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រ ៀន HTML5 រោយខ្លួនឯង 

 

 

HTML5 គឺជាស្តង់ោ  HTML ដែលថ្មីបំផុតដែលផគត់ ផគងែំរ ើ  កា ជាមួយ Smartphone រ្បើ Android បាន 
្បរស្ើ ជាង HTML។ 

HTML5 

* ធាតុ លក្ខ ៈថ្មី 
*  ជំនួយ CSS3 

*  វរីែអូនិងអូឌីយ ូ, ្កាហ្វិក្ 2D/3D 

*  មូលោា នទិននន័យ SQL 

*  ក្មមវធីិបណ្តត ញ 

ជាមួយក្មមវធីិ បស់្ HTML រយើងអនក្អាចដក្ស្្មួល HTML ។ ឧទាហ្  ៏ 

<!DOCTYPE HTML> 

<html> 

<body> 

<video width=”320″ height=”240″ controls> 

<source src=”movie.mp4″ type=”video/mp4″> 

<source src=”movie.ogg” type=”video/ogg”> 

Your browser does not support the video tag. 

</video> 

</body> 

</html> 

HTML5 គឺជាអវី? មានអវីថ្មី?  

       HTML5 នឹងស្តង់ោថ្មីស្្មាប់ជា HTML ។ កំ្ដ ថ្មីនន HTML, HTML បាន 4 មានក្នុងឆ្ន ំ 1999 ។ ្តូវ
បានផ្លល ស់្បតូ ជារ្ចើនចាប់តំងពីរពលរ ោះមក្។ HTML5 គឺរៅដតដត អភិវឌឍន៍។ រទាោះជាយ ងណ្តមាន
ក្មមវធីិ កុ្ ក្ែ៏ធំគំ្ទជារ្ចើនននធាតុ HTML5 ថ្មីនិង APIs ។ 

រតើ HTML5 ចាប់រផតើមរោយ របៀបណ្ត? 

ក្បួនមួយចំនួនស្្មាប់ HTML5 ្តូវបានបរងកើតរ ើង: 
- លក្ខ ៈពិរស្ស្ថ្មីដផែក្រលើ HTML គឺជា CSS,  បស់្ DOM, និង JavaScript 

- កាត់បនថយត្មូវកា ស្្មាប់ក្មមវធីិជំនួយខាងរ្ៅ (ែូច Flash), 

- កា ្គប់្គងកំ្ហុ្ស្ក្នុងកាន់ដត្បរស្ើ  
-  មានកូ្ែបដនថមរទៀតរែើមបីជំនួស្ស្គស្គីប 

- HTML5 គួ ដតជាឧបក្  ៍ឯក្រាជយ 

http://itcambo.com/wp/?p=2207
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- ែំរ ើ  កា អភិវឌឍន៍អាចរមើលរ ើញែល់សាធា  ៈ 

HTML5 រនោះ <! DOCTYPE> 

<! doctype> រៅក្នុង HTML5 មានដតមួយប ុរណ្តណ ោះគឺកា ្បកាស្រហ្ើយវាសាមញ្ញ: 
 

<!DOCTYPE html> 

ខាងរ្កាមរនោះឯក្សា  HTML5 ធមមតគឺជាមួយនឹងអបបប មាននសាល ក្ដែល្តូវកា : 
 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Title of the document</title> 

</head> 

<body> 

The content of the document…… 

</body> 

</html> 

លក្ខ ៈពិរស្ស្ថ្មី HTML5 

លក្ខ ៈពិរស្ស្ថ្មីគួ ឱ្យចាប់អា មម ៍បំផុតរៅក្នុង HTML5 គឺ: 

១.ធាតុ <canvas> ស្្មាប់គំនូ  2D 

២. ធាតុ <video> និង <audio> ស្្មាប់ព័ត៌មាន ចាក់្សា ថ្មី 
៣. កា គំ្ទស្្មាប់កា ផទុក្មូលោា ន 

៤. ធាតុមាតិកាជាក់្លាក់្ថ្មីែូចជា <article>, <footer>, <header>, <nav>, <section> 

៥. វតថុបញ្ជា សំ្ ំុដបបបទថ្មីែូចជា្បតិទិនកាលប រិចេទរពលរវលាអីុដមល URL ដស្វង ក្ 

      កា គំ្ទស្្មាប់ HTML5 ក្មមវធីិ ុក្ ក្ HTML5 គឺមិនទាន់មានស្ដង់ោ មួយជាផលូវកា និងរ្បើក្មមវធីិ កុ្ 
ក្ បណ្តដ ញគម នមានកា គំ្ទ HTML5 រពញ រលញ រៅរ ើយ។ ប ុដនដមានក្មមវធីិ កុ្ ក្ែ៏ធំ (Safari, 

Chrome, Firefox , Opera ស្្មាប់រ្បើ អិុនធឺ  ិ កុ្ ក្) បនតរែើមបីបដនថមលក្ខ ៈពិរស្ស្ថ្មី បស់្ HTML5 

រៅកំ្ដ ចុងរ្កាយបំផុត បស់្ពួក្រគ។ 

        HTML ស្ រស្ រោយរ្បើ Notepad ឬ TextEdit ក្មមវធីិHTML ្តូវបានដក្ស្្មួលរោយរ្បើក្មមវធីិ
ស្ រស្  បស់្ HTML ដែលមានជំ ញែូចជា: 
-ក្មមវធីិ Adobe Dreamweaver 

- បណ្តដ ញនម ្ក្ូសូ្ហ្វ Frontpage 

-  CoffeeCup ក្មមវធីិស្ រស្ កូ្ែ បស់្ HTML 

    ជំហានទី 1: ចាប់រផតើម Notepadរែើមបីចាប់រផដើម Notepad សូ្មចូលរៅកាន់: 
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             ចាប់រផតើម  

                ក្មមវធីិទំាងអស់្  

                       រ្គឿង  

                              Notepad 

  ជំហានទី 2: ដក្ស្្មួល HTML  បស់្អនក្ជាមួយនឹង Notepad 

សូ្មវាយបញ្ចូ លកូ្ែ HTML  បស់្អនក្ចូលរៅក្នុង Notepad : 

   

    ជំហានទី 3: HTML ដែល ក្ាទុក្រ្ជើស្  ក្ាទុក្ជា .. រៅក្នុងមឺុនុយឯក្សា  Notepad  បស់្។ រៅរពល
ដែលអនក្ ក្ាទុក្ជាឯក្សា  HTML អនក្អាចរ្បើរោយ Save ជា file មានក្នទុយ htm ។ 

    ជំហានទី 4: HTML ដែល ត់រៅក្នុងក្មមវធីិ កុ្ ក្ បស់្អនក្:  ចាប់រផតើមក្មមវធីិ កុ្ ក្បណ្តដ ញ បស់្អនក្និង
របើក្ឯក្សា  html  បស់្អនក្ពី ឯក្សា  :បាន ក្ា ទុក្ ចួរហ្ើយចុចរទវែងរលើឯក្សា  HTML  បស់្អនក្។ 
លទធផលគួ ដតរមើលរៅរ្ចើនែូចរនោះ: 

 

ធាតុថ្មីរៅក្នុង HTML5 អិុនរធើ ិនិង កា រ្បើ្បាស់្អីុនធឺ ិតរ ោះបានផ្លល ស់្ បតូ ជារ្ចើនចាប់តំងពី 

4  HTML ដែលបានកាល យជាស្ដង់ោ រៅក្នុងឆ្ន ំ 1999 រនោះ។ ស្ពវនថ្ៃរនោះធាតុជារ្ចើនក្នុង HTML 4 គឺរគ
ដលងរ្បើរហ្ើយ, មិន្តូវបានរ្បើ។ ធាតុទំាងអស់្ទំាងរ ោះ្តូវបានយក្រចញឬ ស្ រស្ រៅក្នុង HTML5 វ ិ
ញ។ រែើមបី ឱ្យកាន់ដត្បរស្ើ រ ើងរោោះ ស្រសាយ កា រ្បើ ្បាស់្អិុនធឺ ិ រពលបចចុបបននរនោះ បស់្ 
HTML5 ផងដែ  មួបញ្ចូ លទំាងធាតុថ្មីស្្មាប់្កាហ្វិក្ដែលបដនថម មាតិកា្បព័នធផសពវផាយ ច ស្មព័នធ
ទំព័ លែ្បរស្ើ ជាងមុន, កា រោោះស្រសាយសំ្ ំុដបបបទលែ្ បរស្ើ ជាងមុននិង APIs ជារ្ចើនរែើមបីអូស្ / 

ទមាល ក់្ធាតុ,  ក្រ ើញទីតំងភូមិសាស្គស្ដ,  មួបញ្ចូ លទំាងកា ផទុក្បណ្តដ ញ។ 
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ធាតុ <canvas> ថ្មី 
<canvas> Used to draw graphics, on the fly, via scripting (usually JavaScript) 

Media ថ្មី 

Tag Description 

<audio> Defines sound content 

<video> Defines a video or movie 

<source> Defines multiple media resources for <video> and <audio> 

<embed> Defines a container for an external application or interactive content (a plug-in) 

<track> Defines text tracks for <video> and <audio> 

ធាតុសំ្ ំុដបបថ្មី 

Tag Description 

<datalist> Specifies a list of pre-defined options for input controls 

<keygen> Defines a key-pair generator field (for forms) 

<output> Defines the result of a calculation 

ធាតុ Semantic /  ច ស្មព័នធថ្មី HTML5 ផតល់នូវធាតុថ្មីមួយស្្មាប់ ច ស្មព័នធ្បរស្ើ ជាងមុន: 

Tag Description 

<article> Defines an article 

<aside> Defines content aside from the page content 

<bdi> 
Isolates a part of text that might be formatted in a different direction from other text 

outside it 

<command> Defines a command button that a user can invoke 

<details> Defines additional details that the user can view or hide 

<dialog> Defines a dialog box or window 

<summary> Defines a visible heading for a <details> element 

<figure> Specifies self-contained content, like illustrations, diagrams, photos, code listings, etc. 

