រ ៀន HTML5 រោយខ្លួនឯង

HTML5 គឺជាស្តង់ោ HTML ដែលថ្មីបំផុតដែលផគ ត់ ផគងែំ រ

ើ កា ជាមួ យ Smartphone រ្បើ Android បាន

្បរស្ើ ជាង HTML។
HTML5
* ធាតុ លក្ខ

ៈថ្មី

* ជំនួយ CSS3
* វរី ែអូ និងអូឌីយូ , ្កាហ្វិក្ 2D/3D
* មូលោានទិននន័ យ SQL
ិ ី បណ្ត
* ក្មមវធ
ត ញ
ជាមួ យក្មមវ ិធី បស្់ HTML រយើង អនក្អាចដក្ស្្មួ ល 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? មានអវីថ្ី?ម
HTML5 នឹង ស្តង់ ោថ្មីស្្មាប់ ជា HTML ។ ក្ំដ
បានផ្លលស្់ បូ ត ជារ្ចើន ចាប់ តំង ពី រពលរ

ថ្មីនន HTML, HTML បាន 4 មានក្នុងឆ្នំ 1999 ។ ្តូវ
ោះមក្។ HTML5 គឺ រៅដតដត អភិ វឌឍន៍ ។ រទាោះជាយងណ្តមាន

ក្មមវ ិធី ក្
ុ ក្ែ៏ ធំគំ្ទជារ្ចើ ន ននធាតុ HTML5 ថ្មីនិង APIs ។
រតើ HTML5 ចាប់ រផតើមរោយ របៀបណ្ត?

ក្បួនមួយចំនួន ស្្មាប់ HTML5 ្តូវបានបរងកើត រ
- លក្ខ

ើង :

ៈពិរស្ស្ថ្មី ដផែក្ រលើ HTML គឺ ជា CSS, បស្់ DOM, និង JavaScript

ិ ី ជំនួយខាងរ្ៅ (ែូច Flash),
- កាត់ បនថយត្មូវកា ស្្មាប់ ក្មមវធ
- កា ្គប់ ្គងក្ំហ្ុស្ក្នុងកាន់ ដត្បរស្ើ

- មានក្ូែបដនថម រទៀតរែើម បី ជំនួស្ស្គស្គីប
- HTML5 គួ ដតជាឧបក្

៍ ឯក្រាជយ
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- ែំរ

ើ កា អភិវឌឍន៍ អាចរមើ លរ

ើញែល់ សាធា

ៈ

HTML5 រនោះ <! DOCTYPE>
<! doctype> រៅក្នុង HTML5 មានដតមួយបុរណ្តណោះគឺ កា ្បកាស្រហ្ើយវាសាមញ្ញ :
<!DOCTYPE html>
ខាងរ្កាមរនោះឯក្សា HTML5 ធមមតគឺ ជាមួ យនឹងអបបប មាននសាលក្ដែល្តូវកា :
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Title of the document</title>
</head>
<body>
The content of the document……
</body>
</html>
លក្ខ

ៈពិរស្ស្ថ្មី HTML5

លក្ខ

ៈពិរស្ស្ថ្មីគួ ឱ្យចាប់ អា មម

៍ បំផុត រៅក្នុង HTML5 គឺ :

១.ធាតុ <canvas> ស្្មាប់ គំនូ 2D
២. ធាតុ <video> និង <audio> ស្្មាប់ ព័ត៌មាន ចាក្់ សា ថ្មី
៣. កា គំ្ទស្្មាប់ កា ផទុក្មូលោាន
៤. ធាតុ មាតិ កាជាក្់ លាក្់ ថ្ី មែូចជា <article>, <footer>, <header>, <nav>, <section>
៥. វតថុ បញ្ជ
ា ស្ំ

ុំ ដបបបទថ្មីែូចជា្បតិទិន កាលប រិ ចេទ រពលរវលាអុីដមល URL ដស្វង ក្

កា គំ្ទស្្មាប់ HTML5 ក្មមវ ិធី ុក្ ក្ HTML5 គឺ មិនទាន់ មានស្ដង់ោ មួយជាផលូវកា និងរ្បើ ក្មម វ ិធី ក្
ុ

ក្ បណ្ត
ដ ញគមនមានកា គំ្ទ HTML5 រពញ រលញ រៅរ
Chrome, Firefox , Opera ស្្មាប់ រ្បើ អុិ នធឺ
រៅក្ំដ

ិ ី ក្
ើយ។ បុ ដនដមានក្មមវធ
ុ ក្ែ៏ ធំ (Safari,

ិ ក្
ុ ក្) បនតរែើម បី បដនថម លក្ខ

ៈពិរស្ស្ថ្មី បស្់ HTML5

ចុងរ្កាយបំ ផុត បស្់ ពួក្ រគ។

ិ ី HTML ្តូ វបានដក្ស្្មួ លរោយរ្បើ ក្មមវធ
ិ ី
HTML ស្ រស្ រោយរ្បើ Notepad ឬ TextEdit ក្មមវធ
ស្ រស្ បស្់ HTML ដែលមានជំ

ញែូច ជា:

-ក្មមវ ិធី Adobe Dreamweaver
- បណ្ត
ដ ញនម្ក្ូស្ូហ្វ Frontpage
ិ ី ស្ រស្ ក្ូ ែ បស្់ HTML
- CoffeeCup ក្មមវធ
ជំហានទី 1: ចាប់រផតើម Notepadរែើមបី ចាប់ រផដើម Notepad ស្ូម ចូលរៅកាន់ :
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ចាប់ រផតើម
ក្មមវ ិធី ទាំងអស្់
រ្គឿង
Notepad
ជំហានទី 2: ដក្ស្្មួល HTML បស្់ អនក្ជាមួ យនឹង Notepad
ស្ូម វាយបញ្ចូ លក្ូែ HTML បស្់ អនក្ចូលរៅក្នុង Notepad :

ជំហានទី 3: HTML ដែល ក្ាទុក្ រ្ជើ ស្ ក្ាទុក្ ជា .. រៅក្នុងមុឺនុយឯក្សា Notepad បស្់ ។ រៅរពល

ដែលអនក្ ក្ាទុក្ ជាឯក្សា HTML អនក្ អាចរ្បើ រោយ Save ជា file មានក្នទុយ htm ។

ជំហានទី 4: HTML ដែល ត់ រៅក្នុងក្មមវ ិធី ក្
ុ ក្ បស្់ អនក្: ចាប់ រផតើ មក្មមវ ិធី ក្
ុ ក្បណ្ត
ដ ញ បស្់ អនក្ និង

របើក្ ឯក្សា html បស្់ អនក្ ពី ឯក្សា :បាន ក្ា ទុក្ ច
ួ រហ្ើយចុច រទវ ែងរលើ ឯក្សា HTML បស្់ អនក្។
លទធផលគួ ដតរមើលរៅរ្ចើ ន ែូចរនោះ:

ធាតុ ថ្ីមរៅក្នុង HTML5 អុិ ន រធើ

ិ និង កា រ្បើ ្បាស្់ អុីនធឺ

ិ តរ

ោះបានផ្លលស្់ បតូ ជារ្ចើន ចាប់ តំង ពី

ញ។ រែើមបី ឱ្យកាន់ ដត្បរស្ើ រ

ើង រោោះ ស្រសាយ កា រ្បើ ្បាស្់ អុិន ធឺ

4 HTML ដែលបានកាលយជាស្ដង់ោ រៅក្នុងឆ្នំ 1999 រនោះ។ ស្ពវ នថ្ៃ រនោះធាតុ ជារ្ចើន ក្នុង HTML 4 គឺ រគ
ដលងរ្បើ រហ្ើយ, មិន ្តូវបានរ្បើ ។ ធាតុ ទាំង អស្់ ទាំង រ ោះ្តូវបានយក្រចញឬ ស្ រស្ រៅក្នុង HTML5 វ ិ
រពលបចចុបបនន រនោះ បស្់
HTML5 ផងដែ ម
ួ បញ្ចូ លទាំង ធាតុ ថ្ី មស្្មាប់ ្កាហ្វិក្ ដែលបដនថម មាតិ កា្បព័នធ ផសពវផាយ ច ស្មព័នធ
ទំព័ លែ្បរស្ើ ជាងមុន, កា រោោះស្រសាយស្ំ
ទមាលក្់ ធាតុ , ក្រ

ិ

ុំ ដបបបទលែ្បរស្ើ ជាងមុន និង APIs ជារ្ចើន រែើមបី អូស្ /

ើញទីតំង ភូមិ សាស្គស្ដ, ម
ួ បញ្ចូ លទាំង កា ផទុក្បណ្ត
ដ ញ។
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ធាតុ <canvas> ថ្មី
<canvas> Used to draw graphics, on the fly, via scripting (usually JavaScript)
Media ថ្មី
Tag
<audio>
<video>
<source>
<embed>
<track>
ធាតុ ស្ំ

