសថតិកនងុ  ទាងំអសរ់តូវសថតិកនងុ box មយ។ួ  មយ។ួ Box រតូវបានែចកេចញជា២ របេភទគ៖ឺ រតូវបានែចកេចញជា២ របេភទគឺ៖
Inline Elements

 ជា  ជា elements ែដលសថតិបនាទ តែ់តមយួ ជាមយួនងឹ  ែដលសថតិបនាទ តែ់តមួយ ជាមួយនងឹ elements ដៃទេទៀត។  ដៃទេទៀត។ box ែដលខចបវ់ា  ែដលខចបវ់ា 
មាន ទហំេំសមើេទៅនងឹ មាន ទហំេំសមើេទៅនឹង content របសវ់ា។ របសវ់ា។ Inline elements មានដចូជា  មានដចូជា <b>, <i>, <strike>, <s>, 

<del>, <ins>, <u>, <strong>, <span> ជាេដើម។ជាេដើម។
Block Elements

 ជា  ជា elements ែដលសថតិេនៅបនាទ តេ់ដាយែឡកព ី ែដលសថតិេនៅបនាទ តេ់ដាយែឡកពី elements  ដៃទេទៀត។  ដៃទេទៀត។ box ែដលខចបវ់ាមាន  ែដលខចបវ់ាមាន 
កពំសេ់សមើនងឹ កពំសេ់សមើនងឹ contents ែដលខចបវ់ា ែតទទងឹរបសល់ាតេសមើនងឹ  ែដលខចបវ់ា ែតទទឹងរបសល់ាតេសមើនងឹ parent elements របសវ់ា។ របសវ់ា។
 Block elements មានដចូជា  មានដចូជា <p>, <blockquote>, <center>, <div>។
ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍
<html>

<head> 

 <title>Untitled Document</title>

 <style>

  *{border:1px red solid;}

 </style>

</head>

<body>

<p>

The paragraph is block elements so it’s width will be equal to it’s

container width is &lt;body&gt; and the follow elements width just it’s

contents <strong> Strong Text </strong>, <em> Emphasis Text </em>, <del>

deleted Text </del>.
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៣.១៤.៣.១៤. Page Layout with Body:

Body ជាទីកែនលងសរមាប់ដាក់ព័ត៌មាន HTML របស់អនក។ វាជាែផនកដ៏សំខាន់ៃន web page។ 

អាចបែនថមេសចកតីកំណត់ (attributes) េទៅកនុង <body> tag ដូចជា ពណ៌ៃផទខាងេរកាយ (back-

ground),  ពណ៌អកសរ, ពណ៌តំណភាជ ប់  (link), ឲយ web page ែដលបានបងាហ ញេនៅេលើ website 

របស់អនក, ...។ 

</p>

<div> division tag will have it own line </div>

This <span> span </span> will be with other text

</body>

</html>

លទធផល លទធផល 
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រូបមនតរូបមនត

 <body bgcolor="color" background="file image" text="color"    
 link="color" alink="color" vlink="color" leftmargin="n" topmargin="n"   
 marginheight="n" marginwidth="n">

 Attributes ៃន body

 bgcolor=”សរមាប់កំណត់ពណ៌ឲយ background” 

 background=” សរមាប់កំណត់ទីតាំងៃនរូបភាពមកេធវើជា background” 

 text=”សរមាប់កំណត់ពណ៌អកសរ”
 link=”សរមាប់កំណត់ពណ៌ៃន link ែដលមិនទាន់ចុច” 

 alink=”សរមាប់កំណត់ពណ៌ៃន link ែដលកំពុងែតេបើក” 

 vlink=” សរមាប់កំណត់ពណ៌ៃន link ែដលចុចេហើយ” 

 leftmargin=”សរមាប់កំណត់គំលាត content េទៅខាងេឆវង” 

 topmargin=”សរមាប់កំណត់គំលាត content េទៅខាងេលើ”  

ចំណាំចំណាំ

េនៅកនុង Internet Explorer :

 leftmargin=”សរមាប់កំណត់ margin ែផនកខាងេឆវង និងខាងសាត ំ” 

 topmargin=”សរមាប់កំណត់ margin ែផនកខាងេលើ និងខាងេរកាម” 

េនៅកនុង Fire Fox:

 leftmargin=”សរមាប់កំណត់ margin ែផនកខាងេឆវង” 
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 rightmargin=”សរមាប់កំណត់ margin ែផនកខាងសាត ំ” 

 topmargin=”សរមាប់កំណត់ margin ែផនកខាងេលើ” 

 bottommargin=”សរមាប់កំណត់ margin ែផនកខាងេរកាម”

 marginheight =”សរមាប់កំណត់ margin ែផនកខាងេលើ និងខាងេរកាម”

 marginwidth =”សរមាប់កំណត់ margin ែផនកខាងេឆវង និងខាងសាត ំ”

ឧទាហរណ៍១៖ឧទាហរណ៍១៖ set_background.html

លទធផល លទធផល 
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ការដាក់បញចូលរូបភាពកនុង web page មកេធវើជា Background េដាយេយើងមានមួយែដលបាន    
Design េហើយដូចខាងេរកាម៖
blue.jpg

លទធផល លទធផល 

ឧទាហរណ៍២៖ឧទាហរណ៍២៖ set_background_image.html
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 េមេរៀនទី៤  

ការដាក់រូបភាពេនៅេលើ Website

១. រេបៀបដាក់រូបភាពេនៅេលើ Page

េនៅេពលែដលេយើងបញចូលរូបភាពេទៅកនុង web page របស់អនក េយើងរតូវចង់ចាំថារូបភាព 
មួយរតូវមានអតថបទេរចើន េដើមបីឲយអតថបទនិងរូបភាពេមើលេទៅសីុគាន  ដូចេនះ វាអាចបងាហ ញេនៅេលើ 
Browser េនៅពេលែដលេយើងចាប់េផតើមេបើក web page ែដលបានកំណត់រួចជាេរសច។
 េដើមបីយករូបភាពមកបងាហ ញេនៅេលើទំព័ររបស់េយើង េយើងេរបើ tag មួយែដលមានេឈាម ះថា 

<img> ខាងេរកាមេនះគឺជាទំរង់របស ់tag <img>។
រូបមនតរូបមនត
 <img 

  src=”url”   

  Border=”n” 

  Alt=”alternate text” 

  Title=”somethine text here”

  Width=”x,x% “

  Height=”x,x% “

  align=”left | right | top | middle | button”

  Hspace=”x” 

  Vspace=”x” 

 />

AttributesAttributes ៃន ៃន <img><img>

 src : កំណត់ទីតាំងៃនរូបភាព
 alt : ជាអកសរែដលនឹងរតូវបងាហ ញេនៅេពលែដលេយើងយក mouse

    ដាក់ពីេលើរូបភាព ឬ បងាហ ញេពលរូបភាពមិន load។ 

   េហើយវាេរបើបានែតជាមួយនឹង Internet Explorer ែតបុ៉េណាណ ះ។
 Border :  កំណតកំរាស់ៃន border គិតជា pixels
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 Width  : កំណត់ទទឹងៃនរូបភាពគិតជា pixels

 Height  : កំណត់កំពស់ៃនរូបភាពគិតជា pixels

 Align :  left | right េរបើសរមាប់ float អកសរេឆវង-សាត ំឲយមកជា wrap 

    (ចាប់បំេពញអកសរជំុវិញ) រូបភាព ចំែណកឯ top | middle | buttom    

    េរបើសរមាប់កំណត់រូបភាពឲយេនៅេលើ កណាត ល និងេនៅពីេរកាមអកសរ
 Title : េរបើសរមាប់ដាក់ title េទៅឲយរូបភាព េហើយេពលែដលេយើងដាក់ 
    Mouse េលើរូបភាពេពលេនាះវានឹងេចញ title ែដលេយើងបាន    
   សរេសរ។ េហើយវាេរបើបានរគប់ Browser ទាំងអស់។
 Hspace : Horizotal Space កំណត់ចេនាល ះែផនកខាងេឆវង និងសាត ំៃនរូបភាព    
    និង elements ដៃទេទៀតគិត pixel

 Vspace : Vertical Space កំណត់ចេនាល ះែផនកខាងេលើ និងេរកាមៃនរូបភាព    
    និង elements ដៃទេទៀតគិត pixel

ឧទាហរណ៍១៖ឧទាហរណ៍១៖ img1.html

លទធផលលទធផល 
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២. ការដាក់បញ្ចូលរូបភាពេនៅជុំវិញអក រ និងតំរឹមរូបភាព

 េដើមបីបញចូលមួយរូបភាពេទៅកនុង web page ែដលេគេរចើនេរបើរបាស់សរមាប់ អកនកទសសនា 
ែដលអាចរកសាទុករូបភាព តាមទំរង់េផសងៗគាន  េទៅតាមតំរូវការ ប៉ុែនតទំហំ និងគុណភាពរូបភាព ក៏ែរប
របួលេទៅតាមទំរង់នីមួយៗែដរ។  រាល់រូបភាពទាំងអស់រតូវបានបេងាហ ះេនៅេលើអីុេធើេណត បានន័យថា 
េយើងអាចេរបើកមម វិធី Adobe Photoshop េដើមបីបរងួមទំហំរូបភាពឲយកាន់តូច ែដលអាចឲយេយើង
យកេទៅបញចូលេទៅកនុងអីុេធើេណត េដើមបីបេងកើនេលបឿនកនុងេរបើរបាស់។ មានរបេភទបីទំរង់ៃនរូបភាព 
រតូវបានេរបើរបាស់ញឹកញាប់ េលើ web page ៖ JPEG, PNG, GIF  េគេរបើរបាស់ <img> tag និងេរចើន
េសចកតីកំណត់(attributes) ប៉ុែនតេសចកតីកំណត់ែដលមិនអាចខវះបានគឺ៖ src

ឧទាហរណ៍២៖ឧទាហរណ៍២៖ img2.html

លទធផលលទធផល 
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ការបញ្ចូលរូបភាពែដលស្ថិកក្នុងទីតាំងៃនការបញ្ចូលរូបភាពែដលស្ថិកក្នុងទីតាំងៃន file HTML និងដាច់េដាយែឡកពីគានិងដាច់េដាយែឡកពីគា

រាល់ការបេងកើត web page ែដលមានរូបភាពេរចើន កនុងការេរៀបចំ file េគមិនែដលដាក់ file HTML 

និង file រូបភាព េនៅជាមួយកនុង folder ែតមួយេទ គឺេយើងរតូវបំែបកឲយេទៅជា Folder សរមាប់ផទុក 

file  របេភទជា HTML និងរបេភទរូបភាព។ 
ខាងេរកាមេនះ ជាវិធីសារសតកនុងេហៅរបេភទ file រូបភាព ែដលមានសថិតកនុងទីតាំងេផសងៗ

src=”apple_smile.jpg”  មានន័យថា ទីតាំង 
រូបភាពគឺសថិតកនុងជាមួយ file HTML កនុង Folder 
ែតមួយ ។

src=”images/Orange.jpg” មានន័យថា 
ទីតាំងរូបភាពនិង file HTML គឺសថិតកនុង Folder 

ដាច់េដាយែឡកពីគាន ។

src=”../head.jpg” មានន័យថា ទីតាំងរូបភាព 
គឺសថិតពីេលើ Folder File HTML ដាច់េដាយ 
ែឡកពីគាន ។

src=”../../head.jpg” មាននវ័យថា ទីតាំងរូបភាព 
គឺសថិតពីេលើ Folder ចំនួនពីរ ៃន File HTML 

ដាច់េដាយែឡកពីគាន ។

src=”../images/Orange.jpg” មានន័យថា 
ទីតាំងរូបភាព គឺសថិតេសមើនឹង File HTML ែតសថិត 
េនៅពីេរកាមមួយ Folder ដាច់េដាយែឡក ពីគាន ។
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 េមេរៀនទី៥  
URL 

(Uniform Resource Locator)

១. URL structure

 គឺជាអាសយដាឋ នរបស់ website  ែដលមានេនៅេលើអីុនេធើេណត
 រគប ់file ទាំងអស់ែដលមានេនៅេលើអីុនេធើេណត រតូវមានែត URL

  Protocol://Server or Host/ Path

 េនៅកនុង េនៅកនុង URL មានបីែផនកគឹ មានបីែផនកគឹ
 Protocol or Scheme part: របាប់េទៅកាន់ browser ថាេតើរតូវេធវើយា៉ងដូចេមតច 
េដើមបីទាក់ទងអាចេបើក file

 Server or Host: គឺេឈាម ះៃន server េនៅឯណាគឺ file អាចរកេឃើញ
 Path: គឺជាការកំណត់ទីតាំងៃន file េនៅេលើ server

 ឧទាហរណ៍៖ ឧទាហរណ៍៖  

  http://www.bbu.edu.kh/index.php

  http://www.google.com

  http://www.kohsantepheapdaily.com.kh/khmer/9.html

២. ភាពគារវាង Protocol េនៅក្នុង URLs

 Protocol វាគឺជាែផនកមួយែដលសថិតកនុង URL ែដលរបាប់េទៅកាន់ Browser 

ថាេតើរតូវេធវើយា៉ងដូចេមតច? ដូចជា ការេផញើ mail, ការេផទរកមមសិទិធេទៅឲយ file, និងការផទុក web 

document ជាធមមតា Protocol មានដូចខាងេរកាម៖

Protocol Protocol to be used Example
http:// use to browse web page http://www.bbu.edu.kh
ftp:// use to upload ile to server ftp://ftp.bbu.edu.kh
mailto: use to send mail by using SMTP

(Simple Mail Transfer Protocol)
mailto:sophalkith@gmail.com

ile:// use to access iles on local machine ile://c:/windows/web
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៣. Absolute & Relative URLs

       ជាមេធយាបាយកនុងការរកទីតាំងៃន file មួយ។URL  រតូវបានែចកេចញជាបីរបេភទគឺ៖
៣.១៣.១ Absolute URL

 Absolute URL បងាហ ញពីទីតាំងេពញែដលរួមបញចូលទាំង Scheme (protocol), Server 

Name និង  path

ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖
 http://www.microsoft.com/mcp/login/login.aspx

 scheme េឈាម ះ server  ទីតាំងៃន file

 http://www.microsoft.com:8080/mcp/login/login.aspx

 scheme េឈាម ះ server          port   ទីតាំងៃន file

Protocols មានេរចើនដូចជា៖
  ftp: File Transfer Protocol
  http: HyperText Transfer Protocol
  https: HyperText Transfer Protocol Secure
  mailto: SMTP Protocol Simple Mail Transfer Protocol
  file: Local file

៣.២៣.២ Relative URL

បងាហ ញពីទីតាំងរបស់ file េដាយពឹងែផអកេលើ Current file and Folder

Port
  80 ឬ  8080 for http
  443 for https
  21 for ftp
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ឧបមាថាេយើងកំពុងឈរេនៅេលើទីតាំង index.html កនុង folder isophal េដើមបី access េទៅកាន់ file 

ទាំងអស់រតូវេធវើដូចខាងេរកាម៖
 paragraph.html  url="paragraph.html"
 javascript.js  url = "javascript/javascript.js"
 Orange.jpg  url = "../images/Orange.jpg

៣.៣៣.៣ Site Relative URL

 បងាហ ញទីតាំងរបស់ file េដាយពឹងែផអកេទៅេលើ root folder របស់ site

ឧបមាថា root folder របស់ site គឺសថិតេនៅេលើ bbuweb េហើយេយើងកំពុងឈរេនៅេលើ ទីតាំង 

index.html កនុង folder isophal េដើមបី access េទៅកាន់ file ទាំងអស់រតូវេធវើដូចខាងេរកាម៖
 paragraph.html  url=”/isophal/paragraph.html”

 javascript.js  url = “/isophal/javascript/javascript.js”

 Orange.jpg  url = “/images/Orange.jpg

៤. HTML Hyperlinks  (Links)

៤.១. ៤.១. What is hyperlink? 

 Link គឺជាការដាក់តំណភាជ ប់េទៅកាន់ទំព័រណាេផសងេទៀត េហៅ movie, song, និង 
download file េផញើ e-mail េហើយេយើងអាចដាក់ Link េទៅេលើ អកសរ ឬ េលើរូបភាពក៏បាន 
និងផលរបេយាជន៍ជាេរចើនេទៀត។
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Links: គឺជាលកខណពិេសសៃន www.

 - វាអាចឲយេយើងេចញពី page មួយេទៅ page មួយេទៀត អាចេហៅរបេភទ file    

      ដូចជា Moive, Song, file Download, េផញើ email

 -   link មួយែចកេចញជាបីែផនកគឺ Destinaion, Label, និង target

 - destination គឺជា URL មួយែដលបញាជ ក់ពីកែនលងែដលរតូវេទៅ េពល user   

ចុចេលើ Link េនាះ។  ផលរបេយាជន៍ចំបងរបស់វាគឺ  link េទៅកាន់ page ដៃទេទៀត។ link មួយអាច
តភាជ ប់េទៅកាន់ទីតាំងជាក់លាក់ៃន web page មួយេផសងេទៀត។
 -   label link មួយគឺជាែផនកែដលអនកេរបើរបាស់េមើលេឃើញ និងអាចចុចេលើេដើមបី េទៅដល់ 
destination។ វាអាចជាអកសរ  រូបភាព ឬ អាចទាំងពីរ។ ជាធមមតា label text ែតងែត 
មានបនាទ ត់េនៅពីខាងេរកាម។
៤.២. រេបៀបបេង្កើត៤.២. រេបៀបបេង្កើត hyperlink

 រូបមនតរូបមនត
  <a href=”url” target=”window-name”>Label Text</a>

 - េបើេយើងមាន page េរចើន េនាះេយើងរតូវេចះបេងកើត link េដើមបីអាចឲយេយើងចុច  
link ពី page មួយេទៅ page មួយេទៀត។
 - េយើងអនកអាចតភាជ ប់េទៅកាន់ web page ែដលេនៅេលើ server ជាេរចើនេលើ 
អីុនេធើេណតបានែដរ។

លទធផល លទធផល 
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ឧទាហរណ៍១៖ឧទាហរណ៍១៖ link1.html

ឧទាហរណ៍២៖ឧទាហរណ៍២៖ link2.html

 ការកំណត់លក្ខណៈ  ការកំណត់លក្ខណៈ Links េដើម ីប ក់ពីការបងាញផាំងេដើម ីប ក់ពីការបងាញផាំង

 <a href=”url” target=”target_option”> Label Text </a>

 - Target  គឺជាការកំណត់ browser window ែដលរតូវបងាហ ញ page

 - href  គឺជាការកំណត់ទីតាំង default abosolute url ែដល destination សថិតេនៅ
   ការកំណត់ផាំង ពន ល់បែន្ថម ការកំណត់ផាំង ពន ល់បែន្ថម

 window_name ជាេឈាម ះរបស់ browser window ែដលនឹងរតូវបងាហ ញ page េនៅ 
   េពលែដលេយើងរតូវ link

 _blank  េបើក page កនុងផាទ ំង browser window ថមី
 _self  េបើក page េនៅកនុង browser window ែដល link សថិតេនៅ
 _parent  េបើក page េនៅកនុង parent frameset

 _top  េបើក page េនៅកនុង top frameset

លទធផល លទធផល 
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៤.៣. ការបេង្កើត៤.៣. ការបេង្កើត Links ជាមួយរូបភាពជាមួយរូបភាព

េយើងអាចកំណត់នូវរូបភាពមកេធវើជា lable ៃន link មួយ ឬ េរចើន។
ឧទាហរណ៍៣៖ឧទាហរណ៍៣៖ link3.html

៤.៤. ការចំនុចនិងទីតាំងែដលស្ថិតេនៅេលើ ៤.៤. ការចំនុចនិងទីតាំងែដលស្ថិតេនៅេលើ web page

 េយើងេរចើនេរបើ anchor េដើមបីបញាជ ក់ពីទីតាំងណាមួយែដលវាសថិតេនៅេលើ page. េដើមបី 
េរបើរបាស់ anchor េយើងរតូវបេងកើតនូវ anchor មួយ និងបេងកើត link សរមាប់ link េទៅកាន់ anchor 
ៃនទីតាំងែដលេយើងរតូវការ។
 ១. ការបេង្កើតចំនុចមួយេនៅេលើ ១. ការបេង្កើតចំនុចមួយេនៅេលើ page

  <a name=”anchor_name”>Label Text</a>

ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖ <a name=”sample”>Some text is here</a>

លទធផលលទធផល 
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   <a name=”sample1”><img src=”mypic.gif”></a> 

 ២. ការបេង្កើត២. ការបេង្កើត link េទៅកាន់ចំនុចមួយេនៅេលើ េទៅកាន់ចំនុចមួយេនៅេលើ page

 - ចំេពាះែតកនុង page ជាមួយគាន
  <a href=”#anchor_name”> Label Text </a>

ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖  <a href=”#sample”>Some text to link</a>

   <a href=”#sample1”><img src=”piclink.jpg”></a>

 - ចំេពាះែតកនុង page ដាច់េដាយែឡកពីគាន
  <a href=”file_name.html#anchor_name”> Label Text </a>

ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖ linksection.html
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សា កលវិទយោ ល័យបៀលប យ មហា វិទយោ ល័យវិទយោ សា ស ្ត និងបច្ច កវិទយោ 

                  កា រសរសរកម្ម វិធីវប50

លទធផលលទធផល 

៤.៤. ការកំណត់ ៤.៤. ការកំណត់ link េនៅេលើែផនទីៃនរូបភាព េនៅេលើែផនទីៃនរូបភាព

 ជាការែបងែចករូបភាពមួយឲយេទៅជាែផនកៗ ែដលអាចចុចបានមានបីជំហានកនុងការបេងកើត 
image map

 1- ដំបូងេយើងរតូវដាក់រូបភាពជាមួយនឹង <img> tag េដាយបែនថម usemap attribute 

ដូចខាងេរកាម៖
 <img src=”image file” usemap=#map_name />

 ចំណំាចំណំា េយើងរតូវបញាជ ក់ថា េឈាម ះរបស់ map កនុង usemap attribute ជាមួយនឹងសញាញ  
pound sign (#) េនៅពីមុខ។
 <img src=”url” usemap=”#map_name”>
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51                  កា រសរសរកម្ម វិធីវប

 2- បនាទ ប់មកបញាជ ក់ពីេឈាម ះជាមួយ <map> tag ដូចខាងេរកាម៖
  <map name=”map_name” />

 3- មួយេទៀត បញាជ ក់ពីែផនកែដលរតូវចុច link ជាមួយ <area> tag ដូចខាងេរកាម៖
   <area shape=”rect|circle|poly|default” cords=”coordinate”    

  href=”URL”|nohref  target=”target_option” accesskey=”character”

  />

ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖ imagemap.html

លទធផលលទធផល 
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សា កលវិទយោ ល័យបៀលប យ មហា វិទយោ ល័យវិទយោ សា ស ្ត និងបច្ច កវិទយោ 

                  កា រសរសរកម្ម វិធីវប52

 4- តំៃលរតូវបញាជ ក់ឲយ cords គឺអារស័យនឹង shape ដូចខាងេរកាម៖
   េបើ shape=rect  េនាះ cords=”left,top,right,bottom”

   េបើ shape=circle េនាះ cords=” x,y,r”

   េបើ shape=poly េនាះ cords=” x1,y1,x2,y2,…”

   េបើ shape=default មិនចាំបាច់មាន cords

៤.៥. ការផាស់ប្តូរពណ៌អក រ ៤.៥. ការផាស់ប្តូរពណ៌អក រ (Label text) ៃន ៃន Link 

េដើមបីផាល ស់បតូរពណ៌របស់ link េគរតូវេរបើនូវ attribute របស់ <body> ចំនួនបីដូចខាងេរកាម៖
 <body link=”color”  alink=”color” vlink=”color”> 

  …............................ 

 </body>

  link បញាជ ក់ពណ៌ ធមមតារបស់ link ែដលមិនទន់ចុច
  vlink បញាជ ក់់ពីពណ៌ ែដលបានចុចរួចេហើយ
  alink បញាជ ក់ពីពណ៌ ែដលកំពុងែតេបើក ឬ កំពុង download
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53                  កា រសរសរកម្ម វិធីវប

 េមេរៀនទី៦ 

ការបេង្កើតនិមិត្តស និងេលខេរៀង

១. ការបេង្កើតេលខេរៀងេដាយស្វ័យ្របវត្តិ

ជាមួយនឹងបញជីជាេលខេរៀង គឺអនុញាញ តឲយអាចដាក់បញចូលេលខេរៀងេដាយសវ័យរបវតតិការដាក់ 
េលខេរៀងេនះអាចជា តួេលខ (1, 2 , 3,...) តួអកសរ (Aa, Bb, Cc,...) និងេលខរមំាង (I i, II ii, III ii,...)។
 <ol type=”type_name” start=n>

  <li type=”type_name” value=n>Item 1</li>

  <li>Item 2</li>

  ……………….

 </ol>

ឧទាហរណ៍១៖ឧទាហរណ៍១៖ number_list1.html 

លទធផលលទធផល 
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សា កលវិទយោ ល័យបៀលប យ មហា វិទយោ ល័យវិទយោ សា ស ្ត និងបច្ច កវិទយោ 

                  កា រសរសរកម្ម វិធីវប54

លទធផលលទធផល 

 attribute ៃន <ol> មាន៖ 

- type=”1” - numeric: 1,2,3,4... (default)

- type=”a” - lower alpha: a,b,c,d...

- type=”A” - upper alpha: A,B,C,D...

- type=”i” - lower roman: i,ii,iii,iv...

- type=”I” - upper roman: I,II,III,IV...

 - start: បញាជ ក់ពីចំនុចចាប់េផតើមេនៅកនុងបញជីេលខេរៀង
 - Type : សំរាប់កំនត់របេភទ List របស់េយើងែដលមាន៖ 1 , a , A , I , i ។
 attribute ៃន <li> : បញាជ ក់ពីចំនួនមុខទំនិញ
ឧទាហរណ៍២៖ឧទាហរណ៍២៖ number_list2.html
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២. ការបេង្កើតបញ្ជីជានិមិត្តស

 េដើមបីបេងើកត list ែដលមានគាម នេលខលំដាប់ េហើយនាំមុខេដាយនិមិតតសញាជ  ដូចជា៖ 
ចំនុចមូលតូចេខៅម  ( disc), ចំនុចរងវង់មូលតូច  ( circle), និងជាចំនុចកាេរ  ( square) 

ជាមួយនឹងបញជីជានិមិតតសញាញ  គឺអនុញាញ តឲយេយើងអាចដាក់បញចូល និមិតតសញាញ  េដាយសវ័យរបវតតិការ
ដាក់បញជីនិមិតតសញាញ េនះអាចជា។
 <ul type=”disc | circle | square”>

  <li>Item 1</li>

  <li>Item 2</li>

  ……………….

