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Module 1: HTML Basic 
 

Introduction 

HTML  ជាអក្សរកាត់ននពាក្យពពញ HyperText Markup Language មានន័យថា ភាសាដដល
ពរបើពលើសពីការតុបដតងអក្សរ។ វារតូវបានបពងកើតក្នុងពោលបំណងផ្លល ស់ពត៌មានពៅពលើ internet។ 

How to Create HTML File 

ពយើងអាចបពងកើត HTML page តាមរយៈ text editor ដូចជា notepad, wordpad, និង ក្មមវធីិជំនួយ web 

design ដូចជា dreamweaver, frontpage 

Notepad 
- Notepad, Wordpad, Dreamweaver, Frontpage 

- Start  Run  notepad  

- បន្ទទ ប់វាយនូវអក្សរដូចខាងពរកាម៖ 

Hello World! 

- បន្ទទ ប់មក 

o File  Save  

o File Name: ត្រូវបត្បើ extension .html 

o Save As Type: ត្រូវ select យក All Files 

បន្ទទ ប់មកបបើក file ដែលមាន extension .html 

Structure of HTML 

ជាធមមតា structure របស់ HTML file មានែូចខាងបត្ោម៖ 
<html> 

 <head> 

 

 </head> 

 <body> 

 

 </body> 

</html> 

<head> : ជា element ដែលបត្បើសំរាប់ដាក់ <title>, <meta>, <style>, <script>, <link> 

<body> :  ជា element ដែលបេបត្បើសំរាប់បង្ហា ញពរ៌មានដែលមានបលើ page របស់បយើង ែូចជា <hn>, 

<b>,<hr>,<img>,<pre>… 

General Tags 

<title> tag 

ជា element ដដលពរបើសំរាប់កំ្នត់ page title ដដលវានឹងបង្ហា ញពលើ Title bar 

syntax: 
 <head> 

  <title> Title Here </title> 

 </head> 
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<hn>  tag 

 ជា element ដដលពរបើសំរាប់បពងកើតចំនងពជើង ននចំនុចនីមួយៗ។ n មានតំនលពី 1-6។ ពេពរបើ
វាពរបើវាពដើមបីបពងកើត រចន្ទសមព័នធនន page។ 
Syntax: 

 
 <hn align="left|right|center|justify"> content </hn> 

 
ឧទាហរណ៍ 
<h1>Hello World</h1> 

<h2>Hello World</h2> 

<h3>Hello World</h3> 

<h4>Hello World</h4> 

<h5>Hello World</h5> 

<h6>Hello World</h6> 

White Space 

 រេប់ white space ទំងអស់រតូវចាត់ទុក្ថាពសមើ  1 character spcae ក្នុង HTML។ White space 

មានដូចជា៖ Enter, tab, space ។ 

ឧទហរណ៍ 
 <body> 

  Hello  World! 

  Welcome to 

  ITEC Center 

 </body> 

 

Element Component 

Element មួយេឺជាបនសំនន open tag មួយ អាចជាមួយនឹង attributes មួយចំនួន រំនលមួយចំនួន 

និងclosing tag មួយ។ Element អាចផទុកនូវ elements ។ 

Tags 

Tag ជាការសំោល់ចំនុចចាប់ពផតើម និងចំនុចបញ្ច ប់នន element មួយបញ្ជា ក់្ពោយ សញ្ជដ  (< >)។ tag មានពីរេឺ 

Open tag(<tag>) និង Closing Tag(</tag>) 

Example: 
 <html> </html> 

 <h1> </h1> 

មាន <tag> មួយចំនួនមិនមាន closing tagបេ ែូបចនេះ tag ត្បបភេបនេះបេបៅថា self-closing element រ ឺ
replaced element ែូចជា <img>, <br>, <hr>,<meta>។ ែូបចនេះបែើមបី 

Attribute 

Attribute ជាោរកំនរ់លកខណៈរបស់ element មួយ។ Attribute ដចកបចញជាពីរត្បបភេេឺ៖ Attribute 

Name និង Attribute Value។ 
 

tags ភាេបត្ចើនមាន attribute បីត្បបភេែូចខាងបត្ោម៖ 
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Core Attribute 
 id: ជាប ម្ េះសំគាល់ element ដែលកនុង document មួយមិនអាចមាន id ែូចគាន បាបេ 

 class: ជាព ម្ ោះសំោល់ class របស់ element ដដលពរបើក្នុង style sheets 

 style: ពរបើសំរាប់កំ្នត់ style ពអាយ element  

 title: សំរាប់បពងកើត tooltip ពពល ោក់្ mouse ពីពលើ 
 

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

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

 

Language Attribute 
 dir: កំនរ់ direction របស់ text មានរំនលដរពីរេឺ៖ ltr(left to right), rtl(right to left) 

 lang: ជាភាសាដែលនឹងត្រូវបត្បើសំរាប់ attribute និង content របស់ element មួយ។ browser 

អាចបត្បើពរ៌មានបនេះបែើមបីជំនួយកនុងោរ បកដត្ប content បែើមបីបគារពនឹងភាព លំអិរែូចជា 

ត្បត្ពឹរតិកមមននចំណង(បពលដែល support បដាយ font ណាមួយ ររឺត្មូវោរ 
បដាយភាសាដែលបានសរបសរ), quotation marks, and hyphenation។ មយ៉ាងវញិបេៀរ កមមវធីិ និង 

search engines ែនេបេៀរអាចបត្បើពរ៌មានបនេះបែើមបីជំនួយកនុងោរ បត្ជើសបរ ើសspell-checking 

dictionary និងោរបបងកើរ index។ 

Example: 
 <h1 dir="rtl" lang="en"> Hello World!</h1> 

Core Event Attribute 
 onclick 

 ondblclick 

 onmousedown 

 onmouseup 

 onmouseover 

 onmousemove 

 onmouseout 

 onkeypress 

 onkeydown 

 onkeyup 

 

Example: 
 <h1 onclick="alert('Hello')">Hello World</h1> 

 

          element 

 

 

<h1 align = "center"> Hello World! </h1> 

 
           attribute name        attribute value 

 

 
  Open Tag    Affected Area           Closing Tag 
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More Tags 

<br /> 

 Line Break បត្បើសំរាប់ ចុេះបន្ទទ រ់។  
Syntax: 
 <br clear="left|right|all" /> 

Example: 

 Hello <br /> 

 World 

<p> 

 បត្បើសំរាប់សំគាល់ paragraph នន អរថបេមួយ។ កនុងចបន្ទល េះ paragraph មួយបៅ paragraph មួយបេៀរ 

វាបបងកើរ blank line មួយ។ 
Syntax: 

<p align=”left|center|right|justify”> 

<p title=”Paragraph 1”> Hello World Hello World Hello World Hello World 

Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World 

Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World 

Hello World Hello World Hello World Hello World </p> 

<p title=”Paragraph 2” align=”center”> Hello World Hello World Hello World 

Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World 

Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World 

Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World </p> 

<p title=”Paragraph 3” align=”right”> Hello World Hello World Hello World 

Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World 

Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World 

Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World </p> 

<p title=”Paragraph 4” align=”justify”> Hello World Hello World Hello World 

Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World 

Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World 

Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World </p> 

 

 

Font 

បត្បើសំរាប់បតូរពុមភអកសរ េំហំ និង ពណ៌អកសរ។ 
Syntax: 

<font face=”font-family” size=”n” color=”color-code | color-name”> 

face:  
ពុមពអក្សរដូចជា: Limon S1, Limon S2។ ចំណំថាពេអាចោក់្ font បានពរចើនរបពនជន៍ សំរាប់ការពារពពល 

font មួយមិនមានវានឹងចាប់យក្ font ដដលពៅបនតបន្ទទ ប់មក្ជំនួស។ 

 
size: 
 អាចមានតំនល ពី 1-7, -1 ដល់ -7, +1 ដល់ +7។  

1-7 ជាទំហំជាក់្លាក់្ 

+1 - +7 ជាទំហំ relative ពបើ size វាពសើម 3 ពហើយ វាមានតំនល +3 ពន្ទោះ actual size របស់វាេឺ 6 

ឧទហរណ៍  

<font size="5">Hello 
<font size="+5">Wolrd!</font> from ITEC Center</font> 
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Color: 
មានពីរេឺ color-code ដែលបេបត្បើេំរង់ #rrggbb និង colorname ែូចជា red, blue, green 

Text-Style 

Text Style Tag 

អកសរែិរ bold <b>,<strong> 

អកសរបត្េរ italic <i>,<em> 

េូសបន្ទទ រ់ពីបត្ោម Underline <u>,<ins> 

េូសបន្ទទ រ់ោរ់កណាត ល strike <strike>,<s>,<del> 
អកសរធំជាងមុន big <big> 

អកសររូចជាង small <small> 

អកសរសវ័យេុណsuperscript 
<sup> 

អកសរខាងបត្ោម subscript <sub> 

 

Horizontal Rule 

បត្បើសំរាប់េូសបន្ទទ រ់បផតក ដែលបេអាចបតូរពណ៌ េំហំ និងកំរាស់បានែូចខាងបត្ោម៖ 
<hr size=”n”  width=”n,n%” align=”left|center|right” noshade=”noshade” 

color=”color" /> 

<hr /> 

<hr noshade="noshade" /> 

<hr size="5" /> 

<hr size="5" width="50%" /> 

<hr align="right" width="50%" size="5" /> 

<blockquote> 
 ជា element ដដលផទុក្ text បានពីការដក្ស្សង់ សំដី រ ឺអតថបទ មក្ពីរបភពពផសង។ blockquote 
នឹបង្ហា ញក្នុង line មួយពោយដឡក្ពីពេ និងមានការចូលបន្ទទ ត់។ 
Syntax: 
 <blockquote cite=”url”> Someone’s statements, Passage </blockquote> 

 

url: ជា location របស់ online source document ដដល សំដី រអឺតថបទ ដក្ស្សង់ពចញ។ 
 

Example: 
 Jim said: 

 <blockquote> I will go to Cambodia next month with his family. I will 

visit my relative at the weekend.</blockquote> 

 Jim also dare his girl friend to come with too.  
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<q> 
 q=quote ជា element ដដលផទុក្ text បានពីការដក្ស្សង់ សំដី រ ឺអតថបទ ខ្លីៗមក្ពីរបភពពផសង។ quote 

នឹបង្ហា ញក្នុង line ដតមួយជាមួយ element ដនទពទៀត។ 
Syntax: 
 <q cite=”url”> speech, short passage </q> 

Example: 
 Jim said <q> He will come with his girl friend <q> Monica </q> next 

week </q>. 