Description
Defines sound content
Defines a video or movie
Defines multiple media resources for <video> and <audio>
Defines a container for an external application or interactive content (a plug-in)
Defines text tracks for <video> and <audio>
ុំ ដបបថ្មី

Tag
<datalist>
<keygen>
<output>

Description
Specifies a list of pre-defined options for input controls
Defines a key-pair generator field (for forms)
Defines the result of a calculation

ធាតុ Semantic / ច
Tag
<article>
<aside>
<bdi>
<command>
<details>
<dialog>
<summary>
<figure>
<figcaption>
<footer>
<header>
<hgroup>
<mark>
<meter>
<nav>
<progress>
<ruby>
<rt>
<rp>
<section>
<time>

ស្មព័នធថ្ី ម HTML5 ផតល់នូវធាតុ ថ្ី មមួយស្្មាប់ ច

ស្មព័នធ្បរស្ើ ជាងមុន :

Description
Defines an article
Defines content aside from the page content
Isolates a part of text that might be formatted in a different direction from other text
outside it
Defines a command button that a user can invoke
Defines additional details that the user can view or hide
Defines a dialog box or window
Defines a visible heading for a <details> element
Specifies self-contained content, like illustrations, diagrams, photos, code listings, etc.
Defines a caption for a <figure> element
Defines a footer for a document or section
Defines a header for a document or section
Groups a set of <h1> to <h6> elements when a heading has multiple levels
Defines marked/highlighted text
Defines a scalar measurement within a known range (a gauge)
Defines navigation links
Represents the progress of a task
Defines a ruby annotation (for East Asian typography)
Defines an explanation/pronunciation of characters (for East Asian typography)
Defines what to show in browsers that do not support ruby annotations
Defines a section in a document
Defines a date/time
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<wbr>

Defines a possible line-break

ធាតុ បានយក្រចញ
រនោះែូចខាងរ្កាម 4,01 ធាតុ បស្់ HTML ្តូវបានយក្រចញពី HTML5:













<acronym>
<applet>
<basefont>
<big>
<center>
<dir>
<font>
<frame>
<frameset>
<noframes>
<strike>
<tt>

HTML5 Canvas ធាតុ <canvas> ្តូវបានរ្បើ រែើមបី គូ ្កាហ្វិក្ រៅរលើ ហ្័ស្រៅរលើ ទំព័ បណ្ត
ត ញមួយ ។
គូ ចតុរកា

ដក្ងព

៌ ្ក្ហ្មចតុរកា

ដក្ងជ្មាលជាចតុរកា

ដក្ង multicolor និង ខ្លោះអតថបទដែល

បាន multicolor ោក្់ រលើ Canvas:

canvas គឺជាអវី? ធាតុ <canvas> HTML5 គឺ ្តូវបានរ្បើ រែើមបី គូ ្កាហ្្
វ ិក្រៅរលើ ហ្័ស្រ

ោះតម យៈកា ស្ រស្ ស្គស្គីប (ជាធមមតកា អនុញ្ជញត JavaScript) ។ ធាតុ <canvas> គឺ

្គន់ ដតជាឧបក្

៍ ផទុក្ស្្មាប់ ្កាហ្វិក្ មួយ។ អនក្ ្តូវដតរ្បើ ស្គស្គីប រែើម បី ពិតជាគូ ្កាហ្វិក្ ។ canvas មាន
វ ិធី សាស្គស្តជារ្ចើន ស្្មាប់ ផូ វគំ
ល នូ , ្បអប់ , ងវង់ , តួ អក្ស និង ប
ូ ភាពបានបដនថម។
កា គំ្ទក្មមវ ិធី ុក្ ក្ ក្
ុ ក្អុិ នធឺ

ិ 9 + Firefox មាន, បស្់ Opera, Chrome និង Safari គំ្ទធាតុ

<canvas> រនោះ។

ចំណ្តំ: ក្ំដ

ថ្មី បស្់ ក្មមវ ិធី ក្
ុ ក្អុិ ន ធឺ

ិ 8 និងមុនរនោះ, មិនគំ្ទធាតុ <canvas> រនោះ។
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បរងកើត canvas មួយ canvas គឺ ជាតំបន់ ចតុរកា

រៅរលើ ទំព័ HTML មួយរហ្ើយវា្តូវបានបញ្ជ
ា ក្់ ជាមួយ

នឹងធាតុ <canvas> រនោះ។
ចំណ្តំ: តមលំ

ំរែើម ធាតុ <canvas> មាន្ពំដែនរ

ោះរទរហ្ើយគមនមាតិកា។ markup ដែលរមើ លរៅ

ែូចរនោះ:
<canvas id=”myCanvas” width=”200″ height=”100″></canvas>
រែើមបី បដនថម រៅតម្ពំ ដែនជាមួយ, រ្បើ គុ
ឧទាហ្

លក្ខ

ៈច

បទ:

៏

<canvas id=”myCanvas” width=”200″ height=”100″
style=”border:1px solid #000000;”>
</canvas>
គូ រលើcanvas រោយមាន JavaScript រនោះ គំនូ រៅរលើ ផ្លទំង ្ក្ណ្តត់ ទាំងអស្់ ្តូវដត្តូ វបានរធវើរៅខាងក្នុង
កា អនុញ្ជញត 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 ប់ មក្, រៅ getContext ( បស្់ ខ្ួ ន)
ល វ ិធី សាស្គស្ត (អនក្ ្តូ វដតក្ូ ស្ដខ្សអក្ស “2D” រែើម បី getContext រនោះ ()
វ ិធី សា ស្គស្ត):

var ctx=c.getContext(“2d”);

វតថុ getContext (“2D”) គឺ ជាកា បរងកើត ក្នុងវតថុ HTML5 ជាមួ យនឹងលក្ខ
ៈស្មបតតិ ជារ្ចើន និង វ ិធី សាស្គស្តស្ំ
រាប់ ផូ វកា
ល
គូ ្បអប់ ងវង់ , អតថបទ, ប
ូ ភាពនិង រ្ចើន រទៀត។ ប ទ ប់ ពី ប ទ ត់ គូ ចតុរកា
ដក្ងព ៌ ្ក្ហ្ម
មួយ:
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ctx.fillStyle=”#FF0000″;
ctx.fillRect(0,0,150,75);

លក្ខ
(ព

ៈស្មបតតិ fillStyle អាចជាព

៌ ជា CSS, ជ្មាលឬលំ

ំ មួយ។ fillStyle លំ

ំរែើម គឺ # 000000

៌ រមម) ។

កា fillRect ( X, Y, ទទឹង ក្មពស្់ វ ិធី សាស្គស្ត) គូ ចតុរកា

ដែលបានបំរពញជាមួ យ ច

ប័ទម បំរពញ

បចចុបបនន រនោះ។
ផ្លទំង្ក្ណ្តត់ ក្ូអ រោរន ផ្លទំង ្ក្ណ្តត់ រនោះគឺ ជា្ក្ឡាច្តងគ ដែលមានពី វ ិមា្ត។ ្ជុង ខាងរលើ រវវង នន
ផ្លទំង ្ក្ណ្តត់ មានក្ូអ រោរន (0,0) ែូរចនោះ fillRect រនោះ () វ ិធី សាស្គស្តខាងរលើ បានបារា ដម្ត (0,0,150,75) ។
រនោះមានន័ យថា: ចាប់ រផតើម រៅ្ជុ ង ខាងរលើ រវវង (0,0) និងគូ ចតុរកា
ឩទាហ្

៍ ស្ំ បស្ំ ួល ក្

ុ ត រៅរលើ ចតុរកា

ដែលជាភីក្ដស្ល 150×75 ។

ដក្ងខាងរ្កាមរែើមបី រមើ លក្ូអ រោរន x និង Y បស្់ វា:

Canvas ផលូវ រែើមបី គូ ប ទ ត់ ្តង់ រៅរលើ ផ្លទំង ្ក្ណ្តត់ មួយ ដែលរយើង នឹងរ្បើ វ ិធី សាស្គស្តពី ែូច ខាង

រ្កាម:

- moveTo ( X, Y ) ក្ំ
- lineTo ( X, Y ) ក្ំ

ត់ ជាចំ
ត់ ចំ

ុ ចចាប់ រផតើ មននប ទ ត់

ុ ចដែលបញ្ច ប់ ននប ទ ត់

រ្បើក្ូែ 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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រែើមបី គូ ងវង់ មួយដែលរៅរលើ Canvas មួយដែលរយើង នឹងរ្បើ វ ិធី សាស្គស្ដែូ ចខាងរ្កាម:
- ធនូ (x Y, r,, កា ចាប់ រផតើ មបញ្ឈប់ កា )