<figcaption> Defines a caption for a <figure> element 

<footer> Defines a footer for a document or section 

<header> Defines a header for a document or section 

<hgroup> Groups a set of <h1> to <h6> elements when a heading has multiple levels 

<mark> Defines marked/highlighted text 

<meter> Defines a scalar measurement within a known range (a gauge) 

<nav> Defines navigation links 

<progress> Represents the progress of a task 

<ruby> Defines a ruby annotation (for East Asian typography) 

<rt> Defines an explanation/pronunciation of characters (for East Asian typography) 

<rp> Defines what to show in browsers that do not support ruby annotations 

<section> Defines a section in a document 

<time> Defines a date/time 
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<wbr> Defines a possible line-break 

 

ធាតុបានយក្រចញ 

រនោះែូចខាងរ្កាម 4,01 ធាតុ បស់្ HTML ្តូវបានយក្រចញពី HTML5: 

 <acronym> 

 <applet> 

 <basefont> 

 <big> 

 <center> 

 <dir> 

 <font> 

 <frame> 

 <frameset> 

 <noframes> 

 <strike> 

 <tt> 

HTML5 Canvas ធាតុ <canvas> ្តូវបានរ្បើរែើមបីគូ ្កាហ្វិក្រៅរលើ ហ័្ស្រៅរលើទំព័ បណ្តត ញមួយ ។ 
គូ ចតុរកា ដក្ងព ៌្ក្ហ្មចតុរកា ដក្ងជ្មាលជាចតុរកា ដក្ង multicolor និងខ្លោះអតថបទដែល
បាន multicolor ោក់្រលើ Canvas: 

canvas គឺជាអវី? ធាតុ <canvas> HTML5 គឺ្តូវបានរ្បើរែើមបីគូ ្កាហ្្
វកិ្រៅរលើ ហ័្ស្រ ោះតម យៈកា ស្ រស្  ស្គស្គីប (ជាធមមតកា អនុញ្ជញ ត JavaScript) ។ ធាតុ <canvas> គឺ
្គន់ដតជាឧបក្  ៍ផទុក្ស្្មាប់្កាហ្វិក្មួយ។ អនក្ ្តូវដតរ្បើស្គស្គីបរែើមបីពិតជាគូ ្កាហ្វិក្។ canvas មាន
វធីិសាស្គស្តជារ្ចើនស្្មាប់ផលូវគំនូ , ្បអប់,  ងវង់, តួអក្ស និង បូភាពបានបដនថម។ 

កា គំ្ទក្មមវធីិ ុក្ ក្  កុ្ ក្អិុនធឺ ិ 9 + Firefox មាន,  បស់្ Opera, Chrome និង Safari គំ្ទធាតុ 

<canvas> រនោះ។ 

 

ចំណំ្ត: កំ្ដ ថ្មី បស់្ក្មមវធីិ កុ្ ក្អិុនធឺ ិ 8 និងមុនរនោះ, មិនគំ្ទធាតុ <canvas> រនោះ។ 
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បរងកើត canvas មួយ canvas គឺជាតំបន់ចតុរកា រៅរលើទំព័  HTML មួយរហ្ើយវា្តូវបានបញ្ជា ក់្ជាមួយ
នឹងធាតុ <canvas> រនោះ។ 

 

      ចំណំ្ត: តមលំ ំរែើមធាតុ <canvas> មាន្ពំដែនរ ោះរទរហ្ើយគម នមាតិកា។ markup ដែលរមើលរៅ
ែូចរនោះ: 

<canvas id=”myCanvas” width=”200″ height=”100″></canvas> 

រែើមបីបដនថមរៅតម្ពំដែនជាមួយ, រ្បើគុ លក្ខ ៈ ច បទ: 

ឧទាហ្  ៏ 

<canvas id=”myCanvas” width=”200″ height=”100″ 

style=”border:1px solid #000000;”> 

</canvas> 

 

គូ រលើcanvas រោយមាន JavaScript រនោះ គំនូ រៅរលើផ្លទ ំង្ក្ណ្តត់ទំាងអស់្្តូវដត្តូវបានរធវើរៅខាងក្នុង
កា អនុញ្ជញ ត JavaScript ថា: 
ឧទាហ្  ៏ 

<script> 

var c=document.getElementById(“myCanvas”); 

var ctx=c.getContext(“2d”); 

ctx.fillStyle=”#FF0000″; 

ctx.fillRect(0,0,150,75); 

</script> 

ឩទាហ្  ៍ពនយល់: 

ជាែំបូង ក្រ ើញធាតុ <canvas> 

var c=document.getElementById(“myCanvas”); 

ប ទ ប់មក្, រៅ getContext ( បស់្ខ្លួន) វធីិសាស្គស្ត (អនក្្តូវដតកូ្ស្ដខ្សអក្ស  “2D” រែើមបី getContext រនោះ () 
វធីិសាស្គស្ត): 
var ctx=c.getContext(“2d”); 

  

វតថុ getContext (“2D”) គឺជាកា បរងកើតក្នុងវតថុ HTML5 ជាមួយនឹងលក្ខ ៈស្មបតតិជារ្ចើននិងវធីិសាស្គស្តសំ្
រាប់ផលូវកា  គូ ្បអប់ ងវង់, អតថបទ,  បូភាពនិងរ្ចើនរទៀត។ ប ទ ប់ពី ប ទ ត់គូ ចតុរកា ដក្ងព ៌្ក្ហ្ម
មួយ: 
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ctx.fillStyle=”#FF0000″; 

ctx.fillRect(0,0,150,75); 

  

លក្ខ ៈស្មបតតិ fillStyle អាចជាព ៌ជា CSS, ជ្មាលឬលំ ំមួយ។ fillStyle លំ ំរែើមគឺ # 000000 

(ព ៌រមម ) ។ 

  

កា  fillRect ( X, Y, ទទឹងក្មពស់្ វធីិសាស្គស្ត) គូ ចតុរកា ដែលបានបំរពញជាមួយ ច ប័ទមបំរពញ
បចចុបបននរនោះ។ 

ផ្លទ ំង្ក្ណ្តត់កូ្អ រោរន ផ្លទ ំង្ក្ណ្តត់ រនោះគឺជា្ក្ឡាច្តងគដែលមានពី វមិា្ត។ ្ជុងខាងរលើរវវងនន
ផ្លទ ំង្ក្ណ្តត់មានកូ្អ រោរន (0,0) ែូរចនោះ fillRect រនោះ () វធីិសាស្គស្តខាងរលើបានបា រា ដម ្ត (0,0,150,75) ។ 

រនោះមានន័យថា: ចាប់រផតើមរៅ្ជុងខាងរលើរវវង (0,0) និងគូ ចតុរកា ដែលជាភីក្ដស្ល 150×75 ។ 

ឩទាហ្  ៍សំ្ បសំ្ ួល ក្ តុ  រៅរលើចតុរកា  ដក្ងខាងរ្កាមរែើមបីរមើលកូ្អ រោរន x និង Y  បស់្វា: 

 

       Canvas ផលូវ រែើមបីគូ ប ទ ត់្តង់រៅរលើផ្លទ ំង្ក្ណ្តត់ មួយ ដែលរយើងនឹងរ្បើវធីិសាស្គស្តពី ែូចខាង
រ្កាម: 
- moveTo ( X, Y ) កំ្ ត់ជាចំ ុចចាប់រផតើមននប ទ ត់ 

- lineTo ( X, Y ) កំ្ ត់ចំ ុចដែលបញ្ច ប់ននប ទ ត់ 

រ្បើកូ្ែ JavaScript: 

var c=document.getElementById(“myCanvas”); 

var ctx=c.getContext(“2d”); 

ctx.moveTo(0,0); 

ctx.lineTo(200,100); 

ctx.stroke(); 
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រែើមបីគូ  ងវង់មួយដែលរៅរលើ Canvas មួយដែលរយើងនឹងរ្បើវធីិសាស្គស្ដែូចខាងរ្កាម: 

- ធនូ (x Y, r,, កា ចាប់រផតើមបញ្ឈប់កា ) 
រែើមបីគូ  ងវង់តមពិតរយើង្តូវដតរ្បើវធីិសាស្គស្ត មួយនន “ទឹក្ថាន ំ”, () ឬបំរពញ () ។ បរងកើត ងវង់មួយដែល
មានវធីិសាស្គស្តធនូ (): 
កា រ្បើ JavaScript: 

var c=document.getElementById(“myCanvas”); 

var ctx=c.getContext(“2d”); 

ctx.beginPath(); 

ctx.arc(95,50,40,0,2*Math.PI); 

ctx.stroke(); 

 

Canvas ស្ រស្ ជា- អតថបទ រែើមបីគូ អតថបទរៅរលើផ្លទ ំង្ក្ណ្តត់មួយដែលជា្ទពយស្
មបតដិែ៏សំ្ខាន់បំផុតនិងជាវធីិសាស្គស្តរ ោះគឺ: 
- ពុមពអក្ស  – កំ្ ត់លក្ខ ៈស្មបតតិស្្មាប់ពុមពអក្ស អតថបទ 

- fillText ( អតថបទ, X, Y ) – គូ អតថបទ “បានបំរពញ” រៅរលើផ្លទ ំង្ក្ណ្តត់ 

- strokeText ( អតថបទ, X, Y ) – គូ អតថបទរៅរលើផ្លទ ំង្ក្ណ្តត់ (គម នបំរពញ) កា រ្បើ fillText (): 

ឧទាហ្  ៏  ស្ រស្ អតថបទមួយដែលបានបំរពញ 30px ខ្ពស់្រៅរលើផ្លទ ំង្ក្ណ្តត់រ ោះរោយរ្បើពុមព
អក្ស  “Arial”: 

កូ្ែJavaScript: 

var c=document.getElementById(“myCanvas”); 

var ctx=c.getContext(“2d”); 

ctx.font=”30px Arial”; 

ctx.fillText(“Hello World”,10,50); 

