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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات تقديم 

 وانتشططار تطبيقاتهططا انتشططاًرا كبططيًرا، إذ ذاع صططيتهاHTML5ل يخفى على أحٍد سطوع نجِم لغة 

وأصططبحت حططديث الكثططيرين لمططا تحتويططه من تقنيططاٍت مهمططٍة لتطبيقططات الططويب؛ فهي تتضططمن كططل مططا

ا، وتحديطططد يتعلطططق بتشطططغيل مقطططاطع الفيطططديو على صطططفحات الطططويب، وتوليطططد الرسطططوميات ديناميكيًططط

الموقع الجغرافي للمستخدم، وإتاحططة اسططتعمال تطبيقططات الططويب دون اتصططال، إضططافًة إلى تنظيمهططا

ا ُيسطططِهل تفسطططيرها من المتصطططفحات والبرمجيطططات الخطططرى، ا دقيقًططط لبنيطططة المسطططتند الهيكليطططة تنظيمًططط

…والمزيد

 وتقنياتها وطرائق استخدامها إلى القارئHTML5لذا جاء هذا الكتاب محاوًل تقديم مفاهيم 

العططربي، مططدَعًما بأمثلططٍة عمليططٍة ُتسططِهل توضططيح الفكططار؛ وحططاولُت فيططه توفططير أحططدث المعلومططات عن

دعم تلطططك التقنيطططات قطططدر المسطططتطاع، وأعطططدُت النظطططر في بعض الفصطططول لتناسطططب التغطططيرات الطططتي

.طرأت حديًثا

 المططرَخص برخصطةMark Pilgrim» للمؤلططف Dive Into HTML5«هذا الكتاب مططترجٌم عن كتطاب 

».HTML5: Up and Running« لحًقا باسم O’Reilly، والذي َنَشرتُه CC BY 3.0المشاع البداعي 

»4.0ل -سب الُمصطَنف  الطترخيص بالمثطَن«هذا الكتاب مرخص بموجب رخصة المشاع البداعي 

)CC BY-SA 4.0 .( شعارHTML5المشاع البداعي  مرَخصة برخصة شعارات البقية والCC BY 3.0.

وفي النهايططة، أحمططد ا على توفيقططه لي بإتمططام العمططل على الكتططاب، وأرجططو أن يكططون إضططافًة

.مفيدًة للمكتبة العربية، وا ولي التوفيق

عبد اللطيف محمد أديب ايمش 
2017/8/13

حلب، سورية
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات تمهيد 

1 .HTML5ليست شيًئا واحًدا كبيًرا 
كيططططف يمكنططططني البططططدء باسططططتعمال  «ربمططططا تتسططططاءل  :HTML5إن لم تكن تططططدعمها المتصططططفحات 

 شططيًئا واحططًدا كبططيًرا، وإنمططا مجموعططٌة منHTML5»القديمططة؟ لكن السططؤال نفسططه سُيضططِلُلَك، فليسططت 

دعم  » في المتصططفح، لَن ذلططكHTML5«الميزات المنفصلة عن بعضها، أي أَنك لن تحططاول اكتشططاف 

غطططيُر منطقٍي؛ وإنمطططا يمكنطططك استكشطططاف الطططدعم للمزايطططا المختلفطططة مثطططل التخطططزين المحلي، أو عطططرض

.الفيديو، أو تحديد الموقع الجغرافي

… هي مجموعططة من الوسطوم وتلططك القططواس الطتي تشططبه الزاويططة إن هططذاHTMLربمططا تظن أَن 

 كيف تتفاعططل تلططك الوسططوم مططع لغططةHTML5.جزٌء مهٌم منها، لكنه ل يمثلها كلها إذ ُتعِرف مواصفات 

JavaScript وذلططططك عططططبر مططططا ُيعططططَرف بالمصطططططلح »DOM اختصططططار للعبططططارة  ) «Document  Object

Model فل ُتعِرف .(HTML وسًما باسم >video<فحسب، وإنما هنالك واجهة برمجية للتعامل مع 

أي DOMكائنات الفيديو عبر  ( يمكنططك اسططتعمال تلططك الواجهططة البرمجيططة  .APIلكي تكتشططف الططدعم (

ا، أو أن تكتم صططوته، أو أن تعططرف مططا هططو لمختلف صيغ الفيديو، ولكي تبططدأ المقطططع أو توقفططه مؤقًتطط

) من الفيديو، وكل شيٍء آخر يلزمك لبناء تجربة مستخدم رائعةdownloaded(الُمقدار الذي ُنِزل 

. لعرض المقاطع>video<عند استعمال وسم 
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات تمهيد 

 سطططططططيعلمانك كيطططططططف تكتشطططططططف الطططططططدعم لمختلطططططططف مطططططططيزاتق الولحطططططططالمل والفصطططططططل الثطططططططاني

HTML5الجديدة .

ليس عليك التخلي عن كل شيء. 2
HTMLشططططئت أم أبيت، ل تسططططتطيع أن تنكططططر أَن  ) علىmarkup( هي أنجح لغططططة توصططططيف 4 

 على هططططذا النجططططاح، وليس عليططططك أن تتخلى عن الشططططيفرات الططططتي كتبتهططططا،HTML5.الطلق بُططططنَيت 

HTMLوليس عليك إعادة تعلم أشياء تعرفها من قبل، فإن كان تطبيقططك يعمططل البارحططة باسططتخدام 

.HTML5، فسيبقى يعمل اليوم في عصر 4

.لكن إن جئَت لتحسين تطبيق الويب الخاص بك، فقد أتيَت إلى المكططان الصططحيح هططذا مثططاٌل

، لكنهططا تتضططمن عناصططر جديططدةHTML 4) في forms( كططَل عناصططر النمططاذج HTML5:واقعي تططدعُم 

ا كّنططا ننتظططر إضططافة بعض تلططك العناصططر بفططارغ الصططبر، مثططل المططزلج  (أيضططً .sliderومنتقي التططاريخ (

)date picker ؛ وبعضططها الخططر لططه مططيزاٌت خفيططة، فحقططل(emailِل حقططل الدخططال النصططي  مَثلَططُه كَمثَطط

العادي، إل أَن متصفحات الهواتف الذكية ستخصص لوحططة المفططاتيح الظططاهرة على الشاشططة لُتسططِهل

 وسططتعامله علىemail.كتابة عناوين البريد اللكتروني بعض المتصططفحات القديمططة ل تططدعم حقططل 
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات تمهيد 

أَنه حقططل نصططي عططادي، وسططيبقى النمططوذج يعمططل دون تعططديلت في الشططيفرة أو اسططتخدام أسططاليب

. هططذا يعططني أنططك تسططتطيع تحسططين النمططاذج في صطفحاتك اليططوم، حططتى لططوJavaScriptملتويططة عططبر 

.IE 6كان زوارك يستعملون متصفح 

.الفصل التاسع في HTML5اقرأ عن التفاصيل الشيقة لنماذج 

يسهل البدء باستعمالها. 3
التحديث إلى  »يمكن أن يكون  »HTML5بسيًطا لدرجة أَن كل ما عليك فعله هططو تعططديل نططوع 

. ُتعطططِرف الصطططداراتHTML)، الطططذي يجب أن يكطططون أول سططططر من كطططل صطططفحة doctype(المسطططتند 

 الكثير من أنواع المستند، وكان من الصططعب اختيططار النططوع المناسططب؛ لكن هنالططكHTMLالسابقة من

:HTML5 وحيد في doctypeنوع 

<!DOCTYPE html>

 شطططيفراتك المكتوبطططة، لَن جميطططع الوسطططومHTML5 في doctypeلن يضطططر التحطططديث إلى نمطططط 

)tags الُمعَرفطططططة في (HTML ، لكنهطططططا ستسطططططمح لطططططك باسطططططتعمالHTML5 مطططططا تطططططزال مدعومطططططًة في 4 

–والتحقططططق من صططططحة صططططياغة العناصططططر التنظيميططططة الجديططططدة مثططططل  –>article< و >section<

.الفصل الثالث، يمكنك التعلم عن هذه العناصر الجديدة في >footer< و >header<و 
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات تمهيد 

!إنها تعمل بالفعل. 4

، أو تشططغيل مقطططع فيططديو، أو تصططميم نمططاذج أفضططل، أوcanvasسططواًء كنت تريططد الرسططم عططبر 

ا جيطططًدا، إذ تطططدعمHTMLبنطططاء تطبيقطططات ويب تعمطططل دون اتصطططال؛ فسطططتجد أَن دعم   قطططد بلطططغ مبلغًططط

 ومتصططططفحاتOpera و Chrome و Safari و Firefox مثططططل canvasمتصططططفحات عديططططدة خاصططططية 

( وتشططغيل الفيططديو الفصططل الرابع(الهواتططف الذكيططة  ) وتحديططد الموقططع الجغططرافيالفصططل الخططامس)

( والتخطططزين المحلي الفصطططل السطططادس( . والمزيطططد تطططدعم الفصطططل السطططابع) (Googleفي متصطططفحها  ( )

المشططططهورةالفصططططل العاشر( )microdata(البيانططططات الوصططططفية الخاصططططة  –، وحططططتى مايكروسططططوفت  (

 في متصطططفحHTML5–بتأخرهطططا عن اللحطططاق بطططركب دعم المعطططايير القياسطططية تطططدعم أغلبيطططة مطططيزات 

»Internet Explorer 9.«
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات تمهيد 

يتضططططمن كططططل فصططططل من هططططذا الكتططططاب جططططداوَل لتوافقيططططة المتصططططفحات الشططططهيرة مططططع المططططيزة

ا عن الخيططارات المتاحططة أمامططك إن كنت المشروحة، ولكن الهم من ذلك أَن كل فصٍل يتضططمن نقاشططً

 مثل تحديد الموقع الجغططرافيHTML5.تحتاج إلى دعم المتصفحات القديمة تم توفير ميزات في 

( وتشططغيل الفيططديو الفصططل السططادس( ) في السططابق عططبر إضططافات للمتصططفح مثططلالفصططل الخططامس)

Gears أو Flash المطيزات الخطرى، مثطل .canvas )تسطتطيع محاكاتهطا محاكطاًة تامطًةالفصطل الرابع ، (

.JavaScriptباستعمال 

سططيعلمك هططذا الكتططاب كيططف تسططتهدف المتصططفحات الططتي تططدعم لتلططك المططيزات، دون أن تططترك

.خلفك المتصفحات القديمة دون دعم

5 .HTML5ستبقى وستتطور 
» الشبكة العنكبوتية في بدايات التسعينات من القرن الماضي، ثمTim Berners-Lee«ابتكر 

أ جمعيططة   لكي تكططون المرجططع في معططايير الططويب، وهططذا مططا فعلتططه تلططك الجمعيططة لكططثر منW3Cأنشططَ

يوليو عام W3C. عاًما هذا ما قالته 20 :2009/ عن مستقبل معايير الويب في تموز
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات تمهيد 

 كما هططو مقططرر فيXHTML 2يعلن المدير أَنه عندما ينتهي عقد مجموعة العمل على 

وبزيططادة المططوارد في مجموعططة عمططل 2009نهايططة  –، فلن ُيمططَدد العقططد وبهططذا  .HTML–

 تجططاهW3C، وتوضططيح موقططف HTML5 تأمططل بتسططريع وتططيرة العمططل على W3Cفططإن 

.HTMLمستقبل 

. في المستقبل، لذا لنبدأ بتعلمهاHTML5ستبقى 
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كيف وصلنا إلى۱
HTML5
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5كيف وصلنا إلى  

ذي يحططدثالتططوتر الطط عن Mozillaوقعُت أخططيًرا بالصططدفة على اقتبططاس من مطططور في مشططروع 

: المعايير القياسيةالعمل على صياغة عند

تجب الموازنططة بين المعططايير وتطبيقاتهططا بدقططة، فل نريططد أن يحططدث تطططبيٌق للمعططايير

قبططططل أن تنتهي صططططياغة المعيططططار، لن الخططططرين سططططيبدؤون بالعتمططططاد على تفاصططططيل

.التطبيق وهذا سيقّيد عملية تطوير المعايير لكننا ل نريد انتهاء صططوغ المعيططار قبططل

أن يكون هنالك تطبيٌق له، وقبططل أن يجططرب مطططور ذاك المعيططار في هططذه التطبيقططات،

لننطططا نحتطططاج إلى تغذيطططة راجعطططة، وهطططذا أمطططٌر حسطططاٌس جطططًدا ودقيطططق وعلينطططا التعامل

.معه بحذر

. على ما هي عليهHTML5ابِق هذه المقولة في عقلك، ولنشرح كيف أصبحت 

MIMEأنواع . 1

 السططططابقة أو أي إصططططداٍر منHTML، وليس عن إحططططدى إصططططدارات HTML5هططططذا الكتططططاب حططططول 

XHTML لكن لفهم تطططططاريخ ،HTML5ا، فعليطططططك أن تسطططططتوعب بعض  والطططططدوافع خلطططططف إنشطططططائها تمامًططططط

.MIMEالتفاصيل التقنية أوًل، تحديًدا أنواع 

ترويسططات  ل الخططادوم  (في كل مرة يطلب فيها متصفح الويب صططفحًة، فسُيرسططِ « »headers(

ا على الططرغم من تطوفر قبططل أن يرسططل شطيفرة الصططفحة نفسططها، وهططذه الترويسططات غططير ظططاهرة عمومًطط

ا بهططا لكن الترويسططات مهمططة لنهططا ُتخططبر المتصططفح .أدوات تطويرية تمكنك من رؤيتها إن كنت مهتمًطط

 وهططوContent-Typeكيف ُيفِسر الشيفرات الموجودة في الصفحة، أحد أهم تلططك الترويسططات هططو 

:يبدو كما يلي

22|▲

http://lists.w3.org/Archives/Public/public-html/2010Jan/0107.html
http://lists.w3.org/Archives/Public/public-html/2010Jan/0107.html
http://lists.w3.org/Archives/Public/public-html/2010Jan/0107.html
http://lists.w3.org/Archives/Public/public-html/2010Jan/0107.html
http://lists.w3.org/Archives/Public/public-html/2010Jan/0107.html


HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5كيف وصلنا إلى  

Content-Type: text/html

»text/html يططدعى » «Content Type أو نططوع المحتططوى أو نططوع «MIMEهططذه الترويسططة ،

.هي الشططيء الوحيططد الططذي ُيحططِدد طبيعططة المططورد الُمحططَدد وكيططف يجب عرضططه فالصططور لهططا أنططواع

MIME خاصططة بهططا )image/jpeg لصططور JPEG و ،image/png لصططور PNG؛ ولملفططات )، وهلَم جططًرا

JavaScript نوع MIME خاص بها، وكذلك المر لصفحات النماط CSSفلكل شططيء في الططويب لططه ،

. خاص بهMIMEنوع 

وهنا أتكلم عن خططواديم (وبالطبع الواقع معَقٌد أكثر من هذا، فالجيل الول من خواديم الويب 

ل ترويسططة 1993الططويب في   لنهططا لم تكن موجططودًة في ذاك الططوقتContent-Type) لم تكن ُترسططِ

-Content)، وكططانت بعض المتصططفحات الشططهيرة تتجاهططل ترويسططة 1994(إذ لم ُتسططتعَمل إل في 

Type وهططذا يسططمى « في بعض الظططروف لسططباٍب لهططا علقططة بالتوافقيططة  )content sniffingلكن ،(«

كصطططططفحات  (كقاعطططططدة عامطططططة كطططططل شططططيء يمكنطططططك الحصططططول عليططططه على الططططويب  :HTML،والصطططططور ،

) يجب أن ُيخطططَدم بإضطططافة نطططوعURL، وكططل شطططيء لططه رابطططط PDFوالسطططكربتات، والفيطططديو، وملفطططات 

MIME المناسب في ترويسة Content-Type.

.خِزن المعلومات السابقة في عقلك، وسنعود إليها لحًقا

شرٌح ُمسهٌب لكيفية إنشاء المعايير. 2
.؟ لن تسمع مثل هذا السؤال كل يوم بكل تأكيد أنشأه أحدهم،>img<لماذا لدينا عنصٌر باسم 

) وكططل مططيزة من مططيزاتattribute(إذ لم تظهططر تلططك الشططياء من العططدم، فكططل عنصططر وكططل خاصططية 

HTMLالططتي اسططتخدمتها من قبططل قططد أنشططأها أحططدهم وقططرر كيططف يجب أن تعمططل وَكَتَب ذلططك كّلططه؛ 

.هؤلء الشخاص الذين كتبوا المعايير ليسوا خارقين وإنما مجرد َبَشر ولكنهم أذكياء
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5كيف وصلنا إلى  

أحطططد الشطططياء الرائعطططة عن المعطططايير هي أنهطططا ططططِوَرت على المل، أي أَنك تسطططتطيع العطططودة في

الزمن إلى الوراء والجابططة عن النططوع السططابق من السططئلة؛ إذ أَن النقاشططات كططانت ُتجططرى في القططوائم

أنِقب في َفت وأصططبحت متاحططًة للعمططوم كي يبحثططوا فيهططا؛ لططذلك قططررت أن  »البريديططة، الططتي ُأرشططِ »

لمططاذا لططدينا عنصططر  «رسائل البريططد اللكططتروني محططاوًل الجابططة عن السططؤال السططابق  :>img<كططان ، »؟

رابططططة الشطططبكة العالميطططة  (علي البطططدء في حقبطططِة قبطططل إنشطططاء منظمطططٍة باسطططم  « »World  Wide  Web

Consortium اختصططاًرا W3Cذهبت إلى اليططام الولى للططويب، حيث كنَت تسططتطيع عططّد صططفحات ،(

.الويب على أصابع اليدين

فبراير من عام 25في  :Marc Andreessenكتب ، 1993/ شباط

: جديد اختياري هوHTMLأود أن أقترح وسم 

IMG

."SRC="url) هو argument(يتطلب وسيًطا 

الذي ُيحِدد صورة نقطية لكي يحاول المتصفح تنزيلها عططبر الشططبكة وتفسططيرها على

.أنها صورة يجب تضمينها في النص مكان ظهور الوسم

:مثاٌل عنها

>IMG SRC="file://foobar.com/foo/bar/blargh.xbm"<

).ل يوجد وسم إغلق لها )

24|▲

http://1997.webhistory.org/www.lists/www-talk.1993q1/0182.html


HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5كيف وصلنا إلى  

يمكن جعططل الصططورة تشططير إلى رابططط، وعنططدها سططُيمكن الضططغط عليهططا مثططل الروابططط

.النصية العادية

يجب على المتصططفحات أن تكططون مرنططًة في دعمهططا لصططيغ الصططور، ومن المستحسططن

؛ وإن لم يتمكن المتصطططططططفح منXpm و Xbmعلى سطططططططبيل المثطططططططال دعم الصطططططططيغتين 

سيضططع متصططفح (تفسير صيغة معّينة من الصور، فيمكن أن يضع ما يشاء بدًل منهططا 

X Mosaicصورًة بديلًة افتراضيًة .(

اX Mosaicهذه وظيفٌة مطلوبٌة في  ، ولقد عملنططا على تطبيقهططا وسنسططتخدمها محليًطط

،HTML.على القل أنا منفتٌح حالًيا لّية اقتراحات حول كيفية التعامل مع ذلك في 

فإن كانت عندك فكرة أفضل مما قدمُته، فرجاًء أعلمني بها، أنا أعلم أَن هططذه ليسططت

دع المتصططططفح يفعططططل مططططا «صططططيغة مثاليططططة للصططططور، لكنططططني ل أجططططد بططططديًل عن قططططول 

ربمططا في يططوٍم مططا سططنعتمد (يستطيع وانتظار الحل المثالي لكي يأتي في المستقبل  «

).MIMEعلى أنواع 

. صيغَتّي رسوميات شهيرتان في أنظمة يونكسXpm و Xbmكانت صيغتا 

»Mosaic كططان من أوائططل متصططفحات الططويب ») «X  Mosaicهططو الصططدار الططذي يعمطططل على «

، عنطططدما كتب  Marc)أنظمطططة يطططونكس  Andreessen لم يكن قطططد أسطططس1993 رسطططالته في بطططدايات ،

شططركة  Mosaic(الشطططركة الطططتي جعلتططه مشطططهوًرا   Communications Corporationولم يكن بطططدأ ،(

«العمططل على المنتج الرائططد في تلططك الشططركة  :Mosaic Netscapeربمططا تعرفهططا بأسططمائها الحديثة  ) «

»Netscape Corporation و » «Netscape Navigator.(«
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5كيف وصلنا إلى  

ربمططططا في يططططوٍم مططططا سططططنعتمد على أنططططواع  Content» كططططانت ُتشططططير إلى مططططيزة MIME«عبارتططططه 

negotiation في HTTPأي خططادوم الططويب مططا هي أي متصفح الويب الخادوَم  )، إذ ُيخبر العميُل  ) ( )

مثططل  ُل الخططادوُم الوسططائَط إلى العميططلimage/jpeg(أنواع الوسائط الططتي يططدعمها  ) ومن ثم سُيرسططِ

وهي النسططخة الوحيططدة الطتي1991 في HTTPالصططلية من ُعِرَفت الصيغة .بالصيغة التي ُيفضِلها   )

فططبراير  ) ولم تكن تططوِفر طريقططًة للعملء كي تخططبر الخططواديم عن1993/كططانت موجططودًة في شططباط

.Marcصيغ الصور التي تدعمها، وهذه هي المعضلة التي واجهها 

:Tony Johnson َردبعد عِدة ساعات، 

نسططتخدمه هنططا في Midas 2.0لططدي شططيٌء شططبيٌه بمططا اقططترحَت في   )SLACر ، وسُينشططَ

وهنالطططك وسطططيٌط إضطططافٌي ، عطططدا أَن جميطططع السطططماء مختلفطططة  (للجميطططع خلل أسطططابيع (

: الذي اقترحَتهIMG) وله الوظيفة نفسها تقريًبا لوسم "NAME="nameاسمه 

<ICON name="NoEntry" 

href="http://note/foo/bar/NoEntry.xbm">

 هي السماح للمتصفح بططأن يكططون لديططه مجموعططٌة من الصططورnameالفكرة في معامل 

ا فسَيسططتعِمُل تلططك السططُم صططورًة مضططمنًة داخلًيطط ا فيططه، فططإن طططابق  -الُمضططَمنة داخلًيطط

تلميحططًةnameالصورة بدًل من تنزيل الصورة الُمحَددة، يمكن لخاصية  » أن تمسي  »

أي تلططك المتصططفحات الططتي تعمططل في سطططر (لمحتوى الصورة للمتصفحات السطططرية 

.الوامر إذ ستضع رمًزا ما مكان الصورة (

ل أهتم كثططيًرا بأسططماء الخاصططيات أو الوسططوم، لكططني أظن أنططه من المناسططب أن نوحططد
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5كيف وصلنا إلى  

لَِم ل نسططتخدم  ا بالختصططارات  (التسططميات ول أهتم أيضططً .IMAGE= و SOURCE=على 

، وأنا أفِضل   لنططه يعططني أن الصططورة يجب أن تكططون صططغيرة، لكنICON)سبيل المثال

ألم نفرط في استعمالها؟

Midas ا لمتصططفح ، وكططانX Mosaic هططو متصططفح آخططر من فططترة بططدايات الططويب، وكططان منافسططً

« أمططا VMSمتعدد المنصات، إذ كان يعمل على أنظمة يونكس و  .SLAC فهي ُتشططير إلى «Stanford

Linear  Accelerator  Center الطططططططتي أصطططططططبح اسطططططططمها الن »SLAC  National  Accelerator

Laboratory ،وفي الواقططع ( التي استضططافت أول خططادوم ويب في الوليططات المتحططدة  أول خططادوم»

 من المحططططاربين القططططدامى فيSLAC هططططذه الرسططططالة، كططططانت Tony). عنططططدما كتب ويب خططططارج أوروبا

. يوًما441 على خادوم الويب الخاص بها لمدة صفحاتخمس الشبكة العالمية، التي استضافت 

: قائًلTonyأكمل 

ا كّنطططا نتبطططاحث في موضطططوع إضطططافة وسطططوم جديطططد، فلطططدي وسطططٌم آخطططٌر ذو وظيفطططٍة لمّططط

:، كما يليMidas 2.0مشابهٍة أود أن أضيف دعًما له في متصفح 

>INCLUDE HREF="..."<

الغططرض منططه هططو تضططمين مسططتند آخططر ضططمن المسططتند الول في مكططان ورود الوسططم،

ويمكن أن يكططون ذاك المسططتند من أي نططوع، لكن الغططرض الساسططي منططه هططو السططماح

بحجمها الطبيعي في المستندات .بتضمين الصور  ( )

HTTP2أذِكر مرًة أخرى أن الغاية منه ستظهر بشططكٍل جلي عنططدما يسططمح بروتوكطول 

.بتحديد صيغة المستند الُمضَمن بشكٍل منفصل
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5كيف وصلنا إلى  

، الططذي لم ُيطَبق1992 الساسططي الُمعططِرف في HTTPبروتوكططول »» HTTP2«قصد بططبروتوكول 

 ثم أصططبحت معيططاًرا قياسططًيا باسططمHTTP2، وُعِرَفت المسودة باسم 1993تطبيًقا كامًل في بدايات 

»HTTP 1.0 على الططرغم من أَن ذلططك قططد جططرى  ) HTTP 1.0)، تضططَمن بروتوكططول بعططد ثلثططة أعططوام»

request(  تحديططططططد صططططططيغة المحتططططططوىغرضططططططها هططططططو طلبترويسططططططات   headers  for  content

negotiation أي أنواع ،(MIME.

:Tonyأكمل 

:بديٌل عّما سبق هو

>A HREF="..." INCLUDE>See photo</A<

ل إضطططافة المزيطططد من الوظطططائف إلى وسطططم   لكن الفكطططرة هنطططا هي الحفطططاظ>A<ل أفضطططِ

، فالغايططة هي أَنINCLUDEعلى التوافقيططة مططع المتصططفحات الططتي ل تططراعي المعامططل 

في هططططططططذه الحالةINCLUDEالمتصططططططططفحات الططططططططتي تفهم المعامططططططططل  ( سططططططططُتبِدل النص 

»See photoبينمططا المتصططفحات القططدم أو ، الصططورة ) وتضططع بططدًل منططه المسططتند  ) («

. تماًماINCLUDEالقل كفاءة ستتجاهل 

لم ُيطَبق اقتراحه أبًدا، إل أَن فكرة توفير نٍص إن لم تتوفر الصططورة هي تقنيططُة مهمططٌة لتسططهيل

. اسطططُتعِمَلت هطططذه المطططيزة في>IMG< الولي لوسطططم Marcالوصطططول، الطططتي كطططانت ناقصطططًة من اقطططتراح 

).tooltip( باعتبارها تلميًحا معاملتها Netscape، التي أساء متصفح >img alt<خاصية 

: عليهاTim Berners-Leeرَد  لرسالته، Tonyبعد عِدة ساعات من إرسال 
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5كيف وصلنا إلى  

:لقد تخيلت أَن طريقة تمثيل الصور هي

<a name=fig1 href="fghjkdfghj" REL="EMBED, PRESENT">Figure

</a>

: تعنيRELحيث قيم الخاصية 

EMBEDالتضمين هنا عند العرض  –

PRESENTاعرضها كلما ُعِرَض المستند المصدري  –

لحطططظ أنطططك تسطططتطيع اسطططتعمال تركيبطططات مختلفطططة من القيم السطططابقة، ولن يتعططططل

.المتصفح إن لم يدعم إحداها

أرى أَن اسططتعمال الطريقططة السططابقة لليقونططات الططتي يمكن النقططر عليهططا يعططني تشططّعب

.؛ حسًنا لكن لم ُأِرد وسًما خاًصا>a<وسوم  ...

.ما زالت موجودًة relلم ُيطَبق هذا القتراح مطلًقا، لكن خاصية 

:Jim Davisأضاف 

:أظن أَن من الجيد وجود طريقة لتحديد نوع المحتوى، أي

<IMG HREF="http://nsa.gov/pub/sounds/gorby.au" CONTENT-

TYPE=audio/basic>

.لكنني مستعٌد للتعايش مع وجوب تحديد نوع المحتوى عبر امتداد الملف
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5كيف وصلنا إلى  

ا لتضطططمين عناصطططرNetscapeلم ُيطَبق هطططذا القطططتراح قطططط، لكن أضطططاف متصطططفح  ا دعمًططط  لحًقططط

.>embed<الوسائط المتعددة باستعمال عنصر 

:Jay C. Weberسأل 

مططع أن الصططور من أهم أنططواع الوسططائط الططتي أود أن تضططمن في متصططفحات الططويب،

لكن ل أظن أَن علينا إضططافة طططرق مختلفططة لكططل نططوع من أنططواع الوسططائط على حططدة؛

؟MIMEفما الذي حدث للحماس تجاه استعمال أنواع 

:Marc Andreessenرَد 

 كآليططة قياسططية لتضططمين المسططتندات، لكنططهMIMEمططا سططبق ليس بططديًل عن اسططتعمال 

.MIMEُيوِفر تطبيًقا بسيًطا وضرورًيا لوظيفة منفصلة عن 

: له قائًلJay C. Weberاستجاب 

. إن كانت ستؤثر على وضوح المشكلةMIMEلننَس مؤقًتا أنواع 

كيططف يمكن أن كيف يمكن أن ندعم تضمين الصور وليس  «اعتراضي على نقاش  « »

».ندعم تضمين الكائنات لمختلف أنواع الوسائط المتعددة

دعونططططططا نضططططططع وسططططططًما جديططططططًدا هو «وإل، فسططططططوف يططططططأتي أحططططططدهم يقططططططترح قططططططائًل 

>AUD  SRC="file://foobar.com/foo/bar/blargh.snd"<لتضطططططططططططططمين 

».الصوت

.ل أظن أَن استعمال شيٍء عام وشامل سيكلفنا الكثير
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5كيف وصلنا إلى  

 كططان لهططا أسططاٌس من الصططحة لكن ذلططك اسططتغرق فططترًةJayأدركنا بعد فططوات الوان أَن مخططاوف 

.>audio< و >video< أخيًرا عنصَرّي HTML5طويلًة، فقد أضافت 

:Dave Raggettقال  الصلية، Jayرًدا على رسالة 

لهططذا صططحيٌح ا لمختلططف أنططواع الصططور، مططع إمكانيططة تحديططد النطوع الُمفضططَ ! أريططد دعمًطط

 عن دعم النقطططططططططططر على منطططططططططططاطق فيTim.لطططططططططططدى المتصطططططططططططفح وأرى أَن ملحظطططططططططططة 

.الصورة مهمة

. لكنHTML الذي كان تطويًرا لمعيططار +HTML معيار Dave Raggett، اقترح 1993لحًقا في 

ا، ثم حَلت  HTMLلم ُيطَبق اقتراحطططه مطلقًططط ا رسطططمًيا للمطططيزات شطططائعة2.0   محلطططه الطططتي أعطت طابعًططط

هذا  «الستعمال  ا رسططمًيا لمجموعططة من مططيزات المعيططار:  الططتي كططانتHTML يضططفي توضططيًحا وطابعًطط

يونيو عام  ».1994/شائعة الستعمال قبل حزيران

ا معيططار Daveكتب   الططتي كتبهططا سططابًقا، وذلططك+HTML المبططني على مسططودة HTML 3.0 لحقًطط

المسططمى W3Cخططارج إطططار  HTML أبططًدا، وحَلت محلهططا HTML 3.0)؛ لكن لم ُتطَبق Arena( للمعططايير 

َمت المطططيزات كالصطططدار السطططابق 3.2 HTML، الطططتي رسطططَ  2.0 » HTMLأضطططافت :  المطططيزات شطططائعة3.2 

) والتفطططاف النص حطططول الصطططور، بالضطططافة إلىapplets( مثطططل الجطططداول، والبريمجطططات السطططتخدام

». HTML 2.0توافقيتها مع معيار 

ا بوضطططع معيططططار Daveشطططارك  HTML لحقًططط HTML، وططططَور 4.0   Tidyوشطططارك في المسطططاعدة ،

. الحديثةW3C، وغيرها من معايير MathML، و XForms، و XHTMLبتطوير 

:Dave على Marcرد ، 1993بالعودة إلى 
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5كيف وصلنا إلى  

ربما علينا التفكير في لغٍة لتوصططيِف الرسططومات ذاِت غططرٍض عططام يمكن فيهططا تضططميُن

.الروابطططِط التشطططعبيِة المرتبططططِة بأيقونطططاٍت أو صطططوٍر أو نصطططوٍص أو أي شطططيء هطططل رأى

 بهذه المكانيات؟Intermediaأحدكم شيًئا يشبه 

Intermedia هططو مشطططروٌع من جامعطططة Brown وكطططان يعمطططل1991 إلى 1985، طططِور من عطططام 

. لحواسيب ماكنتوش في ذاك الوقتUnix-like(، الذي هو نظام شبيه ِبيونكس A/UXعلى نظام  (

، وذلططك بططدعم المتصططفحات الحديثططة لغة لتوصيِف الرسططومات ذاُت غططرٍض عططام »راجت فكرة  »

، و SVGلصططيغة  لغططة توصططيفية يمكن دمج السططكربتات معهططا  ( )>canvas< واجهططة برمجيططة  ] )API[

، على الططرغم من أن الخططيرة procedural[إجرائية  ) مباشرة proprietary(  مملوكةبططدأت كإضططافة]

extension قبل أن يتم ترسيُمها من (WHATGW.