រែើមបី គូ ងវង់ តមពិតរយើង ្តូវដតរ្បើ វ ិធី សា ស្គស្ត មួយនន “ទឹក្ ថានំ”, () ឬបំរពញ () ។ បរងកើត ងវង់ មួយដែល
មានវ ិធី សា ស្គស្តធូ ន ():

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 រែើម បី គូ អតថបទរៅរលើ ផ្លទំង ្ក្ណ្តត់ មួយដែលជា្ទពយស្
មបតដិែ៏ស្ំខាន់ បំផុត និងជាវ ិធី សាស្គស្តរ
- ពុមព អក្ស – ក្ំ

ត់ លក្ខ

ោះគឺ :

ៈស្មបតតិ ស្្មាប់ ពុមពអក្ស អតថបទ

- fillText ( អតថបទ , X, Y ) – គូ អតថបទ “បានបំរពញ” រៅរលើ ផ្លទំង ្ក្ណ្តត់
- strokeText ( អតថបទ , X, Y ) – គូ អតថបទរៅរលើ ផ្លទំង ្ក្ណ្តត់ (គមនបំរពញ) កា រ្បើ fillText ():
ឧទាហ្

៏ ស្ រស្ អតថបទមួយដែលបានបំរពញ 30px ខ្ព ស្់រៅរលើ ផ្លទំង ្ក្ណ្តត់ រ

អក្ស “Arial”:
ក្ូែJavaScript:
var c=document.getElementById(“myCanvas”);
var ctx=c.getContext(“2d”);
ctx.font=”30px Arial”;
ctx.fillText(“Hello World”,10,50);

រ្បើ ក្ូែ JavaScript:
var c=document.getElementById(“myCanvas”);
var ctx=c.getContext(“2d”);
ctx.font=”30px Arial”;
ctx.strokeText(“Hello World”,10,50);
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ោះរោយរ្បើ ពុមព

Canvas ជ្មាល ជ្មាល អាច្តូវបានរ្បើ រែើ មបី បំរពញចតុរកា
ប ទ ត់ អតថបទរាងលរៅរលើ ផ្លទំង ្ក្ណ្តត់ មិន្តូវបានក្ំ

ត់ រៅ ជាព

ដក្ង, ងវង់

៌ ឹង។មានពី ្បរភទរផសងគននន

ជ្មាលគឺ :
- createLinearGradient ( X, Y, x1, y1 ) – បរងកើត ជ្មាលលីរនដអ៊ែ
- createRadialGradient ( X, Y, r,, x1, y1, r1 ) – បរងកើត ជ្មាលមូល / រាងជា ងវង់រៅរពលដែលរយើង មានវតថុ
ជ្មាលមួយរយើង ្តូ វដតបដនថម ពី ឬរ្ចើ ន ជាងរនោះឈប់ ព
ឈប់ ព

៌ និង ជំហ្ បស្់ ខ្ួ នរៅតមជ្មាលរ
ល

រែើមបី រ្បើ ជ្មាលដែលបានក្ំ
ប
ូ រាងែូច ចតុរកា

ត់ លក្ខ

៌ ។ addColorStop រនោះ () វ ិធី សាស្គស្តបញ្ជ
ា ក្់

ោះរទ។ ជ្មាលអាច្តូ វបាន្គប់ ទីក្ដនល ង វាង 0 រៅ 1 ។

ៈស្មបតតិ fillStyle ឬ strokeStyle រៅជ្មាលរហ្ើយប ទ ប់ មក្គូ

អតថបទឬប ទ ត់ មួយ។ កា រ្បើ createLinearGradient ():

ឧទាហ្
៏ បរងកើ ត ជ្មាលលីរនដអ៊ែ ។ បំរពញចតុរកា
var c=document.getElementById(“myCanvas”);
var ctx=c.getContext(“2d”);

ដក្ងជាមួ យជ្មាលរនោះ:

// 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

៏ បរងកើត ជ្មាលមូល / រាងជា ងវង់ ។ បំរពញចតុរកា

ជ្មាលរនោះ:
ក្ូែ 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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ដក្ងជាមួយ

Canvas ោក្់ ប
ូ ភាព
រែើមបី គូ ប
ូ ភាពរៅរលើ ផ្លទំង ្ក្ណ្តត់ មួយដែលរយើង នឹងរ្បើ វ ិធី សាស្គស្ដែូចខាងរ្កាម:
drawImage ( ប
ូ ភាព , X, Y )
ក្ូែ
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 គំ្ទស្្មាប់ ក្ុ ង
ន SVG ។
SVG គឺ ជាអវី?
ិ
-SVG ឈ ស្្មាប់ ្កាហ្វិក្ វុចទ័
ដែលអាចរធវើមា្តោាន
-SVG ្តូវបានរ្បើ រែើម បី ក្ំ
-SVG ក្ំ

ិ
ត់ ្កាហ្វិក្ វុចទ័
ដែលមានមូលោានស្្មាប់ បណ្ត
ដ ញ

ត់ ្កាហ្វិក្ រៅក្នុង្ទង់ ្ទាយ XML

្កាហ្វិក្ SVG រធវើ មិន បាត់បង់ គុ
ធាតុ រ ៀងរាល់ និង គុ

លក្ខ

- SVG គឺ ជាអនុសា ស្ន៍ W3C
គុ

ភាពណ្តមួយ្បស្ិន របើ ពួក្រគ្តូវបានព្ងីក្ ឬបតូ ទំហ្ំ

ៈទាំង អស្់ រៅក្នុង-ឯក្សា SVG អាច្តូ វបាន animated

ស្មបតតិ SVG អតថ្បរយជន៍ ននកា រ្បើ SVG ជាង្ទង់ ្ទាយ ប
ូ ភាពរផសងរទៀត (ែូច ជា JPEG, GIF

មដងរទៀតនិង កា ) គឺ :
-ប
ូ ភាព SVG អាច្តូវបានបរងកើត រ

ិ ី និពនធ អតថបទណ្តមួយ
ើង និង បានដក្ស្្មួ លរោយរ្បើ ក្មមវធ

-ប
ូ ភាព SVG អាច្តូវបានដស្វង ក្ស្នទ ស្សន៍ ស្គស្គីប និង កា បង្ហាប់
-ប
ូ ភាព SVG គឺ ដ្ប្ពួ ល
-ប
ូ ភាព SVG អាច្តូវបានរបាោះពុមព រោយមានគុ

ភាពខ្ពស្់រៅក្នុងែំរណ្តោះស្រសាយណ្តមួយរទ

-ប
ូ ភាព SVG គឺ zoomable (និង ប
ូ ភាពដែលអាច្តូវបានព្ងី ក្ រោយមិនចាំបាច់ មានកា ច
ិ ល
ិ )

SVG រោយផ្លទល់រៅក្នុងទំព័ HTML & # រៅក្នុង HTML5 អនក្អាចបងកប់ ធាតុ SVG រោយផ្លទល់ រៅក្នុង
ទំព័ HTML បស្់ អនក្ :
ឧទាហ្ ៏
<!DOCTYPE html>

1
0

<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:

ភាពខ្ុស្គន វាង SVG និងCanvas
SVG គឺ ជាភាសាស្្មាប់ ព

៌

្កាហ្វិក្ 2D រៅក្នុង XML ដែលមួយ។ Canvas គូ ្កាហ្វិក្ 2D រៅរលើ

រលឿន (រោយមានកា រ្បើ JavaScript មួយ) ។

SVG គឺ មានមូលោានរលើ XML មានដែលមានន័យថាជារ ៀងរាល់ គឺជាធាតុ ដែលអាច ក្បានរៅក្នុង SVG
បស្់ DOM ។ អនក្អាចភាាប់ ក្មមវ ិធី រោោះស្រសាយ្ពឹតិ ត កា ៍ កា រ្បើ JavaScript ស្្មាប់ ធាតុ មួយ។ រៅក្នុង
SVG, នីមួ យ ប
ូ រាង្តូវបានែក្រចញ្តូវបានរគចងចាំ ថាជាវតថុ មួយ។ ្បស្ិន របើ គុ
មួយដែល្តូវបានផ្លលស្់ បូ ត ក្មមវ ិធី ក្
ុ ក្រោយស្វ័យ ្បវតតិ អាច re-បង្ហាញ ូបរាង។