Element Type 

 ជាទូពៅរេប់ elements ទំងរតូវឋិតក្នុង box មួយ។  Box រតូវបានដចក្ពចញជា ២ របពភទេឺ៖ 

Inline Elements 

 ជា elements ដដលឋិតបន្ទទ ត់ដតមួយ ជាមួយនឹង elements ដនទពទៀត។ box ដដលខ្ចប់វាមាន ទំហំ 

ពសមើពៅនឹង content របស់វា។ Inline elements មានដូចជា <b>, <i>, <strike>, <s>, <del>, <ins>, <u>, 

<strong>,<span> ជាពដើម។ 

Block Elements 

 ជា elements ដដលឋិតពៅបន្ទទ ត់ពោយដឡក្ពី elements ដនទពទៀត។ box ដដលខ្ចប់វា 

មានកំ្ពស់ពសមើនឹង contents ដដលខ្ចប់វា ដតទទឹងរបស់វាលាតពសមើនឹង parent elements របស់វា។ 

 Block elements មានដូចជា <p>, <blockquote>, <center>, <div>។ 
ឧទហរណ៍ 
<head> 

<title>Untitled Document</title> 

<style> 

 *{ 

  border:1px solid; 

 } 

</style> 

</head> 

 

<body> 
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<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>. 

</p> 

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

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

 

</body> 

 
 

 

Divisions and Centering  

div 
<div> tag ជា block element ដដលោម ន pre-style ។ ពេពរបើក្នុងការបពងកើតដផនក្ក្នុង document, ការ align content, 

និងសំរាប់ apply style sheets។ 

Syntax: 
<div align="left|right|center|justify"> 

Affected Content 

</div> 

Example: 
 <div align=”right”> 1<sup>st</sup>, January 2008 </div> 

 

<center> 
 ជា element ដដលពរបើសំរាប់ align content ពអាយមក្ក្ណត ល។ ពេអាចពរបើ <div align="center"> 

ពដើមបីជំនួស element ពនោះបាន។ 
Syntax: 
 <center> Affected Content </center> 

Example: 
 <center> This text will be center </center> 

Special Character 

 ជា character ដដលមានន័យពិពសសក្នុងការបក្ដរបរបស់ browser ពលើ HTML page 

ពដើមបីបង្ហា ញអក្សរ special character ដូចជា <,>,®,© 

< : &lt; 

>: &gt; 

®: &reg; 
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©: &copy; 

Preformatted Text 

<pre> 
ជា element ដដលអាចរក្ាបានរាល់ ការចុោះបន្ទទ ត់ ការដក្ឃ្លល ដដលអនក្បានោក់្ក្នុង text។ 

<p> here is the javascript example</p> 
<pre> 

&lt;script type=”text/javascript”&gt; 

 document.write(“Hello, World!”) 

&lt;/script&gt; 

</pre> 

Phrase Element 

<code>  
នន document មួយ ដូចជា program statment, keywords... 

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

<samp> 
ជា element ដដលផទុក្ text ដដលបានពីការ output របស់ computer program ឬ script 

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

screen.</P> 

<var> 
ជា element ដដលផទុក្ text ដដលតំន្ទងពអាយព ម្ ោះ varaible របស់ computer program 

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

<kbd> 
ជា element ដដលផទុក្ text ដដលតំរូវពអាយ user វាយពលើ keyboard ពដើមបីបំពពញ text field. 

 

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

<abbr> 
 ពរបើសំរាប់កំ្នត់ អក្សរកាត់របស់ ពាក្យណមួយដដលពរបើ។ ជាទូពៅពេរតូវបញ្ជា ក់្ 

ពាក្យពពញរបស់អក្សរកាត់ពន្ទោះពោយ title attribute ពដើមបីជារបពនជន៍សំរាប់ search engine, screen reader។ 

Syntax: 
 <abbr title=”Full Words”> abbreviation word </abbr> 

Example: 
 Hello <abbr title=”Doctor”> Dr. </br> Ann Michel. 

<acronym> 
 ដូចោន នឹង abbr ដដរដតវាសំរាប់ acronym មានន័យថាពាក្យកាត់ដដលយក្ដតតួអក្សរពដើមននពាក្យ 
នីមួយៗមក្បនតោន  
 Many technologies were founded in <abbr title=”United State of 

America“> USA </abbr>. 

 

<address> 
 សំរាប់សរពសរពត៌មានរបស់ page author’s contact information។ 

Syntax: 
 <address> Address Info </address> 
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Example: 
<address> 

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

</P> 

</ADDRESS> 

<bdo> 
bdo=BiDirectional Override 

 ពរបើសំរាប់បពងកើត text ក្នុងទិសពៅធមមតា រទិឺសពៅផទុយ អាស្ស័យនឹង dir attribute របស់វា។ 

Syntax: 
 <bdo dir=”rtl|ltr”> Affected Content </bdo> 

Exampe: 

 <bdo dir=”rtl”> Hello World! </bdo> 

<cite> 
cite=citation 

 ពរបើសំរាប់ផទុក្ពត៌មានរបស់ reference ឯក្សារពនងរបស់ content របស់ពយើង។ 

Syntax: 
 <cite> Reference Info </cite> 

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

<dfn> 
dfn=definition 

ពរបើសំរាប់ផទុក្ពាក្យេនលឹោះដដលពយើងនឹងពនយល់ក្នុង document។ 
Syntax: 
 <dfn> definition term </dfn> 

Example 

 

 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>. 

 

Comment 

ពេពរបើសំរាប់ពិពណ៌ន្ទ បដនថមពលើកូ្ដ ដូចជាការសំោល់បលុក្ននកូ្ដ ។ វាមិនរតូវបានបក្ដរបពោយ Browser 

ពទ។ ពេក៏្អាចពរបើវាពដើមបីបិទបលុក្ននកូ្ដរបស់ HTML ផងដដរ។ 

Syntax: 
<!-- Comments Here --> 

 

Choosing Default Font 

ពរបើសំរាប់កំ្នត់ font information សំរាប់ការបក្ដរប element ដដលពៅពីពរកាម basefont element។ អនក្អាចោក់្ 

base font បានទំងក្នុង head និង body នន document។ អនក្ក៏្អាចោក់្ basefont element 

បានពរចើនដងតាមការចំាបាច់ ពដើមបីការកំ្នត់ base font  សំរាប់ដផនក្នន document។  

Syntax: 
 <basefont  color="color" 

   face="font family" 

   size="1-7" 

  /> 

 

Hello 

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

Hello World! 
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<basefont face="Georgia" size="6" /> 

Hello World! 

<body> 

Syntax: 

<body background=”កំ្នត់ទីតំាងរបូភាពពធវើជា background” 

 bgcolor=”កំ្នត់ពណ៌ background” 

 bgproperties=”fixed កំ្នត់មិនពអាយ background scroll” 

 text=”កំ្នត់ពណ៌អក្សរ” 
 leftmargin=”កំ្នត់េំលាត content ពៅ browser ដផនក្ពដក្” 
 topmargin=”កំ្នត់េំលាត content ពៅ browser ដផនក្ឈរ”  

link=”កំ្នត់ពណ៌នន link ដដលមិនទន់ចុច” 
alink=”កំ្នត់ពណ៌នន link ដដលកំ្ពុងដតពបើក្” 
vlink=”កំ្នត់ពណ៌នន link ដដលចុចពហើយ” 

>  

 

ចំណំ៖ 
 ក្នុង Internet Explorer : 

 leftmargin កំ្នត់  margin ដផនក្ខាងពឆវង និងខាងសាត ំ 
 topmargin កំ្នត់ margin ដផនក្ខាងពលើ និងខាងពរកាម 

 ក្នុង Fire Fox 

 leftmargin កំ្នត់  margin ដផនក្ខាងពឆវង 
 rightmargin កំ្នត់  margin ដផនក្ខាងសាត ំ 
 topmargin កំ្នត់ margin ដផនក្ខាងពលើ 
 bottommargin កំ្នត់ margin ដផនក្ខាងពរកាម 
 marginheight កំ្នត់ margin ដផនក្ខាងពលើ និងខាងពរកាម 

 marginwidth កំ្នត់ margin ដផនក្ខាងពឆវង និងខាងសាត ំ 
 

<body background="images/bg103.gif" bgcolor=gray" bgproperties="" 

topmargin="200" leftmargin="200" text="#996633"> 

Hello 

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

Hello World! 

<basefont face="Georgia" size="6" /> 

Hello World! 

</body> 

</html> 

 

URL 

URL: Uniform Resource Locator 

ជាមពធាបាយក្នុងការរក្ទីតំាងនន file មួយ។ URL ដចក្ពចញជាបីរបពភទេឺ៖ 
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Absolute URL 

Absolute URL: បង្ហា ញពីទីតំាងពពញដដលរមួបញ្ចូ លទំង scheme (protocol), Server Name, និង path 

Example: 

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

scheme  server name   path to file 

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

scheme  server name  port          path to file 

Protocols មានពរចើនដូចជា៖ 

 ftp: File Transfer Protocol 

 http: HyperText Transfer Protocol 

 https: HyperText Transfer Protocol Secure 

 mailto: SMTP Protocol Simple Mail Transfer Protocol 

 file: Local file 

Port 

 80 for http 

 443 for https 

 21 for ftp 

Relative URL 

បង្ហា ញទីតំាងរបស់ file ពោយពឹងដផែក្ពលើ current file folder 

 

ឧបមាថាពយើងឈរពលើទីតំាង index.html ក្នុង folder products ពដើមបី accessពៅកាន់ file 

ទំងអស់រតូវពធវើដូចខាងពរកាម៖ 
manufacturer.html   url="manufacturer.html" 

global.js   url = "javascript/global.js" 

1.jpg    url = "../images/1.jpg 

Site Relative URL 

បង្ហា ញទីតំាងរបស់ file ពោយពឹងដផែក្ពលើ root folder របស់ site 
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ឧបមាថា root folder របស់ site េឺ URL ពហើយពយើងឈរពលើទីតំាង index.html ក្នុង folder products ពដើមបី access

ពៅកាន់ file ទំងអស់រតូវពធវើដូចខាងពរកាម៖ 
manufacturer.html  url = "/products/manufacturer.html" 

global.js  url= "/products/javascript/global.js" 

1.jpg  url = "/images/1.jpg" 
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Module 2: Images 
 

Syntax 

<img src=”url” 

 Border=”n” 

 Alt=”alternate text” 

 Width=x,x% 

 Height=x,x% 

align=left,right 

 Hspace=x 

 Vspace=x 

 longdesc=”url” 

 /> 

 

Attribute Name Description 

Src:  

 
Source ទីតំាងននរបូភាព 

Alt Alternate Text ជាអក្សរដដលនឹងរតូវបង្ហា ញពពលោក់្ mouse ពីពលើ 
របឺង្ហា ញពពលរបូភាព មិន load។ 

 
Border:  កំ្រាស់នន border េិតជា pixels 

Width=x 

 
ទទឹងននរបូភាពេិតជា pixels 

Height=x 

 
 កំ្ពស់ននរបូភាពេិតជា pixels 

Align=[left|right]  

 
ពរបើសំរាប់ពអាយអក្សរមក្ wrap(ចាក់្បំពពញជំវញិ) របូភាព 

Hspace=x 

 
 (Horizotal Space) កំ្នត់ចពន្ទល ោះដផនក្ពឆវង និងសាត ំននរបូភាព នឹង elements 

ដនទពទៀតេិត pixel 

Vspace=x  

 
(Vertical Space) កំ្នត់ចពន្ទល ោះដផនក្ពលើ និងពរកាមននរបូភាព នឹង elements 

ដនទពទៀតេិត pixel 

 

Inserting an Image on a Page 

<img  src=”angkor.jpg” 