:Bill Janssenرد

، إذا إَنSlate و Andrewأنظمة أخرى علينا النظر إليها والتي فيها هذا المفهوم هي 

Andrew،فكٌل نظاٍم منهما فيه نططوٌع من أنططواع الدراج ، إدراج الشياء » مبنٌي على  »

مثططل النص، أو الصططور النقطيططة، أو الرسططومات، أو الرسططوم المتحركططة، أو الرسططائل، أو

ا بتكططرار الدراج ضططمن العناصططر، أي أن أي نططوع إلخ وتسمح أيضططً .جداول البيانات  …

من الشياء القابلة للدراج يمكن إدراجها في أي شيء يقبل أن ُتدَرج فيططه الشططياء،

فعلى سبيل المثال، يمكن إدراج كائن ضمن أي مكان في مربططع النص، أو في منطقططة

.في لوحة الرسم، أو في أي خلية في الجدول
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5كيف وصلنا إلى  

»Andrew هططو إشططارة إلى «Andrew User Interface Systemإل أنططه كططان يسططمى في ذاك  )

).Andrew Projectالوقت 

: فكرًة مختلفًةThomas Fineفي ذاك الحين، وجد 

. أنططاMIMEأنا أرى أَن أفضل طريقة لتضططمين الصططور في الططويب هي اسططتعمال أنططواع 

، وهي تتعامططل بشططكٍل رائططٍعMIME كنوع من أنواع postscriptمتأكد من دعم صيغة 

.مع دمج النصوص والصور

لكنهططططا غططططير قابلططططة للنقططططر؟ ربمططططا أنتم محقططططون، لكنططططني أظن أن هنالططططك حًل لططططذلك في

Display Postscript وذلططك بتعريططف أمططٍر مططا ُيحططِدد عنططوان ،URLويسططتخدم المسططار 

)path الحالي كمنطقة مغلقة للزر القابططل للضططغط ولن . (postscriptتتعامططل تعططامًل 

.جيًدا مع المسارات، فإن الفكرة السابقة تجعل من السهل إضافة الروابط

»Display  Postscript هي تقنيطططططططططططٌة لعطططططططططططرض «Postscriptِوَرت من  على الشاشطططططططططططة طُططططططططططط

Adobe و NeXT.

 هي اسططتبدالHTMLلم ُيطَبق هططذا القططتراح أبططًدا، لكن الفكططرة أَن أفضططل طريقططة لحططل مشططاكل 

.ما زالت تظهر من وقٍت لخرشيٍء ما آخر بها 

مارس عام Tim Berners-Leeقال  :1993/ في الثاني من آذار

HTMLتسطططمح   للمسطططتند أن يتضطططمن أي نطططوع يسطططتطيع المسطططتخدم التعامطططل معطططه،2 

. الُمسَجلةMIMEوليس فقط أنواع 
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5كيف وصلنا إلى  

 فيها مع النصوص الفائقططةpostscriptنعم، أنا أظن أن هنالك حالت يمكن استعمال 

)hypertext لكن ل أعلم إن كطططططان عطططططرض ،(postscript ا، أنطططططا أعلم أَن Adobe كافيًططططط

 الطططططتي يمكن أنpostscript المبنيطططططة على PDFتحطططططاول إرسطططططاء اسطططططتخدام صطططططيغة 

تتواجطططططططططد فيهطططططططططا الروابططططططططط؛ والقابلطططططططططة للقطططططططططراءة عططططططططبر مجموعطططططططططٍة من عارضطططططططططات

.الملفات الحتكارية

ربما مبنيططة على  )؟ قططد تسططمح بتطططويرHytime(أظن أن لغًة خاصًة بإضافة الروابط 

الفيديو كًل على حدة، مما يفيدهما مًعا .معايير النصوص الفائقة والرسوميات /

EMBED واجعلططه يشططير إلى نططوع مسططتندات عططادي، أو INCLUDE يصططبح IMGدع وسم 

، الططتي يتوقططع فيهططا النططاسcpp في لغططة include شططبيهًة بعبططارة INCLUDEإن بططدت 

. لكي ُتفَسر مباشرًة  وهذا بالطبع ليس الغرض منهاSGMLتوفير شيفرة  –

HyTime كططان نظططام مسططتندات قططديم مبططني على SGMLوقططد أَثَر كثططيًرا في النقاشططات الوليططة ،

.XML، ولحًقا لغة HTMLللغة 

ا، لكنططططك تجططططده صططططداه واضططططًحا في عناصر>INCLUDE< لوسططططم Timلم ُيطَبق اقططططتراح   مطلقًطططط

>object< و >embed< و >iframe<.

مارس عام Marc Andreessenقال في النهاية،  :1993/ في الثاني عشر من آذار

Mosaicبططالعودة إلى موضططوع تضططمين الصططور في المسططتندات، اقططتربُت من إصططدار 

V0.10 الذي سيدعم تضمين صور ،GIF و XBMكما ذكرُت سابًقا …
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5كيف وصلنا إلى  

… في هطططططذه المرحلطططططة لطططططذا سنسطططططتعملINCLUDE/EMBEDلسطططططنا مسطططططتعدين لطططططدعم 

>IMG SRC="url"< وليس  )ICONلنطططه ليس من الضطططروري أن تكطططون كطططل الصطططور ،

أي  ا نططوع الصططورة  (الُمضَمنة أيقونططات لن ُيحططَدد حالًيطط .(content-typeلكننططا نفكططر ،(

مع التكيف مع أنواع  )، وفي الحقيقططة، آليططة قططراءة الصططور الططتيMIME(في دعم ذلك 

ا، لطططذا لن يكطططون امتطططداد الملف ا تسطططتطيع تحديطططد صططيغة الصطططورة آلًيططط نسطططتعملها حالًيططط

.أّية قيمة

سللة مستمرة. 3
ا، الططتي أدت إلى إنشططاء عنصططر24أنططا منبهططٌر كثططيًرا بجميططع نططواحي المحادثططة الواقعططة منططذ   عاًمطط

HTML ضع بالحسبان أَن. الذي ُيستعَمل في كل صفحة ويب تقريًبا:

•HTTP 1.1 ثم إلى 1.0 إلى 0.9 مطططططططططططا زال موجطططططططططططوًدا، ونجح بطططططططططططالتطور من الصطططططططططططدار،

.وما يزال يتطور

•HTMLما زالت موجودًة، صيغة البيانات البدائية تلك التي لم تكن تدعم تضططمين الصططور !

، أي أَن خططط تطويرهططا لم ينقطططع، لكنططه4.0 ثم إلى 3.2 ثم إلى 2.0تطططورت إلى الصططدار 

.بالتأكيططد خططٌط ملتططٍو ومتعططرج، وفيططه العديططد من النهايططات المغلقططة لكن هططا نحن ذا في عططام

 ُتعططَرض بشططكٍل جيططد في المتصططفحات1990صططفحات الططويب من عططام ، ومططا زالت 2017

.الحديثططة ولقططد فتحُت إحططداها في متصططفح هططاتفي الحططديث العامططل بنظططام أندرويططد، ولم

الرجاء النتظار إلى أن يتم استيراد الصيغة القديمة ».أحصل على رسالة تقول  »

 من النقاشططططات بين صططططانعي المتصططططفحات والمطططططورين وواضططططعي المعططططاييرHTMLنتجت •

 كططانتHTML.والشططخاص الططذين يحبططون التحططدث عنهططا أغلبيططة الصططدارات الناجحططة من 
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.عبارة عن إضفاِء صفٍة رسميٍة لما هو موجوٌد ُمحاِوَلًة توجيهه نحو الطريططق الصططحيح أي

بتجاهطططل صطططانعي المتصطططفحات أو« HTMLشطططخص يخطططبرك أنطططه يجب أن تكطططون  (نقيطططة  «

.المطططورين أو كليهمططا هططو شططخٌص لديططه معلومططاٌت خطططأ لم تكن  (HTMLنقيططًة أبططًدا، وأيططّة 

.محاولت لجعلها كذلك قد باءت بالفشل

Netscapeالتخلي عن متصططفح . موجوًدا كما هططو فتم 1993لم يبَق أّي متصفٍح منذ عام •

Navigator لنشططططططططططاء أعيططططططططططدت كتابتططططططططططه من الصططططططططططفر، ثم 1998 في Mozilla  Suite،

 بططداياٌت متواضططعةInternet Explorer. وكططانت لمتصططفح Firefoxالشتقاق لنشاء تم ثم 

ِزَم مططططع بعض سططططمات سطططططح المكتب ولعبططططة95» لوينططططدوز !Microsoft Plus«في  ، إذ حُطططط

pinball لكن بالطبع يمكن ).تتبع تاريخ المتصفح إلى أبعد من تلك النقطة( 

 موجططططودًة، لكن ليس لهططططا صططططلة بططططالويب1993مططططا تططططزال بعض أنظمططططة التشططططغيل من عططططام •

.الحطططديث الطططذي نعرفطططه فأغلبيطططة من يسطططتخدم الطططويب الن يفعطططل ذلطططك باسطططتخدام نظطططام

OS يعمطططل بنظطططام Mac أو أحطططدث منطططه، أو على جهطططاز 2000وينطططدوز   Xأو على حاسطططوب ،

مكتبي يعمل بتوزيعٍة من توزيعططات ليُنكس، أو على هططاتٍف محمططول مثططل هواتططف أندرويططد

، وكططان ليُنكس يططوَزع3.1 إصططدار وينططدوز 1993. لكن كططان يسططتعمل في عططام iPhoneأو 

...Usenetعبر 

معططايير• «بقي بعض الشخاص موجودين ومططا يزالططون منهمكين في العمططل على مططا نططدعوه 

، فقطططد بقي هطططؤلء الشطططخاص يعملطططون لكطططثر من  ا، وعمطططل بعضطططهم على20»الطططويب  عامًططط

. التي يمكن تتبع تاريخها إلى ثمانينيات القرن الماضيHTMLاللغات التي تسبق 
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، أصططبح من السططهل نسططيان الصططيغ والنظمططة الططتيHTMLبالحديث عن اللغات التي سططبقت •

. والططويب مططاذاHTML بعد النتشار الواسططع والكبططير للغططة HTMLكانت موجودٌة عند إنشاء 

اHyTime؟ لم تكن HyTime؟ أو Intermedia؟ أو Andrewعن  ا أكاديميًططط  مشطططروًعا بحثيًططط

، ولقططد كططانت ُتسططتعمل لغططراٍض عسططكرية، تسططتطيعISO من معططايير تكانل شأن لها، وإنما 

.هذه الصفحةالقراءة عنها في 

؟ لمطططاذا ليس عنصر>img<:لم ُيِجب كطططل مطططا سطططبق عن تسططططاؤلنا الصطططلي لمطططاذا لطططدينا عنصطططر 

>icon< ؟ أو عنصطططر>include< ا مطططع خاصطططية ، أو مجموعطططٌة من قيمinclude؟ لمطططاذا ليس رابطًططط

 قططام بتنفيططذMarc Andreessen!؟ الجططواب بسططيٌط للغايططة، لن >img<؟ لمططاذا عنصططر relالخاصططية 

)بنطططاء وتوفططير العنصططر  )>img<في ُمتصطططّفحه والططذي يقططوم ببنطططاء العنصطططر وتوفططيره في متصطططّفحه 

.سيربح في نهاية المطاف

ا، فل تنَس أَن  Adnrewلكن هطططذا ل يعطططني أَن َمن ُينِفذ ويطططوِفر شطططيفرات للعناصطططر يطططربح دائمًططط

ا، فبرمجططة المططيزة هي شططرٌط لزٌم لكنططه غططير كططاٍفHyTime و Intermediaو   وَفَرت الشططيفرات أيضططً

 لم يكن>img<.للنجططاح؛ ول أقصططد هنططا أَن كتابططة الشططيفرات قبططل المعيططار هي الحططل المثططل فوسططم 

يسططتعمل صططيغة صططور شططائعة، ولم ُيعططِرف كيططف يلتططف النص حططول الصططورة، ولم يكن يططدعم النص

ا، مطططا زلنطططا نعطططاني مطططع 24البطططديل أو محتطططوى احتيطططاطي للمتصطططفحات القديمطططة، وبعطططد  مشطططكلة عاًمططط

Content Sniffing 24. ويمكنك تتبع كططل هططذا إلى المنيةللثغرات ، وما تزال هذه المشكلة مصدًرا

ا مضطططت، مطططروًرا  فطططبراير عطططام 23، إلى بحطططرب المتصطططفحاتعاًمططط Marc، عنطططدما قطططال 1993/ شطططباط

Andreessen ربمططا في يططوٍم مططا سططنعتمد على أنططواع » ومططع ذلططك نشططر الشططيفرةMIME« بشططكٍل عططابر 

.التي كتبها
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2004 إلى 1997 من HTMLالتسلسل الزمني لتطوير . 4

ديسمبر من عام  HTML) نسططخة W3C(، نشرت رابطة الشبكة العالمية 1997/في كانون الول

. في الحال وبعد أقل من شهرين،HTML )HTML Working Group ثم أغلقت مجموعة عمل 4.0 (

أ القططائمون علىXML 1.0 معيار W3Cنشرت مجموعُة عمٍل أخرى من  ، وبعططد ذلططك بثلثططة أشططهر، أنشططَ

W3C ورشططططة عمططططل )workshop اسططططمها » ( HTMLبلططططورة مسططططتقبل ) «Shaping  the  Future  of

HTML هل تخلت « للجابة عن هذا السؤال  : (W3C عن HTML؟ وكان جوابهم: «

 سططيكونHTML 4.0كططان من المتفططق عليططه في النقاشططات الططتي أجريناهططا أَن توسططيع 

. الطريقططططة المقترحططططة لتجططططاوز هططططذهXML إلى تطططططبيق 4.0صططططعًبا، وكططططذلك تحويططططل 

 بنطططططاًء على مجموعطططططة منHTMLالعوائطططططق هي بدايطططططة جديطططططدة للجيطططططل القطططططادم من 

.XMLوسوم 

مجموعططة من وسططوم HTML مجموعة عمل W3Cمنحت  »، كططانتXML« هططذا التكليططف لنشططاء 

ديسططمبر  في كططانون الول /أول خطططوة  انتقططالي الططذي1998– ) هي كتابططة مسططودة لمعيططار مططؤقت  ) –

ِرَف هططذاXML في HTMLإعادة قولبة كانت مهمته  ة عناصططر أو خاصططيات جديططدة، ُعطط  دون إضافة أّيطط

ا باسطططططططططم  XHTML«المعيطططططططططار لحقًططططططططط XHTML جديطططططططططد لمسطططططططططتندات MIME» وعطططططططططَرف نطططططططططوع 1.0 

»application/xhtml+xml لكن لتسططهيل انتقططال صططفحات ،«HTML 4الموجططودة من قبططل، فقططد 

يلخص إرشططادات التصططميم للمطططورين الططذين يريططدون تشططغيلCالملحططق «تضططمن المعيططار  « الططذي  «

، إذ قطططال الملحططق HTML في متصططفحات XHTMLمسططتندات   أنطططك تسطططتطيعC» الموجططودة من قبططل

صفحات  .text/html القديم MIME» لكن تستطيع تخديمها عبر نوع XHTML«كتابة ما يسمى 
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أغسطس forms(الهدف الجديد هو النماذج  /، ففي آب HTML، نشرت مجموعططة عمططل 1999)

 ولقططد وضططعوا التوقعططات الططتي يرمططون إلى تنفيططذها فيعةّ الموسXHTMLلنماذج نفسها أول مسودٍة 

:أول فقرة

 أن الهططداف للجيططل الجديططد منHTMLبعططد دراسططاٍت مطولططٍة، قططررت مجموعططة عمططل 

النماذج تتعارض مططع الحفططاظ على التوافقيططة مططع المتصططفحات المصططممة على النسططخ

نمططططاذج HTMLالقديمططططة من  ( فأحططططد أهططططدافنا توفططططير نمططططط نمططططاذج جديططططد  .XHTML

]) بناًء على مجموعٍة من المتطلبات المحَددةXHTML Extended Forms[الموسعة 

بدقططططة، وهططططذه المتطلبططططات مشططططروحٌة في هططططذا المسططططتند وهي مبنيططططٌة على الخططططبرات

.والتجارب مع طيٍف واسٍع من التطبيقات التي تستعمل النماذج

« إلى XHTML Extended Forms«وبعد عِدة أشهر ُأعيدت تسمية  «XForms «وانتقلت إلى

 وَنشططرتHTML، وَعِمَلت هذه المجموعططة على التططوازي مططع مجموعططة عمططل  بهاٍ خاصةعمٍل ِمجموعة

أكتوبر XForms 1.0الصدار الول من في النهاية  .2003/ في تشرين الول

وبعططد اكتمططال التحويططل إلى    أنظارهططاHTML– حَطت مجموعططة عمططل XML–وفي تلططك الثنططاء 

الجيل الجديططد من  مططايو HTML«إلى إنشاء  /، ففي أيططار XHTMLالصططدار الول من ، نشططروا 2001»

بططدًءا منC، لكنه أزال الملحططق XHTML 1.0 على بعض الميزات الصغيرة، الذي أضاف 1.1 –، فيجب 

.application/xhtml+xml الخاص بها MIME بنوع XHTML– تخديم مستندات 1.1الصدار 

 خطأXHTMLكل شيء تعرفه عن . 5
draconian: مهمططٌة جططًدا؟ لمططاذا أذكرهططا بين الحين والخططر؟ لثلث كلمططات MIMEلمططاذا أنططواع 

error  handlingأي عططططدم التسططططاهل في معالجططططة الخطططططاء وقططططد تمططططيزت المتصططططفحات بأنهططططا  .( )
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، فسططُتظِهرها<head/> ولكن نسططيت وسططم الغلق HTML، فلو أنشأَت صفحة HTMLمتسامحة مع 

لن هنالك وسوًما معّينة تشير ضمنًيا إلى نهايططة قسططم   وبدايططة>head<(المتصفحات على أّية حال 

>body<أي إغلق الوسطططططوم (، إذ يجب عليطططططك اسطططططتعمال هيكليطططططة معّينطططططة عنطططططد تطططططداخل الوسطططططوم  (

الططداخل آخططًرا يخططرج أوًل ( «المفتوحططة بنمططط  «last-in-first-outوأَن آخططر وسططم مسططتعمل سططُيغلق (

بطريقٍة ما وسططتكمل عططرض>b><i></b></i< لكن إن كتبَت )أوًل ) فستتعامل المتصفحات معها  )

.الصفحة دون إظهار رسالة خطأ

ا إلى جعططل المطططورين يكتبططون شططيفراتHTMLأدت عدم كتابة شيفرات   بطريقططة سططليمة تمامًطط

 على الويب فيها خطٌأ ماHTML% من صفحات 99.غير سليمة بعض التقديرات تقول أَن أكثر من 

.على القل، ولما كانت هذه الخطاء ل تسبب عرض رسالة خطأ مرئية، فلن يصلحها أحد

، المنشططورة فيXML. هذه المشططكلة الصططولية في الططويب، ثم هّمت لتصططحيحها لغططة W3Cرأت 

 يجب أنXML، تخلصططت من العملء المتسططاهلين وقططالت بططأن جميططع الططبرامج الططتي تسططتعمل 1997

الكتابططة السططليمة على أنهططا أخطططاء فادحططة  (تعامططل الخطططاء المرتبطططة بطريقططة  « »Fetal  Errors.(

» وذلططك نسططبًةdraconian error handling«اشتهر مفهوم توقف المعالجة عنططد أول خطططأ بالسططم 

ولططو صططغيرة نسططبًيا لقوانينططهDracoإلى القائد الغريقي  ة تجططاوزات  . الذي شَرع عقوبة الموت لّيطط ( )

،  اعتبرت أَن جميع المستندات التي ُتخَدم بنوعXML بمفردات HTML صياغة W3Cفعندما أعادت 

MIME الجديططد application/xhtml+xml ستخضططع إلى سياسططة draconian error handling،

نسططيان وسططم الغلق XHTMLفلططو كططان هنالططك خطططٌأ مططا في أسططلوب صططياغة صططفحة   –</head>أو 

–تداخل غير صحيح للوسوم على سبيل المثال فلن يكون لمتصفح الويب خياٌر إل إيقططاف معالجططة

.الصفحة وإظهار رسالة خطأ إلى المستخدم النهائي
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لم تكن هذه الفكرة شائعًة على نطاٍق واسع، لن النسبة الُمقَدرة للخطاء في صفحات الططويب

%، هذا يعني أن رسائل الخطأ سُتعَرض على المستخدم طوال الوقت، ولقلة المططيزات الططتي99هي 

، لكن هططذا لapplication/xhtml+xml، فقرر مطورو الططويب تجاهططل 1.1 و XHTML 1.0توفرها 

 أعطى مطططوري الططويبXHTML 1.0 من معيططار C بالكليططة، لن الملحططق XHTMLيعططني أنهم تجططاهلوا 

اكتب شطططططيًئا يشطططططبه بنيطططططة  «ثغطططططرًة يمكنهم اسطططططتعمالها  :XHTML لكن خِدمطططططه بنطططططوع ،MIMEالقطططططديم 

text/html حططَدثوا صططفحاتهم إلى بنيططة »، وهذا ما فعله اللف من مطوري الططويب، إذ  » «XHTML

.text/html القديم MIMEلكن بقيت تلك الصفحات ُمخَدمة بنوع 

doctype، فيبطططدؤون بنطططوع المسطططتند XHTMLولليطططوم، مطططا تطططزال تعلن مليين الصطططفحات أنهطططا 

 في أول سططططر، ويسطططتعملون أحرفًطططا صطططغيرًة لسطططماء الوسطططوم، ويسطططتعملونXHTMLالخطططاص بلغطططة 

ا مططائًل بعططد العناصططر الفارغططة مثططل  >/br<علمات القتبططاس حططول قيم الخاصططيات، ويضططيفون خطًطط

 الجديطططططططططططططططدMIME لكن قلّطططططططططططططططًة قليلطططططططططططططططًة من تلطططططططططططططططك الصطططططططططططططططفحات ُتخطططططططططططططططَدم بنطططططططططططططططوع >/hr<و 

application/xhtml+xml الططذي سططُيفِعل عططدم التسططاهل في الخطططاء الخططاص بلغططة ،XMLة . فأّيطط

بغض النظططر عن نططوع المسططتند text/html القديم MIMEصفحة ُتخَدم بنوع   ) –doctypeأو بنيططة (

ر  ر باسطططتعمال ُمفسطططِ ةHTML–الوسطططوم سُتفسطططَ  الُمتسطططاهل، وسطططيتم تجاهطططل الخططططاء دون إظهطططار أيّططط

أو أي شخٍص آخر حتى لو كانت الصفحة فيها أخطاٌء تقنية .رسالة، ودون تحذير المستخدم  ( )

XHTMLفتحت  XHTML هططططذه النافططططذة، ولكن 1.0   أغلقتهططططا، والنسططططخة الططططتي لن ُتصططططَدر1.1 

XHTML 2.0استمرت في منهج عدم التسططاهل في الخطططاء، وهططذا هططو السططبب وراء ادعططاء مليين 

أو XHTML 1.1 وأَن حفنة قليلة منهم هي XHTML 1.0الصفحات على أنها   )XHTML 2.0لكن هل ،(

ا؟ تحقطططق من نطططوع XHTMLأنت تسطططتعمل   الطططذيMIME(  إن لم تكن تعطططرف مطططا هطططو نطططوع MIME حقًططط
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MIME)، فمططا لم ُتخططِدم صططفحاتك بنططوع text/htmlتستعمله، فأنا أضمن لطك أنططك مططا زلَت تسططتعمل 

. بالسم فقطXML» هي XHTML«، فإن application/xhtml+xmlالجديد 

رؤية تنافسية. 6
يونيطططو  ورشطططة عمطططل حطططول تطبيقطططات الطططويب والمسطططتندات W3C، أقطططامت 2004/في حزيطططران

، حضطططر هطططذا الجتمطططاع ممثلططون عن مصططنعي ثلثططة متصططفحات، وشطططركات تططططوير الططويب،المجّمعة

 وشططركةMozilla، ومجموعططٌة من الجهططات المهتمططة بمططا في ذلططك منظمططة W3Cوأعضططاٌء آخططرون من 

Opera  Software تططططوير معيطططار :، وأعططططوا رؤيتهم لمسطططتقبل الطططويبHTML  لتضطططمين مطططيزات4 

.جديدة تساعد مطوري تطبيقات الويب الحديثة

:تمِثل المبادئ السبعة التية ما نعتقد أنها أهم المتطلبات اللزمة لهذا العمل

- التوافقية مع الصدارات القديمة، ومسار واضح للهجرة

يجب أن تكون تقنيططات تطبيقططات الططويب مبنيططًة على تقنيططاٍت مألوفططٍة للمطططورين، بمططا

.JavaScript و DOM و CSS و HTMLفي ذلك 

يجب أن ُتطَبق المطططططططيزات الساسطططططططية لتطبيقطططططططات الططططططويب باسطططططططتعمال السطططططططكربتات

، لطططذا يكطططون هنالطططك مسطططاٌر واضطططٌح للهجطططرة نصطططب عيطططنّيIE6وصطططفحات النمطططاط في 

ا .المطورين أّي حٍل ل يمكن أن يستعمل مع المتصفحات ذات الشططعبية الكبططيرة حاليًطط

.دون حاجٍة إلى استعماِل إضافاٍت لن يكون ناجًحا
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- نظام معالجة للخطاء ُمعَرف بدقة

يجب تفصططيل كيفيططة معالجططة الخطططاء إلى درجططة ل تحتططاج المتصططفحات فيهططا إلى

.إنشاء نظام معالجة أخطاء مخصص أو بناء واحٍد مشتٍق من المتصفحات الخرى

- ل يجب عرض الخطاء على المستخدمين

يجب أن ُتحطططِدد المعطططايير السطططلوك اللزم اتباعطططه عنطططد حطططدوث أي نطططوع من الخططططاء،

كمططا في  ) بططدًل من أن يكططونCSS(ويجب أن يكون نظططام معالجططة الخطططاء متسططاهًل 

كما في  ).XML(ظاهًرا للمستخدم وكارثًيا 

- الستعمال العملي

يجب أن ُتطططبَرر إضطططافة كطططل مطططيزة إلى معطططايير تطبيقطططات الطططويب بحطططالت السطططتعمال

:العملي لها، لكن العكس ليس صحيًحا بالضرورة ليسططت كططل حالططة اسططتخدام تتطلب

ل أن تكططون حططالت السططتخدام ذات أسططاٍس في مواقططَع .إنشططاء مططيزة جديططدة وُيفضططَ

.حقيقٍة استخدَم فيها المطورون حًل ليس مثالًيا لللتفاف على القصور في التقنية

- سيبقى استخدام السكربتات قائًما

.لكن يجب البتعاد عنه إذا تططوفرت وسططوم مناسططبة ويجب أن ل تتططدخل السططكربتات

.في طريقة العرض، وأن تكون مستقلًة عن الجهاز المشغل لها
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- يجب تجنب التفريق بين الجهزة

يجب أن يتمكن المطورون من استخدام نفس الميزات الموجودة في نسخة سطططح

.المكتب ونسخة الهواتف المحمولة لنفس المتصفح

- عملية مفتوحة

.اسطططتفاد الطططويب من كونطططه مططططَوًرا في بيئطططة مفتوحطططة وستصطططبح تطبيقطططات الطططويب

ا، ويجب أساسططيًة في المسططتقبل، ويجب أن يكططون تطويرهططا في بيئططٍة مفتوحططٍة أيضططً

.إتاحة القوائم البريدية والرشيفات ومسودات المعايير للجميع

هل يجب على  «ُسِئَل المشاركون في ورشة العمل في استطلٍع للرأي  :W3Cتطوير إضططافات 

 لكي تتحقطططططق متطلبطططططات تططططططويرDOM، وإضطططططافات لسطططططاس CSS و HTMLلوظطططططائف جطططططاهزة في 

(تطبيقطططات الططويب متوسططططة التعقيطططد أم عليهطططا تططططوير واجهطططة برمجيطططة  .APIكاملطططة على مسطططتوى (

هذا القتراح من OS-level(النظام  (؟  (Ian Hickson من ،Opera Software 11)» كططان التصططويت

في الططوقت الططراهن، ل تنططوي ملخص الورشة في W3C ضططد هططذا القططتراح، وكتبت 8إلى   » :W3Cأن 

تطططوير إضططافات إلى  ة مططوارد في العمططل على موضططوع اسططتطلع الططرأي  "تسططتثمر أّيطط :HTML و CSS

». الحاليةW3C"لتطبيقات الويب في مجموعات عمل 

 خيططارينHTML ونمططاذج HTMLوبعد هططذا القططرار، كططان لططدى الشططخاص الططذين اقططترحوا تطططوير 