លក្ខ

ៈ SVG ននវតថុ

Canvas ្តូវបានបង្ហាញភីក្ដស្លរោយភីក្ដស្ល។ រៅក្នុងCanvas , រៅរពលដែល្តូ វបានគូ ្កាហ្វិក្ ,
ិ ី ក្
វា្តូវបានរគបំរភលច រចាលរោយក្មមវធ
ុ ក្។ ្បស្ិន របើ ជំហ្ បស្់ ខ្ួ នគួ
ល
ដត្តូវបានផ្លលស្់ បូ ត រ ោះជា
ក្ដនលង ទាំងមូ ល្តូវ redrawn ម
ួ ទាំង វតថុ ណ្តមួយដែលអាចនឹង្តូ វបាន្គបែ

ត ប់ រោយ្កាហ្វិក្ ។

រមរ ៀន HTML5 Drag និង Drop

Drag និង Drop អូស្និង ទមាលក្់ គឺជាលក្ខ

ៈពិរស្ស្មួយ ដែលមានញឹក្ ញាប់ ណ្តស្់ ។ វាគឺ ជារពលដែល

អនក្ “ចាប់ ” វតថុ មួយនិង អូស្វារៅទីតំង រផសងគន។ រៅក្នុង HTML5, អូ ស្និងទមាលក្់ គឺជាដផនក្ មួយននស្តង់
ោ និង ធាតុ ណ្តមួយដែលអាច 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 ធាតុ មួយ
ជាែំបូង ននកា ទាំង អស្់ : រែើម បី រធវើឱ្យ draggable ធាតុ មួយក្ំ
<img draggable=”true”>

ត់ គុ

លក្ខ

ៈ draggable រៅ true:

រតើ អីវរៅ – ondragstart និង setData ()
ប ទ ប់ មក្បញ្ជ
ា ក្់ អី វដែលគួ រក្ើត រ
លក្ខ

ើង រៅរពលដែលធាតុ ្តូវបានអូ ស្។ រៅក្នុងឧទាហ្

ៈ ondragstart បានរៅមុខ្ ង្ហ អូស្ (្ពឹតិ ត កា

៍ ខាងរលើ គុ

៍ ) ដែលបញ្ជ
ា ក្់ ពីអី វ ដែលទិននន័យ្តូ វបានអូស្។

dataTransfer.setData រនោះ () វ ិធី សាស្គស្តក្ំ
ត់ ្បរភទទិននន័យនិង តនមល ននទិននន័យដែលបានអូស្ រនោះ:
function drag(ev)
{
ev.dataTransfer.setData(“Text”,ev.target.id);
}
ក្ដនលងដែល្តូវោក្់ – ondragover
្ពឹ តិត កា

៍ ondragover បញ្ជ
ា ក្់ ក្ដនលង ដែលទិននន័យអាច្តូ វបានអូស្ធាលក្់ ចុោះ។តមលំ

ំរែើម ទិននន័យ /

ធាតុ មិន អាច្តូវបានធាលក្់ ចុោះរៅក្នុងធាតុ រផសងរទៀត។ រែើម បី អនុញ្ជញតឱ្យមានកា ធាលក្់ ចុោះមួយដែលរយើង
្តូវដតកា ពា កា រោោះស្រសាយលំ

ំ រែើម ននធាតុ រនោះ។
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event.preventDefault () វ ិធី សាស្គស្តស្្មាប់ ្ពឹ តិកា
ត

៍ ondragover រនោះ:

event.preventDefault()
រតើោក្់រៅ – ondrop
រៅរពលដែលទិននន័យ្តូ វបានធាលក្់ ចុោះបានអូស្្ពឹតិ ត កា

៍ ទមាលក្់ រក្ើត រ

ើង ។

រៅក្នុងឧទាហ្
៍ ខាងរលើ គុ
លក្ខ
ៈ ondrop បានរៅអនុគមន៍ មួយ, កា ធាលក្់ ចុោះ (្ពឹតិ ត កា
function drop(ev)
{
ev.preventDefault();
var data=ev.dataTransfer.getData(“Text”);
ev.target.appendChild(document.getElementById(data));
}

៍ ):

រមរ ៀន HTML5 ទីតំងភូមិសាស្គស្ដGeolocation
ក្ទីតំងទីតំង បស្់អនក្រ្បើ
ទីតំង ភូមិ សាស្គស្ដ រនោះ បាន HTML5 API គឺ ្តូវបានរ្បើ រែើមបី ទទួលបាននូវទីតំង ភូមិ សាស្គស្តននអនក្ រ្បើ ។
ចាប់ តំង ពី រពលរនោះអាចនឹងបោះពាល់ ែល់ ភាពឯក្ជន បស្់អនក្ រ្បើ ទីតំង រនោះគឺ មិន អាចរធវើបានរទលុោះ ្ត
ដតអនក្រ្បើ ដែលបានយល់ ្ពម។
HTML5 – កា រ្បើ ទីតំងភូមិសាស្គស្ដ រ្បើ វ ិធី សា ស្គស្ត getCurrentPosition () រែើ មបី ទទួលបាននូវទីតំង បស្់
អនក្រ្បើ ។ ឧទាហ្

៏ ខាងរ្កាមរនោះគឺ ជាឧទាហ្

៏ មួយទីតំង ភូមិសា ស្គស្ដសាមញ្ញ រ្បើ latitude និង

longitude ននទីតំង បស្់ អនក្រ្បើ :
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>
ក្ំហ្ុស្កា ្គប់្គងនិងកា បែិរស្ធ បារា ដម ្ត វ ិធី សាស្គស្តទីពី នន getCurrentPosition () គឺ ្តូ វបានរ្បើ រែើម បី
រោោះស្រសាយក្ំហ្ុស្។ វាបញ្ជ
ា ក្់ ពីមុខ្ ង្ហ រែើម បី ត់ ្បស្ិន របើ វា បានបរាជ័យរែើមបី ទទួលបាន នូវទីតំង បស្់
អនក្រ្បើ មួយ:
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;
}
}
បង្ហាញលទធផលរៅក្នុងដផនទី រែើមបី បង្ហាញ លទធផ លរៅក្នុងដផនទី មួយដែលអនក្្តូ វកា ចូលែំរ

ើ កា

រៅកាន់ រស្វា ដផនទី មួយដែលអាចរ្បើ latitude និង longitude ែូចដផនទី បស្់ 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+”‘>”;
}
ពត៌ មានទីតំងជាក្់លាក្់

ទំព័ រនោះបង្ហាញពី របៀបរែើម បី បង្ហាញពី ទីតំង បស្់ អនក្ រ្បើ រៅរលើ ដផនទី ។ រទាោះជាយងណ្តក្៏ ទីតំង ភូមិ
សាស្គស្ដរនោះគឺ មាន្បរយជន៍ ខាលំង ណ្តស្់ ស្្មាប់ ព័ត៌ មានទីតំង ជាក្់ លាក្់ ។
ឧទាហ្
-រ

៏:

ើង រលើ រែើមបី កាលប រិ ចេទ ពត៌ មានមូលោាន

-បង្ហាញពី ចំ

ុ ចននកា ចាប់ អា មម

៍ រៅជិតអនក្ រ្បើ

-របើក្ រោយរវន- ក្
ុ ក្ (GPS)

វ ិធីសាស្គស្ត getCurrentPosition រនោះ () – ទិននន័យ្ត
getCurrentPosition រនោះ () វ ិធី សាស្គស្ត្ត

ប់ វតថុ មួយរបើ វាគឺ ទទួលបានរជាគជ័យ។ លក្ខ

រនោះ longitude និ ងភាព្តឹម ្តូ វ្តូវបាន្ត
នឹង្តូវបាន្ត

ប់ រៅ ក្

ប់ មក្វ ិញជានិចច ។ លក្ខ

ិ ្បស្ិន របើ អាចរ្បើ បាន។
ប់ មក្វញ
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ៈស្មបតតិ latitude

ៈស្មបតតិ រផសងរទៀតរៅខាងរ្កាម

Property
coords.latitude
coords.longitude
coords.accuracy
coords.altitude
coords.altitudeAccuracy
coords.heading
coords.speed
timestamp

Description
The latitude as a decimal number
The longitude as a decimal number
The accuracy of position
The altitude in meters above the mean sea level
The altitude accuracy of position
The heading as degrees clockwise from North
The speed in meters per second
The date/time of the response

វតថុទីតំងភូមិសាស្គស្ដ – វ ិធីសាស្គស្ត interesting រផសងរទៀត
watchPosition () – ្ត

ិ ្ត
ប់ ទីតំង បចចុបបនន បស្់ អនក្ រ្បើ រហ្ើយបនត រៅវល

ប់ មក្ ទីតំង ដែលបានរធវើ ឱ្យ

ទាន់ ស្ម័ យជាផ្លលស្់ទី អនក្រ្បើ (ែូច ជា GPS រៅក្នុង ថ្យនត មួយ) ។ clearWatch () – បញ្ឈប់ watchPosition
រនោះ () វ ិធី សាស្គស្ដ។ ឧទាហ្
ឧបក្