 Border=”1” 

 Alt=”Angkor Picture, North East at the Enter side” 

/> 

 

Wrapping Text Around Images 

<img  src=”angkor.jpg” 

 border=”1” 

 alt=”Angkor Picture, North East at the Enter side” 

 align=”left” 

/> 
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Stopping Text Wrapping 

Syntax: 
 <br clear=”left|right|all” /> 

 

Attribute Name Description 

left 

 
ចុោះបន្ទទ ត់ពោយមិនពអាយចាក់្បំពពញរបូភាពខាងពឆវង 

right ចុោះបន្ទទ ត់ពោយមិនពអាយចាក់្បំពពញរបូភាពខាងសាត ំ 
all  ចុោះបន្ទទ ត់ពោយមិនពអាយចាក់្បំពពញរបូភាពទំងសងខាង 
 

 

<img> for Video 

<img dynsrc="sound and video file path" 

 start="fileopen|mousever" 

 control="controls" 

 loop="playcount|-1 for unlimit" 

 lowsrc="low image download and show before src img"   
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Module 3: Lists 
 

Order Lists 

<ol type=”1|i|I|a|A” start=”n”> 

<li type="1|i|I|a|A" value="n"> List Item </li> 

<li type="1|i|I|a|A" value="n"> List Item </li> 

<li type="1|i|I|a|A" value="n"> List Item </li> 

… 

</ol> 

 

Example 1: 
<p>HTML Lesson:</p> 

<ol> 

 <li>Lesson 1: HTML Basic</li> 

 <li>Lesson 2: Images</li> 

 <li>Lesson 3: Lists</li> 

</ol> 

 
 

Example 2: 
<p>HTML Lesson:</p> 

<ol type="I" start="10"> 

 <li>HTML Basic</li> 

 <li>Images</li> 

 <li>Lists</li> 

</ol> 

 
 

Example 3: 
<p>HTML Lesson:</p> 

<ol type="I"> 

 <li>HTML Basic</li> 

 <li type="i">Images</li> 

 <li type="a" value="5">Lists</li> 

</ol> 

 

Unorder Lists 

ពដើមបីបពងកើត list ដដលោម នពលខ្លំោប់ ពហើយនំ្ទមុខ្ពោយសញ្ជដ  bulletin ដូចជា៖ circle, disc, square 

Syntax: 
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<ul type=”disc|circle|square” /> 

 <li type=”disc|circle|square”> List Item 1</li> 

 <li type=”disc|circle|square”> List Item 2</li> 

 <li type=”disc|circle|square”> List Item 3</li> 

 … 

</ul> 

 

Example 1: 
<h1>Food Type:</h1> 

<ul> 

 <li>Fruit</li> 

 <li>Vegetable</li> 

 <li>Meat</li> 

</ul> 

 
Example 2: 
<h1>Food Type:</h1> 

<ul> 

 <li>Fruit</li> 

 <ul> 

  <li>Apple</li> 

  <li>Mango</li> 

 </ul> 

 <li>Vegetable</li> 

 <ul> 

  <li>Salad</li> 

  <li>Cabbage<li> 

 </ul> 

 <li>Meat</li> 

 <ul> 

  <li>Beef</li> 

  <li>Pork</li> 

 </ul> 

</ul> 

 

Definition Lists 

ពដើមបីបពងកើត definition list ក្នុង document អនក្រតូវពរបើ dl, dt, dd ។ list ទំងមូលរតូវហ ុ៊ុំពោយ tag dl៖ 
Syntax: 

 
<dl> 

 <dt> Defintion Term</dt> 

 <dd> Defition Data </dd> 

<dt> Defition Term</dt> 
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 <dd> Defition Data </dd> 

 … 

</dl> 

 

 DL: Definition List 

 DT: Definition Term 

 DD: Definition Data 

Example: 
<h1>Definition List</h1> 

<dl> 

    <dt>dl</dt> 

    <dd>Definition List</dd> 

    <dt>dt</dt> 

    <dd>Definition Term</dd> 

    <dt>dd</dt> 

    <dd>Definition Data</dd> 

</dl> 
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Module 4: Links 
 

Links េឺជាលក្ខណៈពិពសសនន WWW. 

 វាអាចពអាយអនក្ពចញពី page មួយពៅ page មួយពទៀត ពៅ movie រ ឺsong, download files, ពផញើ e-mail 

និងផលរបពនជន៍ជាពរចើនពទៀត 

 link មួយដចក្ពចញជាបីដផនក្េឺ destination, label, និង target 

 destination េឺជា URL មួយ ដដលបញ្ជា ក់្ពីក្ដនលងរតូវពៅ ពពល user ចុចពលើ link ពន្ទោះ។ 

ផលរបពនជន៍ចំបងរបស់វាេឺ link ពៅកាន់ page ដនទពទៀត។ link មួយអាចតភាា ប់ ពៅកាន់ 

ទីតំាងជាក់្លាក់្នន web pages មួយពផសងពទៀត។ 

 label នន link មួយេឺជាដផនក្ដដល user ព ើញ និងចុចពលើពដើមបីពៅដល់ destination។ វាអាចជា អក្សរ រ ឺ
របូភាព រអឺាចទំងពីរ។ ជាធមមតា label text ដតងដតមានបន្ទទ ត់ពីពរកាម។ 

Creating a Link to another Web Page 

Syntax: 
 <a href=”url” target=”window_name”> Label_Text</a> 

 ពបើអនក្មាន page ពរចើន អនក្រតូវបពងកើត link ពរចើនពី page មួយពៅ page មួយពទៀត 

 អនក្ក៏្អាចបពងកើត connetion ពៅកាន់ web page ដដលពៅពលើ server ជាពរចើនពលើ internet បានដដរ។ 

Targeting Links to Specific Window 

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

 

target_option Description 

window_name ជាព ម្ ោះរបស់ browser window ដដលនឹងបង្ហា ញ page ដដលរតូវ link 

_blank ពបើក្ page ក្នុងផ្លទ ំង browser window ថមី 
_self ពបើក្ page ពៅក្នុង browser window ដដល link សថិតពៅ 

_parent ពបើក្ page ពៅក្នុង parent frameset  

_top ពបើក្ page ពៅក្នុង top frameset  

 

Setting Default Target 

<base target=”target_option” href=”default_path”> 

Attribute Name Attribute Value 

Target កំ្នត់ browser window ដដលរតូវបង្ហា ញ page 
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href ជាទីតំាង default abosolute url ដដល destination ឋិតពៅ 

Creating Anchors 

  ពេពរបើ anchor ពដើមបីបញ្ជា ក់្ទីតំាងណមួយពលើ page។  ពដើមបីពរបើរបាស់ anchor ពយើងរតូវបពងកើត
នូវ anchor មួយ និងបពងកើត link សំរាប់ link ពៅកាន់ anchor ពៅទីតំាងដដលពយើងរតូវការ។ 

Create an anchors 

<a name=”anchor_name”></a> 

Create a link to anchors 

ចំពពាោះក្នុង page ជាមួយោន  
<a href=”#anchor_name”> Label Text </a> 

ចំពពាោះក្នុង page ដនទ 

<a href=”file_name.html#anchor_name”> Label Text </a> 

Keyborad Shortcuts for links 

<a href=”URL” accesskey=”char”> Label Text </a> 

 អនក្អាចកំ្នត់អក្សរមួយជា shortcut សំរាប់ link មួយ 

 ពដើមបីចូលពៅកាន់ link ពន្ទោះ user រតូវចុច ALT key និង key ននអក្សរដដលបានកំ្នត់ 

Using images to Label Links 

 អនក្អអាចកំ្នត់នូវ របូភាពពធវើជា label នន link មួយ។ 
<a href=”url” > <img src=”url” /></a> 

Images Maps 

ជាការដបងដចក្របូភាពមួយពៅជាដផនក្ៗ ដដលអាចចុចបាន 
មានបីជំហានក្នុងការបពងកើត image map 

 តំបូងោក់្រូបភាពជាមួយនឹង <img> tag ពោយបដនថម usemap attribute ដូចខាងពរកាម៖ 
<img src=”image file” usemap=#map_name /> 

ចំណំង្ហ ពយើងរតូវបញ្ជា ក់្ព ម្ ោះរបស់ map ក្នុង usemap attribute ជាមួនឹងសញ្ជដ  pound sign 
ពីមុខ្ ដដលព ម្ ោះពន្ទោះបានពីព ម្ ោះរបស់ <map> tag  

 បន្ទទ ប់មក្បញ្ជា ក់្ព ម្ ោះជាមួយ <map> tag ដូចខាងពរកាម៖ 
<map name=”map_name” /> 

 បន្ទទ ប់មក្ពទៀត បញ្ជា ក់្ដផនក្ដដលរតូវចុចជាមួយ <area> tag ដូចខាងពរកាម៖ 
<area shape=”rect|circle|poly|default” 

cords=”coordinate” 

href=”URL”|nohref 

target=”target_option” 

accesskey=”character” 

/> 

 តំនលដដលរតូវបញ្ជា ក់្ពអាយ cords េឺអាស្ស័យនឹង shape ដូចខាងពរកាម៖ 
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o ពបើ shape=rect ពន្ទោះ cords=”left,top,right,bottom” 
o ពបើ shape=circle ពន្ទោះ cords=” x,y,r” 
o ពបើ shape=poly ពន្ទោះ cords=” x1,y1,x2,y2,…” 
o ពបើ shape=default មិនចំាបាច់មាន cords 

Changing the Color of Links 

ពដើមបីបតូរពណ៌របស់ link ពេរតូវពរបើនូវ attribute របស់ <body> ចំនួនបីដូចខាងពរកាម៖ 

<body  link=”color” 

  alink=”color” 

  vlink=”color” 

> … </body> 

 link បញ្ជា ក់្ពណ៌ធមមតារបស់ link ដដលមិនទន់ចុច 

 vlink បញ្ជា ក់្ពីពណ៌ដដលបានចុចរចួពហើយ 

 alink បញ្ជា ក់្ពីពណ៌ដដលកំ្ពុងដតពបើក្ រកំឺ្ពុង download 
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Module 5: Tables 
 

 Tables ជាបណតុំ នន rows នន cell។ អនក្អាចសរពសរ HTML ពដើមបីបពងកើត table បាន។ 

Creating a Simple Table 

<table> 

 <tr> 

  <td>…</td> 

  <td>…</td> 

  … 

 </tr> 

 <tr> 

  <td>…</td> 

  <td>…</td> 

  … 

 </tr> 

 … 

</table> 

 

<table>:  កំ្នត់រពរំដដនរបស់ table មួយ 

<tr>: កំ្នត់រពរំរបស់ row មួយនន table 

<td><th>: កំ្នត់នូវ cell នីមួយរបស់ table <th> កំ្នត់ដផនក្ខាងពលើ 
 

Example: 
<table> 

 <tr> 

  <td>One</td> 

  <td>Two</td> 

  <td>Three</td> 

 </tr> 

 <tr> 

  <td>Four</td> 

  <td>Five</td> 

  <td>Six</td> 

 </tr> 

 <tr> 

  <td>Seven</td> 

  <td>Eight</td> 

  <td>Nine</td> 

 </tr> 

</table> 
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Adding a Border 

<table border=”n”> 

 … 

</table> 

 