، وقطططرروا المضطططي قطططدًما في الخيطططار الثطططاني،W3C:فقطططط الستسطططلم، أو إكمطططال عملهم خطططارج إططططار 

يونيو whatwg.orgوسجلوا النطاق  .WHATُولَِدت مجموعة عمل ، 2004/، وفي حزيران
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WHATمجموعة عمل . 7

:سأقتبس من كلمهم؟ WHATما هي مجموعة عمل 

Web(مجموعططططططة عمططططططل تقنيططططططات تطبيقططططططات الططططططويب   Hypertext  Applications

Technology  Working  Groupهي مشططططاركة مفتوحططططة وغططططير رسططططمية لصططططانعي (

.متصططفحات الططويب والطططراف المهتمططة بتطططوير تطبيقططات الططويب تهططدف المجموعططة

إلى تطوير تطبيقططات الططويب، مططع العططزم على إرسططال النتططائج إلى المنظمططات الواضططعة

. المعياريةHTMLللمعايير القياسية، مما سُيشِكل أساًسا للعمل على توسيع 

يأتي تشططكيل هططذا المنتططدى بعططد عططِدة أشططهر من العمططل عططبر رسططائل البريططد اللكططتروني

الخاصة حول المعايير الُمقتَرحة لمثل هذه التقنيات، المططر الططذي نرِكز عليططه الن هطو

 لدعم الميزات التي يطلبها المطورون دون التسبب بمشططاكلHTML 4توسعة نماذج 

ئت هطططذه المجموعطططة للتأكيطططد على أن .تتعلطططق بالتوافقيطططة مطططع المحتطططوى الحطططالي ُأنشطططِ

مسططتقبل تطططوير هططذه المعططايير سططيكون في قائمططٍة بريديططٍة مفتوحططٍة ومؤرشططفٍة يمكن

.للجميع الوصول إليها

، ليسططت دون التسططبب بمشططاكل تتعلططق بالتوافقيططة »الجملة الساسية في الفقططرة السططابقة هي  »

XHTML دون الثغرة التي وفرها الملحططق  )C متوافقططًة مططع (HTML وتتطلب نططوع ،MIME،خططاص بهططا 

 لعدم القدرة على استعمالها إل مع الصفحات الُمخَدمةHTML ليست متوافقًة مع نماذج XFormsو

 تتطلب عططدم التسططاهل في التعامططلXForms، هططذا يعططني أن XHTML الخاص بصفحات MIMEبنوع 

.مع الخطاء
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% من99 ونجعططططل HTMLفبططططدًل من أن نططططرمي مططططا يقططططارب عقططططًدا من الططططزمن من العمططططل على 

ا غططير قابلططة للسططتخدام، قططررت مجموعططة عمططل   أن تنتهجWHATصططفحات الططويب الموجططودة حالًيطط

المتسامحة التي تستعملها المتصفحات .منهًجا آخر توثيق خوارزميات التعامل مع الخطاء  « » :

، لكن لم ُيتِعب أحططٌد نفسططه ويوثططقHTMLكططانت ومططا زالت المتصططفحات متسططاهلًة مططع أخطططاء 

 خوارزميططاٌت خاصططٌة بططه للتعامططل مططع الخطططاء،NCSA Mosaic.آلية التساهل بالضططبط لططدى متصططفح 

Internet أن يقِلده، ثم حطططاول Netscapeوحطططاول   Explorer تقليطططد Netscape ثم حطططاول ،Opera

.، وهّلم جًرا حططتى يومنططا هططذاFirefox تقليد Safari، ثم حاول Internet Explorer تقليد Firefoxو 

.إذ ضيع المطورون آلف الساعات محاولين جعل منتجاتهم متوافقة مع منتجات منافسيهم

 خمسططةWHAT.قد تظن أَن هذا سيأخذ وقًتا طويًل، وأنت محق فقد أخططذ من مجموعططة عمططل 

مطططا عطططدا بعض الحطططالت الخاصطططة جطططًداHTMLكيفيطططة تفسطططير أعطططواٍم من العمطططل للنجطططاح في توثيطططق   )

.والغامضة بطريقٍة متوافقططٍة مططع جميططع المحتططوى الموجططود على الططويب فل يوجططد في الخوارزميططة (

 ويعططرض رسططالة خطططأHTML عن إكمططال تفسططير صططفحة HTMLالنهائية أّية حالة يتوقف فيها مفسر 

.للمستخدم النهائي

 بصططمٍتWHATوفي الفترة الططتي كططانت تجططرى فيهططا الهندسططة العكسططية، كططانت تعمططل مجموعططة 

مي في بططادئ المططر  ا، منهططا معيططاٌر سططُ » الططذي أضططاف بعضWeb Forms 2.0«على أشياٍء أخططرى أيضططً

سطتتعلم المزيططد عن نمططاذج HTMLعناصر التحكم إلى نماذج   )HTML ومسططودةفصططل النمططاذج في .(

َوت مططيزاٍت أخططرى رئيسططيٍة مثططل Web Applications 1.0«معيططار أخططرى باسططم  canvas» الططتي حَطط

:انظر  ) والططدعم الُمضططَمن لتشططغيل الصططوت والفيططديو دون إضططافاتcanvasفصل الرسم عبر عنصر (

).فصل الفيديو(انظر 
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W3Cالعودة إلى . 8

ا، علىWHAT ومجموعطططة عمطططل W3Cلمطططدة تقطططارب السطططنتين ونصطططف، تجطططاهلت   بعضطططهما بعضطططً

 الجديططططدة،HTML كططططانت ترِكز على نمططططاذج الططططويب ومططططيزات WHATالططططرغم من أن مجموعططططة عمططططل 

أكتططوبر، كططانXHTML من 2.0 مشططغولٌة بإصططدار W3Cومجموعططة عمططل  /، لكن بحلططول تشططرين الول

ا أن مجموعططة عمططل  ا كبططيًرا، بينمططا كططانت WHATجلًيطط  تقبططع على شططكلXHTML 2.0 قططد أحططدثت زخمًطط

أكتوبر، أعلن  /مسودة لم يتم تطبيقها من أّي متصفح رئيسي في تشرين الول .Tim Berners-Lee

.HTML لتطوير WHATعمل مجموعة  ستعمل مع W3C– أن W3C–مؤسس 

HTMLأصططططبحت بعض المططططور واضططططحًة بعططططد عططططِدة سططططنوات، من الضططططروري تطططططوير 

–  بما في ذلك وضع علمططاتXMLتطويًرا تدريجًيا، فمحاولة جعل العالم ينتقل إلى 

اقتباس حول قيم الخاصيات وشرطات مائلة في نهاية الوسططوم الفارغططة، ومجططالت

ة أفعططاٍل لسططبٍب رئيسططي هططو عططدم ا، إذ لم يتخططذ المطططورون أّيطط –السططماء لم تجططِد نفًعطط

.شطططكوى المتصطططفحات تحطططركت بعض المجتمعطططات الكبطططيرة وتمتعت بثمطططار النظمطططة

.الُمحَددة بدقة، لكن ليست كلها

. جديطططططدة وعلى النقيض من المجموعطططططةHTMLالخططططططة الن هي إنشطططططاء مجموعطططططة 

السططططابقة، مهمططططة هططططذه المجموعططططة هي عمططططل تطططططويرات وتحسططططينات تدريجيططططة على

HTML ا بططالتوازي على ، وسططيكون لهططا رئيٌس منفصططل وطططاقمXHTML، والعمططل أيضططً

ا لطططططدينا دعٌم قطططططوي لمثطططططل هطططططذهXHTML و HTML.عمطططططٍل آخطططططر وسطططططتعمل على  . معًططططط

.المجموعة من الكثيرين الذين تحدثنا معهم، بما في ذلك صانعي المتصفحات
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5كيف وصلنا إلى  

XForms و HTMLسيكون هنالك أيًضا عمٌل على النماذج، وهو موضططوٌع شططائك، لن 

 شطططائعة للغايطططة، وهنالطططك الكثطططير من التطبيقطططاتHTMLهمطططا لغطططتي نمطططاذج، ونمطططاذج 

Webforms، وفي هططذه الثنططاء، وجططدنا أن اقططتراح XFormsوالسططتخدامات لنمططاذج 

HTML منطقٌي ومقبطططوٌل فالخططططة هي توسطططعة نمطططاذج HTMLلضطططافات إلى نمطططاذج 

. بالحسبانWebformsبأخذ 

 الجديططدة فعلهططا هي إعططادة تسططميةW3Cواحططد من أول الشططياء الططتي قططررت مجموعططة عمططل 

»Web Applications 1.0 إلى » «HTML5ومن هنا بدأت رحلة هذا الكتاب ،. «

حاشية. 9
أكتططططوبر  XHTML مجموعططططَة عمططططِل W3Cأغلقت ،طططط 2009/في تشططططرين الول هططططذه وأصطططدرت 2 

:الفادة لشرح قرارها

مارس XHTML و HTML مجموعات عمل W3Cعندما أعلنت  ، أشرنا2007/ في آذار

 أهمية إرسال إشططارة واضططحةW3C. أدركت XHTML 2أننا سنكمل مراقبة استخدام 

.HTMLإلى المجتمع حول مستقبل 

 على مططر السططنين،XHTMLعلى الططرغم من أننططا نقططدر قيمططة مسططاهمات مجموعططة عمططل 

 السماح بانتهاء مدة عمل المجموعةW3Cوبعد التشاور مع المشاركين، قررت إدارة 

. وعدم تجديدها2009في نهاية 
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5كيف وصلنا إلى  

مراجع إضافية. 10
•The History of the Web مسودة قديمة كتبها ،Ian Hickson

•HTML/History كتبها Michael Smith و ،Henri Sivonenوآخرون ،

•A Brief History of HTML لكاتبها Scott Reynen
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اكتشاف دعم ميزات٢
HTML5
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5اكتشاف دعم ميزات  

كيطططف أسطططتطيع البطططدء باسطططتخدام  «ربمطططا تتسطططاءل  :HTML5إن لم تكن تطططدعمها المتصطططفحات 

 شططيًئا واحططًدا كبططيًرا، وإنمططا هي مجموعططة منHTML5»القديمة؟ لكن السططؤال نفسططه ُمضططِلل، فليسططت 

دعم  » لن هطططذا غطططير منطقي، وإنمطططا يمكنطططكHTML5«المطططيزات المتفرقطططة، فل يمكنطططك الكشطططف عن 

. أو تشغيل الفيديو أو تحديد الموقع الجغرافيcanvasالكشف عن دعم الميزات المتفرقة مثل 

تقنيات الكتشاف. 1
ئ مططا نسططميه  »Document Object Model«عندما ُيحِمل متصفُحك صفحَة ويب، فإنططه ُينشططِ

 الموجططططودة فيHTML)، الطططططذي هطططططو مجموعطططططٌة من الكائنطططططات الطططططتي ُتمِثل عناصطططططر DOM(اختصطططططاًرا 

أي كططل وسططم   بكططائٍن مسططتقلDOM...– ُيمَثل في >span< أو >div< أو >p<–الصفحة، فكططل عنصططر 

).، التي ل ترتبط بعناصر محددةdocument و window(هنالك كائناٌت عامٌة مثل 

 بمجموعطططططٍة من الخاصطططططيات المشطططططتركة، لكن لبعض الكائنطططططاتDOMتتشطططططارك جميطططططع كائنطططططات 

.خاصيات أكثر من بعضها الخر ويكون لدى بعض الكائنات خاصياٌت فريدٌة في المتصفحات الططتي

 لتعططرفDOM؛ لذلك يكون من الكافي عادًة إلقاء نظرة على خصائص شجرة HTML5تدعم ميزات 

.ما هي الميزات المدعومة

هنالك أربُع تقنياٍت أساسية لكتشاف دعم المتصفح لميزٍة معّينة، وهي بالترتيب من البسط

:إلى الكثر تعقيًدا

مثل .1 )، انظططر إلىnavigator أو window(التحقق من وجود خاصية معينة في كائن عام 

.تحديد الموقع الجغرافيقسم 

إنشطططاء عنصطططر، ثم التحقطططق من وجطططود خاصطططية معّينطططة في ذاك العنصطططر، انظطططر إلى قسططططم.2

.Canvasالكشف عن دعم 
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5اكتشاف دعم ميزات  

) معّينططة في ذاك العنصططر، ثم اسططتدعاءmethod(إنشاء عنصر، ثم التحقق من وجود دالططة .3

معرفطططططططة صطططططططيغ.تلطططططططك الدالطططططططة والتحقطططططططق من القيمطططططططة الطططططططتي ُتعيطططططططدها انظطططططططر إلى قسطططططططم 

.الفيديو المدعومة

إنشاُء عنصٍر، وضبُط خاصيٍة فيه إلى قيمٍة معّينة، ثم التحقق من احتفاظ تلك الخاصططية.4

. المدعومة>input<معرفة أنواع حقول .بقيمتها انظر إلى قسم 

2 .Modernizr مكتبة اكتشاف دعم ميزات :HTML5

Modernizr هي مكتبة JavaScript مفتوحة المصدر ُمرَخصٌة برخصططة MITمهمتهططا اكتشططاف 

.، وأنصحك باستعمال آخر إصدار منها دوًماCSS3 و HTML5الدعم للعديد من ميزات 

) صطططططططفحتك كمطططططططا يليheader( في ترويسطططططططة >script<عليطططططططك تضطططططططمينها عطططططططبر عنصطططططططر 

:لكي تستعملها

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Dive Into HTML5</title>
  <script src="modernizr.min.js"></script>
</head>
<body>
  ...
</body>
</html>

ا، فل توجططططططد هنالططططططك دالططططططة Modernizrسططططططتعمل مكتبططططططة   لكي()modernizr_init تلقائيًطططططط

ا اسططططمه  ئ كائنًططططا عامًطططط  يحتطططوي علىModernizr.تسطططتدعيها فعنطططدما ُيشطططَغل السطططكربت، فإنططططه ُينشططططِ

أي  . لكططل مططيزٍة يمكنططه الكشططف عن دعمهططا فعلىFalse أو True(مجموعٍة من الخاصططيات المنطقيططة  (
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5اكتشاف دعم ميزات  

، فطططططإن قيمطططططة الخاصطططططيةcanvasسطططططبيل المثطططططال، إذا كطططططان متصطططططفحك يطططططدعم الرسطططططم عطططططبر عنصطططططر 

Modernizr.canvas سطططتكون trueوإن لم يكن متصطططفحك يطططدعمها، فسطططتكون قيمطططة الخاصطططية ،

Modernizr.canvas مساويًة إلى false.

if (Modernizr.canvas) {

لنرسم بعض الشأكال! //  

} else {

   :( //canvasل يوجد دعٌم لخاصية   

}

canvasالكشف عن دعم الرسم عبر عنصر . 3

لوحٌة نقطيٌة ذات أبعططاٍد معينططة يمكن اسططتخدامها>canvas<العنصر  HTMLُتعِرف  « على أنه 

ا وُيمِثل مسططتطيًل في ».لعططرض المخططططات ورسططومات اللعططاب وغيرهططا من الصططور المرئيططة برمجيًطط

 مجموعططًة منHTML5 لرسططم أي شططيء تريططده فيططه، وُتعططِرف JavaScriptصططفحتك حيث ُتسططتخَدم 

تططدعى  «الطططدوال  )canvas  API لرسطططم الشططكال ) («shapes وتعريطططف المسطططارات ) (pathsوإنشطططاء (

. على العناصرtransformations(التدرجات اللونية وتطبيقات التحويلت  (

، فإذاcanvas للتحقق من دعم المتصفح للعنصر التقنية الثانية للكشف عن الدعمسنستخدم 

 الططذي ُيمِثل عنصططرDOM) فهططذا يعططني أن الكططائن في API( البرمجية canvasدعم متصفحك واجهة 

>canvas< الدالطططططططة  سطططططططيملكgetContext() وإن لم يكن يطططططططدعم متصطططططططفحك واجهطططططططة ،canvas

أ لعنصططر   الخاصططيات العامططة لكططل العناصططر، وليس من>canvas<البرمجيططة، فسططيملك الكططائن الُمنشططَ

.canvasبينها أي شيٍء متعلٍق بتقنية 
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5اكتشاف دعم ميزات  

function supports_canvas() {
  return !!document.createElement('canvas').getContext;
}

 ل حطططول لطططه ول قطططوة، لكن ذاك العنصطططر لن>canvas<تبطططدأ هطططذه الدالطططة عملهطططا بإنشطططاء عنصطططر 

.يرتبط مطلًقا بصفحتك، ولن يراه أحد، وإنما سيبقى عائًما بالذاكرة دون أن يفعل شيًئا

return !!document.createElement('canvas').getContext;

، إذ سطططتكون هطططذه()getContext، فسطططنختبر وجطططود الدالطططة >canvas<وبعطططد إنشطططاء عنصطططر 

. البرمجيةcanvasالدالة موجودًة إذا كان المتصفح يدعم واجهة 

return !!document.createElement('canvas').getContext;

أي(!!)وفي النهايططة، اسططتعملنا علمططة النفي المزدوجططة  ( كي تكططون النتيجططة قيمططًة منطقيططًة 

true أو false.(

return !!document.createElement('canvas').getContext;

،الشططكال البرمجيططة، بمططا في ذلططك canvasتكتشف هذه الدالة الدعم لغلبيططة مكونططات واجهططة 

. لكنهطططططططا ل تكتشطططططططف وجطططططططود المكتبطططططططة الخارجيطططططططةوالتطططططططدرجات اللونيطططططططة والنمطططططططاط، والمسطططططططارات

explorercanvas التي تسططمح باسططتخدام واجهططة canvasالبرمجيططة في الصططدارات القديمططة من 

.Internet Explorerمتصفح 

 للكشططططف عن دعمModernizrوبططططدًل من كتابططططة الدالططططة السططططابقة بنفسططططك، تسططططتطيع اسططططتعمال 

. البرمجيةcanvasواجهة 
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5اكتشاف دعم ميزات  

if (Modernizr.canvas) {

لنرسم بعض الشأكال! //  

} else {

 :( //  canvas  ل يوجد دعم لخاصية 

}

. البرمجيةcanvas textهنالك اختباٌر منفصٌل للتحقق من دعم واجهة 

Canvasالكشف عن دعم النصوص في عنصر . 4

canvas text البرمجيططة، فقططد ل يططدعم واجهططة canvasحتى لو كططان متصططفحك يططدعم واجهططة 

 البرمجيطططة على مطططر الطططزمن، وُأضطططيَفت دوال النصطططوص في فطططترٍةcanvasالبرمجيطططة، فَنَمْت واجهطططة 

 لكن قبطططططل أن يكتمطططططل العمطططططل علىcanvasلحقطططططة، لهطططططذا هنالطططططك بعض المتصطططططفحات الطططططتي تطططططدعم 

.دوال النصوص

، فططإنcanvas للتحقق من دعم المتصفح للعنصر التقنية الثانية للكشف عن الدعمسنستخدم 

 الططذي ُيمِثل عنصططرDOM) فهططذا يعططني أن الكططائن في API( البرمجية canvasدعم متصفحك واجهة 

>canvas< سطططططططيملك الدالطططططططة getContext() وإن لم يكن يطططططططدعم متصطططططططفحك واجهطططططططة ،canvas

أ لعنصططر   الخاصططيات العامططة لكططل العناصططر، وليس من>canvas<البرمجيططة، فسططيملك الكططائن الُمنشططَ

.canvasبينها أي شيٍء متعلٍق بتقنية 

function supports_canvas_text() {
  if (!supports_canvas()) { return false; }
  var dummy_canvas = document.createElement('canvas');
  var context = dummy_canvas.getContext('2d');
  return typeof context.fillText == 'function';
}
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5اكتشاف دعم ميزات  

 باسططططططططططططتخدام الدالططططططططططططةcanvasالعنصططططططططططططر بططططططططططططالتحقق من دعم تبططططططططططططدأ الدالططططططططططططة السططططططططططططابقة 

supports_canvas()الططططتي رأيتهططططا في القسططططم السططططابق، فططططإن لم يكن يططططدعم متصططططفحك واجهططططة 

canvas البرمجية، فهو بالتأكيد لن يدعم إضافة النصوص إلى عناصر canvas.

if (!supports_canvas()) { return false; }

ئ عنصطططر  لوحطططة الرسطططم >canvas<ثم سُننشطططِ ( جديطططد ثم نحطططاول الوصطططول إلى  « »drawing

context ومن المؤكطططد أن مطططا سطططبق سطططيعمل دون مشطططاكل لن الدالطططة ،(supports_canvas()قطططد 

.canvas في جميع عناصر ()getContextتحققت من وجود الدالة 

  var dummy_canvas = document.createElement('canvas');
  var context = dummy_canvas.getContext('2d');

، فططإذا كططانت تملكهططا،()fillTextوفي النهايططة، سططنتحقق إذا كططان لططدى لوحططة الرسططم الدالططة 

.canvasفهنالك دعٌم للنصوص في 

  return typeof context.fillText == 'function'; 

 للكشططططف عن دعمModernizrوبططططدًل من كتابططططة الدالططططة السططططابقة بنفسططططك، تسططططتطيع اسططططتعمال 

. البرمجيةcanvas textواجهة 

if (Modernizr.canvastext) {

لنضع بعض النصوص! //  

} else {

 :( //  canvas  ل يوجد دعم لكتابة النصوص في عناصر 

}
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الكشف عن دعم الفيديو. 5
 لتضططمين مقططاطع الفيططديو في صططفحات الطويب،>video< عنصططًرا جديططًدا هطو HTML5أضافت 

كططططططان تضططططططمين الفيططططططديو في السططططططابق من المسططططططتحيلت دون اسططططططتخدام إضططططططافات خارجيططططططة مثل

Apple QuickTime® أو Adobe Flash®.

 لُيستعَمل دون الحاجة إلى أّية سططكربتات للكشططف عن الططدعم، فيمكنططك>video<ُصِمَم عنصر 

 أحططدهاHTML5 videoتحديططد عططِدة مسططارات لمقططاطع الفيططديو، وسططتختار المتصططفحات الططتي تططدعم 

.بناًء على الصيغ التي تدعمها

ا لكنططك تسططتطيع>video< سططتتجاهل وسططم HTML5 videoالمتصفحات التي ل تططدعم  . تمامًطط

Kroc.اسطططتخدام ذلطططك لصطططالحك بإخبارهطططا أن ُتشطططِغل المقططططع باسطططتخدام إضطططافة خارجيطططة بطططرَمج 

Camen حًل اسمه Video for  Everybody! الذي يسططتخدم دعم الفيططديو في HTML5،عنططد تططوفره 

. في المتصططفحات القديمططة ل يسططتعمل هططذا الحططلFlash أو QuickTimeلكنه سيعود إلى اسططتخدام 

JavaScriptمطلًقا، ويعمل نظرًيا على أي متصفح، بما في ذلك متصفحات الهواتف المحمولة .

إذا أردت القيططططام بططططأكثر من مجططططرد وضططططع الفيططططديو في صططططفحتك وتشططططغيله، فسططططتحتاج إلى

. فططإذا كططان متصططفحكالتقنيططة الثانيططة للتحقططق من دعم الفيططديو، نسططتخدم JavaScriptاسططتخدام 

 سططيملك>video< الططذي سُينشططئه المتصططفح لتمثيططل عنصططر DOM، فططإن كططائن HTML5 videoيططدعم 

أDOM، فإن كططائن HTML5 video. وإن لم يكن يدعم متصفحك ()canPlayTypeالخاصية   الُمنشططَ

. سطططيملك الخاصطططيات العامطططة لي عنصطططر يمكنطططك التحقطططق من دعم الفيطططديو عطططبر>video<لعنصطططر 

:هذه الدالة
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function supports_video() {
  return !!document.createElement('video').canPlayType;
}

 للكشططططف عن دعمModernizrوبططططدًل من كتابططططة الدالططططة السططططابقة بنفسططططك، تسططططتطيع اسططططتعمال 

HTML5 video.

if (Modernizr.video) {

لنشغل مقاطع الفيديو! //  

} else {

ل يوجد دعم للفيديو :( //  
 بدلل منه //  Flash أو QuickTimeربما علينا استخدام 

}

في  – حًل آخططر يسططتعمل تقنيططات الكشططف السططابقة لتحويططلالفصططل الخططاص بالفيططديو–سأشططرح 

، وذلططططك لتشططططغيل الفيططططديو علىFlash إلى مشططططغلت فيططططديو مبنيططططة على تقنيططططة >video<عناصططططر 

.HTML5 videoالمتصفحات التي ل تدعم 

هنالك اختبططاٌر منفصططٌل للتحقططق من صططيغ الفيططديو الططتي يمكن للمتصططفح تشططغيلها، مشططروٌح في

.الفقرة التية

صيغ الفيديو. 6
ِل اللغططات المكتوبططة، فقططد تحتططوي صططحيفة إنكليزيططة على المعلومططات ُل صططيغ الفيططديو كَمثَطط َمثَطط

نفسها التي تحتويها صحيفة عربية، لكن إن كنت تجيد قراءة اللغة العربية فقططط، فسططتكون إحططدى

اللغططة الططتي ُكِتَب »تلك الصحيفتين مفيدًة لك ولتشغيل مقطططع فيططديو، يجب أن يفهم المتصططفح  » .

.فيها هذا المقطع
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بالمرمططاز  اللغططة الططتي تكتب فيهططا مقططاطع الفيططديو  (تسططمى  « » « »codecالططذي هططو الخوارزميططة (

) مقطططع الفيططديو إلى سلسططلة من البتططات، وهنالططك عططِدة مرمططازات، لكنencode(المستخدمة لترمططيز 

أيهططا تسططتعمل؟ في الواقططع، من المؤسططف أن المتصططفحات لم تتوافططق على مرمططاز معّين، لكنهم قللططوا

، لكنططه بسططبب بططراءة الخططتراع )الخيططارات إلى خيططارين فقططط أحططدهما احتكططاري وكططان يكلططف مططاًل  ) .

ا في مشططغلت iPhone وفي Safariيعمل في متصفح  وهو يعمططل أيضططً  )Flashإن كنت ستسططتعمل 

Videoحًل مثطططل   for  Everybody!أمطططا المرمطططاز الخطططر فهطططو مجطططاني ويعمطططل على المتصطططفحات .(

.Firefox و Chromiumمفتوحة المصدر مثل 

HTML5. وإذا كططان متصططفحك يططدعم لمعرفة صططيغ الفيططديو المدعومة الثالثةالتقنية نستخدم 

video فططططإن كططططائن ،DOM الططططذي سُينشططططئه المتصططططفح لتمثيططططل عنصططططر >video<سططططيملك الخاصططططية 

canPlayType()ستخبرك الطريقة التية إذا كان يدعم متصفُحك صيغَة فيديو معينة . .

تتحقق هذه الدالة من دعم الصططيغة المحميططة بحقططوق بططراءة الخططتراع والمدعومططة من أجهططزة

Mac و iPhone.

function supports_h264_baseline_video() {
  if (!supports_video()) { return false; }
  var v = document.createElement("video");
  return v.canPlayType('video/mp4; codecs="avc1.42E01E, 
mp4a.40.2"');
}

، وذلططططك في المتصططططفحHTML5تشططططغيل الفيططططديو عططططبر التحقق من دعم بططططتبططططدأ هططططذه الدالططططة 

. الطططططتي رأيتهطططططا في القسطططططم السطططططابق فطططططإن لم يكن يطططططدعم()supports_videoباسطططططتخدام الدالطططططة 

.، فهو بالتأكيد لن يدعم أّية صيغة من صيغ الفيديوHTML5 videoمتصفحك 
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  if (!supports_video()) { return false; }

لكن دون أن تضيفه إلى الصفحة، أي أنه لن يكون مرئًيا>video<ثم سُتنِشئ الدالُة عنصَر   ( )

()supports_video، من المؤكد وجود هذه الدالة لن الدالة ()canPlayTypeوتستدعي الدالة 

.تحققت منها في الخطوة السابقة

  var v = document.createElement("video");

صططططيغة الفيطططططديو هي مجموعطططططة من عطططططِدة أشططططياء، فبكلٍم تقطططططني، أنت تسطططططأل »في الواقطططططع،  »

 في حاويططةAAC LC مططع صططوت Baseline  بنمطH.264المتصططفح إن كططان يسططتطيع تشططغيل فيططديو 

MPEG-4 سنشرح ما يعنيه ما سبق بالتفصيل في ).فصل الفيديو( 

  return v.canPlayType('video/mp4; codecs="avc1.42E01E, 
mp4a.40.2"');

، وإنمططا سططتعيد سلسططلًة نصططيًة آخططذًةfalse أو true القيمططة ()canPlayTypeلن ُتعيططد الدالططة 

:بالحسبان الطبيعة الُمعَقدة لصيغ الفيديو

•»probablyإذا كان المتصفح واثًقا أنه يستطيع تشغيل هذه الصيغة «

•»maybeإن ظن المتصفح أنه يستطيع تشغيل هذه الصيغة «

سلسلة نصية فارغة إن كان المتصفُح متأكًدا أنه لن يستطيع تشغيل هذه الصيغة•  ( ) «»

وغطططير محميططططة بطططبراءةWebMفي النهايططططة،  ( هي صطططيغة فيططططديو جديططططدة ومفتوحططططة المصططططدر 

 Chrome)اخططططتراع ُدِعَمت في الصططططدارات الجديططططدة من المتصططططفحات الحديثططططة، بمططططا في ذلططططك 

.WebM. ويمكنك استخدام التقنية السابقة نفسها لكتشاف دعم صيغة Opera، و Firefoxو 
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function supports_webm_video() {
  if (!supports_video()) { return false; }
  var v = document.createElement("video");
  return v.canPlayType('video/webm; codecs="vp9, vorbis"');
}

الصططدار Modernizrبططدًل من كتابططة هططذه الدالططة بنفسططك، يمكنططك اسططتعمال  ) أو مططا بعططده1.5( 

.HTML5لكتشاف الدعم لمختلف صيغ الفيديو في 

if (Modernizr.video) {

لنشغل مقاطع الفيديو! لكن ما صيغتها؟ //  

  if (Modernizr.video.webm) {

 //    WebMلنجرب 

  } else if (Modernizr.video.h264){

     //MP4 في حاوية H.264 video + AAC audioلنجرب 

  }
}

التخزين المحلي. 7
 لمواقع الويب طريقًة لتخزين المعلومططات على حاسططوبك ثم اسططتعادتهاالتخزين المحلييوفر 

الكعكات  (لحًقا؛ مفهوم التخزين المحلي مشابٌه لمفهوم  « »cookiesلكنه مصمٌم لكميِة معلومططاٍت ، (

ُلها المتصططفح إلى خططادوم الططويب في كططل مططرة يطلب فيهططا أكبر، فالكعكات محدودة المسططاحة، وُيرسططِ

ا أطططول ويسططتهلك بيانططات التراسططل أمططا تخططزين  مما يأخذ وقًتطط ).صفحة جديدة  )HTML5فهططو يبقى 

. بعد أن يتم تحميل الصفحةJavaScriptفي حاسوبك، وتستطيع مواقع الويب الوصول إليه عبر 
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؟ ولماذا وضعوه في معيار منفصل؟HTML5 هل التخزين المحلي هو جزٌء من :س
، التخططزين المحلي هططو جطزٌء من :ج نعم » الجططواب المختصطر هططو  »HTML5أمططا الجططواب الطططول فهططو أن التخطزين .