 </ul>

ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖ unorder_list.html

លទធផលលទធផល 
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សា កលវិទយោ ល័យបៀលប យ មហា វិទយោ ល័យវិទយោ សា ស ្ត និងបច្ច កវិទយោ 

                  កា រសរសរកម្ម វិធីវប56

 attribute ៃន <ul> មាន: 
  () type=”disc” (default)

  () type=”circle”

  () type=”square” 

 - Type :សំរាប់កំនត់របេភទ List ែដលមាន៖ square , circle , disc ។

៣. Definition Lists

េដើមបីបេងកើត Definition list កនុង document អនករតូវេរបើ dl, dt, dd  ។ List ទាំងមូលរតូវ 
បានហ៊ុំេដាយ dl tag ៖
 <dl>

  <dt> Definition Term1 </dt>

  <dd>Description 1</dd>

  <dt> Definition term2 </dt>

  <dd> Description 2</dd>

  ……………………………

 </dl>

ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖ definitionlist.html
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លទធផលលទធផល 

៤. Nested lists

 េដើមបីបេងើក ត list មិនែមនជាការបេងកើតបញជីមួយប៉ុេណាណ ះេទ គឺអាចបញជីលាយបញចូលគាន បាន 
រវាងេលខេរៀងនិងនិមិតតសញាញ រគប់របេភទ។

ឧទាហរណ៍៖ ឧទាហរណ៍៖ nested1.html

លទធផលលទធផល 
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សា កលវិទយោ ល័យបៀលប យ មហា វិទយោ ល័យវិទយោ សា ស ្ត និងបច្ច កវិទយោ 

                  កា រសរសរកម្ម វិធីវប58

 េមេរៀនទី៧ 

ការបេង្កើតតារាង

 មុននឹងេយើងបេងកើតតារាងជាដំបូងេយើងរតូវដឹងជាមុនសិនថាេតើ េយើងចង់បេងកើតចំនួនឈរ និង 
ជួរេដកបុ៉នាម ន។

១. និយមន័យ

 Table ជាបណតុ ំៃន rows ៃន cell ។ េយើងអាចសរេសរ HTML Code   េដើមបីបេងកើត 
តារាងបាន។ tag សំខាន់ៗេនៅកនុង table មានដូចខាងេរកាម៖
 - <table> tag េរបើសរមាប់បេងកើត table

 - <tr> tag េរបើសរមាប់បេងកើតជួរេដក (Table Row)

 - <th> tag េរបើសរមាប់បេងកើតជាចំណង់េជើងកនុង Column (Table Header)

 - <td> tag េរបើសរមាប់បេងកើតជូរឈរ  (Table Data) ដាក់ទិននន័យ
 - <caption> tag េរបើសរមាប់កំណត់េឈាម ះៃនតារាង (Table Caption or Name)

២. កាេបេង្កើតតារាង

េដើមបីបេងកើត Table េយើងមានទំរង់ដូចខាងេរកាម: 
ឧទាហរណ៍១៖ឧទាហរណ៍១៖ table1.html 
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59                  កា រសរសរកម្ម វិធីវប

៣. ការកំណត់លក្ខណៈឲ  Table tag

Attribute អត្ថន័យ
border =n សរមាប់ដាក់ស៊ុំេទៅឲយ Table

bordercolor សរមាប់ដាក់ពណ៌ឲយស៊ុំ Table

align សរមាប់ទីតាំង (left, right, center) របស់ Table

background សរមាប់ដាក់រូបភាពឲយៃផទរបស់ Table

bgcolor សរមាប់ដាក់ពណ៌ៃផទរបស់ Table, Row / Column

cellspacing សរមាប់កំណត់គំលាតពី cell មួយេទៅ cell  មួយ
cellpadding សរមាប់កំណត់គំលាតរវាងែគមរបស់ cell េទៅនឹងតួអកសរ
width សរមាប់កំណត់របែវងទទឹងរបស់ Table

height សរមាប់កំណត់របែវងកំពស់របស់ Table

ឧទាហរណ៍២៖ឧទាហរណ៍២៖ table2.html

លទធផលលទធផល 
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សា កលវិទយោ ល័យបៀលប យ មហា វិទយោ ល័យវិទយោ សា ស ្ត និងបច្ច កវិទយោ 

                  កា រសរសរកម្ម វិធីវប60

៤. ធាតុសំខាន់ៗរបស់ Cell

Attribute អត្ថន័យ
align សរមាប់កំណត់ទីតាំង (left, right, center, justify) របស់ cell 

េដាយេរបៀបេធៀបេទៅនឹងបនាទ ត់េដក
valign សរមាប់កំណត់ទីតាំង (top, middle, botton baseline)

Rowspan េរបើសរមាប ់Merge Row ៃន Table

Colspan េរបើសរមាប់ Merge Column ៃន Table

bordercolordark សរមាប់ដាក់រសេមាលេទៅឲយសំុ៊ៃន Table មានសភាពងងឹត
bordercolorlight សរមាប់ដាក់រសេមាលេទៅឲយសំុ៊ៃន Table មានពនលឺ
height សរមាប់កំណត់របែវងកំពស់របស់ cell

width សរមាប់កំណត់របែវងទទឹងរបស់ cell

 ឧទាហរណ៍៣៖ ឧទាហរណ៍៣៖ table3.html
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61                  កា រសរសរកម្ម វិធីវប

លទធផលលទធផល 

៥. ការកំណត់រូបរាងរបស់តារាង (Tables of Layout)

 េដើមបីកំណត់រូបរាងរបស់តារាង attribute ខលះអាចបំេពញការងារទំាងអស់េនះបាន 
យា៉ងលអរបេសើរែដល attribute ទាំងេនាះមាន៖ 
 - width េរបើសរមាប់កំណត់របែវងរបស់តារាង ដូចជា width=10% ឬគិតជា pixel

 - height កំណត់របែវងកំពស់របស់ cell ដូចជា  height=10% ឬគិតជា pixel

 - border សរមាប់កំណត់កំរាស់ស៊ុំរបស់តារាង ដូចជា border="5"

 - background  សរមាប់ដាក់រូបភាពៃផទកនុងអត្ថបទឬតារាង
 - cellpadding សរមាប់កំណត់គំលាតកនុង cell

 - cellspacing សរមាប់កំណត់គំលាតពី cell មួយេទៅ cell មួយេទៀត
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លទធផលលទធផល 

ឧទាហរណ៍៤៖ឧទាហរណ៍៤៖ table4.html
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63                  កា រសរសរកម្ម វិធីវប

 េមេរៀនទី៨ 

ការេ្របើ្របាស់ Frames

 Frames គឺជាការែបងែចកនូវផាទ ំង Window ជាេរចើនែផនកេដើមបីបងាហ ញនូវ Page ជាេរចើន 
ខុសគាន   ។ អាចនិយាយបានថារគប់ user អាចេមើលបានេរចើន page កនុងេពលែតមួយ េហើយ Frame 
នីមួយៗមានផទុក Web page របស់វា  េដាយេយើងមិនចាំបាច់េរបើ window េរចើន។
១. ការបេង្កើត Frameset

 Frameset គឺជា Window ជាមួយ Pane   ផាទ ល់ខលួននីមួយៗ ែដលសរមាប់បងាហ ញនូវព័ត៌មា
នេផសងគាន ។ េពលែដលបេងកើត Window អនករតូវបញាជ ក់ពីទីតាំងរបស់ file នីមួយៗ ថាេទៅឲយ Pane 

ណាមួយ។ Pane នីមួយៗ េគេហៅថា Frame។ អនករតូវបញាញ ក់ពីចំនួន panes  ែដលរតូវមាន border 

របស ់pane និងបញាច ក់ថាេតើរតូវមាន scrollbar ែដរ រឺេទ។
ទំរង់ទូេទៅរបស់ Frames

<frameset rows=“r1,r2,…..” or cols=“c1,c2,…..” border=“n” bordercolor=“color-code”>

<frame scr=“url” Name=“name” marginwidth=“n” Scrolling=“yes | no | auto” noresize>

<frame scr=“url” Name=“name” marginwidth=“n” Scrolling=“yes | no | auto” noresize>

 …………………

</frameset>

២.  សមាសភាពផ ំរបស់ Frameset

Attributes អត្ថន័យ
Frameset បញាជ ក់ពី Browser ឲយែបងែចក Window េទៅជា     

Vertical  (Cols) ឬ Horizontal (Rows) ឬ ទាំងពីរ
Rows ការែចក Window ជាចំនួន Rows និងទំហំរបស់ Frame នីមួយៗ
Cols ការែចក Window ជាចំនួន Cols និងទំហំរបស់ Frame នីមួយៗ
c1, c2 ការកំណត់ទំហំរបស់ Cols នីមួយៗ   ែដលខាន តគិតជា Pixel រឺ %
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២. ការបេង្កើត Frameset លក្ខណៈជួរឈរ (Vertical)

r1, r2 ការកំណត់ទំហំរបស់ Rows នីមួយៗ   ែដលខាន តគិតជា Pixel រឺ %

* ការកំណត់ចំនួនទំហំ Frame ែដលេនៅសល់
<frame> កំណត់លកខណរបស់ Frame នីមួយៗ
src កំណត់ទីតាំងរបស់File  ែដលរតូវបានដាក់បងាហ ញកនុង Frame

name
បញាជ ក់ពីេឈាម ះរបស់ Frame មួយែដលអាចេរបើកនុង target េពលែដល 
រតូវការចុចេលើ Link

១. ការបេង្កើត Frameset លក្ខណៈជួរេដក (Horizontal)
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65                  កា រសរសរកម្ម វិធីវប

 េដើមបីបេងកើតនូវ Frames េយើងរតូវអនុវតតតាមជំហានដូចខាងេរកាម៖

េដើមបីបេងកើតនូវ Frames េយើងរតូវអនុវតតតាមជំហានដូចខាងេរកាម៖
 - វាយ <frameset> tag បនាទ ប់ពី </head> tag

 - កំណត់ Rows ឬ Cols = (*)

 - Rows គឺជាជូរេដកែដលេយើងចង់កំណត់ចំនួន Frame ែដល (*) គឺជាកំពស់ ែដលខាន តគិត 
   ជា pixel ឬភាគរយ (%) េទៅតាមការែបងែចករបស់ Frame។
 - Cols គឺជាជួរឈរ ែដលេយើងចង់កំណត់ Frame ែដល (*) គឺជាទទឹងរបស់ Frame 

    ែដលខាន តគិតជា pixel ឬភាគរយ (%) េទៅតាមការែបងែចករបស់ Frame ។
 - បនាទ ប់មកេទៀតេនៅកនុង <frameset> រតូវកំណត់នូវ <frame src=*.html> េដើមបី 
         បេងកើតនូវ Frame នឹងេបើក file HTML មកដាក់កនុង Frame ែដលេយើងបានបេងកើត។
ឧទាហរណ៍១៖ឧទាហរណ៍១៖ frameset_rows.html

េដើមបបបបីបេងកកកកើតនូូូូវ Frames េយើើើើើើើើើើើងងងងងងងងររររតូូូវវវវវវវវវវវវវវអនុុុុវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតាមជជជជជជជជជជជជជជជជជជជំំំំំំហានដដដដដដដដដដដដដូូូូចខាងេររររកាម៖

លទធផលលទធផល 
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ឧទាហរណ៍២៖ឧទាហរណ៍២៖ frameset_cols.html

៣. ការបេង្កើត Frameset េដាយ  Combining

 មុននឹងេយើង Combining Frameset បញ្ចូលគាេនាះេយើង្រតូវបេង្កើត Web page (File 

HTML) ដូចខាងេ្រកា៖

ឧទាហរណ៍១៖ឧទាហរណ៍១៖ banner.html

លទធផលលទធផល 

Web Programming_Final_3_edition.indd   66Web Programming_Final_3_edition.indd   66 8/13/2013   1:52:40 PM8/13/2013   1:52:40 PM



មហា វិទយោ ល័យវិទយោ សា ស ្ត និងបច្ច កវិទយោ សា កលវិទយោ ល័យបៀលប យ

67                  កា រសរសរកម្ម វិធីវប

ឧទាហរណ៍២៖ឧទាហរណ៍២៖ main_menu.html

េនៅកនុង file HMTL (main_menu.html) ខាងេលើ េយើងរតូវបេងកើត file HTML តាមេឈាម ះ របស់ 
file Link តាមបានរគប់ file ពីេរពាះេយើង Click េទើបដំេណើរការណ៍។
ឧទាហរណ៍៣៖ឧទាហរណ៍៣៖ content.html

៣.  ការកំណត់េឈាះ Frame

បញាជ ក់ពីេឈាម ះរបស់ Frame  មួយែដលអាចេរបើកនុង target េពលែដលរតូវការចុចេលើ Link  

ៃនទីតាំងរបស់ file នីមួយៗ ថាេទៅឲយ Frame ណាមួយ។ 
ការកំណត់េឈាះឲ  Frame
   <frameset cols="250,*">
     <frame src="main_menu.html" name="content" />
         <frame src="content.html" name="content" />

    </frameset>

ការេ្របើ Attribute ៃន HREF
 <a href="html_by_alphabet.html" target="content">HTML by Alphabet </a>
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លទធផលលទធផល 

ឧទាហរណ៍៤៖ឧទាហរណ៍៤៖ main_frame.html

៤. សមាសភាពផ ំរបស់ Frames

Frame មាននូវ Attributes ដូចខាងេរកាម៖
Attribute អត្ថន័យ
marginwidth េរបើសរមាប់កំណត់គំលាតែផនកខាងេឆវងនិងសាត ំពី Frame គិតជា pixel
marginheight កំណត់ែផនកខាងេលើនិងខាងេរកាមពី frame គិតជា pixel
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69                  កា រសរសរកម្ម វិធីវប

 frameborder=“yes|no“ កំណត់ថាេតើ frame រតូវមាន border ែដរ រឺេទ
bordercolor កំណត់ពណ៌ border របស ់frame
scrolling=”auto|yes|no” កំណត់នូវការបងាហ ញ scrollbar របស់ frame
noresize=”noresize” បិទមិនឲយ user េធវើការពរងីកពរងួមទំហំរបស់ frame បាន

 Frame មាននូវ Attributes ដូចខាងេរកាម៖
Attribute អត្ថន័យ
 frameborder=“yes|no“ កំណត់ថាេតើ frame រតូវមាន border ែដរ រឺេទ
border កំណត់កំរាស់របស់ border ៃន frame
 bordercolor=“yes|no“ កំណត់ពណ៌ border របស់ frame

៥. ការេ្របើ្របាស់ <noframe> tag

 ចំេពាះ <noframes> tag មានតួនាទីសរមាប់ជាការកំណត់សមាគ ល់េផសងៗេនៅ កនុង Frame 

ែដលទិននន័យេនៅកនុង <noframes>....</noframes> មិនបងាហ ញរាល់ព័ត៌មាន ែដលកនុង Frame 
េឡើយ។ មាន browser ចាស់ៗមួយចំនួនមិន support frameset េទ ដូេចនះអនករតូវេរបើ <no-

frames> tag េដើមបីបញាជ ក់ user ថា browser វាមិន support។
ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖ noframes.html
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៦. ការេ្របើ្របាស់ <iframe> tag

 កនុងេរបើរបាស ់<iframe> tag  មានតួនាទីដូចគាន នឹង <frameset> ែដរែតខុសរតង់ 
ថាវាមិនសថិតេនៅកនុង <frameset> េឡើង។ <iframe> មកពី frame + image ដូេចនះវាេនៅទីណា   
ែដលទំនងជារូបភាពរតូវបងាហ ញកនុងអតថបទ។  ប៉ុនាម នវាមិនសូវសរមាប់ជាការកំណត់សមាគ ល់េផសងៗេនៅ 
កនុង Frame ែដលទិននន័យេនៅកនុង <noframes>....</noframes> មិនបងាហ ញរាល់ព័ត៌មានែដលកនុង 
Frame េឡើយ។
ឧទាហរណ៍ទី១៖ឧទាហរណ៍ទី១៖ iframes.html
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
  <title>Using iFrame tag</title>
</head>
<body>
 <iframe width=”560” height=”315” src=”http://www.youtube.com/embed/
t2ByLmLnYJ8” frameborder=”0” allowfullscreen></iframe>
</body>
</html>

ឧទាហរណ៍ទី២៖ឧទាហរណ៍ទី២៖
<iframe width=”560” height=”315” src=”http://www.bbu.edu.kh/” 
frameborder=”0” allowfullscreen>
</iframe>
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 េមេរៀនទី៩ 

ការេ្របើ្របាស់ Forms

១. ការែណនាំពី Form

១.១. េតើេគេ្របើ Form េដើម ីអី្វ?

េគេរបើ form element សរមាប់េដាះរសាយបញាហ ដូចខាងេរកាម៖
  ការផតេលើេយាបល់
  ការកក់ផទះសំណាក់
  េធវើការសទង់មតិ
  តាមដានអនកែដលចូលេមើល website

  ការងារលក់ដូរ
  ការបញចូលទិននន័យពី form េទៅកាន់ Database

  សរមាប់េធវើការគណនាជាេដើម
១.២. េតើ Form ្រតូវបានេគែបងែចកជាបុ៉នាន្របេភទ?
Form រតូវបានែចកជា២ែផនកគឺ
 Structure or Shell: ជាការកំណត់នូវរចនាសមព័នធ និងសំបករបស់ form ែដលមាន Field 
ដូចជា Textbox, Label, Button ែដល User េមើលេឃើញេលើ  Page េហើយអវីែដល  User 

រតូវបំេពញព័ត៌មាន។
 Processing script: ជា Server-side script ែដលនឹងយក ព័ត៌មានេចញពីកនុង form េហើយ 
បំែលងេទៅជាព័ត៌មាន ឬ ដាក់ចូលេទៅកនុង front-end (Database)។
េនៅកនុងសំបក form រតូវបានបេងកើត form element ដូចជា textbox, textarea, password, 

radio, checkbox, buttons, drop-down menus និង select។ េយើងរតូវឲយេឈាម ះេទៅឲយ field 

នីមួយៗេដាយេរបើ name និង id attribute េដើមបីសមាគ ល់េពលទិននន័យយកេទៅ process ។
១.២. ដំេណើរការរបស់ Form

 េនៅកនុងភាសា HTML េគេរបើរបាស់ Form េដើមបីេធវើការបញចូលទិននន័យេដើមបីបញជូនេទៅកាន់ 
Server។ 
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២. ការបេង្កើត Form

Form រតូវបានេគែបងែចកជាបីែផនកសំខាង់ដូចជា៖
១- Form tag ែដលកំណត់នូវ URL ៃន Server-script file ែដលនឹង Process form data ។
២- Form element និង menu

៣-  Submit button េរបើសរមាប់ Send ទិននន័យេទៅកាន់ Server

រូបមន្ត
   <form name=”form_name” method=”post | get” action=”script | page”>  

 Form element…………………………………

  </form>

Method គឺសំេដៅេទៅេលើរចកផលូវមួយសរមាប់បញចូនទិននន័យែដលបញចូលេដាយ user េទៅកាន់ទីតាំង 
ណាមួយ។ ចំេពាះតំៃលៃន Method គឺមានពី POST និង GET។ 
 - POST ជារូបមនតមួយសរមាប់បញចូលទិននន័យវាមានសុវតថិភាពខពស់ (Security) និងមានទំហំ
កំណត់មិនកំណត់កនុងការបញចូន។
 -  GET េរបើសរមាប់បញចូលទិននន័យ ប៉ុែនតវាមិនមានសុវតថិភាពខពស់េទ និងមានទំហំ 
កំណត់េដើមបីបញចូលទិននន័យេឡើង។ ពីេរពាះរាល់ទិននន័យែដលបានបញចូនតាមរយៈ រូបមនតេនះ 
វានឹងបងាហ ញឲយេឃើញេនៅកនុង address bar របស់ web browser។
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អនកមិនគួរេរបើ get mothod េនាះេទេដាយ សារវាកំណត់បរិមាណទិននន័យែដលរតូវបញចូល 
េហើយវាមិនសូវមាន security េនាះេទ។
 - Action មានតូនាទីសរមាប់ទទួលយកទីតាំង (path) និងេឈាម ះ file របស់ Server-side 

programming language ដូចជា PHP, ASP, ASP.net, JSP ជាេដើមេដើមបីេបាះតំៃលពី fields ឬ 

controls របស ់form ទាំងអស់េទៅឲយ file េនាះ។
ទំរង់ទូេទៅៃនការបេង្កើត ទំរង់ទូេទៅៃនការបេង្កើត Form 

៣. ការេ្របើ្របាស់ <input> tag

 The <input> tag គឺជាការកំណត់េទៅេលើរបេភទមួយកនុងចំេណាមែផនករគប់រគងរបស់ form 
ែដលេគេហៅថាជាធាតុផសំរបស់ <input> tag េនៅកនុង HTML ឬ XHTML េនៅកនុងេនាះរួមមាន text 

fields, multiple-choice, list, clickable image និង submission buttons ខាងេរកាមេនះ 
ជាធាតុផសំរបស់ <input> tag

 - text បងាហ ញនូវរបអប់មួយែដលេយើងអាចបញចូលអកសរបាន
 - textarea ដូចគាន នឹង text ែដរ ែតពិេសសរតង់ថាអាចបញចូលអកសរបានេរចើនជួរ
 - password សរមាប់េរបើជាមួយនឹងេលខសំងាត់ែដលេយើងេមើលមិនយល់
 - radio  ជាលកខណៈឲយេយើងេរជើសេរីសកនងុរបអប ់ប៉ែុនតបានែតមួយប៉េុណាណ ះកនងុចេំណាមេរចើន
 - checkbox ជាការដាក់របអប់ឲយេយើងេរជើសេ រីសបានេរចើន
 - button េរបើសរមាប់បងាហ ញ button សរមាប់ចុចឲយេធវើអីវមួយ
 - reset ការលប់បំបាត់ទិននន័យែដលេយើងបានវាយបញចូលេនៅេលើ form

 - submit របហាក់របែហលនឹង button ែដរ ែតវាជាលកខណៈបញាជ ែតមតង
 - hidden ការេបាះទិននន័យេដាយសំងាត់ (េមើលមិនេឃើញ)

 - select ជាការដាក់ឲយមានភាពងាយរសួលកនុងការេរជើសេ រីសជាជំេ រីស
 - image ការដាក់រូបភាពអាចឲយមានសកមមភាពបញាជ ឲយេធវើអីវមួយ
 - file ជាលកខណៈពិេសសមួយែដលអាចឲយេយើងេធវើការែសវងរកឯកសារបាន
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៣.១. ការបេង្កើត៣.១. ការបេង្កើត TextBox

Text box គឺជាធាតុមួយរបស់ Form ែដលេគេរបើសរមាប់បញចូលទិននន័យជា Text បានែត 
មួយបនាទ ត់ប៉ុេណាណ ះ។ 

ទំរង់ទូេទៅ
 <input type=”text”

  name=”text_box_name”

  value=”default_value”

  size=”n”

  maxlength=n”

 >

សមាសភាពផ្ំសរបស់ Text

Attribute អត្ថន័យ
 Type រតូវបានេរបើសរមាប់បងាហ ញទំរង control ដូចជា text, password, 

checkbox, radio, button, reset, submit,          hidden, im-

age, និង  file

 text បញាជ ក់នូវរបេភទជា text box

Name ជាការកំណត់េឈាម ះរបស់ form element េទៅឲយ Control 

សរមាប់បញជូនេទៅកាន់ Server

Value ជាតំៃលែដលនឹងមានេលើ textbox េពលេបើក page មកភាល ម
Size កំណត់ទំហំរបស់ textbox គិតតាមចំនួនតូអកសរ
Maxlength កំណត់ចំនួនរបស់អកសរែដអាចវាយបញចូលកនុងរបអប់
Align រតូវេរបើសរមាប់តំ រឹមអកសរកនុងរបអប់
ReadOnly រតូវេរបើសរមាប់កំណត់កុំឲយ User ែកអកសរេលើ Textbox
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ឧទាហរណ៍៖ input_text.html

៣. ២. ការបេង្កើត៣. ២. ការបេង្កើត Password

ដូចេទៅនឹង TextBox ែដរ វាេរបើនូវ <input> tag និងមាន attribute ដូចេទៅនឹង textbox 

ទាំងអស់ខុសរតង់ថា Type attribute រតូវកំណត់េដាយ password ជំនួសឲយ text  វិញ។ 
Password គឺជាធាតុមួយរបស់ Form ែដលេរបើសរមាប់បញចូលេលខសំងាត់ ។
ទំរង់ទូេទៅទំរង់ទូេទៅ
 <form>

  Password: <input type=“password”       

  name=“txtpwd” size=“20”  

  value=“Type your password”>

 </form>

លទធផលលទធផល 
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ឧទាហរណ៍៖ input_pwd.html

៣. ៣. ការបេង្កើត៣. ៣. ការបេង្កើត Textarea 

គឺជាែផនកមួយរបស់ form ផងែដរែដលអាចឲយេយើងវាយបញចូលនូវទិននន័យបានេរចើនបនាទ ត់េនៅ
េលើ browser ។  េយើងអាចវាយបញចូលទិននន័យ ឬ អកសរបានេរចើនបនាទ ត់ែដលេសទើែតមិនកំណត់ចំ
នួន  បនាទ ត់េឡើង។ ចំែនកឯការបញចូលទិននន័យគឺមានលកខណៈដូច TextBox ែដរ។ េហើយវាមិនេរបើ 
<input> tag េនាះេទគឺវាេរបើនូវ <textarea> tag ដូចខាងេរកាម៖

លទធផលលទធផល 
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ទំរង់ទូេទៅទំរង់ទូេទៅ
 <textarea name = “fieldname”
  rows= “n”
  cols= “n”
  wrap= “wrap“
  readonly= “readonly”
 > 
  Default text to view
 </textarea>

សមាសភាពផ្ំសរបស់ Textarea

Attribute អត្ថន័យ
Name ជាការកំណត់េឈាម ះរបស់ form element

rows ជាចំនួនជួរេដកែដលរតូវបងាហ ញ
cols ជាទំហំរបស់ textarea ែដលរតូវបងាហ ញអារស័យនឹងចំនួនអកសរ
wrap = 

off | soft 

| physical 

| virtual | 

hard

off ឲយអកសរ wrap េទៅតាមទំហំរបស់ textarea 

soft | physical | virtual  ឲយអកសរ wrap េទៅតាម textarea ែតចំេពាះការចុះបនាទ ត់
នឹងមិនមានេនៅេលើ server-side process េនាះេទ។ 
hard ដូចនឹង soft ែតការចុះបនាទ ត់នឹងមានេនៅេលើ server-side process

readonly កំណត់មិនឲយ user ែករឺវាយអកសរកនុង textarea បាន។

ឧទាហរណ៍៖ teatarea.html
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៣. ៤. ការបេង្កើត៣. ៤. ការបេង្កើត Radio

Radio Buttons គឺជាធាតុមួយរបស់ Form ែដលេគេរបើសរមាប់បញចូលទិននន័យ េដាយេធវើការេរជើស 
េ រីសកនុងចំេនាមជំេ រីសេរចើន ែដលអាចេរជើសេរីសបានែតមួយគត់។ 
ទំរង់ទូេទៅទំរង់ទូេទៅ
 <input type=”radio”

  name=”fieldname”

  value=”fieldvalue”

  checked=”checked”

 />

 - checked បញាជ ត់ពីជំេ រីស Default

 - value គឺជា Attribute េរបើសរមាប់រកសាទុកតំៃលរបស់ Radio Button និមួយៗ។ 
េដាយសារមិនមានវិធីែដល user អាចវាយតំៃលចូល radio button បានេទ។
ឧទាហរណ៍៖ input_radio.html

លទធផលលទធផល 
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លទធផលលទធផល 

៣. ៥. ការបេង្កើត៣. ៥. ការបេង្កើត Checkbox

Checkbox គឺជាធាតុមួយរបស់ Form វាមានលកខណៈរសេដៀងនឹង Radio Button ែដរគឺ 
បញចូលទិននន័យតាមការេរជើសេ រីស ែតវាខុសរតង់ Checkbox េគេរបើចំេពាះការបញចូលទិននន័យែដល
អាចមានជំេ រីសេរចើនកនុងចំេណាមជំេ រីស។ 

ទំរង់ទូេទៅទំរង់ទូេទៅ
 <input type= “checkbox”

  name= “fieldname”

  value= “fieldvalue”

  checked= “checked”

 />

ឧទាហរណ៍៖ input_checkbox.html
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៣. ៦. ការបេង្កើត៣. ៦. ការបេង្កើត Drop down list

Menu ឬ Drop down list គឺជាធាតុមួយរបស់ Form ែដលេគេរបើសរមាប់ផតល់ឲយ User េរជើសេ រីស 
យកមួយ  រឺ េរចើនពីជំេ រីស េរចើនណាមួយ។ 

ទំរង់ទូេទៅទំរង់ទូេទៅ
 <select name= “fieldname”   size= “n” multiple= “multiple”>

  <option value="value1"> Text</option>

  <option value="value2"> Text</option>

  ...