៏ ែូចខាងរ្កាមរនោះបង្ហាញពី វ ិធី សាស្គស្ត watchPosition រនោះ () ។ អនក្ ្តូ វកា

៍ GPS ្តឹម ្តូវរែើ មបី សាក្លបងរនោះ (ែូ ច ជាទូ ស្័ពទ 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
វរី ែអូរៅរលើបណ្ត
ត ញ
ហ្ូត មក្ែល់ រពលបចចុបបនន រនោះមានបានមិន ្តូវបានស្តង់ ោ ស្្មាប់ បង្ហាញវ ីរែអូ មួយ / ដខ្សភាពយនត រៅ

រលើ ទំព័ បណ្ត
ត ញមួយ។ស្ពវ នថ្ៃ រនោះវ ីរែអូ ភាគរ្ចើន គឺ ្តូវបានបង្ហាញតម យៈក្មមវ ិធី ជំនួយក្នុង (ែូ ច ជា
ិ ី ក្
Flash) ។ រទាោះជាយងណ្តមានក្មមវធ
ុ ក្រផសងគនអាចមានភាពខ្ុស្គនរោត -ins ។ HTML5 ក្ំ

ត់

ធាតុ ថ្ីមដែលបញ្ជ
ា ក្់ ពីវ ិធី ដែលជាស្តង់ោ រែើម បី បងកប់វ ីរែអូ / ដខ្សភាពយនត រៅរលើ ទំព័ បណ្ត
ត ញមួ យ: ធាតុ
<video> រនោះ។
របៀបដែលវារធវើកា

1
5

រែើមបី បង្ហាញវ ីរែអូ រៅក្នុង HTML5 មួយរនោះគឺ ជាអវីទាំងអស្់ ដែលអនក្្តូ វកា :
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>
រធវើ្ទង់្ទាយវ ីរែអូ និងផតលជ
់ ំនួយក្មមវ ិធី ក្
ុ ក្
MP4 បាន WebM, Ogg និង : បចចុបបនន មាន 3 ្ទង់្ទាយវ ីរែអូ កា គំ្ទស្្មាប់ ធាតុ <video> គឺ :
Browser
Internet Explorer 9+ YES
Chrome 6+
YES
Firefox 3.6+
NO
Safari 5+
YES
Opera 10.6+
NO

MP4

WebM

Ogg

NO
YES
YES
NO
YES

NO
YES
YES
NO
YES

្បរភទ MIME ស្្មាប់កា រធវើ្ទង់្ទាយវ ីរែអូ
rmat
MP4
WebM
Ogg

MIME-type
video/mp4
video/webm
video/ogg

HTML5 <video> – វ ិធី សាស្គស្តនិងលក្ខ

ៈស្មបតតិ បស្់ DOM

HTML5 មានវ ិធី សាស្គស្ត បស្់ DOM រនោះ អចលន ្ទពយនិង្ពឹតិ ត កា
វ ិធី សាស្គស្តទាំងរនោះ មានលក្ខ

ៈស្មបតតិ និង ្ពឹតិ ត កា

៍ ស្ំរាប់ <video> និងធាតុ <audio> ។

៍ អនុញ្ជញតឱ្យអនក្រ ៀបចំ ធាតុ <video> និង <audio>

រោយរ្បើ កា អនុញ្ជញត JavaScript ។
និងកា ផទុក្ស្្មាប់ ឧទាហ្
៏ និងមានលក្ខ
ស្មបតតិ (ែូចជា យៈរពលនិងក្្មិត ស្ំរ ង) ។ វាក្៏ មាន
្ពឹតិត កា
៍ បស្់ DOM ដែលអាចផដល់ែំ ឹ ងែល់ អនក្ រៅរពលដែលធាតុ <video> ចាប់ រផតើម រលងគឺ ្តូ វ
បានផ្លែក្្តូវបានបញ្ច ប់
រមរ ៀន HTML5 Audio
អូឌីយូ រៅរលើ បណ្ត
ត ញ
ហ្ូត មក្ែល់ រពល បចចុបបនន រនោះមានបានស្តង់ ោ ្តឹម ្តូ វស្្មាប់ ចាក្់ ឯក្សា អូឌី យូ រៅរលើ ទំព័ បណ្ត
ត
ញមួយ។
ិ ី ជំនួ យក្នុង (ែូ ចជា Flash) ។
ស្ពវនថ្ៃ រនោះឯក្សា អូឌីយូ ដែលបានរ្ចើន បំផុត ្តូវបានចាក្់ តម យៈក្មមវធ
HTML5 ក្ំ

ត់ ធាតុ ថ្ី ម ដែលបញ្ជ
ា ក្់ ពីវ ិធី ដែលជាស្តង់ ោ រែើម បី បងកប់ ឯក្សា អូឌី យូ រៅរលើ ទំព័ បណ្ត
ត ញ
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មួយ: ធាតុ <audio> រនោះ។
របៀបដែលវារធវើកា
រែើមបី ចាក្់ ឯក្សា អូឌីយូ រៅក្នុង HTML5, រនោះគឺ ជាអវីទាំងអស្់ ដែលអនក្្តូ វកា :
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>
្ទង់្ទាយអូឌីយន
ូ ិងក្ ផតលជ
់ ំនួយក្មមវ ិធី ក្
ុ ក្
MP3 បាន WAV, និង Ogg: បចចុបបនន មាន 3 ្ទង់្ទាយឯក្សា កា គំ្ទស្្មាប់ ធាតុ <audio> គឺ
owser
MP3
Internet Explorer 9+ YES
Chrome 6+
YES
Firefox 3.6+
NO
Safari 5+
YES
Opera 10+
NO

Wav
NO
YES
YES
YES
YES

Ogg
NO
YES
YES
NO
YES

MIME ស្្មាប់ កា រធវើ ្ទង់ ្ទាយអូឌីយូ
Format
MP3
Ogg
Wav

MIME-type
audio/mpeg
audio/ogg
audio/wav

រមរ ៀន HTML5 Input Types
បញ្ចូ ល HTML5 ្បរភទថ្មី
HTML5 មាន្បរភទព័ត៌មានបញ្ចូ លជារ្ចើ ន ដែលថ្មី ស្្មាប់ ទ្មង់ ។ ទាំង រនោះជាលក្ខ
អនុញ្ជញតឱ្យ្តួត ពិនិតយកា បញ្ចូ លបាន លែ្បរស្ើ និង្តឹម ្តូ វ។
ព

៌

កាលប រិ ចេត
datetime
datetime-មូលោាន
អុី ដម ល
ដខ្
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ៈពិរស្ស្ថ្មី

ចំនួន
ជួ
ដស្វង ក្
ទូ ស្័ពទ
រពលរវលា
URL
ស្បាតហ្៍
បញ្ចូ ល្បរភទព ៌
Select your favorite color: <input type=”color” name=”favcolor”>
បញ្ចូ ល្បរភទកាលប រិ ចេ ទ
Birthday: <input type=”date” name=”bday”>
បញ្ចូ ល្បរភទdatetime
Birthday (date and time): <input type=”datetime” name=”bdaytime”>
បញ្ចូ ល្បរភទdatetime-មូលោាន
Birthday (date and time): <input type=”datetime-local” name=”bdaytime”>
បញ្ចូ ល្បរភទអុី ដម 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 ស្័ពទ
Telephone: <input type=”tel” name=”usrtel”>
បញ្ចូ ល្បរភទរពលរវលា
Select a time: <input type=”time” name=”usr_time”>
បញ្ចូ ល្បរភទURL

1
8

Add your homepage: <input type=”url” name=”homepage”>
បញ្ចូ ល្បរភទស្បាតហ្៍
Select a week: <input type=”week” name=”week_year”>
រមរ ៀន HTML5 Form Elements
HTML5 ថ្មីធាតុ ទ្មង់
HTML5 មានែូចខាងរ្កាមធាតុ ស្ំ

ុំ ដបបបទថ្មី:

<datalist>
<keygen>
<output>
ិ ី ក្
ចំណ្តំ: មិនដមនទាំង អស្់ ដែលមានក្មមវធ
ុ ក្ែ៏ ធំគំ្ទទាំង អស្់ ធាតុ ស្ំ