Example: 

 
<table border=”1”> 

 <tr> 

  <td>One</td> 

  <td>Two</td> 

  <td>Three</td> 

 </tr> 

 <tr> 

  <td>Four</td> 

  <td>Five</td> 

  <td>Six</td> 

 </tr> 

 <tr> 

  <td>Seven</td> 

  <td>Eight</td> 

  <td>Nine</td> 

 </tr> 

</table> 
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Setting the Table Width 

<table border=”1” width=”N|N%”> 

 … 

</table> 

 

Example: 
<table border=”10” width=”50%”> 

 … 

</table> 

 

 

Setting the Width for individual Cell 

<table border=”1”> 

 <tr> 

  <td width=”200”>One</td> 

  <td>Two</td> 

  <td>Three</td> 

 </tr> 

 <tr> 

  <td>Four</td> 

  <td>Five</td> 

  <td>Six</td> 

 </tr> 

 <tr> 

  <td>Seven</td> 

  <td>Eight</td> 

  <td>Nine</td> 

 </tr> 

</table> 

Centering a Table on the Page 

<table border=”1” align=center> 

 <tr> 

  <td>One</td> 

  <td>Two</td> 

  <td>Three</td> 

 </tr> 

 <tr> 

  <td>Four</td> 

  <td>Five</td> 
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  <td>Six</td> 

 </tr> 

 <tr> 

  <td>Seven</td> 

  <td>Eight</td> 

  <td>Nine</td> 

 </tr> 

</table> 

 

Wrapping text around a Table 

 ដូចពៅនឹង image ដដរ េឺពយើរតូវពរបើនូវ attribute align សំរាប់កំ្នត់នូវការ wrapping របស់
អក្សរពៅពលើ table។ 
Syntax: 
 <table align=”left|right”> 

  … 

 </table> 

Spanning Cell Across Columns and Rows 

េឺជាការ span នូវ cell មួយពអាយពលើសពី មួយ row និងមួយ columns។  
Syntax: 
 <td colspan=”n” rowspan=”n”>…</td> 

Example: 
 

<table border="1"> 

 <tr> 

     <td>no span </td> 

        <td>no span </td> 

        <td>no span </td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td rowspan="2">row span </td> 

        <td colspan="2">col span </td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td colspan="2">row and col span </td> 

    </tr> 

 <tr> 

        <td>no span </td> 

        <td>no span </td> 

        <td>no span </td>         

    </tr>     

</table> 
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Aligning a Cell’s Contents 

 ជាការតរមឹមអក្សរក្នុង cell នីមួយៗ។ ពយើងរតូវពរបើ attribute align ណដដលពយើងចង់តរមឹម។ 
Syntax: 

 ចំពពាោះមួយ cell 
 <td  align=”left|right|center|justify” 

  valign=”top|middle|bottom|baseline” 

 > 

 ចំពពាោះមួយ row 

 <tr  align=”left|right|center|justify” 

  valign=”top|middle|bottom|baseline” 

 > 

Deviding Table into Column Groups (for IE only) 

 Table មួយអាចដចក្ជារក្រមនន columns ដូពចនោះអនក្អាច apply format សំរាប់ cell ទំងអស់ក្នុងរក្រម
របស់វាបាន 

 អនក្អាចដចក្ table ជាពីរ រក្រមេឺ៖ Structural និង Non-Structural ពោយពរបើ colgroup និង col  
 វាអាចពអាយអនក្ apply format ពៅកាន់ column ទំងមូល (groups នន column) នន cell ដតមតងប ុពណណ ោះ 
 ភាពខុ្សោន រវាង colgroup និងcol េឺ colgroup អាច control ពលើក្ដនលងដដលដចក្ពអាយ line រ ឺrule។ 

Syntax: colgroup 
 

 <colgroup  

span=”n” 

align=”left|right|center|justify” 

   valign=”top|middle|bottom|baseline” 

width=”n” 

> 

… 

</colgroup> 

 

Syntax: col 
 

 <col  span=”n”  

align=”left|right|center|justify” 

  valign=”top|middle|bottom|baseline” 
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  width=”n” 

 /> 

Example 
 

<table border="1"> 

    <colgroup align="right" width="200"></colgroup> 

    <colgroup span="3"> 

     <col span="2" align="center" width="100" /> 

        <col align="left" width="150" /> 

    </colgroup> 

    <tr> 

     <th><br /></th> 

        <th>Kits</th> 

        <th>Adults</th> 

        <th>Total</th> 

    </tr> 

    <tr> 

     <th>Hawley</th> 

        <td>2</td> 

        <td>4</td> 

        <td>6</td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <th>Becket</th> 

        <td>5</td> 

        <td>22</td> 

        <td>27</td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <th>Worthington</th> 

        <td>7</td> 

        <td>5</td> 

        <td>12</td> 

    </tr>         

</table> 

 

 

Dividing Table into Horizontal Sections (for IE only) 

 អនក្អាចកំ្នត់ ដផនក្ពដក្នន table របស់អនក្ ពហើយអនក្ពធវើការ format បាន 
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 បន្ទទ ប់មក្អាច េូសបន្ទទ ត់រវាងដផនក្ជំនួសពអាយការេូស row នីមួយៗ 

ដផនក្របស់ table មានបីេឺ៖ 
 <thead>...</thead> 

 <tbody>...</tbody> 

 <tfoot>...</tfoot> 

Example: 
 

<table border="1"> 

 <thead style="background:green"> 

    <tr> 

     <th><br /></th> 

        <th>Kits</th> 

        <th>Adults</th> 

    </tr> 

    </thead> 

    <tbody style="background:yellow"> 

    <tr> 

     <th>Hawley</th> 

        <td>2</td> 

        <td>4</td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <th>Becket</th> 

        <td>5</td> 

        <td>22</td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <th>Worthington</th> 

        <td>7</td> 

        <td>5</td> 

    </tr> 

    </tbody>         

    <tfoot style="background:blue"> 

    <tr> 

     <th>total</th> 

        <td>14</td> 

        <td>29</td> 

    </tr> 

    </tfoot> 

</table> 

 

  



28 Module 5: Tables Bayon Hosting 
 

    

Choosing Which Border to Display 

 អនក្អាចពរជើសពរ ើស ដផនក្ external រ ឺinternal ណនន table នឹងរតូវមាន border 
<table border=”n” 

frame=”location” 

rulers=”area” 

>…</table> 

 

តំនលរបស់ location មានដូចជា៖ 
 void: ោម ន border ខាងពរៅ 

 above: មានដត border ខាងពលើ 
 below:  មានដត border ខាងពរកាម 

 hsides: មានដតដផនក្ខាងពរកាម និងខាងពលើ 
 vsides: មានដតដផនក្ខាងពឆវង និងខាងសាត ំ 
 lhs: មានដតខាងពឆវង 

 rhs: មានដតខាងសាត ំ 
 box, border: មានរេប់ដផនក្ទំងអស់ 

 

តំនលរបស់ area មានដូចជា៖ 
 none: ោម នបន្ទទ ត់ខាងក្នុង 

 rows: មានបន្ទទ ត់ដផនក្ពដក្នន row នីមួយៗរបស់ table 

 cols: មានបន្ទទ ត់ដផនក្បញ្ឈរនន column ក្នុង table 

 groups: ោក់្បន្ទទ ត់តាមដផនក្របស់ table ដូចជា៖ thead, tbody, tfoot 

 all: ោក់្បន្ទទ ត់រេប់ cell ទំងអស់ 

 
<table border="1" rules="all" frame="hsides"> 

 <caption a>Fox Sighting in Westearn</caption> 

 <thead> 

    <tr> 

     <th><br /></th> 

        <th>Kits</th> 

        <th>Adults</th> 

    </tr> 

    </thead> 

    <tbody> 

    <tr> 

     <th>Hawley</th> 

        <td>2</td> 

        <td>4</td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <th>Becket</th> 

        <td>5</td> 

        <td>22</td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <th>Worthington</th> 

        <td>7</td> 

        <td>5</td> 

    </tr> 

    </tbody>         
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    <tfoot> 

    <tr> 

     <th>total</th> 

        <td>14</td> 

        <td>29</td> 

    </tr> 

    </tfoot> 

</table> 

 

Controlling Line Break in a Cell 

 ជាធមមតា browser ដចក្បន្ទទ ត់ជាពរចើនក្នុង cell មួយ។ attribute របស់ nowrap ពធវើពអាយ browser 
ទុក្អក្សរទំងអស់ក្នុង បន្ទទ ត់ដតមួយ។ 
 
<td nowrap=”nowrap”>…</td> 

<th nowrap=”nowrap”>…</td> 
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Module 6: Frames 
 

 Frame អាចពអាយ user អាចពមើលបានពរចើន page ក្នុងពពលដតមួយ។ Frame នីមួយៗ មានផទុក្ web 

page របស់វា និងអាចពមើលពោយមិនបាច់ពរបើ window ពរចើន។ 

Creating a Simple Frameset 

 Frameset អាចេិតថាជា window ជាមួយ pane ផ្លទ ល់ខ្លួននីមួយៗ ដដលបង្ហា ញនូវពត៌មានពផសងោន ។ 

អនក្រតូវបញ្ជា ក់្ពីចំនួន panes ដដលរតូវមាន border របស់ pane និងបញ្ជា ក់្ថាពតើរតូវមាន scrollbar ដដររពឺទ។ 

ពពលដដលអនក្បពងកើត window អនក្រតូវបញ្ជា ក់្ពីទីតំាងរបស់ file នីមួយៗ ពៅពអាយ pane នីមួយៗ។ pane 

នីមួយៗពៅថា frame។ 

 

<frameset  rows=”r1,r2…” 

  cols=”c1,c2…” 

> 

 <frame src=”url” name=”frame_name”> 

 <frame src=”url” name=”frame_name”> 

 … 

</frameset> 

 

Key Description 

frameset បញ្ជា ក់្ browser ពអាយដចក្ window ពៅជា row រ ឺcolumn រទំឺងពីរ 
rows បញ្ជា ក់្ពីចំនួន rows  និងទំហំរបស់ pane នីមួយៗ 

cols បញ្ជា ក់្ពីចំនួន rows  និងទំហំរបស់ pane នីមួយៗ 

r1,r2 ទំហំរបស់ row នីមួយៗអាចជា pixel រ ឺ% 

c1,c2 ទំហំរបស់ col នីមួយៗអាចជា pixel រ ឺ% 

* បញ្ជា ក់្ពីចំនួនដដលពៅសល់ 

<frame> កំ្នត់លក្ខណៈរបស់ frame នីមួយៗ 

src កំ្នត់ទីតំាងរបស់ file ដដលរតូវោក់្ក្នុង frame 

name បញ្ជា ក់្ពីព ម្ ោះរបស់ frame មួយ ដដលអាចពរបើក្នុង target ពពលរតូវការ link 

 

 

<frameset rows="100,*"> 

 <frame src="banner.html" /> 

     <frame src="content.html" /> 

</frameset> 
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Combining Frameset 