 الرئيسططي، لكنططه أصططبح معيططاًرا منفصططًل بسططبب شططكوى بعض الشططخاص فيHTML5المحلي كططان جططزًءا من معيططار 
. أصبحت كبيرة جًدا حتى لو كان ذلك يشبه تقسيم شطططيرة إلى قطططع صطغيرةHTML5 أن HTML5مجموعة عمل 

.لتقليل كمية الحريرات التي تتناولها  أهًل بك في العالم العجيب للمعايير القياسية |-:

 للتحقططق من دعم المتصططفح للتخططزين المحلي، فططإنالتقنية الولى لكتشاف الططدعمسنستخدم 

window في كطططائن localStorageَدَعم متصطططفحك التخطططزين المحلي، فسطططتكون هنالطططك خاصطططية 

localStorage.العطططططام وإن لم يكن يطططططدعم متصطططططفحك التخطططططزين المحلي، فلن تكطططططون الخاصطططططية 

، سيسططبب هططذا الخيططار حططدوث اسططتثناءFirefox.معَرفططًة وبسططبب عِلة في الصططدارات القديمطططة من 

)exception إن كططططططططانت الكعكططططططططات ) (cookiesُمعَطلططططططططًة، لططططططططذلك وضططططططططعنا الختبططططططططار في عبططططططططارة (

try..catch.

function supports_local_storage() {
  try {
    return 'localStorage' in window && window['localStorage'] !
== null;
  } catch(e){
    return false;
  }
}

الصططدار Modernizrبططدًل من كتابططة هططذه الدالططة بنفسططك، يمكنططك اسططتعمال  ) أو مططا بعططده1.1( 

.لكتشاف الدعم للتخزين المحلي
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if (Modernizr.localstorage) {

window.localStorage  // !متوفرة 

} else {

ل يوجد دعم للتخزين المحلي :( //  
   أو مكتبة أخرى //Gearsربما تجرب 

}

Modernizr حساسططططططططططة لحالططططططططططة الحططططططططططرف، إذ تُططططططططططدعى خاصططططططططططية JavaScriptلحططططططططططظ أَن 

»localstorage أمططا خاصططية ، جميعهططا بططأحرٍف صططغيرة  ( ) «DOM فهي window.localStorage

). كبيرS(حرف 

؟ هل يستطيع أحٌد قراءتها؟HTML5 ما مدى أمان قاعدة بيانات التخزين المحلي في :س
أو حططتى تعططديل البيانططات الموجططودة في:ج ) أي شططخص لديططه وصططوٌل فيزيططائٌي لحاسططوبك قططد يسططتطيع عططرض  )

. ويسططتطيع أي موقططع ويب قططراءة وتخططزين القيم الخاصططة بططه، لكن لHTML5قاعططدة بيانططات التخطزين المحلي في 
.same-origin restrictionيستطيع الوصول إلى القيم التي خَزَنتها المواقع الخرى، وهذا يسمى 

8 .Web Workers

Webتططوفر مططيزة   Workers طريقططًة قياسططيًة لتشططغيل JavaScriptفي الخلفيططة، إذ تسططتطيع 

خيطططوط  (تشطططغيل عطططِدة  « »threadsتطططذكر طريقطططة تشطططغيل ا  ( الطططتي تعمطططل في الطططوقت نفسطططه تقريًبططط (

، تسططتطيع تلططك الخيططوط الططتي تعمططل في الخلفيططة أن ا في آٍن واحططد )الحاسططوب لعططِدة تطبيقططات مًعطط

 فيالتخططزين المحليتجري عمليات حسابية معقدة، أو أن تجططري طلبيططات شطبكّية، أو أن تصططل إلى 

.أثناء استجابة صفحة الويب إلى تفاعل المستخدم معها
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Web لمعرفطططة إن كطططان المتصطططفح يطططدعم واجهطططة طريقطططة الكتشطططاف الولىنسطططتعمل   Worker

َدت الخاصطططططية  ، وإن لم يكن يطططططدعمwindow في الكطططططائن العطططططام Workerالبرمجيطططططة، وذلططططك إن ُوجِططططط

. غير معرفةWorker البرمجية، فستكون خاصية Web Workerمتصفحك واجهة 

function supports_web_workers() {
  return !!window.Worker;
}

الصططدار Modernizrبططدًل من كتابططة هططذه الدالططة بنفسططك، يمكنططك اسططتعمال  ) أو مططا بعططده1.1( 

. البرمجيةWeb Workersلكتشاف الدعم لواجهة 

if (Modernizr.webworkers) {

window.Worker  // !متوفرة 

} else {

 :( //  Web Workersل يوجد دعم لواجهة 
   أو مكتبة أخرى //Gearsربما تجرب 

}

Modernizr حساسططططططططططة لحالططططططططططة الحططططططططططرف، إذ تُططططططططططدعى خاصططططططططططية JavaScriptلحططططططططططظ أَن 

»webworkers أمططا خاصططية ، جميعهططا بططأحرٍف صططغيرة  ( ) «DOM فهي window.Worker حططرف  )W

). Workerكبير في 

تطبيقات الويب دون اتصال. 9
:يمكن ببساطة قراءة صفحات الويب الثابتططة دون اتصططال اتصططل إلى النططترنت، حِمل صططفحة

يمكنططك (الططويب، اقطططع اتصططالك بططالنترنت، ثم سططافر إلى بلططٍد آخططر، واقططرأ الصططفحة في وقت فراغططك 

 أوGmail).تخطي خطططوة السططفر إلى بلططٍد آخططر لتوفططير الططوقت لكن مططاذا عن تطبيقططات الططويب مثططل 
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Google  Docs ؟ الفضطططل يعطططود إلىHTML5 وليس فقطططط ) من بنطططاءGoogle(، الطططتي ُتمِكن الجميطططع 

.تطبيقات ويب تعمل دون اتصال

 كتطبيقات تعمل بوجططود اتصططال بططالنترنت، ففيتطبيقات الويب التي تعمل دون اتصالتبدأ 

أول مططرة تططزور فيهططا تطططبيق ويب يططدعم العمططل دون اتصططال، فسططيخبر الخططادوُم متصططفَحك مططا هي

:الملفطططات الطططتي يحتطططاج لهطططا كي يعمطططل دون اتصطططال قطططد تكطططون هطططذه الملفطططات من أي نطططوع صطططفحات .

HTML أو ،JavaScriptأو الصططور أو حططتى مقططاطع الفيططديو وبعططد أن يططنِزل متصططفحك كططل الملفططات ،.

الضطططرورية ستسطططتطيع إعطططادة زيطططارة موقطططع الطططويب حطططتى لطططو لم تكن متصطططًل بطططالنترنت، وسطططيلحظ

.متصطططفحك أَنك غطططير متصطططل وسيسطططتعمل الملفطططات الطططتي نزلهطططا من قبطططل وعنطططدما تتصطططل مجطططدًدا

.بالنترنت، فيمكن رفع أّية تعديلت أجريتها على خادوم الويب البعيد

 لمعرفططة إن كططان المتصططفح يططدعم تشططغيل تطبيقططات الططويبطريقططة الكتشططاف الولىنسططتعمل 

َدت الخاصططية  ، وإن لمwindow في الكططائن العططام applicationCacheدون اتصططال، وذلططك إن ُوجِطط

يكن يططططططططططدعم متصططططططططططفحك تشططططططططططغيل تطبيقططططططططططات الططططططططططويب دون اتصططططططططططال، فسططططططططططتكون خاصططططططططططية

applicationCacheغططير معرفططة؛ يمكنططك التحقططق من دعم تشططغيل تطبيقططات الططويب دون اتصططال 

:مع هذه الدالة

function supports_offline() {
  return !!window.applicationCache;
}

الصططدار Modernizrبططدًل من كتابططة هططذه الدالططة بنفسططك، يمكنططك اسططتعمال  ) أو مططا بعططده1.1( 

.لكتشاف الدعم لتشغيل تطبيقات الويب دون اتصال
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if (Modernizr.applicationcache) {

window.applicationCache  // !متوفرة 

} else {

ل يوجد دعم للتطبيقات دون اتصال :( //  
   أو مكتبة أخرى //Gearsربما تجرب 

}

Modernizr حساسططططططططططة لحالططططططططططة الحططططططططططرف، إذ تُططططططططططدعى خاصططططططططططية JavaScriptلحططططططططططظ أَن 

»applicationcache أمطططططططططططططططططا خاصطططططططططططططططططية ، جميعهطططططططططططططططططا بطططططططططططططططططأحرٍف صطططططططططططططططططغيرة  ( ) «DOMفهي 

window.applicationCache حرف  )C كبير في Cache.(

تحديد الموقع الجغرافي. 10
ا مشططاركة اختيارًيطط )يفيططد تحديططد الموقططع الجغططرافي في معرفططة أين أنت في هططذا الكططوكب و  )

:تلك المعلومات مع الشخاص الذين تثق بهم، هنالططك أكططثر من طريقططة لمعرفططة أين أنت عططبر عنططوان

IP أو عبر اتصال شبكتك اللسلكية، أو أّي برج تغطية خلويططة تتصططل منططه، أو عططبر عتططاد ،GPSالططذي 

.يحسب إحداثيات موقعك الحالي عبر المعلومات التي ترسلها القمار الصطناعية في السماء

؟ ولماذا تتحدث عنه إًذا؟HTML5 هل تحديد الموقع الجغرافي جزٌء من :س
. الجديدة لكن إذا ابتغينا الدقة،HTML5 لقد أضيف دعم تحديد الموقع الجغرافي من المتصفحات مع ميزات :ج

وَفر معيططار تحديططد الموقططع الجغططرافي من  ، الططتي هي مجموعططة عمططل منفصططلة عنGeolocationمجموعططة عمططل يُطط
، لكننا سنتحدث عن تحديد الموقع الجغرافي في هذا الكتاب على أّية حال، لنه جزٌء منHTML5مجموعة عمل 

.التطوير الذي يحدث في الويب في الوقت الراهن
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 لمعرفطططة إن كطططان المتصطططفح يطططدعم واجهطططة تحديطططد الموقطططعطريقطططة الكتشطططاف الولىنسطططتعمل 

، وإنnavigator في الكائن العططام geolocationالجغرافي البرمجية، وذلك إن ُوِجَدت الخاصية 

. غططير معَرفططٍةgeolocationلم يكن يدعم متصفحك تحديد الموقططع الجغططرافي، فسططتكون خاصططية 

:يمكنك التحقق من دعم تحديد الموقع الجغرافي مع هذه الدالة

function supports_geolocation() {
  return !!navigator.geolocation;
}

 لكتشططاف الططدعم لتحديططدModernizrبططدًل من كتابططة هططذه الدالططة بنفسططك، يمكنططك اسططتعمال 

.الموقع الجغرافي

if (Modernizr.geolocation) {

لنكتشف أين أنت الن! //  

} else {

ل يوجد دعم لتحديد الموقع الجغرافي :( //  
   أو مكتبة أخرى //Gearsربما تجرب 

}

ا، فل تيططأس فهنالططك .إن لم يدعم متصفحك واجهة تحديد الموقع الجغرافي البرمجيططة داخلًيطط

Gears التي هي إضافة مفتوحة المصدر للمتصفحات من Google التي تعمططل على وينططدوز و Mac

OS X أعلنت ( وليُنكس والهواتف العاملططة بنظططاَمي وينططدوز وأندرويططدGoogleأخططيًرا إيقططاف تططوير 

).هذه المكتبططة إذ تططوفر مططيزاٍت للمتصططفحات القديمططة الططتي ل تططدعم الشططياء الجديططدة الططتي تحططدثنا

 هي تحديطططد الموقططع الجغططرافي، لكنهطططاGears.عنهطططا في هطططذا الفصططل إحطططدى المطططيزات الططتي توفرهطططا 

. البرمجية، لكنها تخدم نفس الغرضnavigator.geolocationليست مطابقة لواجهة 
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 بالتفصطططيل كيفيطططة اسطططتخدام مختلطططفالفصطططل الخطططاص بتحديطططد الموقطططع الجغطططرافيسيشطططرح 

.الواجهات البرمجية السابقة

أنواع الدخال في النماذج. 11
ئ عنصططر   ثم أضططف بعض عناصر>form<أنت تعططرف الكثططير عن نمططاذج الططويب، صططحيح؟ أنشططِ

>input type="text"< إليه وربما عنصر >input type="password"<ثم أنِه النمططوذج بططزر ،

>input type="submit"<.

ا من أنططواعHTML5حسططًنا، ذلططك جططزٌء يسططيٌر من النمططاذج، إذ أضططافت   حططوالي ثلثططة عشططر نوًعطط

.المدخلت التي يمكنك استعمالها في نماذجك

1.>input type="search"< لحقول البحث

2.>input type="number"< لدخال الرقام

3.>input type="range"< للمزلج )sliderلتحديد مجال من العداد (

4.>input type="color"<لختيار اللوان 

5.>input type="tel"< لرقام الهواتف

6.>input type="url"<لعناوين الويب 

7.>input type="email"< لعناوين البريد اللكتروني

8.>input type="date"< التقويم لختيار التاريخ

9.>input type="month"< للشهر

10.>input type="week"< للسابيع
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11.>input type="time"< للوقت والتاريخ

12.>input type="datetime"< لتحديد الوقت والتاريخ بدقة

13.>input type="datetime-local"<للوقت والتاريخ المحليين 

. لكتشططططاف أنططططواع الحقططططول المدعومططططة في النمططططاذج في البدايططططةالتقنيططططة الرابعةسنسططططتخدم 

ئ عنصططططططر   في الططططططذاكرة، وسططططططيكون نططططططوع الحقططططططل الفتراضططططططي لجميططططططع عناصر>input<سننشططططططِ

>input< هو "text"وسيتضح لك لماذا هذا مهٌم جًدا ،.

  var i = document.createElement("input");

 إلى نوع حقل الدخططال الططذي تريططد معرفططة إن>input< في عنصر typeثم سنضبط خاصية 

.كان مدعوًما أم ل

  i.setAttribute("type", "color");

 بالقيمططة الططتيtypeإن كان يططدعم متصططفحك نططوع حقططل الدخططال المعين، فسططتحتفظ خاصططية 

ضططبطتها، أمططا إن لم يكن يططدعم متصططفحك نططوع الحقططل المعّين، فسططيتجاهل القيمططة الططتي ضططبطتها

."text" مساويًة إلى typeوستبقى قيمة الخاصية 

  return i.type !== "text"

 لكتشاف الدعم لجميعModernizr دالة منفصلة يدوًيا، تستطيع استخدام 13بدًل من كتابة 

.HTML5أنواع حقول الدخال الُمعَرفة في 

 وحيد لكي تكتشططف مططا هي أنططواع حقططول>input< استخدام عنصر Modernizrُتعيد مكتبة 

 يحتططوي علىModernizr.inputtypes باسططم hash.الدخال المدعومة ثم تبني جدوًل من نططوع 
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خاصيات 13 أي 13) وHTML5 في type( مفتاح   إذا كان الحقل مدعوًما، أوtrue( قيمة منطقية 

falseإن لم يكن كذلك .(

if (!Modernizr.inputtypes.date) {

> :( //  "input type="dateل يوجد دعم لحقل <
   //jQueryUI أو Dojoربما تستعمل مكتبة 

}

النص البديل. 12
 بعض الضطططافات الصطططغيرةHTML5، تضطططمنت أنطططواع حقطططول الدخطططال الجديطططدةبالضطططافة إلى 

.) في حقل الدخالplaceholder(نص بديل .للنماذج أحدها هو إمكانية وضع 

ُيعَرض النص البديل في حقططل الدخططال طالمططا كططان الحقططل فارًغططا، وبمجططرد أن تكتب شططيًئا في

 يمكنك النظر إليها إننماذجالفصل .الحقل فسيختفي ذاك النص البديل هنالك لقطات للشاشة في 

.واجهت صعوبًة في تخيله

 للتحقططق من دعم المتصططفح للنص البططديل فيلكشططف عن الططدعمالثانيططة لتقنيططة السنسططتخدم 

 الذي ُيمِثل عنصرDOMحقول الدخال، فإن دعم متصفحك النص البديل فهذا يعني أن الكائن في 

>input< سيملك الخاصية placeholder حتى لططو لم تضططع خاصططية  )placeholderفي شططيفرة 

HTMLأ لعنصر )، وإن لم يكن يططططططططططدعم متصططططططططططفحك النص البططططططططططديل، فلن يملططططططططططك الكططططططططططائن الُمنشططططططططططَ

>input< الخاصية placeholder.

function supports_input_placeholder() {
  var i = document.createElement('input');
  return 'placeholder' in i;
}
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الصططدار Modernizrبططدًل من كتابططة هططذه الدالططة بنفسططك، يمكنططك اسططتعمال  ) أو مططا بعططده1.1( 

.لكتشاف الدعم للنص البديل في حقول الدخال

if (Modernizr.input.placeholder) {

يمكنك استعمال النص البديل في حقول الدخال! //  

} else {

ل يوجد دعم للنص البديل :( //  
  استعمل سكربت لفعل ذلك //

}

التركيز التلقائي على النماذج. 13
) على حقل من حقول الدخال في نمططاذجfocus( للتركيز JavaScriptتستعمل مواقع الويب 

ا Google.الويب على سبيل المثال، الصفحة الرئيسية لمحرك البحث  )auto-focus( سططُترِكز تلقائيًطط

على حقل البحث كي تستطيع كتابة ما الذي تريد البحث عنططه مباشططرًة دون الحاجططة إلى النقططر على

حقل الدخال، ربما هذا ملئٌم للكثيرين، لكنه مزعٌج للمستخدمين المتقدمين أو لولي الحتياجات

) متوقًعا أن ُتمِرر إلى السفل، فلن يتم ذلك، لوجطططودspace(الخاصة، فإن ضغطت على زر المسافة 

، وإن ركططزت وسُتكتب مسططافة فارغططة في حقططل الدخططال بططدًل من التمريططر )المؤشر في حقل إدخال  )

على حقططل إدخططال مختلططف في أثنططاء تحميططل الصططفحة، فسططيحرك سططكربت التركططيز التلقططائي التركططيز

.إلى الحقل الُمحَدد بعد إكمال تحميل الصفحة، مما يؤدي إلى كتابتك في المكان الخطأ

، فمن الصططعب التعامططل مططع جميططع الحططالت،JavaScriptولن التركططيز التلقططائي كططان ُينَفذ عططبر 

!وليس هنالك ملجٌأ من التركيز التلقائي على الحقول لَِمن ل يريد ذلك
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. في جميططع عناصططر نمططاذج الططويبautofocusخاصططية  HTML5ولحططل هططذه المشططكلة، قططَدَمت 

.ووظيفططة هططذه الخاصططية واضططحٌة من اسططمها نقططل التركططيز إلى حقططل إدخططال معين ولنهططا شططيفرة :

HTMLبدًل من كونها سكربت، فإن سلوكها سيكون متناغًما ومتماثًل في كل مواقع الططويب، ويمكن 

أو مططططوري الضطططافات توفطططير طريقطططة لكي ُيعِطل المسطططتخدمون إمكانيطططة )لصطططانعي المتصطططفحات  )

.التركيز التلقائي

 للتحقططق من دعم المتصططفح للتركططيز التلقططائي فيلكشف عن الدعمالثانية لتقنية السنستخدم 

 الططذي ُيمِثلDOMحقططول الدخططال، فططإن َدَعَم متصططفُحك التركططيَز التلقططائي فهططذا يعططني أن الكططائن في 

حتى لو لم تضع خاصية autofocus سيملك الخاصية >input<عنصر   )autofocusفي شططيفرة 

HTMLأ لعنصر )، وإن لم يكن يطططططططدعم متصطططططططفحك التركطططططططيز التلقطططططططائي، فلن يملطططططططك الكطططططططائن الُمنشطططططططَ

>input< الخاصية autofocusيمكنك اكتشاف دعم التركيز التلقائي عبر هذه الدالة : .

function supports_input_autofocus() {
  var i = document.createElement('input');
  return 'autofocus' in i;
}

الصططدار Modernizrبططدًل من كتابططة هططذه الدالططة بنفسططك، يمكنططك اسططتعمال  ) أو مططا بعططده1.1( 

.لكتشاف الدعم للتركيز التلقائي في حقول الدخال

if (Modernizr.input.autofocus) {

التركيز التلقائي يعمل! //  

} else {

التركيز التلقائي غير مدعوم :( //  
استعمل سكربت لفعل ذلك //  

}
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البيانات الوصفية. 14
ة معنويطططة لصطططفحاتMicrodata( البيانطططات الوصطططفية ) هي الطريقطططة القياسطططية لتوفطططير هيكلّيططط

.الويب على سبيل المثال، يمكنك استعمال البيانات الوصفية لتصِرح أن صورًة ما مرَخصٌة بإحططدى

، يمكنطططك اسطططتعمال البيانططططات الوصطططفيةالفصطططل العاشر.رخص المشططططاع البطططداعي وكمطططا سطططترى في 

أو لضططافات المتصططفحات أو لمحركططات ، فيمكن للمتصططفحات  معلومات عططني –لتوصيف صفحة  – « »

، الططتي هي صططيغة معياريططة لمشططاركة معلومططاتvCardالبحث تحويططل تلططك البيانططات الوصططفية إلى 

.التصال؛ يمكنك أيًضا تعريف أنواع خاصة بك من البيانات الوصفية

تسططتعملها محركططات البحثHTML يتضططمن شططيفرات HTML5معيططار البيانططات الوصططفية في   )

تسططتعملها المتصططفحات بشططكٍل أساسططي ل حططرج فيDOM)بشططكٍل أساسططي ومجموعططة من دوال   .( )

تضطططططمين البيانطططططات الوصطططططفية في صطططططفحات الطططططويب، فهي مجطططططرد خاصطططططيات ذات معطططططنى خطططططاص،

.وسططططتتجاهلها محركططططات البحث الططططتي ل تسططططتطيع تفسططططير البيانططططات الوصططططفية لكن إن كنت تريططططد

، فعليك أن تتحقق أن متصططفحك يططدعم واجهططةDOMالوصول إلى أو تعديل البيانات الوصفية عبر 

).API(البيانات الوصفية البرمجية 

 لمعرفططة إن كططان المتصططفح يططدعم واجهططة البيانططات الوصططفيةطريقططة الكتشططاف الولىنستعمل 

َدت الدالططة  ، وإن لم يكن يططدعمdocument  في الكططائن العططام ()getItemsالبرمجيططة، وذلططك إن ُوجِطط

. غير معرفة()getItemsمتصفحك البيانات الوصفية، فستكون الدالة 

function supports_microdata_api() {
  return !!document.getItems;
}

. لكتشاف الدعم للبيانات الوصفيةModernizrبدًل من كتابة هذه الدالة، يمكنك استعمال 
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if (Modernizr.microdata) {

  هنالك دعٌم للبيانات الوصفية! //   

} else {

  البيانات الوصفية غير مدعومة :( //   

}

التأريخ. 15
)history( هي طريقطططططة معياريطططططة لتعطططططديل تطططططأريخ HTML5واجهطططططة التطططططأريخ البرمجيطططططة في 

التنقل في التأريخ كان متططوفًرا في الصططدارات –المتصفح عبر السكربتات، جزٌء من هذه الواجهة  –

 هو طريقططة إضططافة مططدخلت جديططدة إلى تططأريخHTML5. أما الجزء الجديد في HTMLالسابقة من 

المتصفح، والستجابة عندما ُتحَذف تلك المدخلت عبر ضغط المستخدم لزر الرجوع، وهذا يعني

 سيبقى يعمل عمله كُمعططِرف فريططد للمططورد الحططالي، حططتى في التطبيقططات الططتي تعتمططدURLأن معِرف 

.اعتماًدا كبيًرا على السكربتات التي ل تجري عملية تحديث لكامل الصفحة

 لمعرفططة إن كططان المتصططفح يططدعم واجهططة التططأريخ البرمجيططة،طريقة الكتشاف الولىنستعمل 

َدت الدالططة  ، وإن لم يكن يططدعم متصططفحكhistory  في الكططائن العططام ()pushStateوذلططك إن ُوجِطط

. غير معرفة()pushStateواجهة التأريخ البرمجية، فستكون الدالة 

function supports_history_api() {
  return !!(window.history && history.pushState);
}

الصططدار Modernizrبططدًل من كتابططة هططذه الدالططة بنفسططك، يمكنططك اسططتعمال  ) أو مططا بعططده1.6( 

.لكتشاف الدعم لواجهة التأريخ البرمجية
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if (Modernizr.history) {

يمكنك تعديل تأريخ المتصفح! //  

} else {

ل يوجد دعم لتعديل التأريخ :( //  
 //  History.jsاستعمل مكتبة مثل 

}

مراجع إضافية. 16
:المعايير

>canvas<العنصر •

>video<العنصر •

>input<أنواع حقول الدخال •

>input placeholder<الخاصية •

>input autofocus<الخاصية •

HTML5التخزين المحلي في •

•Web Workers

تطبيقات الويب التي تعمل دون اتصال•

واجهة تحديد الموقع الجغرافي البرمجية•

التأريخ•

:JavaScriptمكتبات 

•Modernizr مكتبة اكتشاف الدعم لميزات ،HTML5

•geo.jsمكتبة لضافة الدعم لواجهة تحديد المواقع ،
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•Video for Everybody! 

:مقالت أخرى مفيدة

معاملت أنواع الفيديو•

 للمطورينInternet Explorer 9دليل •
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البنية الهيكلية٣
HTML5لمستندات 
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في هططذا الفصططل صططفحة  –سططنأخذ  –HTMLنها؛  موجططودة مسططبًقا خاليططة من الخطططاء ثم سُنحسططِ

.وستصبح أجزاٌء منها أقصر، وبعضها أطول، لكنها ستصبح أكثر تنظيًما من قبل

عططبرالصفحة المقصودةهذه هي  (، تأملها ملًيا، ول تكمل القراءة إل بعد أن تنظر إلى مصدرها 

.عرض المصدر مرًة واحدًة على القل (« »

Doctype–نوع المستند  . 1

:من بداية المستند

<!DOCTYPE html
          PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
          "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

أو  نوع المستند  (هذا ما ندعوه  « »doctypeهنالك تاريٌخ طويططٌل يقططف خلططف نططوع المسططتند . .(

 لنظططام مططاك أنفسططهمInternet Explorer 5فوجد مطورو مايكروسوفت أثنططاء عملهم على متصططفح 

(أمام مشكلٍة مفاجئة لقد حَسنوا النسخة الجديططدة من المتصططفح في دعمهططا للمعططايير  :standards(

كثططيًرا إلى حططٍد جعططل الصططفحات القديمططة ل تظهططر بشططكٍل سططليم، إذ طططِوَرت تلططك الصططفحات بنططاًء على

اquirks(التجططططططاوزات  َمَحت بهططططططا المتصططططططفحات الرئيسططططططية في ذاك الططططططوقت، خصيصططططططً ) الططططططتي سططططططَ

Netscape 4 و Internet Explorer 4 لقد كان .IE5/Macمتطططوًرا للغايططة إلى درجططة أَنه لم يسططتطع 

!تشغيل الصفحات القديمة

نططوعIE5/Macأتت مايكروسططوفت بحططٍل مبتكططر، فقبططل عططرض الصططفحة سططينظر متصططفح  « إلى 

(المسططططتند  «doctype الططططذي يكططططون عططططادًة في أول سطططططر من مسططططتند (HTMLوحططططتى قبططططل عنصر  )

>html<الططتي كططانت تعتمططد على التجططاوزات الططتي تسططمح بهططا المتصططفحات (، فالصططفحات القديمططة  (

 كمطططا كطططانتIE5/Mac على الطلق، وسيعرضطططها متصطططفح doctype)القديمطططة لم تكن تملطططك سططططر 
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تفعيطططططل دعم المعطططططايير الجديطططططدة، كطططططان على مططططططوري »تفعطططططل المتصطططططفحات القديمطططططة ولكي يتم  » .

.>html<الصفحات أن يضيفوا نوع المستند الصحيح قبل وسم 

نمططط «انتشرت هذه الفكرة كالنار في الهشيم، وأمسططى لجميططع المتصططفحات الرئيسططية نمطين  :

(التجططططاوزات  «quirks  mode نمططططط المعططططايير ( و  « » (standards  modeولننططططا نعلم أن المططططور .(

 من متصفحها، لكن1.1 أن ُتطِلَق الصدار Mozilla:تخرج عن السيطرة بسهولة في الويب حاولت 

) إل أنهططا تعتمططدstandards mode(المطططورين اكتشططفوا أن هنالططك صططفحات ُتعططَرض بنمططط المعططايير 

 من محرك العرض الخاص بها، وبهططذا تعطلت آلفMozilla) وحيد، الذي أزالته quirk(على تجاوز 

نمططططططط المعططططططايير التقريططططططبي  (الصططططططفحات في آٍن واحططططططد، ولهططططططذا أنشططططططؤوا مططططططا يسططططططمى  « »almost

standards mode.(

Henri Sivonen»، لَخص Activating Browser Modes with Doctype«في مقالته الرائعة 

:مختلف النماط

Quirks Mode–نمط التجاوزات  

الطططتي ططططِوَرت –تنتهطططك المتصطططفحات معطططايير الطططويب لكي تتجنب عطططرض الصطططفحات 

–اعتمططاًدا على الممارسططات الشططائعة في نهايططة التسططعينات من القططرن الماضططي بشططكل

.خطأ

Standards Mode–نمط المعايير  

ا للمعططايير القياسططية، تططدعو  HTML5تحططاول  المتصططفحات أن تعامططل المسططتندات تبًعطط

بالنمط الخالي من التجاوزات  (هذا النمط  « »no quirks mode.(
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Almost Standards Mode–نمط المعايير التقريبي   

منطططذ الصطططدار Opera و Chrome و Safari و Firefoxيوجطططد في   نمططططIE8) و 7.5( 

نمط المعايير التقريبي التي ل َيَتِبع فيه القياس الرأسططي  (اسمه  « »verticalلخليططا (

بنمططط التجططاوزات المحططدودةHTML5، تططدعو CSS2الجططداول معيططار  » هططذا النمططط  »

)limited quirks mode.(

طتها كثططيًرا هنططا يجططدر بالططذكر وجططود .ملحظة عليك أن تقططرأ بقيططة المقالططة السططابقة، لنططني بسططّ :

  لم تكن تصططّنف على أنهططا متوافقططة مططع المعططايير،IE5/Mac) في doctypes(عططِدة أنططواع مسططتندات 

فقططد ازدادت قائمططة التجططاوزات مططع مططرور الططزمن، وكططذلك ازداد عططدد أنططواع المسططتندات الططتي تسططبب

، ففي آخر مرة حاولت فيها إحصاءها، كططان هنالططك  نمط التجاوزات »استعمال   أنططواع مسططتندات5«

نمططط المعططايير التقريططبي و  »تسبب استعمال  نمططط التجططاوزات لكنططني أظن73« » تسططبب اسططتعمال  »

Internet.أنططني نسططيت إحصططاء بعضططها ولسططُت هنططا في صططدد الحططديث عن مططا يفعلططه   Explorer 8

: له أين كنا؟ تذكرت، نوع المستندرسٌم توضيحٌي!للتبديل بين أنماط العرض الربعة هذا  .