ុំ ដបបថ្មី រ

ោះរទ។ រទាោះជា

យងណ្តអនក្អាចចាប់ រផតើ ម ច
ួ រៅរហ្ើយរោយរ្បើ ្បស្ិន របើ ពួក្ រគចូលរ្បើមិនរក្ើត ែូច ជាវាលអតថបទ
រមើ លមិនរ

ើញ។

ធាតុ HTML5 <datalist>
ធាតុ <datalist> បញ្ជ
ា ក្់ ប ញ្ា ី បស្់ ជរ្មើ ស្ដែលបានក្ំ
ធាតុ <datalist> ្តូវបានរ្បើ រែើមបី ផដល់នូវលក្ខ
្បាស្់ នឹង រ
រ្បើ គុ

ត់ ជាមុ ន ស្្មាប់ ធាតុ <input> មួយ។

ៈពិរស្ស្ “ស្វ័យ្បវតតិ ” រៅរលើ ធាតុ <input> ។ អនក្រ្បើ

ើញបញ្ា ី ននជរ្មើស្ដែលបានក្ំ

លក្ខ

ត់ ជាមុន ជាកា បញ្ចូ លទិននន័យ បស្់ពួក្ រគ។
ៈបញ្ា ី ធាតុ <input> បស្់ វារៅចង ម
ួ គនជាមួ យធាតុ មួយ <datalist> ។ បស្់

OperaSafariChromeFirefox មានក្មម វ ិធី ក្
ុ ក្

អុិ ន ធឺ

ធាតុ <input> មួយជាមួ យនឹងតនមល ដែលបានក្ំ
<input list=”browsers”>

ត់ មុនរៅក្នុង <datalist> មួយ:

ិ ឧទាហ្

៏

<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> រនោះគឺ រែើមបី ផតល់ជាវ ិធី ែ៏មានស្ុវតថិ ភាពរែើ មបី រផទៀងផ្លទត់ ភាព ្តឹម ្តូវ បស្់

អនក្រ្បើ ។ សាលក្ <keygen> បញ្ជ
ា ក្់ វាលមាស្ុីន រភលើង ្គប់ ចុចគូ រៅក្នុងស្ំ
ស្ំ ុំ ដបបបទជាមួ យវាល 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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ុំ ដបបបទ។

ធាតុ HTML5 <output>
ធាតុ <output> តំ ណ្តងឱ្យលទធផ លននកា គ

(ែូច ជាមួយដែលបានអនុវតត រោយស្គស្គីប ) មួយ។

ិ ី ក្
បស្់ OperaSafariChromeFirefox មានក្មមវធ
ុ ក្អុិ ន ធឺ
ឧទាហ្

ិ

៏

អនុវតត កា គ

មួយនិង បង្ហាញលទធផ លរៅក្នុងធាតុ <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

HTML5 មានគុ
គុ

លក្ខ

លក្ខ

ៈទ្មង់
ៈថ្មីជារ្ចើ ន ស្្មាប់ កា <form> និង <input> ។

ៈថ្មីស្្មាប់ <form>:

ស្វ័យ្បវតតិ
novalidate
គុ

លក្ខ

ៈថ្មីស្្មាប់ <input>:

-ស្វ័យ្បវតតិ
-autofocus
-ស្ំ ុំ ដបបបទ
-formaction
-formenctype
-formmethod
-formnovalidate
-formtarget
-ក្មពស្់និង ទទឹង
-បញ្ា ី
ទី និង អតិប មា

-

-រ្ចើន
-លំ

ំ (regexp)

-ក្ដនលង ោក្់
-ត្មូវឱ្យមាន
-ក្នុងចមាក
-<form> / <input>ស្វ័យ្បវតតិ
គុ

លក្ខ

ៈស្វ័យ្បវតតិ បញ្ជ
ា ក្់ ថារតើ វាលស្ំ

ុំ ដបបបទឬបញ្ចូ លគួ ដត មានរៅរលើ ស្័យ
វ ្បវតតិ បិទ ឬ
របើក្ ។រៅរពលដែលស្វ័យ្បវតតិ គឺ រៅរលើ ក្មមវ ិធី ក្
ុ ក្រោយស្វ័យ្បវតតិ តនមលរពញរលញដែលមានមូលែ្

2
0

ឋានរលើ តនមល ដែលអនក្រ្បើ បានមុនរពលដែលបានបញ្ចូ ល
ឧទាហ្

៏

មួយស្ំ ុំ ដបបបទ HTML ជាមួ យស្វ័យ្បវតតិ រៅរលើ (និង បិទស្្មាប់ វាលបញ្ចូ 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

៏

បង្ហាញថាទ្មង់ គឺមិន ្តូវបានរធវើ ឱ្យមានស្ុព លភាពរៅរលើ ោក្់ ជូន:
<form action=”demo_form.asp” novalidate>
E-mail: <input type=”email” name=”user_email”>
<input type=”submit”>
</form>
គុ

លក្ខ

ៈ <input> autofocus

រៅរពលបចចុបបនន រនោះវាបញ្ជ
ា ក្់ ថាធាតុ <input> មួយរោយស្វ័យ្បវតតិ គួ ទទួលបានកា រផ្លតតអា មម
រពលដែលផទុក្ ទំព័ ។ បស្់ OperaSafariChromeFirefox មានក្មម វ ិធី ក្
ុ ក្អុិ នធឺ ិ
ឧទាហ្

៍ រៅ

៏

ស្ូម ឱ្យបាន “រ្មោះែំបូង ” វាលបញ្ចូ លរោយស្វ័យ្បវតតិ រៅរពលដែលទទួលបានរផ្លតតកា ផទុក្ទំព័ :
First name:<input type=”text” name=”fname” autofocus>
គុ

លក្ខ

ឧទាហ្

ៈស្ំ

ុំ ដបបបទ <input>

៏

វាលបញ្ចូ លមួយដែលមានទីតំង ស្ថិត រៅខាងរ្ៅស្ំ
ស្ំ ុំ ដបបបទមួយ):

ុំ ដបបបទ បស្់ HTML (បុដនត រៅដតជាដផនក្ មួយនន

<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 បញ្ជ
ា ក្់ URL ននឯក្សា មួយដែលនឹងែំរ

រពលដែលស្ំ
គុ

លក្ខ

ៈគុ

ឧទាហ្
មួយស្ំ

ុំ ដបបបទរនោះ្តូ វបានោក្់ ជូន។
លក្ខ

ើ កា ្តួ ត ពិនិតយកា បញ្ចូ លរៅ

ៈ formaction បានបែិរស្ធស្ក្មម ភាពននធាតុ <form> រនោះ។

៏
ុំ ដបបបទ HTML ជាមួ យពី ប៊ែូតុង ោក្់់រស្នើរោយមានស្ក្មម ភាពរផសងគន:

<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 បញ្ជ
ា ក្់ អំពី របៀបដែលស្ំ

រពលដែលអុី នក្ូែវារៅមាស្ុីន បរ្មើ (ស្្មាប់ ដតស្ំ
គុ

លក្ខ

ឧទាហ្

ៈគុ

លក្ខ

ុំ ដបបបទទិននន័យគួ ដត្តូវបានោក្់ រស្នើរៅ
ុំ ដបបបទជាមួ យវ ិធី សាស្គស្ត = “្បកាស្”)

ៈ formenctype បែិរស្ធ enctype ននធាតុ <form> រនោះ។

៏

<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 ក្ំ

ស្ក្មមភាព។ គុ
ឧទាហ្

លក្ខ

ៈគុ

ត់ វ ិធី សា ស្គស្ត HTTP ស្្មាប់ កា រផញើ ស្ំ
លក្ខ

ុំ ដបបបទទិននន័យរៅជា URL

ៈ formmethod បែិរស្ធវ ិធី សា ស្គស្តននធាតុ <form> រនោះ។

៏

<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 គឺ ជាប៊ែូលីន ។ រៅរពលបចចុបបនន រនោះវាបញ្ជ
ា ក្់ ថាធាតុ <input> មិន

គួ ្តូវបានរធវើ ឱ្យមានស្ុព លភាពរៅរពលដែល្តូវបានោក្់ រស្នើ។
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 បញ្ជ
ា ក្់ រ្មោះឬពាក្យគនលឹោះ ដែលបានចងែុលបង្ហាញក្ដនលង ដែល្តូវ បង្ហាញកា

រវលើ យតបដែល្តូវបានទទួ លប ទ ប់ ពីកា ោក្់ រស្នើស្ំ
ឧទាហ្

ុំ ដបបបទរនោះ។

៏

<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> ក្មពស្់និងទទឹងគុ
លក្ខ ៈ
គុ