 </select>

េដាយរគាន់ែតេយើងដាក់ធាត ុ<option> tag  េនៅកនុង <select> tag របស ់form ប៉ុេណាណ ះ េយើងនឹង 
ទទួលបាននូវ drop-down list មួយ។
Attribute កនុង <select> tag

 - size : ជាចំនួនជួរែដលរតូវបងាហ ញ
 - mulitple : អនុញាញ តិឲយ user េរជើសបានេរចើនកនុងជំេ រីសេដាយការចុច (Ctrl)

   Attribute កនុង <option> tag

 - value : ជាតំៃលរបស់ option

 - text : ជាអកសរែដលរតូវបងាហ ញរបស់ Option នីមួយៗ
ឧទាហរណ៍៖ select.html
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ការេ្របើ្របាស់ ការេ្របើ្របាស់ <optgroup> tag 

េគេរបើសរមាប់ដាក់ជំេ រីសជារកុមេដាយេរបើ <optgroup> េដើមបីេកាត បជំេ រីសែដលជារកុម។
ឧទាហរណ៍៖ option_group.html

លទធផល 
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៣. ៧. ការបេង្កើត៣. ៧. ការបេង្កើត Submit Button

Submit Button គឺជាធាតុមួយរបស់ Form ែដលេគេរបើវាសរមាប់បញចូលទិននន័យែដលេយើងបាន 
បញចូលេនៅកនុង TextBox, Checkbox ែដលអាចឲយអនុញាញ តិឲយ Visitor បញជូនទិននន័យេទៅកាន់ 

Server-side script ែដលមានកនុង attribute action ៃន form។
ទំរង់ទូេទៅទំរង់ទូេទៅ
 <form action=”URL” method=”post|get”>

  <input type=“submit”

   name= “fieldname”

   value= “submit”

  >

 </from>

អនកគួរែតបេងកើត Submit Button ែតមួយសរមាប់ form មួយែដល User អាចចុចបញជូន 
ទិននន័យបាន។

លទធផលលទធផល 
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សំគាល់សំគាល់: : 
Method: ជា Attribute េរបើសរមាប់កំណត់ពី វិធីៃនការបញចូលទិននន័យ។ េពលណាែដលេយើងេរបើ 
method  get េនាះទិននន័យែដលេយើងបញចូនវាមិនបងាហ ញេនៅេលើ Address bar  េទ ចំែនកឯ 
method post វាបងាហ ញេនៅេលើ Address bar។ 
Action: ជា Attribute េរបើសរមាប់កំណត់ Page ែដលេយើងចង់បញចូលទិននន័យេទៅកាន់។
ឧទាហរណ៍៖ submit.html

លទធផលលទធផល 
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៣.៨. ការបេង្កើត៣.៨. ការបេង្កើត Button

Button tag មានតួនាទីេរចើនអារស័យនឹង Type attribute របស់វា។ វាអាចជា Submit button, 

Reset button, េលើសពីេនះវាអនុញាញ តិឲយអនកដាក់រូបភាពចូលកនុង Button បាន េទៀតផង។
ទំរង់ទូេទៅទំរង់ទូេទៅ
 <button>

  Text or image as the button label

 </button>

 

 <form> 

  <button type=“submit”>

    <img src=“URL”/> Submit

  </button>

 /form>

ឧទាហរណ៍៖ button.html

លទធផលលទធផល 
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៣.៩. ការបេង្កើត៣.៩. ការបេង្កើត Hidden field

Hidden field ជា field  ែដលមិនបងាហ ញេលើ Browser window េទ។ Visitor មិនអាចេមើល   
េឃើញនិងបញជូលតំៃលឲយវាេដាយផាទ ល់បានេទ។
Hidden េរបើសរមាប់ផទុកព័ត៌មានបែនថម form មុនៗ ដូេចនះអនកអាចបូកបញជូលព័ត៌មាន form 

ទាំងេនាះេរបើកនុង form បនតបនាទ ប់។
ទំរង់ទូេទៅទំរង់ទូេទៅ
 <input type=“hidden”

  name= “fieldname”

  value= “Field Value”

 />

ឧទាហរណ៍៖ button.html

៣.១០. ការបេង្កើត៣.១០. ការបេង្កើត field ស្រមាប់ស្រមាប់ Upload

 File Upload គឺជាវិធីសារសតមួយែដលអនុញាញ តឲយអនកទសសនា website អាចេធវើការ upload 

file េផសងៗេទៅរកសាទុកេនៅេលើមា៉សីុន Server។ ប៉ុែនតមុននឹងអាចឲយអនកទសសនា អាចេធវើការ upload 
បានេនាះគឺេយើងរតូវបេងកើត HTML Form ែដលអនុញាញ តឲយអនក ទសសនាេធវើការេរជើសេ រីស file មក 

upload។
ទំរង់ទូេទៅ ទំរង់ទូេទៅ 
 <form method="post" action="register.php" enctype="multipart/form-data">

  <input type="file" name="fieldname" size="n" />

 </form>

 size ="n" : េរបើសរមាប់កំណត់ទំហំរបស់ file field េទៅតាម Character អនកមិនអាចរប get 

method េដើមបី upload file បានេទ។
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ឧទាហរណ៍៖ uploading.html

៣.១១. ការដាក់ធាតុផ ុរបស់៣.១១. ការដាក់ធាតុផ ុរបស់ Form ជាបណ្ដុំជាបណ្ដុំ

 ការចាប់ធាតុផសំដាក់ជាបណំុចូលគាន គឺ ជាការេរៀបចំមួយឲយមានសភាពសមរមយ និង 
េរៀបរយែដលេធវើ ឲយេយើងមានភាពងាយរសួលកនុងការេរបើ និងេមើលអាចែបងែចកថាមួយណា 
សថិតកនុងមួយណាឲយកាន់ែតចបាស់។
េគេរបើ fieldset សរមាប់ group រាល់ form element ណាែដលទាក់ទងគាន ដាក់េដាយ 
ែឡកៗពីគាន ។ ជាធមមតាបេងកើតជារបអប់ែដលមាន Border ជុំ វិញ េហើយេយើងអាចកំណត់ 
ចំណង់េជើងរបស់របអប់បានេដាយេរបើនូវ <legend> tag ។ 

ទំរង់ទូេទៅ៖ទំរង់ទូេទៅ៖

 <fieldset>

  <legend align=“top | bottom | left | right”>

   Text Label

   </legend>

  Form Element here

 </fieldset>

លទធផលលទធផល 
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១២. ធាតុផ ំក្នុងការ្រគប់្រគង ១២. ធាតុផ ំក្នុងការ្រគប់្រគង Form

 កនុងការរគប់រគង form មានធាតុរួមផសំជាេរចើនចូលរួមេដើមបីេធើវឲយមានរបសិទធភាពទាំង 
េពលបញជូល ទិននន័យេទៅកាន់ Server។
Tab Order

 Tab Order មានន័យតំេរៀបលំដាបៃន field រតូវ focus េពល User ចុច Tab key េដើមបីបតូរពី 
field មួយេទៅ field មួយេទៀត។ េដាយេរបើ tabindex="n"  attribute ែដល  n ជាេលខលំដាប់។ 
េលខតូចទទួលបាន focus មុខេគ។
Keyboard Shortcut

 គឺជាការេរបើនូវ Alt + Key ណាមួយែដលកំណតឲយេទៅកាន់ទីតាំង Field ែដលរតូវការ 
ែតមតងេដាយេរបើនូវ attribute accesskey="character" ែដល Character អាចជាតួអកសរ a-z 
និងេលខ 0-9។

ឧទាហរណ៍៖ fieldset.html

លទធផលលទធផល 
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Using Disabled and Readonly

- Disabled: េរបើសរមាប់បិទ textbox រឺ Field ដែទេទៀតមិនឲយដាក ់Cursor ចូលបានេទ។
- Readonly: របហាក់របែហលគាន  ប៉ុែនតវាមានលកខណៈធមមតារគាន់មិនអាចែកតំៃលបានេទ។
 <input type="text" name="txtname" disabled="disabled" />

 <input type="text" name="txtname" readonly="readonly" />

ឧទាហរណ៍៖ other.html

លទធផលលទធផល 
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 េមេរៀនទី១០ 

ការេ្របើ្របាស់សេម្លងនិងវីេដអូ

១. ការែណនាំពីសេម្លង

េនៅេពលែដលេគហទំព័ររបស់េយើងេពារេពញេទៅេដាយអកសរេរចើន មិនសូវមានរូបភាព ឬ សេមលងេនាះ
ជាេហតុេធវើឲយេគហទំព័ររបស់េយើងមិនទាក់ទាញ ដូេចនះ តរមូវឲយេចះ ដាក់នូវសេមលង និងវីេដអូមក 
ជំនួសេដើមបីមានភាពទាក់ទាញ និងចាប់អារមមណ៍។ 
១.១. ្របេភទ១.១. ្របេភទ file សេម្លងសេម្លង

 ជាទូេទៅរបេភទសេមលងែដលេគេរបើកនុង web មានដូចជា៖
្របេភទ ្របេភទ File អត្ថន័យអត្ថន័យ

.aiff Audio-Interchange File Format េរចើនេរបើកនុង Computer របេភទ Apple

.au Miro-Law េរបើកនុង Sun Microsystems computer

.mi
MIDI-Musical Instrument Digital Interface (ជា protocol មួយែដល    
អនុញាញ តិឲយឧបរកណ៍តរនតីអាចទំនាក់ទំនងគាន េទៅវិញេទៅមក

.ra, .ram
Real Audio បេងកើតេដាយ Real Networds ជារបេភទ sound ែដលអាច played 
មុនេពល sound file ទាំងមូលរតូវបាន download។

.wav បេងកើតសរមាប់េរបើជាមួយ Microsoft Windows

.wma Windows Media Audio

.mp3
MPEG Audio Layer III and it is a standard for audio compression that 

makes any music file smaller with little or no loss of sound quality

១.២. ការដាក់ៃផ្ទខាងេ្រកាយជាសេម្លង១.២. ការដាក់ៃផ្ទខាងេ្រកាយជាសេម្លង

 េយើងេរបើ <bgsound> tag េដើមបីចាក់សេមលង រឺ  ចំេរៀងេនៅេលើៃផទខាងេរកាយៃនេគហទំព័រ។ 
ទំរង់ទូេទៅ៖ទំរង់ទូេទៅ៖

 <bgsound    src=”url of sound file”  loop=number  

  balance="number" volume="number" /> 
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ធាតុផ្ំសរបស់ <bgscound> tag

 - src : ជាធាតុដ៏សំខាន់ជាងេគបងអស់សរមាប់ការចាក់សេមលង <bgsound> ែដល មានតូនាទី
សរមាប់របាប់ពីទីតាំងរបស់ file និតចាប់យកមកចាក់េនៅេលើេគហទំព័ត។
 - loop : េរបើសរមាប់ចាក់នូវសេមលងែដលេយើងបានដាក់សារជាថមីមតងេទៀត រឺេរចើនដងេទៀត 
តាមែដលេយើងបានកំណត់។ loop គឺជាេលខគត់ែដលជាចំនួនដងៃនការចាក់ រឺេលងនូវសេមលងចំេរៀង។
 - េបើេយើងចង់ដាក់ឲយេលងសារេដើមចំនួន៣ដង
 <bgsound    src=”song.mp3”  loop=”3” /> 

 - េបើេយើងចង់ដាក់ឲយេលងរហូត
 <bgsound    src=”song.mp3”  loop=”infinite” />

១.៣. ការដាក់សេម្លងេលើ ១.៣. ការដាក់សេម្លងេលើ Web page

 ការដាក់សេមលងេនៅេលើ page វាជាភាពងាយរសួល និងេពញនិយមសរមាប់ការចាក់ 
ចំេរៀង េនៅេលើេគហទំព័រគឺេយើងេរបើរបាស់ <embed> tag ែដលវាមានសមតថភាពអាច 
សាគ ល់បានេរចើនរបេភទៃន file ចំេរៀង។ េដើមបីេបើកឯកសារជាសេមលងឬវីេដអូេនៅេលើ page 

សូមេលាកអនកអនុវតតដូចខាងេរកាម៖
ទំរង់ទូេទៅ៖ទំរង់ទូេទៅ៖

 <embed src=”sound url”
  controls=”form”
  height=”n”
  width=”n”
  autostart=”true|false”
  loop=”n|true”
  align=”left|center|right”

 />

ធាតុផ្ំសរបស់ <embed> tag

 - src : ជាទីតាំងរបស់ file ែដលយកមកេរបើ
 - controls : បញាជ ក់ពីទំរង់របស់ form ែដលរតូវបងាហ ញែដលវាមានតំៃលដូចខាងេរកាម៖ 
console, small console, playbutton, pausebutton, stopbutton, volumelevel

 - height :  សរមាប់កំណត់កំពស់េពលបងាហ ញេនៅេលើេគហទំព័រ
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 - width : សរមាប់កំណត់របែវងទទឹងេពលបងាហ ញេនៅេលើេគហទំព័រ
 -  autostart :  រតូវបានេរបើសរមាប់កំណត់ឲយេលងេដាយសវ័យរបវតតិរបសិនេបើវា   

    មានតំៃលេសមើ true

 - loop : រតូវបានេរបើសរមាប់កំណត់ចំនួនដងៃនេលង របសិនេបើេយើងចង់ឲយ
   េលងរហូត សូមឲយ loop = true

 - align : សរមាប់កំណត់ទីតាំងែដលរតូវេចញ (Left | Right | center)

ឧទាហរណ៍៖ embed.html

 <embed height=”70px” width=”200px” src=”708.mp3” /> 

១.៤. ការភាប់តំណសេម្លងេដាយេ្របើ ១.៤. ការភាប់តំណសេម្លងេដាយេ្របើ HREF

 <a href="a.mp3">Click here to play the sound</a>

េពលែដលេយើងចុចេលើ Link វានឹងេបើកកមម វិធីែដល Associated ជាមួយវាេហើយ play នូវ file 

ែដលរតូវ Link េនាះ។

២ ការេ្របើ្របាស់សេម្លងនិងវីេដអូ

ជាទូេទៅរបេភទ video ែដលេគេរបើកនុងេគហទំព័រមានដូចជា៖

្របេភទ ្របេភទ File អត្ថន័យអត្ថន័យ
.mov, qt Quick time movie
.mpeg, .mpg MPEG Movie

លទធផល 
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 .avi Autio-Video Interleaved

ទំរង់ទូេទៅ៖ទំរង់ទូេទៅ៖
 <embed src=”sound url”
  controls=”form”
  height=”n”
  width=”n”
  autostart=”true|false”
  loop=”n|true”
  align=”left|center|right”
 />

ឧទាហរណ៍៖ video.html 
 
 <embed src=”vdo.mpg” width=”320” height=”240” />

លទធផល 
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៣. ការេ្របើ្របាស់ <Object> tag

 េយើងេរបើរបាស់ <object> element សរមាប់បញចូលនូវ file ជា image និង Flash 

amination។
ទំរង់ទូេទៅ៖ទំរង់ទូេទៅ៖

 DATA=URI (object data)
     ARCHIVE=CDATA (archive files)
     WIDTH=Length (object width)
     HEIGHT=Length (object height)
     NAME=CDATA (name for form submission)
     TYPE=ContentType (content-type of object)
 STANDBY=Text (message to show while loading)
     TABINDEX=Number (position in tabbing order)
     DECLARE (do not instantiate object)
     ALIGN=[ top | middle | bottom | left | right ] (object alignment)
     BORDER=Pixels (link border width)
     HSPACE=Pixels (horizontal gutter)
     VSPACE=Pixels (vertical gutter)

ឧទាហរណ៍៖ video.html

       <object width=”490” height=”80” data=”flash_bbu.swf”></object>

៤. ការបេង្កើតអក រមានចលនា <marquee> tag

 Marquee ជា element ែដលមានតួនាទីេធវើឲយអកសរមានចលនារត់កាត់េនៅេលើេគហទំព័រ 
របស់េយើង។ 

លទធផលលទធផល 
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ទំរង់ទូេទៅ៖ទំរង់ទូេទៅ៖

 <marquee behavior=”alternate|slide|alternate”
  direction=”left|right”
  loop=”n|infinite|-1”
  scrollamound=”n”
  scrolldelay=”n”
  width=”n”
  height=”n”
  hspace=”n”
  vspace=”n”
  align=”left|right”
  bgcolor=”color”
 >
  Scrolling Text
 </marquee>

ធាតុផ្ំសរបស់ <marquee> tag

Attribute អត្ថន័យអត្ថន័យ
behavior alternate: េធវើចលនាដល់រជុងមាខ ងេហើយវារតឡប់មករជុងមាខ ងេទៀត

scroll: េធវើចលនាដល់រជុងមាខ ងេទៀតវានឹងបងាហ ញេនៅរជុងេដើមវិញ 
េហើយវាេធវើចលនាបនត
slide: េពលវាេធវើចលនាដល់រជុងមាខ ងេទៀតវាឈប់ែតមតង

direction កំណត់ទិសេដៅៃនការចលនា
loop កំណត់ចំនួនដងឲយវាចលនា
scrollamount កំណត់ជំហានរបស់ៃនចលនាគិតជា pixel
scolldelay កំណត់រយៈេពលៃនចលនាមួយជំហានគិតជា miliseconds

width, height កំណត់ទំហំៃនកែនលងែដលរតូវបងាហ ញ
hspace, vspace កំណត់គំលាតៃនកែនលងរតូវបងាហ ញេទៅ element ដៃទេទៀត
align តំរឺមេដើមបីឲយ element អាច wrap វាបាន
bgcolor កំណត់ពណ៌ background
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 ឧទាហរណ៍៖ marquee.html

លទធផលលទធផល 

done....!!!

Web Programming_Final_3_edition.indd   95Web Programming_Final_3_edition.indd   95 8/13/2013   1:52:44 PM8/13/2013   1:52:44 PM



សា កលវិទយោ ល័យបៀលប យ មហា វិទយោ ល័យវិទយោ សា ស ្ត និងបច្ច កវិទយោ 

                  កា រសរសរកម្ម វិធីវប96

លំហាត់អនុវត្តន៍
១- ចូរបេង្កើតតារាង Invoice ដូចខាងេ្រកាម

Source:

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Invoice 2DWeb</title>
</head>
<body>
<center>
<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>    <td width="200" rowspan="2" valign="top"><img src="2dweb.jpg" 
width="220" /></td>
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    <td width="660" align="center"><font face="arial black" 
size="6px">2DWEB DIGITAL PRINTING</font></td>
    <td width="18"><font face="Khmer OS Muol Light" 
size="6px">វិក័យប្រត</font></td>
  </tr>  <tr>
    <td align="center"><font face="Khmer OS Content" 
size="4px">ផ្ទះេលខ៦២A ផ្លូវេលខ ២២៨ សងា្កត់បឹងសាឡាង ខណទួលេគាក 
រាជធានីភ្នំេពញ</font>  Tel : (855-23)987 700 / 012 29 10 27</td>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>  <tr>
    <td colspan="3" valign="top"><font face="Khmer OS System" 
size="4px">េយាងតាម </font>Order sheet Nº................................................
......................................................................................................................
..........</td>
    </tr>  <tr>
    <td colspan="3"><font size="4px" face="Khmer OS 
System">េឈាះអតិថិជន</font> Name:.................................................
.<font size="4px" face="Khmer OS System">អាសយដាន</font> Addre
ss:....................................................Tel :..................................</td>
    </tr>  <tr>
    <td colspan="3">
    <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr align="center" >
    <td width="5%"><font face="Khmer OS System" size="4px">ល.រ</
font></td>
    <td width="27%"><font face="Khmer OS System" size="4px">មុខទំនិញ</
font></td>
    <td width="17%"><font face="Khmer OS System" size="4px">ចំនួន</
font></td>
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    <td width="17%"><font face="Khmer OS System" size="4px">តំៃលរាយ</
font></td>
    <td width="16%"><font face="Khmer OS System" 
size="4px">គិតជា្របាក់</font></td>
    <td width="18%"><font face="Khmer OS System" size="4px">េផ ងៗ</
font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="33">&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="33">&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="33">&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
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    <td>&nbsp;</td>
  </tr>  <tr>
    <td height="33">&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>  <tr>
    <td height="33">&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>  <tr>
    <td height="33">&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>    </table>
    </td>    </tr>  <tr>
    <td colspan="3" align="right"><table width="459" border="1" cellspac-
ing="0" cellpadding="0">
      <tr>  <td width="151"><font size="4px" face="Khmer OS 
System">សរុប</font></td>
        <td width="141">&nbsp;</td>
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        <td width="159">&nbsp;</td>
      </tr>      <tr>
        <td><font face="Khmer OS System" size="4px">សងមុខ</font></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
      </tr>      <tr>
        <td><font face="Khmer OS System" size="4px">េនៅខ្វះ</font></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
      </tr>
    </table></td>
  </tr>  <tr>
    <td colspan="3" align="right"><font face="Khmer OS System" 
size="4px">ៃថ្ងទី..............ែខ..............ឆំា២០.........</font></td>
  </tr></table>
</center>
</body>
</html>

២- ចូរបេង្កើត Frameset េដាយ Combie បញ្ចូលគាដូចខាងេ្រកាម

Source :

<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>HTML Tag</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET rows="100,*,25" border="0">
 <FRAME SRC="header.html" noresize scrolling="no">
  <FRAMESET colS="210,*,200">
     <FRAME SRC="list_html_tags.html" NAME="main">
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     <FRAME SRC="comment_tag.html" NAME="list">
      <FRAME SRC="list_r.html" NAME="main">
  </FRAMESET>
 <FRAME SRC="footer.html">
</FRAMESET>
<noframes>
</noframes>
<body>
</body>
</HTML>

លទធផលលទធផល
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៣-  ចូរបេង្កើត Form ដូចខាងេ្រកាម 
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េមេរៀនទី១ 

េសចក្ដីេផ្ដើមៃន CSS

ជំពូកទី II

១. េតើ CSS ជាអ្វី? 

CSS  មកពីពាកយ Cascading Style Sheets េហើយ 

វាគឺជា Style Language មួយែដល េរបើ សរមាប់ 
រចនាបែនថមេទៅេលើLayout របស់ HTML។  

Cascading Style Sheets កនុងទំរង់កាត់េហៅថា 
CSS វាផតល់នូវការរគប់រគង េទៅេលើ Lay-

out និងការរចនាេទៅេលើេគហទំព័របានយា៉ងរស់រេ វីក។ តាមរយៈការេរបើរបាស់ CSS អនុញាញ តត
ឲេយើងេធវើការតុបែតងនូវអតថបទេអាយមានការ ទាក់ទាញយា៉ងខាល ំងដូចជាការដាក់និមមិតតសញ្
ញា ឬការដាក់ស៊ុំជុំ វិញជាេដើម គឺវាអាចេធវើ បានដូចេទៅ នឹងការតុបែតងេនៅកនុងទសសនាវដតីបងាហ ញ
ម៉ូតលបីអញចឹង។ ម៉យាងវិញេទៀត េរកៅពីការ រចនានូវអតថបទ េយើងក៏អាចេធវើការេរៀបចំរូបភាព
េទៅតាមទីតាំងែដលចង់បានយា៉ងរតឹមរតូវ ឬ ក៏អាចបេងកើតនូវកូេឡានជាមួយនឹងផាទ ំងពាណិជជក
មម រពមទាំងអាចដាក់ ពណ៌ដ៏រសស់សាអ ត គួបផសំជាមួយលកខណៈពិេសសជាេរចើនេទៅេលើអតថបទ
សំរាប់ ភាជ ប់េទៅកែនលងណាមួយេទៀត េនៅេពលែដលេយើងយក cursor េទៅដាក់េលើកែនលងេនាះ។ 
ដូចេចនះេហើយ សាត ប់េទៅហាក់ដូចជាមានការពិបាក និងសមុគសាម ញែមនេទ? តាមការពិត CSS 

គឺជាឧបករណ៍ដ៏សាមញញ និងងាយរសួលមួយសំរាប់អនកអភិវឌឍន៍េគហទំព័រ។

២. ដំេណើរការៃន CSS 

កនុងេពលេនះ ម៉ូត (Style) គឺជាកបួនចបាប់មួយសំរាប់េធវើការតុបែតងរតង់ចំនុចណាមួយៃនេគហទំព័រ 
ដូចេចនះេហើយ Style Sheet គឺជាបណតុ ំៃនមូ៉តអស់ទាំងេនាះ។ CSS េធវើការ ជាមួយ HTML ប៉ុែនត CSS 

មិនែមនជា  HTML េទ វាគឺជាភាសាពីរខុសរសលះពីគាន ។ HTML ផតល់នូវរចនាសមពន័ធ របស់ឯក
សារេដាយេរៀបចំនូវព័ត៌មានេទៅតាមែផនកេផសងៗដូចជា េសចកតីេផតើម (Header), កថាខណឌ  (Para-

graphs), បញជី (Lists) ជាេដើម ប៉ុែនត CSS វិញ គឺវាេធវើការេដាយផាទ ល់ (hand-in-hand) ជាមួយកម្
មវិធីេបើកេគហទំព័រេដើមបីេធវើេអាយ HTML មាន លកខណៈរសស់សាអ ត។
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ធមមតា ម៉ូតគឺជាកបួនចបាប់ ឬវិធីែដលរបាប់ដល់ Browser េអាយដឹងថារតូវេរជើសេ រីសនូវ Con-

tents ៃន tag របស់ HTML ឬ XHTML ណាមួយេអាយបានចបាស់ លាស់។ រាល់ Tags នីមួ
យៗែតងមាននូវផទុកនូវលកខណៈសមបតត ិ(Properties) របស់ ម៉ូតមួយចំនួន ែដលតំៃល (Value) 

របស់វាសំរាប់កំនត់េអាយ Broswer ថាេតើរតូវ កំនត់និងេធវើដូចេមតចេទៅេលើ Tags នីមួយៗ។ េគមានក្
បួនចបាប់កនុងការកំនត់តំៃល (Value) ជាក់លាក់ណាមួយេទៅេអាយ  Properties នីមួយៗរបស់ Tag។
ជាឧទាហរណ៍ភាគេរចើនៃន Tag ែតងែតមានផទុកនូវ Color property ឬក ៏fonts, line spacing, 

margins, borders, sound volume, voice ជាេដើម។

៣. ជំនាន់ៃន CSS

CSS មានពីរជំនាន់ គឺ CSS 2 និង CSS 3  ។  CSS 2 ជាជំនាន់ែដលរតូវបានជាទូេទៅេនៅ កនុងេគហទំព័រ 
រីឯ CSS 3 ជាជំនាន់ថមីែដលបេងកើតមកេដើមបីបែនតមៃនការបេងកើតរូបភាពមានចលនាេនៅកនុងេគហទំព័រ 
(Animation) េដាយពំុចាំបាច់េរបើ JavaScript, jQuery ឬ Adobe Flash េនាះេឡើយ ។ ចំេពាះេម
េរៀនេយើងអាចសិសសេដាយខលួនបានតាមរយៈេគហទំព័រ http://www.w3schools.com

៤.  ែស្វងយល់ពី CSS ក្នុងការ រចនា េគហទំព័រ 

កនុងការ រចនា វុិបសាយត៍  – CSS គឺជា ចំនុចដ៏សំខាន់បំផុត ែដល មិនអាចខវះ បាន រាល់េពល 
និយាយពីការេលង Style និង េធវើ ឲយវុិបសាយមាន ការទាក់ទាញ។ េយើងអាច ែសវងយល់ ពី CSS  
តាមនិយមន័យ ដូចខាងេរកាម៖ 

-  ជារចនាបទ (Styles) សរមាប់កំណត់ ពីរេបៀប បងាហ ញ ពី ធាតុ របស់ HTML

- រាល់ការរចនា រតូវបានេរបើរបាស់េដាយ Style Sheets

- ការរចនារតូវបាន បញចូល េទៅកនុង HTML េដើមបីេដាះរសាយ
- External Style Sheets អាចរកសាទុកការងារ ជាេរចើន
- External Style Sheets រតូវបាន រកសាទុកេនៅកនុង File *.css

- ការរចនា ជាេរចើន រតូវបាន កំណត់េទៅកនុងកែនលងែតមួយ ឬេរចើន។

ក. ការដាក់បញ្ចូល ក. ការដាក់បញ្ចូល CSS េទៅក្នុងេទៅក្នុង HTML Document

 HTML tags រតូវបាន េរៀបចំ េដើមបី កំណត់ មាតិកា (content) ៃនឯកសារនីមួយៗ។ វារតូវបាន 
េគេហៅថា៖ "This is a header", "This is a paragraph", "This is a table" េដាយ ការេរបើរបាស់ 
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tags ដូចជា <h1>, <p>, <table>,… ជាេដើម។ េលាកអនកអាចដាក់បញចូល CSS របស់អនកេទៅកនុង 
HTML Document េដាយេនៅកនុង Header េដាយរគាន់ែតបញាជ ក់លកខណៈបែនថមនូវ តួអកសរ ព័ណ៌  
រូបភាព ទំហំ និងៃផទខាងេរកាយៃន HTML Tag េហើយេយើងអាចេធវើការេរជើសេ រីសទំរងៃនការសរេសរ
ដូចខាងេរកាម៖
 ១. In-line (the attribute style)

 ២. Internal (the tag style)

 ៣. External (link to a style sheet)

ខ. Style Sheets អាចរក ទុក នូវការងារេ្រចើនអាចរក ទុក នូវការងារេ្រចើន

 Style Sheets កំណត់ពីររេបៀប 
ែដលធាតុ របស់ HTML រតូវបងាហ ញ ដូចជា 
tag font និង attribute របស់ពណ៌េនៅកនុង 
HTML 3.2។ Styles ជាទរមង់ធមមតា សរមាប់ 
រកសាទុក File CSS ខាងេរកៅ (External)។ 
Style Sheets ខាងេរកៅ អាចឲយ េលាកអនក 
េធវើការ ផាល ស់បតូរ នូវ រូបរាង (appearance) និង Layout នូវរាល់ទំព័រ កនុងេគហទំព័ររបស់ អនក េដាយ 
ការែក ែរបឯកសារ  CSS ែតមួយគត់។
 CSS រតូវបាន េរបើ របាស់ ជាចំាបាច់ េនៅកនុង ការរចនា វុិបសាយនីមួយៗ ពីេរពាះ វាអនុញាញ ត 
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ឲយ   Developer ងាយរសួល កនង ការ រតួតពិនិតយ េមើល Style និង Layout របស់ទំព័រនានាជាេរចើន 
កនុងទំរង់ែតមួយ (ដួចគាន  រតង់ Header និង Footer ជាេដើម)។ ដូចេនះ  Web Developer 
អាច កំណត់ Style សរមាប់ធាតុ របស់ HTML និង Apply វាេទៅជាទំព័រវុិបសាយត៍ មួយចំនួន 
េផសងេទៀ តបាន េដាយ ងាយ។ េដើមបី បេងកើត នូវ ការផាល ស់ បតូរ ជាទូេទៅ េនាះ េលាកអនក រតួវផាល ស់បតូរ  Style 

និងរាល់ធាតុ េនៅកនុងវុិបសាយត៍ ែដលរតូវែក េដាយ សវ័យ របវតតិ។ 

គ. ការដាក់គ. ការដាក ់Styles ជាេ្រចើន េទៅក្នុង កែន្លង ែតមួយជាេ្រចើន េទៅក្នុង កែន្លង ែតមួយ 

 Style Sheets អនុញាញ ត ឲយរកសាទុក ការកំណត់  Style  កនុង មេធយាបាយ េផសងៗគាន ។ Styles 
អាចរតូវ បាន កំណត់ ធាតុ ែតមួយរបស់ HTML េទៅកនុងធាតុ  <head> ៃនទំព័រ HTML ឬ External 
ៃន File CSS។ External Style Sheets អាចរតូវ បាន កំណត់ េទៅ កនុង ឯកសារ របស់ HTML ែតមួយ។
 េតើអវីែដល Style រតូវបាន េរបើរបាស់ េដើមបីកំណត់ Style េរចើនជាងមួយ ែដលរតូវបានកំណត់ 
សរមាប់ ធាតុ របស់ HTML?
 ជាទូេទៅ ការនិយាយ េយើងអាច និយាយថារាល់ styles ទាំងអស់អាចដាក់ “cascade” 
េទៅកនុង style sheets “virtual” ថមី តាមចបាប់ ែដល េលខចំនួន ៤ ជាអាទិភាពជាងេគគឺ៖

១. Browser Default

២. External Style Sheet

៣. Internal Style Sheet (កនុង tag <head>)

៤. Inline Style (កនុងធាតុ របស់ HTML)

៥.  ្របេភទៃន CSS 

 េយើងមានវិធី២យ៉ាងេដើមបីេរបើរបាស ់CSS ជាមួយនឹង HTML:

     ៥.១ ការបេង្កើត   ៥.១ ការបេង្កើត CSS េដាយេ្របើ េដាយេ្របើ Internal (the tag style) 

 េដើមបីបេងកើត CSS េយើងរតូវេរបើរបាស់ Tag Style (<style></style>) និងការកំណត់ 
ែតេទៅេលើ Attribute Style េនៅកនុង Tag HTML មានន័យថា គឺជាការសរងសរនូវ កូដ CSS កនុង 

File ជាមួយគាន នឹង HTML។ េគមានវិធីពីរយា៉ង៖

             a. ការេ្របើនូវ  ការេ្របើនូវ In-line ៃន  ៃន style attribute 

េយើងេរបើ Attribute Style េនៅកនុង Tag HTML។ វិធីសារសតេនះ Style CSS របស់េយើងកំណត់ 
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ែតេទៅេលើ Tag HTML ណាែដលេយើងបានេរបើ Attribute ែតបុ៉េណាណ ះ។ 
ទំរង់ទូេទៅទំរង់ទូេទៅ

 <tag style="property:value [; property:value] ..."> 

 tag អាចជា : p, div, span, a, table, tr, td, etc.