<!DOCTYPE html
          PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
          "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

نمطططط «صطططَدَف وأن كطططان نطططوع المسطططتند السطططابق هطططو أحطططد النطططواع الخمسطططة عشطططر الطططتي ُتفِعل 

.المعططايير في جميططع المتصططفحات الحديثططة ليس هنالططك أي خطططأ فيططه، فططإن أحببت نططوع المسططتند «

نمطططHTML5السططابق، فاتركططه كمططا هططو، أو بدلططه إلى نططوع مسططتند  «، الططذي هططو أقصططر وأجمططل ويفِعل 

:المعايير أيًضا في جميع المتصفحات الحديثة هذا هو . «
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<!DOCTYPE html>

.إنه بسيٌط جًدا، وتستطيع كتابته يدوًيا بسهولة دون أن ُتخِطئ فيه

العنصر الجذر. 2
. هي سلسططلٌة من العناصططر المتداخلططة، إذ تشططبه بنيطططُة الصططفحِة الشططجرَة فبعضHTMLصططفحة 

أخوة  (العناصر هي  « »siblingsكغصني شجرة يتفرعان من نفس الفرع، ويمكن لبعضها أن يكون (

(ابنًططا  « »childوالعكس صططحيح؛ العنصططر الططذي ( لبعضططها الخططر، كفططرٍع صططغيٍر يمتططد من فططرٍع كبططير  (

الب  [يحتططوي بقيططة العناصططر اسططمه  « »parentأبنططاء مباشططرين لططه، أو أن » للعناصططر الططتي تكططون  » [

الجططد  [يكططون  « »ancestor الوراق ( لحفططاده العناصططر الططتي ليس لهططا أبنططاء تسططمى  « » .( [leafأمططا ،(

العنصططر الجططذر  (العنصر الساسي الذي هو الجططد لكططل العناصططر البقيططة في الصططفحة فيسططمى  « »root

element الذي هو الوسم (>html<دوًما .

: كما يليصفحتنا السابقةيبدو العنصر الجذر في 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
      lang="en"
      xml:lang="en">

ا في  ، لكنططه بعضHTML5ل يوجد شيٌء خطأ فيه، وتستطيع البقاء عليه، وهو صططحيح تمامًطط

.، وتستطيع حذفهاHTML5أجزائه لم تعد ضروريًة في 

، وتقططول أنXHTML 1.0، الططتي هي من بقايططا xmlnsأول شططيء علينططا مناقشططته هططو خاصططية 

، لكن العناصطططر فيnamespace( XHTML(العناصطططر في هطططذه الصطططفحة تكطططون في مجطططال أسطططماء 

HTML5 ا في مجطططال السطططماء السطططابق ، لطططذلك لسطططَت بحاجطططٍة إلى التصطططريح عن ذلطططك،تكطططون دومًططط
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 في جميططططع المتصططططفحات بنفس الطريقططططة سططططواًء كططططانت هططططذه الخاصططططيةHTML5فسططططتعمل صططططفحة 

.موجودًة أم ل

:xmlnsسنحصل على عنصر الجذر التي بعد حذف خاصية 

<html lang="en" xml:lang="en">

إذ ترمططططططز HTML ُتعِرفططططططان لغططططططة صططططططفحة xml:lang و langالخاصططططططيتان   )enإلى النكليزية 

)؛ لكن لمططاذا لططدينا خاصططيتينالصططفحة التية للعربية؛ وإن كانت لغة صفحتك مختلفططًة، فراجططع arو 

ا من بقايطططا  ،HTML5 هي الططتي تملططك التطططأثير في lang، فخاصطططية XHTMLبنفس السططم؟ هططذا أيضطططً

أن تماثطططل إن شطططئت، لكن إن فعلت ذلطططك عليطططك الحطططرص على xml:langويمكنطططك إبقطططاء خاصطططية 

.langقيمتها قيمة الخاصية 

:هل تريد التخلص منها؟ حسًنا، هذا يترك لنا العنصر الجذر التي

<html lang="en">

headالعنصر . 3

أولد العنصطططر الجطططذر هطططو العنصطططر  »يكطططون عطططادًة أول  »>head<الطططذي يحتطططوي على بيانطططاٍت ،

إذmetadata(وصطططفية  جسطططم الصطططفحة نفسطططه  (؛ أي تلطططك المعلومطططات حطططول الصطططفحة، بطططدًل من  « » (

 نفسططه بسططيٌط ولم يتغططير في>head<). العنصططر >body<يكططون جسططم الصططفحة محتططوًى في عنصططر 

HTML5 الصفحة السابقة، لكن الذي تغير هو الشياء التي ُتحتوى ضمنه، ولهذا سنلقي نظرًة إلى:

<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=utf-8" />
  <title>My Weblog</title>
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  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style-
original.css" />
  <link rel="alternate" type="application/atom+xml"
                        title="My Weblog feed"
                        href="/feed/" />
  <link rel="search" 
type="application/opensearchdescription+xml"
                        title="My Weblog search"
                        href="opensearch.xml"  />
  <link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" />
</head>

.>meta<سنبدأ بعنصر 

ترميز المحارف. 4
مجموعططة من المحططارف والرمططوز الططتي تراهططا «عندما تحططاول تخيططل النصططوص فربمططا تفكططر في 

»على شاشة الحاسوب لكن الحواسيب ل تتعامل مع المحارف والرموز وإنما مع البتات والبايتططات،

character(فكططل قطعططة من النص شططاهدتها على شاشططة حاسططوبك تكططون مخزنططًة بترمططيز محططارف 

encoding معّين وهنالك . ، بعضططها مخصططص للغططات معّينططةالمئططات من مختلططف ترمططيزات المحططارف)

مثططل العربيططة أو الصططينية أو النكليزيططة، ويمكن أن ُيسططتعَمل بعضططها الخططر في عططِدة لغططات؛ وبشططكل

ا بين الشطططياء الططتي تراهطططا على شاشطططتك والشطططياء الطططتي يخزنهطططا عطططام، يططوِفر ترمطططيز المحطططارف ربًطططط

.الحاسوب في الذاكرة أو على القرص

في الواقع، المر معقٌد أكثر من ذلك بكثير، فقد يظهر نفس المحططرف في أكططثر من ترمططيز، لكن

من المحتمل أن يسططتعمل كططل ترمططيز سلسططلة مختلفططة من البايتططات لتخططزين المحططرف في الططذاكرة أو

.على القططرص؛ أي يمكنططك افططتراض أَن ترمططيز المحططارف هططو مفتططاٌح لفططك تشططفير النصططوص فططإذا مططا

، فعليك أن تعرف ما هو ترمططيز المحططارف بالنص »أعطاك أحدهم سلسلًة من البايتات واصًفا إياها  »
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أو إجططراء العمليططات عليططه، (الذي عليك استعماله لكي تفك الترميز وتعرف أّي محرف عليططك عرضططه 

).أو أًيا كان غرضك

لها خططادوم الططويب؟ أنططا إًذا كيططف يعططرف متصططفحك مططا هططو ترمططيز المحططارف للبايتططات الططتي ُيرسططِ

أي HTTPمسططططططروٌر لنططططططك سططططططألت، فططططططإن كنت تعططططططرف ترويسططططططات   )HTTP  headersفستشططططططاهد ،(

:ترويسًة كالتية

 Content-Type: text/html; charset="utf-8"

ل مسططتند  ، ويظن أَنHTMLباختصار، تقول الترويسة السابقة أَن خادوم الويب يظن أنه ُيرسططِ

ا بخطططادومUTF-8المسطططتند يسطططتعمل ترمطططيز  . وللسطططف ل يملطططك إل قلطططٌة من مططططوري الطططويب تحكمًططط .

HTTP خذ .Bloggerيططوفر أشططخاٌص عديططدون المحتططوى، لكن الخططواديم مططدارة من  مثططاًل :Google؛

HTMLولهطططذا السطططبب وفطططرت   نفسطططه، لططذلكHTML طريقطططًة لتحديطططد ترمطططيز المحطططارف في مسطططتند 4 

:ستشاهد شيًئا شبيًها بما يلي

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

يظن أنه كتب صططفحة  »باختصار، يقول السطر السابق أَن مطور الصفحة  »HTMLباسططتخدام 

.UTF-8ترميز 

ل اسططتعمال ترويسططة HTML5مططا تططزال كل الطريقططتين تعملن في  ، وسططُتلغيHTTP، لكن ُيفضططَ

، لططذلك بقيHTTP إن وجدت؛ لكن ل يستطيع كل شخص أن يضبط ترويسططات >meta<تأثير وسم 

:، فيمكنك كتابته كالتيHTML5 موجوًدا، لكنه أصبح أسهل في >meta<وسم 

<meta charset="utf-8" />
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أفضططليعمل السطر السابق في جميع المتصفحات، لكن كيف أتى الشططكل المختصططر؟ هططذا هططو 

:توضيح استطعت إيجاده

meta> في charsetالسطططططبب المنطقي لضطططططافة خاصطططططية   charset="">هي أَن 

المتصفحات تستعملها داخلًيا، لن المطورين عططادًة ينسططون إضططافة علمططات اقتبططاس

:كما في

<META HTTP-EQUIV=Content-Type CONTENT=text/html; 
charset=ISO-8859-1>

. إن أردت الطلع عليها>meta charset<هنالك عِدة اختبارات لوسم 

 أنا ل أستعمل المحارف الغريبة، هل يجدر بي تحديد ترميز المحارف في صفحاتي؟:س
قططد يططؤدي ُتخِدمها، لن عططدم تحديططد الترمططيز HTML نعم، عليك دوًما أن تحدد ترميز المحارف في كل صفحة :ج

.إلى ثغراٍت أمنية

ط خلل عقططوٍد تطططوير البرمجيططات، :الخلصططة ترمططيز المحططارف هططو موضططوٌع معقططد، ولم ُيبسططَ

. يمكنططكستحصل لك أشياٌء مريعة، أو HTML صفحة كل تحديد ترميز المحارف في دوًماوعليك 

،<meta http-equiv>، أو عططبر HTTP في Content-Typeتحديد ترميز المحارف عبر ترويسططة 

.، لكن احذر أن تنساها لمصلحة الجميع>meta charset<أو الصيغة المختصرة  

الروابط العلقية. 5
( ُتشططير ببسططاطة إلى صططفحة أخططرى، أمططا الروابططط العلقيططة >a href<(الروابط العادية  (Link

relations أنططا أشططير إلىلممماذا) فهي طريقططة لتفسططير « تشططير إلى صططفحٍة أخططرى، وهي تنهي الجملططة 
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...»الصفحة التية لنها

 يجب على متصفحك تطبيقهططاCSS) تحتوي على قواعد stylesheet(لنها صفحة أنماط •

.على هذا المستند

) تحتططوي على محتططوى الصططفحة الحاليططة نفسططه، لكن بصططيغة قياسططيةfeed(لنهططا تغذيططة •

).subscribable(قابلة للشتراك 

.لنها ترجمة لهذه الصفحة بلغٍة أخرى•

.PDFلنها تحوي محتوى الصفحة الحالية نفسه، لكن بصيغة •

.لنها ُتمِثل الفصل القادم من كتاٍب إلكتروني، الذي تكون الصفحة الحالية جزًءا منه•

:تصنيفين الروابط العلقية إلى HTML5.وهكذا ُتقِسم 

الروابممممط إلى الممممموارد. linkيمكن إنشططططاء روابطططط من كل التصططططنيفين عطططبر عنصططططر 

) هي روابط إلى موارد يمكن أن تسططتعمل لضططافةexternal resources( الخارجية

) فهي روابطططhyperlink links( الروابممط التشممعبيةأشياء إلى المستند الحالي، أما 

…إلى مستندات أخرى  .

يعتمطططططططد السطططططططلوك الطططططططذي سطططططططُينَفذ للروابطططططططط إلى المطططططططوارد الخارجيطططططططة على العلقة

)relationshipالتي تربط المورد الخارجي بالمستند الحالي . (

)؛ أمطططا"rel="stylesheet(أول المثلطططة الطططتي ذكرتهطططا أعله هطططو رابطططط إلى مطططورد خطططارجي 

) إلى مسططتندات أخططرى، إذ تسططتطيع تتبططع تلططك الروابططط إذاhyperlinks(البقية فهي روابط تشططعبية 

.أردَت ذلك، لكنها غير مطلوبة لعرض الصفحة الحالية
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ا مططا نططرى الروابططط العلقيططة في عناصططر  . من الصططفحة ويمكن>head< في قسططم >link<غالًبطط

. لكن هططذا أمططٌر غططير شططائع على الططرغم من أنططه مسططموح>a<أن تستعمل الروابط العلقية في عناصر 

ا بوجططود بعض العلقططات في عناصططر HTML5تسططمح  لم>area< أيضططً ا  ( لكن هططذا أقططل شططيوًعا أيضططً

 لترى العلقيةالروابطكامل لجدول )؛ انظر إلى >area< في عناصر rel بخاصية HTML 4تسمح 

.relإن كان بإمكانك استعمال قيم معّينة لخاصية 

 هل يمكنني أن أنشئ الروابط العلقية الخاصة بي؟:س
، قطررتأشططياء عبثية. يبدو أَن هنالك أفكاًرا ل تنتهي عن روابططط علقيططة جديططدة وفي محاولططة للحطد من عمططل :ج

. الموافقة عليهاًآلية وُتعِرف  الُمقترَحةrelسجًل بقيم  أن ُتنِشئ WHATمجموعة عمل 

rel = stylesheetالعلقاة .ا 

:صفحتنالنلِق نظرًة إلى أول رابط علقي في 

<link rel="stylesheet" href="style-original.css" 
type="text/css" />

ا ُيشطططططططططططططططير عنصر حرفيًططططططططططططططط ).هطططططططططططططططذا أكطططططططططططططططثر رابطططططططططططططططط علقي مسطططططططططططططططتعمل في العطططططططططططططططالم  )

>link  rel="stylesheet"< إلى قواعططططد CSSالُمخَزنططططة في ملططططٍف منفصططططل يمكنططططك تحسططططين .

، لن هنالك لغة وحيدة لنمططاط التنسططيق فيtype بحذف خاصية HTML5السطر السابق قليًل في 

 وهططططذا هططططو السططططلوكtype، ولهططططذا تكططططون هي القيمططططة الفتراضططططية للخاصططططية CSSالططططويب أل وهي 

ربمططا يططأتي أحططدهم ويخططترع لغططة جديططدة لنمططاط التنسططيق في (الفتراضططي في جميططع المتصططفحات 

). مجدًداtypeيوٍم ما، عندها استعمل الخاصية 
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<link rel="stylesheet" href="style-original.css" />

rel = alternateالعلقاة .ب 

:صفحتنانكمل عملنا مع 

<link rel="alternate"
       type="application/atom+xml"
       title="My Weblog feed"
       href="/feed/" />

ذو نوع وسائط>"link rel="alternate<.هذا الرابط العلقي شائع أيًضا ُيفِعل عنصر   –

RSS أو Atom في خاصطططططية type الكتشطططططاف التلقطططططائي للتغذيطططططة ( شططططيًئا يطططططدعى  « » –feed  auto-

discovery مثططل ( التي تسططمح للتطبيقططات الططتي َتعططرض التغذيططة  (feedlyا مططا ) أن تكتشططف أَن موقًعطط

ر فيططه تططدعم بعض المتصططفحات الكتشططاف التلقططائيfeed(لديططه تغذيططة  . لخططر المقططالت الططتي ُتنشططَ (

وعلى عكس URLللتغذية عبر عرض أيقونة خاصططة بجططوار   )rel="stylesheet" خاصططية ،type

).لها تأثيٌر هنا، لذلك ل تنَس وضعها

حطططططتى في حطططططالت اسطططططتخداٍم غريبطططططة بعض الشطططططيء، "rel="alternateللرابطططططط العلقي 

HTML 4 ثم تم توضططيح التعريططف في .HTML5وتوسططعته ليصططف بدقططة محتططوى الططويب الموجططود .

 يشطططير إلىtype=application/atom+xml مع "rel="alternateوكما رأيَت سابًقا، استعمال 

ا اسططتخدام Atomتغذيططة   مططع قيم أخططرى"rel="alternate للصططفحة الحاليططة، لكن يمكنططك أيضططً

.PDF للشارة إلى نفس المحتوى لكن بصيغة أخرى مثل typeللخاصية 

. حططًدا للجططدل القططائم حططول كيفيططة إنشططاء روابططط إلى ترجمططات أخططرى للمسططتندHTML5وضعت 

 لتحديططد لغططة المسططتند"rel="alternate بالضططافة إلى lang باستخدام خاصططية HTML 4تقول 
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HTML 4 )HTML 4.الُمشار إليه بالوصلة؛ لكن هذا غططير صططحيح فملحططق تصططحيح أخطططاء   Errata(

. أحد تلك الخطاء هو طريقة تحديد لغة المسططتندHTML 4يسرد أربعة أخطاء صريحة في معيار 

، فالطريقططططة الصططططحيحة المططططذكورة في ملحططططق تصططططحيح"rel="alternateالموصططططول إليططططه عططططبر 

؛ لكن للسططف لم تُطططدَمج تلططكhreflang هي اسططتخدام الخاصطططية HTML5الخططططاء ومن بعطططده في 

 يعمططلW3C HTML الرسمي، لنه لم يعططد أحططٌد في مجموعططة عمططل HTML 4التصحيحات في معيار 

. في ذاك الوقتHTMLعلى 

HTML5الروابط العلقاية الخأرى في .ج 

 لعمططل رابططط إلى معلومططاٍت حططول مؤلططف الصططفحة، يمكن أن"rel="authorتسططتعمل العلقططة 

 لكن ذلططك ليس ضطططرورًيا؛ إذ يمكن أن يكطططون ببسطططاطة:mailtoيكطططون هطططذا عنطططوان بريطططد إلكطططتروني 

عن المؤلف ».رابط إلى نموذج اتصال أو إلى صفحة  »

rel="external"،تشططير إلى أَن الرابططط يقططود إلى مسططتنٍد ليس جططزًءا من الموقططع الحططالي   »

، أظن أَن هذه العلقة انتشرت في البدايططة عططبر أي الموقع –»لكن المستند الحالي ُيشِكل جزًءا منه  –

WordPress التي تستعملها في الروابط )linksالتي يتركها المعلقون . (

HTMLعطططططَرفت   للشطططططارة إلى"rel="next و "rel="prev و "rel="start العلقطططططات 4 

مثل فصول كتاٍب ما، أو سلسططلة مقططالت في (العلقات بين الصفحات التي تكِون جزًءا من سلسلة 

، فاسطططططتخدم"rel="next).مدونطططططة العلقطططططة الوحيطططططدة الطططططتي ُاسطططططتعِمَلت اسطططططتعماًل صطططططحيًحا هي 

"rel="begin، واسطططططططططططططططططططتخدموا "rel="prev بطططططططططططططططططططدًل من "rel="previousالمططططططططططططططططططططورون 

، حططتى"rel="last بططدًل من "rel="end، واسططتعملوا "rel="start بططدًل من "rel="firstو 

الب"rel="upأنهم اخترعوا علقًة جديدًة  ». للشارة إلى الصفحة  »
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أول صطططفحة في"rel="first العلقطططة HTML5ضطططَمَنت  « الطططتي كطططانت أشطططهر طريقطططة لقطططول 

(السلسلة  «rel="start"هي علقة ليست موجودة في المواصططفة، لكن تم توفيرهططا للتوافقيططة .(

ا  HTML كمططططططا في "rel="next و "rel="prevوضططططططَمَنت أيضططططططً "rel="previous، ودعمت 4 

أي آخر مقال في السلسلة و "rel="lastللتوافقية، ودعمت أيًضا   ( )rel="up".

breadcrumb( هي النظطططر إلى قائمطططة التنقطططل التفصطططيلية "rel="upأفضطططل طريقطططة لتخيطططل 

navigationأو على القططططل تخيلهططططا؛ ربمططططا تكططططون الصططططفحة الرئيسططططية هي أول صططططفحة في قائمططططة (

 إلى أقططرب صططفحة تعلططو"rel="up.التنقططل، والصططفحة الحاليططة في نهايططة التفرغططات ُتشططير العلقططة 

.الصفحة الحالية في قائمة التنقل

rel="icon" بعططد ثاني أكثر علقططة انتشططاًرا هي rel="stylesheet"وهي تططأتي عططادًة مطع ،

: كما في المثال التيshortcutعلقة 

<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico">

جميع المتصفحات الرئيسية تدعم طريقة السططتخدام السططابقة لعططرض أيقونططة صططغيرة خاصططة

ر عططادًة في شططريط عنططوان المتصططفحات بجططوار  ) الصططفحة،tab(، أو في لسططان URLبالصططفحة، وَتظهَطط

.أو كلهما

icon مطططططع الرابطططططط العلقي sizes: قابليطططططة اسطططططتعمال الخاصطططططية HTML5ومن الجديطططططد في 

.اليقونة الُمشار إليهالتحديد أبعاد 

تعطططني أَن المسطططتند الُمشطططار"rel="license العلقطططة microformatsابتكطططر مجتمطططع  «، وهي 

».إليه يحتوي على شروط رخصة حقوق النشر التي يخضع لها هذا المستند
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ُتشير إلى أَن ناشر الصفحة ليس مسؤوًل عن محتويات الرابط،"rel="nofollowالعلقة   »

، وتم  ابتكارهطططا من»أو أَن الرابطططط موضطططوٌع في الصطططفحة لوجطططود علقطططة تجاريططططة بين الصطططفحتين

Google المعطططايير ضطططمن مجتمطططع ، ثم أصطططبحت منmircoformats العلقطططةووردبطططريس. أضطططافت 

rel="nofollow"إلى الروابطططط الُمضطططافة من المعلقين كطططان التفكططير السطططائد هططو إن كطططانت روابط .

»nofollow ل تططططؤثر على تططططرتيب الصططططفحة ) «PageRankفسيستسططططلم المخربططططون ولن يكملططططوا ،(

) في المطططدونات؛ لكن هطططذا لم يحصطططل، ولكن بقيتspam(محطططاولتهم بإرسطططال تعليقطططات عشطططوائية 

. موجودًة"rel="nofollowالعلقة 

تشططططير إلى عططططدم السططططماح بإعطططططاء معلومططططات عن الصططططفحة"rel="noreferrerالعلقططططة   »

». عند اتباع الرابطreferrer(المرجعية  (

ةمواصف»، كما هو مشططروح في pingback« تحِدد عنوان خادوم "rel="pingbackالعلقة 

Pingback نظططام  » :pingbackا عنططدما  هططو طريقططة لمططدونات الططويب لكي تحصططل على إشططعار تلقائًيطط

ل سيما ووردبريس آلية  )ُتشير إليها مواقع الويب الخرى طَبقت برمجيات التدوين  ) .«pingback

.لشعار الكّتاب عندما تضيف رابط لهم عند إنشاء تدوينة جديدة

ُتشطططططير إلى أَن الجلب المسطططططبق وتخطططططزين المطططططورد "rel="prefetchالعلقطططططة   ) »resource(

، »المحَدد سيكون مفيًدا في غالب المر، لَنه من المحتمل أَن المستخدم سيستفيد من ذاك المططورد

link rel="prefetch" href="URL of top search>ُتضطططيف محركطططات البحث أحيانًطططا 

result">إلى صفحة نتائج البحث إن شعرت أَن أول نتيجة شائعة أكثر من غيرها .

تعططني أَن المسططتند الُمشططار إليططه يططوفر واجهططًة مخصصططة للبحث في"rel="searchالعلقططة   »

،"rel="search».المسططتند الحططالي والمصططادر المتعلقططة بططه إذا أردت فعًل أن تسططتفيد من العلقططة 
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URL الذي يصططف كيططف يجب أن تكططون تركيبططة وصططلت OpenSearchفيجب أن ُتشير إلى مستند 

وروابطططط OpenSearch.للبحث في الموقطططع الحطططالي عن كلمطططة معينطططة مسطططتندات   )rel="search"

 منططذ الصططدارInternet Explorer) مدعومططٌة في OpenSearchالعلقية التي ُتشططير إلى مسططتندات 

. منذ الصدار الثانيMozilla Firefoxالسابع، وفي 

تعطططني أَن الوسطططم "rel="tagالعلقطططة   ) »tagالطططذي ُيمِثلطططه المسطططتند الُمشطططار إليطططه ُيطَبق على (

أي الكلمات المفتاحية للمقالت عططبر خاصططية  )المستند الحالي تم ابتكار إضافة الوسوم  ) .«relمن 

Technoratiلمسطططاعدتهم في تصطططنيف مقطططالت المدونطططة كطططانت تشطططير إليهطططا التطططدوينات والطططدروس .

Technorati«القديمطططة بالمصططططلح   tagsهطططذا صطططحيح إذ أقنعت شطططركٌة تجاريطططٌة العطططالَم بأسطططره  ! ) «

أصططبح جططزًءا من المعططايير في.)بإضططافة حقططل بيانططات وصططفية الططذي سططَهل العمططل على الشططركة ثم 

. أغلبية أنظمططة التططدوين الططتي تسططمح بارتبططاط"rel="tag، إذ أطلقوا عليه mircoformatsمجتمع 

( والوسططوم categories(التصططنيفات  (tags بمقططالت مخصصططة سططتعِلمها بعلقططة (rel="tag"لكن ،

ِمَمت لمحركططات البحث لكي المتصفحات ل تفعططل أي شططيٍء خططاص عنططد وجططود هططذه العلقططة؛ لكن صططُ

.تستعملها كإشارة أو علمة على محتوى الصفحة

HTML5العناصر البنيوية الجديدة في . 6

على الطططرغم من أنهطططا تفعطططل ذلطططك فيHTML5ل يقتصطططر عمطططل  ( على تقصطططير ططططول الشطططيفرات 

، لكنها عَرَفت أيًضا عناصر بنيوية جديدة .مواطن عديدة (

>section<

ا sectionيمِثل العنصططر  (، والقسططم generic( مسططتنًدا عموميًطط (sectionفي هططذا السططياق هططو (

(تجميططٌع موضططوعي للمحتططوى، يططأتي عططادًة مططع ترويسططة ربمططا نسططتطيع تشططبيه القسططام  .sections(
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(، أو بالصفحات في مربع فيه أكثر من لسططان chapters(بالفصول  (tabأو بمجموعططة من القسططام ،(

أو رسططالة يمكن تقسططم الصططفحة الرئيسططية لمواقططع الططويب إلى عططِدة أقسططام للتمهيططد ).في أطروحططة  )

.وللخبار ولمعلومات التواصل

>nav<

  قسًما من الصفحة الططذي يحتططوي روابططط إلى صططفحات أخططرى أو إلى أجططزاءnavُيمِثل العنصر 

.من الصفحة الحالية ليس من الضروري أن تكون جميع مجموعات الروابط في الصفحة موجططودًة

. يلئم القسطططام الطططتي تحتطططوي على عناصطططر التنقطططل الرئيسطططية فقططططnav، فالعنصطططر navفي عنصطططر 

ا أَنه من الشطططائع وضطططع قائمطططة مختصطططرة من وصطططلت الصطططفحات الشطططائعة في الموقطططع في خصوصطططً

.، مثل شروط الخدمة، والصفحة الرئيسية، وصفحة حقوق النشر ويكون العنصرfooter(التذييل  (

footer في هذه الحالت كافًيا دون الحاجة إلى العنصر nav.

>article<

 مكِوًنا من مكونات الصططفحة الططتي تحتططوي على مجموعططة من العناصططرarticleُيمِثل العنصر 

في مستند أو صفحة أو تطبيق أو موقع، والتي يمكن توزيعها بشكٍل مسططتقل عن بقيططة الصططفحة أو

:إعادة استخدامها في أماكن أخرى أمثلة عن هذا العنصر تتضططمن مواضططيع المنتططديات، أو مقططالت .

ة عناصططر مسططتقلة في مجلططة أو صططحيفة، أو منشططور في مدونططة، أو تعليططق نشططره مسططتخدٌم مططا، أو أيّطط

.من المحتوى

>aside<

 قسًما من صططفحٍة مططا يتضططمن محتططوى مرتبططط بشططكٍل مططا بططالمحتوى الططذيasideُيمِثل العنصر 

.، الذي يمكن اعتباره منفصًل عن ذاك المحتوى ُتمَثل مثل هذه القسام عططادًةasideيحيط بعنصر 

. في الكتب المطبوعةsidebar(بشريط أو بمربع جانبي  (
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يمكن اسططتخدام هططذا العنصططر لخدمططة نفس غططرض الشططريط الجططانبي في الكتب المطبوعططة في

، أو لي محتططوى آخططر يمكن اعتبططارهnavعططرض القتباسططات، أو للعلنططات، أو لمجموعططة من عناصططر 

.منفصًل عن محتوى الصفحة الرئيسي

>hgroup<

 عنططدماh1-h6. ترويسَة قسٍم مططا ُيسططتعمل هططذا العنصططر لتجميططع عناصططر hgroupُيمِثل العنصر 

تحتططوي الترويسططة على أكططثر من مسططتوى، مثططل العنططاوين الفرعيططة، أو العنططاوين البديلططة، أو الشططعار

).tagline(اللفظي 

>header<

 مجموعططًة من العناصططر التمهيديططة أو الططتي ُتسططاعد في التنقططل، ويحتططويheaderُيمِثل العنصر 

عنصططططر headerعططططادًة العنصططططر  )، لكن هططططذا ليسhgroup أو عنصططططر h1-h6( على ترويسططططة القسططططم 

ا لحتططواء جططدول المحتويططات، أو نمططوذج البحث،header.ضرورًيا يمكن أن ُيستخدم العنصر   أيضططً

. بأنواعهاlogos(أو الشعارات  (

>footer<

).root( تططططذييًل لقططططرب عنصططططر أب فيططططه محتططططوى، أو للعنصططططر الجططططذر footerُيمِثل العنصططططر 

يحتططوي التططذييل عططادًة على معلومططات حططول القسططم المرتبططط بططه مثططل َمن الططذي كتبططه، وروابططط إلى

.المسططططتندات ذات الصططططلة، أو معلومططططات حقططططوق النشططططر، وأشططططياٍء أخططططرى من هططططذا القبيططططل ليس من

footer.الضططروري أن تظهططر التططذييلت في نهايططة كططل قسططم من المحتططوى وعنططدما يحتططوي عنصططر 

ا أو كلمططة ختاميططة للكططاتب أو الشططروط المفصططلة ا أو فهرسططً على أقسططام كاملططة، فسططُيمِثل حينهططا ملحًقطط

.للرخصة، وما شابه ذلك
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>time<

الغريغططوريالتقططويم  سططاعة، أو التططاريخ الططدقيق في 24 الططوقت إمططا بنظططام timeُيمِثل العنصططر 

proleptic( المبكر  Gregorian  calendarا على إزاحطططططة للمنطقطططططة )، ويمكن أن يحتطططططوي اختيارًيططططط

).time-zone offset(الزمنية 

>mark<

. لشارة إليهmarked( نًصا ُمعَلًما markُيمِثل العنصر  (

أنا متأكد أَنك متحمس ومتلهف للبدء في اسططتخدام العناصططر الجديططدة السططابقة، وإل فلم تكن

.لتقرأ هذا الفصل لكن قبل ذلك علينا أخُذ رحلٍة صغيرٍة .