លក្ខ

ៈក្មពស្់និង ទទឹងបញ្ជ
ា ក្់ ក្មព ស្់និងទទឹង ននធាតុ <input> មួយ។

ឧទាហ្

៏

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

លក្ខ

បញ្ា ី គុ

ៈបញ្ា ី <input>
លក្ខ

ៈរនោះស្ំរៅរៅរលើ ធាតុ មួយ <datalist> ថាមានជរ្មើ ស្ដែលបានក្ំ

ត់ ជាមុន ស្្មាប់

ធាតុ <input> មួយ។
ិ ី ក្
បស្់ OperaSafariChromeFirefox មានក្មមវធ
ុ ក្អុិ ន ធឺ
ឧទាហ្

៏

<datalist id=”browsers”>
<option value=”Internet Explorer”>
<option value=”Firefox”>
<option value=”Chrome”>
<option value=”Opera”>
<option value=”Safari”>
</datalist>
<input> ទី និងអតិប មាគុ
លក្ខ
ទី និង គុ
ឧទាហ្

ិ

លក្ខ

ៈ

ៈអតិប មាបញ្ជ
ា ក្់ តនមល អបប មានិង អតិប មាស្្មាប់ ធាតុ <input> មួយ។

៏

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 ៈក្ដនលងោក្់ <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
រតើ ធាតុ Semantic អវីជា និងមានអវីខ្លោះ?
ធាតុ semantic យងចាស្់ ព

៌

ពី អតថន័ យ បស្់វា រៅក្មមវ ិធី ក្
ុ ក្ទាំង ពី និងកា អភិវឌឍ។

ឧទាហ្

៏ ននកា មិន ដមន-semantic ធាតុ : <div> និង <span> – ស្ុំ អី វបនតិច រសាោះអំពី មាតិកា បស្់ វា។

ឧទាហ្

៏ ននកា semantic ធាតុ : <form>, <table> និង <img> – ចាស្់ ក្ំ

Semantic ធាតុ ថ្ីរម ៅក្នុង HTML5

មនុស្សជារ្ចើន ននតំបន់ បណ្ត
ដ ញដែលមានស្រសាប់

រពលបចចុបបនន រនោះ មានក្ូែ HTML ែូច រនោះ: <div

id=”nav”>, <div> ឬ <div id=”footer”> រែើមបី ចងែុ លបង្ហាញតំ
HTML5 ផតល់នូវធាតុ semantic ថ្មី រែើមបី ក្ំ

ត់ មាតិ កា បស្់វា។

កា ដ

ំ , បឋមក្ថានិង បាតក្ថា។

ត់ យងចាស្់ នូវភាពខ្ុស្គនដផនក្ននទំព័ បណ្ត
ដ ញ:

<header>
<nav>
<section>
<article>
<aside>
<figcaption>
<figure>
<footer>
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ធាតុ HTML5 <section>
ធាតុ <section> ក្ំ

ត់ ដផនក្ រៅក្នុងឯក្សា មួយ។

ឧទាហ្ ៏
<section>
<h1>WWF</h1>
<p>The World Wide Fund for Nature (WWF) is….</p>
</section>
ធាតុ HTML5 <article>
ធាតុ <article> បញ្ជ
ា ក្់ ឯក្រាជយមាតិ កាខ្លួនឯងមាន។
ឧទាហ្

៏ មួយននក្ដនលង ដែលធាតុ <article> មួយដែលអាច្តូ វបានរ្បើ :

-កា ្បកាស្រវទិកា
-កា ្បកាស្ក្ំ

ត់ រហ្តុ បណ្ត
ដ ញ

-រ ឿងរាវពត៌ មាន
-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> ក្ំ

ត់ ស្ំ

ុំ ននតំ

ក្
ុ ក្។

ធាតុ <nav> ្តូវបានប្មុង ទុក្ ស្្មាប់ បុ ក្ែ៏
ល
ធំននតំ

ក្
ុ ក្។ រទាោះជាយ ងណ្តមិន ដមនជាតំ

អស្់ រៅក្នុងឯក្សា មួ យដែលគួ 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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ភាាប់ ទាំង

ធាតុ <aside> ក្ំ
រ

ត់ មាតិ កាមួយចំនួនដ

ោះរទ។

ក្ពី មាតិ កាដែលវា្តូវបានោក្់ ក្ុ ង
ន (ែូ ច ជា បា ចំរហ្ៀងមួយ)

<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> បញ្ជ
ា ក្់ បឋមក្ថាស្្មាប់ ឯក្សា មួយឬជាដផនក្ មួយ។
ធាតុ <header> គួ ដត្តូវបានរ្បើ ជាឧបក្

៍ ផទុក្ស្្មាប់ កា មាតិ កាដ
អនក្អាចមានធាតុ <header> មួយចំនួនរៅក្នុងឯក្សា មួយ។
ឧទាហ្

ំ មួយ។

៏

<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> បញ្ជ
ា ក្់ បាតក្ថាស្្មាប់ ឯក្សា មួយឬជាដផនក្ មួយ។
ធាតុ <footer> មួយគួ ដតមានព័ត៌មានអំពី ធាតុ ដែលមាន បស្់ វា។
ឧទាហ្
៏
<footer>
<p>Posted by: Hege Refsnes</p>
<p><time pubdate datetime=”2012-03-01″></time></p>
</footer>
<figure> HTML5 និងធាតុ <figcaption>
សាលក្ <figure> បញ្ជ
ា ក្់ មាតិ កាខ្លួនឯងមានែូច ជា Illustrator, ែា្កាម, ប
ូ ថ្ត, បញ្ា ី រលខ្ក្ូែល
ខ្

ៈរពលដែលមាតិ កាននធាតុ <figure> ្តូ វបានទាក្់ទងរៅនឹងលំហ្ូ រមជំហ្ បស្់ ខ្ួ នគឺ
ល
ឯក្រាជយននលំ
ហ្ូ រម រហ្ើយ្បស្ិន របើ បានយក្រចញវាមិនគួ បោះពាល់ ែល់ លំហ្ូ 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 ទាំងរនោះ?
ធាតុផសំ ដែលបានពនយល់ ខាងរលើ គឺជាធាតុ ទាំងអស្់ បុ លក្ (រលើក្ ដលងដត <figcaption>) ។
header, section, footer, aside, nav, article, figure
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{
display: block;
}
មានបញ្ជ
ា ជាមួយនឹងក្មមវ ិធី ក្
ុ ក្អុិនធឺ

ិ 8 និងមុនរនោះ

IE8 និងមុន រនោះមិនែឹង ពី របៀបរែើម បី បង្ហាញជា CSS រៅរលើ ធាតុ ដែលវាមិនសាគ ល់ ។ អនក្អាច <header>
ច

ប័ទម មិន <section>, <footer>, <aside>, <nav>, <article>, <figure> ឬធាតុ រផសងរទៀត HTML5 ថ្មី។

រែើមបី របើក្ HTML5 Shiv (ប ទ ប់ ពីទាញយក្) បញ្ចូ លរលខ្ក្ូែ ែូចខាងរ្កាមចូលរៅក្នុងធាតុ <head> ថា:
<!–[if lt IE 9]>
<script src=”html5shiv.js”></script>
<![endif]–>
រមរ ៀន HTML5 Web Storage
HTML5 បណ្ត
ត ញគឺ ជាអវី?
ិ ី ក្
ជាមួយនឹង HTML5 ទំព័ បណ្ត
ត ញអាច ក្ាទុក្ ក្នុងមូលោានទិននន័ យរៅក្នុងក្មមវធ
ុ ក្ បស្់ អនក្រ្បើ ។
localStorage និង sessionStorage

វាមានពី វតថុ ថ្មីស្្មាប់ ក្ាទុក្ទិននន័ យរៅរលើ មាស្ុីន រភញៀវគឺ : localStorage – ទិននន័ យហាងដែលមានកាល
ប ិរចេទ ផុតក្ំ
ត់ មិន មាន
sessionStorage – ទិននន័យហាងលក្់ ស្្មាប់ ស្ម័យមួយមុន រពលរ្បើ កា ផទុក្បណ្ត
ដ ញពិនិតយ រមើ លកា
គំ្ទស្្មាប់ ក្មមវ ិធី ក្
ុ 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 ក្ាទុក្ទិននន័ យដែលមានកាលប ិរចេទ ផុតក្ំ

ត់ រទ។ ទិននន័យរនោះនឹង មិន្តូ វបានលុប

រៅរពលដែលក្មមវ ិធី ក្
ុ ក្្តូវបាន រគបិទ រហ្ើយនឹង អាច ក្បានរៅនថ្ៃ ប ទ ប់ ក្ុ ងស្បា
ន
ត ហ្៍ ឬឆ្នំ។
ឧទាហ្ ៏
localStorage.lastname=”Smith”;
document.getElementById(“result”).innerHTML=”Last name: ”
+ localStorage.lastname;
ឩទាហ្