 property អាចជា  :
  background-color value : colorname or #hexvalue

  font-family value អាចជា : sans-serif, cursive, fantasy, etc

  font-size value អាចជា : number in pixels or percentage n%

ឧទាហរណ៍  
 <p style=“font-size: 10px”>For every inline style, God kills a kitten.</p>

                b). b). ការេ្របើតាម ការេ្របើតាម style tag style tag 

 កំនត់តាមេឈាម ះរបស់ tag ជាការកំនត់េដាយយកេឈាម ះរបស់ tag។ ការេធវើែបប 
េនះរគប់ element ែដលេរបើ tag ែដលបានកំនត់េឈាម ះរបស់េយើងរគាន់ែតដាក់េឈាម ះ របស់ 
tag េហើយបនតេដាយ { } ។ មានន័យថា គឺជាការេសរេសរ CSS េដាយខចប់េនៅកនុង Selector 

ណាមួយរួចេហៅមកេរបើេនៅកនុង HTML Tag ។ រីឯការសរេសរ Embedded style គឺសរេសរេនៅកនុង 
សរេសរេនៅចេនាល ះ tag បិទ និងេបើក <style> ។

ទំរង់ទូេទៅទំរង់ទូេទៅ



Selector: គឺជាការកំណត់េឈាម ះសរមាប់េហៅយកកនុង HTML Tag ែដលេយើងចង់ ដាក់សាទ យឲយ 
េហើយេយើងក៏អាចបេងកើត Selector េដាយខលួនឯងបានែដរ។ 
Property: គឺជា Style Attribute េហើយវាមាន Value េដើមបីកំណត់េផសងៗ ដូចជា color, 

font-family ។
Value គឺជាតៃមលរបស់ Property ។ ឧទាហរណ៍ color: blue

h1    {color : blue; font-size:14px; }
Property  Value  Property Value

Selector    Declaration                     Declaration
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ឧទាហរណ៍  
 <style>

 p   {   

    font:14px Verdana, Geneva, sans-serif;

     color:#096;

   text-align:justify;   

  }

 </style>

 <body style="background-color: #FF0000;"> 

  <p>This is a red page</p> 

 </body>

     ៥.២ ការបេង្កើត ៥.២ ការបេង្កើត CSS េដាយេ្របើ េដាយេ្របើ External style sheetExternal style sheet

 External Style គឺជាការបេងកើត CSS េនៅ File ដាច់េដាយែឡកពី File HTML េហើយវាមាន 
extension .css ។ វិធីសារសតេនះគឺជាវិធីសារសតែដលេគេពញនិយមជាង េគេរពាះ Style CSS 

របស់េយើងែដលបេងកើតេនាះ េយើងអាចយកេទៅេរបើរគប់ Page ទាំងអស់របស់េយើង េដាយេយើងរគាន់
ែតេធវើការតភាជ ប់េទៅកាន់ CSS File េនាះេទៅេរបើ ែតបុ៉េណាណ ះ។ External Style ែចកេចញជាពីរ គឺ Link tag និង @Import ។

             a. ការេ្របើនូវ  ការេ្របើនូវ Link to a style sheet

 ការបេងកើត File HTML មួយែដលមានេឈាម ះ index.html និង File CSS ែដល 
មានេឈាម ះថា style.css។
ទំរង់ទូេទៅទំរង់ទូេទៅ

 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css_file_path" />

 រេបៀបតភាជ ប់េទៅកាន់ File CSS េដើមបីយកមកេរបើេនៅកនុង HTML Page 

 <html>

 <head> <title>Example</title>  

 <link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”style/style.css” />

 </head>
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 <body>
   ...............
   ...............
   ...............
 </body>

 </html>

 b. ការេ្របើនូវ ការេ្របើនូវ @import ក្នុង  ក្នុង style tag 

ទំរង់ទូេទៅទំរង់ទូេទៅ

 <style type=”text/css”>  

  @import url(css_path); 

 </style> 

ឧទាហរណ៍
Source : default.html
 <html>
   <head>
  <title>My document</title>
  <link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”style.css” />
   </head>
   <body>
  <h1>My first stylesheet</h1>
 <p> Build Bright University</p>
   </body>
 </html>

Source : style.css

 body 
 {
   background-color: #FF0000;
 }
 p { font-family:Verdana; font-size:18px; color:blue; } 

Web Programming_Final_3_edition.indd   109Web Programming_Final_3_edition.indd   109 8/13/2013   1:52:46 PM8/13/2013   1:52:46 PM



សា កលវិទយោ ល័យបៀលប យ មហា វិទយោ ល័យវិទយោ សា ស ្ត និងបច្ច កវិទយោ 

                  កា រសរសរកម្ម វិធីវប110

េមេរៀនទី២

លក្ខណៈទូេទៅៃន CSS

១. ការេ្របើ្របាស់ Comment េនៅក្នុង CSS

 Comment គឺេយើងេរបើេដើមបីពិព័ណ៌នាបែនថមេទៅកាន់ Code ែដលេយើងបានសរេសរសរមាប់ 
រំលឹកសរមាប់ៃថងេរកាយ និងវាផតល់ភាពងាយរសួលកនុងការែសវងរកទីតាំងៃនកូដផង ែដលេយើងេធវើការ
ែកែរបកូដេនៅេពលេរកាយ។ Comments មិនរតូវបានបកែរបេដាយ Interpreter េទ។
 /*This is a comment*/
 p
 {   
 font:14px Verdana, Geneva, sans-serif;
 color:#096;
 /*This is ab other comment*/
 text-align:justify; 

 }

២. ការេ្របើ្របាស់ HTML Tag Selector 

 េរបើ HTML Tag  Selector េដើមបីកំនត់នូវម៉ូតជាក់លាក់ណាមួយេទៅេអាយ HTML tag 

ែដលេរបើរបាស់កនុងេគហទំព័រ។ ឧទាហរណ៍ របសិនេបើចង់ដាក់រគប់ ចំនងេជើងកំ រិត២ (header level 

2) មានពណ៌រកហមេនាះេគសរេសរ៖ h2 {color: red;}  ដូចេចនះ រគប់ចំនងេជើងកំ រិត២ នឹងមានពណ៌ 
រកហមលុះរតាែតមានការរបកាសនូវម៉ូតថមីែដលជាន់ពីេលើម៉ូតេនះេទើបមានការផាល ស់បតូរ ។
ឧទាហរណ៍ៈ
<style type="text/css">

 h1 { color: #FF00FF; }

 h2 { color: #FF0000; text-align:center; }

 body { background-color:#CCCCCC;  }

</style>

 ............
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 <h1> Welcome</h1>

 <h2>to Build Bright University</h2>

លទធផលលទធផល

៣. ការកំណត់តាម Class Selector 

 ជាការកំនត់េដាយបេងកើតជា class (រកុម) ៃន style មួយ។ េដើមបីឲយ element 

ទទួល style ៃដលកំនត់េដាយ class មួយ កនុង open tag ៃន element រតូវេបើ attribute 

មួយេឈាម ះថា class និងកំនត់ value របស់វាេទៅតាម class ែដលរតូវការ។ េដើមបីបេងកើត class 

េយើងេរបើសញាញ  (.)  េនៅពីមុខេឈាម ះរបស់ Selector េដើមបីរបាប់េអាយ Browser ដឹងថាេនាះគឺជា 

Class selector បនាទ ប់មកបនតេដាយេឈាម ះ class និង {} ។ របសិនណា េបើអនកមិនចង់េអាយរគប់ 
tag បងាហ ញនូវម៉ូតដូចៗគាន  េនាះអនក នឹងរតូវការនូវ “Free agent selectors” ែដលរគប់ HTML tag 

អាចេហៅវាមកេរបើបាន េនាះគឺ class selectors ។
ទំរង់ទូេទៅ ទំរង់ទូេទៅ 

 .class_name {

  css_statements;

 }

ឧទាហរណ៍៖
 េយើងនឹង class ចំនួនពីរ ទី១ េរបើ Font Khmer OS ទំហំ 20px 

ទី២ េរបើ Font Time New  Roman ទំហំ 14px។
 <head>
 <style type=”text/css”>
 .kh{
 font-family:Khmer OS;
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 font-size:20px;
 }
 .en{
 font-family:Time New Roman;
 font-size:14px;
 }
 </style>
 </head>
 <body>

  <h1 class="kh"> ស្ួសតី </h2>

   <span class="kh"> សូមសាវ គមន៍មកកាន់ </span>
   <span class="en">  My Website</span>
   <span class="en">
   <a href=”http://www.bbu.edu.kh”> www.bbu.edu.kh</a> </span>
 </body>

ចំណំា៖ចំណំា៖ េដើមបីឲយ Browser អាចបងាហ ញជាអកសរែដលេរបើ Unicode  បានរតូវកំណត់នូវ     attri-

bute content របស់ថា

 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

លទធផលលទធផល
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៤. ការកំនត់តាម ID Selector

 ជាការកំនត់ឲយ element ណាមួយ េដាយយក id របស់ element  េនាះមកេរបើែត មតង 
េគេរបើសញាញ  # បនតេដាយ id និង{} ។ តាមការពិត ID Selector ក៏មិនខុសពី Class Selector េនាះ
ែដររគាន់ែតកបួនកនុងការសរេសរេដើមបីបេងកើតវាខុសគាន ។ 
ទំរង់ទូេទៅ ទំរង់ទូេទៅ 

 #element_id{

  css_statements;

 }

ឧទាហរណ៍ៈឧទាហរណ៍ៈ
 េយើងនឹងបេងកើតនូវផាទ ំងអតថបទសរមាប់ដាក់អកសរែខមរ មានៃផទខាងេរកាយពណ៍ របេផះ 
និងទំហំអកសរ១៤។
 <html>
 <head> <title>ID Sector</title>
     <meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8” />
 <style type="text/css">
 #kh_content{
 Background:#CCCCCC;
 Font-family:Khmer OS System;
 Font-size:18px;
 padding-left:10px;
 }
 </style> </head>
 <body>
 <div id="kh_content">

 អនកនឹងសិកាពីេមេរៀនដំបូង 
 វិធីសារសតថមីៗ និងវិធីសារសត
 េរបើញឹកញាប់កនុងការបេងកើត
 េវបសាយ
 </div>

 </body> </html>

លទធផលលទធផល

Web Programming_Final_3_edition.indd   113Web Programming_Final_3_edition.indd   113 8/13/2013   1:52:46 PM8/13/2013   1:52:46 PM



សា កលវិទយោ ល័យបៀលប យ មហា វិទយោ ល័យវិទយោ សា ស ្ត និងបច្ច កវិទយោ 

                  កា រសរសរកម្ម វិធីវប114

 ការេរបើ ID Selector ជាមួយនិង HTML tag គឺរគាន់ែតសរេសរបែនថម ID attribute 

និងេឈាម ះរបស់ ID selector េនាះេទៅកនុង HTML tag េដាយមិនចាំបាច់េរបើ សញាញ  # េនៅពីមុខខាង 
មុខេឈាម ះេទៀតេទ។
ឧទារហណ៍ៈ <div id=”header”>Chapter I…</div>

 ជាធមមតា ID Selector េគេរបើេនៅកនុងការកំនត់ែផនកភាគេរចើនៃនេគហទំព័រ ដូចជា Header, 

Content, footer ឬជាមួយែផនកណាមួយរបស់ Content ឬ Modules ដូចជា Search, Navigation, 

Advertisement រពមទាំងសំរាប់េរបើជាមួយធាតុណាមួយែដល េរបើជាមួយ JavaScript ជាេដើម។
ចំណំា៖ េយើងអាចកំណត់បានេរចើន tag, class, id កនុងេពលែតមួយបានការេរបើ  (,)។
ឧទាហរណ៍ៈ
<html>

<head><title>ID Sector</title>

<meta http-equiv=”Content-Type” 

content=”text/html; charset=utf-8” />

<style type=”text/css”>

h1,h2{

Background:#CCCCCC;

Font-family:Khmer OS Muol Light;

Font-size:20px;

color:blue;

}

.kh1,.kh2{

Font-family:Khmer Kep;

Font-size:16px;

color:green;

}

#en1,#en2{

Font-family:Verdana;

Font-size:14px;

font-weight:bold;

color:red;

}

</style>

</head>

<body>

 <h1>

ការកំណត់តាម HTML tag និង Sector 

 </h1>

 <div class=”kh1”>

ការេរបើរបាស់ Class Sector

</div>

<div class=”kh2”>

ការកំណត់េដាយបេងកើតជារកុម
</div>

<div id=”en2”>

  How to ID Sector

 </div>

</body>

</html>
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៥. លក្ខណៈ Inheritance (តគា)
៥.១៥.១. លក្ខណៈ លក្ខណៈ Inheritance រវាង រវាង tag និង និង tag

 េគេរបើវាសរមាប់ tag មួយែដលេនៅកនុង tag មួយេទៀត។
ទំរងទូេទៅទំរងទូេទៅ

 tag1Name ag2Name{
  css_statement
 }
  .............
 <tag1>
   <tag2>
   </tag2>

 </tag1>

ឧទាហរណ៍ៈ
 <html><head>
 <title>CSS Inheritance</title>
 <style>
 div p{
  font-size:18px;
  color:blue; }
 span p{
  font-size:24px;
  color:red; }
 p{
  font-size:26px;
  color:Green; }
 </style>
 </head>
 <body>
   <div> <p>Welcome to</p></div>
   <span><p> Build Bright Univesity </p></span>
   <p>Web Programming </p>
 </body></html>
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៥.២៥.២. លក្ខណៈ  លក្ខណៈ  Inheritance រវាង រវាង id និង និង tag

 េគេរបើវាេពលណាែដលមានបលុកពីេផសងគាន  ប៉ុនាម នេរបើេដាយ tag ែតមួយេហើយរគប់
ធាតុខាងកនុងដូចគាន ទាំងអស់។ ឧបមារអនកចង់េធវើកំណត់ style ៃនធាតុកនុងរបអប់េនាះ េផសងគាន  
េនាះអនករតូវកំណត់ id របស់ element  ដាក់ផទុកបលុកទាំងពីរេផសងគាន  េហើយអនកអាច េរបើលកខណៈ 
inheritance សរមាប់កំណត់ style ៃន tag នីមួយៗកនុងបលុកទាំងពីរេផសង គាន បាន។
ទំរងទូេទៅទំរងទូេទៅ

 #element_id tagName{
 Css_statement;
 }
 ............
 <tagName id=”element_id”>
   <tagName>
   </tagName>

 </tagName>

ឧទាហរណ៍ៈ
 <html><head>
 <title>CSS Inheritance</title>
 <style>
  #Box1 p{   border:solid 1px;  color:blue;  }
  #Box2 p{   background:#CCCCCC;  }

លទធផលលទធផល
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 </style>
 </head>
 <body>
   <div id="Box2"><p>Welcome</p></div>
   <div id="Box1"><p>Welcome</p></div>
 </body> 
 </html>

លទធផលលទធផល

៥.៣៥.៣. លក្ខណៈលក្ខណៈ Inheritance រវាង រវាង class និង និង tagName

 វាមានលកខណៈដូចេទៅនឹង inheritance ៃន id និង tag ែដរ។ style វានឹងកំណត់ ឲយ tag 

ណាែដលសថិតកនុង element ែដលមាន class ែដលបានបញាជ ក់ប៉ុេណាណ ះ។
ទំរងទូេទៅទី១ទំរងទូេទៅទី១

 .className tagName{
   Css_statements
 } 
  ..............
  <tag1 class=”className”>
   <tagName>
   </tagName>
 </tag1>
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 េគេ្របើវាេពលេយើងចង់បេង្កើត  េគេ្របើវាេពលេយើងចង់បេង្កើត class មួយស្រមាប់េ្របើែតក្នុង  មួយស្រមាប់េ្របើែតក្នុង tag ណាមួយបុ៉េណាោះ។ ណាមួយប៉ុេណាោះ។

ទំរងទូេទៅទី២ ទំរងទូេទៅទី២ 

 tagName.className{

   css_statement

 }

ឧទាហរណ៍ៈ
<html><head>

<title>CSS Inheritance</title>

 <style>

  div.bbu{   color:red; font-size:24px;  }

  span.bbu{ color:blue; font-size:16px; }

  </style>

</head>

<body>

  <div class="bbu">Class Name and Tag Name</div>

  <span class="bbu">Tag Name and Class Name</span>

</body>

</html>

លទធផលលទធផល
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េមេរៀនទី៣ 

ការកំណត់ទ្រមងេផ ងៗ 
(Formatiting)

១. ការកំណត់ Style ស្រមាប់អត្ថបទ

 Text properties េយើងេរបើសរមាប់េធវើការកំណត់េផសងៗេទៅេទៅេលើអកសរ េហើយ text 

properties មានដូចខាងេរកាម:

គុណនាមគុណនាម តៃម្លតៃម្ល ការពិពណ៌នាការពិពណ៌នា
font-family “font name” របេភទតួអកសរ
font-size 1,2,3,4,5,6,7,8.... ទំហំតួអកសរ
font-style normal, italic, oblique អកសរធមមតា អកសរេរទត អកសរឌិត
text-decoration underline, overline, line-

through, blink, none
បដូរតួរអកសរពីធំេទៅតូច រឺពីតូចមកធំ

text-transform capitalize, uppercase, low-
ercase, none

សរមាប់កំណត់ទំរង់របស់អកសរ 
color #rrggbb សរមាប់ដាក់ពណ៌ឱយអកសរ
text-align center, left, rgith, justify សរមាប់កំណត់ៃនការបងាហ ញរបស់អកសរ 
text-indent n pixel សរមាប់កំណត់គំលាតៃនការចូលេដើមបនាទ ត់
line-height n pixel សរមាប់កំណត់គំលាតពីមួយបនាទ ត់េទៅមួយបនាទ ត់
letter-spacing n pixel សរមាបក់ណំតគ់លំាតពមីយួតអួកសរេទៅមួយតអួកសរ
word-spacing n pixel សរមាបក់ណំតគ់លំាតពពីាកយមយួេទៅពាកយមួយេទៀត

២. ការកំណត់ Link (តំណភាប់)

 េនៅកនុង CSS េយើងអាចកំណត់ style េទៅឲយ link េទៅតាមតំរូវការែដលេយើងចង់បាន េហើយ 
CSS properties ែដលេគេពញនិយមេរបើគឺ text-decoration។
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ទំរងទូេទៅទំរងទូេទៅ

 a:link{
   color:green;
   textdecoration=none;
  }
 a:visited{
   color:red;
   textdecoration=none;
 }
 a:active{
   color:blue;
   textdecoration=none;
 }
 a:hover{
   color:black;
   textdecoration=overline;
 }

ឧទាហរណ៍ៈ
 a:link {text-decoration:none;}

 a:visited {text-decoration:none;}

 a:hover {text-decoration:underline;}

 a:active {text-decoration:underline;}

សំគាលសំគាល ់

a:link ជា link ធមមតាវាេកើតេឡើងេនៅេពលែដលមិនទាន់បានចូលទសសនា
a:visited េកើតេឡើងេនៅេពលែដលlink រតូវបានចូលទសសនា 
a:hover េកើតេឡើងេនៅេពលែដលLink មាន Mouse េនៅពីេលើ 
a:active េកើតេឡើងេនៅេពល link កំពុងចុច

៣. ការកំណត់ៃផ្ទខាងេ្រកាយ (Background Properties)

 Background properties េយើងេរបើេដើមបីកំណត់ៃផទខាងេរកាយេទៅឲយធាតុណាមួយ 
ែដលេយើងចង់បានេហើយ background properties មានដូចខាងេរកាម:
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គុណនាមគុណនាម តៃម្លតៃម្ល ការពិពណ៌នាការពិពណ៌នា
background-color color_code, color_name សរមាប់កំណត់ពណ៌េទៅឲយធាតុណាមួយ
background-image url(‘flower.gif ’) សរមាប់កំណត់ៃផទ ខាងេរកាយៃនធាតុ ណាមួយ 

ជារូបភាព
background-repeat repeat, no-repeat, 

repeat-x, repeat-y
សរមាបក់ណំតៃ់នការបងាហ ញរបសរ់បូភាពែដល  
េយើងបានដាកជ់ាៃផទខាងេរកាយេទៅឲយធាតុណាមួយ

background-posi-
tion

center, left, right, top, 
buttom;

េរបើេដើមបីកំណត់ទីតាំងរបស់រូបភាពែដលេយើង 
បានកំណត់ េធវើជាៃផទខាងេរកាយ។

៤. ការកំណត់គំលាតខាងេ្រកៅ (Margin and Padding)

៤.១. ការកំណត់នូវ  ៤.១. ការកំណត់នូវ  Margin ជំុវិញ ជំុវិញ Element 

 margin គឺជាចំនួនរបស់ Transparent space ែដលសថិតេនៅចេនាល ះរវាង element  
មួយេទៅ element  មួយេទៀតែដលបែនថមេនៅខាងេរកៅពីេលើ padding ឬក៏ border។ 
 Margin property គឺរតូវបានេគេរបើេដើមបីកំណត់គំលាតខាងេរកៅៃនបលុកណាមួយ។

គុណនាមគុណនាម តៃម្លតៃម្ល ការពិពណ៌នាការពិពណ៌នា
margin-left n pixel កំណត់គំលាតខាងេរកៅេនៅខាងេឆវង 
margin-right n pixel កំណត់គំលាតខាងេរកៅេនៅខាងសាត ំ 
margin-top n pixel កំណត់គំលាតខាងេរកៅេនៅខាងេលើ 
margin-bottom n pixel កំណត់គំលាតខាងេរកៅេនៅខាងេរកាម

ឧទាហរណ៍
<html>
<head><title>Margin Property</title>
 <meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8” />
 <style type=”text/css”>
 h1{
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 Background:#CCCCCC;
 Font-family:Khmer Kep;
 Font-size:20px;
 color:blue;
 }
 .warp{
 width:400px;
 border:1px solid #000;
 margin-left:10px;
 margin-right:10px;
 margin-top:20px;
 margin-bottom:20px;
 }
 </style>
 </head>
<body>

    <h1>ការកំណត់គំលាតខាងេរកៅ (Margin and Padding)</h1>

     <div class=”warp”> Margin property គឺរតូវបានេគេរបើេដើមបីកំណត់គំលាតខាងេរកៅ
 ៃនបលុកណាមួយ។</div>
</body>
</html>

លទធផលលទធផល
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 ៤.២. កា៤.២. កាការកំណត់ទំរង់ខ្លីក្នុងការេ្របើ្របាស់ ការកំណត់ទំរង់ខ្លីក្នុងការេ្របើ្របាស់ Margin Property
<html>
<head><title>Margin - Shorthand property</title> 
 <style>
 p
 { background-color:yellow; }
 p.margin { margin:100px 50px; }
 </style>
</head>
<body>
 <p>This is a paragraph with no specified margins.</p>
 <p class=”margin”>This is a paragraph with specified margins.</p>
</body>
</html>

លទធផលលទធផល

៤.៣. ការបែន្ថមនូវ ៤.៣. ការបែន្ថមនូវ Padding ជំុវិញ ជំុវិញ Element

 Padding គឺជាការបែនថមចេនាល ះលំហរបែនថមេនៅជំុវិញ conent   របស់ element មួយ 
ប៉ុែនតេនៅកនុង border។ អនកអាចេធវើីការផាល សបតូរនូវកំរាស់របស់ padding ។
 ទំរង់ទី១ទំរង់ទី១
 p {      padding:20px 10px 6px 10px; }   or
   top padding is 5px;
   right padding is 10px;
   bottom padding is 6px;
   left padding is 10px;
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 ទំរង់ទី២ ទំរង់ទី២
 p {      padding:20px 10px 6px; }   or
   top padding is 5px;
   right padding is 10px;
   bottom padding is 6px;

 ជាការកំណត់គំលាតខាងេរកៅ ែដលមានេនៅខាងេលើ ខាងេឆវង-សាត ំ  និងេរកាម
ឧទាហរណ៍ៈ
 #p3 { 
   padding:20px 30px 10px; 
   border:1px solid #000;
   background-color:#ccc;
   width:400px;
 }

 ជាការកំណត់គំលាតខាងេរកៅ ែដលមានេនៅខាងេលើ សាត ំ េរកាម និងេឆវង
ឧទាហរណ៍ៈ
 #p4 { 
  padding:30px 20px 10px 5px; 
  border:1px solid #000; 
  background-color:#CCC; 

  width:400px; } 

លទធផលលទធផល
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លទធផល លទធផល 

ទំរង់ទី៣ទំរង់ទី៣
 p {      padding:20px 10px; }   or
   top padding is 5px;
   right padding is 10px;

 ជាការកំណត់គំលាតខាងេរកៅ ែដលមានេនៅខាងល-េរកាម និងខាងេឆវង-សាត ំ
ឧទាហរណ៍ៈ
 #p2 {      
   padding:10px 30px;
   border:1px solid #000;
   background-color:#ccc; 
   width:400px;  }

លទធផលលទធផល 
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ទំរង់ទី៤ទំរង់ទី៤
 p {      padding:20px ; }  

ជាការកំណត់គំលាតខាងេរកៅ រួមមានទាំងេនៅខាងេលើ សាត ំ េរកាម និងេឆវង
ឧទាហរណ៍ៈ
 #p1 {      

   padding:20px; 

   border:1px solid #000; 

   background-color:#ccc; 

   width:400px; }  

លទធផលលទធផល
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Padding Property េគេរបើេដើមបីកំណត់គំលាតខាងកនុងៃនបលុកណាមួយ។

គុណនាមគុណនាម តៃម្លតៃម្ល ការពិពណ៌នាការពិពណ៌នា
padding-left n pixel កំណត់គំលាតខាងេរកៅេនៅខាងេឆវង 
padding-right n pixel កំណត់គំលាតខាងេរកៅេនៅខាងសាត ំ 
padding-top n pixel កំណត់គំលាតខាងេរកៅេនៅខាងេលើ 
padding-bottom n pixel កំណត់គំលាតខាងេរកៅេនៅខាងេរកាម

ឧទាហរណ៍
 .warp{
   width:400px;
   border:1px solid #0CC;
   margin:10px 5px 10px 5px;
   padding:5px;

  }

* ទរំងៃ់នការេរបើរបាស ់padding property គមឺានលកខណៈរសេដៀងេទៅនឹង margin property ែដរ។

៥. ការកំណត់កំរាស់ឲ  Border

 េយើងអាចបេងកើតនវូ Border េនៅជំុវញិធាតណុាមួយ េហើយបនាទ បម់កេធវើការកណំតន់វូករំាស់ 
រទងរ់ទាយ នងិពណរ៌បសវ់ា។ េដើមបកីណំតន់វូ border-style េយើងរតូវវាយ border-style:type 
ែដល Type គអឺាចមានតៃំល none, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset,  ឬ 
outset។

គុណនាមគុណនាម ការពិពណ៌នាការពិពណ៌នា

border-widthborder-width សរមាប់កំណត់កំរាស់ឲយ border

border-color border-color សរមាប់កំណត់ពណ៌េទៅឲយ border

border-style border-style 

សរមាប់កំណត់ style េទៅឲយ border ែដលមានដូចជា:
- none : គាម នបនាទ ត់
- solid : បនាទ ត់ធមមតា 
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border-style border-style 

- dotted : បនាទ ត់ចុចៗ 
- dashed :ទំរង់បនាទ ត់ដាច់ៗ 
- none : អត់មាន 
- double : បនាទ ត់ពីរជាន់ 
- groove : បនាទ ប់ផុសឧទាហរណ៍ទី១
- inset : កំណត់កំរាស់បនាទ ត់ 3D ខាងកនុង
- outset : កំណត់កំរាស់បនាទ ត់ 3D ខាងេរកៅ

ឧទាហរណ៍ទី១
 myBox{ myBox{

 width:300px; width:300px;

 height:30px; height:30px;

 border-width:2px; border-width:2px;

 border-color:#0C6; border-color:#0C6;

 border-style:solid;    border-style:solid;   

 }  } 

លទធផលលទធផល
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ឧទាហរណ៍ទី២ 
<html>

<head><title>Border Style</title>

<style>

p.none {border-style:none;}

p.dotted {border-style:dotted;}

p.dashed {border-style:dashed;}

p.solid {border-style:solid;}

p.double {border-style:double;}

p.groove {border-style:groove;}

p.ridge {border-style:ridge;}

p.inset {border-style:inset;}

p.outset {border-style:outset;}

p.hidden {border-style:hidden;}

</style>

</head>

<body>

<p class=”none”>No border.</p>

<p class=”dotted”>A dotted border.</p>

<p class=”dashed”>A dashed border.</p>

<p class=”solid”>A solid border.</p>

<p class=”double”>A double border.</p>

<p class=”groove”>A groove border.</p>

<p class=”ridge”>A ridge border.</p>

<p class=”inset”>An inset border.</p>

<p class=”outset”>An outset border.</p>

<p class=”hidden”>A hidden border.</p>

</body>

</html>
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លទធផលលទធផល

ឧទាហរណ៍ទី៣
<html><html>

<head><title>Border Style</title><head><title>Border Style</title>

 <style> <style>

 p.one  { p.one  {

 border-style:solid; border-style:solid;
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 border-width:5px; } border-width:5px; }

 p.two  { border-style:solid; p.two  { border-style:solid;

 border-width:medium; } border-width:medium; }

 p.three { p.three {

 border-style:solid; border-style:solid;

 border-width:1px;  } border-width:1px;  }

 p.red { p.red {

 border-style:solid; border-style:solid;

 border-color:red;  }  border-color:red;  } 

 p.green  { p.green  {

 border-style:solid; border-style:solid;

 border-color:#98bf21;  } border-color:#98bf21;  }

 p { border-top-style:dotted; p { border-top-style:dotted;

 border-right-style:solid; border-right-style:solid;

 border-bottom-style:dotted; border-bottom-style:dotted;

 border-left-style:solid; } border-left-style:solid; }

 </style> </style>

</head></head>

<body><body>

<p class=”one”>Some text.</p><p class=”one”>Some text.</p>

<p class=”two”>Some text.</p><p class=”two”>Some text.</p>

<p class=”three”>Some text.</p><p class=”three”>Some text.</p>

<p class=”red”>A solid red border</p><p class=”red”>A solid red border</p>

<p class=”green”>A solid green border</<p class=”green”>A solid green border</

p>p>

<p>2 different border styles.</p><p>2 different border styles.</p>

</body></body>

</html></html>

លទធផលលទធផល
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Margins, Padding, and Borders 