تفصيل كيف تتعامل المتصفحات مع العناصر غير المعروفة. 7
على سططبيلFirefox الططتي يططدعمها، فقائمططة متصططفح HTMLلططدى كططل متصططفح قائمططة بعناصططر   –

، ُتعاَمل العناصر غير الموجططودة في هططذه القائمططةnsElementTable.cpp–المثال مخزنة في ملف 

:كعناصر غير معروفة هنالك مشكلتان أساسيتان مع العناصر غير المعروفة .

 مسافٌة تفصله عن العناصطططر في العلى>p< افتراضًيا، لدى العنصر كيف يجب أن ُتنَسق؟.1

) أيسطططر، وُيعطططَرضmargin( فلطططه محطططاذاة مطططع هطططامش >blockquote<وفي السطططفل، أمطططا 

) الفتراضططية الططتي يجب تطبيقهططاstyles( بخططٍط أكططبر، لكن مططا هي النمططاط >h1<العنصططر 

على العناصر غير المعروفة؟

 معلومططاٍت عنnsElementTable.cpp يتضططمن ملططف  للعنصممر؟DOMكيف سمميبدو كممائن .2

، فسططُيغِلق>p><p<العناصططر الططتي تسططتطيع احتطواء عناصططر أخططرى، فلطو كتبت شططيفرة مثططل 

أبp(وسُم الفقرة  أخططوة ولن يكونططا  » الثاني الوسَم الول، وبهذا سيصبح العنصران  » « » (

ابن لكن إن كتبت  ».و »>p><span< فلن ُيغلِطططططططق الوسطططططططم ،spanالفقطططططططرة، لَن المتصطططططططفح 
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)Firefox في مثالنططططا يعلم أَن (>p< كتلي ( هططططو عنصططططٌر  « »blockويمكن أن يحتططططوي على (

سطري  (عنصٍر  « »inline مثططل (>span< لططذلك سططينتهي المطططاف بعنصططر ،>span<ابنًططا  « »

.DOM في شجرة >p<للعنصر 

أعلم أَن هططذا أمططٌر صططادم ومن بين ).ُتجيب المتصططفحات على هططذه السططئلة بطرائططق مختلفططة  )

 على كل السططؤالين بططأكثر طريقططة تسططببInternet Explorerجميططع المتصططفحات الرئيسططية، يجيب 

.مشاكل لكن جميع المتصفحات تحتاج بعض المساعدة في هذا المجال !

ق العناصططر غططير المعروفططة بططأي تنسططيق ممططيز .من السهل نسبًيا الجابة على أول سؤال ل ُتنسططِ :

تططرث  (اتركهططا  « »inherit خاصططيات (CSSواتططرك المططر لمطططور الصططفحة ليحططدد التنسططيق اللزم عططبر ،

CSSوهذا يعمل في غالب الوقات لكن هنالك أمٌر صغيٌر عليك أن تراعيه . .

CSS)، أي كططأن لططديها قاعطدة inline( تعرض جميع المتصفحات العناصر غير المعروفططة كعناصططر سطططرية :ملحظة

.display:inline:التية 

 ُمعَرفططٌة كعناصططَر كتليططٍة، أي أنهططا تسططتطيع احتططواء العناصططرHTML5هنالططك عناصططر جديططدة في 

قها المتصططططفحات الططططتي تططططدعم  :display بالخاصططططية HTML5الكتليططططة الخططططرى، وسُتنسططططِ  block

.افتراضًيا

فططإذا أردت اسططتخدام تلططك العناصططر في المتصططفحات القديمططة، فعليططك إعططادة تعريططف خاصططية

displayيدوًيا :

article,aside,details,figcaption,figure,
footer,header,hgroup,menu,nav,section { 
    display:block;
}
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َذت الشططيفرة السططابقة من  HTML5 Reset(ُأخِطط  Stylesheetالططتي لهططا وظططائٌف أخططرى أعتبرهططا 

.)خارجًة عن نطاق هذا الفصل

Internetلكن انتظطططططر قليًل، لم يكن متصطططططفح   Explorerة  قبطططططل الصطططططدار التاسطططططع ُيطِبق أيّططططط

:تنسيقات إلى العناصر غير المعروفة، فمثًل لو كانت عندك الشيفرة التية

<style type="text/css">
  article { display: block; border: 1px solid red }
</style>
...
<article>
<h1>Welcome to Initech</h1>
<p>This is your <span>first day</span>.</p>
</article>

Internetفلن يعامطططل متصطططفُح   Explorer إلى الصطططدار  )IE  على أَنه>article<) العنصطططَر 8 

، فسططيتمarticle)، ولن ُيظِهر أيًضا إطاًرا أحمًرا حول عنصر block-level element(عنصٌر كتلٌي 

.المشكلة هذه Internet Explorerحَل الصدار التاسع من .تجاهل جميع أنماط التنسيق 

. الططذي سُتنشططئه المتصططفحات عنططدما تصططادف عنصططًرا مجهططوًل،DOMالمشططكلة الثانيططة هي كططائن 

 ذوInternet Explorerوللمرة الثانية يكون أكثر متصفح فيه مشاكل بهذا الخصوص هو متصططفح 

ا( ومططا قبلططه 8الصططدار   على اسططمIE 8). إن لم يتعططرف حططَل الصططدار التاسططع منططه هططذه المشططكلة أيضططً

( فارغططة دون أولد node( كعقططدة DOMالعنصططر، فسُيضططيف عنصططًرا إلى شططجرة  (childrenجميططع .(

أخوة  أبناء للعنصر المجهول ستمسي  (العناصر التي تتوقع أن تكون  « » « »siblingsله . (

:HTML5 التي ُتنِشئها DOM.هذا تمثيل ُمبَسط يوِضح الفرق هذه هي شجرة 
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article
|
+--h1 (child of article)
|  |
|  +--text node "Welcome to Initech"
|
+--p (child of article, sibling of h1)
   |
   +--text node "This is your "
   |
   +--span
   |  |
   |  +--text node "first day"
   |
   +--text node "."

:Internet Explorer التي كان ُينِشئها DOMأما هذه، فهي شجرة 

article (no children)
h1 (sibling of article)
|
+--text node "Welcome to Initech"
p (sibling of h1)
|
+--text node "This is your "
|
+--span
|  |
|  +--text node "first day"
|
+--text node "."

أت عنصططططر هنالططططك حططططٌل التفططططافٌي عجيٌب لهططططذه المشططططكلة؛ فلططططو   عططططبر فططططارغ>article<أنشططططَ

JavaScript قبططل أن تسططتخدمه في صططفحتك، فسططيتعرف Internet Explorerبشططكٍل سططحري على 

، وليسططت هنالططك حاجططة إلى إدراج العنصططرCSS وسيسططمح لططك بتنسططيقه عططبر >article<العنصططر 
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في كططل صطفحة هطو كططاٍف ليعلم DOMالفططارغ في شططجرة  )، فمجططرد إنشططاء عنصططر وحيططد  )IEأَن عليطه 

.تنسيق العنصر الذي لم يتعرف عليه

<html>
<head>
<style>
  article { display: block; border: 1px solid red }
</style>
<script>document.createElement("article");</script>
</head>
<body>
<article>
<h1>Welcome to Initech</h1>
<p>This is your <span>first day</span>.</p>
</article>
</body>
</html>

Internetيعمطططل مطططا سطططبق في جميطططع إصطططدارات   Explorerحطططتى الصطططدار السطططادس يمكننطططا !

 دفعططًة واحططدة، ل تنَس أنهططا لنHTML5توسعة هذه الطريقططة لنشططاء نسططخ فارغططة من جميططع عناصططر 

أيDOMتُطططدَرج في شطططجرة  –، لطططذا لن تراهطططا أبطططًدا في الصطططفحة، ثم يمكنطططك البطططدء في اسطططتخدامها 

.العناصر دون أن تقلق من عدم دعم المتصفحات القديمة لها –

: يوِظف الطريقة السابقة، وهذه هي فكرته الساسيةHTML5 Shivهنالك سكربٌت باسم 

<!--[if lt IE 9]>
<script>
  var e = ("abbr,article,aside,audio,canvas,datalist,details," 
+
    "figure,footer,header,hgroup,mark,menu,meter,nav,output," +
    "progress,section,time,video").split(',');
  for (var i = 0; i < e.length; i++) {
    document.createElement(e[i]);
  }
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</script>
<![endif]-->

. إذ يعاملهططاالتعليقططات الشططرطية تسططمى <--[endif]!> و <[if lt IE 9]--!>السطططر 

Internet  Explorer كأنهطططا عبطططارة if إن كطططان الصطططدار الحطططالي من متصطططفح « الشطططرطية  :Internet

Explorer وسططتعاِمل بقيططة المتصططفحات تلططك الشططيفرة9 أقططل من الصططدار ، .»، فنِفذ الشططيفرة التيططة

Internet. فالخلصططة هي أَن متصططفح HTMLعلى أنهططا تعليقططات   Explorerالصططدار الثططامن ومططا  )

ا، وهطططذا يجعطططل صطططفحتك ُتحَمل )دونطططه سطططُينِفذ السطططكربت، لكن سطططتتجاهله بقيطططة المتصطططفحات تمامًططط

.بشكٍل أسرع في المتصفحات التي ل تتطلب هذه العملية اللتفافية

 هطططو مصطططفوفة من السلسطططل النصطططية مثلe هي بسطططيطة نسطططبًيا، المتغطططير JavaScriptشطططيفرة 

"abbr" و "article" و "aside"ئ كططططل عنصططططر من  وهكططططذا، ثم سططططتأتي حلقططططة التكططططرار لتنشططططِ

، ولننططا سططنهمل()document.createElementالعناصططر المططذكور اسططمها وذلططك باسططتدعاء الدالططة 

. أبططًدا لكن هططذا كططاٍف لجعططلDOMالعنصر الُمعاد من تلططك الدالططة، فلن تُططدَرج تلطك العناصططر في شطجرة 

Internetمتصططططفح   Explorerيعامطططل تلطططك العناصطططر كمططططا نطططرغب، وذلططططك عنططططدما نسططططتخدمها لحًقا 

.في الصفحة

ا في الجملططة السططابقة مهمططٌة، لَنه يجب أن يكططون السططكربت في أعلى الصططفحة، لحًقطط »كلمططة  »

ن أن يكطططون ضطططمن عنصطططر  .، وليس في أسطططفل الصطططفحة وبهطططذه الطريقطططة سطططُينِفذ>head<وُيستحسطططَ

. معالجتططه للوسطوم والخاصططيات وإن وضططعَت السططكربتقابل السكربت Internet Explorerمتصفح 

ر متصطططفح  Internetفي أسطططفل الصطططفحة، فقطططد فطططات الوان، وسطططيكون قطططد فسطططَ  Explorerالوسطططوم 

. مغلوطةDOMتفسيًرا خطأً وبنى شجرة 
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إن كنت تتسططاءل، فهططذا السططكربت مفتططوحGitHubُمستضططاٌف على  HTML5 Shivسططكربت   )

).، لطططذلك تسططططتطيع اسططططتخدامه في أي مشطططروع تعمططططل عليطططه وإنMITالمصطططدر ومططططرَخص برخصططططة 

أحببت، تسططططتطيع اسططططتخدام الرابططططط المباشططططر إلى السططططكربت بالشططططارة إلى النسططططخة الُمستضططططافة

:كما يلي

<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>My Weblog</title>
  <!--[if lt IE 9]>
  <script 
src="https://raw.githubusercontent.com/aFarkas/html5shiv/master
/src/html5shiv.js"></script>
  <![endif]-->
</head>

.HTML5أصبحنا الن جاهزين للبدء في استخدام العناصر الهيكلية الجديدة في 

Headers–الترويسات  . 8

( ولننظر تحديًدا إلى الترويسات صفحتنا التي نعمل عليهالنعد الن إلى  .headers:(

<div id="header">
  <h1>My Weblog</h1>
  <p class="tagline">A lot of effort went into making this 
effortless.</p>
</div>

…

<div class="entry">
  <h2>Travel day</h2>
</div>

…
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<div class="entry">
  <h2>I'm going to Prague!</h2>
</div>

ل يوجططططد أي شططططيء خطططططأ في الشططططيفرات السططططابقة، ويمكنططططك أن ُتبقي عليهططططا إن شططططئت، فهي

. توفر عناصر هيكلية إضافية للترويسات والقسامHTML5. سليمة لكن HTML5شيفرات 

. من الشططائع إضططافة مثططل هططذه العناصططر>"div id="header<بدايططًة، لنتخلص من العنصططر 

ليسid أي نوع من الهيكليططة، وكططذلك المططر للخاصططية divلكنها ل تعني شيًئا، إذ ل ُيعِرف العنصر   )

)، يمكنططك تغيططير قيمططة الخاصططية إلىidمن المسططموح للمتصططفحات إعطططاء أي معططنى لقيم خاصططية 

>div id="blabla"<وسيبقى لها نفس المعنى ل شيء ! :

أمثلطططة عمليطططة HTML5 لهطططذا الغطططرض، ولطططدى مواصطططفات >header< العنصطططر HTML5ُتعطططِرف 

:صفحتنا التي ُنعِدلها؛ وهذه هي طريقة استخدامه في >header<لستخدام العنصر 

<header>
  <h1>My Weblog</h1>
  <p class="tagline">A lot of effort went into making this 
effortless.</p>
  …
</header>

.هططططذا أمططططٌر حسططططن، فهططططذا العنصططططر يخططططبر الجميططططع أَنه ترويسططططة لكن مططططاذا عن الشططططعار البططططديل

)tagline؟ هطططذه مشطططكلة أخطططرى شطططائعة، الطططتي ليس لهطططا إلى الن طريقطططة معياريطططة لكتابتهطططا فمثطططل. (

ملحططق بالترويسططة الرئيسططية أي بكلم آخططر، هططو ِل الترويسططة الفرعيططة، لكنططه  .الشططعار البططديل كَمثَطط « »

.ترويسة فرعية ليس لها قسٌم خاٌص بها
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 ُتعطي بنيًة لصفحتك، وعندما تأتي مجتمعًة ستشططكل>h2< و >h1<عناصر الترويسات مثل 

أو للتنقطططططل في صطططططفحتك، يمكن لطططططبرامج قطططططراءة الشاشة ا يمكنطططططك اسطططططتخدامه لتخيطططططل  )تخطيًطططططط )

)screenreadersأن تستخدم تخطيط الصفحة لمساعدة المسططتخدمين الططذين يعططانون من ضططعٍف (

 تسططططططمح لططططططك برسمإضططططططافات متصططططططفح وأدواتفي النظططططططر على التنقططططططل في صططططططفحتك، وهنالططططططك 

.مخطط المستندات

.HTML 4 هي الطريقططة الوحيططدة لنشططاء تخطيططط لصططفحتك في >h1>-<h6<كططانت وسططوم 

:سيبدو مخطط صفحتنا التي نعمل عليها كما يلي

My Weblog (h1)
   |
   +--Travel day (h2)
   |
   +--I'm going to Prague! (h2)

 ):tagline(هططذا أمططٌر حسطططٌن، لكنططه يعطططني أَنه ل توجطططد طريقطططة لتوسططيم سططططر الشطططعار اللفظي 

»A lot of effort went into making this effortless فلو حاولنططا وضطعه كعنصططر ،«>h2<فططذلك 

:سُيضيف عقدًة وهميًة جديدًة إلى تخطيط المستند

My Weblog (h1)
   |
   +--A lot of effort went into making this effortless. (h2)
   |
   +--Travel day (h2)
   |
   +--I'm going to Prague! (h2)

)؛ بططل هططوsection(لكن هططذه ليسططت بنيططة المسططتند الحقيقيططة، إذ ل ُيمِثل الشططعار اللفظي قسططًما 

.مجرد ترويسة فرعية
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 ثم وّسمنا كل ترويسة من ترويسات المقالططة بوسططم>h2<ماذا لو وّسمنا الشعار اللفظي بوسم 

>h3<؟ ل تفكر في ذلك لنه أسوأ: !

My Weblog (h1)
   |
   +--A lot of effort went into making this effortless. (h2)
         |
         +--Travel day (h3)
         |
         +--I'm going to Prague! (h3)

سطططرقت الولد الطططذينnode(مطططا يطططزال لطططدينا عقطططدة  » وهميطططة في مخططططط المسطططتند، لكنهطططا  » (

: وهنططا ترقططد المشططكلة ل تططوفر h1(ينتمططون إلى العقططدة الجططذر  .(HTML 4طريقططًة لتوسططيم العنططوان 

A lot of effort went«الفرعي دون إضافته إلى مخطط المستند؛ ومهما حاولت، سططتظهر العبططارة 

into making this effortlessكجزٍء من المخطط ولهذا السبب وضططعناها في شططيفرٍة ليس لهططا . «.

.>"p class="tagline<معنى هيكلي مثل 

 حاويططًة>hgroup<، يعمططل العنصططر >hgroup< حًل لهططذه المشططكلة وهططو العنصططر HTML5توفر 

؟ تعطططني أَنه عنطططدما تطططأتي مرتبططططة »لترويسطططتين أو أكطططثر مرتبططططة ببعضطططها مطططا الطططذي تعنيطططه كلمطططة  » .

.مجتمعًة فهي ُتنِشئ عقدة وحيدة في مخطط المستند

:فليكن لدينا الشيفرة التية

<header>
  <hgroup>
    <h1>My Weblog</h1>
    <h2>A lot of effort went into making this effortless.</h2>
  </hgroup>
  …
</header>
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…

<div class="entry">
  <h2>Travel day</h2>
</div>

…

<div class="entry">
  <h2>I'm going to Prague!</h2>
</div>

:وهذا هو مخطط الصفحة الذي سُينَشأ

My Weblog (h1 of its hgroup)
   |
   +--Travel day (h2)
   |
   +--I'm going to Prague! (h2)

HTML5يمكنطططططك اختبطططططار صطططططفحتاك بوسطططططاطة   Outlinerللتأكطططططد من أَنك تسطططططتعمل عناصطططططر 

.الترويسات استعماًل صحيًحا

المقالت. 9
:، للنظر ماذا يمكننا أن نفعل مع هذه الشيفرةصفحتنالنكمل مع 

<div class="entry">
  <p class="post-date">October 22, 2009</p>
  <h2>
    <a href="#"
       rel="bookmark"
       title="link to this post">
       Travel day
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    </a>
  </h2>
</div>

ا في  اHTML5، لكن HTML5أكططرر مططرًة أخططرى أَن مططا سططبق صططحيٌح تمامًطط  تططوفر عنصططًرا مخصصططً

.>article<لغرض توسيم المقالت في الصفحة، وُاطِلَق عليه اسم 

<article>
  <p class="post-date">October 22, 2009</p>
  <h2>
    <a href="#"
       rel="bookmark"
       title="link to this post">
       Travel day
    </a>
  </h2>
</article>

لكن ما سبق ليس بهططذه البسططاطة، هنالططك تغيططيٌر إضططافٌي عليططه إجططراؤه، سططأريك مططا هططو أوًل، ثم

:أشرحه لك

<article>
  <header>
    <p class="post-date">October 22, 2009</p>
    <h1>
      <a href="#"
         rel="bookmark"
         title="link to this post">
         Travel day
      </a>
    </h1>
  </header>
  …
</article>
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، لقططططد>header<، ووضططططعته في عنصططططر >h1< إلى >h2<هططططل رأيت مططططا هططططو؟ بططططَدلُت عنصططططر 

، فططالغرض منططه هططو احتططواء جميططع العناصططر الططتي ُتشططِكل>header<شاهدت مثاًل عملًيا عن العنصططر 

وفي حالتنطططا هطططذه عنطططوان المقالطططة وتطططاريخ نشطططرها لكن أل يجطططدر بنطططا اسططتخدام ).ترويسطططة المقالطططة  : )

 وحيططد في كططل المسططتند؟ ألن يخططرب مططا فعلنططاه تخطيططط المسططتند؟ ل، لكن إن أردنططا أن>h1<عنصططر 

…نعرف لماذا، فعلينا العودة بالزمن إلى الوراء قليًل

HTMLالطريقططططططططة الوحيططططططططدة في   لنشططططططططاء تخطيططططططططط للمسططططططططتند هي اسططططططططتخدام عناصر4 

>h1>-<h6< فطططإن أردت وجطططود عقطططدة ،)nodeرئيسطططية وحيطططدة في مخطططططك فعليطططك اسطططتخدام (

>h1< مواصفات مرًة واحدًة في المستند؛ لكنHTML5خوارزميططًة لتوليططد مخطططط للمسططتندت عططَرف 

. تقططول تلطططك الخوارزميطططة أَن عنصرHTML5الطططتي تأخططذ بالحسطططبان العناصطططر البنيويطططة الجديططدة في 

>article< ُينِشئ قسًما )sectionجديًدا، أي أَنه عقططدٌة جديططدٌة في مخطططط المسططتند، ولططدى كططُل (

. خاٌص به>h1< عنصُر HTML5قسٍم في 

، وهططذا هططو السططبب وراءHTML 4هذا تغييٌر جذرٌي على طريقة تفسير مخطط الصفحات في 

:كونططه مفيططًدا توَلد العديططد من صططفحات الططويب عططبر القططوالب؛ فجططزٌء من المحتططوى مططأخوٌذ من أحططد

المصطططادر ثم ُيضطططاف إلى أعلى الصطططفحة، وجطططزٌء آخطططر مطططأخوٌذ من مصطططدٍر آخطططر ومضطططاٌف إلى أسطططفل

هططذه بعض شططيفرات  «الصفحة والعديططد من الططدروس التعليميططة تتبططع النهج التي  : .HTMLانسططخها ،

، ول حرج في ذلططك للقطططع الصططغيرة من الشططيفرات، لكن مططاذا لطو كنت تنسططخ »وألصقها في صفحتك

في هذه الحالة جملًة كهذه الجملة في الدرسsection(قسًما  : كامًل؟ ستقرأ  – – (

، انسطططططخها وألصططططططقها في محطططططررك النصطططططي، وصطططططحح وسطططططومHTML«هططططططذه بعض شطططططيفرات 

».الترويسات لكي ُتطاِبق مخطط الصفحة التي ستلصق تلك الشيفرات فيها
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)،generic( عنصططر ترويسططة عططام HTML 4:سأصططوغ مططا سططبق بطريقططٍة أخططرى ليس هنالططك في 

، الططططتي يجب أن تتشططططعب بنفس>h1>-<h6<ففيهططططا سططططتة عناصططططر ذات أرقططططام ثابتططططة للترويسططططات 

ُمجَمعة تجميًعا بدًل من كونهططا مطططوَرة من »الترتيب وهذا أمٌر سيء، خصيًصا لو كانت صفحتك  » .

 هطططذه المشطططكلة عطططبر عناصطططر التقسطططيم الجديطططدة والقواعطططد الُمحَدثطططة لعناصطططرHTML5.الصطططفر حَلت 

:الترويسات فلو كنت تستخدم عناصر التقسيم الجديدة، فسأعطيك الشيفرة التية .

<article>
  <header>
    <h1>A syndicated post</h1>
  </header>
  <p>Lorem ipsum blah blah…</p>
</article>

.وستنسطططخها وتلصطططقها في أي مكطططان في صطططفحتك دون أّي تعطططديل حطططتى لطططو كطططانت تحتطططوي

ة مشطططكلة، لن كطططل شطططيء محتطططوى في عنصطططر >h1<العنصطططر   الطططذي>article<، فلم يعطططد ُيمِثل أّيططط

 عنواًنططا لتلططك العقططدة، وسططتبقى كططل>h1<بططدوره ُيعططِرف عقططدة في مخطططط المسططتند، ويططوفر العنصططر 

.عناصر التقسيم الخرى مكانها كما كانت من قبل

الظططاهرة  (الواقع معقٌد أكثر مما أخبرك به بسبب الحجم الهائل للويب فعناصر التقسيم  « » .explicit مثططل  ) (>h1<

الضطططمنية >article<ضطططمن  ( قطططد تتطططداخل بططططرق غطططير متوقعطططة مطططع عناصطططر التقسطططيم  « » (implicitأي عناصر  ) (
>h1>-<h6<ا . نفسططها ستسططهل المططر على نفسططك كثططيًرا إن اسططتعملت إحططدى الطريقططتين، لكن ل تسططتخدمهما معًطط .(

. لكي تتأكد أَن مخطط صفحتك منطقٌيHTML5 Outlinerوإن كان ل ُبد، فتحقق من النتيجة في 
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الوقت والتاريخ. 10
ا، لنكمططل مططع  ، ولننظططر إلىصططفحتنا الططتي نعمططل عليهاحسططًنا، هططذه المططيزة الجديططدة مثططيرة حًقطط

:السطر التي

<div class="entry">
  <p class="post-date">October 22, 2009</p>
  <h2>Travel day</h2>
</div>

القصة القديمة نفسها، صحيح؟ نمط شائع لتحديد تاريخ النشر الططذي ل توجططد عناصططر بنيويططة

. مخصصططة أكططرر مططرًةclassلتنفيططذه، لهططذا يلجططأ المطططورون إلى اسططتخدام الوسططوم العامططة مططع قيم 

ا في   تطططوفر حًلHTML5، وليس مطلوًبطططا منطططك تغيطططيره، لكن HTML5أخطططرى، مطططا سطططبق صطططالح تمامًططط

.>time<:مخصًصا لهذه الحالة العنصر 

:>time<هنالك ثلثة أجزاء للعنصر 

) قابلة للقراءة من المتصفحtimestamp(بصمة وقت .1

محتوى نصي ليظهر إلى المستخدم.2

 الختياريةpubdateخاصية .3

في هطططذا المثطططال التطططاريخ فقطططط، ول ُتحطططِدد الطططوقت الصطططيغةdatetimeُتحطططِدد الخاصطططية   . – –

:المسطططططططتعملة هي السطططططططنُة ممثلطططططططٌة بأربعطططططططة أرقطططططططام، والشطططططططهُر بطططططططرقمين، واليطططططططوُم بطططططططرقمين؛ والقيُم

:مفصولٌة بشرطات

<time datetime="2009-10-22" pubdate>October 22, 2009</time>
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 ساعة،24 بعد التاريخ، ثم الوقت بصيغة Tأما إذا أردت تضمين الوقت أيًضا، فأضف الحرف 

.ثم فرق توقيت المنطقة الزمنية

<time datetime="2009-10-22T13:59:47-04:00" pubdate>
  October 22, 2009 1:59pm EDT
</time>

 علىHTML5 مرنة جًدا، وتحتوي مواصططفات HTML5(صيغة الوقت والتاريخ التي تستعملها 

.)عن السلسل النصية الصالحة لستخدامها للوقت والتاريخأمثلة عِدة 

الموجطططططود بين وسطططططم البدايطططططة   والغلق>time<–لحطططططظ أنطططططني عطططططَدلت المحتطططططوى النصطططططي 

>/time<ا، ويمكن أن تضططع مططا تشططاء طالمططا – ليوافق بصمة الوقت الُمحططَددة؛ لكن هططذا ليس إجبارًيطط

اdatetimeوَفرَت بصمة وقت قابلة للتفسير من المتصفح في خاصية  . أي أَن مططا يلي صططالٌح تمامًطط

:HTML5في 

<time datetime="2009-10-22">last Thursday</time>

:وهذا أيًضا

<time datetime="2009-10-22"></time>

)، أي أنطططكBoolean(، وهي قيمطططة منطقيطططة pubdateآخطططر قطعطططة من الحجيطططة هي خاصطططية 

:تضيفها إن احتجت إليها، كما يلي

<time datetime="2009-10-22" pubdate>October 22, 2009</time>

إن لم تحب اسطططططتخدام الخاصطططططيات المنطقيطططططة دون تحديطططططد قيمطططططة لهطططططا، فاسطططططتعمل الشطططططكل

:المكافئ التي
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<time datetime="2009-10-22" pubdate="pubdate">October 22, 
2009</time>

:؟ هي تعطططني أحطططد المطططرين التطططيين إمطططا أن يكطططون عنصرpubdateمطططا الغطططرض من الخاصطططية 

>time< ضمن عنصر >article<عندما سططيعني أَن هططذه هي بصططمة الططوقت لتططاريخ نشططر المقالططة ،.

 فهطططذا يعطططني أَن بصطططمة الطططوقت هي>article< ل يقطططع ضططمن عنصطططر >time<أمطططا لططو كطططان العنصطططر 

.لتاريخ نشر المستند بأكمله

: الحديثةHTML5) التي ُأعيدت صياغتها لتستفيد من ميزات article(هذه هي كامل المقالة 

<article>
  <header>
    <time datetime="2009-10-22" pubdate>
      October 22, 2009
    </time>
    <h1>
      <a href="#"
         rel="bookmark"
         title="link to this post">
         Travel day
      </a>
    </h1>
  </header>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet…</p>
</article>

التنقل. 11
ألسططنة  (أحد أكثر القسططام أهميططًة في أي موقططع ويب هططو شططريط التنقططل فهنالططك  « » .tabsفي (

« في أعلى كططططل صططططفحة الططططتي تعطي روابططططط لمختلططططف أقسططططام الخبططططار CNN.comموقططططع  :Tech«

« و Heath«و «Sports ؛ وصططفحة نتططائج إلخ  . ... «Googleفيهططا شططريط مشططابه في أعلى الصططفحة 
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الخرائطططططGoogleليمنحططططك إمكانيططططة البحث في مختلططططف خططططدمات  الفيططططديو و  الصططططور و   « » « » « » :

.إلخ   فيهطططا شطططريط تنقطططل في الترويسطططة الطططذي يتضطططمن روابطططط إلىوصطططفحتنا الطططتي نعمطططل عليها...