៍ បានពនយល់ថា:

បរងកើត គូ ក្ូនរសា / តនមល localStorage ជាមួ យនឹងក្ូនរសា = “lastname” តនមលនិង = “ស្មីុ ធ ”
រៅយក្ តនមល នន្គប់ ចុច “lastname” រហ្ើយបញ្ចូ លវារៅក្នុងធាតុ ដែលមានរលខ្ស្មាគល់ = “លទធផ ល”
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ព័ត៌មានជំនួយ: គូ រសា / តនមល ្តូវបាន ក្ាទុក្ជាដខ្សអក្ស ។ ចងចាំ បដមលង ពួក្វារៅជា្ទង់ ្ទាយមួយរផសង
រទៀតរៅរពលដែលចាំបាច់ ។
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 គឺ មានចំនួន រស្មើរៅនឹងវតថុ localStorage, រលើក្ ដលងដត ថាវា ក្ាទុក្ ទិននន័យស្្មាប់ ដត
ស្ម័ យមួយបុរណ្តណោះ។ ទិននន័ យនឹង្តូ វបានលុប រៅរពលដែលអនក្រ្បើ បិទបងែួចក្មមវ ិធី ក្
ុ 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

ំ ឃ្លំង ស្មាៃត់ ក្មមវ ិធី ដែលមានន័យថាក្មមវ ិធី ដែលតំបន់ ប ណ្ត
ដ ញ មួយរនោះ្តូ វបានោក្់

រហ្ើយអាចចូលែំរ

ើ កា រោយគមនកា តភាាប់ អុី ធឺ

ិ ី មួយទាំង បី គុ
ឃ្លំង ស្មាៃត់ ក្មមវ ិធី ដែលផតល់នូវក្មមវធ

ិ ត។
ស្មបតតិ :

ិ ី រៅរពលដែលពួក្ រគស្ថិត រៅរ្ៅបណ្ត
- ក្រមើ លរ្ៅបណ្ត
ដ ញ – អនក្រ្បើ ្បាស្់ អាចរ្បើ ក្មមវធ
ដ ញ
-រលបឿន – ោក្់ ក្ុ ងឃ្
ន
ល ំង ស្មាៃត់ ធនធានផទុក្រលឿនជាងមុន

-កាត់ បនថយកា ផទុក្មាស្ុីន បរ្មើ – ក្មមវ ិធី ក្
ុ ក្ដតបុរណ្តណោះនឹង ្តូវទាញយក្ធនធានដែលបានរធវើ ឱ្យ ទាន់
ស្ម័ យ / ផ្លលស្់ បូ ត ពី មាស្ុីន បរ្មើ
ឩទាហ្

៍ HTML5 ស្ដមដង Cache

ឧទាហ្ ៏
<!DOCTYPE HTML>
<html manifest=”demo.appcache”>
<body>
The content of the document……
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</body>
</html>
ស្ដមដងមូលោាន Cache
ិ ី ដែលមាន ម
ឃ្លំង ស្មាៃត់ រែើមបី របើក្ ក្មមវធ
ួ បញ្ចូ លគុ

លក្ខ

សា រនោះ:

ៈស្ដមដង រៅក្នុងសាលក្ <html> បស្់ ឯក្

<!DOCTYPE HTML>
<html manifest=”demo.appcache”>
…
</html>
បរងដើតថ្មីឃ្លំងស្មាៃត់
រៅរពលដែលក្មមវ ិធី រនោះ្តូវបានោក្់ ក្ុ ងឃ្
ន
ល ំង ស្មាៃត់ រនោះវារៅដតមាន ហ្ូត ែល់ មួយែូច ខាងរ្កាម
ដែលរក្ើត រ

ើង រៅ:

ិ ី ក្
-អនក្ រ្បើ ដែលជ្មោះឃ្លំងស្មាៃត់ ក្មមវធ
ុ ក្ បស្់
-ឯក្សា ស្ដមដង រនោះ្តូ វបានដក្ដ្ប (ស្ូម រមើ លចំ

ុ ចខាងរ្កាម)

-ឃ្លំង ស្មាៃត់ ក្មមវ ិធី រនោះ្តូវបានរធវើ ឱ្យទាន់ ស្ម័ យក្មមវ ិធី
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
បណ្ត
ដ ញ Web Workersគឺ ជាអវី?
រៅរពលដែលកា ្បតិ បតតិ ស្គស្គីប រៅក្នុងទំព័ HTML មួយទំព័ ដែលបានកាលយជា្ពរងើ យក្រនតើ យ ហ្ូត ែល់
ស្គស្គីប ដែល្តូវ បានបញ្ច ប់ ។ បុ គគលិក្ បណ្ត
ត ញ គឺ ជាកា អនុញ្ជញត JavaScript ដែល ត់ ក្ុ ងនផទ
ន
ខាងរ្កាយ
ដែលឯក្រាជយ បស្់ ស្គស្គីប បស្់ អនក្ រផសងរទៀត រោយមិនបងកផ លបោះពាល់ ែល់ កា អនុវតត ននទំព័ រនោះ។ អនក្
អាចបនត រធវើអីវ ដែលអនក្ ចង់ បាន: ចុច រ្ជើ ស្អវីលខ្

ៈរពលដែលWeb Workers ត់ ក្ុ ងនផទ
ន
ខាងរ្កាយ។

HTML5 បណ្ត
ត ញឧទហ្
៍
Count numbers:
ពិនិតយរមើ លកា គំ្ទWeb Workers

បុ គគលិក្ មុនរពលកា បរងកើត បណ្ត
ត ញមួ យដែលពិនិតយរមើ លថារតើ ក្មមវ ិធី ក្
ុ ក្ បស្់ អនក្រ្បើ គំ្ទវា:
if(typeof(Worker)!==”undefined”)
{
// Yes! Web worker support!
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// Some code…..
}
else
{
// Sorry! No Web Worker support..
}
បរងកើតឯក្សា Web Workers
ឥ

ដ ញ បស្់ ពួក្ រយើង រៅក្នុងកា អនុញ្ជញត JavaScript
ូ វរនោះអនុញ្ជញតឱ្យបុ គគលិក្ បស្់ រលាក្បរងកើត បណ្ត
ខាងរ្ៅ។ រៅទីរនោះរយើង បរងកើត ស្គស្គីប ដែលរាប់ បមួយ។ ស្គស្គីប គឺ ្តូវបានទុក្រៅក្នុងឯក្សា
“demo_workers.js”:
var i=0;
function timedCount()
{
i=i+1;
postMessage(i);
setTimeout(“timedCount()”,500);
}
timedCount();
បរងកើតវតថុWeb Workers
ឥ

ត ញក្មមក្ ដែលរយើង ្តូ វកា រែើម បី រៅវាពី ទំព័ HTML មួយ។
ូ វពួក្រយើង មានឯក្សា បណ្ត
ប ទ ត់ ែូច ខាងរ្កាមពិនិតយ្បស្ិន របើ បុគគ លិក្ ដែលមាន ច
ួ រហ្ើយ ្បស្ិន របើ មិន បាន – វាបរងកើត ជាបណ្ត
ត
ញវតថុ ថ្មីបុគគលិក្និង កា ត់ ក្ូែ រៅក្នុង “demo_workers.js” រនោះ:
if(typeof(w)==”undefined”)
{
w=new Worker(“demo_workers.js”);
}
កា ផ្លតច់Web Workers
រៅរពលដែលវតថុ បុ គគលិក្បណ្ត
ត ញ្តូ វបានបរងកើត វានឹង បនត រែើ មបី សាតប់ ស្្មាប់ សា (ស្ូមបី ដតប ទ ប់ ពី ស្្
្គីប ខាងរ្ៅ្តូវបានបញ្ច ប់ ) ហ្ូត ែល់ វា្តូ វបានបញ្ច ប់ ។

ិ ី សាស្គស្ដ:
រែើមបី បញ្ឈប់ បុគគលិក្បណ្ត
ត ញនិង ធនធាន បស្់ ក្មមវ ិធី ក្
ុ ក្ / ក្ុំ ព យូទ័ ឥតគិតនថ្ល រ្បើ បញ្ច ប់ () វធ
w.terminate();
ក្ូែឧទាហ្ ៍ រពញ
រយើង បានរ
HTML គឺ :

ើញ ច
ួ រហ្ើយក្ូែ ក្មមក្ រៅក្នុងរ

ោះ។ ឯក្សា js ។ ខាងរ្កាមរនោះជាក្ូែស្្មាប់ ទំព័

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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