Box មាននូវ properties សំខាន់ៗចំនួនដូចជា៖
 - Padding : : ជាគំលាតរវាង content និង border របស់ content។
 - Border :  គឺជាបនាទ ត់ែដលគូសជុំ វិញរជុងរបស់ Box។ េយើងអាចកំណត់រជុងទាំងបួន 
និងរជុងនីមួយៗបាន។
 -   Background-color : គឺៃផទែដលសថិតេនៅកនុង Border រួមទាំង padding ផងែដរ។
 -  Margin : ជាគំលាតរវាង tag មួយេទៅ tag មួយេទៀត ដូចគំលាតខាងេលើ និង 
ខាងេរកាមរបស់ p tag។

៦. ការកំណត់កំណត់្របេភទ style េទៅឲ  List

 េនៅកនុង CSS េយើងេរបើ List properties េដើមបីកំណត់ និង ែកែរបលកខណៈេទៅឲយ List tag 

របស់ HTML ែដលមានពីរគឺ unordered lists និង ordered lists។

៦.១៦.១. List type

 list-style-type គឺជា property េរបើសរមាប់កំណត់របេភទ style េទៅឲយ List។ 
 Value របស់ វាមានដូចខាងេរកាម៖
    - circle :- circle : កំណត់ style ឲយ List រាងជារងវង់ 
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    - square :- square : កំណត់ style ឲយ ListList រាងជាកាេរ 
    - upper-roman : - upper-roman : កំណត់ stylestyle ឲយ List List ជាេលខរឺុមា៉ំង 
    - lower-alpha :- lower-alpha : កំណត់ stylestyle ឲយ List List ជាអកសរ 
    - េនៅមានជាេរចើនេទៀត...
ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍
<html><html>
<head><title>List Style</title><head><title>List Style</title>
<style><style>
 ul.a {list-style-type:circle;} ul.a {list-style-type:circle;}
 ul.b {list-style-type:square;} ul.b {list-style-type:square;}
 ol.c {list-style-type:upper-roman;} ol.c {list-style-type:upper-roman;}
 ol.d {list-style-type:lower-alpha;} ol.d {list-style-type:lower-alpha;}
</style></style>
</head></head>
<body><body>
<p>Example of unordered lists:</p><p>Example of unordered lists:</p>
 <ul class=”a”> <ul class=”a”>
   <li>Coffee</li>   <li>Coffee</li>
   <li>Tea</li>   <li>Tea</li>
   <li>Coca Cola</li>   <li>Coca Cola</li>
 </ul> <ul class=”b”> </ul> <ul class=”b”>
   <li>Coffee</li>   <li>Coffee</li>
   <li>Tea</li>   <li>Tea</li>
   <li>Coca Cola</li> </ul>   <li>Coca Cola</li> </ul>
<p>Example of ordered lists:</p><p>Example of ordered lists:</p>
 <ol class=”c”> <ol class=”c”>
   <li>Coffee</li>   <li>Coffee</li>
   <li>Tea</li>   <li>Tea</li>
   <li>Coca Cola</li>   <li>Coca Cola</li>
 </ol> <ol class=”d”> </ol> <ol class=”d”>
   <li>Coffee</li>   <li>Coffee</li>
   <li>Tea</li>   <li>Tea</li>
   <li>Co ca Cola</li> </ol>   <li>Co ca Cola</li> </ol>
</body></body>

</html></html>

លទធផលលទធផល
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៦.២៦.២.  Image List 

 list-style-image គឺជា property េរបើសរមាប់កំណត់ style េទៅឲយ unordered lists 

ជារូបភាព។
ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍
<html><html>
<head><head>
 <style> <style>
 ul ul
 { {
  list-style-type:none;  list-style-type:none;
  padding:0px;  padding:0px;
  margin:0px;  margin:0px;
 } }
 ul li ul li
 { {
  background-image:url(sqpurple.gif);  background-image:url(sqpurple.gif);
  background-repeat:no-repeat;  background-repeat:no-repeat;
  background-position:0px 5px;   background-position:0px 5px; 
  padding-left:14px;  padding-left:14px;
 } }
 </style> </style>
</head></head>
<body><body>
 <ul> <ul>
 <li>Coffee</li> <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li> <li>Tea</li>
 <li>Coca Cola</li> <li>Coca Cola</li>
 </ul> </ul>
</body></body>
</html></html>

Web Programming_Final_3_edition.indd   134Web Programming_Final_3_edition.indd   134 8/13/2013   1:52:49 PM8/13/2013   1:52:49 PM
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លទធផលលទធផល

៦.៣៦.៣.  ទំរង់ខ្លីរបស់ទំរង់ខ្លីរបស់ List propertiesList properties

ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍
<html><html>

<head><head>

 <style> <style>

 ul  ul 

 { {

  list-style:square url(“sqpurple.gif”);  list-style:square url(“sqpurple.gif”);

 } }

 </style> </style>

</head></head>

<body><body>

 <ul> <ul>

  <li>Coffee</li>  <li>Coffee</li>

  <li>Tea</li>  <li>Tea</li>

  <li>Coca Cola</li>  <li>Coca Cola</li>

 </ul> </ul>

</body></body>

</html></html>
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លទធផលលទធផល

៧. ការកំណត់កំរាស់ឲ  Table

 ជាមួយនឹង CSS េយើងអាចបេងកើតតារាងធមមតាមួយេដាយមានចំនួនជួរ (row) ៃន 
Cell។ ចំនួនរបស់ Cells េនៅកនុង row នីមួយៗ កំណត់នូវទំរងរូបរាងរបស់តារាងជាមុនសិន។ 
េនៅកនុងការកំណត់កំរាស់ឲយ Table នឹងេរៀនអំពីរេបៀបេរបើរបាស់ table សរមាប់េធវើជា Structure 
របស់ page េហើយេរបើរបាស់នូវ CSS សរមាប់រាល់ការ format text ទាំងអស់។

៧.១. ការបែន្ថមនូវស៊ុព័ន្ធជំុវិញ៧.១. ការបែន្ថមនូវស៊ុព័ន្ធជំុវិញ

ស៊ុំព័នធជុំ វិញជួយឲយអនកែចកឲយដាច់រវាងតារាង និងធាតុរបស់តារាង។ េដើមបីបេងកើតនូវស៊ុំព័នធជុំ វិញ 
table ដំបូង រតូវបេងកើត Table tag ជាមួយ attribute border េដាយកំណត់នូវចំនួន n ែដល 
n គឺជាកំរាស់របស់ស៊ុំគិតជា pixels។ តំៃល default របស់កំរាស់ស៊ុំគឺ 2 pixels។ េដើមបីបេងកើត
នូវស៊ុំព័នធជុំ វិញេដាយេរបើរបាស់ Style Sheet ជាមួយ table ឬ td ឬក៏ែផនកដៃទេទៀតរបស់ ta-

ble  ែដលេយើងចង់បេងកើតនូវស៊ុំ ជាមួយ border:value ែដល border គឺជា border property 
ែដលេយើងចង់បាន េហើយ value គឺជាតំៃលេយើងចង់បាន។
ឧទាហរណ៍
<html><html>
<head><head>
<style><style>
 table,th,td table,th,td
 { {
  border:1px solid black;  border:1px solid black;
 } }
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 </style> </style>
</head></head>
<body><body>
<table><table>
<tr><tr>
<th>Kith </th><th>Kith </th>
<th>Sophal</th><th>Sophal</th>
</tr></tr>
<tr><tr>
<td>Chea</td><td>Chea</td>
<td>Dara</td><td>Dara</td>
</tr></tr>
<tr><tr>
<td>Hong</td><td>Hong</td>
<td>Sokthy</td><td>Sokthy</td>
</tr></tr>
</table></table>
</body></body>
</html></html>

៧.២. ការផាសប្តូរពណ៌និង្របែវងរបស់ស៊ុព័ន្ធជំុវិញ៧.២. ការផាសប្តូរពណ៌និង្របែវងរបស់ស៊ុព័ន្ធជំុវិញ

ជាធមមតាពណ៌ស៊ុំព័នធជុំ វិញរបស់តារាង គឺវាទាញេចញពីពណ៌របស់ Background។ ការកំណត់របែវ
ងរបស់តារាងឲយអនកេដាយសវ័យរបវតតិេដាយាសារការគណនានូវរបែវងរបស់ធាតុែដលមានកនុងតារាង។ 
េពលខលះវាជាការសំខាន់កនុងការកំណត់នូវរបែវងសរមាប់ cell នីមួយៗ េហើយនឹងតារាងទាំងមូល េដើមបី
េជៀសវាងការមាននូវចេនាល ះលំហរេរចើនេពក។
ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍
<html><html>
<head> <title> Table Color & Width</title><head> <title> Table Color & Width</title>
<style><style>
 table, td, th table, td, th

លទធផលលទធផល
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 {   border:1px solid green; } {   border:1px solid green; }
 th { width:100px; th { width:100px;
 background-color:green; background-color:green;
 color:white; } color:white; }
 td { td {
 height:50px; height:50px;
 vertical-align:bottom; } vertical-align:bottom; }
</style></style>
</head></head>
<body><body>
<table><table>
<tr><tr>
<th>Firstname</th><th>Firstname</th>
<th>Lastname</th><th>Lastname</th>
<th>Savings</th><th>Savings</th>
</tr></tr>
<tr><tr>
<td>Peter</td><td>Peter</td>
<td>Griffin</td><td>Griffin</td>
<td>$100</td><td>$100</td>
</tr></tr>
<tr><tr>
<td>Lois</td><td>Lois</td>
<td>Griffin</td><td>Griffin</td>
<td>$150</td><td>$150</td>
</tr></tr>
<tr><tr>
<td>Joe</td><td>Joe</td>
<td>Swanson</td><td>Swanson</td>
<td>$300</td><td>$300</td>
</tr></tr>
<tr><tr>

<td>Cleveland</td><td>Cleveland</td>
<td>Brown</td><td>Brown</td>
<td>$250</td><td>$250</td>
</tr></tr>
</table></table>
</body></body>
</html></html>

លទធផលលទធផល
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៧.៣. ការកំណត់អក រេនៅចំកណា្ដល ៧.៣. ការកំណត់អក រេនៅចំកណា្ដល Page និងការ  និងការ Wrapping អត្តបទជំុវិញតារាង អត្តបទជំុវិញតារាង

េយើងអាចេធវើការតំរឹមអកសរ រូបភាព ឬ អតថបទឲយចំកណាត លទំព័រេនៅកនុង browser window 
េដាយេរបើនូវ attribute Align="Center" េនៅកនុង Table tag ន ិ ងេដើមបីកំណត់ចំកណាត លេដាយប្
េ រីរបាស់ CSS គឺ Width របស់ Table េដាយបែនថមជាមួយ margin-right:auto េទៅឲយ Table’s 

Style។
ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖
<!DOCTYPE html><!DOCTYPE html>
<html><html>
<head><title>Centering a Table on the page</title><head><title>Centering a Table on the page</title>
 <style> <style>
 table, td {border:none;} table, td {border:none;}
 .tcenter{  width:200px; .tcenter{  width:200px;
 margin-right:auto; margin-right:auto;
 margin-left:auto;   } margin-left:auto;   }
 .caption{ font-family:verdana; .caption{ font-family:verdana;
 font-size:14px; font-size:14px;
 font-style:italic; } font-style:italic; }
</style></style>
</head></head>
<body><body>
<table width=”400” border=”1” class=”tcenter”><table width=”400” border=”1” class=”tcenter”>
  <tr>    <td><img src=”2dweb.png” width=”200” /></td>  <tr>    <td><img src=”2dweb.png” width=”200” /></td>
  </tr>  <tr>  </tr>  <tr>
    <td class=”caption”>    <td class=”caption”>
Services : Database Programming, Database Design, Web Developer, Services : Database Programming, Database Design, Web Developer, 
Graphic Design Solution in IT,..</td>Graphic Design Solution in IT,..</td>
  </tr>  </tr>
</table></table>
</body></body>

</html></html>
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លទធផលលទធផល

ចំណាំ៖ ចំណាំ៖ ចំេពាះការតំរឹង tabletable ឲយចំកណាត ល PagePage េយើងក៏អាចេរបើរបាស់នូវ <center> tag<center> tag េដើម្
បីបិទេនៅជំុវិញទាំងមូលក៏បានែដរ។
      ការ WrappingWrapping អតថបទជុំ វិញតារាង ដូចេទៅនឹងវិធីសារសតែតមួយែដលអនកេធវើចំេពាះរូបភាព។ 
េនៅេពលមានលកខណៈសមុគសាម ញេរចើនកនុងបេចចកេទសកំណត់នូវេរគាង (Layout)  (Layout)  ការ wrap wrap អតតបទ
ជុំ វិញតារាងគឺជាជំនួយដល់ការភាជ ប់រូបភាពជាមួយនឹងអតថបទដ៏ែវង។
ឧទាហរណ៍ទី២៖
<!DOCTYPE html><!DOCTYPE html>
<html><html>
<head><head>
<title>Wrapping Text around a Table</title><title>Wrapping Text around a Table</title>
 <style> <style>
 h2{ font:bold 18px verdana; h2{ font:bold 18px verdana;
 white-space:nowrap; } white-space:nowrap; }
 .tcenter{  .tcenter{ float:rightfloat:right;
 width:200px; } width:200px; }
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 .caption{ font-family:verdana; .caption{ font-family:verdana;
 font-size:14px; font-size:14px;
 font-style:italic; } font-style:italic; }
 .text{  .text{ float:left;float:left;
 font-family:verdana; font-family:verdana;
 font-size:14px; font-size:14px;
 line-height:25px; } line-height:25px; }
 </style> </style>
</head></head>
<body><body>
<h2> What Do You Know About Build Bright University? </h2><h2> What Do You Know About Build Bright University? </h2>
<table width="390" border="0" class="text"><table width="390" border="0" class="text">
  <tr>    <td>Build Bright University (BBU) started as a non-profit organization   <tr>    <td>Build Bright University (BBU) started as a non-profit organization 
called Cambodia Youth Volunteer Organization (CYVO) found and led by H.E. Dr. In called Cambodia Youth Volunteer Organization (CYVO) found and led by H.E. Dr. In 
Viracheat in 1998 providing trainings to Cambodian young professionals in Business, Viracheat in 1998 providing trainings to Cambodian young professionals in Business, 
Management and English Language. From this humble beginning, it developed and Management and English Language. From this humble beginning, it developed and 
became Faculty of Management and Law (FML) in 2000 with additional areas in became Faculty of Management and Law (FML) in 2000 with additional areas in 
Accounting, Finance, Human Resource Management, Computer and Law. From FML Accounting, Finance, Human Resource Management, Computer and Law. From FML 
it has emerged to Build Bright University in 2002.</td>it has emerged to Build Bright University in 2002.</td>
  </tr>  </tr>
</table></table>

<table border="0" class="tcenter"><table border="0" class="tcenter">
  <tr>  <td><img src="2dweb.png" width="180" /></td>  <tr>  <td><img src="2dweb.png" width="180" /></td>
  </tr>  <tr>  </tr>  <tr>
    <td class="caption">Services :     Database Programming, Database Design,     <td class="caption">Services :     Database Programming, Database Design, 
Web Developer, Graphic Design Solution in IT,..</td>Web Developer, Graphic Design Solution in IT,..</td>
  </tr>  </tr>
</table></table>
</body></body>
</html></html>
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លទធផលលទធផល
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៨. CSS Page Layout

 CSS Page Layout មានពីររបេភទគឺ Absolute positioning និង Float ។ Absolute 

positioning គឺជាការដាក់ element មួយឲយេនៅទីតាំងណាមួយៃន page តាមរយៈការ កំណត់ចំនួន  
pixel។
Fixed Width គឺជាការកំណត់នូវទទឹងជាក់លាក់របស់ page េទាះបីជាទំហំរបស់ Browser ែរបរបួ
លយា៉ងណាក៏អវីៗែដលមានកនុង Page មិនរីករួមេទៅតាមការែរបរបួលេនាះេទ។ ចំេពាះទំហំ Screen 

800 x 600 េគែតងែតេរជើសេ រីសយកទំហំរបស់ Page 760px េដើមបី បនសល់កែនលងទំេនរខលះសរមាប់ 
Scroll bar និងែផនកេផសងៗៃន Browser។ ចំេពាះទំហំ Screen 1024 x 768 pixel េគែតងេរជើសយក 
950 pixel ។
Liquid  គឺជាការរចនាឲយែរបរបួលេទៅតាមទំហំរបស់ Browser វានឹងចេងអៀត រឺទូលាយ 
អារស័យេទៅតាមទំហំរបស់ Browser ។ 
Elastic គឺជាការចនាែដលកំណត់ទំហំរបស់ page េទៅតាមទំហំរបស់អកសរេដាយេរបើរបាស់ em 

សរមាប់កំណត់។ ដូចេនះេពលែដល user ពរងីកអកសរេនៅេលើ Browser េនាះទំហំ container       

នឹងែរបរបួលេទៅតាមទំហំរបស់អកសរបានយ៉ាងលអ។

លំហាត់អនុវត្តន៍

១- រេបៀបកំណត់អក រេនៅ ចំកណា្ដល ជាមួយ ១- រេបៀបកំណត់អក រេនៅ ចំកណា្ដល ជាមួយ CSS។

១- ចូរបេង្កើត Home Page េដាយេ្របើ HTML និង CSS។១- ចូរបេង្កើត Home Page េដាយេ្របើ HTML និង CSS។

២-  ចូរបេង្កើត ២-  ចូរបេង្កើត Layout Website ព័ត៌មានក្នុង្រសុក។ ព័ត៌មានក្នុង្រសុក។

៣- ចូរបេង្កើត Menu េដាយេ្របើ HTML និង CSS។៣- ចូរបេង្កើត Menu េដាយេ្របើ HTML និង CSS។
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Fixed

Liquid

Elastic
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145                  កា រសរសរកម្ម វិធីវប

HTML Source Order

banner

banner

banner
wrapper

sildebar

sildebar

sildebar

main content

main content

main content

CSS Layout

width : 760px

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

4

L

R

L

3

3

3

3

3

3
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HTML Source Order

banner

banner banner

column wrapper

left sildebar

left sildebar

rgiht sildebar

rgiht sildebar

main content

CSS Layout

1

1 1

1

2

2 2

2

L

L

L

R

R

3

3 4

banner

main content

3 3

4
4

5

5
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េមេរៀនទី១ 

ការែណនាំពី JavaScript

ជំពូកទី III

១. េតើ JavaScript ជាអ្វី?

 JavaScript ជា Client-side scripting language ែដលេគេរបើកនុង  ែដលេគេរបើកនុង Web Development 

ជាមួយនឹងភាសាជាមួយនឹងភាសា HTML, CSS េដើមបីបេងកើត េដើមបីបេងកើត  Web Page ឲយមានលកខណៈ រស់រេវីក  ឲយមានលកខណៈ រស់រេ វីក (Dynamic)។ 

េដើមបីេធវើការ េដើមបីេធវើការ Compile កូដរបស់វាេនាះេទ វាអាចដំេណើរការេលើ កូដរបស់វាេនាះេទ វាអាចដំេណើរការេលើ Browser ែតមតង។ ែតមតង។ JavaScript គឺគឺ
ជាភាសាដ៏មានរបជារបិយភាពមួយេនៅេលើរបព័នធអីុនធ័រណិត និងវាដំេណើរការេនៅេលើ ជាភាសាដ៏មានរបជារបិយភាពមួយេនៅេលើរបព័នធអីុនធ័រណិត និងវាដំេណើរការេនៅេលើ browsers 

ជាេរចើនដូចជា ជាេរចើនដូចជា Internet explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari និង  និង browsers ជាេរចើន ជាេរចើន 
េផសងេទៀត។េផសងេទៀត។

២. េតើ JavaScript អាចេធ្វើអ្វីបានខ្លះ?

 មានេគហទំព័ររាប់លាន បានេរបើភាសា មានេគហទំព័ររាប់លាន បានេរបើភាសា JavaScript េដើមបីបែនថមេធវើឲយេគហទំព័រមាន េដើមបីបែនថមេធវើឲយេគហទំព័រមាន 
ភាពទាក់ទាញពីសំណាក់អនកទសសនា។ កនុងការងារែដលេគែតងែតេរបើវាេរចើនជាងេគេនាះ គឺេរបើ ភាពទាក់ទាញពីសំណាក់អនកទសសនា។ កនុងការងារែដលេគែតងែតេរបើវាេរចើនជាងេគេនាះ គឺេរបើ 
េដើមបីដាក់លកខខ័ណឌ  េទៅេលើការបញជូលទិននន័យេនៅេលើ េដើមបីដាក់លកខខ័ណឌ  េទៅេលើការបញជូលទិននន័យេនៅេលើ Form និង ចាប់យកេឈាម ះ  និង ចាប់យកេឈាម ះ Browser ែដល ែដល 
អនកទសសនាកំពុងែតេរបើ។អនកទសសនាកំពុងែតេរបើ។

២. ១. តួនាទីរបស់ ២. ១. តួនាទីរបស់ JavaScript

  បេងកើតនូវ បេងកើតនូវ message box, input box, confirm box

     Validate នូវ នូវ Form field ដូចជាការពិនិតយ ដូចជាការពិនិតយ blank field

  េធវើការគណនាេធវើការគណនា
  បេងកើតនូវរូបភាពមានចលនា  បេងកើតនូវរូបភាពមានចលនា  (effects)

  បេងកើត បេងកើត Drop Down menu និងេរបើរបាស់នូវ  និងេរបើរបាស់នូវ Status bar 

២.២. េតើគួរសរេសរ  ២.២. េតើគួរសរេសរ  JavaScript េនៅកែន្លងណា? េនៅកែន្លងណា?

អាចសរេសរកូដ អាចសរេសរកូដ Javascript មានពីររេបៀប៖មានពីររេបៀប៖
  សរេសរផាទ ល់េនៅកនុងជាមួយ សរេសរផាទ ល់េនៅកនុងជាមួយ HTML file
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                  កា រសរសរកម្ម វិធីវប148

  សរេសរកូដដាច់េដាយែឡងពី សរេសរកូដដាច់េដាយែឡងពី HTML file

 អនកអាចសរេសរកូដ អនកអាចសរេសរកូដ Javascript េនៅកែនលងណាក៏បានឲយែតសថិតេនៅកនុង េនៅកែនលងណាក៏បានឲយែតសថិតេនៅកនុង HTML file រឺេនៅកនុង រឺេនៅកនុង
     The <HEAD> tags or

     The <BODY> tags

៣. ្របវត្តិៃន JavaScript

 រតូវបានបេងកើតេដាយ េលាក រតូវបានបេងកើតេដាយ េលាក Brendan Eich ែដលបំេរីការេនៅកនុងរកុមហ៊ុន ែដលបំេ រីការេនៅកនុងរកុមហ៊ុន Netscape។ ។ 
េដាយេឃើញពីផលវិបាកែដល េដាយេឃើញពីផលវិបាកែដល User រតូវរងចាំយា៉ងយូរេដាយសារែតកំហុស បនតិចបនទួចរបស់ពួកេគ។  រតូវរងចាំយា៉ងយូរេដាយសារែតកំហុស បនតិចបនទួចរបស់ពួកេគ។ 
ដូេចនះ រកុមហ៊ុនបានបេងកើតនូវ ដូេចនះ រកុមហ៊ុនបានបេងកើតនូវ Client script មួយេឈាម ះថា  មួយេឈាម ះថា live script េដើមបីេដាះរសាយនូវបញាហ េនះ។  េដើមបីេដាះរសាយនូវបញាហ េនះ។ 
េរកាមមករកុមហ៊ុនេរកាមមករកុមហ៊ុន Netscape បានសហការ ជាមួយនឹងបានសហការ ជាមួយនឹង Sum Microsystem កនុងការអភិវឌឍ  កនុងការអភិវឌឍ 
បែនថមេលើ បែនថមេលើ live script បានបតូរេឈាម ះេទៅជា បានបតូរេឈាម ះេទៅជា JavaScript វិញ។ បនាទ ប់មក  វិញ។ បនាទ ប់មក JavaScript 1.0 រតូវ  រតូវ 
បានដាក់ឲយបញចូលកនុងកមម វិធី បានដាក់ឲយបញចូលកនុងកមម វិធី Netscape Navigation 2.0 េនៅៃថងទី ៤ ែខ ឆនូ ឆាន ំ ១៩៩៥ ។ េនៅៃថងទី ៤ ែខ ឆនូ ឆាន ំ ១៩៩៥ ។ 

JavaScript 1.1 រតូវបានេចញកនុង រតូវបានេចញកនុង Netscape Navigation 3.0។ កនុងេពលេនះែដរ ។ កនុងេពលេនះែដរ Microsoft 

ក៏បានដាក់ឲយេរបើនូវ ក៏បានដាក់ឲយេរបើនូវ Internet Browser ដំបូងរបស់ខលួនេឈាម ះថា ដំបូងរបស់ខលួនេឈាម ះថា Internet Explorer 3.0 ។ ។ 
កនុងជំនាន់ដំបូងេនះកនុងជំនាន់ដំបូងេនះ Microsoft បេងកើតនូវ បេងកើតនូវ client Script របស់ខលួនេឈាម ះថារបស់ខលួនេឈាម ះថា Jscript 1.0។

៤. កម្មវិធីស្រមាប់សរេសកូដ JavaScript

 េយើងអាចបេងកើត េយើងអាចបេងកើត Javascript ដូចនឹង ដូចនឹង HTML អញជឹងគឺរគាន់ែតេរបើនូវអញជឹងគឺរគាន់ែតេរបើនូវ Text editor ដូចជា ដូចជា 
Notepad, Dreamweaver, Frontpage,.....។

៥. ការបេង្កើត JavaScript

៥.១. ការសរេសរភាសា ៥.១. ការសរេសរភាសា JavaScript េនៅក្នុង ទំព័រ  េនៅក្នុង ទំព័រ HTML  (Internal)

 េដើមបីសរេសរកូដេដើមបីសរេសរកូដ JavaScript JavaScript េនៅកនុងទំព័រេនៅកនុងទំព័រ HTMLHTML គឺេយើងេរបើរបាស់ គឺេយើងេរបើរបាស ់ tag  tag មួយែដល មួយែដល 
មានេឈាម ះថា មានេឈាម ះថា <script> </script><script> </script> និង រតូវេរបើ និង រតូវេរបើ attribute type=”text/javascript” attribute type=”text/javascript” ។ ។ 
គឺជាការដាក់កនុងដូក គឺជាការដាក់កនុងដូក JavaScriptJavaScript េនៅកនុងេនៅកនុង filefile ែតមួយជាមួយគាន នឹង ែតមួយជាមួយគាន នឹង file HTML file HTML េដាយេរបើនូវេដាយេរបើនូវ <script> 

tag េដើមបីសមាគ ល់ពី  េដើមបីសមាគ ល់ពី JavaScript កូដ។កូដ។
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 Syntax Syntax

    <script type=“text/javascript”><script type=“text/javascript”>

   statement;   statement;

  </script>   </script> 

ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍
<html><html>
 <head><title>First JavaScript Sample</title></head> <head><title>First JavaScript Sample</title></head>
 <body bgcolor=”yellow” text=”blue”> <body bgcolor=”yellow” text=”blue”>
  <script language = “JavaScript“ type=”text/javascript”>  <script language = “JavaScript“ type=”text/javascript”>
   document.write(“<h2>Welcome to the JavaScript  World!</h2>”);    document.write(“<h2>Welcome to the JavaScript  World!</h2>”); 
  </script>  </script>
 <font size=”+2”>This is just plain old HTML stuff. </font> <font size=”+2”>This is just plain old HTML stuff. </font>
 </body> </body>

 </html>  </html> 

document.writedocument.write គឺជាកូដរបស់  គឺជាកូដរបស់ JavaScript មួយែដលវាមាននាទីសរមាប់ឲយេយើងអាចសរេសរអតថមួយែដលវាមាននាទីសរមាប់ឲយេយើងអាចសរេសរអតថ
បទេផសងៗសរមាប់ បងាហ ញេនៅេលើ បទេផសងៗសរមាប់ បងាហ ញេនៅេលើ BrowserBrowser ។

៥.២. ការសរេសរកូដ ៥.២. ការសរេសរកូដ JavaScript េនៅខាងេ្រកៅ ទំព័រ  េនៅខាងេ្រកៅ ទំព័រ HTML (External)

 គឺជាដាក់កូដ គឺជាដាក់កូដ JavaScriptJavaScript េនៅ េនៅ ffile ដាច់េដាយែឡកពី ដាច់េដាយែឡកពី file HTMLfile HTML។ របសិនេបើអនកចង់ ។ របសិនេបើអនកចង់ 
ដំេណើរការកូដ ដំេណើរការកូដ JavaScript ដូចៗគាន េនៅេលើទំព័រេរចើន េដាយមិនមានការសរេសរកូដ ដែដលៗរគប់ទំព័រ ដូចៗគាន េនៅេលើទំព័រេរចើន េដាយមិនមានការសរេសរកូដ ដែដលៗរគប់ទំព័រ 
អនកអាចសរេសរកូដ អនកអាចសរេសរកូដ JavaScript ទាំងេនាះេនៅកនុង ទាំងេនាះេនៅកនុង file ដាច់េដាយែឡក មួយេដាយ ដាច់េដាយែឡក មួយេដាយ file េនាះមាន េនាះមាន 
extension .js ។ េដើមបី។ េដើមប ីlink កដូ កដូ JavaScript មកមក HTML file រតូវេរបើនវូ រតូវេរបើនវូ <script> tag ដចូខាងេរកាម៖ដចូខាងេរកាម៖
 Syntax Syntax