រ្បើកូ្ែJavaScript: 

var c=document.getElementById(“myCanvas”); 

var ctx=c.getContext(“2d”); 

ctx.font=”30px Arial”; 

ctx.strokeText(“Hello World”,10,50); 
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Canvas ជ្មាល ជ្មាល អាច្តូវបានរ្បើរែើមបីបំរពញចតុរកា ដក្ង,  ងវង់
ប ទ ត់អតថបទរាងលរៅរលើផ្លទ ំង្ក្ណ្តត់មិន្តូវបានកំ្ ត់រៅ ជាព ៌ ងឹ។មានពី ្បរភទរផសងគន នន
ជ្មាលគឺ: 
- createLinearGradient ( X, Y, x1, y1 ) – បរងកើតជ្មាលលីរនដអ៊ែ  
- createRadialGradient ( X, Y, r,, x1, y1, r1 ) – បរងកើតជ្មាលមូល / រាងជា ងវង់រៅរពលដែលរយើងមានវតថុ
ជ្មាលមួយរយើង្តូវដតបដនថមពី ឬរ្ចើនជាងរនោះឈប់ព ៌។ addColorStop រនោះ () វធីិសាស្គស្តបញ្ជា ក់្
ឈប់ព ៌និងជំហ្  បស់្ខ្លួនរៅតមជ្មាលរ ោះរទ។  ជ្មាលអាច្តូវបាន្គប់ទីក្ដនលង វាង 0 រៅ 1 ។ 

រែើមបីរ្បើជ្មាលដែលបានកំ្ ត់លក្ខ ៈស្មបតតិ fillStyle ឬ strokeStyle រៅជ្មាលរហ្ើយប ទ ប់មក្គូ 
 បូរាងែូចចតុរកា អតថបទឬប ទ ត់មួយ។ កា រ្បើ createLinearGradient (): 

ឧទាហ្  ៏ បរងកើតជ្មាលលីរនដអ៊ែ ។ បំរពញចតុរកា ដក្ងជាមួយជ្មាលរនោះ: 
var c=document.getElementById(“myCanvas”); 

var ctx=c.getContext(“2d”); 

// Create gradient 

var grd=ctx.createLinearGradient(0,0,200,0); 

grd.addColorStop(0,”red”); 

grd.addColorStop(1,”white”); 

// Fill with gradient 

ctx.fillStyle=grd; 

ctx.fillRect(10,10,150,80); 

ឧទាហ្  ៏ បរងកើតជ្មាលមូល / រាងជា ងវង់។ បំរពញចតុរកា ដក្ងជាមួយ
ជ្មាលរនោះ: 
កូ្ែ JavaScript: 

var c=document.getElementById(“myCanvas”); 

var ctx=c.getContext(“2d”); 

// Create gradient 

var grd=ctx.createRadialGradient(75,50,5,90,60,100); 

grd.addColorStop(0,”red”); 

grd.addColorStop(1,”white”); 

// Fill with gradient 

ctx.fillStyle=grd; 

ctx.fillRect(10,10,150,80); 
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Canvas ោក់្ បូភាព 

រែើមបីគូ  បូភាពរៅរលើផ្លទ ំង្ក្ណ្តត់មួយដែលរយើងនឹងរ្បើវធីិសាស្គស្ដែូចខាងរ្កាម: 

drawImage (  បូភាព, X, Y ) 

កូ្ែ 

c=document.getElementById(“myCanvas”); 

var ctx=c.getContext(“2d”); 

var img=document.getElementById(“chhunnan”); 

ctx.drawImage(img,10,10); 

រមរ ៀន HTML5 Inline SVG 

HTML5 មានកា គំ្ទស្្មាប់ក្នុង SVG ។ 

SVG គឺជាអវី? 

-SVG ឈ ស្្មាប់្កាហ្វិក្វុចិទ័ ដែលអាចរធវើមា្តោា ន 

-SVG ្តូវបានរ្បើរែើមបីកំ្ ត់្កាហ្វិក្វុចិទ័ ដែលមានមូលោា នស្្មាប់បណ្តដ ញ 

-SVG កំ្ ត់្កាហ្វិក្រៅក្នុង្ទង់្ទាយ XML 

្កាហ្វិក្ SVG រធវើមិនបាត់បង់គុ ភាពណ្តមួយ្បសិ្នរបើពួក្រគ្តូវបានព្ងីក្ឬបតូ ទំហំ្ 

ធាតុរ ៀងរាល់និងគុ លក្ខ ៈទំាងអស់្រៅក្នុង-ឯក្សា  SVG អាច្តូវបាន animated 

- SVG គឺជាអនុសាស្ន៍ W3C 

គុ ស្មបតតិ SVG អតថ្បរយជន៍ននកា រ្បើ SVG ជាង្ទង់្ទាយ បូភាពរផសងរទៀត (ែូចជា JPEG, GIF 

មដងរទៀតនិងកា ) គឺ: 

- បូភាព SVG អាច្តូវបានបរងកើតរ ើងនិងបានដក្ស្្មួលរោយរ្បើក្មមវធីិនិពនធអតថបទណ្តមួយ 

- បូភាព SVG អាច្តូវបានដស្វង ក្ស្នទស្សន៍ស្គស្គីបនិងកា បង្ហា ប់ 

- បូភាព SVG គឺដ្ប្ពួល 

- បូភាព SVG អាច្តូវបានរបាោះពុមពរោយមានគុ ភាពខ្ពស់្រៅក្នុងែំរណ្តោះស្រសាយណ្តមួយរទ 

- បូភាព SVG គឺ zoomable (និង បូភាពដែលអាច្តូវបានព្ងីក្រោយមិនចំាបាច់មានកា  ចិ លិ) 

SVG រោយផ្លទ ល់រៅក្នុងទំព័  HTML & # រៅក្នុង HTML5 អនក្អាចបងកប់ធាតុ SVG រោយផ្លទ ល់រៅក្នុង
ទំព័  HTML  បស់្អនក្: 
ឧទាហ្  ៏ 

<!DOCTYPE html> 
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<html> 

<body> 

<svg xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” version=”1.1″ height=”190″> 

<polygon points=”100,10 40,180 190,60 10,60 160,180″ 

style=”fill:lime;stroke:purple;stroke-width:5;fill-rule:evenodd;”> 

</svg> 

</body> 

</html> 

លទាផល: 

ភាពខុ្ស្គន  វាង SVG និងCanvas 

SVG គឺជាភាសាស្្មាប់ព ៌ ្កាហ្វិក្ 2D រៅក្នុង XML ដែលមួយ។ Canvas គូ ្កាហ្វិក្ 2D រៅរលើ
រលឿន (រោយមានកា រ្បើ JavaScript មួយ) ។ 

SVG គឺមានមូលោា នរលើ XML មានដែលមានន័យថាជារ ៀងរាល់គឺជាធាតុដែលអាច ក្បានរៅក្នុង SVG 

 បស់្ DOM ។ អនក្អាចភាា ប់ក្មមវធីិរោោះស្រសាយ្ពឹតតិកា  ៍កា រ្បើ JavaScript ស្្មាប់ធាតុមួយ។ រៅក្នុង 
SVG, នីមួយ បូរាង្តូវបានែក្រចញ្តូវបានរគចងចំាថាជាវតថុមួយ។ ្បសិ្នរបើគុ លក្ខ ៈ SVG ននវតថុ
មួយដែល្តូវបានផ្លល ស់្បតូ ក្មមវធីិ កុ្ ក្រោយស្វ័យ ្បវតតិអាច re-បង្ហា ញ ូបរាង។ 

Canvas ្តូវបានបង្ហា ញភីក្ដស្លរោយភីក្ដស្ល។ រៅក្នុងCanvas , រៅរពលដែល្តូវបានគូ ្កាហ្វិក្, 

វា្តូវបានរគបំរភលចរចាលរោយក្មមវធីិ កុ្ ក្។ ្បសិ្នរបើជំហ្  បស់្ខ្លួនគួ ដត្តូវបានផ្លល ស់្បតូ រ ោះជា
ក្ដនលង ទំាងមូល្តូវ redrawn  មួទំាងវតថុណ្តមួយដែលអាចនឹង្តូវបាន្គបែ ត ប់រោយ្កាហ្វិក្ ។ 

រមរ ៀន  HTML5 Drag និង Drop 

Drag និង Drop អូស្និងទមាល ក់្គឺជាលក្ខ ៈពិរស្ស្មួយ ដែលមានញឹក្ញាប់ណ្តស់្។ វាគឺជារពលដែល
អនក្ “ចាប់” វតថុមួយនិងអូស្វារៅទីតំងរផសងគន ។ រៅក្នុង HTML5, អូស្និងទមាល ក់្គឺជាដផនក្មួយននស្តង់
ោ និងធាតុណ្តមួយដែលអាច ទាញបាន ។ 

ឧទាហ្  ៏ 

<!DOCTYPE HTML> 

<html> 

<head> 

<script> 
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function allowDrop(ev) 

{ 

ev.preventDefault(); 

} 

function drag(ev) 

{ 

ev.dataTransfer.setData(“Text”,ev.target.id); 

} 

function drop(ev) 

{ 

ev.preventDefault(); 

var data=ev.dataTransfer.getData(“Text”); 

ev.target.appendChild(document.getElementById(data)); 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

<div id=”div1″ ondrop=”drop(event)” 

ondragover=”allowDrop(event)”></div> 

<img id=”drag1″ src=”img_logo.gif” draggable=”true”  

ondragstart=”drag(event)” width=”336″ height=”69″> 

</body> 

</html> 

រធវើឱ្យ Draggable ធាតុមួយ 

ជាែំបូងននកា ទំាងអស់្: រែើមបីរធវើឱ្យ draggable ធាតុមួយកំ្ ត់គុ លក្ខ ៈ draggable រៅ true: 

<img draggable=”true”> 

រតើអវីរៅ – ondragstart និង setData () 

ប ទ ប់មក្បញ្ជា ក់្អវីដែលគួ រក្ើតរ ើងរៅរពលដែលធាតុ្តូវបានអូស្។ រៅក្នុងឧទាហ្  ៍ខាងរលើគុ 
លក្ខ ៈ ondragstart បានរៅមុខ្ង្ហ អូស្ (្ពឹតតិកា  ៍) ដែលបញ្ជា ក់្ពីអវីដែលទិននន័យ្តូវបានអូស្។ 

dataTransfer.setData រនោះ () វធីិសាស្គស្តកំ្ ត់្បរភទទិននន័យនិងតនមលននទិននន័យដែលបានអូស្ រនោះ: 
function drag(ev) 