ពយើងអាចោក់្ frameset មួយក្នុង frameset មួយពទៀតបានពោយការ ោក់្ frameset 
ជំនួសពអាយក្ដនលង frame។ 
Example: 

 
<frameset rows="100,*"> 

 <frame src="banner.html" name="banner" /> 

    <frameset cols="150,*"> 

     <frame src="sidebar.html" name="sidebar" /> 

        <frame src="content.html" name="content" /> 

    </frameset> 

</frameset> 

<frame src=”banner.html” /> 

<frame src=”content.html” /> 
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Frame Attributes 

 frame មាននូវ attributes ដូចខាងពរកាម៖ 
Attribute Description 

marginwidth: ពរបើសំរាប់កំ្នត់េំលាតដផនក្ខាងពឆវង និងសាត ំពី frame េិតជា pixel 

marginheight 

 
កំ្នត់ដផនក្ខាងពលើ និងខាងពរកាមពី frame េិតជា pixel 

frameborder=”0| 1| 

yes| no”  

 

កំ្នត់ថាពតើframe រតូវមាន border ដដររពឺទ 

bordercolor កំ្នត់ពណ៌ border របស់ frame 
scrolling = 

“auto|yes|no” 
កំ្នត់នូវការបង្ហា ញ scrollbar របស់ frame 

noresize = 

”noresize” 
បិទមិនពអាយ user រកី្រមួទំហំរបស់ frame 

 

 frameset មាននូវ attribute ដូចខាងពរកាម៖ 
Attribute Description 

frameborder=”0| 1| 

yes| no”  

 

កំ្នត់ថាពតើframe រតូវមាន border ដដររពឺទ 

border កំ្នត់កំ្រាស់ border របស់ frame 
bordercolor កំ្នត់ពណ៌ border របស់ frame 
 
 
Example: 

 
<frameset rows="100,*" bordercolor="#FF9900"> 

<frame src=”banner.html” /> 

<frame src=”content.html” /> 

<frame src=”sidebar.html” /> 
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 <frame src="banner.html" name="banner" noresize="noresize" /> 

    <frameset cols="150,*" border="0"> 

     <frame src="sidebar.html" name="sidebar" /> 

        <frame src="content.html" name="content" marginheight="40" 

marginwidth="10" scrolling="no"/> 

    </frameset> 

</frameset> 

 

 

<noframe>...</noframe> 

 មាន browser ចាស់ៗមួយចំនួនមិន support frameset ពទ ដូពចនោះអនក្រតូវពរបើ <noframe> tag 

ពដើមបីបញ្ជា ក់្ user ថា browser ពេមិន support។ 

Syntax: 
 <noframe> 

  … 

 </noframe> 

 

Example: 

 
<frameset rows="100,*" bordercolor="#FF9900"> 

 <frame src="banner.html" name="banner" noresize="noresize" /> 

    <frameset cols="150,*" border="0"> 

     <frame src="sidebar.html" name="sidebar" /> 

        <frame src="content.html" name="content" marginheight="40" 

marginwidth="10" scrolling="no"/> 

    </frameset> 

</frameset> 

<noframes> You need a frame-capable browser.</noframes> 
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Module 7: Forms 
 

ពេពរបើ form element សំរាប់ពោោះស្សាយបញ្ជា ដូចខាងពរកាម៖ 

 ការផតល់ពនបល់ 

 ការក្ក់្ផទោះសំណក់្ 

 ពធវើការសទង់មតិ 

 តាមោនអនក្ដដលចូលពមើលដវបសាយ 

 ការង្ហរលក់្ដូរ 
 

Form រតូវបានដចក្ជា ២ ដផនក្េឺ៖ 

 Structure or Shell: ជាការកំ្នត់នូវរចន្ទសមព័នធ និងសំបក្របស់ form ដដលមាន fieldដូចជា textbox, 

label, button ដដល user ពមើលព ើញ ពលើ page ពហើយអវីដដល user រតូវបំពពញ 

 Processing script: ជា server-side script ដដលនឹងយក្ពត៌មានពីក្នុង form ពហើយបំដលងជា ពត៌មាន 

រោឺក់្ចូល database 

 

ក្នុងសំបក្ form អនក្រតូវបពងកើត form element ដូចជា textbox, radio buttons, checkboxes, drop-down menus, text 

areas, និង button។ អនក្រតូវពអាយព ម្ ោះពៅពអាយ field នីមួយៗពោយ name attribute ពដើមបីសំោល់ពពល 

ទិននន័យយក្ពៅ process។ 

Creating a Form 

Forms មានបីដផនក្ សំខាន់ៗដូចជា៖ 
 form tag ដដលកំ្នត់នូវ url នន server-script fileដដលនឹង process form data 

 form elements និង menu 

 Submit button ពរបើសំរាប់ send ទិននន័យពៅកាន់ server 

Syntax: 
 <form method=”post|get” action=”url”> 

  ... 

 </form> 

 

Method មានតំនល ២ េឺ post និង get ។ អនក្មិនេួរពរបើ get method ពន្ទោះពទពោយសារវា 
កំ្នត់បរមិាណទិនន័យពដលរតូវបញ្ាូ ន ពហើយវាមិនសូវមាន security ពន្ទោះពទ។ 

Creating a Text Box 

 text box មួយមានផទុក្ text មួយបន្ទទ ត់ប ុពណណ ោះ។ 
Syntax: 
 <input  type=”text” 

   name=”text_box_name” 

   value=”default_value” 

   size=”n” 

   maxlength=n” 

 > 

Attribute Description 

type=”text” បញ្ជា ក់្នូវរបពភទជា text box 
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name 

 
បញ្ជា ក់្ព ម្ ោះរបស់ form element 

value ជាតំនលដដលនឹងមានពលើ text box ពពលពបើក្ page មក្ភាល ម 

size កំ្នត់ទំហំរបស់ textbox េិតតាមចំនួនអក្សរ 
maxlength ចំនួនកំ្នត់របស់អក្សរដដលអាចវាយបញ្ចូ ល 
 

ឧទហរណ៍៖ 
<form action="register.php" method="post"> 

 Name:<input type="text" name="txtName" size="15" maxlength="20" 

value="Type your name" /> 

</form> 

 

Name:
 

Creating a Password Field 

  ដូចពៅនឹង textbox ដដរ វាពរបើនូវ <input> tag និងមាន attribute ដូចពៅនឹង textbox ទំង
អស់ខុ្សរតង់ថា type attribute រតូវកំ្នត់ពោយ password ជំនួសពអាយ text វញិ។ 
 

<form action="register.php" method="post"> 

 Password:<input type="password" name="txtName" size="15" 

maxlength="20" value="Type your name" /> 

</form> 

 

Password:  

 

Creating a Text Area 

 Text area ខុ្សពី textbox រតង់ថាវាអាចផទុក្អក្សរបានពរចើនបន្ទទ ត់។ វាមិនពរបើ <input> tag 

ពន្ទោះពទេឺវាពរបើនូវ <textarea> tag ដូចខាងពរកាម៖ 
Syntax: 
 <textarea name=”fieldname” 

   rows=”n” 

   cols=”n” 

   wrap=”wrap” 

   readonly=”readonly” 

 > 

  Default Text to view 

 </textarea> 

Attribute Description 

name 

 
បញ្ជា ក់្ព ម្ ោះរបស់ form element 

rows ជាចំនួនជូរពដក្ដដលរតូវបង្ហា ញ 

cols ជាទំហំរបស់ textarea ដដលរតូវបង្ហា ញអាស្ស័យនឹងចំនួនអក្សរ 
wrap= off | soft | 

physical | virtual 

| hard 

off ពអាយអក្សរ wrap ពៅតាមទំហំរបស់ textarea 

soft,physical,virtual ពអាយអក្សរ wrap ពៅតាម textarea ដត 

ចំពពាោះការចុោះបន្ទទ ត់នឹងមិនមានពៅពលើ server-side process ពន្ទោះពទ។ 

hard ដូចនឹង soft ដតការចុោះបន្ទទ ត់នឹងមានពៅ server-side process។ 
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readonly កំ្នត់មិនពអាយ user ដក្រវឺាយអក្សរក្នុង text area បាន។ 

 

<form action="register.php" method="post"> 

 Any Comments:<br /> 

 <textarea cols="38" rows="5" name="comments"> Type your comments here 

</textarea> 

</form> 

 

 
 

Create radio buttons 

 radio button អាចពអាយ user ពរជើសពរ ើសមួយ ក្នុងចំពន្ទមជំពរ ើសពរចើន។ 
Syntax: 
 <input type=”radio” 

   name=”fieldname” 

   value=”fieldvalue” 

   checked=”checked” 

  /> 

checked បញ្ជា ក់្ពីជំពរ ើស default 
value រតូវដតបញ្ជា ក់្ពោយសារ មិនមានវធីិដដល user អាចវាយតំនលចូល radio button បានពទ 
 

<form action="register.php" method="post"> 

 Gender: 

    <input type="radio" value="male" name="sex" checked="checked" />Male 

    <input type="radio" value="female" name="sex" checked="checked" 

/>Female 

</form> 

 

Create checkboxs 
 checkbox អាចពអាយ user ពរជើសពរ ើសយក្បានពរចើនជំពរ ើស ក្នុងចំពន្ទមជំពរ ើសពរចើន។ 
Syntax: 
 <input type=”checkbox” 

   name=”fieldname” 

   value=”fieldvalue” 

   checked=”checked” 

  /> 

checked បញ្ជា ក់្ពីជំពរ ើស default 
value រតូវដតបញ្ជា ក់្ពោយសារ មិនមានវធីិដដល user អាចវាយតំនលចូល radio button បានពទ 
 

Example: 
<form action="register.php" method="post"> 

 Your habbit:<br /> 

    <input type="checkbox" value="football" name="sex" checked="checked" 

/>Play Football<br /> 

    <input type="checkbox" value="tennis" name="sex" />Play Tennis<br /> 
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    <input type="checkbox" value="game" name="sex" />Play Video Game<br /> 

    <input type="checkbox" value="watching" name="sex" checked="checked" 

/>Watch Televsion<br /> 

    <input type="checkbox" value="reading" name="sex" />Read books    

</form> 

 

Result: 

 

 

Creating a select menu 

 Menu រ ឺdrop-down list ផតល់ពអាយ user អាចពរជើសពរ ើសយក្មួយ រពឺរចើន ពីជំពរ ើសពរចើន។ 
 

Syntax: 

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

  <option value=”value1” selected=”selected”> Text</option> 

  <option value=”value2” selected=”selected”> Text</option> 

  ... 