  <script src=“Path”>  </script>  <script src=“Path”>  </script>

ចំណំា៖ ចំណំា៖ 
េនៅកនុងេនៅកនុង file JavaScript មិនអាចមាន  មិនអាចមាន <script> បានេឡើយ។ ចំេពាះ ទំព័រណាមួយ េបើសិនជា បានេឡើយ។ ចំេពាះ ទំព័រណាមួយ េបើសិនជា 
ចង់េរបើរបាស់ ចង់េរបើរបាស់ JavaScript file េនាះ រតូវេរបើរបាស់  េនាះ រតូវេរបើរបាស់ tag <scripttag <script> េដាយមាន  េដាយមាន attribute srctribute src 
េហើយតំៃលរបស់ េហើយតំៃលរបស់ attribute src attribute src គឺជាការកំណត់នូវទីតាំងរបស់ គឺជាការកំណត់នូវទីតាំងរបស់ JavaScript fileJavaScript file។ ជាធមមតា។ ជាធមមតា file  file 

JavaScript JavaScript រតូវបាន រតូវបាន SaveSave កនុងទំរង់  កនុងទំរង់ Extension Extension *.js*.js 
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ឧទាហរណ៍ៈឧទាហរណ៍ៈ banner.jsbanner.js

<script language=”JavaScript” src=”javascriptfile.js”> </script><script language=”JavaScript” src=”javascriptfile.js”> </script>

ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖
<html><head><title>First JavaScript Sample</title><html><head><title>First JavaScript Sample</title>

            <script language = “JavaScript” src=”welcome.js”></script><script language = “JavaScript” src=”welcome.js”></script>

</head></head>

<body><body>

 <script language = “JavaScript”> <script language = “JavaScript”>

 document.write(“<body bgcolor=’yellow’ text=’blue’>”); document.write(“<body bgcolor=’yellow’ text=’blue’>”);

 document.write(“<font size=’+3’>This is just  plain old  HTML stuff. </font>”); document.write(“<font size=’+3’>This is just  plain old  HTML stuff. </font>”);

 </script> </script>

</body> </body> 

</html></html>

លទធផលលទធផល
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េមេរៀនទី២

មូលដាន្រគឹះៃន JavaScript

១. លក្ខណៈពិេសសរបស់ JavaScript

  Case SensitiveCase Sensitive រាល់េឈាម ះរបស់ រាល់េឈាម ះរបស់ VariableVariable គឺរបកាន់អកសរធំ រឺ តូច ។ គឺរបកាន់អកសរធំ រឺ តូច ។ 
   ឧទាហរណ៍   ឧទាហរណ៍ studentstudent ខុសពី ខុសពី VariableVariable េឈាម ះថា េឈាម ះថា StudentStudent។
  រាល់ការរបកាសរាល់ការរបកាស VariableVariable មិនមានការបញាជ ក់ពីរបេភទទិននន័យរបស់ មិនមានការបញាជ ក់ពីរបេភទទិននន័យរបស់ Variable Variable េនាះេទ។េនាះេទ។
  ចុងបញចប់ៃនចុងបញចប់ៃន Statement Statement រតូវដាក់ រតូវដាក់ semi-colon (;)semi-colon (;)

  រាល់បលុកៃនកូដរតូវដាក់កនុងសញាញ  { } ដូចជារាល់បលុកៃនកូដរតូវដាក់កនុងសញាញ  { } ដូចជា code blockcode block កនុងកនុង if statement, for if statement, for 

statement and function,…statement and function,…។ 

២. Comments

  JavaScript Comment គឺេគេរបើេដើមបីពិពណ៌នាកូដ  គឺេគេរបើេដើមបីពិពណ៌នាកូដ JavaScript របស់េយើង េដើមបីផតល់    របស់េយើង េដើមបីផតល់   
     ភា     ភាពងាយរសួល ដល់េយើងកនុងការេមើល និង េធវើការែកែរបេផសងៗ។ រាល់ ពងាយរសួល ដល់េយើងកនុងការេមើល និង េធវើការែកែរបេផសងៗ។ រាល់ Comment      

        ទាំងអស់ ទាំងអស់ Browse វាមិនចាត់ទុកថា ជាកូដរបស់វាមិនចាត់ទុកថា ជាកូដរបស់ JavaScript េនាះេទ។ េនាះេទ។
  Comments មានពីររបេភទគឺ៖មានពីររបេភទគឺ៖

  Single Line Comments: េរបើសរមាប់ពិព័ណ៌នាែតមួយបនាទ ត់េរបើសរមាប់ពិព័ណ៌នាែតមួយបនាទ ត់
  Multiline Comments: េរបើសរមាប់ការពិព័ណ៌នាេរចើនបនាទ ត់ េរបើសរមាប់ការពិព័ណ៌នាេរចើនបនាទ ត់

២.១. ២.១. Single Comment

 Single Comment េយើងេរបើសរមាប់ពិេយើងេរបើសរមាប់ពពិណ៌នាកូដរបស់េយើង របសិនេបើ ពណ៌នាកូដរបស់េយើង របសិនេបើ Comment របស់ របស់ 
េយើងមានែតមួយបនាទ ប់។ េដើមបី េយើងមានែតមួយបនាទ ប់។ េដើមបី Comment េយើងេរបើសញាញ  េយើងេរបើសញាញ  // ។
ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖
 <html><html>
 <head> <head>
 </head> </head>
 <body> <body>

Web Programming_Final_3_edition.indd   151Web Programming_Final_3_edition.indd   151 8/13/2013   1:52:52 PM8/13/2013   1:52:52 PM



សា កលវិទយោ ល័យបៀលប យ មហា វិទយោ ល័យវិទយោ សា ស ្ត និងបច្ច កវិទយោ 

                  កា រសរសរកម្ម វិធីវប152

 <script type=”text/javascript”> <script type=”text/javascript”>
 //Welcomte to JavaScript //Welcomte to JavaScript
 document.write(“Welcome to Build Brigth University”); document.write(“Welcome to Build Brigth University”);
 </script> </script>
 </body> </body>
 </html> </html>

២.២. ២.២. Multiline Comment

 េយើងេរបើ  េយើងេរបើ Multiline Comment េដើមបីពិពណ៌នាកូដែដលការពិពណ៌នារបស់េយើងមាន េដើមបីពិពណ៌នាកូដែដលការពិពណ៌នារបស់េយើងមាន 
េរចើនបនាទ ត់ ឬ េធវើការបិទកូដកុំឲយដំេណើរការជាេដើម។ េដើមបី េរចើនបនាទ ត់ ឬ េធវើការបិទកូដកុំឲយដំេណើរការជាេដើម។ េដើមបី Comment េយើងចាប់េផតើម េដាយសញាញ  េយើងចាប់េផតើម េដាយសញាញ  
/* និង បញចប់េដាយ សញាញ និង បញចប់េដាយ សញាញ  */ ។ ។
ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖
 <html> <html>
 <head> </head> <head> </head>
 <body> <body>
  <script type=”text/javascript”>  <script type=”text/javascript”>
  /* comment here  /* comment here
  Welcomte to JavaScript  Welcomte to JavaScript
  document.write(“Welcome to Build Brigth University”);  document.write(“Welcome to Build Brigth University”);
  */  */
  </script>  </script>
 </body> </body>
 </html> </html>

លទធផលលទធផល
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៣. ការេ្របើ្របាស់អ ត (Variables)

 Variable ជាអេថរែដលេគេរបើសរមាប់រកសាទុកតំៃលបេណាត ះអាសននណាមួយ រឺ ជាអេថរែដលេគេរបើសរមាប់រកសាទុកតំៃលបេណាត ះអាសននណាមួយ រឺ Reference 

េទៅកាន់ េទៅកាន់ Object ណាមួយ។  ណាមួយ។ 

៣.១.ការ្របកាសអ ត៣.១.ការ្របកាសអ ត

េដើមបីេធវើការរបកាសអញាញ តេនៅកនុង េដើមបីេធវើការរបកាសអញាញ តេនៅកនុង JavaScript គឺេយើងេរបើរបាស់ គឺេយើងេរបើរបាស់ var statement េនៅពី  េនៅពី 
មុខអញាញ តរបស់េយើង។មុខអញាញ តរបស់េយើង។
ទំរង់ទូេទៅទំរង់ទូេទៅ
   var  variable_Name;
  var  variable_Name = value; 

ចំណំាៈចំណំាៈ េយើងអាចរបកាសេដាយមិនចាំបាច់ផតល់តំៃលអីវក៏បានែដរ។ េហើយក៏អាចរបកាសអេថរបាន  េយើងអាចរបកាសេដាយមិនចាំបាច់ផតល់តំៃលអីវក៏បានែដរ។ េហើយក៏អាចរបកាសអេថរបាន 
េលើសពីមួយផងែដរកនុង េលើសពីមួយផងែដរកនុង Statement ែតមួយេដាយេរបើសញាញ   ែតមួយេដាយេរបើសញាញ  commas (,) េដើមបីខណឌ  េដើមបីខណឌ  Variable 

នីមួយៗ។នីមួយៗ។
  var variable1,variable2,variable3;

  var variable1=value1,variable2=value2;

៣.២. ច ប់ៃនការដាក់េឈាះអ ត៣.២. ច ប់ៃនការដាក់េឈាះអ ត

  េឈាម ះរបស់អញាញ ត គឺរបកាន់តួអកសរ  េឈាម ះរបស់អញាញ ត គឺរបកាន់តួអកសរ ( ( n និង និង N គឺខុសគាន )គឺខុសគាន )
       េឈាម ះរបស់អញាញ ត គឺរតូវែតចាប់េផតើមេដាយ អកសរ , សញាញ តេឈាម ះរបស់អញាញ ត គឺរតូវែតចាប់េផតើមេដាយ អកសរ , សញាញ ត unserscore ( _ ) ) ឬ សញាញ ត ឬ សញាញ ត 
   ដុលាល រ    ដុលាល រ ( $ ) ។
  េដើមបបញចូលតំៃលេទៅឲយ េដើមបបញចូលតំៃលេទៅឲយ Variable េយើងរគាន់ែតេរបើនូវសញាញ   េយើងរគាន់ែតេរបើនូវសញាញ  Assignment (=) 

        និងបញាជ ក់នូវេឈាម ះនិងបញាជ ក់នូវេឈាម ះ Variable និងតំៃលែដលរតូវបញចូល។ និងតំៃលែដលរតូវបញចូល។ 
        var  variable_name = value1; 

  េដើមបីទាញយកតំៃលពី េដើមបីទាញយកតំៃលពី Variable មួយេយើងរគាន់បញាជ ក់េឈាម ះរបស់ មួយេយើងរគាន់បញាជ ក់េឈាម ះរបស់ Variable 

                ជាការេរសច។ ជាការេរសច។ 
ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖
<script>
var num;var num;
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mum=10;mum=10;
 var variable_name  =  “Hello   World!”; var variable_name  =  “Hello   World!”;
 document.write(variable_name);  document.write(variable_name); 
document.write(num);document.write(num);
</script></script>

៣.៣. ទំលាប់ៃនការសរេសរេឈាះ ៣.៣. ទំលាប់ៃនការសរេសរេឈាះ Convention

  រាលត់តួបំងូរបស ់រាលត់តួបំងូរបស ់Variable រតូវែតេផតើមេដាយអកសរ រតូវែតេផតើមេដាយអកសរ Underscore (_) ឬ ឬ Dollar Sign ($)។
  តួបនតបនាទ ប់អាចជា អកសរ តួបនតបនាទ ប់អាចជា អកសរ Underscore (_), Dollar sign ($) ឬ អាចជាេលខក៏បាន។ឬ អាចជាេលខក៏បាន។
  រាល់រាល់ Variable មិនរតូវជាន់ជាមួយនឹងមិនរតូវជាន់ជាមួយនឹង Keyword, Reserved word របស់របស ់JavaScript 

៤. ្របេភទទិន្នន័យ Data Type

        របេភទទិននន័យគឺសំេដៅេទៅេលើរបេភទៃនតំៃលែដលអេថរបានផទុក។ េដើមបីេមើលរបេភទទិននន័យៃន        របេភទទិននន័យគឺសំេដៅេទៅេលើរបេភទៃនតំៃលែដលអេថរបានផទុក។ េដើមបីេមើលរបេភទទិននន័យៃន 

Variable មួយេគរតូវេរបើនូវ  មួយេគរតូវេរបើនូវ Keyword មួយេឈាម ះថាមួយេឈាម ះថា typeof ែដលមានរូបមនតដូចខាងេរកាម៖ែដលមានរូបមនតដូចខាងេរកាម៖
 String typeof (Variable_name); String typeof (Variable_name);

 var str=“Hello World!”; var str=“Hello World!”;

 var num1=50; var num1=50;

 document.write(typeof(str));  //string document.write(typeof(str));  //string

 document.write(typeof(num1));  //number  document.write(typeof(num1));  //number 

្របេភទទិន្នន័យសំខាន់ក្នុង ្របេភទទិន្នន័យសំខាន់ក្នុង JavaScript មានដូចជា៖ មានដូចជា៖

-   Underfined: ជារបេភទទិននន័យែដលតំណាងឲយ ជារបេភទទិននន័យែដលតំណាងឲយ Variable មួយែដលមិនទាន់បាន  មួយែដលមិនទាន់បាន 
 បញចូលតំៃលេទៅឲយ បញចូលតំៃលេទៅឲយ
-   Boolean: ជារបេភទទិននន័យែដលផទុកបានែតពីរតំៃលប៉ុេណាណ ះគឺជារបេភទទិននន័យែដលផទុកបានែតពីរតំៃលបុ៉េណាណ ះគឺ true និងនិង false

- String: - String: ជារបេភទទិននន័យជាអកសរជារបេភទទិននន័យជាអកសរ
- Number:- Number: ជារបេភទទិននន័យជាេលខ ែដលេយើងេធវើការគណនាបាន។ ជារបេភទទិននន័យជាេលខ ែដលេយើងេធវើការគណនាបាន។ 
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៥. Operator

 ជា  ជា symbol ែដលេគេរបើសរមាប់គណនា េរបៀបេធៀប និងឈាន ប់តកកៈែដលេគេរបើសរមាប់គណនា េរបៀបេធៀប និងឈាន ប់តកកៈ
៥.១.៥.១. Arithmetic Operator 

 គឺជារបមាណវិធីពីជគណិតសាមញញដូចជា បូក ដក គុណ ែចក។គឺជារបមាណវិធីពីជគណិតសាមញញដូចជា បូក ដក គុណ ែចក។

Symbol Meaning Example Result 
+ បូកបូក 5+3 8 

- ដក ដក 5-2 3 

* គុណ គុណ 5*3 15 

/ ែចក ែចក 5/3 1.5 

% ែចកយកសំណល់ ែចកយកសំណល់ 5%3 2 

++ បូកបែនថមមតងមួយ បូកបែនថមមតងមួយ 5++ 6 

-- ដកេចញមតងមួយ ដកេចញមតងមួយ 5-- 4 

+= បូកបែនថមនឹងចំនួនណាមួយ បូកបែនថមនឹងចំនួនណាមួយ 5+=4 9 

-= ដកេចញនឹងចំនួនណាមួយ ដកេចញនឹងចំនួនណាមួយ 5-=4 1 

៥.២. ៥.២. Comparative Operator 

 គឺជា គឺជា Operator ែដលេរបើសរមាប់ការេបៀបេធៀប។ រាល់ការេបៀបេធៀបវាែតងែតេបាះ តំៃលជា  ែដលេរបើសរមាប់ការេបៀបេធៀប។ រាល់ការេបៀបេធៀបវាែតងែតេបាះ តំៃលជា 
boolean សរមាប់ការពិនិតយលកខខណឌ ដូចខាងេរកាម៖ សរមាប់ការពិនិតយលកខខណឌ ដូចខាងេរកាម៖ 

Symbol Meaning Example Result 
== េសមើ េសមើ (equal) 5==3 False 

!= ខុសពី ខុសពី 5!=3 True 

< តូចជាង តូចជាង 5<3 False 

<= តូចជាងរឺេសមើ តូចជាងរឺេសមើ 5<=3 False 

> ធំជាង ធំជាង 5>3 True 

>= ធំជាងរឺេសមើ ធំជាងរឺេសមើ 5>=3 True 
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៥.៣. ៥.៣. Logical Operator 

 ជាឈាន ប់ែដលេគេរបើសរមាប់តកក វិជាជ ែដលមានតំៃលែត ជាឈាន ប់ែដលេគេរបើសរមាប់តកក វិជាជ ែដលមានតំៃលែត True និង និង False ប៉ុេណាណ ះ។  ប៉ុេណាណ ះ។ 
េយើងដឹងថា ឈាន ប់និង េយើងដឹងថា ឈាន ប់និង (&&) ពិតលុះរតាែតលកខណខណឌ ទាំងសងខាងពិតទាំងពីរ ចំៃនកឯឈាន ប់ រឺ ពិតលុះរតាែតលកខណខណឌ ទាំងសងខាងពិតទាំងពីរ ចំៃនកឯឈាន ប់ រឺ 
(||) ពិតកនុងករណីែដលលកខណខណឌ ណាមួយពិត។ ឈាន ប់មិនគឺ បរញាជ ស់ពីលកខណខណឌ  េបើលកខណ ពិតកនុងករណីែដលលកខណខណឌ ណាមួយពិត។ ឈាន ប់មិនគឺ បរញាជ ស់ពីលកខណខណឌ  េបើលកខណ 
ខណឌ ពិត ខណឌ ពិត (True) វានឹងកាល យជាមិនពិត វានឹងកាល យជាមិនពិត (False)។

Symbol Meaning Example Result 
&& ឈាន ប់និង ឈាន ប់និង (5 > 3)  &&  (5 !=3) True 

|| ឈាន ប់រឺ ឈាន ប់រឺ (5 < 3)  ||  (5 = 3) False 

! ឈាន ប់មិន ឈាន ប់មិន ! (5 < 3) True 

លំហាត់អនុវត្តលំហាត់អនុវត្ត

១. ចូរេធវើការគណនាពីជគណិតនូវចំនួនដូចខាងេរកាម េដាយបងាហ ញលទធផលៃនការគណនា១. ចូរេធវើការគណនាពីជគណិតនូវចំនួនដូចខាងេរកាម េដាយបងាហ ញលទធផលៃនការគណនា
 var x=10, y=20, z=”30”, s=”abc”, r ;
 r= x+y ; //……………………………
 r=x+z;  //……………………………
 r=x+s ;  //……………………………
 r=x+eval(z); //……………………………
 r=x+eval(s) ; //……………………………
 r=x++ ; //……………………………
 r=++y ; //……………………………
 r=x++ + ++y ; //……………………………

 r=--x-y-- ; //……………………………

២. ចូរេធវើការេរបៀបេធៀបនិងឈាន ប់មួយចំនួនដូចខាងេរកាម េដាយបងាហ ញថាលទធផល ២. ចូរេធវើការេរបៀបេធៀបនិងឈាន ប់មួយចំនួនដូចខាងេរកាម េដាយបងាហ ញថាលទធផល 
 True or False
 var a=50, b=8, c=100, m1, m2 ;
 a>b && b>c   //……………………………
 a>b && !(b>c)  //……………………………
 !(a>b && b>c)  //……………………………
 a>b || b>c   //……………………………
 !(a>b) || (b>c)  //……………………………
 m1 = a>b?b>c?c:b:a>c?c:a ; //……………………………
 m2 = a<b?b<c?c:b:a<c?c:a ; //………………………………
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េមេរៀនទី៣

Control Flow Statements
១. IF Statements 

 ជា ជា Statement ែដលបានេរបើសរមាប់រតួតពិនិតយេមើលលកខខណឌ ពិត ឬ មិនពិត។ ែដលបានេរបើសរមាប់រតួតពិនិតយេមើលលកខខណឌ ពិត ឬ មិនពិត។

១.១. ១.១. IF StatementIF Statement

 Syntax1: Syntax1:

    if(expression)if(expression)

  { Statement; }  { Statement; }

ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍
if(Day==“Friday”) {if(Day==“Friday”) {
 document.write(“Have a nice weekend!”); document.write(“Have a nice weekend!”);

 } }

១.២. ១.២. IF ... Else statementIF ... Else statement
 Syntax2: Syntax2:

  if(expression)if(expression)
  { Statement; }  { Statement; }
  Else  Else

  { Statement;}  { Statement;}

ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍
 if(Day==“Friday”){  if(Day==“Friday”){ 
  document.write(“Have a nice weekend!”);  document.write(“Have a nice weekend!”);
 } else { } else {

  document.write(“Good morning”).; }  document.write(“Good morning”).; }

១.៣. ១.៣. IF Else …Else if StatementIF Else …Else if Statement
 Syntax3: Syntax3:
    if(expression){if(expression){
   statements;   statements;
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 }else if(expression){ }else if(expression){
  statements;  statements;
 } }
  ……………………………..  ……………………………..
 else{ else{
  statements;  statements;
 } }

ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖
 
 <html> <html>
 <head> <head>
 </head> </head>
 <body> <body>
 <script type=”text/javascript”> <script type=”text/javascript”>
 var d = new Date() var d = new Date()
 var time = d.getHours() var time = d.getHours()
 if (time<10) { if (time<10) {
    document.write(“<b>Good morning</b>”);      document.write(“<b>Good morning</b>”);  
 } }
 else if (time>=10 && time<16) { else if (time>=10 && time<16) {
    document.write(“<b>Good day</b>”);    document.write(“<b>Good day</b>”);
  }  }
 else { else {
    document.write(“<b>Hello World!</b>”);    document.write(“<b>Hello World!</b>”);
 } }
 </script> </script>
 </body> </body>

 </html> </html>

លទធផលលទធផល

Good day 
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២. Switch Statements

 េយើងអាចេរបើនូវ េយើងអាចេរបើនូវ Switch Statement េដើមបីជំនួសឲយឲយការេរបើរបាស់នូវេដើមបីជំនួសឲយឲយការេរបើរបាស់នូវ IF រឺរឺ IF ....Else រឺរឺ IF 

....else if.....Statement      បាន។ េយើងរគាន់ែតវាយតំៃលេលើ បាន។ េយើងរគាន់ែតវាយតំៃលេលើ Expression មួយ េហើយេលាតេទៅកាន់មួយ េហើយេលាតេទៅកាន់ 

Statement ែដលបាន  ែដលបាន Label ជាមួយ ជាមួយ Case Clause ែដលរតូវគាន  នឹងតំៃលរបស់  ែដលរតូវគាន  នឹងតំៃលរបស់ Expression 

េនាះ។ េបើគាម ន េនាះ។ េបើគាម ន Case ណាមួយរតូវគាន េទ េនាះ  ណាមួយរតូវគាន េទ េនាះ Switch Statement នឹងេលាតេទៅកាន់ នឹងេលាតេទៅកាន់ Statement 

ែដល ែដល Label េដាយ េដាយ default។
ទំរង់ទូេទៅទំរង់ទូេទៅ
 switch(n) switch(n)
 { {
 case 1: case 1:
  execute code block 1  execute code block 1
 break; break;
 case 2: case 2:
  execute code block 2  execute code block 2
 break; break;
 default: default:
 code to be executed if n is different from case 1 and 2 code to be executed if n is different from case 1 and 2
 } }

  Expression : ជា  ជា variable expression ែដលរតូវពិភាកសា ែដលរតូវពិភាកសា
  Value : ជាតំៃលេថរែដលរតូវេផទៀងផាទ ត់នឹង  ជាតំៃលេថរែដលរតូវេផទៀងផាទ ត់នឹង expression

  Break : េរបើសរមាប់បិទការ  េរបើសរមាប់បិទការ execute របស់ របស់ Statement

  default: ជាពាកយសរមាប់កំណត់ឲយចាកេចញពី ជាពាកយសរមាប់កំណត់ឲយចាកេចញពី case នីមួយៗនីមួយៗ
ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖
  <html> <html>
 <head> <head>
 </head> </head>
 <body> <body>
 <script type=”text/javascript”> <script type=”text/javascript”>
 var d=new Date(); var d=new Date();
 var theDay=d.getDay(); var theDay=d.getDay();
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 switch (theDay) switch (theDay)
 { {
 case 5: case 5:
    document.write(“Finally Friday”);    document.write(“Finally Friday”);
 break; break;
 case 6: case 6:
  document.write(“Super Saturday”);  document.write(“Super Saturday”);
 break; break;
 case 0: case 0:
    document.write(“Sleepy Sunday”);    document.write(“Sleepy Sunday”);
 break; break;
 default: default:
  document.write(“I’m looking forward to this weekend!”);  document.write(“I’m looking forward to this weekend!”);
 } }
 </script> </script>
 </body> </body>

 </html> </html>

Finally Friday 

លទធផលលទធផល

៣. Loop Structure Statement

 Loop Structure StatementLoop Structure Statement រតូវបានេគេរបើនូវេពលែដលេលាកអនកចង់ឲយ  រតូវបានេគេរបើនូវេពលែដលេលាកអនកចង់ឲយ StatementStatement 
ណាមួយដំេណើរការដែដលរហូតដល់មតងេហើយមតងេទៀត េហើយឲយវាឈប់េនៅេពលលកខខណឌ ណាមួយ។ណាមួយដំេណើរការដែដលរហូតដល់មតងេហើយមតងេទៀត េហើយឲយវាឈប់េនៅេពលលកខខណឌ ណាមួយ។
Loop Structure Statement Loop Structure Statement មានដូចជា៖មានដូចជា៖
 -  - While Loop StatementWhile Loop Statement

 -  - Do......While Loop StatementDo......While Loop Statement

 -  - For Loop StatementFor Loop Statement

៣.១. េ្របើ្របាស់៣.១. េ្របើ្របាស ់While Loop StatementWhile Loop Statement

 ជា  ជា pre-test loop ែដលមានន័យថា វាេធវើការពិនិតយេលើលកខខណឌ មុននឹង  ែដលមានន័យថា វាេធវើការពិនិតយេលើលកខខណឌ មុននឹង Execute code 
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វាេធវើការវាេធវើការ Execute Statements មតងេហើយមតងេទៀត កាលណាមតងេហើយមតងេទៀត កាលណា Expression មានតំៃលពិត  មានតំៃលពិត (True)។
 Syntax: Syntax:

    while(expression){while(expression){

   statements;   statements;

  }  }

ឧទាហរណ៍ទី១៖ឧទាហរណ៍ទី១៖
var i=0;var i=0;
while(i<10){while(i<10){
document.write document.write 
(“ Number ” + i + “<br/>”)(“ Number ” + i + “<br/>”)
i++;i++;

}

លទធផលលទធផល
Number 0

Number 1

Number 2

Number 3

Number 4

Number 5

Number 6

Number 7

Number 8

Number 9
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ឧទាហរណ៍ទី២៖ ឧទាហរណ៍ទី២៖ 
 ឧបមាថាេលាកអនកចង់េរបើ  ឧបមាថាេលាកអនកចង់េរបើ while loop េដើមបីបេងកើតេចញជា  េដើមបីបេងកើតេចញជា Table ែដលមានែតមួយ  ែដលមានែតមួយ 
Row និង  និង 20 Columns ដូចខាងេរកាម៖ ដូចខាងេរកាម៖
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>While Loop Statement</title>
<h2>Creating Table with Loop</h2>
<script type=”text/javascript”>
var i=0;
var sum=0;
document.write(“<table border=1 bgcolor=pink><tr>”);
 while(i<=20){
  document.write(“<td><h3>”+i+”</h3></td>”);
  ++i;
  sum+=i;
 }
 document.write(“<tr></table>”);
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>

លទធផលលទធផល
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៣.២. ៣.២. Do While Loop StatementDo While Loop Statement

 ជា  ជា post-loop ែដលមានន័យថា វាេធវើការ  ែដលមានន័យថា វាេធវើការ Execute code មុន េហើយពិនិតយេលើលកខខណឌ  មុន េហើយពិនិតយេលើលកខខណឌ  
ជាេរកាយមានន័យថា ជាេរកាយមានន័យថា  Statement រតូវបាន  រតូវបាន Execute យា៉ងេហាចណាស់ក៏បានមតងែដរ។ យា៉ងេហាចណាស់ក៏បានមតងែដរ។ 
ចំេពាះការេរបើ ចំេពាះការេរបើ Do While Loop គឺវាមានលកខណៈរសេដៀងគាន េទៅនឹងការេរបើ គឺវាមានលកខណៈរសេដៀងគាន េទៅនឹងការេរបើ While Loop និង  និង 
For loop ែដរ ប៉ុែនតខុសគាន រតង់ថា  ែដរ ប៉ុែនតខុសគាន រតង់ថា Do While loop គឺអនុញាញ តិឲយ  គឺអនុញាញ តិឲយ Loop Statement ដំេណើរ  ដំេណើរ 
េហើយេទើបវាពិនិតយលកខខណឌ ជាេរកាយ។េហើយេទើបវាពិនិតយលកខខណឌ ជាេរកាយ។
 Syntax: Syntax:

  do{  do{

   statements;   statements;

  }   } 

  while(expression);   while(expression); 

ឧទាហរណ៍ទី១៖ឧទាហរណ៍ទី១៖
 <script><script>
 var i=0; var i=0;
 do{ do{
  document.write(“ Number ” + i + “<br/>”);  document.write(“ Number ” + i + “<br/>”);
  i++;  i++;
 } }
 while(i<10); while(i<10);
 </script> </script>

លទធផលលទធផល
 Number 0
 Number 1
 Number 2
 Number 3
 Number 4
 Number 5
 Number 6
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The number is 0
The number is 1
The number is 2

លទធផលលទធផល Number 7
 Number 8
 Number 9

ឧទាហរណ៍ទី២៖ឧទាហរណ៍ទី២៖
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Do While Loop Statement</title>
<h2>Creating Table with Loop</h2>
<script type=”text/javascript”>
var i=0;
var sum=0;
document.write(“<table border=1 bgcolor=yellow><tr>”);
 do{
  document.write(“<td><h3>”+i+”</h3></td>”);
  ++i;
  sum+=i;
 }
 while(i<=20);
 document.write(“<td><h3>Sum = “+sum+”</h3></td><tr></table>”);
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>

លទធផលលទធផល
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៣.៣. ៣.៣. For Loop StatementFor Loop Statement

 For Loop Statement ជា  ជា Loop Statement គឺវាដំេណើរការមតងេហើយមតងេទៀត  គឺវាដំេណើរការមតងេហើយមតងេទៀត 
រហូតដល់អស់លកខខណឌ មានន័យថា េបើលកខខណឌ េនៅែតពិត វាេនៅែតដំេណើរការ។ េហើយវាដូចេទៅនឹង រហូតដល់អស់លកខខណឌ មានន័យថា េបើលកខខណឌ េនៅែតពិត វាេនៅែតដំេណើរការ។ េហើយវាដូចេទៅនឹង 
While, Do while ែដរ ខុសរតង់ថាវា សរមួលដល់ការបេងកើត  ែដរ ខុសរតង់ថាវា សរមួលដល់ការបេងកើត Initialization, Condition, និង និង 
increment Statement។
 Syntax: Syntax:

  for(initialization,condition,increment_statement){  for(initialization,condition,increment_statement){

   statements;   statements;

  }   } 

ឧទាហរណ៍ទី១៖ឧទាហរណ៍ទី១៖
 <script> <script>
 for(i=1;i<=31;i++){ for(i=1;i<=31;i++){
 document.write(“Number : ”+ i+”<br>”); document.write(“Number : ”+ i+”<br>”);
 } }
 </script> </script>

លទធផលលទធផល
 Number : 1

 Number : 2

 Number : 3

 .........................