{ 

ev.dataTransfer.setData(“Text”,ev.target.id); 

} 

ក្ដនលងដែល្តវូោក់្ – ondragover 

្ពឹតតិកា  ៍ ondragover បញ្ជា ក់្ក្ដនលងដែលទិននន័យអាច្តូវបានអូស្ធាល ក់្ចុោះ។តមលំ ំរែើម ទិននន័យ / 
ធាតុមិនអាច្តូវបានធាល ក់្ចុោះរៅក្នុងធាតុរផសងរទៀត។ រែើមបីអនុញ្ជញ តឱ្យមានកា ធាល ក់្ចុោះមួយដែលរយើង
្តូវដតកា ពា កា  រោោះស្រសាយលំ ំរែើមននធាតុរនោះ។ 
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event.preventDefault () វធីិសាស្គស្តស្្មាប់្ពឹតតិកា  ៍ ondragover រនោះ: 
event.preventDefault() 

រតើោក់្រៅ – ondrop 

រៅរពលដែលទិននន័យ្តូវបានធាល ក់្ចុោះបានអូស្្ពឹតតិកា  ៍ទមាល ក់្រក្ើតរ ើង។ 

រៅក្នុងឧទាហ្  ៍ខាងរលើគុ លក្ខ ៈ ondrop បានរៅអនុគមន៍មួយ, កា ធាល ក់្ចុោះ (្ពឹតតិកា  ៍): 
function drop(ev) 

{ 

ev.preventDefault(); 

var data=ev.dataTransfer.getData(“Text”); 

ev.target.appendChild(document.getElementById(data)); 

} 

រមរ ៀន HTML5 ទីតំងភូមិសាស្គស្ដGeolocation 

 ក្ទីតំងទីតំង បស់្អនក្រ្បើ 
ទីតំងភូមិសាស្គស្ដ រនោះ បាន HTML5 API គឺ្តូវបានរ្បើរែើមបីទទួលបាននូវទីតំងភូមិសាស្គស្តននអនក្រ្បើ។ 

ចាប់តំងពីរពលរនោះអាចនឹងប ោះពាល់ែល់ភាពឯក្ជន  បស់្អនក្រ្បើទីតំងរនោះគឺមិនអាចរធវើបានរទលុោះ្ត
ដតអនក្រ្បើ ដែលបានយល់្ពម។ 

HTML5 – កា រ្បើទីតំងភូមិសាស្គស្ដ រ្បើវធីិសាស្គស្ត getCurrentPosition () រែើមបីទទួលបាននូវទីតំង បស់្
អនក្រ្បើ។ ឧទាហ្  ៏ខាងរ្កាមរនោះគឺជាឧទាហ្  ៏មួយទីតំងភូមិសាស្គស្ដសាមញ្ញ រ្បើ latitude និង 
longitude ននទីតំង បស់្អនក្រ្បើ: 
ឧទាហ្  ៏ 

<script> 

var x=document.getElementById(“demo”); 

function getLocation() 

{ 

if (navigator.geolocation) 

{ 

navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition); 

} 

else{x.innerHTML=”Geolocation is not supported by this browser.”;}  

} 

function showPosition(position) 

{ 

x.innerHTML=”Latitude: ” + position.coords.latitude + 

“<br>Longitude: ” + position.coords.longitude; 

} 

</script> 

កំ្ហុ្ស្កា ្គប់្គងនិងកា បែិរស្ធ បា រា ដម ្ត វធីិសាស្គស្តទីពី នន getCurrentPosition () គឺ្តូវបានរ្បើរែើមបី
រោោះស្រសាយកំ្ហុ្ស្។ វាបញ្ជា ក់្ពីមុខ្ង្ហ រែើមបី ត់្បសិ្នរបើវាបានបរាជ័យរែើមបីទទួលបាន នូវទីតំង បស់្
អនក្រ្បើមួយ: 
ឧទាហ្  ៏ 
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function showError(error) 

{ 

switch(error.code) 

{ 

case error.PERMISSION_DENIED: 

x.innerHTML=”User denied the request for Geolocation.” 

break; 

case error.POSITION_UNAVAILABLE: 

x.innerHTML=”Location information is unavailable.”  

break; 

case error.TIMEOUT: 

x.innerHTML=”The request to get user location timed out.”  

break; 

case error.UNKNOWN_ERROR: 

x.innerHTML=”An unknown error occurred.” 

break; 

} 

} 

បង្ហា ញលទធផលរៅក្នុងដផនទី រែើមបីបង្ហា ញ លទធផលរៅក្នុងដផនទីមួយដែលអនក្្តូវកា ចូលែំរ ើ  កា 
រៅកាន់រស្វា ដផនទីមួយដែលអាចរ្បើ latitude និង longitude ែូចដផនទី បស់្ Google: 

ឧទាហ្  ៏ 

function showPosition(position) 

{ 

var latlon=position.coords.latitude+”,”+position.coords.longitude; 

var img_url=”http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=”  

+latlon+”&zoom=14&size=400×300&sensor=false”; 

document.getElementById(“mapholder”).innerHTML=”<img src=’”+img_url+”‘>”; 

} 

ពត៌មានទីតំងជាក់្លាក់្ 

ទំព័ រនោះបង្ហា ញពី របៀបរែើមបីបង្ហា ញពីទីតំង បស់្អនក្រ្បើរៅរលើ ដផនទី។ រទាោះជាយ ងណ្តក៏្ទីតំងភូមិ
សាស្គស្ដរនោះគឺមាន្បរយជន៍ខាល ំងណ្តស់្ ស្្មាប់ព័ត៌មានទីតំងជាក់្លាក់្។ 

ឧទាហ្  ៏: 
-រ ើងរលើរែើមបីកាលប រិចេទពត៌មានមូលោា ន 

-បង្ហា ញពីចំ ុចននកា ចាប់អា មម ៍រៅជិតអនក្រ្បើ 
-របើក្រោយរវន- កុ្ ក្ (GPS) 

វធីិសាស្គស្ត getCurrentPosition រនោះ () – ទិននន័យ្ត ប់រៅ ក្ 

getCurrentPosition រនោះ () វធីិសាស្គស្ត្ត ប់វតថុមួយរបើវាគឺទទួលបានរជាគជ័យ។ លក្ខ ៈស្មបតតិ latitude 

រនោះ longitude និងភាព្តឹម្តូវ្តូវបាន្ត ប់មក្វញិជានិចច។ លក្ខ ៈស្មបតតិរផសងរទៀតរៅខាងរ្កាម
នឹង្តូវបាន្ត ប់មក្វញិ ្បសិ្នរបើអាចរ្បើបាន។ 
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Property Description 

coords.latitude The latitude as a decimal number 

coords.longitude The longitude as a decimal number 

coords.accuracy The accuracy of position 

coords.altitude The altitude in meters above the mean sea level 

coords.altitudeAccuracy The altitude accuracy of position 

coords.heading The heading as degrees clockwise from North 

coords.speed The speed in meters per second 

timestamp The date/time of the response 

វតថុ ទីតំងភូមិសាស្គស្ដ – វធីិសាស្គស្ត interesting រផសងរទៀត 

watchPosition () – ្ត ប់ទីតំងបចចុបបនន បស់្អនក្រ្បើរហ្ើយបនតរៅវលិ្ត ប់មក្ ទីតំងដែលបានរធវើឱ្យ
ទាន់ស្ម័យជាផ្លល ស់្ទីអនក្រ្បើ (ែូចជា GPS រៅក្នុង ថ្យនតមួយ) ។ clearWatch () – បញ្ឈប់ watchPosition 

រនោះ () វធីិសាស្គស្ដ។ ឧទាហ្  ៏ែូចខាងរ្កាមរនោះបង្ហា ញពីវធីិសាស្គស្ត watchPosition រនោះ () ។ អនក្្តូវកា 
ឧបក្  ៍ GPS ្តឹម្តូវរែើមបីសាក្លបងរនោះ (ែូចជាទូ ស័្ពទ iPhone): 

ឧទាហ្  ៏ 

<script> 

var x=document.getElementById(“demo”); 

function getLocation() 

{ 

if (navigator.geolocation) 

{ 

navigator.geolocation.watchPosition(showPosition); 

} 

else{x.innerHTML=”Geolocation is not supported by this browser.”;}  

} 

function showPosition(position) 

{ 

x.innerHTML=”Latitude: ” + position.coords.latitude + 

“<br>Longitude: ” + position.coords.longitude; 

} 

</script> 

រមរ ៀន HTML5 Video 

វរីែអូរៅរលើបណ្តត ញ 

 ហូ្តមក្ែល់រពលបចចុបបននរនោះមានបានមិន្តូវបានស្តង់ោ ស្្មាប់ បង្ហា ញវរីែអូមួយ / ដខ្សភាពយនតរៅ
រលើទំព័ បណ្តត ញមួយ។ស្ពវនថ្ៃរនោះវរីែអូភាគរ្ចើនគឺ ្តូវបានបង្ហា ញតម យៈក្មមវធីិជំនួយក្នុង (ែូចជា 
Flash) ។ រទាោះជាយ ងណ្តមានក្មមវធីិ កុ្ ក្រផសងគន អាចមានភាពខុ្ស្គន រោត -ins ។ HTML5 កំ្ ត់
ធាតុថ្មីដែលបញ្ជា ក់្ពីវធីិដែលជាស្តង់ោ រែើមបីបងកប់វរីែអូ / ដខ្សភាពយនតរៅរលើទំព័ បណ្តត ញមួយ: ធាតុ 

<video> រនោះ។ 

 របៀបដែលវារធវើកា  
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រែើមបីបង្ហា ញវរីែអូរៅក្នុង HTML5 មួយរនោះគឺជាអវីទំាងអស់្ដែលអនក្្តូវកា : 
ឧទាហ្  ៏ 

<video width=”320″ height=”240″ controls> 

<source src=”movie.mp4″ type=”video/mp4″> 

<source src=”movie.ogg” type=”video/ogg”> 

Your browser does not support the video tag. 