 </select> 

 

Attributes ក្នុង <select> 

 

 size: ជាចំនួន ជួរដដលរតូវបង្ហា ញ 
 multiple: អនុញ្ជដ តិពអាយ user ពរជើសបានពរចើនជំពរ ើសពោយការចុច (ctrl) 
 
Attributes ក្នុង <option> 

 

 value: ជាតំនលរបស់ option 

 text: ជាអក្សរដដលរតូវបង្ហា ញរបស់ option នីមួយៗ 
 
<form action="register.php" method="post"> 

 Vegetable and Foods 

    <select name="item" multiple="multiple" size="5"> 

        <option value="tomato">tomato</option> 

            <option value="cucumeber" 

selected="selected">Cucumbers</option> 

            <option value="Lemons">Lemons</option> 

         <option value="mango" selected="selected">Mango</option> 

            <option value="apple">Apple</option> 

            <option value="lichee">Lichee</option>                 

    </select> 

</form> 
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ការពរបើរបាស់ <optgroup> tag 

 ពេពរបើវាសំរាប់ោក់្ជំពរ ើសជារក្រមពោយពរបើ <optgroup> ពដើមបីពកាត បជំពរ ើសដដលជារក្រម។ 
ឧទហរណ៍៖ 
<form action="register.php" method="post"> 

 About your favorite food: 

    <select name="item"> 

 

     <optgroup label="vegtype"> 

         <option value="tomato">tomato</option> 

            <option value="cucumeber">Cucumbers</option> 

            <option value="Lemons">Lemons</option> 

        </optgroup> 

         

     <optgroup label="fruittype"> 

         <option value="mango">Mango</option> 

            <option value="apple">Apple</option> 

            <option value="lichee">Lichee</option> 

        </optgroup> 

                 

    </select> 

</form> 

 

Creating File Uploading field 

 <form  method=”post”  

action=”register.php” 

enctype=”multipart/form-data” 

 > 

  <input  type=”file” 

    name=”fieldname” 

    size=”n” 

  /> 

 </form> 

 

size=”n”:  ពរបើសំរាប់កំ្នត់ទំហំរបស់ file field ពៅតាម character 

អនក្មិនអាចពរបើ get method ពដើមបី upload file បានពទ។ 

 

Example: 
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<form method="post" enctype="multipart/form-data"> 

 <input type="file" name="upFile" size="40" /> 

</form> 

 

Create a Hidden field 

Hidden field ជា field ដដលមិនបង្ហា ញពលើ browser window ពទ។ visitor មិនអាចពមើលព ើញ 

និងបញ្ចូ លតំនលពអាយវាពោយផ្លទ ល់បានពទ។ 
 

Hidden ពរបើសំរាប់ផទុក្ពត៌មានបដនថម form មុនៗដូពចនោះអនក្អាចបូក្បញ្ាូ លពត៌មាន form ទំងពន្ទោះមក្ពរបើក្នុង 
form បនតបន្ទទ ប់ 
 <input type=”hidden” 

   name=”fieldname” 

   value=”field value” 

  /> 

Create a Submit Button 

Submit button អនុវញ្ជដ តិពអាយ visitor បញ្ាួ នទិននន័យពៅកាន់ server-side script ដដលមានក្នុង attribute 

action នន form។ 
 
អនក្េួរដតបពងកើត submit button ដតមួយសំរាប់ form មួយដដល user អាចចុចបញ្ាូ នទិននន័យបាន។ 

<input type=”submit” 

  name=”fieldname” 

  value=”Submit” 

> 

 

Using button tag 

 button មានតួន្ទទីពរចើនអាស្ស័យនឹង type attribute របស់វា។ វាអាចជា submit button, reset button. 
ពលើសពីពនោះវាអនុញ្ជដ តិពអាយអនក្ោក់្របូភាពចូលក្នុង button បានពទៀតផង 
<button> 

 Text or Image as the button label 

</button> 

 

Example: 

 
<form method="post" action="register.php"> 

 <button type="submit"><img src="bullet001.gif"/> Submit </button> 

</form> 

 

Result: 
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Organizing the Form Elements 

Using Fieldset and Legend tag 

 ពេពរបើ fieldset សំរាប់ group រាល់ form element ណដដលទក់្ទងោន ោក់្ពោយដឡក្ៗ ពីោន ។ 

ជាធមមតាបពងកើតជារបអប់ដដលមាន border ជំវញិ ពហើយពយើងអាចកំ្នត់ចំនងពជើងរបស់
របអប់បានពោយពរបើនូវ <legend> tag។ ទំរង់ទូពៅ៖ 
<fieldset> 

 <legend align=”top|bottom|left|right”> Title</legend> 

 … 

 … 

</fieldset> 

Tab Order  

Tab order មានន័យតំពរៀបលំោប់នន field រតូវ focus ពពល user ចុច tab key ពដើមបីបតូរពី field មួយ ពៅ field 

មួយពទៀត។ អនក្កំ្នត់លំោប់ពនោះបានពោយពរបើ tabindex=”n” attribute ដដល n ជាពលខ្លំោប់។ ពលខ្ 
តូចមានន័យថាទទួលបាន focus មុនពេ។ 
 

Example: 

 
<form method="post" action="register.php"> 

<fieldset> 

 <legend align="center"> User Info </legend> 

 User Name:<br /> 

 <input type="text" name="txtName" tabindex="1" /><br /> 

    Password:<br /> 

    <input type="password" name="txtPassword" tabindex="2" /> 

</fieldset> 

</form> 

 
 

Keyboard Shortcut 

 េឺជាការពរបើនូវ alt + key ណមួយដដលកំ្នត់ពអាយពៅកាន់ទីតំាង field ដដលរតូវការ 
ដតមតងពោយពរបើនូវ attribute accesskey=”character” ដដល character អាចជាអក្សរ a-z និងពលខ្ 0-
9។ 
 

Example: 

 
<form method="post" action="register.php"> 

<fieldset> 

 <legend align="center"> User Info </legend> 

 User <u>N</u>ame:<br /> 

 <input type="text" name="txtName" tabindex="1" accesskey="n" /><br /> 

    Pass<u>w</u>ord:<br /> 

    <input type="password" name="txtPassword" tabindex="2" accesskey="w" /> 
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</fieldset> 

</form> 

 

Result: 

 

 
 

Using disabled and readonly 

disabled: ពរបើសំរាប់បិទ textbox រ ឺfield ដនទពទៀតមិនពអាយោក់្ cursorចូលបានពទ 
readonly: របហាក់្របដហលោន ប ុដនតវាមានលក្ខណៈធមមតារោន់ដតមិនអាចដក្តំនលបានពទ។ 
 

Exampe: 
<form method="post" action="register.php"> 

<fieldset> 

 <legend align="center"> User Info </legend> 

 User <u>N</u>ame:<br /> 

 <input type="text" name="txtName" tabindex="1" accesskey="n" 

disabled="disabled" value="Hello" /><br /> 

    Pass<u>w</u>ord:<br /> 

    <input type="password" name="txtPassword" tabindex="2" accesskey="w" 

readonly="readonly" value="Hello" /> 

</fieldset> 

</form> 
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Module 8: Multimedia 
 

Sound 

 ជាទូពៅរបពភទ sound ដដលពេពរបើក្នុង web មានដូចជា៖ 

Extension Description 

.aiff Audio-Interchange File Format ពរចើនពរបើក្នុង Computer របពភទ Apple 

.au Miro-Law ពរបើក្នុង Sun Microsystems computer 

.mi MIDI-Musical Instrument Digital Interface ( ជា protocol មួយដដលអនុញ្ជដ តិពអាយ 

ឧបក្រណ៍តន្រនតី អាចទំន្ទក់្ទំនងោន ពៅវញិពៅមក្ 

.ra, .ram Real Audio បពងកើតពោយ Real Networds ជារបពភទ sound ដដលអាច played មុនពពល sound 

file ទំងមូលរតូវបាន download។ 
.wav បពងកើតសំរាប់ពរបើជាមួយ Microsoft Windows 

Embedding Sound in a Page 

Syntax: 
 <embed src=”sound url” 

   controls=”form” 

   height=”n” 

   width=”n” 

   autostart=”true|false” 

   loop=”n|true” 

   align=”left|center|right” 

  /> 

controls="form" បញ្ជា ក់្ពីទំរង់របស់ form ដដលរតូវបង្ហា ញដដលវាមានតំនលដូចខាងពរកាម៖ 
console, small console, playbutton, pausebutton, stopbutton, volumelever 

loop="n|true" n ជាចំនួនដដលបញ្ជា ក់្ចំនួនដដលរតូវ repeat ពហើយ true មានន័យថា repeat រហូត។ 

 
ឧទហរណ៍៖ 
<embed src="a.mp3" autostart="false" loop="true" />

 
 

Adding a link to a sound 

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

 

ពពលដដលអនក្ចុចពលើ link វានឹងពបើក្ ក្មមវធីិដដល associated ជាមួយវាពហើយ play នូវ file ដដលរតូវ link 

ពន្ទោះ។ 

Adding background Sound 

Syntax: 
 <bgsound src=”url” loop=”n” /> 
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 loop: បញ្ជា ក់្ពីចំនួនដងដដលនឹង play file ពន្ទោះមតងពហើយ មតងពទៀត។ -1 ោម នកំ្នត់ 

Video 

ជាទូពៅរបពភទ video ដដលពេពរបើក្នុង web មានដូចជា៖ 
 

Extension Description 

.mov, .qt Quick Time Movie 

.mpeg, .mpg MPEG Movie 

.avi Audio-Video Interleaved 

 

Embedding Internal Video 

Syntax: 
<embed src=”video url” 

   controls=”form” 

   height=”n” 

   width=”n” 

   autostart=”true|false” 

   loop=”n|true” 

   align=”left|center|right” 

  /> 

controls="form" បញ្ជា ក់្ពីទំរង់របស់ form ដដលរតូវបង្ហា ញដដលវាមានតំនលដូចខាងពរកាម៖ 
console, small console, playbutton, pausebutton, stopbutton, volumelever 

loop="n|true" n ជាចំនួនដដលបញ្ជា ក់្ចំនួនដដលរតូវ repeat ពហើយ true មានន័យថា repeat រហូត។ 

 
ឧទហរណ៍៖ 
<embed src="vdo.mpg" width="320" height="240" /> 

 

Marquee 

 Marquee ជា element ដដលពធវើពអាយ child element អាចពធវើចលន្ទពៅតាមកំ្នត់របស់វា។  

Syntax: 
 <marquee behavior=”alternate|slide|alternate” 

   direction=”left|right” 

   loop=”n|infinite|-1” 

   scrollamound=”n” 

   scrolldelay=”n” 
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   width=”n” 

   height=”n” 

   hspace=”n” 

   vspace=”n” 

   align=”left|right” 

   bgcolor=”color” 

 > 

  Scrolling Text 

 </marquee> 

 

Attribute Description 

behavior alternate:វារកិំ្លដល់រជរងមាខ ងពហើយវាបក្មក្រជរងមាខ ងពទៀត 

scroll: ពពលរកិំ្លដល់រជរងមាខ ងពទៀតវានឹងបង្ហា ញពៅរជរងពដើមវញិពហើយរកិំ្លបនត 
slide: ពពលវារកិំ្លដល់រជរងមាខ ងពទៀតវាឈប់ដតមតង 

direction កំ្នត់ទិសននការរកិំ្ល 

loop កំ្នត់ចំនួនដងពអាយវារកិំ្ល 

scrollamount កំ្នត់ជំហានរបស់ការរកិំ្លេិតជា pixel 

scrolldelay កំ្នត់រយៈពពលននការរកិំ្លមួយជំហានេិតជា miliseconds 

width, height កំ្នត់ទំហំននក្ដនលងដដលរតូវបង្ហា ញ 

hspace, 

vspace 
កំ្នត់េំលាតននក្ដនលងរតូវបង្ហា ញពៅ element ដនទពទៀត 

align តរមឹមពដើមបីពអាយ element អាច wrap វាបាន 

bgcolor កំ្នត់ពណ៌ background 
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Module 9: Getting People to Visit 
 