 Number : 29

 Number : 30

 Number : 31

ឧទាហរណ៍ទី២៖ឧទាហរណ៍ទី២៖
ឧបមាថាេលាកអនកចង់េរបើ ឧបមាថាេលាកអនកចង់េរបើ For loop េដើមបីបូកេលខេកើនមតង៣ រហូតដល់លកខខណឌ   េដើមបីបូកេលខេកើនមតង៣ រហូតដល់លកខខណឌ  
េទើបឈប់ដូចខាងេរកាម៖េទើបឈប់ដូចខាងេរកាម៖
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<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>For Loop Statement</title>
<h2>Using Loop Structure</h2>
 <script type=”text/javascript”>
 for(i=1;i<=20;i+=3){
  document.write(“Number <b>”+i+”</b><br>”);
 }
 </script>
</head>
<body>
</body>
</html>

លទធផលលទធផល

៣.៤. ការេ្របើ្របាស់៣.៤. ការេ្របើ្របាស ់LoopLoop ក្នុងក្នុង LoopLoop

 ឧទាហរណ៍ទី១៖ ឧទាហរណ៍ទី១៖ 
 ឧបមាថាេយើងចង់េបាះសញាញ ផាក យេទៅឲយ ឧបមាថាេយើងចង់េបាះសញាញ ផាក យេទៅឲយ Page ដូចខាងេរកាម៖ ដូចខាងេរកាម៖
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<!DOCTYPE html><!DOCTYPE html>
<html><html>
<head><head>
<title>Loop in Loop</title><title>Loop in Loop</title>
  <script type="text/javascript">  <script type="text/javascript">
  for(i=1;i<=10;i++)  for(i=1;i<=10;i++)
  {  {
   for(j=1;j<=i;j++)   for(j=1;j<=i;j++)
   {   {
    document.write(" * ");     document.write(" * "); 
   }   }
   document.write("<br>");   document.write("<br>");
  }  }
 </script> </script>
</head></head>
<body><body>
</body></body>

</html></html>

លទធផលលទធផល
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ឧទាហរណ៍ទី២ឧទាហរណ៍ទី២
<!DOCTYPE HTML><!DOCTYPE HTML>
<html><html>
<head><head>
  <title>Nesting Loop</title>  <title>Nesting Loop</title>
</head></head>
 <script> <script>
 var sout; var sout;
 sout = "<table border='1' width='300' cellspacing='0' cellpadding='3'>" sout = "<table border='1' width='300' cellspacing='0' cellpadding='3'>"
 for (i = 1; i <= 10; i++) { for (i = 1; i <= 10; i++) {
  sout = sout + "<tr>";  sout = sout + "<tr>";
  for (j = 1; j <= 10; j++) {  for (j = 1; j <= 10; j++) {
   sout = sout + "<td>" + i * j + "</td>";   sout = sout + "<td>" + i * j + "</td>";
  }  }
 sout = sout + "</tr>"; sout = sout + "</tr>";
 } }
 sout = sout + "</table>"; sout = sout + "</table>";
document.write (sout);document.write (sout);
</script></script>
<body><body>
</body></body>
</html></html>

លទធផលលទធផល
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៣.៥. ៣.៥. Break, Continue and Label ImplementationBreak, Continue and Label Implementation

 a. break statement a. break statement

 break statement មាននាទីសរមាប់បញចប់ដំេណើរការរបស់មាននាទីសរមាប់បញចប់ដំេណើរការរបស ់Loop េហើយដំេណើរ ការកូដេនៅ  េហើយដំេណើរ ការកូដេនៅ 
statement បនាទ ប់ ឬ មាននាទីសរមាប់ចាកេចញពី បនាទ ប់ ឬ មាននាទីសរមាប់ចាកេចញពី Loop។
ឧទាហរណ៍ទី១ឧទាហរណ៍ទី១
  <script type=”text/javascript”>  <script type=”text/javascript”>
  var i=0;  var i=0;
  for (i=0;i<=10;i++) {  for (i=0;i<=10;i++) {
    if (i==3)   {    break;     }    if (i==3)   {    break;     }
    document.write(“The number is “ + i);    document.write(“The number is “ + i);
    document.write(“<br />”);    document.write(“<br />”);
    }    }
 </script> </script>

លទធផល លទធផល 
The number is 0The number is 0
The number is 1The number is 1
The number is 2The number is 2

 b. Continue Statementb. Continue Statement

 Continue Statement គឺជាេរបើេដើមបីបញចប់ដំេណើរកូដេនៅកនុង គឺជាេរបើេដើមបីបញចប់ដំេណើរកូដេនៅកនុង Loop ែដលសថិតេនៅខាងេរកាម  ែដលសថិតេនៅខាងេរកាម  
វារួចេទៅដំេណើរការ វារួចេទៅដំេណើរការ Loop បនតេទៀត។បនតេទៀត។
ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖
 <script type=”text/javascript”> <script type=”text/javascript”>
 var i=0 var i=0
 for (i=0;i<=10;i++) { for (i=0;i<=10;i++) {
    if (i==3)  {    continue;    }    if (i==3)  {    continue;    }
    document.write(“The number is “ + i);    document.write(“The number is “ + i);
    document.write(“<br />”);    document.write(“<br />”);
   }   }
 </script> </script>
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លទធផលលទធផល
The number is 0The number is 0
The number is 1The number is 1
The number is 2The number is 2
The number is 4The number is 4
The number is 5The number is 5
The number is 6The number is 6
The number is 7The number is 7
The number is 8The number is 8
The number is 9The number is 9

The number is 10The number is 10

៤. Popup Box 

៤.១. ៤.១. Alert Alert BoxBox

            ជាធមមតាេគេរបើវាសរមាប់បងាហ ញព័ត៌មានេផសងៗដល់អនកទសសនា ែដលវាមានប៊ូតុង ជាធមមតាេគេរបើវាសរមាប់បងាហ ញព័ត៌មានេផសងៗដល់អនកទសសនា ែដលវាមានបូ៊តុង OK េដើមបី េដើមបី 
ឲយអនកទសសនាចុច។ឲយអនកទសសនាចុច។
ទំរង់ទូេទៅទំរង់ទូេទៅ
 alter(“sometext”);alter(“sometext”);

ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖
<html><html>
<head></head><head></head>
<body><body>
 <script> <script>
 var str=”Welcome to Build Bright University”; var str=”Welcome to Build Bright University”;
 alert(str); alert(str);
 </script> </script>
</body></body>
</html></html>

លទធផលលទធផល
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៤.២. ៤.២. Confirm BoxConfirm Box

     ជាធមមតាេគេរបើសរមាប់បញាជ ក់េទៅដល់អនកទសសនា េដើមបីេធវើការយល់រពមអវីមួយ។ ជាធមមតាេគេរបើសរមាប់បញាជ ក់េទៅដល់អនកទសសនា េដើមបីេធវើការយល់រពមអវីមួយ។ Confirm Box 

មានប៊ូតុងពីរគឺ ប៊ូតុង មានប៊ូតុងពីរគឺ ប៊ូតុង OK និង ប៊ូតុង និង ប៊ូតុង Cancel។
ទំរង់ទូេទៅទំរង់ទូេទៅ
 confirm(“sometext”); confirm(“sometext”);

ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖
<html><html>
<head><head>
 <script type=”text/javascript”> <script type=”text/javascript”>
  function show_confirm() {  function show_confirm() {
  var r=confirm(“Press a button”);  var r=confirm(“Press a button”);
   if (r==true)   {   if (r==true)   {
     alert(“You pressed OK!”);     alert(“You pressed OK!”);
     } else   {     } else   {
     alert(“You pressed Cancel!”);     alert(“You pressed Cancel!”);
    }    }
  }  }
 </script> </script>
 </head> </head>
 <body> <body>
<input type=”button” onClick=”show_confirm()” value=”Show confirm box” /><input type=”button” onClick=”show_confirm()” value=”Show confirm box” />
</body></body>
</html></html>

លទធផលលទធផល
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េមេរៀនទី៤

Function
១. រេបៀបបេង្កើត Function

                            ជាបណតុ ៃំន ជាបណតុ ៃំន Statements ែដលេយើងអាចេហៅវាមកេរបើបានរគបេ់ពលទាងំអស។់ែដលេយើងអាចេហៅវាមកេរបើបានរគបេ់ពលទំាងអស។់ Function 

រតូវបានរបកាសជាមួយនឹង រតូវបានរបកាសជាមួយនឹង Keyword function, ជាមួយនឹងបណតុ ំៃន ជាមួយនឹងបណតុ ំៃន arguments និងកូដែដលរតូវ  និងកូដែដលរតូវ 
ដំេណើរការកនុង ដំេណើរការកនុង { } ។

 Syntax:Syntax:

    function functionName(){function functionName(){

   statements;    statements; 

  }  }

ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖
<html><html>
<head><head>
 <script type=”text/javascript”> <script type=”text/javascript”>
 function displaymessage() { function displaymessage() {
  alert(“Hello World!”);  alert(“Hello World!”);
 } }
 </script> </script>
</head></head>
<body><body>
<form><form>
 <input type=”button” value=”Click me!” onclick=”displaymessage()” /> <input type=”button” value=”Click me!” onclick=”displaymessage()” />
</form></form>
</body></body>

</html></html>

ឧទាហរណ៍ខាងេលើេនះ េយើងមាន ឧទាហរណ៍ខាងេលើេនះ េយើងមាន function មូយេឈាម ះថាមូយេឈាម ះថា displaymessage()។ function 

េនះវាដំេណើរការ េនៅេពលែដលេយើងចុចេលើប៊ូតុងេនះវាដំេណើរការ េនៅេពលែដលេយើងចុចេលើប៊ូតុង Click me។ េដើមបីឲយេយើង ដំេណើរការ េដើមបីឲយេយើង ដំេណើរការ function 

េនៅេពលេយើងចុចេលើប៊ូតុង េយើងេរបើ េនៅេពលេយើងចុចេលើប៊ូតុង េយើងេរបើ attribute onclick េដាយឲយ េដាយឲយ attribute onlick េសមើនឹងេឈាម ះេសមើនឹងេឈាម ះ 

function ែដលេយើងចង់ដំេណើរការ។ ែដលេយើងចង់ដំេណើរការ។
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២. ការេ្របើ្របាស់ Arguments

 េគេរបើ  េគេរបើ arguments សរមាប់បញចូនតំៃលពីេរកៅសរមាប់បញចូនតំៃលពីេរកៅ function ចូលេទៅកនុងចូលេទៅកនុង functions េដើមបី  េដើមបី 
េធវើឲយ េធវើឲយ function មានលកខណ មានលកខណ Dynamic។ េដើមបីបេងកើត ។ េដើមបីបេងកើត argument េគរតូវដាក់េឈាម ះ េគរតូវដាក់េឈាម ះ Variables 

កនុងកេនសាម កនុងកេនសាម arguments។
 Syntax Syntax

  function functionName(arg0,arg1,.....,argN){  function functionName(arg0,arg1,.....,argN){

  statements;  statements;

  }  }

ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖
 <script> <script>

 function showMessage(sMessage){ function showMessage(sMessage){

 alert(sMessage);  alert(sMessage); 

 } }

 showMessage(“Welcome to my Site !”); showMessage(“Welcome to my Site !”);

 </script> </script>

៣. ការេ្របើ្របាស់ return value

 េគេរបើ  េគេរបើ return េដើមបីេបាះតំៃលេចញពី េដើមបីេបាះតំៃលេចញពី function វិញេពលេគេហៅវាេទៅេរបើ។ វិញេពលេគេហៅវាេទៅេរបើ។
 Syntax Syntax

  function functionName(arg0,arg1,.....,argN){  function functionName(arg0,arg1,.....,argN){

  statements;  statements;

  return value;  return value;

  }  }

ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖
 <html> <head> <html> <head>
 <script> <script>
 function product(a,b) { function product(a,b) {
  return a*b;  return a*b;
 } }
 </script> </script>
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 </head> </head>
 <body> <body>
 <script type=”text/javascript”> <script type=”text/javascript”>
  document.write(product(4,3));  document.write(product(4,3));
 </script> </script>

 </body> </body>

៤. ជីវិតរបស់អ តេនៅក្នុង JavaScript

 របសិនេបើេយើងរបកាស អញាញ តមួយេនៅកនុង របសិនេបើេយើងរបកាស អញាញ តមួយេនៅកនុង function េនាះវាអាចេរបើបានែតេនៅកនុងេនាះវាអាចេរបើបានែតេនៅកនុង 

Function េនាះេទ វាមិនអាចយកេទៅេរបើេនៅខាងេរកៅបានេទ។ េនៅេពលែដលេយើងចាកេចញពី  េនាះេទ វាមិនអាចយកេទៅេរបើេនៅខាងេរកៅបានេទ។ េនៅេពលែដលេយើងចាកេចញពី 
Function អញាញ តេនាះនឹងរតូវបានបាត់បង់។ អញាញ តែបបេនះ េគេហៅវាថាអញាញ តេនាះនឹងរតូវបានបាត់បង់។ អញាញ តែបបេនះ េគេហៅវាថា Local Variable។ 

 របសិនេបើេយើងរបកាស អញាញ តមួយេនៅខាងេរកៅ របសិនេបើេយើងរបកាស អញាញ តមួយេនៅខាងេរកៅ function េនាះវាអាចេរបើេនៅកនុង េនាះវាអាចេរបើេនៅកនុង 
ទំព័ររបស់េយើងទាំងមូល។ អញាញ តែបបេនះគឹេហៅថា ទំព័ររបស់េយើងទាំងមូល។ អញាញ តែបបេនះគឹេហៅថា Global Variable។ ជីវិតរបស់អញាញ តជា ។ ជីវិតរបស់អញាញ តជា Global 
ទាល់ែតទំព័ររតូវបានបិទ េទើបវាបាត់េទៅែដរ។ទាល់ែតទំព័ររតូវបានបិទ េទើបវាបាត់េទៅែដរ។

៥. Event 

Event គឺជាសកមមភាពែដលរតូវបានចាប់បានេដាយគឺជាសកមមភាពែដលរតូវបានចាប់បានេដាយ JavaScript។ កាលណាេយើងេរបើ ។ កាលណាេយើងេរបើ JavaScript 

េនាះេយើងមានលទធភាពកនុងការបេងកើតេគហទំព័រលកខណៈជាេនាះេយើងមានលទធភាពកនុងការបេងកើតេគហទំព័រលកខណៈជា Dynamic។

 ឧទាហរណ៍ខលះកនុងការេរបើរបាស់ ឧទាហរណ៍ខលះកនុងការេរបើរបាស់ Event

 - ការចុច - ការចុច Mouse 

 - ការ - ការ Load រូបភាព ឬ ទំព័រ  រូបភាព ឬ ទំព័រ 
 - ការេរជើសេរីស - ការេរជើសេ រីស Input field េនៅកនុង េនៅកនុង HTML form 

 - ការ - ការ submit HTML Form

៥.១. ៥.១. Event onLoad និង និង onUnload

 Event onLoad និង និង onUnload េកើតេឡើងេនៅេពលែដលអនកទសសនាចូល ឬ ចាកេចញ  េកើតេឡើងេនៅេពលែដលអនកទសសនាចូល ឬ ចាកេចញ 
ពីទំព័រ។ពីទំព័រ។ onLoad event ជាធមមតាេគេរបើវាេដើមបីពិនិតយេមើលេលើរបេភទ និងជំនាន់របស់ ជាធមមតាេគេរបើវាេដើមបីពិនិតយេមើលេលើរបេភទ និងជំនាន់របស់ Browser។ 

Event ទាំងពីរេនះ ជាធមមតាេគេរបើេដើមបីេធវើការទាក់ទងេទៅនឹងទាំងពីរេនះ ជាធមមតាេគេរបើេដើមបីេធវើការទាក់ទងេទៅនឹង Cookie ែដលរតូវបាន កំណត់េនៅេពល  ែដលរតូវបាន កំណត់េនៅេពល 
អនកទសសនាចូល និង ចាកេចញពីទំព័រ។ អនកទសសនាចូល និង ចាកេចញពីទំព័រ។ 
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េនៅេមេរៀនបនាទ ប់ពួកេយើងនឹងបងាហ ញពីការេរបើរបាស់ េនៅេមេរៀនបនាទ ប់ពួកេយើងនឹងបងាហ ញពីការេរបើរបាស់ Event ទាំងពីរេនះបែនថមេទៀត។ ទាំងពីរេនះបែនថមេទៀត។

 <input type=”text” size=”30” id=”email” onchange=”checkEmail()” /><input type=”text” size=”30” id=”email” onchange=”checkEmail()” />

៥.២. ៥.២. Event onChange, onBlur និង  និង onFocus

 Event ទាំងបីខាងេលើេនះ គឺេគេរបើបញជូលគាន េដើមបីដាក់លកខខ័ណឌ េទៅេលើការបញជូលទិននន័យ ទាំងបីខាងេលើេនះ គឺេគេរបើបញជូលគាន េដើមបីដាក់លកខខ័ណឌ េទៅេលើការបញជូលទិននន័យ 
េនៅកនុង េនៅកនុង Form។
 - Event onChange េកើតេឡើងេនៅេពលែដលធាតុរបស់ េកើតេឡើងេនៅេពលែដលធាតុរបស់ Form មានការផាត ស់បតូរតៃមល។ មានការផាត ស់បតូរតៃមល។ 
 - Event onBlur េកើតេឡើងេនៅេពលែដលេយើងចាកេចញពីធាតុណាមួយ ដូចជាចាកេចញ ពី េកើតេឡើងេនៅេពលែដលេយើងចាកេចញពីធាតុណាមួយ ដូចជាចាកេចញ ពី 
Text Box ជាេដើម។ ជាេដើម។ 
 - Event onFocus េកើតេឡើងេនៅេពលែដលេយើងចុចេលើធាតុណាមួយរបស់ េកើតេឡើងេនៅេពលែដលេយើងចុចេលើធាតុណាមួយរបស ់form, window 

ឬ ឬ frame។

ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖
<html><html>
<head><head>
 <script type=”text/javascript”> <script type=”text/javascript”>
 function displayDate() { function displayDate() {
  document.getElementById(“demo”).innerHTML=Date();  document.getElementById(“demo”).innerHTML=Date();
 } }
 </script> </script>
</head></head>
<body><body>
 <h1>My First Web Page</h1> <h1>My First Web Page</h1>
 <p id=”demo”></p> <p id=”demo”></p>
 <button type=”button” onclick=”displayDate()”>Display Date</button> <button type=”button” onclick=”displayDate()”>Display Date</button>
</body></body>

</html></html>

តាមឧទាហរណ៍ខាងេលើ េនៅេពលែដលេយើងមានផាត ស់បតូរតំៃលេនៅេលើ តាមឧទាហរណ៍ខាងេលើ េនៅេពលែដលេយើងមានផាត ស់បតូរតំៃលេនៅេលើ <p id=”demo”>  េនាះេនាះ 

function displayDatedisplayDate() នឹងដំេណើរការ។() នឹងដំេណើរការ។
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៥.៣. ៥.៣. Event onSubmit

 onSubmit រតូវបានេគេរបើេដើមបីេធវើការកំណត់លកខខ័ណឌ េទៅេលើការបញជូលទិននន័យមុន  រតូវបានេគេរបើេដើមបីេធវើការកំណត់លកខខ័ណឌ េទៅេលើការបញជូលទិននន័យមុន 
នឹងេធវើការបញជូនេទៅទិននន័យ។នឹងេធវើការបញជូនេទៅទិននន័យ។

ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖
          <form method=”post” action=”zzz.htm” onsubmit=”return checkForm()”><form method=”post” action=”zzz.htm” onsubmit=”return checkForm()”>

តាមឧទាហរណ៍ខាងេលើ េនៅេពលែដលេយើងចុចេលើប៊ូតុង តាមឧទាហរណ៍ខាងេលើ េនៅេពលែដលេយើងចុចេលើប៊ូតុង Submit េនាះ  េនាះ function checkForm            

នឹងដំេណើរការពិនិតយេមើលថាេតើការបញជូលបានរតឹមរតូវេហើយឬេនៅ ។នឹងដំេណើរការពិនិតយេមើលថាេតើការបញជូលបានរតឹមរតូវេហើយឬេនៅ ។

៥.៤. ៥.៤. Event onMouseOver, onMouseOut

 Event onMouseOver និង និង onMouseOut ជាទូេទៅេគេរបើវាេដើមបីបេងកើតជាទូេទៅេគេរបើវាេដើមបីបេងកើត Rollover ប៊ូតុង។  ប៊ូតុង។ 
Event onMouseOver េនៅេពលែដលេយើងយក  េនៅេពលែដលេយើងយក Mouse េទៅដាក់ពីេលើ ចំែណកឯ េទៅដាក់ពីេលើ ចំែណកឯ onMouseOut 

េកើត េឡើងេនៅេពលែដលេយើងដក េកើត េឡើងេនៅេពលែដលេយើងដក Mouse េចញ។េចញ។
ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖
    <A HREF=”#.htm” onMouseover=”alert(‘Hi there!’);”>Over Me !</A>   <A HREF=”#.htm” onMouseover=”alert(‘Hi there!’);”>Over Me !</A>

តាមឧទាហរណ៍ខាងេលើ េនៅេពលែដលេយើងយកតាមឧទាហរណ៍ខាងេលើ េនៅេពលែដលេយើងយក Mouse េទៅដាក់េលើតំណភាជ ប់  េទៅដាក់េលើតំណភាជ ប់ Click Me ! េនាះ  េនាះ 

វានឹងបងាហ ញ នឹងបងាហ ញ Popup Box។
៥.៥. ៥.៥. Event onClick

 Event onClick េកើតេឡើងពីេពលេយើងយក  េកើតេឡើងពីេពលេយើងយក Mouse ចុចេលើធាតុណាមួយ េនៅេលើ  ចុចេលើធាតុណាមួយ េនៅេលើ Screen។
ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖
     <form>     <form>
    <input type=”submit” onClick=”alert(‘This is onClick Event’);” value=”Click Me” />    <input type=”submit” onClick=”alert(‘This is onClick Event’);” value=”Click Me” />

    </form>    </form>

៥.៦. ៥.៦. Try...Catch statement 

 េនៅកនុងេមេរៀនេនះ េយើងនឹងេរៀនពីការចាប់ភាព េនៅកនុងេមេរៀនេនះ េយើងនឹងេរៀនពីការចាប់ភាព Error របស់ របស ់JavaScript េដាយេយើងមិន េដាយេយើងមិន 
បានដឹងជាមុន។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សំរាប់អនកបេងកើតេគហទំព័រ េរពាះការចាប់ភាព បានដឹងជាមុន។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សំរាប់អនកបេងកើតេគហទំព័រ េរពាះការចាប់ភាព Error 
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េនះបានលុបបំបាត់ការបងាហ ញផាទ ំង េនះបានលុបបំបាត់ការបងាហ ញផាទ ំង Message Error ដល់អនកទសសនា។ដល់អនកទសសនា។ try...catch statement 

អាចឲយេយើងអាចចាប់រក អាចឲយេយើងអាចចាប់រក Error េនៅេពលែដលកូដកំពុងែតដំេណើរការ។ េនៅេពលែដលកូដកំពុងែតដំេណើរការ។ Try block មាននាទី  មាននាទី 
ផទុកកូដសរមាប់េធវើការអនុវតតចំែណកឯ ផទុកកូដសរមាប់េធវើការអនុវតតចំែណកឯ catch statement មាននាទីផទុកេដើមបីអនុវតតេនៅេពល មាននាទីផទុកេដើមបីអនុវតតេនៅេពល 
ែដលេយើងកូដេនៅកនុងែដលេយើងកូដេនៅកនុង Try block មានភាពមានភាព Error។

ទំរង់ទូេទៅទំរង់ទូេទៅ

 try{ try{

  //Run some code here  //Run some code here
 } }
 catch(err){ catch(err){
 //Handle errors here //Handle errors here

 } }

ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖
<html><html>
<head><head>

 <script type=”text/javascript”><script type=”text/javascript”>

 var txt=””; var txt=””;

 function message()  { function message()  {

 try { try {

    adddlert(“Welcome guest!”);    adddlert(“Welcome guest!”);

   }   }

 catch(err)  { catch(err)  {

   txt=”There was an error on this page.\n\n”;   txt=”There was an error on this page.\n\n”;

   txt+=”Error description: “ + err.message + “\n\n”;   txt+=”Error description: “ + err.message + “\n\n”;

   txt+=”Click OK to continue.\n\n”;   txt+=”Click OK to continue.\n\n”;

   alert(txt);   alert(txt);
   }   }
 } }
 </script> </script>
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</head></head>
<body><body>
<input type=”button” value=”View message” onclick=”message()” /><input type=”button” value=”View message” onclick=”message()” />
</body></body>

</html></html>

តាមឧទាហរណ៍ខាងេលើ េនៅកនុង តាមឧទាហរណ៍ខាងេលើ េនៅកនុង function message() េយើងមាន  េយើងមាន block try មួយែដលមានភាពមួយែដលមានភាព 

Error េដាយការសរេសរ  េដាយការសរេសរ alert ខុស។ ដូចេនះវានឹងមិនដំេណើរការកូដេនៅកនុងខុស។ ដូចេនះវានឹងមិនដំេណើរការកូដេនៅកនុង try block េទ  េទ 
គឺវាអនុវតតេនៅកនុង គឺវាអនុវតតេនៅកនុង catch block។

លទធផលលទធផល
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េមេរៀនទី៥

Array and String
 Array ជាបណតុ ំៃនទិននន័យែដលមានលកខណៈរួមគាន  ដូចជា ពណ៌ ែខ ៃថង។ េគេរបើ ជាបណតុ ំៃនទិននន័យែដលមានលកខណៈរួមគាន  ដូចជា ពណ៌ ែខ ៃថង។ េគេរបើ 
Array េដើមបីសរមួលដល់ការផទុកទិននន័យ និងការេរបើរបាស់ េដើមបីសរមួលដល់ការផទុកទិននន័យ និងការេរបើរបាស់ loop េដាយធាតុនីមួយៗរបស់ េដាយធាតុនីមួយៗរបស ់ array 
រតូវតំណាងឲយេលខរតូវតំណាងឲយេលខ index។ េលខ ។ េលខ index  របស់ របស់ array ចាប់េផតើមពីេលខ ចាប់េផតើមពីេលខ 0 េទៅ។េទៅ។
  ArrayArray រតូវបានែបងែចកជាបីគឺ៖ រតូវបានែបងែចកជាបីគឺ៖
  Empty ArrayEmpty Array

  Specified number of items in ArraySpecified number of items in Array

  Specified items in Array 

១. ការបេង្កើត Array

១.១ ១.១ Empty ArrayEmpty Array

  ជាការបេងកើតនូវ  ជាការបេងកើតនូវ array មួយែដលមិនទាន់មានធាតុ។ មួយែដលមិនទាន់មានធាតុ។
  េគអាចេរបើនូវ េគអាចេរបើនូវ new Array()  ឬ សញាញ   ឬ សញាញ  [ ] ។ ។ 

  រេបៀបទី១ : បេងកើត រេបៀបទី១ : បេងកើត ArrayArray ទេទមួយ បនាទ ប់មកេទើប ទេទមួយ បនាទ ប់មកេទើប Assignment Assignment តៃមលតាម េរកាយតៃមលតាម េរកាយ
 var arrstd = new Array(); var arrstd = new Array();

 var arrcolor = [ ] ; var arrcolor = [ ] ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 var myCars=new Array();  var myCars=new Array(); 

 var khtemple = new Array(); var khtemple = new Array();

 khtemple[0] = “Ankgor Wat”; khtemple[0] = “Ankgor Wat”;

red

color[0]

blue

color[1]

green

color[2]

yellow

color[3]
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 khtemple[1] = “Bayon”; khtemple[1] = “Bayon”;

 khtemple[2] = “Preah Vihear”; khtemple[2] = “Preah Vihear”;

១. ២.១. ២. Specified number of items in Array Specified number of items in Array

 េដើមបីបេងកើត  េដើមបីបេងកើត array ែដលមានចំនួនធាតុជាត់លាក ជាេរសចេគរតូវបញាជ ក់នូវចំនួនធាតុ ែដលមានចំនួនធាតុជាត់លាក ជាេរសចេគរតូវបញាជ ក់នូវចំនួនធាតុ new 

Array(n)។
ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖

<script language=”JavaScript”> <script language=”JavaScript”> 

 var book = new Array(6);  var book = new Array(6); 

 book[0] = “War and Peace”;  book[0] = “War and Peace”; 

 book[1] = “Huckleberry Finn”;  book[1] = “Huckleberry Finn”; 

 book[2] = “The Return of the Native”;  book[2] = “The Return of the Native”; 

</script> </script> 

<body bgcolor=”lightblue”> <body bgcolor=”lightblue”> 

 <script language=”JavaScript”> document.write(“<h3>”);  <script language=”JavaScript”> document.write(“<h3>”); 

 for(var i in book){ for(var i in book){

 document.write(“book[“ + i + “] “+ book[i] + “<br>”);  document.write(“book[“ + i + “] “+ book[i] + “<br>”); 

} </script> } </script> 

</body> </body> 

</html></html>

លទធផលលទធផល
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១.៣. ១.៣. Specified items in ArraySpecified items in Array

 ជាការបញចលូតៃំលេទៅកនងុ  ជាការបញចលូតៃំលេទៅកនងុ array េពលរបកាសែតមតង។ េដើមបេីធវើែបបេនះេយើងរតូវដាក ់េពលរបកាសែតមតង។ េដើមបេីធវើែបបេនះេយើងរតូវដាក ់array 

នីមួយៗជាបនតបនាទ ប់គាន េដាយខណឌ េដាយសញាញ  នីមួយៗជាបនតបនាទ ប់គាន េដាយខណឌ េដាយសញាញ  ( , ) ដូចខាងេរកាម៖ដូចខាងេរកាម៖
 var arrcolor = new Array(“Blue”, “Red”, “Green”); var arrcolor = new Array(“Blue”, “Red”, “Green”);

 var arrWeekDay =[“Mon”, “Thu”, “Wed”, “Tue”, “Fri”]; var arrWeekDay =[“Mon”, “Thu”, “Wed”, “Tue”, “Fri”];

ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖
<html><html>
<head><head>
<SCRIPT> <SCRIPT> 
var dayName = new Array (“Sunday”, “Monday”, “Tuesday”, “Wednesday”,var dayName = new Array (“Sunday”, “Monday”, “Tuesday”, “Wednesday”,
                                              “Thursday”, “Friday”, “Saturday”);                                              “Thursday”, “Friday”, “Saturday”);
var monthName = new Array (“January”, “February”, “March”, “April”, “May”,var monthName = new Array (“January”, “February”, “March”, “April”, “May”,
                                                  “June”, “July”, “August”, “September”, “October”,                                                  “June”, “July”, “August”, “September”, “October”,
                                                  “November”, “December”);                                                  “November”, “December”);
var now = new Date();var now = new Date();
var year=now.getFullYear();var year=now.getFullYear();
</SCRIPT></SCRIPT>
</head></head>
<body> <body> 
<SCRIPT><SCRIPT>
document.write(“<H3>Today is “ +document.write(“<H3>Today is “ +
                          dayName[now.getDay()] + “, “ +                          dayName[now.getDay()] + “, “ +
                          monthName[now.getMonth()] + “ “ +                          monthName[now.getMonth()] + “ “ +
                          now.getDate() + “ , “ +                          now.getDate() + “ , “ +
            now.getFullYear()+”.</H3>”)            now.getFullYear()+”.</H3>”)
</SCRIPT></SCRIPT>
</body></body>
</html></html>

លទធផលលទធផល
 Today is Saturday, November 3 , 2012. Today is Saturday, November 3 , 2012.
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២. ការបេង្កើត Array ែដលមាន index ជា string

ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖
 <HTML><HTML>

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”><SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>

    function populateArray(myArray) {    function populateArray(myArray) {

      myArray[“A”]=4;      myArray[“A”]=4;

      myArray[“B”]=2;      myArray[“B”]=2;

      myArray[“C”]=1;      myArray[“C”]=1;

      myArray[“D”]=5;      myArray[“D”]=5;

    }    }

    function displayArray(myArray){    function displayArray(myArray){

      document.write(myArray[‘A’],” A.<BR>”);      document.write(myArray[‘A’],” A.<BR>”);

      document.write(myArray[‘B’],” B.<BR>”);      document.write(myArray[‘B’],” B.<BR>”);

      document.write(myArray[‘C’],” C.<BR>”);      document.write(myArray[‘C’],” C.<BR>”);

      document.write(myArray[‘D’],” pairs of D.”);      document.write(myArray[‘D’],” pairs of D.”);

    }    }

    var myArray = new Array();    var myArray = new Array();

    populateArray(myArray);    populateArray(myArray);

    displayArray(myArray);    displayArray(myArray);

</SCRIPT></SCRIPT>

</HTML></HTML>

លទធផលលទធផល
4 A.4 A.