</video> 

រធវើ្ទង់្ទាយវរីែអូនិងផតល់ជំនួយក្មមវធីិ កុ្ ក្ 

MP4 បាន WebM, Ogg និង: បចចុបបននមាន 3 ្ទង់្ទាយវរីែអូកា គំ្ទស្្មាប់ធាតុ <video> គឺ: 

Browser MP4 WebM Ogg 

Internet Explorer 9+ YES NO NO 

Chrome 6+ YES YES YES 

Firefox 3.6+ NO YES YES 

Safari 5+ YES NO NO 

Opera 10.6+ NO YES YES 

្បរភទ MIME ស្្មាប់កា រធវើ្ទង់្ទាយវរីែអូ 

rmat MIME-type 

MP4 video/mp4 

WebM video/webm 

Ogg video/ogg 

HTML5 <video> – វធីិសាស្គស្តនិងលក្ខ ៈស្មបតតិ បស់្ DOM 

HTML5 មានវធីិសាស្គស្ត បស់្ DOM រនោះ អចលន ្ទពយនិង្ពឹតតិកា  ៍សំ្រាប់ <video> និងធាតុ <audio> ។ 

វធីិសាស្គស្តទំាងរនោះ មានលក្ខ ៈស្មបតតិនិង្ពឹតតិកា  ៍អនុញ្ជញ តឱ្យអនក្រ ៀបចំធាតុ <video> និង <audio> 

រោយរ្បើកា អនុញ្ជញ ត JavaScript ។ 

និងកា ផទុក្ស្្មាប់ឧទាហ្  ៏និងមានលក្ខ ស្មបតតិ (ែូចជា យៈរពលនិងក្្មិតសំ្រ ង) ។ វាក៏្មាន
្ពឹតតិកា  ៍ បស់្ DOM ដែលអាចផដល់ែំ ឹងែល់អនក្រៅរពលដែលធាតុ <video> ចាប់រផតើមរលងគឺ្តូវ
បានផ្លែ ក្្តូវបានបញ្ច ប់ 

រមរ ៀន HTML5 Audio 

អូឌីយ ូរៅរលើបណ្តត ញ 

 ហូ្តមក្ែល់រពល បចចុបបនន រនោះមានបានស្តង់ោ ្តឹម្តូវស្្មាប់ចាក់្ឯក្សា អូឌីយ ូរៅរលើទំព័ បណ្តត
ញមួយ។ 

ស្ពវនថ្ៃរនោះឯក្សា អូឌីយ ូដែលបានរ្ចើនបំផុត្តូវបានចាក់្តម យៈក្មមវធីិជំនួយក្នុង (ែូចជា Flash) ។ 

HTML5 កំ្ ត់ធាតុថ្មីដែលបញ្ជា ក់្ពីវធីិដែលជាស្តង់ោ រែើមបីបងកប់ឯក្សា  អូឌីយ ូរៅរលើទំព័ បណ្តត ញ
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មួយ: ធាតុ <audio> រនោះ។ 

 របៀបដែលវារធវើកា  
រែើមបីចាក់្ឯក្សា អូឌីយ ូរៅក្នុង HTML5, រនោះគឺជាអវីទំាងអស់្ដែលអនក្្តូវកា : 
ឧទាហ្  ៏ 

<audio controls> 

<source src=”horse.ogg” type=”audio/ogg”> 

<source src=”horse.mp3″ type=”audio/mpeg”> 

Your browser does not support the audio element. 

</audio> 

្ទង់្ទាយអូឌីយ និូងក្ ផតល់ជំនួយក្មមវធីិ កុ្ ក្ 

MP3 បាន WAV, និង Ogg: បចចុបបននមាន 3 ្ទង់្ទាយឯក្សា កា គំ្ទស្្មាប់ធាតុ <audio> គឺ 

owser MP3 Wav Ogg 

Internet Explorer 9+ YES NO NO 

Chrome 6+ YES YES YES 

Firefox 3.6+ NO YES YES 

Safari 5+ YES YES NO 

Opera 10+ NO YES YES 

MIME ស្្មាប់កា រធវើ្ទង់្ទាយអូឌីយ ូ 

Format MIME-type 

MP3 audio/mpeg 

Ogg audio/ogg 

Wav audio/wav 

រមរ ៀន  HTML5 Input Types 

បញ្ចូ ល HTML5 ្បរភទថ្មី 

HTML5 មាន្បរភទព័ត៌មានបញ្ចូ លជារ្ចើនដែលថ្មីស្្មាប់ទ្មង់។ ទំាងរនោះជាលក្ខ ៈពិរស្ស្ថ្មី
អនុញ្ជញ តឱ្យ្តួតពិនិតយកា បញ្ចូ លបាន លែ្បរស្ើ និង្តឹម្តូវ។ 

ព ៌ 

កាលប រិចេត 

datetime 

datetime-មូលោា ន 

អីុដម ល 

ដខ្ 
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ចំនួន 

ជួ  
ដស្វង ក្ 

ទូ ស័្ពទ 
រពលរវលា 

URL 

ស្បាត ហ៍្ 

បញ្ចូ ល្បរភទព ៌ 

Select your favorite color: <input type=”color” name=”favcolor”>  

បញ្ចូ ល្បរភទកាលប រិចេទ 

Birthday: <input type=”date” name=”bday”> 

បញ្ចូ ល្បរភទdatetime 

Birthday (date and time): <input type=”datetime” name=”bdaytime”> 

បញ្ចូ ល្បរភទdatetime-មូលោា ន 

Birthday (date and time): <input type=”datetime-local” name=”bdaytime”> 

បញ្ចូ ល្បរភទអីុដម ល 

E-mail: <input type=”email” name=”email”> 

បញ្ចូ ល្បរភទដខ្ 

Birthday (month and year): <input type=”month” name=”bdaymonth”> 

បញ្ចូ ល្បរភទចំនួន 

Quantity (between 1 and 5): <input type=”number” name=”quantity” min=”1″ max=”5″>  

បញ្ចូ ល្បរភទជួ  

<input type=”range” name=”points” min=”1″ max=”10″> 

បញ្ចូ ល្បរភទដស្វង ក្ 

Search Google: <input type=”search” name=”googlesearch”>  

បញ្ចូ ល្បរភទទូ ស័្ពទ 

Telephone: <input type=”tel” name=”usrtel”> 

បញ្ចូ ល្បរភទរពលរវលា 

Select a time: <input type=”time” name=”usr_time”>  

បញ្ចូ ល្បរភទURL 
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Add your homepage: <input type=”url” name=”homepage”> 

បញ្ចូ ល្បរភទស្បាត ហ៍្ 

Select a week: <input type=”week” name=”week_year”> 

រមរ ៀន HTML5 Form Elements 

HTML5 ថ្មីធាតុទ្មង់ 

HTML5 មានែូចខាងរ្កាមធាតុសំ្ ំុដបបបទថ្មី: 
<datalist> 

<keygen> 

<output> 

ចំណំ្ត: មិនដមនទំាងអស់្ដែលមានក្មមវធីិ កុ្ ក្ែ៏ធំគំ្ទទំាងអស់្ធាតុសំ្ ំុ ដបបថ្មីរ ោះរទ។ រទាោះជា
យ ងណ្តអនក្អាចចាប់រផតើម ចួរៅរហ្ើយរោយរ្បើ្បសិ្នរបើពួក្ រគចូលរ្បើមិនរក្ើត ែូចជាវាលអតថបទ
រមើលមិនរ ើញ។ 

ធាតុ HTML5 <datalist> 

ធាតុ <datalist> បញ្ជា ក់្បញ្ា ី បស់្ជរ្មើស្ដែលបានកំ្ ត់ជាមុនស្្មាប់ធាតុ <input> មួយ។ 

ធាតុ <datalist> ្តូវបានរ្បើរែើមបីផដល់នូវលក្ខ ៈពិរស្ស្ “ស្វ័យ្បវតតិ” រៅរលើធាតុ <input> ។ អនក្រ្បើ
្បាស់្នឹងរ ើញបញ្ា ីននជរ្មើស្ដែលបានកំ្ ត់ជាមុនជាកា  បញ្ចូ លទិននន័យ បស់្ពួក្រគ។ 

រ្បើគុ លក្ខ ៈបញ្ា ីធាតុ <input>  បស់្វារៅចង មួគន ជាមួយធាតុមួយ <datalist> ។  បស់្ 

OperaSafariChromeFirefox មានក្មមវធីិ កុ្ ក្          អិុនធឺ ិ ឧទាហ្  ៏ 

ធាតុ <input> មួយជាមួយនឹងតនមលដែលបានកំ្ ត់មុនរៅក្នុង <datalist> មួយ: 
<input list=”browsers”> 

<datalist id=”browsers”> 

<option value=”Internet Explorer”> 

<option value=”Firefox”> 

<option value=”Chrome”> 

<option value=”Opera”> 

<option value=”Safari”> 

</datalist> 

ធាតុ HTML5 <keygen> 

រគលបំ ងននធាតុ <keygen> រនោះគឺរែើមបីផតល់ជាវធីិែ៏មានសុ្វតថិភាពរែើមបីរផទៀងផ្លទ ត់ភាព ្តឹម្តូវ បស់្
អនក្រ្បើ។ សាល ក្ <keygen> បញ្ជា ក់្វាលមា សីុ្នរភលើង្គប់ចុចគូរៅក្នុងសំ្ ំុដបបបទ។ 

សំ្ ំុដបបបទជាមួយវាល keygen មួយ: 
<form action=”demo_keygen.asp” method=”get”> 

Username: <input type=”text” name=”usr_name”> 

Encryption: <keygen name=”security”> 

<input type=”submit”> 

</form> 
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ធាតុ HTML5 <output> 

ធាតុ <output> តំណ្តងឱ្យលទធផលននកា គ   (ែូចជាមួយដែលបានអនុវតតរោយស្គស្គីប) មួយ។ 

 បស់្ OperaSafariChromeFirefox មានក្មមវធីិ កុ្ ក្អិុនធឺ ិ 

ឧទាហ្  ៏ 

អនុវតតកា គ  មួយនិងបង្ហា ញលទធផលរៅក្នុងធាតុ <output> ថា: 
<form oninput=”x.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)”>0 