 មាន web pages រាប់លានពកាត និងរាប់ពាន់ web pages ដដលរតូវបពងកើតជាពរៀងរាល់នថង 
អនក្រតូវពានមពដើមបីពអាយអាចរតូវចាប់អារមមណ៍។ 
 មាន resources មួយចំនួនពលើ web ពដើមបីពរងឹងយក្លំោប់ពលខ្មួយក្នុង search engines។ web 

មានដូចជា WebMonkey រតូវបានសរពសរពោយ Paul Boutin 

(hotwired.lycos.com/webmonkey/01/23/index1a.html) និង www.hotwired.com/webmonkey/99/31/index1a.html 

និងពដើមបីពៅ site រមូោន  ពៅឯ searchenginewatch.com ពោយ Danny Sulivan។ 
 មានរក្រមហ ុន search engine optimization ដដលចង់យក្លុយពីអនក្សំរាប់បំពពញការង្ហរទំងពនោះ។  

About Keywords 

ពពលដដល visitors ពៅកាន់ search engines ពដើមបីដសវងរក្ពត៌មាន ពួក្ពេរតូវវាយ keywords 
មួយចំនួនដដលពិពណ៌ន្ទនូវអវីដដលពេដសវងរក្។ keyword ពរចើនេឺពិតជាមានរបពនជន៍សំរាប់ page 
របស់អនក្ វាជាការរបពសើរដដលផតល់ឳកាសដដល page របស់អនក្នឹងបង្ហា ញលទធផលពៅក្នុង search 
engines។ ដូពចនោះវាជាការរបពសើរដដលរតូវដឹងថា page របស់អនក្និនយពីអវី ពហើយពរជើស
ពរ ើសអវីដដលជាkeywords របស់អនក្។ 

អនក្រតូវពធវើដូចខាងពរកាម៖ 
ពរបើ keywords ក្នុង title របស់អនក្ 
ពរបើ keywords ក្នុង headers 
រក្ា content នន page ពអាយចំ និង ពឹងដផែក្ពលើ topic របស់អនក្តាមដដលអាចពៅរចួ ពហើយរតូវ
មានបញ្ចូ លនូវ keywords របស់អនក្ 
បញ្ជា ក់្ keywords ក្នុង meta tag 
ពរបើ keywords ក្នុង alt របស់ image tagតាមដដលអាចពៅរួច 

http://www.hotwired.com/webmonkey/99/31/index1a.html
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ក្នុង page ខាងពលើមាន Barcelona’s Market ក្នុង title, h1, src, alt និង content ក្នុង p tag។ 
អនក្មិនរតូវពធវើដូចខាងពរកាម៖ 

 មិនរតូវបពងកើត header ពោយពរបើ gif file ពទ ពបើសិនវាមាន keywords ពោយសារ search engines 

មិនអាចយល់ text ដដលមានក្នុង របូភាពបានពទ។ ន ងពហាចណស់អនក្រតូវបដនថម key word េនុង alt 

attribute របស់img tag ដដរ។ 

 កំុ្ពរបើ keywors ដដលមិនមានន័យ។  
 កំុ្ពរបើ keywords ដដដលមិនពចោះចប់មិនពចោះពហើយ ពោយសារ seach engine េិតថាជា spamming 

ពហើយវានឹងបិទពីការ seach។ 
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ពរបើ keyword ពអាយសាក្សមដបបធមមជាតិតាមដដលអាចពៅរចួ។ 

Explicitly Listing Keywords 

 អនក្អាចរបាប់ search engines ន ងចាស់នូវអវីដដល page របស់អនក្ចង់និនយពីអវី 
េឺអនក្រតូវបញ្ជា ក់្ពីបញ្ា ីនន keywords ដដលជាប់ទក់្ទង។ 

1. ក្នុងដផនក្ head ននpageរបស់អនក្ ពោយវាយ <meta name="keywords" content=" 
2. វាយពាក្យមួយចំនួនដដលពិពណ៌ន្ទ ពី topic ដដលនិនយពី page របស់អនក្។ ខ្ណឌ ពាក្យ

នីមួយៗពោយពរបើ comma និង space មួយ។ 
3. បិទ tag ពោយ /> 
 

របសិនពបើអនក្ចង់បញ្ជា ក់្ search engine នូវអវីដដលចង់និនយ អនក្អាចបញ្ជា ក់្ keywords ពោយ meta tag 
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ចំណំ៖ 

 goolge មិនេិត keywords ដដលបញ្ជា ក់្ពោយ meta tag ពទ។ វាជាការរបពសើរក្នុងការបញ្ជា ក់្ 
keywords ដដលបង្ហា ញក្នុង content របស់ page។ 

 ពរបើការបញ្ចូ លោន រវាង ពាក្យខុ្សោន  និងពាក្យទូពៅ ពដើមបីពិពណ៌ន្ទពី content របស់ page អនក្។ 
 ពិតណស់ ការបដនថម keyword ដដលspell ខុ្ស េឺមិនដមនជាេំនិតមិនលែពទ។ អនក្អាចផតល់ 

ការសរពសរខុ្សោន សំរាប់ ពាក្យបរពទស។ 
 ពាក្យពរចើនមិនដមនជាការរបពសើរពន្ទោះពទ។ ការ search ដដលចំអវីដដល visitor ចំៗ ពោយ

ោម នពាក្យបដនថម ពហើយជួយបពងកើនឳកាសក្នុងការបង្ហា ញក្នុងលទធផល។ 
 ពបើអនក្ពរបើ frames ពរចើន រតូវោក់្ keyword ក្នុង frame នីមួយៗ និងក្នុង frameset ខ្លួនវាផង។ 
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Providing a Description of Your Page 

 Search Engines ពានមជួយ visitor ដបងដចក្រវាងលទធផលពោយការបដនថមពត៌មានអំពី page 
នីមួយៗជាប់នឹង url របស់ពេ។ search enginesខ្លោះអាចពអាយអនក្បញ្ជា ក់្ពីការពិពណ៌ន្ទ
ដដលេួរបង្ហា ញជាប់នឹង page របស់អនក្។ 
ពដើមបីកំ្នត់ page summary 

1. ក្នុងដផនក្ head រតូវវាយ <meta name="description" content=" 
2. វាយនូវរបពនេមួយ រពឺរចើនដដលពិពណ៌ន្ទពី page របស់អនក្ និងសងឃឹមនឹងបញ្ចុ ោះ បញ្ចូ លពអាយ 

visitor ចុចពលើ linkរបស់អនក្ 
3. វាយ " /> ពដើមបីបំពពញ meta tag. 
 

 
 

 ពបើ page របស់អនក្បពងកើតពោយ frames អនក្រតូវបញ្ចូ ល description ពៅកាន់ រេប់ frame page ដូច 
frameset ខ្លួន។ 

 ពពលដដល visitor ព ើញ list នន links ដដលរតូវ keyword របស់ពេ description នន page 
របស់អនក្អាចជួយអនក្ក្នុងការរបដជងនឹង page ដនទ ដូពចនោះអនក្រតូវពិពណ៌ន្ទពអាយចាប់អារមមណ៍។ 

 Google មិនយក្ចិតតទុក្ោក់្ពលើ description ដដលអនក្ោក់្ក្នុង meta tag ពទ។ ជំនួសមក្
វញិវាបង្ហា ញ visitors នូវ keyword ចំៗក្នុង context នន page ដដលរតឹមរតូវ។ 
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Yahoo ចាប់ពផតើមបង្ហា ញ description ជាមួយនឹងអវីដដលអនក្ោក់្ក្នុង description នន meta tag

ពហើយបន្ទទ ប់មក្បដនថមរបភពនន content របស់ page 

Controlling Other Information 

 អនក្ក៏្អាចបដនថមពត៌មានពៅកាន់ page របស់អនក្អំពីអនក្ណដដលសរសរវា ក្មមវធីិដដល
បានពរបើក្នុងការបពងកើត HTML Code និង ថាពតើវា copyright។ 

 ពដើមបីរេប់រេងពត៌មានដនទពទៀតអំពី page របស់អនក្៖ 
1. ក្នុងដផនក្ head នន page របស់អនក្វាយ <meta name="author" content="name" /> ដដល 

name េឺជាព ម្ ោះរបស់អនក្សរពសរ HTML Code ពនោះ 
2. ក្នុងដផនក្ head នន page របស់អនក្វាយ <meta name="generator" content="program" 

/> ដដល program េឺជាព ម្ ោះរបស់ក្មមវធីិពរបើសំរាប់សរពសរ HTML Code ពនោះ 
3. ក្នុងដផនក្ head នន page របស់អនក្វាយ <meta name="copyright" content="&copy;year 

holder" /> ដដល year ជាឆ្ន ំដដលបពងកើត និង holder ជាព ម្ ោះនន បុេគល រ ឺអងគភាពដដលកាន់ 

copyright ពលើ page េឺជាព ម្ ោះរបស់អនក្សរពសរ HTML Code ពនោះ 
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 Generator រតូវបានបពងកើតពោយសវ័យរបវតតិពោយ web page editor ភាេពរចើន។ អនក្អាច

លុបវាបានពបើសិនអនក្មិនចង់បង្ហា ញវា។ 

Keeping Visitors Away 
 Search engines មានក្មមវធីិតូចៗមួយចំនួនពៅថា robots or spiders ដដលពរបើសំរាប់រេប់រេងពលើ web 
និងដសវងរក្ page ថវីៗពដើមបីោក់្ចូល engine’s index។ ប ដនតអនក្មិនចង់ពអាយ search engineដឹងថា page 
អនក្មានពទ។ វាអាចជា ពត៌មានផ្លទ ល់ខ្លួនដដលបពងកើតពឡើងសំរាប់ដត រេួសាររ ឺpage 
ខាងក្នុងរក្រមហ ុនរបស់អនក្។ អនក្អាចបដនថមពត៌មានពៅកាន់ page ដូពចវោះ search engine robot 
នឹងមិនចាប់យក្ page របស់អនក្ពទ។ 
 ពដើមបកំុី្ពអាយ search engine robot មិនចាប់យក្ page របស់អនក្រតូវ៖ 

1. ក្នុងដផនក្ headវាយ <meta name="robots" content=". 
2. ពបើអនក្ចង់ពអាយpage របស់អនក្មិនពអាយ index រតូវវាយ noindex 
3. ពដើមបីការពារ robot កំុ្ពអាយតាម linksពលើ page និង index page ទំងពន្ទោះអនក្រតូវវាយ nofollow 
4. បន្ទទ ប់មក្វាយ /> 
 

ពពល search engin’s robot ជួប page ពនោះវានឹងមិនយក្ទំង page និង page link 
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 ដចក្តំនលពរចើនពោយពរបើ , comma និង space មួយ 
 ជាមួយនឹង page រាប់ពកាត វធីិង្ហយស្សួលបំផុតពដើមបីពធវើពអាយ page កំុ្ពអាយ index 