2 B.2 B.

1 C.1 C.

5 pairs of D.5 pairs of D.

េនៅកនុង េនៅកនុង JavaScript េយើងក៏អាចេរបើ  េយើងក៏អាចេរបើ String េធវើជា  េធវើជា index របស់  របស់ array បានែដរ។ បានែដរ។ 
តាមឧទាហរណ៍ខាងេលើ េយើងេឃើញថា េដើមបីបងាហ ញធាតុនិមួយៗរបស់ array េយើងអាចបងាហ ញ តាមឧទាហរណ៍ខាងេលើ េយើងេឃើញថា េដើមបីបងាហ ញធាតុនិមួយៗរបស់ array េយើងអាចបងាហ ញ 
តាមេរបើេឈាម ះ តាមេរបើេឈាម ះ Array រួចេរបើសញាញ   រួចេរបើសញាញ  dot រួចេឈាម ះ  រួចេឈាម ះ index របស់វាបានេទៀតផង។ របស់វាបានេទៀតផង។
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េមេរៀនទី៦

Date and Math Object

១. Date Object

 Date Object គឺជា គឺជា class មួយែដលេរបើសរមាប់ទាញយករាល់កាលបរិេចឆទេចញពីកុំពយូទ័រ មួយែដលេរបើសរមាប់ទាញយករាល់កាលបរិេចឆទេចញពីកុំពយូទ័រ 
របស់េលាកអនក។ េដើមបីេធវើការជាមួយនឹង របស់េលាកអនក។ េដើមបីេធវើការជាមួយនឹង Date object េលាកអនករតូវរបកាសេលាកអនករតូវរបកាស object ថមីមួយជារបេភទថមីមួយជារបេភទ 

Date object ជាមុនសិន។ របសិនេបើចង់ដឹងពីដំេណើរការជាមួយេពលេវលា ដូចការេមើល  ជាមុនសិន។ របសិនេបើចង់ដឹងពីដំេណើរការជាមួយេពលេវលា ដូចការេមើល 
េពលេវលាបចចុបបនន និងេធវើការគណនារយៈេពល។ េពលេវលាបចចុបបនន និងេធវើការគណនារយៈេពល។ 
រូបមន្តរូបមន្ត
 var variable_name = new Date(); 
 var variable_name=new Date(year, month, day, 

 hours, minutes, seconds, milliseconds)

២. ការបេង្កើត Date Object

 Date Object រតូវបានេគេរបើជាមួយនឹងៃថងទី និង េមា៉ង។ េយើងបេងកើតវាេដាយេរបើ រតូវបានេគេរបើជាមួយនឹងៃថងទី និង េម៉ាង។ េយើងបេងកើតវាេដាយេរបើ Date() 

constructor។ ។ 
ឧទាហរណ៍១៖ឧទាហរណ៍១៖ 
 រេបៀបៃនការបេងកើត  រេបៀបៃនការបេងកើត Date objectDate object

 today = new Date() today = new Date()

 birthday = new Date(“July 11, 1984 09:25:00”) birthday = new Date(“July 11, 1984 09:25:00”)

 birthday = new Date(84,2,11) birthday = new Date(84,2,11)

 birthday = new Date(84,2,11,9,25,0) birthday = new Date(84,2,11,9,25,0)
<html><html>
<body><body>
<script type=”text/javascript”><script type=”text/javascript”>
var d=new Date();var d=new Date();
document.write(d);document.write(d);
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</script></script>
</body></body>
</html></html>

ឧទាហរណ៍២៖ ឧទាហរណ៍២៖ 
 ការចាប់ទាញយកៃថងែខឆាន ំេចញពីមា៉សុីនកុំពយូទ័រ  ការចាប់ទាញយកៃថងែខឆាន ំេចញពីមា៉សុីនកុំពយូទ័រ It is now 3/24/2012 !It is now 3/24/2012 !
<html><html>
<body><body>
<h4>It is now  <h4>It is now  
 <script type=”text/javascript”> <script type=”text/javascript”>
<!--<!--
 var currentTime = new Date() var currentTime = new Date()
 var month = currentTime.getMonth() + 1 var month = currentTime.getMonth() + 1
 var day = currentTime.getDate() var day = currentTime.getDate()
 var year = currentTime.getFullYear() var year = currentTime.getFullYear()
 document.write(month + “/” + day + “/” + year) document.write(month + “/” + day + “/” + year)
//-->//-->
 </script> </script>
</h4></h4>
</body></body>
</html></html>

ឧទាហរណ៍៣៖ ឧទាហរណ៍៣៖ 
 ការបងាហ ញេពលេវលា  ការបងាហ ញេពលេវលា Display a clockDisplay a clock
<html><html>
<HEAD><title>Display a Clock</title><HEAD><title>Display a Clock</title>
 <SCRIPT language=”JavaScript”> <SCRIPT language=”JavaScript”>
 function startTime() { function startTime() {
 var thetime=new Date(); var thetime=new Date();
 var hrs=thetime.getHours(); var hrs=thetime.getHours();
 var mins=thetime.getMinutes(); var mins=thetime.getMinutes();
 var sec=thetime.getSeconds(); var sec=thetime.getSeconds();
 var sms=” “; var sms=” “;
 if (hrs>=12) if (hrs>=12)
     sms=”P.M.”;     sms=”P.M.”;
 else else
     sms=”A.M.”;     sms=”A.M.”;
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 if (hrs>=13) if (hrs>=13)
      hrs-=12;      hrs-=12;
 if (hrs==0) if (hrs==0)
   hrs=12;   hrs=12;
 if (sec<10) if (sec<10)
   sec=”0”+sec;   sec=”0”+sec;
 if (mins<10) if (mins<10)
   mins=”0”+mins;   mins=”0”+mins;
 document.clockform.txtclock.value=hrs+”:”+mins+”:”+sec+” “+sms; document.clockform.txtclock.value=hrs+”:”+mins+”:”+sec+” “+sms;
 setTimeout(‘startTime()’,1000);  }  setTimeout(‘startTime()’,1000);  } 
 </SCRIPT> </SCRIPT>
</HEAD></HEAD>
<BODY onLoad=”startTime()”><BODY onLoad=”startTime()”>
<FORM name=”clockform”><FORM name=”clockform”>
Current Time: <INPUT TYPE=”text” name=”txtclock” size=”15”>Current Time: <INPUT TYPE=”text” name=”txtclock” size=”15”>
</FORM></FORM>
</BODY></BODY>
</html></html>

លទធផល លទធផល 

៣. Date object methods

 បនាទ ប់ពីេលាកអនករបកាស  បនាទ ប់ពីេលាកអនករបកាស Object ថមីជា  ថមីជា Date Object រួចមកេលាកអនកអាចយកវាេទៅ  រួចមកេលាកអនកអាចយកវាេទៅ 
េរបើជាមួយ េរបើជាមួយ Properties  និង s  និង Methods របស់វាដូចខាងេរកាម៖ របស់វាដូចខាងេរកាម៖
 ----------------Date-------------------------------------------------------- ----------------Date--------------------------------------------------------

 getDate() : មាននាទីេបាះៃថងទី (ពី១ ដល់ 31)មាននាទីេបាះៃថងទី (ពី១ ដល់ 31)
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 getDay() : មាននាទីេបាះចំនួនសបាត ហ៍ (ពី 0 ដល់ 6)មាននាទីេបាះចំនួនសបាត ហ៍ (ពី 0 ដល់ 6)
 getFullYear() : មាននាទីេបាះឆាន ំែដលមាន៤ខទង់មាននាទីេបាះឆាន ំែដលមាន៤ខទង់
 getMonth() : មាននាទីេបាះែខជាេលខ (ពី ០(មករា) ដល់ ១១(ធនូ) )មាននាទីេបាះែខជាេលខ (ពី ០(មករា) ដល់ ១១(ធនូ) )
 ----------------Time-------------------------------------------------------  ----------------Time------------------------------------------------------- 

 getHours() : មាននាទីេបាះេមា៉ង (ពី ០ ដល់ ១១)មាននាទីេបាះេម៉ាង (ពី ០ ដល់ ១១)
 getMinutes() : មាននាទីេបាះនាទី (ពី ០ ដល់ ៥៩)មាននាទីេបាះនាទី (ពី ០ ដល់ ៥៩)
 getSecondes() : មាននាទីេបាះវិនាទី (ពី ០ ដល់ ៥៩)មាននាទីេបាះវិនាទី (ពី ០ ដល់ ៥៩)
 getTime( ) : េបាះចំនូនវិនាទី ពីឆាន ំ១៩៧០ ែខ មករា ៃថងទី១ េមា៉ង ០ មកដល់   េបាះចំនូនវិនាទី ពីឆាន ំ១៩៧០ ែខ មករា ៃថងទី១ េម៉ាង ០ មកដល់    

    Date Object របស់េយើង របស់េយើង

៤. Using the Date Object Methods

 <html> <head><title>Time and Date</title> <html> <head><title>Time and Date</title>

 </head>  </head> 

 <body bgcolor=”lightblue”> <body bgcolor=”lightblue”>

 <h2>Date and Time</h2>  <h2>Date and Time</h2> 

 <script language=”JavaScript”>  <script language=”JavaScript”> 

  var now = new Date(); // Now is an instance of a Date object   var now = new Date(); // Now is an instance of a Date object 

 document.write(“<font size=’+1”) document.write(“<font size=’+1”)

 document.write(“<b>Local time:</b> “ + now + “<br>”);  document.write(“<b>Local time:</b> “ + now + “<br>”); 

 var hours=now.getHours();  var hours=now.getHours(); 

 var minutes=now.getMinutes();  var minutes=now.getMinutes(); 

 var seconds=now.getSeconds();  var seconds=now.getSeconds(); 

 var year=now.getFullYear();  var year=now.getFullYear(); 

 document.write(“The full year is “ + year +”<br>”);  document.write(“The full year is “ + year +”<br>”); 

 document.write(“<b>The time is:</b> “ + hours + “:” + minutes + “:” +    document.write(“<b>The time is:</b> “ + hours + “:” + minutes + “:” +   

    seconds); document.write(“</font>”);     seconds); document.write(“</font>”); 

 </script>  </script> 

 </body>  </body> 

 </html>  </html> 
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៥.  Manipulating the Date and Time

Basic units of time.Basic units of time.

 Unit of Time   Milliseconds   Unit of Time   Milliseconds  

 1 second   1000   1 second   1000  

 1 minute   second * 60 (1000 * 60) 1 minute   second * 60 (1000 * 60)

 1 hour    minute * 60 (1000 * 60 * 60) 1 hour    minute * 60 (1000 * 60 * 60)

 1 day    hour * 24 (1000 * 60 * 60 * 24 ) 1 day    hour * 24 (1000 * 60 * 60 * 24 )

 1 week    day * 7 (1000 * 60 * 60 * 24 * 7 ) 1 week    day * 7 (1000 * 60 * 60 * 24 * 7 )

ឧទាហរេណ៍ា៖ឧទាហរេណ៍ា៖
 <html><head><title>Countdown ‘till Christmas</title></head> <html><head><title>Countdown ‘till Christmas</title></head>

     <body bgColor=”#00FF99”>     <body bgColor=”#00FF99”>

     <font face=”arial” size=5 color=red>     <font face=”arial” size=5 color=red>

     <script language=”JavaScript”>     <script language=”JavaScript”>

        var today = new Date();        var today = new Date();

        var fullyear = today.getFullYear();        var fullyear = today.getFullYear();

       var future = new Date(“December 25, “+ fullyear);       var future = new Date(“December 25, “+ fullyear);

        var diff = future.getTime() - today.getTime();     // Number of milliseconds        var diff = future.getTime() - today.getTime();     // Number of milliseconds

        var days = Math.floor(diff / (1000 * 60 * 60 * 24 ));      // Convert to days        var days = Math.floor(diff / (1000 * 60 * 60 * 24 ));      // Convert to days

        var str=”Only <u>” + days + “</u>  shopping days left\’til Christmas! “;        var str=”Only <u>” + days + “</u>  shopping days left\’til Christmas! “;

         document.write(str+”<br>”);         document.write(str+”<br>”);

     </script>     </script>

     </body>     </body>

     </html>     </html>

លទធផល លទធផល 

 Only 51 shopping days left’til Christmas!  Only 51 shopping days left’til Christmas! 
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The day is converted to a string.The day is converted to a string.
 <html><head><title>The Prototype Property</title> <html><head><title>The Prototype Property</title>
     <script language = “javascript”>     <script language = “javascript”>
     // Customize the Date     // Customize the Date
     function weekDay(){     function weekDay(){
         var now = this.getDay();         var now = this.getDay();
         var names = new Array(7);         var names = new Array(7);
         names[0]=”Sunday”;         names[0]=”Sunday”;
         names[1]=”Monday”;         names[1]=”Monday”;
         names[2]=”Tuesday”;         names[2]=”Tuesday”;
         names[3]=”Wednesday”;         names[3]=”Wednesday”;
         names[4]=”Thursday”;         names[4]=”Thursday”;
         names[5]=”Friday”;         names[5]=”Friday”;
         names[6]=”Saturday”;         names[6]=”Saturday”;
         return(names[now]);         return(names[now]);
         }          } 
 Date.prototype.DayOfWeek=weekDay; Date.prototype.DayOfWeek=weekDay;
     </script>     </script>
     </head>     </head>
     <body bgcolor=”pink”>     <body bgcolor=”pink”>
     <font face=”arial” size=”+1”>     <font face=”arial” size=”+1”>
     <center>     <center>
     <script language=”JavaScript”>     <script language=”JavaScript”>
         var today=new Date();         var today=new Date();
         document.write(“Today is “ + today.DayOfWeek() + “.<br>”);         document.write(“Today is “ + today.DayOfWeek() + “.<br>”);
     </script>          </script>     
</body></body>
</htm> </htm> 

លទធផលលទធផល
 Today is Saturday. Today is Saturday.
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៦. Math Object

 Math Object គឺជា  គឺជា  class មួយែដលអនុញាញ តឲយេលាកអនកេរបើនូវរាល់ មួយែដលអនុញាញ តឲយេលាកអនកេរបើនូវរាល់ Properties និង  និង 
methods របស់វា ែដលទាក់ទងនឹងគណិតវិទយា។ រាល់  របស់វា ែដលទាក់ទងនឹងគណិតវិទយា។ រាល់ Properties និង និង Method  េនៅកនុង េនៅកនុង Math 

Object មានដូចតារាងខាងេរកាម៖ មានដូចតារាងខាងេរកាម៖

Method Description
abs(x) Returns the absolute value of x

acos(x) Returns the arccosine of x, in radians

asin(x) Returns the arcsine of x, in radians

atan(x) Returns the arctangent of x as a numeric value be-
tween -PI/2 and PI/2 radians

atan2(y,x) Returns the arctangent of the quotient of its argu-
ments

ceil(x) Returns x, rounded upwards to the nearest integer

cos(x) Returns the cosine of x (x is in radians)

exp(x) Returns the value of Ex

loor(x) Returns x, rounded downwards to the nearest integer

log(x) Returns the natural logarithm (base E) of x

max(x,y,z,...,n) Returns the number with the highest value

min(x,y,z,...,n) Returns the number with the lowest value

pow(x,y) Returns the value of x to the power of y

random() Returns a random number between 0 and 1

round(x) Rounds x to the nearest integer

sin(x) Returns the sine of x (x is in radians)

sqrt(x) Returns the square root of x

tan(x) Returns the tangent of an angle

ឧទាហរណ៍១៖ឧទាហរណ៍១៖
 <script type=”text/javascript”>
  document.write(Math.abs(7.25) + “<br />”);
  document.write(Math.abs(-7.25) + “<br />”);
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  document.write(Math.abs(null) + “<br />”);
  document.write(Math.abs(“Hello”) + “<br />”);
  document.write(Math.abs(7.25-10));
 </script>

លទធផលលទធផល
 7.25
 7.25
 0
 NaN

 2.75 

ឧទាហរណ៍២៖ឧទាហរណ៍២៖ 

<script type=”text/javascript”>
document.write(Math.max(5,10) + “<br />”);
document.write(Math.max(0,150,30,20,38) + “<br />”);
document.write(Math.max(-5,10) + “<br />”);
document.write(Math.max(-5,-10) + “<br />”);
document.write(Math.max(1.5,2.5));

</script>

លទធផលលទធផល
 10
 150
 10
 -5
 2.5

ឧទាហរណ៍៣៖ឧទាហរណ៍៣៖
<script type=”text/javascript”>
//return a random number between 0 and 1
document.write(Math.random() + “<br />”);
//return a random integer between 0 and 10
document.write(Math.floor(Math.random()*11));
</script>
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លទធផលលទធផល
 0.422462275208738
 2

ឧទាហរណ៍៤៖ឧទាហរណ៍៤៖
<script type=”text/javascript”>
document.write(Math.sqrt(0) + “<br />”);
document.write(Math.sqrt(1) + “<br />”);
document.write(Math.sqrt(9) + “<br />”);
document.write(Math.sqrt(0.64) + “<br />”);
document.write(Math.sqrt(-9));
</script>

លទធផលលទធផល
 0
 1
 3
 0.8
 NaN
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េមេរៀនទី៧ 

សមាសភាព
Browser Object

 េនៅកនុង េម េរៀន េនះ េយើង នឹង េរៀន ពីរ េបៀប ចាប់ យក េឈាម ះ េនៅកនុង េម េរៀន េនះ េយើង នឹង េរៀន ពីរ េបៀប ចាប់ យក េឈាម ះ Browser និង ជំនាន់។ ប៉ុែនត េយើង  និង ជំនាន់។ ប៉ុែនត េយើង 
អាច េធវើ បាន កនុង ករណី ណា ែដល អាច េធវើ បាន កនុង ករណី ណា ែដល Browser េនាះ អនុញាញ ត ឲយ កូដ  េនាះ អនុញាញ ត ឲយ កូដ JavaScript និងនិង Browser ថមី ែត  ថមី ែត 
ប៉ុេណាណ ះ។ប៉ុេណាណ ះ។
ទំរង់របស់ ទំរង់របស់ Browser Object មានដូចរូបភាពខាងេរកាម៖ មានដូចរូបភាពខាងេរកាម៖ 

Window
[parent] History

Document

Location

Links [ ]

Anchor [ ]

Images [ ]

Terms [ ]

 េដើមបី ឲយ េគហទំព័រ របស់ េយើង អាច ចាប់ យក ព័ត៌ មាន េផសងៗ ៃនេដើមបី ឲយ េគហទំព័រ របស់ េយើង អាច ចាប់ យក ព័ត៌ មាន េផសងៗ ៃន Browser របស់ អនក ទសសនា   របស់ អនក ទសសនា  
ែបប េនះ េយើង រតូវ េរបើ ែបប េនះ េយើង រតូវ េរបើ Navigator Object។ ។ Navigator Object ផទុក ព័ត៌ មាន អំពី េឈាម ះ ជំនាន់ និង ផទុក ព័ត៌ មាន អំពី េឈាម ះ ជំនាន់ និង 
េផសងៗ េទៀត ៃន េផសងៗ េទៀត ៃន Browser របស់ អនក ទសសនា។ ខាង េរកាម េនះ គឺ ជា របស់ អនក ទសសនា។ ខាង េរកាម េនះ គឺ ជា properties របស់ របស់ Navigator 

Object  ។ ។ 
 appName : មាន នាទី ចាប់ យក េឈាម ះ របស់ មាន នាទី ចាប់ យក េឈាម ះ របស់ Browser

 appVersion : មាន នាទី ចាប់ យក ជំនា ន់ របស់មាន នាទី ចាប់ យក ជំនា ន់ របស់ Browser
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១. សា្គល់ពី Window Object

Window Object ជាលំដាប់ដំបូងរបស់ ជាលំដាប់ដំបូងរបស់ Object Hierachy។ ែដលេនៅកនុង ។ ែដលេនៅកនុង Window  object គឺមាន គឺមាន 
child object សំខាន់ៗបី  ដូចជា សំខាន់ៗបី  ដូចជា document object, history object និង និង location tion object។ រាល់។ រាល់ 
browsers   ែដលរតូវបានេបើកេដាយ ែដលរតូវបានេបើកេដាយ user េនាះ េនាះ window object ថមីមួយរតូវបានបេងកើតេឡើងេដាយ ថមីមួយរតូវបានបេងកើតេឡើងេដាយ 
សវ័យរបវតតិែដលសវ័យរបវតតិែដល  window object ថមីេនះអនុញាញ តឲយេលាកអនកេធ្វើការជាមួួយវាបានតាមរយៈ ថមីេនះអនុញាញ តឲយេលាកអនកេធ្វើការជាមួួយវាបានតាមរយៈ 
Properties និងនិង  method  របស់វា។របស់វា។

១.១. សា្គល់ពី១.១. សា្គល់ពី Window Object Properties Window Object Properties 

Property អធិប យអធិប យ
closed េរបើសរមាប់ែឆកេមើលថាេតើ េរបើសរមាប់ែឆកេមើលថាេតើ window រតូវបានបិទេហើយឬេនៅ រតូវបានបិទេហើយឬេនៅ 

របសិនេបើ របសិនេបើ window បិទេនាះ  បិទេនាះ close property និងផតល់តំៃល  និងផតល់តំៃល True 

ផទុយេទៅវិញផតល់តំៃល ផទុយេទៅវិញផតល់តំៃល False

defaultStatus បងាហ ញអតថបទេនៅេលើ បងាហ ញអតថបទេនៅេលើ Status bar

frames កំណត់លកខណៈឲយ កំណត់លកខណៈឲយ Frames (េឈាម ះ, ចំនួន) (េឈាម ះ, ចំនួន)
history រតឡប់េទៅទំព័រែដលបានេបើករួចរតឡប់េទៅទំព័រែដលបានេបើករួច
length បងាហ ញចំនួន បងាហ ញចំនួន Frames េនៅកនុង េនៅកនុង Page

location បងាហ ញពីទីតាំងរបស់ បងាហ ញពីទីតាំងរបស់ page

name កំណត់េឈាម ះឲយ កំណត់េឈាម ះឲយ Window

status កំណត់អតថបទេនៅកនុង កំណត់អតថបទេនៅកនុង Status bar

១.២. សា្គល់ពី ១.២. សា្គល់ពី window.status Propertieswindow.status Properties

 window.status ជា ជា Property មួយែដលេរបើសរមាប់កំណត់តំៃលឲយ មួយែដលេរបើសរមាប់កំណត់តំៃលឲយ window status និងនិង
អនុញាញ តឲយេលាកអនកអានយកតំៃលេនាះមកវិញ។អនុញាញ តឲយេលាកអនកអានយកតំៃលេនាះមកវិញ។
ឧទាហរណ៍១៖ឧទាហរណ៍១៖
<html>

<head><title> Window Stauts Property</title>

<body>
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<script type=”text/javascript”>

window.status=”Some text in the status bar!!”;

</script>

<p>Look at the text in the statusbar.</p>

<p>Note: This property does not work in default configuration of IE, Firefox, and 

some other browsers!</p>

</body>

</html>

លទធផលលទធផល

ឧទាហរណ៍១៖ឧទាហរណ៍១៖
<html>

<head><title>Window.close</title>

</head>

<body>

<form>

    <input type=”text” name=”txt1” value=”Type text here to display” size=”40”>

    <input type=”button” value=” Show “ onClick=”window.status=txt1.value”>

    <input type=”button” value=” Status “ onClick=”alert(window.status)”>

</form>

</body>

</html>
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លទធផលលទធផល 

២. សា្គល់ពី Open() Method

 េនៅេពលែដលេលាកអនកចុចេលើ េនៅេពលែដលេលាកអនកចុចេលើ Open Button វានឹងេបើកវានឹងេបើក Window ថមីមួយេផសងេទៀតថមីមួយេផសងេទៀត 

ែដលេលាកអនកបានកំណត់។ ឧទាហរណ៍ បញាជ ឲយេបើកែដលេលាកអនកបានកំណត់។ ឧទាហរណ៍ បញាជ ឲយេបើក Website : www.facebook.com

ឧទាហរណ៍៖ឧទាហរណ៍៖
<html>
<title>Window.open</title>
<script>
 function openWindow(){
  window.open(“http://www.facebook.com”,”Facebook”); }
 function closeWindow(){
  window.close(); }
 function printWindow(){
  window.print(); }
</script>
<body>

<form name=”f1”>
<input type=”text” name=”txtname” size=”40”><br>
<input type=”button” value=” Open “ onClick=”openWindow()”>
<input type=”button” value=” Close “ onClick=”closeWindow()”>
<input type=”button” value=” Print “ onClick=”printWindow()”>
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</form>
<script>
  f1.txtname.focus();
</script>

</body>
</html>

លទធផលលទធផល
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េសៀវេភៅេគាល
 1. េសៀវេភ Web Programming េសៀវេភ Web Programming 

ឯកសារេយាង
 1. េសៀវេភ HTML XHTML CSS for  Dummies 7th editionេសៀវេភ HTML XHTML CSS for  Dummies 7th edition

 2. េសៀវេភបេងកត Web េ យភ  HTMLេសៀវេភបេងកត Web េ យភ  HTML

 3.  េគហទំព័រ េគហទំព័រ http://www.itkonkhmer.com 

 4. សិក េ យខ្លួនឯង បេងកតេគហទំព័រ HTML & Javascriptសិក េ យខ្លួនឯង បេងកតេគហទំព័រ HTML & Javascript

 5. េគហទំព័រ េគហទំព័រ http://www.w3schools.com

 6. េគហទំព័រេគហទំព័រ http://it4ug.net

 7. េគហទំព័រេគហទំព័រ www.hscripts.com
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