<input type=”range” id=”a” value=”50″>100 + 

<input type=”number” id=”b” value=”50″>= 

<output name=”x” for=”a b”></output> 

</form> 

រមរ ៀន Form Attributes 

HTML5 ថ្មីគុ លក្ខ ៈទ្មង់ 

HTML5 មានគុ លក្ខ ៈថ្មីជារ្ចើនស្្មាប់កា  <form> និង <input> ។ 

គុ លក្ខ ៈថ្មីស្្មាប់ <form>: 

ស្វ័យ្បវតតិ 
novalidate 

គុ លក្ខ ៈថ្មីស្្មាប់ <input>: 

-ស្វ័យ្បវតតិ 
-autofocus 

-សំ្ ំុដបបបទ 

-formaction 

-formenctype 

-formmethod 

-formnovalidate 

-formtarget 

-ក្មពស់្និងទទឹង 

-បញ្ា ី 
- ទីនិងអតិប មា 

-រ្ចើន 

-លំ ំ (regexp) 

-ក្ដនលងោក់្ 

-ត្មូវឱ្យមាន 

-ក្នុងចមាក   
-<form> / <input>ស្វ័យ្បវតតិ 
គុ លក្ខ ៈស្វ័យ្បវតតិបញ្ជា ក់្ថារតើវាលសំ្ ំុដបបបទឬបញ្ចូ លគួ ដត មានរៅរលើស្វ័យ្បវតតិបិទឬ
របើក្។រៅរពលដែលស្វ័យ្បវតតិគឺរៅរលើ ក្មមវធីិ កុ្ ក្រោយស្វ័យ្បវតតិតនមលរពញរលញដែលមានមូលែ្
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ឋានរលើ តនមលដែលអនក្រ្បើបានមុនរពលដែលបានបញ្ចូ ល 

ឧទាហ្  ៏ 

មួយសំ្ ំុដបបបទ HTML ជាមួយស្វ័យ្បវតតិរៅរលើ (និងបិទស្្មាប់វាលបញ្ចូ លមួយ): 
<form action=”demo_form.asp” autocomplete=”on”> 

First name:<input type=”text” name=”fname”><br> 

Last name: <input type=”text” name=”lname”><br> 

E-mail: <input type=”email” name=”email” autocomplete=”off”><br>  

<input type=”submit”> 

</form> 

-គុ លក្ខ ៈ <form> novalidate 

ឧទាហ្  ៏ 

បង្ហា ញថាទ្មង់គឺមិន្តូវបានរធវើឱ្យមានសុ្ពលភាពរៅរលើោក់្ជូន: 

<form action=”demo_form.asp” novalidate> 

E-mail: <input type=”email” name=”user_email”> 

<input type=”submit”> 

</form> 

គុ លក្ខ ៈ <input> autofocus 

 រៅរពលបចចុបបននរនោះវាបញ្ជា ក់្ថាធាតុ <input> មួយរោយស្វ័យ្បវតតិគួ ទទួលបានកា រផ្លត តអា មម ៍រៅ
រពលដែលផទុក្ ទំព័ ។  បស់្ OperaSafariChromeFirefox មានក្មមវធីិ កុ្ ក្អិុនធឺ ិ 

ឧទាហ្  ៏ 

សូ្មឱ្យបាន “រ ម្ ោះែំបូង” វាលបញ្ចូ លរោយស្វ័យ្បវតតិរៅរពលដែលទទួលបានរផ្លត តកា ផទុក្ទំព័ : 
First name:<input type=”text” name=”fname” autofocus> 

គុ លក្ខ ៈសំ្ ំុដបបបទ <input> 

ឧទាហ្  ៏ 

វាលបញ្ចូ លមួយដែលមានទីតំងស្ថិតរៅខាងរ្ៅសំ្ ំុដបបបទ បស់្ HTML (ប ុដនតរៅដតជាដផនក្មួយនន
សំ្ ំុដបបបទមួយ): 
<form action=”demo_form.asp” id=”form1″> 

First name: <input type=”text” name=”fname”><br> 

<input type=”submit” value=”Submit”> 

</form> 

Last name: <input type=”text” name=”lname” form=”form1″> 

គុ លក្ខ ៈ formaction <input> 
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គុ លក្ខ ៈ formaction បញ្ជា ក់្ URL ននឯក្សា មួយដែលនឹងែំរ ើ  កា ្តួតពិនិតយកា បញ្ចូ លរៅ
រពលដែលសំ្ ំុ ដបបបទរនោះ្តូវបានោក់្ជូន។ 

គុ លក្ខ ៈគុ លក្ខ ៈ formaction បានបែិរស្ធស្ក្មមភាពននធាតុ <form> រនោះ។ 

ឧទាហ្  ៏ 

មួយសំ្ ំុដបបបទ HTML ជាមួយពី ប៊ែូតុងោក្់់រស្នើរោយមានស្ក្មមភាពរផសងគន : 
<form action=”demo_form.asp”> 

First name: <input type=”text” name=”fname”><br> 

Last name: <input type=”text” name=”lname”><br> 

<input type=”submit” value=”Submit”><br> 

<input type=”submit” formaction=”demo_admin.asp”  

value=”Submit as admin”> 

</form> 

គុ លក្ខ ៈ <input> formenctype 

គុ លក្ខ ៈ formenctype បញ្ជា ក់្អំពី របៀបដែលសំ្ ំុដបបបទទិននន័យគួ ដត្តូវបានោក់្រស្នើរៅ 

រពលដែលអីុនកូ្ែវារៅមា សីុ្នបរ្មើ (ស្្មាប់ដតសំ្ ំុដបបបទជាមួយវធីិសាស្គស្ត = “្បកាស្”) 

គុ  លក្ខ ៈគុ លក្ខ ៈ formenctype បែិរស្ធ enctype ននធាតុ <form> រនោះ។ 

ឧទាហ្  ៏ 

<form action=”demo_post_enctype.asp” method=”post”>  

First name: <input type=”text” name=”fname”><br> 

<input type=”submit” value=”Submit”> 

<input type=”submit” formenctype=”multipart/form-data” 

value=”Submit as Multipart/form-data”> 

</form> 

គុ លក្ខ ៈ <input> formmethod 

គុ លក្ខ ៈ formmethod កំ្ ត់វធីិសាស្គស្ត HTTP ស្្មាប់កា រផញើសំ្ ំុដបបបទទិននន័យរៅជា URL 

ស្ក្មមភាព។ គុ លក្ខ ៈគុ លក្ខ ៈ formmethod បែិរស្ធវធីិសាស្គស្តននធាតុ <form> រនោះ។ 

ឧទាហ្  ៏ 

<form action=”demo_form.asp” method=”get”> 

First name: <input type=”text” name=”fname”><br> 

Last name: <input type=”text” name=”lname”><br> 

<input type=”submit” value=”Submit”> 

<input type=”submit” formmethod=”post” formaction=”demo_post.asp”  

value=”Submit using POST”> 

</form> 

គុ លក្ខ ៈ <input> formnovalidate 

គុ លក្ខ ៈគុ លក្ខ ៈ novalidate គឺជាប៊ែូលីន។ រៅរពលបចចុបបននរនោះវាបញ្ជា ក់្ថាធាតុ <input> មិន
គួ ្តូវបានរធវើឱ្យមានសុ្ពលភាពរៅរពលដែល្តូវបានោក់្រស្នើ។ 

ឧទាហ្  ៏ 
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<form action=”demo_form.asp”> 

E-mail: <input type=”email” name=”userid”><br> 

<input type=”submit” value=”Submit”><br> 

<input type=”submit” formnovalidate value=”Submit without validation”>  

</form> 

គុ លក្ខ ៈ formtarget <input> 

គុ លក្ខ ៈ formtarget បញ្ជា ក់្រ ម្ ោះឬពាក្យគនលឹោះដែលបានចងែុលបង្ហា ញក្ដនលងដែល្តូវ បង្ហា ញកា 
រវលើយតបដែល្តូវបានទទួលប ទ ប់ពីកា ោក់្រស្នើសំ្ ំុ ដបបបទរនោះ។ 

ឧទាហ្  ៏ 

<form action=”demo_form.asp”> 

First name: <input type=”text” name=”fname”><br> 

Last name: <input type=”text” name=”lname”><br> 

<input type=”submit” value=”Submit as normal”> 

<input type=”submit” formtarget=”_blank” 

value=”Submit to a new window”> 

</form> 

<input> ក្មពស់្និងទទឹងគុ លក្ខ ៈ 
គុ លក្ខ ៈក្មពស់្និងទទឹងបញ្ជា ក់្ក្មពស់្និងទទឹងននធាតុ <input> មួយ។ 

ឧទាហ្  ៏ 

<input type=”image” src=”img_submit.gif” alt=”Submit” width=”48″ height=”48″> 

គុ លក្ខ ៈបញ្ា ី <input> 

បញ្ា ីគុ លក្ខ ៈរនោះសំ្រៅរៅរលើធាតុមួយ <datalist> ថាមានជរ្មើស្ដែលបានកំ្ ត់ជាមុនស្្មាប់
ធាតុ <input> មួយ។ 

 បស់្ OperaSafariChromeFirefox មានក្មមវធីិ កុ្ ក្អិុនធឺ ិ 

ឧទាហ្  ៏ 

<datalist id=”browsers”> 

<option value=”Internet Explorer”> 

<option value=”Firefox”> 

<option value=”Chrome”> 

<option value=”Opera”> 

<option value=”Safari”> 

</datalist> 

<input>  ទីនិងអតិប មាគុ លក្ខ ៈ 
 ទីនិងគុ លក្ខ ៈអតិប មាបញ្ជា ក់្តនមលអបប មានិងអតិប មាស្្មាប់ធាតុ <input> មួយ។ 

ឧទាហ្  ៏ 

Enter a date before 1980-01-01: 

<input type=”date” name=”bday” max=”1979-12-31″> 

Enter a date after 2000-01-01: 

<input type=”date” name=”bday” min=”2000-01-02″> 
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Quantity (between 1 and 5): 

<input type=”number” name=”quantity” min=”1″ max=”5″> 

<input> គុ លក្ខ ៈរ្ចើន 

Select images: <input type=”file” name=”img” multiple> 

គុ លក្ខ ៈលំ ំ <input> 

ឧទាហ្  ៏ 

Country code: <input type=”text” name=”country_code” pattern=”[A-Za-z]{3}” title=”Three letter country 

code”> 

គុ លក្ខ ៈក្ដនលងោក់្ <input> 

<input type=”text” name=”fname” placeholder=”First name”> 

<input> គុ លក្ខ ៈដែលបានទាមទា  
Username: <input type=”text” name=”usrname” required>  

គុ លក្ខ ៈជំហាន <input> 

<input type=”number” name=”points” step=”3″> 

រមរ ៀន HTML5 Semantic Elements 

 រតើធាតុ Semantic អវីជា និងមានអវីខ្លោះ? 