អនក្មិនរតូវោក់្ link page របស់អនក្ពៅ site ដនទពទ ពហើយមិនរតូវ submit វាចូលក្នុង search 
engine ណមួយពទ។ 

 ពបើ page មួយរតូវបាន index រចួពហើយ អនក្រតូវពៅកាន់ search engine website ពហើយពរបើ 
Remove URL page។ 

 អនក្អាចពរបើតំនល all និង index ពៅកាន់ robotបដនថម page និង link របស់វាពដើមបីពអាយ search 
engine index វា។ ប ុដនតតំនលទំងពនោះ ជាតំនល default ដូពចនោះមិនចំាោក់្ក៏្បានដដរ 
(ប ុដនតពលឿនជាង) 

Keeping Pages From Being Archived 

 Search engines ខ្លោះរក្ាទុក្ copy នន web page របស់អនក្ដដលពៅថា cache។ ប ដនត cache version 
អាចមិន up to date។ អនក្អាចរបាប់ robot កំុ្ពអាយ archive វា។ 
 ក្នុង head រតូវវាយ <meta name="robots" content="noarchive" /> 
 សពវនថង Google េឺជា search engine ដដលសំខាន់បំផុតដដលអាច archive web page បាន។ 

ពបើអនក្មិនចង់ពអាយ Google archive page របស់អនក្ អនក្រតូវបញ្ជា ក់្ googlebot ជំនួសពអាយ robots ក្នុង 

name attribute 

 

Search engines ខ្លោះ ដូចជា Google ទុក្ a copy នន page ដដលពួក្ពេ index ដូពចនោះ visitor អាច
ព ើញនូវអវីដដលមានពលើ page ពបើ page មិនមានក៏្ពោយ។ 
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ពពលដដល robot របស់ search engine ជួប page ពនោះវានឹងមិនបនត index page ពន្ទោះពទៀតពទ។ 
ប ុដនតពបើអនក្មិន archive វា អនក្នឹងមិនអាចផតល់ cached version ពអាយដល់ visitor បានពឡើយ។ 
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Creating a Site map Manually 
 Search engines អាចពអាយអនក្ submit url ពោយផ្លទ ល់ ពហើយនឹង follow រេប់ link ដដលរក្
ព ើញពដើមបី index site របស់អនក្។ ពដើមបីពធវើពអាយមានភាពង្ហយស្សួល អនក្រតូវបពងកើត site mapមួយ 
ជាមួយនឹង links ពៅកាន់រេប់ដផនក្សំខាន់ៗនន site ពហើយ submit map ពន្ទោះពៅកាន់ search engine 
ដូពចវោះធាន្ទថា page នឹងរតូវបាន index 
 ពដើមបីពធវើដបបពនោះ៖ 

1. បពងកើត Bookmarks រ ឺFavorites Folder ថវីមួយ 
2. ពលើ Web ពបើក្ page ដដលសំខាន់ៗពលើ site របស់អនក្ ដដលចង់ពអាយ search engine 

រក្ព ើញវា។ 
3. បដនថម page ទំងពនោះពៅកាន់ Folder ថមីពន្ទោះ 
4. Export Bookmarks រ ឺFavorites ពៅជា file មួយ 
5. ពបើក្ file ក្នុង texteditor ពហើយ remove bookmarks ដដលមិនដមនជារបស់ site របស់អនក្។ file 

ពនោះជា site map ពហើយ។ 
6. Upload file ពៅកាន់ Server 
7. Submit site map ពៅកាន់ search engine ដដលចង់ 

 Browser ដូចជា Firefox និង opera មាន tools ស្សពដៀងោន សំរាប់ ការ adding bookmarks 
និង export វាជា file មួយ។ 

 Google’s Sitemap Generator ជា Tool ន ងរបពសើរសំរាប់ការបពងកើត site map 
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Using Google Sitemaps 

Google េឺកំ្ពុងពធវើការពលើ tool ដដលេួរពអាយចាប់អារមមណ៍ ពដើមបីពអាយ site របស់អនក្បាន indexed 
ន ងពពញពលញ។ តំបូងអនក្រតូវបពងកើត sitemap protocol, ដដលវាជា ក្មមវធីិ XML ដដលោក់្រេប់ 
URLs ពលើ site របស់អនក្។ 
 
បន្ទទ ប់មក្វារតូវដតបពងកើតពោយ Sitemap Generator ក្មមវធីិ Python ដដលអនក្អាច run ពលើ site របស់អនក្ 
ពដើមបីបពងកើត site map មួយក្នុងទំរង់ Google’s sitemap ពី list មួយនស site directories ពី site’s access 
logs, រពីឺទំរង់អក្សរធមមតានន URL ពលើ site របស់អនក្ 
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ចុងពរកាយ Google ផតល់នូវ tool សំរាប់ diagnostic និង statistical ដដលពៅថា Google Sitemaps។ 
ពួក្ពេអាចរបាប់ថាពតើពួក្ពេកំ្ពុងមានបញ្ជា ។ ចំណត់ថាន ក់្ rank មធសម ននrank ខ្ពស់បំផុតេឺ 20 
និងអាចពរចើន។ 
 

 អនក្អាចរក្ពត៌មានពរចើនអំពី Google Sitemaps រមួបញ្ចូ លទំង sitemap protocol និង Sitemap 
Generatorពៅ www.google.com/webmasters/sitemaps/docs/en/about.html 

 ជំហានក្នុងការពរបើេឺwww.google.com/webmasters/sitemaps/docs/en/sitemapgenerator.html 

Submitting Your Site to a Search Engin 

 អនក្រតូវរបរងរបយ័តនពពលអនក្ពរបើ keywords និង បដនថម meta tag ពៅកាន់រេប់ page ដដលចង់បាន 
ពលើ site របស់អនក្ និងការបពងកើត site map មួយដដលបង្ហា ញពលើ page ទំងពន្ទោះ។ អនក្ចង់ ពៅ search 
engine ពដើមបី visit site របស់អនក្ពដើមបីបដនថម page របស់អនក្ចូលក្នុង database របស់វា។ 
 
ពដើមបី submit ពៅកាន់ search engine: 

1. connect ពៅកាន់ search engine 
2. រក្ពមើពាក្យ Add URL  
3. Google េឺពៅ http://www.google.com/addurl.html 

http://www.google.com/webmasters/sitemaps/docs/en/about.html
http://www.google.com/addurl.html
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yahoo េឺពៅ http://docs.yahoo.com/info/suggest/ 
4. វាយ sitemap url រ ឺpage url ក្នុង text box បន្ទទ ប់មក្ចុច submit 

 រតឡប់ពៅកាន់ search engine ក្នុងរយៈពពល 2 សបាត ហ៍ ពហើយ search រក្ site 
របស់អនក្។ ពបើមិនព ើញពទរតូវ submit មតងពទៀត។ 

  The most popular general search engines are Google and Yahoo. Also see 

http://www.useit.com/about/searchreferrals.html. 

 You might also want to register your site with a search engine that specializes in a 

particular topic. For a list of such engines, see 

http://searchenginewatch.com/links/article.php/2156351 

http://docs.yahoo.com/info/suggest/
http://www.useit.com/about/searchreferrals.html
http://searchenginewatch.com/links/article.php/2156351
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Improving Your Ranking By Getting Linked 

 

 

ពពលដដល user searchព ើញលទធផល ការដដលសំខាន់េឺរតូបង្ហា ញ page អនក្ពៅទីតំាងតំបូងពេបងែស់ 
មានន័យថាវា ពពញនិយម។ តាមរយៈការវាស់សទង់ពលើ page ស្សពដៀងោន  ពោយរាប់ពីចំនួន
និងភាពសំខាន់នន page ស្សពដៀងោន ដដល link ពៅកាន់វា។ និនយពអាយខ្លី ពបើអនក្អាចពអាយ site ដនទ link 
ពៅកាន់ site របស់អនក្ page របស់អនក្ ពន្ទោះ page របស់អនក្នឹងមាន high rank។ 
ពដើមបី improve rank នន ការ link រតូវពធវើដូចខាងពរកាម៖ 
 

 សំុពអាយ site ដដលមាន content ស្សពដៀងោន ោក់្ link web site របស់អនក្ 
 ចូលរមួ web rings នន site ដដលមាន content ស្សពដៀងោន  
 ផតល់ការបតូរ link ជាមួយ site ដដលមាន content ស្សពដៀងោន  
 បញ្ជា ក់្ថាអនក្ submit site របស់អនក្ពៅកាន់ search engine ដដលសំខាន់ៗ 

 
 កំុ្បពងកើត domain ដក្លងកាល យ ពហើយ link ពៅកាន់ page រប់អនក្ពីទីពន្ទោះ។ Search engine 

អាចដឹងពីបញ្ជា ពនោះ។ 
 

 link ពី authoritative, high-traffic sites នន topic ដូចោន េឺមានតំនលជាងការ link ពី less 
authoritative, less visited រ ឺsite ទូពៅ។ 
 

 អនក្អាចដសវងរក្ថាពតើអនក្ណ link ពៅកាន់ web របស់អនក្ពោយវាយ link:yourdomain.com ក្នុង 
google 
 

 ចំណំថា ពាក្យនន link និង keywords ពលើ page តំបូងអាចការចំាបាច់បំផុតក្នុងការ កំ្នត់ពី រពបៀប 
និងថាពតើ page មួយអាចនឹងបង្ហា ញជា keyword ពលើ page ខ្លួនវា។ 
 

Other Techniques for Publishing Your Site 

 
ពបើពទោះបីជា site របស់អនក្បង្ហា ញពៅដផនក្ខាពលើក្នុង លទធផលដដល visitor ចង់បាវាជាពោបំនងធំ 
មានវធីិបដនថមមួយចំនួនពដើមបីពអាយ people ដឹងថា page អនក្ពិតជាមាន។ 

 add your url ពៅក្នុង signature របស់អនក្ដូពចនោះវានឹងមានក្នុង outgoing email 
 ពឆលើសំនួរ របឺពង្ហា ោះពត៌មានពៅកាន់រក្រម និងបញ្ជា ក់្ពី URL។ 
 បពងកើត blog មួយ និងសរពសរពអាយបានញឹក្ញាប់, substantive, អតថបទេួរពអាយ

ចាប់អារមមណ៍ពលើ topic ស្សពដៀងោន នឹង site របស់អនក្។ ោក់្ link ពៅកាន់ web site 
របស់អនក្ក្នុង blocg របស់អនក្ 
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 ចូលក្នុង web ring. Web ring ជារក្រមមួយនន web pages ដដលជាប់ទក់្ទងោន  ដដលមាន 
links ដដលតភាា ប់ពី site មួយពៅបន្ទទ ប់ពទៀត។ Web ring ជួប visitor ពី site មួយពៅកាន់ 
site ដដលទក់្ទង។ 

 ង្ហយស្សួលជាង web ring េឺការបតូរ link ជាមួយជាមួយ site ដដលទក់្ទង 

 បញ្ជា ក់្ថា url របស់ web site េឺមានពលើ stationery, business cards, pamphlets និង promotional material 

និងការផសពវផាយជាពដើម។ 
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