«مختلف القسام الوهمية لموقعنا  :home و » «blog و » «gallery و » «about.«

:هذه هي الطريقة التي ُكِتَب بها شريط التنقل

<div id="nav">
  <ul>
    <li><a href="#">home</a></li>
    <li><a href="#">blog</a></li>
    <li><a href="#">gallery</a></li>
    <li><a href="#">about</a></li>
  </ul>
</div>

؛ لكن على الططرغم من أَنه مكتططوب على شططكلHTML5أكرر مرًة أخرى، ما سبق صالٌح تماًما في 

.قائمٍة ذات أربعة عناصر، إل أَنه ل يوجد شيٌء يدلك على أَنه جزٌء من آلية التنقل في الموقطع ربمططا

تسططتطيع أن تتوقططع ذلططك بصططرًيا، لكونططه جططزًءا من ترويسططة الصططفحة، ولنططك تسططتطيع قططراءة نص

.الروابط، لكن ل يوجد شيٌء يميز هذه القائمة من الروابط عن غيرها هيكلًيا

من الططططذي يهتم بالبنيططططة الهيكليططططة لقائمططططة التنقططططل في الموقططططع؟ الشططططخاص أولططططو الحتياجططططات

:الخاصططة، ولمططاذا؟ تخيططل هططذا السططيناريو حركططة أحططد مسططتخدمي موقعططك محططدودٌة، ويصططعب عليططه

.اسطططتعمال الفطططأرة أو يسطططتحيل ذلطططك وللتعطططويض عنهطططا سيسطططتعمل إضطططافًة في المتصطططفح تسطططمح لطططه

أو تخطي وصططلت التنقططل الرئيسططية أو تخيططل هططذا بصططره ضططعيف، وربمططا يسططتعمل :بالنتقال إلى  . ( )

ا اسططمه  أي قططارئ الشاشططة الططذي يسططتعمل تقنيططة تحويططل النص إلى كلمscreenreader«برنامًجطط  ( ) «

لكي ُيلِخص لططه صططفحات الططويب؛ وعططادًة يططأتي بعططد قططراءِة عنططوان الصططفحة قططراءُة القطططع المهمططة من

.المعلومططات حططول الصططفحة الططتي هي وصططلت التنقططل الرئيسططية فططإن أراد المسططتخدم أن يتنقططل في
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.الموقع بسرعة، فسيخبر قارئ الشاشة أن ينتقل مباشرًة إلى قائمة التنقل ويبدأ القراءة أما لو أراد

أن يتصططططفح الصططططفحة بسططططرعة، فسططططيخبر قططططارئ الشاشططططة أن يتخطى قائمططططة التنقططططل ويبططططدأ بقططططراءة

.المحتطططططوى الرئيسطططططي للصطططططفحة وسطططططتجد في كل الحطططططالتين أَن قطططططدرة تحديطططططد قائمطططططة التنقطططططل لها

.أهمية برمجية

 لقائمة التنقل في موقعططك، لكن ليس ذلططك>"div id="nav<ل يوجد أي خطأ في استعمال 

:>nav< طريقًة هيكليًة لتوسيم أقسام التنقل عبر العنصر HTML5!أمًرا صائًبا أيًضا توفر 

<nav>
  <ul>
    <li><a href="#">home</a></li>
    <li><a href="#">blog</a></li>
    <li><a href="#">gallery</a></li>
    <li><a href="#">about</a></li>
  </ul>
</nav>

؟HTML5 في skip links؟ هل أحتاج إلى إضافة >nav<» متوافقة مع العنصر skip links« هل :س
 تسمح للقارئات بتخطي أقسططام التنقططل، وهططذا أمطٌر مفيططٌد للمسططتخدمين أولي الحتياجططات الخاصططةSkip links :ج

.الذين يستعملون برمجيات خارجية لقراءة صفحات الويب وللتنقل فيها دون استخدام فأرة

 لن برمجيططاتskip links، فسططُيهَمل اسططتخدام >nav<بعططد أن ُتحططَدث قارئططات الشاشططة لكي تتعططرف على العنصططر 
. لكن ستمضطي فططترٌة قبططل>nav<قراءة الشاشة ستصبح قادرة على تخطي قسططم التنقططل الموجططود ضطمن العنصططر 

أن ُيحطططِدث كطططل مسطططتخدمي الطططويب أولي الحتياجطططات الخاصطططة برمجيطططات قطططراءة الشاشطططة، لطططذلك أرى أن عليطططك
. إلى ذاك الحين>nav< لتخطي أقسام skip linksالمتابعة في توفير 
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التذييلت. 12
، آخر شيء أريد التحدث عنه هو آخططر شططيء فيصفحتناأخيًرا وليس آخًرا، وصلنا إلى نهاية 

(الصفحة التذييل  :footerكتبنا التذييل في الصفحة الصلية هكذا : .(

<div id="footer">
  <p>&#167;</p>
  <p>&#169; 2001&#8211;9 <a href="#">Mark Pilgrim</a></p>
</div>

 تطوفر لططكHTML5، يمكنططك البقططاء عليططه إن شططئت، لكن HTML5أيًضا ما سبق صالٌح تماًما في 

.>footer<عنصًرا مخصًصا لهذا العرض أل وهو العنصر 

<footer>
  <p>&#167;</p>
  <p>&#169; 2001&#8211;9 <a href="#">Mark Pilgrim</a></p>
</footer>

؟ ربمطططا تضطططع فيطططه مطططا كنت تضطططع في>footer<مطططا هطططو المحتطططوى الملئم وضطططعه في عنصطططر 

>div id="footer"<حسططًنا، نحن الن نططدور في حلقططة مفرغططة، لكن صططدًقا، هططذا هططو الجططواب . .

يحتططوي التططذييل عططادًة على معلومططاٍت حططول القسططم الططذي ينتمي إليططهHTML5تقططول مواصططفات   » :

».كَمن كتبه، وروابط إلى مستندات متعلقة، ومعلومات عن حقططوق النشططر، وأمططوٍر مشططابهة وهططذا مططا

عن المؤلططف يمكنططك أن ».لدينا في صفحتنا عبارة مختصرة عن حقوق النشر ووصلة إلى صفحة  » :

:تجد أمثلة عن التذييلت بالنظر في بعض المواقع المشهورة

 تذييٌل يحتوي على عبارة حقوق النشر، وروابط إلى الترجمططات، وروابطططCNNفي موقع •

شروط الخدمة  (إلى  « »terms of services وسياسة الخصوصية، وصفحات ،» (about

us و » «contact us و » «help كل ما سبق يلئم العنصر .«>footer<تماًما .
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Advertising« الرئيسطططططية مشطططططهورٌة كثطططططيًرا، وفي أسطططططفلها روابطططططط إلى Googleصطططططفحة •

Programs و » «Business  Solutions و » «About  Google،وعبطططارة حقطططوق النشطططر ،«

.>footer<. وكل ذلك موجوٌد في عنصر Googleورابط إلى سياسة الخصوصية في 

،W3Cموقططع »، لنلططِق نظططرًة على التططذييل في Fat Footers«شاعت في هذه الونططة مططا نططدعوه 

« و Navigation«الذي يحتوي على ثلثة أعمدة معنونة  «Contact W3C و » «W3C Updates.«

تقريًبا ):شيفرة التذييل تشبه ما يلي  )

<div id="w3c_footer">
  <div class="w3c_footer-nav">
    <h3>Navigation</h3>
    <ul>
      <li><a href="/">Home</a></li> 
      <li><a href="/standards/">Standards</a></li> 
      <li><a href="/participate/">Participate</a></li> 
      <li><a href="/Consortium/membership">Membership</a></li> 
      <li><a href="/Consortium/">About W3C</a></li> 
    </ul>
  </div>
  <div class="w3c_footer-nav">
    <h3>Contact W3C</h3>
    <ul>
      <li><a href="/Consortium/contact">Contact</a></li> 
      <li><a href="/Help/">Help and FAQ</a></li> 
      <li><a href="/Consortium/sup">Donate</a></li> 
      <li><a href="/Consortium/siteindex">Site Map</a></li> 
    </ul>
  </div>
  <div class="w3c_footer-nav">
    <h3>W3C Updates</h3>
    <ul>
      <li><a href="http://twitter.com/W3C">Twitter</a></li>
      <li><a href="http://identi.ca/w3c">Identi.ca</a></li>
    </ul>
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  </div>
  <p class="copyright">Copyright © 2009 W3C</p>
</div>

: هيكليةHTML5سأجري التعديلت التية لتحويل ما سبق إلى شيفرات 

.>footer< إلى عنصر >"div id="w3c_footer<تحويل الوسم •

،>nav< إلى عنصطططَري >"div class="w3c_footer-nav<تحويطططل أول نسطططختين من •

.>section<والنسخة الثالثة إلى عنصر 

ئ قسطططًما في>nav<، لنهطططا داخطططل عنصطططر >h1< إلى >h3<تحويطططل ترويسطططات •  الطططذي ُينشطططِ

. تماًما>article<تخطيط المستند، مثل عنصر 

:ستبدو الشيفرة النهائية كالتي

<footer>
  <nav>
    <h1>Navigation</h1>
    <ul>
      <li><a href="/">Home</a></li> 
      <li><a href="/standards/">Standards</a></li> 
      <li><a href="/participate/">Participate</a></li> 
      <li><a href="/Consortium/membership">Membership</a></li> 
      <li><a href="/Consortium/">About W3C</a></li> 
    </ul>
  </nav>
  <nav>
    <h1>Contact W3C</h1>
    <ul>
      <li><a href="/Consortium/contact">Contact</a></li> 
      <li><a href="/Help/">Help and FAQ</a></li> 
      <li><a href="/Consortium/sup">Donate</a></li> 
      <li><a href="/Consortium/siteindex">Site Map</a></li> 
    </ul>
  </nav>
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  <section>
    <h1>W3C Updates</h1>
    <ul>
      <li><a href="http://twitter.com/W3C">Twitter</a></li>
      <li><a href="http://identi.ca/w3c">Identi.ca</a></li>
    </ul>
  </section>
  <p class="copyright">Copyright © 2009 W3C</p>
</footer>

مراجع إضافية. 13
:الصفحة التي كنا نعمل عليها في هذا الفصل

)HTML 4(النسخة الصلية •

)HTML5(النسخة الُمعَدلة •

:مراجع حول ترميز المحارف

The Absolute Minimum Every Software Developer Absolutely, Positivelyمقالة •

Must  Know  About  Unicode  and  Character  Sets  (No  Excuses!)لكاتبها  Joel

Spolsky

.Characters vs و On Character Strings و On the Goodness of Unicodeمقالت •

Bytes لكاتبها Tim Bray

:Internet Explorer في متصفح HTML5مراجع حول تفعيل 

•How to style unknown elements in IE بواسطة Sjoerd Visscher

•HTML5 shiv بواسطة John Resig

•HTML5 enabling script بواسطة Remy Sharp
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:doctypeمراجع حول أنماط تفسير المتصفح للشيفرات، وأنواع 

. هذه هيHenri Sivonen لصاحبها Activating Browser Modes with Doctypeمقالة •

ة مقالططططة أخططططرى عن المقالططططة الوحيططططدة الططططتي عليططططك قراءتهططططا في هططططذا الموضططططوع، لَن أيّطططط

doctypesل تسططططططتخدم المقالططططططة السططططططابقة كمرجططططططع سططططططتكون قديمططططططًة أو غططططططير كاملططططططة أو 

.فيها أخطاء

:HTML5) لشيفرات validator(ُمدِقق 

•html5.validator.nu
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الرسم عبر عنصر٤
canvas
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لوحة نقطية ذات أبعططاد معينططة يمكن اسططتخدامها>canvas<العنصر  HTMLُتعِرف  « على أنه 

ا وُيمِثل مسططتطيًل في ».لعططرض المخططططات ورسططومات اللعططاب وغيرهططا من الصططور المرئيططة برمجيًطط

. لرسم أي شيء تريده فيهJavaScriptصفحتك إذ تستطيع استعمال 

:canvasالدعم الساسي للعنصر 

IEFirefoxSafariChromeOperaiPhoneAndroid

7.0*+3.0+3.0+3.0+10.0+1.0+1.0+

. داخلًيا>canvas< فهو يدعم العنصر IE 9، أما explorercanvas مكتبة خارجية هي 8 و IE 7* يتطلب 

ا ليس في عنصطططر canvasكيطططف يبطططدو عنصطططر   أي محتطططوى>canvas<!؟ ليس لطططه شطططكل، حًقططط

: كالتيcanvas.وليس له إطاٌر حتى ُيضاف عنصر 

<canvas width="300" height="225"></canvas>

:لنضف إطاًرا منقًطا لكي نستطيع أن نرى ما الذي نتعامل معه
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 في نفس الصفحة، وسيظهر كططل عنصططر على>canvas<يمكن أن يكون لديك أكثر من عنصر 

canvas على خاصياته؛ فإن أعطيت كل عنصر canvas، ويحافظ كل عنصر DOMحدة في شجرة 

.، فيمكنك الوصول إليه كما تفعل مع أي عنصر آخرidخاصية 

:idلنوِسع الشيفرة السابقة لكي تتضمن خاصية 

<canvas id="a" width="300" height="225"></canvas>

.DOM السابق في شجرة >canvas<أصبح بإمكاننا بسهولة العثور على عنصر 

var a_canvas = document.getElementById("a");

الشكال البسيطة. 1
IEFirefoxSafariChromeOperaiPhoneAndroid

7.0*+3.0+3.0+3.0+10.0+1.0+1.0+

 فهو يدعم رسم الشكال البسيطة فيIE 9، أما explorercanvas مكتبة خارجية هي 8 و IE 7* يتطلب 
. داخلًيا>canvas<العنصر 

. فارًغا، ثم علينا الرسم فيه لنبدأ ببعض الشكالcanvasيبدأ كل عنصر  .

 لستدعاء الدالة التية عندما يضغط المستخدمaction (onclick(يمكن استخدام الَحَدث 

:على زٍر ما

function draw_b() {
  var b_canvas = document.getElementById("b");
  var b_context = b_canvas.getContext("2d");
  b_context.fillRect(50, 25, 150, 100);
}
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ل يوجطططططططد شطططططططيٌء ممطططططططيٌز في أول سططططططططر من الدالطططططططة، إذ إَن مهمتطططططططه هي العثطططططططور على عنصر

>canvas< الموجود في شجرة DOM.

function draw_b() {
  var b_canvas = document.getElementById("b");
  var b_context = b_canvas.getContext("2d");
  b_context.fillRect(50, 25, 150, 100);
}

إطار الرسططم canvasلدى كل عنصر  ( ما نسميه  « »drawing contextالططذي تحططدث فيططه كططل ،(

باسطططططططططتخدامDOM في شطططططططططجرة >canvas<.المططططططططور المسطططططططططلية فبعطططططططططد أن تعطططططططططثر على عنصطططططططططر   )

document.getElementById()ة طريقطططططططة أخطططططططرى ستسطططططططتطيع أن تسطططططططتدعي الدالطططططططة ) أو أّيططططططط

getContext() 2«، يجب عليك تمرير السلسلة النصيةd دوًما إلى الدالة «getContext().

؟canvas في 3D هل يمكن رسم رسوميات :س
. التي يمكنها رسم الشكال ثلثية البعاد في المتصفحات دون إضافات تدعم أغلبيةWebGLنعم، عبر تقنية :ج 

 الصططدار التاسطططع ومطططا بعطططده،Chrome الصطططدار الرابطططع ومططا بعطططده، و Firefox(المتصططفحات الحديثططة هطططذه التقنيططة 
Operaو  Safari ومطططا بعطططده، و 12  IE ومطططا بعطططده، و 5.1  مجموعة)؛ يتم العمطططل على تططططوير هطططذه التقنيطططة في 11 

.WebGLعمل 

. الخاص به إطارdrawing context( ولديك إطار الرسم >canvas<إًذا، أصبح لديك عنصر  (

.الرسططم هططو المكططان الططذي سططُتعَرف فيططه جميططع دوال وخاصططيات الرسططم هنالططك مجموعططٌة كاملططٌة من

:الخاصيات والدوال الُمكَرسة لرسم المستطيلت

ا CSS لوًنططا من ألطوان fillStyleيمكن أن تكططون الخاصططية • )، أو تططدرًجاpattern(، أو نقشططً

سنذكر مزيًدا من المعلومات عن التططدرجات اللونيططة بعططد قليططل القيمططةgradient(لونًيا   .( ) (
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.الفتراضطططية لهطططذه الخاصطططية هي اللطططون السطططود، لكنطططك تسطططتطيع أن تضطططبطها لمطططا تشطططاء

) خاصططياته طالمططا بقيت الصططفحة مفتوحططًة إلdrawing context(سيتذكر كل إطططار رسططم 

.إن فعلت شيًئا لعادة ضبطه

 ترسم مستطيًل مملوًءا بططاللون أو النقشfillRect(x, y, width, height)الدالة •

.fillStyleالموجود في 

)، إذ يمكنstroke( لكن للحططواف fillStyle شططبيهة بخاصططية strokeStyleالخاصططية •

. أو نقًشا أو تدرًجا لونًياCSSأن تكون لون 

 ترسططم مسططتطيًل دون ملئططه، إذ ترسططمstrokeRect(x, y, width, height)الدالططة •

. لذلكstrokeStyleحوافه وإطاره الخارجي فحسب، وَتستعمل الخاصية 

 تمسطططح كطططل البكسطططلت الموجطططودة فيclearRect(x, y, width, height)الدالطططة •

.المستطيل الُمحَدد

؟canvasهل يمكنني أن أعيد ضبط لوحة الرسم في عنصر :س 
) كططل الخاصططيات في إطططارreset( إلى إعططادة ضطبط >canvas< نعم، فسطيؤدي تحديططد عططرض أو ارتفططاع عنصططر :ج

.الرسطططم إلى قيمهطططا الفتراضطططية لحطططظ أَنه ليس من الضطططروري تغيطططير العطططرض، إذ يمكنطططك أن تضطططبطه إلى قيمتطططه

:الحالية كما يلي

var b_canvas = document.getElementById("b");
b_canvas.width = b_canvas.width;

…بالعودة إلى الشيفرة في المثال السابق

var b_canvas = document.getElementById("b");
var b_context = b_canvas.getContext("2d");
b_context.fillRect(50, 25, 150, 100);
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 عند اسططتدعائها مسططتطيًل وتملطؤه بنمططط الملء الحططالي الططذي هططو()fillRectسترسم الدالة 

إل إذا غيرتَططه ُيعططَرف المسططتطيل عططبر زاويتططه العليططا اليسططرى  (اللططون السططود  .( )، وعرضه25،  50(

(، وارتفاعه 150( .canvas). لكي نفهم ذلك جيًدا، فلنلِق نظرًة إلى نظام الحداثيات في 100)

canvasالحداثيات في عنصر . 2

 على أنهطططا شطططبكٌة ثنائيطططُة البعطططِد، ويكطططون مبطططدأcanvasيمكننطططا تخيطططل لوحطططة الرسطططم في عنصطططر 

X. في الزاويططة العليططا اليسططرى من لوحططة الرسططم تططزداد القيم على المحططور )0 ,0(الحداثيات فيها 

 بالنتقططال نحططوYعنططد النتقططال نحططو الحافططة اليمينيططة من لوحططة الرسططم، وتططزداد القيم على المحططور 

.الحافة السفلية من لوحة الرسم

: الذي يحتوي على>canvas<ُرِسَم الشكل السابق عبر عنصر 
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مجموعة من الخطوط الفقية•

الشاقولية• )مجموعة من الخطوط الرأسية  )

خطين أفقيين سوداوين•

خطين صغيرين سوداوين مائلين يشكلن سهًما•

خطين رأسيين سوداوين•

خطين صغيرين سوداوين مائلين يشكلن السهم الخر•

»x«الحرف •

»y«الحرف •

» قرب الزاوية العليا اليسرى(0 ,0)«النص •

» قرب الزاوية السفلى اليمنى(375 ,500)«النص •

نقطة في الزاوية العليا اليسرى، وأخرى في الزاوية السفلى اليمنى•

 خاصططية العططرض>canvas< نفسطططه، إذ ُيحطططِدد العنصطططر >canvas<علينطططا أوًل تعريطططف العنصططر 

width والرتفاع height والُمعِرف ،idكي نستطيع العثور عليه بسهولة لحًقا .

<canvas id="c" width="500" height="375"></canvas>

 ونحصطططل على إططططارDOM في شطططجرة >canvas<ثم علينطططا كتابطططة سطططكربت لكي نجطططد عنصطططر 

.الرسم الخاص به

var c_canvas = document.getElementById("c");
var context = c_canvas.getContext("2d");

.نستطيع الن البدء في رسم الخطوط
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المسارات. 3
IEFirefoxSafariChromeOperaiPhoneAndroid

7.0*+3.0+3.0+3.0+10.0+1.0+1.0+

 فهو يدعم المسارات في العنصرIE 9، أما explorercanvas مكتبة خارجية هي 8 و IE 7* يتطلب 
>canvas<داخلًيا .

تخيل أنك تريد أن ترسم رسمًة بالحبر، من المؤكططد أَنك لن تبططدأ الرسططم بططأقلم الحططبر مباشططرًة،

لنك قد ُتخطئ؛ فعوًضا عن ذلك سترسم المستقيمات والمنحنيططات بقلم الرصططاص، ثم إن أعجبتططك

ُتحِبَرها ».فيمكنك أن  »

المسطططارات  (هنالطططك مطططا نسطططميه  « »paths في عناصطططر (canvasا ، وتعريطططف المسطططار ُيشطططِبه تمامًططط

الرسم بقلم الرصاص؛ يمكنك رسم ما تشاء لكنه لن يكون جزًءا من اللوحططة النهائيططة إل إن أمسططكت

.أقلم التحبير ومررتها فوق المسار الذي رسمَته

بقلم الرصاص »:استعمل الدالتين التيتين لرسم المستقيمات  »

1.moveTo(x, y)تحريك قلم الرصاص إلى نقطة البداية الُمحَددة .

2.lineTo(x, y)رسم خط إلى نقطة النهاية الُمحَددة .

. ترسططططم الططططدالتان()lineTo و ()moveToسططططيزداد حجم المسططططار كلمططططا اسططططتدعيت الططططدالتين 

، أي أَنك لن تططرى شططيًئا على يمكنططك أن تسططمي هططذه العمليططة مططا تشططاء بقلم الرصططاص  )السططابقتان  ) « »

التحبير ».لوحة الرسم إلى أن تستدعي إحدى دوال  »

:لنبدأ برسم الشبكة
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات canvasالرسم عبر عنصر  

رسم المستقيمات الرأسية //

for (var x = 0.5; x < 500; x += 10) {
  context.moveTo(x, 0);
  context.lineTo(x, 375);
}

رسم المستقيمات الفقية //

for (var y = 0.5; y < 375; y += 10) {
  context.moveTo(0, y);
  context.lineTo(500, y);
}

، أي لن يظهطططر شطططيٌء على لوحطططة الرسطططم بعطططد؛ إذ سطططنحتاج إلى دالطططة رصاصطططية »تلطططك الطططدوال  »

.تحبير لظهار تلك الخطوط « »

context.strokeStyle = "#eee";
context.stroke();

ه بططدوال()storkeالدالة  ، وهي ُتحِبر المسططار المعقططد الططذي عَرفَتطط التحبططير » هي إحدى دوال  »

moveTo() و lineTo() السابقة خاصية .strokeStyleتتحكم بلون تلك الخطوط .

:هذه هي النتيجة
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات canvasالرسم عبر عنصر  

؟0 وليس من 0.5 من y و x لماذا بدأَت :س
…) هي حواف تلك المربعات؛2، 1، 0( تخيل أَن كل بكسٍل هو مربٌع كبيٌر، وأَن الحداثيات ذات الرقم الكامل :ج

) بين الحداثيات ذات الرقم الصحيح، فسوفone-unit-wide(فإذا أردت أن ترسم خًطا عرُضه واحدة الطوال 
، وسطططيكون الخطططط النطططاتج مرسطططوًما بعطططرض انظطططر الشطططكل التي لليضطططاح )يمتطططد إلى أن يصطططل إلى ططططرَفي المربطططع  )

أو0.5.بكسططلين أمططا لرسططم خططط عرضططه بكسططل واحططد، فعليططك أن تُططزيح الحططداثيات بمقططدار  ا على منحى  ( عموديًطط

.اتجاه الخط (

( إلى 0 ,1(على سبيل المثال، إذا كنت تحططاول رسططم خطط من  ا يغطي 3 ,1)  بكسططل0.5)، فسيرسططم المتصططفح خطًطط
:، ولكن الشاشة غير قادرة على عرض نصف بكسل، لذلك سيمتد الخط لكي ُيغطي بكسلينx=1على جانَبّي 

128|▲

canvas: شبكة مرسومة داخل عنصر 3الشكل 



HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات canvasالرسم عبر عنصر  

ا من  ( إلى 0 ,1.5(أمططا لططو أردت أن ترسططم خطًطط (1.5, ا يغطي 3   بكسططل على طططرَفي0.5)، فسيرسططم المتصططفح خطًطط
x=1.5 بكسل1، الذي يؤدي إلى رسم خط بعرض :
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات canvasالرسم عبر عنصر  

م .لنرسم الن السهم الفقي جميع الخطوط والمنحنيططات الموجططودة على نفس المسططار سُترسططَ

أو التدرج اللوني، وسنأتي لذكر ذلك لحًقا لكننا نريد أن نرسم السهم بلططوٍن مختلططف ).بنفس اللون  )

، لذلك سنحتاج إلى البدء بمساٍر  (السود ( )pathجديد . (

مسار جديد //

context.beginPath();
context.moveTo(0, 40);
context.lineTo(240, 40);
context.moveTo(260, 40);
context.lineTo(500, 40);
context.moveTo(495, 35);
context.lineTo(500, 40);
context.lineTo(495, 45);

فلوبنفس الطريقة نرسم السهم الرأسي؛ ولّما كططان السططهم الرأسططي بنفس لطون السططهم الفقي، 

.حاجة إلى إنشاء مسار جديد، إذ سُيشِكل السهمان مساًرا واحًدا

ل حاجة إلى إنشاء مسار جديد //

context.moveTo(60, 0);
context.lineTo(60, 153);
context.moveTo(60, 173);
context.lineTo(60, 375);
context.moveTo(65, 370);
context.lineTo(60, 375);
context.lineTo(55, 370);

 مططا يططزالstrokeStyleلقد قلُت أَن هذين السهمين يجب أن ُيرسما باللون السططود، لكن لططون 

ل تتم عملية إعادة تعيين قيم  (الفضي الفاتح  « »fillStyle و strokeStyleعندما تبدأ مساًرا 

ُنحِبر بعططد، علينططا الن أن نضططبط قيمططة بالرصططاص ولم  »جديططًدا ل بططأس، لننططا رسططمنا إلى الن  » « » .(

strokeStyleإلى اللطططططون السطططططود؛ وإل سُيرسطططططم هطططططذان السطططططهمان بالفضطططططي الفطططططاتح وسيصطططططعب 
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات canvasالرسم عبر عنصر  

.علينططططططططا رؤيتهمططططططططا سططططططططُيغّير السطططططططططران التيططططططططان اللططططططططون إلى السططططططططود ويرسططططططططمان الخطططططططططوط في

:لوحة الرسم

context.strokeStyle = "#000";
context.stroke();

:هذه هي النتيجة

النص. 4
IEFirefoxSafariChromeOperaiPhoneAndroid

7.0*+3.0**+3.0+3.0+10.0+1.0+1.0+

 فهو يدعم طباعة النصوص في العنصرIE 9، أما explorercanvas مكتبة خارجية هي 8 و IE 7* يتطلب 
>canvas<داخلًيا .

. مكتبًة للتوافقيةFirefox 3.0** يتطلب 
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات canvasالرسم عبر عنصر  

رسططم الجمططل النصططيةرسططم خطططوط في لوحططة الرسمبالضافة مقدرتنا على  ا  .، يمكنططك أيضططً « »

ة خاصططيات  CSSوعلى عكس النصططوص في الصططفحة المحيطططة بلوحططة الرسططم، ل يوجططد هنالططك أّيطط

word و padding و margins و floats) مثطططل layout(تتعلطططق بالتخطيطططط   wrappingتسطططتطيع .

رسم نصك هناك .ضبط بعض خاصيات الخط، ثم اختيار نقطة على لوحة الرسم و « »

:تتوفر خاصيات الخطوط التية في لوحة الرسم

font الططتي يمكن أن ُتضططَبط إلى أي شططيٍء تسططتطيع ضططبطه في خاصططية fontالخاصططية •

. وهذا يتضمن نمط الخط، ونططوع الخططط، وسططماكة الخططط، وحجم الخططط، وارتفططاعCSSفي 

عائلة الخط .السطر، واسم  « »

اtextAlignالخاصطططططية • لكن ليس مماثلطططططة تمامًططططط ) تتحكم بمحطططططاذاة النص، وهي شططططبيهة  )

right و left و end و start. القيم المحتملطططططططة هي CSS في text-alignبخاصطططططططية 

.centerو 

رسم النص نسبًة إلى نقطة البداية القيمtextBaselineالخاصية • . تتحكم في مكان  « »

ideographic أو alphabetic أو middle أو hanging أو topالمحتملططططططططططططططططططططططططططططططططططة هي 

.bottomأو 

ل أقصططد هنططاtextBaselineالخاصية  ( معقدة ودقيقططة، لن طريقططة كتابططة النصططوص معقططدة 

، وكتابططة نصططوص يونيكططودcanvasالنكليزية، لكنك تسططتطيع رسططم أي محططرف يونيكططود في عنصططر 

 ، ):baselines(  مختلف خطوط الساسHTML5 تشرح مواصفة)معقدة

ا على مسططططتوى أعلى المحططططارف في الخططططط emأعلى مربططططع  )، أماfont( هططططو تقريًبطططط

»hanging baseline فهو مكان ارتكاز بعض المحارف مثل «आأما خط ،middle
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات canvasالرسم عبر عنصر  

. أمطططا خطem وأسطططفل مربطططع emفهطططو يقطططع في منتصطططف المسطططافة بين أعلى مربطططع 

alphabetic فهططو مكططان ارتكططاز الحططرف مثططل Á و ÿ و f و Ω وخططط ،ideographic

ا أسططططفلem، وأسططططفل مربططططع 達 و 私هططططو مكططططان ارتكططططاز المحططططارف مثططططل   هططططو تقريبًطططط

. ما قططد يكططون أعلى وأسططفل الصططندوق المحيطfont(المحارف الموجودة في خٍط  (

)bounding  boxبعيطططططًدا عن خططططططوط السطططططاس السطططططابقة نتيجطططططًة لمتطططططداد بعض (

.emالمحارف خارج مربع 

 للبجطططططططدياتtextBaseline لخاصطططططططية bottom أو middle أو topتسطططططططتطيع اسطططططططتخدام 

.البسيطة مثل النكليزية دون أن تكترث للبقية

 يططرث حجم الخططط ونمطططه منcanvas!لنرسططم بعض النصططوص النص المرسططوم داخططل عنصططر 

 فيfont نفسططططه، لكنططططك تسططططتطيع إعططططادة تعريططططف تلططططك القيم بضططططبط خاصططططية >canvas<عنصططططر 

.إطار الرسم
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات canvasالرسم عبر عنصر  

تغيير نمط الخط //

context.font = "bold 12px sans-serif";
context.fillText("x", 248, 43);
context.fillText("y", 58, 165);

. النص()fillTextترسم الخاصية 

context.font = "bold 12px sans-serif";

رسم النص //

context.fillText("x", 248, 43);
context.fillText("y", 58, 165);

؟canvas هل أستطيع استخدام مقاسات الخطوط النسبية لرسم النصوص في عنصر :س
CSS مقاس الخط بناًء على قواعططد >canvas<  آخر في صفحتك، يحسب العنصر HTML. نعم مثل أي عنصر :ج

، فسيضطططرب%150 أو 1.5em إلى مقطططاس خطططط نسطططبي مثطططل context.font.في صطططفحتك فطططإذا ضطططبطت خاصطططية 
. نفسه>canvas<متصفحك هذا الرقم بحجم الخط المحسوب لعنصر 

 من الحافطططةy=5أريطططد أن يكطططون أعلى النص الموجطططود في الزاويططططة العليطططا اليسططططرى على بعططططد 

)، وإنمططاbaseline(العلوية، لكنني كسول ول أريططد قيططاس ارتفططاع النص وحسططاب ُبعططد خططط السططاس 

. وسأمرر إحداثيات الزاوية العليا اليسرى من مربع النصtop إلى textBaselineسأضبط 

context.textBaseline = "top";
context.fillText("( 0 , 0 )", 8, 5);

أما للنص في الزاوية السفلى اليمنى، فسأرسم الزاويططة السططفلى اليمططنى للنص في الحططداثيات

، أي بضعة بكسلت من الزاوية السفلى اليمنى من لوحة الرسم؛ لكنني ل أريد قيطططاس)492,370(

textBaseline والخاصططية right إلى textAlignعرض أو ارتفاع النص، لهذا أضبط الخاصططية 
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات canvasالرسم عبر عنصر  

 ُممططِرًرا إليهططا إحططداثيات الزاويططة السططفلى اليمططنى من()fillText، ثم اسططتدعي الدالططة bottomإلى 

.مربع النص

context.textAlign = "right";
context.textBaseline = "bottom";
context.fillText("( 500 , 375 )", 492, 370);

:وهذه هي النتيجة

!لقد نسينا النقاط الموجودة على الزوايا سنتعلم كيف نرسم الدوائر لحًقا، أما الن، فسأغش

.كمستطيلتقليًل وأرسمها 

context.fillRect(0, 0, 3, 3);
context.fillRect(497, 372, 3, 3);

:هذا كل ما في المر هذه هي النتيجة النهائية !
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات canvasالرسم عبر عنصر  

التدرجات اللونية. 5
IEFirefoxSafariChromeOperaiPhoneAndroid

+1.0+1.0+10.0+3.0+3.0+3.0+*7.0التدرجات اللونية الخطية

+1.0+1.0+10.0+3.0+3.0+3.0+9.0التدرجات اللونية الشعاعية

 فهو يدعم التدرجات اللونية في العنصرIE 9، أما explorercanvas مكتبة خارجية هي 8 و IE 7* يتطلب 
>canvas<داخلًيا .