ធាតុ semantic យ ងចាស់្ព ៌ ពីអតថន័យ បស់្វារៅក្មមវធីិ កុ្ ក្ទំាងពី និងកា អភិវឌឍ។ 

ឧទាហ្  ៏ននកា  មិនដមន-semantic ធាតុ: <div> និង <span> – សំុ្អវីបនតិចរសាោះអំពីមាតិកា បស់្វា។ 

ឧទាហ្  ៏ននកា  semantic ធាតុ: <form>, <table> និង <img> – ចាស់្កំ្ ត់មាតិកា បស់្វា។ 

Semantic ធាតុថ្មីរៅក្នុង HTML5 

មនុស្សជារ្ចើនននតំបន់បណ្តដ ញដែលមានស្រសាប់ រពលបចចុបបននរនោះ មានកូ្ែ HTML ែូចរនោះ: <div 

id=”nav”>, <div> ឬ <div id=”footer”> រែើមបីចងែុលបង្ហា ញតំ កា ដ  ំ, បឋមក្ថានិងបាតក្ថា។ 

HTML5 ផតល់នូវធាតុ semantic ថ្មីរែើមបីកំ្ ត់យ ងចាស់្នូវភាពខុ្ស្គន ដផនក្ននទំព័ បណ្តដ ញ: 

<header> 

<nav> 

<section> 

<article> 

<aside> 

<figcaption> 

<figure> 

<footer> 
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ធាតុ HTML5 <section> 

ធាតុ <section> កំ្ ត់ដផនក្រៅក្នុងឯក្សា មួយ។ 

ឧទាហ្  ៏ 

<section> 

<h1>WWF</h1> 

<p>The World Wide Fund for Nature (WWF) is….</p>  

</section> 

ធាតុ HTML5 <article> 

ធាតុ <article> បញ្ជា ក់្ឯក្រាជយមាតិកាខ្លួនឯងមាន។ 

ឧទាហ្  ៏មួយននក្ដនលងដែលធាតុ <article> មួយដែលអាច្តូវបានរ្បើ: 

-កា ្បកាស្រវទិកា 

-កា ្បកាស្កំ្ ត់រហ្តុបណ្តដ ញ 

-រ ឿងរា វពត៌មាន 

-Comment 

ឧទាហ្  ៏ 

<article> 

<h1>Internet Explorer 9</h1> 

<p>Windows Internet Explorer 9 (abbreviated as IE9) was released to 

the  public on March 14, 2011 at 21:00 PDT…..</p>  

</article> 

ធាតុ HTML5 <nav> 

ធាតុ <nav> កំ្ ត់សំ្ ំុននតំ  កុ្ ក្។ 

ធាតុ <nav> ្តូវបានប្មុងទុក្ស្្មាប់បលុក្ែ៏ធំននតំ  កុ្ ក្។ រទាោះជាយ ងណ្តមិនដមនជាតំ ភាា ប់ទំាង
អស់្រៅក្នុងឯក្សា មួយដែលគួ  ដតមានរៅខាងក្នុងធាតុ <nav> មួយ! 
ឧទាហ្  ៏ 

<nav> 

<a href=”/html/”>HTML</a> | 

<a href=”/css/”>CSS</a> | 

<a href=”/js/”>JavaScript</a> | 

<a href=”/jquery/”>jQuery</a> 

</nav> 

ធាតុ HTML5 <aside> 
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ធាតុ <aside> កំ្ ត់មាតិកាមួយចំនួនដ ក្ពីមាតិកាដែលវា្តូវបានោក់្ក្នុង (ែូចជា បា ចំរហ្ៀងមួយ) 
រ ោះរទ។ 

<p>My family and I visited The Epcot center this summer.</p> 

<aside> 

<h4>Epcot Center</h4> 

<p>The Epcot Center is a theme park in Disney World, Florida.</p> 

</aside> 

ធាតុ HTML5 <header> 

ធាតុ <header> បញ្ជា ក់្បឋមក្ថាស្្មាប់ឯក្សា មួយឬជាដផនក្មួយ។ 

ធាតុ <header> គួ ដត្តូវបានរ្បើជាឧបក្  ៍ផទុក្ស្្មាប់កា មាតិកាដ  ំមួយ។ 

អនក្អាចមានធាតុ <header> មួយចំនួនរៅក្នុងឯក្សា មួយ។ 

ឧទាហ្  ៏ 

<article> 

<header> 

<h1>Internet Explorer 9</h1> 

<p><time pubdate datetime=”2011-03-15″></time></p> 

</header> 

<p>Windows Internet Explorer 9 (abbreviated as IE9) was released to 

the  public on March 14, 2011 at 21:00 PDT…..</p>  

</article> 

ធាតុ HTML5 <footer> 

ធាតុ <footer> បញ្ជា ក់្បាតក្ថាស្្មាប់ឯក្សា មួយឬជាដផនក្មួយ។ 

ធាតុ <footer> មួយគួ ដតមានព័ត៌មានអំពីធាតុដែលមាន បស់្វា។ 

ឧទាហ្  ៏ 

<footer> 

<p>Posted by: Hege Refsnes</p> 

<p><time pubdate datetime=”2012-03-01″></time></p> 

</footer> 

<figure> HTML5 និងធាតុ <figcaption> 

សាល ក្ <figure> បញ្ជា ក់្មាតិកាខ្លួនឯងមានែូចជា Illustrator, ែា្កាម,  បូថ្ត, បញ្ា ីរលខ្កូ្ែល 

ខ្ ៈរពលដែលមាតិកាននធាតុ <figure> ្តូវបានទាក់្ទងរៅនឹងលំហូ្ រមជំហ្  បស់្ខ្លួនគឺឯក្រាជយននលំ
ហូ្ រម រហ្ើយ្បសិ្នរបើបានយក្រចញវាមិនគួ ប ោះពាល់ែល់លំហូ្ ននឯក្សា ។ 

ឧទាហ្  ៏ 

<figure> 

<img src=”img_pulpit.jpg” alt=”The Pulpit Rock” width=”304″ height=”228″> 

<figcaption>Fig1. – The Pulpit Pock, Norway.</figcaption> 

</figure> 

ចាប់រផតើមរោយកា រ្បើធាតុ Semantic ទំាងរនោះ? 

ធាតុផសំដែលបានពនយល់ខាងរលើគឺជាធាតុទំាងអស់្បលុក្ (រលើក្ដលងដត <figcaption>) ។ 

header, section, footer, aside, nav, article, figure 
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{ 

display: block; 

} 

មានបញ្ជា ជាមួយនឹងក្មមវធីិ កុ្ ក្អិុនធឺ ិ 8 និងមុនរនោះ 

IE8 និងមុនរនោះមិនែឹងពី របៀបរែើមបីបង្ហា ញជា CSS រៅរលើធាតុដែលវាមិនសាគ ល់។ អនក្អាច <header> 

 ច ប័ទមមិន <section>, <footer>, <aside>, <nav>, <article>, <figure> ឬធាតុរផសងរទៀត HTML5 ថ្មី។ 

រែើមបីរបើក្ HTML5 Shiv (ប ទ ប់ពីទាញយក្) បញ្ចូ លរលខ្កូ្ែែូចខាងរ្កាមចូលរៅក្នុងធាតុ <head> ថា: 

<!–[if lt IE 9]> 

<script src=”html5shiv.js”></script> 

<![endif]–> 

រមរ ៀន HTML5 Web Storage 

HTML5 បណ្តត ញគឺជាអវី? 

ជាមួយនឹង HTML5 ទំព័ បណ្តត ញអាច ក្ាទុក្ក្នុងមូលោា នទិននន័យរៅក្នុងក្មមវធីិ កុ្ ក្ បស់្អនក្រ្បើ។ 

localStorage និង sessionStorage 

វាមានពី វតថុថ្មីស្្មាប់ ក្ាទុក្ទិននន័យរៅរលើមា សីុ្ន រភញៀវគឺ: localStorage – ទិននន័យហាងដែលមានកាល
ប រិចេទផុតកំ្ ត់មិនមាន 

    sessionStorage – ទិននន័យហាងលក់្ស្្មាប់ស្ម័យមួយមុនរពលរ្បើកា ផទុក្បណ្តដ ញពិនិតយ រមើលកា 
គំ្ទស្្មាប់ក្មមវធីិ កុ្ ក្ localStorage និង sessionStorage: 

if(typeof(Storage)!==”undefined”) 

{ 

// Yes! localStorage and sessionStorage support! 

// Some code….. 

} 

else 

{ 

// Sorry! No web storage support.. 

} 

វតថុ localStorage 

វតថុ localStorage  ក្ាទុក្ទិននន័យដែលមានកាលប រិចេទផុតកំ្ ត់រទ។ ទិននន័យរនោះនឹងមិន្តូវបានលុប
រៅរពលដែលក្មមវធីិ កុ្ ក្្តូវបាន រគបិទរហ្ើយនឹងអាច ក្បានរៅនថ្ៃប ទ ប់ក្នុងស្បាត ហ៍្ឬឆ្ន ំ។ 

ឧទាហ្  ៏ 

localStorage.lastname=”Smith”; 

document.getElementById(“result”).innerHTML=”Last name: ”  

+ localStorage.lastname; 

ឩទាហ្  ៍បានពនយល់ថា: 
បរងកើត គូ កូ្នរសា / តនមល localStorage ជាមួយនឹងកូ្នរសា = “lastname” តនមលនិង = “ស្មុីធ” 

រៅយក្ តនមលនន្គប់ចុច “lastname” រហ្ើយបញ្ចូ លវារៅក្នុងធាតុដែលមានរលខ្ស្មាគ ល់ = “លទធផល” 
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ព័ត៌មានជំនួយ: គូរសា / តនមល្តូវបាន ក្ាទុក្ជាដខ្សអក្ស ។ ចងចំាបដមលងពួក្វារៅជា្ទង់្ទាយមួយរផសង
រទៀតរៅរពលដែលចំាបាច់។ 

ឧទាហ្  ៏ 

if (localStorage.clickcount) 

{ 

localStorage.clickcount=Number(localStorage.clickcount)+1; 

} 

else 

{ 

localStorage.clickcount=1; 

} 

document.getElementById(“result”).innerHTML=”You have clicked the button ” + localStorage.clickcount 

+ ” time(s).”; 

វតថុ sessionStorage 

វតថុ sessionStorage គឺមានចំនួនរស្មើរៅនឹងវតថុ localStorage, រលើក្ដលងដត ថាវា ក្ាទុក្ទិននន័យស្្មាប់ដត
ស្ម័យមួយប ុរណ្តណ ោះ។ ទិននន័យនឹង្តូវបានលុបរៅរពលដែលអនក្រ្បើបិទបងែួចក្មមវធីិ  កុ្ ក្។ 

if (sessionStorage.clickcount) 

{ 

sessionStorage.clickcount=Number(sessionStorage.clickcount)+1; 

} 

else 

{ 

sessionStorage.clickcount=1; 

} 

document.getElementById(“result”).innerHTML=”You have clicked the button ” + 

sessionStorage.clickcount + ” time(s) in this session.”; 

រមរ ៀន  HTML5 Application Cache 

HTML5 ដ  ំឃ្ល ំងស្មាៃ ត់ក្មមវធីិដែលមានន័យថាក្មមវធីិដែលតំបន់បណ្តដ ញ មួយរនោះ្តូវបានោក់្
រហ្ើយអាចចូលែំរ ើ  កា រោយគម នកា តភាា ប់អីុ ធឺ ិត។ 

ឃ្ល ំងស្មាៃ ត់ក្មមវធីិដែលផតល់នូវក្មមវធីិមួយទំាងបីគុ ស្មបតតិ : 
- ក្រមើលរ្ៅបណ្តដ ញ – អនក្រ្បើ្បាស់្អាចរ្បើក្មមវធីិរៅរពលដែលពួក្រគស្ថិតរៅរ្ៅបណ្តដ ញ 

-រលបឿន – ោក់្ក្នុងឃ្ល ំងស្មាៃ ត់ធនធានផទុក្រលឿនជាងមុន 

-កាត់បនថយកា ផទុក្មា សីុ្នបរ្មើ – ក្មមវធីិ កុ្ ក្ដតប ុរណ្តណ ោះនឹង្តូវទាញយក្ធនធានដែលបានរធវើឱ្យ ទាន់
ស្ម័យ / ផ្លល ស់្បតូ ពីមា សីុ្នបរ្មើ 
ឩទាហ្  ៍ HTML5 ស្ដមដង Cache 

ឧទាហ្  ៏ 

<!DOCTYPE HTML> 

<html manifest=”demo.appcache”> 

<body> 

The content of the document…… 
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</body> 

</html> 

ស្ដមដងមូលោា ន Cache 

ឃ្ល ំងស្មាៃ ត់រែើមបីរបើក្ក្មមវធីិដែលមាន មួបញ្ចូ លគុ លក្ខ ៈស្ដមដងរៅក្នុងសាល ក្ <html>  បស់្ឯក្
សា រនោះ: 
<!DOCTYPE HTML> 

<html manifest=”demo.appcache”> 

… 

</html> 

បរងដើតថ្មីឃ្ល ំងស្មាៃ ត់ 

រៅរពលដែលក្មមវធីិរនោះ្តូវបានោក់្ក្នុងឃ្ល ំងស្មាៃ ត់រនោះវារៅដតមាន ហូ្តែល់មួយែូចខាងរ្កាម
ដែលរក្ើតរ ើងរៅ: 
-អនក្រ្បើដែលជ្មោះឃ្ល ំងស្មាៃ ត់ក្មមវធីិ កុ្ ក្ បស់្ 

-ឯក្សា ស្ដមដងរនោះ្តូវបានដក្ដ្ប (សូ្មរមើលចំ ុចខាងរ្កាម) 
-ឃ្ល ំងស្មាៃ ត់ក្មមវធីិរនោះ្តូវបានរធវើឱ្យទាន់ស្ម័យក្មមវធីិ 

ឧទាហ្  ៏ 

CACHE MANIFEST 

# 2012-02-21 v1.0.0 

/theme.css 

/logo.gif 

/main.js 

NETWORK: 

login.asp 

FALLBACK: 

/html/ /offline.html 

រមរ ៀន  HTML5 Web Workers 

បណ្តដ ញ Web Workersគឺជាអវី? 

រៅរពលដែលកា ្បតិបតតិស្គស្គីបរៅក្នុងទំព័  HTML មួយទំព័ ដែលបានកាល យជា្ពរងើយក្រនតើយ ហូ្តែល់
ស្គស្គីបដែល្តូវ បានបញ្ច ប់។ បុគគលិក្ បណ្តត ញ គឺជាកា អនុញ្ជញ ត JavaScript ដែល ត់ក្នុងនផទខាងរ្កាយ
ដែលឯក្រាជយ បស់្ស្គស្គីប បស់្អនក្រផសងរទៀត រោយមិនបងកផលប ោះពាល់ែល់កា អនុវតតននទំព័ រនោះ។ អនក្
អាចបនតរធវើអវីដែលអនក្ចង់បាន: ចុចរ្ជើស្អវីលខ្ ៈរពលដែលWeb Workers  ត់ក្នុងនផទខាងរ្កាយ។ 

HTML5 បណ្តត ញឧទហ្  ៍ 

Count numbers: 

ពិនិតយរមើលកា គំ្ទWeb Workers 

បុគគលិក្មុនរពលកា បរងកើតបណ្តត ញមួយដែលពិនិតយរមើលថារតើក្មមវធីិ កុ្ ក្ បស់្អនក្រ្បើគំ្ទវា: 
if(typeof(Worker)!==”undefined”) 

{ 

// Yes! Web worker support! 
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// Some code….. 

} 

else 

{ 

// Sorry! No Web Worker support.. 

} 

បរងកើតឯក្សា Web Workers 

ឥ ូវរនោះអនុញ្ជញ តឱ្យបុគគលិក្ បស់្រលាក្បរងកើតបណ្តដ ញ បស់្ ពួក្រយើងរៅក្នុងកា អនុញ្ជញ ត JavaScript 

ខាងរ្ៅ។ រៅទីរនោះរយើងបរងកើតស្គស្គីបដែលរាប់បមួយ។ ស្គស្គីបគឺ្តូវបានទុក្រៅក្នុងឯក្សា  
“demo_workers.js”: 

var i=0; 

function timedCount() 

{ 

i=i+1; 

postMessage(i); 

setTimeout(“timedCount()”,500); 

} 

timedCount(); 

បរងកើតវតថុWeb Workers 

ឥ ូវពួក្រយើងមានឯក្សា បណ្តត ញក្មមក្ ដែលរយើង្តូវកា រែើមបីរៅវាពីទំព័  HTML មួយ។ 

ប ទ ត់ែូចខាងរ្កាមពិនិតយ្បសិ្នរបើបុគគលិក្ដែលមាន ចួរហ្ើយ ្បសិ្នរបើមិនបាន – វាបរងកើតជាបណ្តត
ញវតថុថ្មីបុគគលិក្និងកា  ត់កូ្ែរៅក្នុង “demo_workers.js” រនោះ: 
if(typeof(w)==”undefined”) 

{ 

w=new Worker(“demo_workers.js”); 

} 

កា ផ្លត ច់Web Workers 

រៅរពលដែលវតថុបុគគលិក្បណ្តត ញ្តូវបានបរងកើតវានឹងបនត រែើមបីសាត ប់ស្្មាប់សា  (សូ្មបីដតប ទ ប់ពីស្្
្គីបខាងរ្ៅ្តូវបានបញ្ច ប់)  ហូ្តែល់វា្តូវបានបញ្ច ប់។ 

រែើមបីបញ្ឈប់បុគគលិក្បណ្តត ញនិងធនធាន បស់្ក្មមវធីិ កុ្ ក្ / កំុ្ពយូទ័ ឥតគិតនថ្លរ្បើបញ្ច ប់ () វធីិសាស្គស្ដ: 
w.terminate(); 

កូ្ែឧទាហ្  ៍រពញ 

រយើងបានរ ើញ ចួរហ្ើយកូ្ែក្មមក្ រៅក្នុងរ ោះ។ ឯក្សា  js ។ ខាងរ្កាមរនោះជាកូ្ែស្្មាប់ទំព័  
HTML គឺ: 
ឧទាហ្  ៏ 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<p>Count numbers: <output id=”result”></output></p> 

<button onclick=”startWorker()”>Start Worker</button>  

<button onclick=”stopWorker()”>Stop Worker</button> 

<br><br> 

<script> 
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var w; 

function startWorker() 

{ 

if(typeof(Worker)!==”undefined”) 

{ 

if(typeof(w)==”undefined”) 

{ 

w=new Worker(“demo_workers.js”); 

} 

w.onmessage = function (event) { 

document.getElementById(“result”).innerHTML=event.data; 

}; 

} 

else 

{ 

document.getElementById(“result”).innerHTML=”Sorry, your browser does not support Web Workers…”;  

} 

} 

function stopWorker() 

{ 

w.terminate(); 

} 

</script> 

</body> 

</html> 

ឯក្សារយង 

http://www.itcambo.com/wp/ 

http://www.google.com 

Posted on May 1, 2013 by Teav Chhun Nan  

ផាយរោយ 

http://www.it-together.weebly.com 
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