كيططف نرسططم، ثم تعلمنططا  ماٍكيف نرسم مستطيًل مملططوًءا بلططونلقد تعلمنا سابًقا في هذا الفصل 

. لكن المر ليس محدوًدا لللوان فقط، إذ يمكنك فعططل مططا تشططاءمستطيًل ذا إطاٍر ملَون بلوٍن معين

.بالتدرجات اللونية، لننظر إلى أحد المثلة
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات canvasالرسم عبر عنصر  

: كغيره من الوسومcanvasسيبدو وسم 

<canvas id="d" width="300" height="225"></canvas>

: ثم نحصل على إطار الرسم>canvas<علينا أوًل أن نعثر على عنصر 

var d_canvas = document.getElementById("d");
var context = d_canvas.getContext("2d");

.يمكننطططا أن نبطططدأ بتعريطططف التططدرج اللططوني بعطططد حصططولنا على إطططار الرسطططم التططدرج اللططوني هططو

:انتقاٌل ناعٌم بين لونين أو أكثر يمكن تعريف نوعين من التدرجات اللونية في إطار الرسم .

ا عططبر قطعططةcreateLinearGradient(x0, y0, x1, y1)الدالططة .1  ترسططم تططدرًجا لونًيطط

.)x1, y1( إلى )x0, y0(مستقيمة من النقطة 

اcreateRadialGradient(x0, y0, r0, x1, y1, r1)الدالة .2  ترسططم تططدرًجا لونيًطط

( بين دائططططرتين وُتمِثل أول ثلثططططة معططططاملت cone(عططططبر مخططططروط  . (parametersدائططططرة (
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات canvasالرسم عبر عنصر  

. أمططا آخططر ثلثططة معططاملت فهي تمثططلr0 ونصططف القطططر )x0, y0(البدايططة ذات المركطططز 

.r1 ونصف القطر )x1, y1(دائرة النهاية ذات المركز 

ا خطًيا  ئ تطططدرًجا لونيًططط )؛ يمكن أن تكطططون التطططدرجات اللونيطططة بطططأي قيطططاس، لكننطططاlinear(لُننشطططِ

. بكسل، مثل لوحة الرسم300سنجعل هذا التدرج بعرض 

var my_gradient = context.createLinearGradient(0, 0, 300, 0);

الوسيط الثاني والرابع تساوي yلّما كانت قيم   ( ، فسيكون اتجاه التدرج اللططوني من اليسططار0(

.إلى اليمين

.يمكنك تعريف ألوان التدرج بعد أن تحصل على كائن التدرج اللططوني يمكن أن يكططون للتططدرج

(محطَتي توقطططف لطططوني أو أكطططثر التوقطططف اللطططوني  .color  stopيمكن أن يكطططون في أي مكططططان في (

.التدرج ولضافة توقف لوني، عليك تحديد مكانه ضمن التدرج اللطوني، يمكن أن تكططون تلطك القيم

.1 و 0بين 

.لُنعِرف تدرًجا لونًيا من السود إلى البيض

my_gradient.addColorStop(0, "black");
my_gradient.addColorStop(1, "white");

م أّي شططيٍء في لوحططة الرسططم عنططد تعريططف التططدرج اللططوني، إذ سططُيخَزن ذاك الكططائن في ل ُيرسططَ

 إلى ذاكfillStyle.مكططاٍن مططا في الططذاكرة أمططا لرسططم التططدرج اللططوني، فعليططك أن تضططبط خاصططية 

.التدرج ثم ترسم شكًل ما مثل مستطيل أو مستقيم

context.fillStyle = my_gradient;
context.fillRect(0, 0, 300, 225);
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات canvasالرسم عبر عنصر  

:وهذه هي النتيجة

ا من العلى إلى السططفل؛ فسططيكون عليططك إنشططاء كططائن للتططدرج لنفططترض أَنك تريططد تططدرًجا لونًيطط

، وتجعطططل قيم xاللطططوني تكطططون فيطططه قيمطططة  الوسطططيطين الول والثطططالث ) ثابتطططة  )yالوسططططين الثطططاني  )

. إلى ارتفاع لوحة الرسم0)والرابع تتراوح من 

 متغيرة //y، وقيم 0 تساوي xقيم 

var my_gradient = context.createLinearGradient(0, 0, 0, 225);
my_gradient.addColorStop(0, "black");
my_gradient.addColorStop(1, "white");
context.fillStyle = my_gradient;
context.fillRect(0, 0, 300, 225);

:وهذه هي النتيجة
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.وتستطيع أيًضا أن تجعل التدرجات اللونية قطريًة

 متغيرة //y و xقيم 

var my_gradient = context.createLinearGradient(0, 0, 300, 225);
my_gradient.addColorStop(0, "black");
my_gradient.addColorStop(1, "white");
context.fillStyle = my_gradient;
context.fillRect(0, 0, 300, 225);

:وهذه هي النتيجة
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الصور. 6
IEFirefoxSafariChromeOperaiPhoneAndroid

7.0*+3.0+3.0+3.0+10.0+1.0+1.0+

 فهو يدعم تضمين الصور في العنصرIE 9، أما explorercanvas مكتبة خارجية هي 8 و IE 7* يتطلب 
>canvas<داخلًيا .

:>img<ُيظِهر الشكل التي قطًة معروضة عبر عنصر 
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:canvasأما هذه فهي نفس القطة لكن مرسومة في عنصر 

 في إطططططار الرسططططم ُتسططططتعمل لتضططططمين صططططورة في عنصططططر()drawImageهنالططططك دالططططة اسططططمها 

canvasتأخذ هذه الدالة ثلثة، أو خمسة، أو تسعة وسائط : .

•drawImage(image, dx, dy)تأخططذ صططورًة وترسططمها في لوحططة الرسططم، والحططداثيات 

,dx(المعطيططططة   dy(هي إحططططداثيات الزاويططططة العليططططا اليسططططرى من الصططططورة فلططططو مررنططططا .

,0)الحطططططططططططداثيات  م الصطططططططططططورة في الزاويطططططططططططة العليطططططططططططا اليسطططططططططططرى من(0   فسُترسطططططططططططَ

.لوحة الرسم

•drawImage(image,  dx,  dy,  dw,  dh) تأخطططططذ صطططططورًة وتغطططططير عرضطططططها إلى dw

.)dx, dy(، ثم ترسمها على لوحة الرسم في الحداثيات dhوارتفاعها إلى 

•drawImage(image,  sx,  sy,  sw,  sh,  dx,  dy,  dw,  dh)تأخططططذ صططططورًة 

 ثم تغططير أبعادهططا إلى)sx, sy, sw, sh(وتقتطعهططا لتصططبح مسططاويًة إلى المسططتطيل 

)dw, dh( ثم ترسمها على لوحة الرسم في الحداثيات )dx, dy(.

:()drawImage) الدالة parameters(معاملت  HTML5توِضح مواصفات 
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ضططمن حططدود الصططورة المصططدرية الططذي تكططون )المسططتطيل المصططدر هططو المسططتطيل  )

,sx(، و )sx+sw, sy+sh(، و )sx+sw, sy(، و )sx, sy(رؤوس أضلعه هي 

sy+sh(.

ضططمن حططدود لوحططة الرسططم الططذي تكططون )أمططا المسططتطيل الوجهطططة، فهططو المسططتطيل  )

،)dx+dw, dy+dh(، و )dx+dw, dy(، و )dx, dy(رؤوس أضلعه هي النقططاط 

.)dx, dy+dh(و 
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!لرسططططم صطططورة داخططططل لوحططططة الرسططططم، فسططططتحتاج إلى صطططورة يمكن أن تكططططون الصطططورة عنصر

>img< موجطططططود مسطططططبًقا، أو بإمكانطططططك إنشطططططاء كطططططائن Image() باسطططططتخدام JavaScriptوفي كل .

.الحالتين عليك أن تتأكد أَن الصورة محَملة تحميًل كامًل قبل أن ترسمها في لوحة الرسم

 موجود مسبًقا، فيمكنك رسم الصورة في لوحة الرسم أثنطططاء>img<إذا كنت تستخدم عنصر 

.window.onloadالحدث 

> //imgاستخدام عنصر <

<img id="cat" src="images/cat.png" alt="sleeping cat" 
width="177" height="113">
<canvas id="e" width="177" height="113"></canvas>
<script>
window.onload = function() {
  var canvas = document.getElementById("e");
  var context = canvas.getContext("2d");
  var cat = document.getElementById("cat");
  context.drawImage(cat, 0, 0);
};
</script>

، فيمكنططك رسططم الصططورة داخططل لوحططة الرسططمJavaScriptأما لو كنَت ُتنِشئ كططائن الصطورة عططبر 

.Image.onloadأثناء الحدث 

 //()Imageاستخدام كائن 

<canvas id="e" width="177" height="113"></canvas>
<script>
  var canvas = document.getElementById("e");
  var context = canvas.getContext("2d");
  var cat = new Image();
  cat.src = "images/cat.png";
  cat.onload = function() {
    context.drawImage(cat, 0, 0);
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  };
</script>

 يتحكمططططططان في تغيططططططير()drawImageالمعططططططاملن الختياريططططططان الثططططططالث والرابططططططع في دالططططططة 

.أبعاد الصورة

هذه هي الصورة نفسها بعد تقليل أبعادها إلى النصف مرسومًة بشكل تكططراري في إحططداثياٍت

.مختلفة ضمن لوحة الرسم نفسها

:هذا هو السكربت الذي يؤدي إلى رسم الشكل السابق
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cat.onload = function() {
  for (var x = 0, y = 0;
       x < 500 && y < 375;
       x += 50, y += 37) {

    تغيير أبعاد الصورة //

    context.drawImage(cat, x, y, 88, 56);
  } };

:ربما تتساءل سؤاًل منطقًيا لماذا تريططد رسططم صططورة في لوحططة الرسططم أصططًل؟ بمططاذا ستسططتفيد

ا عن اسططتخدام عنصططر   وبعض>img<من التعقيد الناتج عن رسططم صططورة داخططل لوحططة الرسططم عوضططً

تكطططرار صطططورة القططططة يمكن أن يتم باسطططتخدام CSSخاصطططيات  )؟ حطططتى التطططأثير السطططابق   عناصر10(

>img<متداخلة .

. لحططظ كيططفمرسططم النصطوص في لوحططة الرسطط:الجواب المبسط هو لنفس سبب حاجتططك إلى 

ا ومسططتقيماٍت وأشططكاًل فوضططع النص ضططمن لوحططة الرسططم هططوcanvasإحداثيات مخطط َتضَمن  . نصططً

 لتضططمين()drawImage.جزٌء من عمٍل أكبر والمخططات الكثر تعقيًدا ستستفيد كثيًرا من الدالططة 

.اليقونات والرسوميات وغيرها

؟IEماذا عن متصفح . 7
Internetلم تكن الصطططططدارات القطططططدم من الصطططططدار التاسطططططع من متصطططططفح   Explorerتطططططدعم 

).لكن البرمجيططططة بالكاملcanvas واجهططططة IE9يططططدعم ( canvas) لعنصططططر API(الواجهططططة البرمجيططططة 

،VML تططدعم تقنيططة مملوكططة من مايكروسططوفت اسططمها Internet Explorerالصططدارات القديمططة من 

.excanvas.js، وبهذا ُولَِدت المكتبة >canvas<التي تفعل عدد من الشياء التي يفعلها العنصر 
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Explorercanvas )excanvas.js هي مكتبطططططة (JavaScriptمفتوحطططططة المصطططططدر ُمرَخصطططططٌة 

 البرمجيططططططة في متصططططططفحcanvas الطططططتي تجعططططططل من الممكن اسطططططتعمال واجهططططططة Apacheبرخصطططططة 

Internet Explorer عليك تضمين وسم .>script<التي في أعلى صفحتك لكي تستخدمها .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Dive Into HTML5</title>
  <!--[if lt IE 9]>
    <script src="excanvas.js"></script>
  <![endif]-->
</head>
<body>
  ...
</body>
</html>

. إذ يعاملهططاالتعليقططات الشططرطية تسططمى <--[endif]!> و <[if lt IE 9]--!>السطططر 

Internet  Explorer كأنهطططا عبطططارة if إن كطططان الصطططدار الحطططالي من متصطططفح « الشطططرطية  :Internet

Explorer وسططتعامل بقيططة المتصططفحات تلططك الشططيفرة9 أقططل من الصططدار ، .»، فنِفذ الشططيفرة التيططة

Internet. فالخلصطططططة هي أَن متصطططططفح HTMLعلى أنهطططططا تعليقطططططات   Explorerالصطططططدار الثطططططامن  )

ا، وهطططذا يجعطططل )والسطططابع سطططُينِزل السطططكربت ثم سطططُينِفذه، لكن سطططتتجاهله بقيطططة المتصطططفحات تمامًططط

أي أنهاcanvasصفحتك ُتحَمل بشكٍل أسرع في المتصفحات التي تدعم واجهة  ( البرمجية داخلًيا 

).لن ُتنِزل السكربت، ولن تنفذه، ولن تفعل أّي شيٍء معه

. في ترويسططة صططفحتك ضططِمنexcanvas.jsليس عليك فعل أي شيٍء إضططافي بعططد تضططمين 

ا باسطططتخدام >canvas<عناصطططر  أها ديناميكيًططط ، واتبطططع التعليمطططاتJavaScript في شطططيفرتك أو أنشطططِ
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، ثم تسططتطيع البططدء برسطططم>canvas<الططواردة في هطططذا الفصطططل للحصططول على لوحطططة رسططم عنصطططر 

.الشكال والنصوص والنقوش

:ليس تماًما هنالك بعض المحدوديات …

. خطيًة فقط التدرجات اللونية الشعاعية غير مدعومةالتدرجات اللونيةيمكن أن تكون .1 .

. في كل التجاهينpatterns(يجب تكرار النقوش .2 (

. غير مدعومةClipping regionsميزة .3

) بشطططكٍلstrokes( غطططير المنتظم ل يسطططتطيع تغيطططير أبعطططاد حطططدود الشطططكال تغيطططير البعطططاد.4

.صحيح

ر .5  فيJavaScriptإنهططا بطيئططة؛ ول أظن أَن ذلططك صططادٌم لي شططخص، فمن المعلططوم أَن ُمفسططِ

Internetمتصطططفح   Explorerأبططططأ من غطططيره من المتصطططفحات؛ فمطططا بالطططك برسطططم أشطططكال 

ا؟ لنJavaScriptمعقططدة عططبر مكتبططة   سططتحول الططدوال والوامططر إلى تقنيططٍة مختلفططٍة تمامًطط

تلحطططظ بطًئا في الداء في المثلطططة البسطططيطة مثطططل رسطططم بعض الخططططوط وإجطططراء بعض

العمليططات على صططورة، لكنططك سططترى ذلططك بوضططوح بعططد أن تحططاول إنشططاء تططأثيرات حركيططة

.canvasباستخدام تقنية 

، وهذه مشكلة واجهتني أثناء إنشططاء أمثلططةexcanvas.jsهنالك تحذيٌر آخر حول استخدام 

 في مكطططططان تضطططططمينكcanvas واجهتطططططه البرمجيطططططة لعنصطططططر ExplorerCanvas.هطططططذا الفصطططططل ُيهّيئ 

Internet. لكن ذلطططططك ل يعطططططني أَن HTML في صطططططفحة excanvas.jsلسطططططكربت   Explorerجطططططاهٌز 

 جططاهزًةcanvasلستخدامها مباشرًة، وفي بعض الحالت ستواجه حالًة خاصًة تكططون فيهططا واجهططة 

ا للسطططططتعمال العطططططراض الظطططططاهرة لهطططططذه المشطططططكلة هي أَن  لكن ليس تمامًططططط ا  .تقريًبططططط ( ) « »Internet
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Explorer سيشططتكي من أَن »object doesn’t support this property or method«

 مثططل الحصططول على لوحططة الرسططم>canvas<في كططل مططرة تحططاول فيهططا فعططل أي شططيء مططع عنصططر 

.الخاصة به

 إلى أن يحططدثcanvasأسهل حل لهذه المشكلة هي تأجيل كل العمليات التي سططتجريها على 

ا إذا كططانت في صططفحتك الكثططيرonloadالحدث  ا من الططوقت، خصيصططً ، ولكن هذا قططد يسططتغرق بعضططً

، لكن ذلطططططك سطططططيعطي المكتبطططططةonloadمن الصطططططور أو مقطططططاطع الفيطططططديو، الطططططتي سطططططتؤخر الحطططططدث 

ExplorerCanvasوقًتا لفعل اللزم .

مثاٌل متكامل. 8
»الضطططامة هي لعبطططٌة قديمطططٌة جطططًدا، وهنالطططك عطططِدة نسطططخ منهطططا؛ أنشطططأُت في هطططذا المثطططال نسطططخة »

أي التي يلعبها شخٌص واحد فقططط من الضططامة ذات تسططِع قطططٍع في رقعططٍة مقاسططها  )السوليتر  )9×9.

. في الططركن السططفل اليسططر من الرقعططة هططدف اللعبططة3×3تتواجد القطططع في بدايططة اللعبططة في مربططع 

 في الططططركن العلى اليمن من الرقعططططة بأقططططِل عططططدٍد3×3هططططو نقططططل جميططططع القطططططع كي ُتشططططِكل مربططططع 

.من الحركات

:هنالك نوعان من الحركات المسموحة في الضامة

الفططارغ يعططني أَنه ل يحتطوي على• »خططذ قطعططًة وحركهططا إلى أي مربططع فططارغ مجططاور المربططع  » .

مجططاور فهي تعططني المربططع الططذي يقططع مباشططرًة في شططمال أو جنططوب »قطعٍة فيه حالًيا أما  » .

أو شطططرق أو غطططرب أو الشطططمال الغطططربي أو الشطططمال الشطططرقي أو الجنطططوب الغطططربي أو الجنطططوب

ل يمكن اللتفاف في الرقعططة من طططرٍف آخططر لخططر، فلططو (الشرقي من موقع القطعة الحالي 

كانت قطعتك في العمود اليسر من الرقعة، فل يمكنك أن تحركها نحططو الغططرب أو الشططمال
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.الغربي أو الجنوب الغربي وإذا كانت قطعتك في السطططر الدنى من الرقعططة، فل تسططتطيع

).تحريكها نحو الجنوب أو الجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي

تقفططر فططوق قطعططة مجططاورة، ويمكنططك تكططرار ذلططك هططذا يعططني• .يمكنك أخذ قطعة وجعلهططا  « »

أَنه إذا قفزت فوق قطعة مجاورة ثم قفزت فططوق قطعططة أخططرى مجططاورة لموقعططك الجديططد،

.فكططططل هططططذا ُيحَتسططططب على أَنه حركططططة واحططططدة وفي الحقيقططططة، يتم احتسططططاب أي عططططدد من

لن الهططططدف من اللعبططططة هططططو تقليططططل العططططدد الكلي من (القفططططزات على أنهططططا خطططططوة واحططططدة 

الحركططات؛ ويتطلب اللعب بشططكٍل جيططد في الضططامة بنططاًء واسططتخداًما لسلسططل طويلططة من

).القطع لكي تستطيع القطع الخرى القفز قوفها في سلسل طويلة من الحركات

 لتجربططة اللعبططة تجربططًة حيططًة أو للقططاءالصططفحة التيةهططذه لقطططة شاشططة للعبططة، يمكنططك زيططارة 

.نظرة إلى مصدر الصفحة
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يمكنططك رؤيتهططا في  (كيف تعمل؟ أنططا ممتن لسططؤالك لن أريططك كططل الشططيفرات هنططا  .halma.js،(

وسأتخطى معظم الشيفرات التي تستعمل في برمجة آلية اللعب، لكنني سأرِكز على بعض الجزاء

. والستجابة إلى نقرات الفأرةcanvasالتي مهتمها هي الرسم في عنصر 

 ثم تخططططزين مرجع>canvas<سططططُنهّيئ اللعبططططة أثنططططاء تحميططططل الصططططفحة بضططططبط أبعططططاد عنصططططر 

)referenceمتعلق بلوحة الرسم . (

gCanvasElement.width = kPixelWidth;
gCanvasElement.height = kPixelHeight;
gDrawingContext = gCanvasElement.getContext("2d");
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات canvasالرسم عبر عنصر  

 لكي>canvas<:ثم سنفعل شيًئا لم نفعلططه من قبططل قططط سنضططيف متتبططع أحططداث إلى العنصططر 

.يتتبع حدث النقر على العنصر

gCanvasElement.addEventListener("click", halmaOnClick, false);

 عنطططدما ينقطططر المسطططتخدم في أي مكطططان ضطططمن العنصطططر()halmaOnClickسُتسطططتَدعى الدالطططة 

canvas والوسيط الذي ُيمَرر إليها هو كائن ،MouseEventالذي يحتوي على معلومات حول مكططان 

.نقر المستخدم

function halmaOnClick(e) {
    var cell = getCursorPosition(e);

    بقية الشيفرات مرتبطة بآلية اللعب //    

    for (var i = 0; i < gNumPieces; i++) {
if ((gPieces[i].row == cell.row) && 
    (gPieces[i].column == cell.column)) {
    clickOnPiece(i);
    return;
}

    }
    clickOnEmptyCell(cell);
}

 وحسططاب في أي مربططع في رقعططة الضططامة قططد تمMouseEventالخطوة التية هي أخذ الكططائن 

، ولهططذا تكططون كططل نقططرة هي نقططرة في مكططاٍن مططا علىcanvas.النقر تحتل رقعة الضامة كامططل عنصططر 

.الرقعططة، وكططل مططا علينططا هططو معرفططة المكططان هططذا أمططٌر معقططٌد بعض الشططيء، لن الحططداث المولططدة من

.الفأرة تختلف بشكٍل أو بآخر بين المتصفحات
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات canvasالرسم عبر عنصر  

function getCursorPosition(e) {
    var x;
    var y;
    if (e.pageX != undefined && e.pageY != undefined) {

x = e.pageX;
y = e.pageY;

    }
    else {

x = e.clientX + document.body.scrollLeft +
            document.documentElement.scrollLeft;

y = e.clientY + document.body.scrollTop +
            document.documentElement.scrollTop;
    }

أي صططفحة y و xأصططبح لططدينا في هططذه المرحلططة إحططداثيات  ،HTML( نسططبًة إلى المسططتند  ) كلهططا

.أي أنها ليس مفيدًة بعد؛ إذ نريد أن تكون الحداثيات منسوبًة إلى لوحة الرسم

    x -= gCanvasElement.offsetLeft;
    y -= gCanvasElement.offsetTop;

x، هطططذا يعطططني أَنه لطططو كطططانت قيمطططة منسطططوبًة إلى لوحطططة الرسم y و xأصطططبح لطططدينا إحطططداثيات  

 مساوية للصفر، فهذا يعني أَن المستخدم قد نقططر على البكسططل في أعلى وأيسططرyمساويًة للصفر و 

.لوحة الرسم

.من هنا سنستطيع معرفة أي مربع قد نقر المستخدم عليه، ثم نتصرف بناًء على ذلك

    var cell = new Cell(Math.floor(y/kPieceHeight),
                        Math.floor(x/kPieceWidth));
    return cell;
}

.حسًنا أمُر الحداث المرتبطة بالفأرة معقططٌد لكنططك يمكنططك اسططتخدام نفس التسلسططل المنطقي !

)أو بطططالحرى، يمكنطططك اسطططتخدام الشطططيفرة نفسطططها في جميطططع البرمجيطططات الطططتي تعتمطططد على عنصطططر )
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات canvasالرسم عبر عنصر  

canvasتطططذكر نقطططرة بالفطططأرة  إحطططداثيات منسطططوبة إلى المسطططتند كلطططه  إحطططداثيات منسطططوبة إلى ← ← : .

.لوحة الرسم  شيفرة خاصة بالتطبيق ←

.حسًنا، لنلِق نظرًة على آلية الرسم الرئيسية لّما كانت الرسوميات بسيطًة جًدا، فقططررُت مسططح

محتويات لوحططة الرسططم وإعططادة رسططم الرقعططة في كططل مططرة يحصططل فيهططا تغيططيٌر في اللعبططة ولكن هططذا

 بمحتطططواه الطططذي رسطططمته عليطططه حطططتى لطططوcanvas.ليس ضطططرورًيا سطططيحتفظ إططططار الرسطططم في عنصطططر 

ر إلى لسططاٍن  ا إذاtab(تخطططاه المسططتخدم بتمريططره في الصططفحة، أو إذا غيّطط . آخططر ثم عططاد إليططه لحقًطط (

ا على عنصططر  ا مبنًيطط مثططل ألعططاب الططورق فيمكنططكcanvasكنَت ُتطططِور تطبيقًطط ) فيططه رسططومياٌت معقططدٌة  )

تحسطططين الداء بتتبطططع المنطططاطق الطططتي يجب مسطططحها من لوحطططة الرسطططم وإعطططادة الرسطططم داخطططل تلطططك

.المناطق فقط لكن هذا خارٌج عن نطاق هذا الكتاب .

gDrawingContext.clearRect(0, 0, kPixelWidth, kPixelHeight);

يجب أن تكططون الشططيفرات التيططة مألوفططًة لططديك، لنهططا شططبيهة بتلططك الططتي اسططتعملناها لرسططم

.ا سابًقcanvasمخطط إحداثيات 

gDrawingContext.beginPath();

الخطوط الرأسية //

for (var x = 0; x <= kPixelWidth; x += kPieceWidth) {
    gDrawingContext.moveTo(0.5 + x, 0);
    gDrawingContext.lineTo(0.5 + x, kPixelHeight);
}

الخطوط الفقية //

for (var y = 0; y <= kPixelHeight; y += kPieceHeight) {
    gDrawingContext.moveTo(0, 0.5 + y);
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات canvasالرسم عبر عنصر  

    gDrawingContext.lineTo(kPixelWidth, 0.5 +  y);
}

لنرسم الرسمة! //

gDrawingContext.strokeStyle = "#ccc";
gDrawingContext.stroke();

.المتعططة الحقيقططة تبططدأ عنططدما نهم برسططم القطططع القطعططة هي دائططرة، لكننططا لم نرسططم الططدوائر من

قبل، وعلوًة على ذلك، لططو اختططار المسططتخدم قطعططًة لكي يحركهططا، فسططنحتاج إلى رسططم تلططك القطعططة

سطر و row هنا قطعة، التي لها خاصيات p.كدائرة مملوءة ُيمِثل المعامل   ( )columnعمود التي  ( )

 إلى إحططداثيات منسططوبة)column, row(.ُتحِدد المكان الحالي للقطعططة سنسططتخدم آليططة لتحويططل 

إن كانت القطعططة ُمحططَددًة من المسططتخدم سططنمل)x, y(إلى لوحة الرسم  –، ثم سنرسم دائرة، ثم  –

.الدائرة بلوٍن معين

function drawPiece(p, selected) {
    var column = p.column;
    var row = p.row;
    var x = (column * kPieceWidth) + (kPieceWidth/2);
    var y = (row * kPieceHeight) + (kPieceHeight/2);
    var radius = (kPieceWidth/2) – (kPieceWidth/10);

 منسطططوبة إلى لوحطططة الرسطططم لمركطططز الطططدائرة الطططتي نريطططد)x, y(أصطططبح لطططدينا الن إحطططداثيات 

 البرمجيططة، لكن هنالططك الدالططةcanvas في واجهططة ()circle.رسططمها للسططف ل توجططد دالططة باسططم 

arc()؛ لكن الدائرة ما هي إل قوٌس تتصل بدايته مع نهايته هل تتذكر أساسيات الهندسططة؟ تأخططذ.

، ورايططًة)x, y( نقطططة المركططز ()arcالدالططة  بالردايططان )، ونصططف القطططر، وزاويططة البدايططة والنهايططة  )

)flag لتحطططدد اتجطططاه الططدوران ) (false لتجطططاه دوران عقطططارب السططاعة، و trueلعكس جهططة دوران 
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات canvasالرسم عبر عنصر  

 لحسططططططابJavaScript الموجططططططود في لغططططططة Math).عقططططططارب السططططططاعة يمكنططططططك اسططططططتخدام الكططططططائن 

.الزوايا بالردايان

gDrawingContext.beginPath();
gDrawingContext.arc(x, y, radius, 0, Math.PI * 2, false);
gDrawingContext.closePath();

م شططيء الدالططة  .انتظططر برهططًة لم ُيرسططَ !arc() تشططبه عمططل moveTo() و lineTo()إذ ترسططم .

ا، علينططا ضططبط خاصططية بقلم الرصططاص«  ثم اسططتدعاء الدالططةstrokeStyle». ولرسططم الططدائرة فعلًيطط

stroke()لتحبيرها  .« »

gDrawingContext.strokeStyle = "#000";
gDrawingContext.stroke();

ماذا لو كانت القطعُة ُمحَددًة؟ يمكننا إعادة استخدام نفس المسار الططذي أنشططأناه لرسططم حططدود

.القطعة لملئها بلوٍن معّين

if (selected) {
    gDrawingContext.fillStyle = "#000";
    gDrawingContext.fill();
}

.هذا كل ما في المر تهتم بقية السكربت بالبنية المنطقيططة للعبططة، مثططل التفريططق بين الحركططات

.الصحيحة وغير الصحيحة، وإحصاء عدد الحركات، ومعرفة إذا انتهت اللعبة

 دوائططر وبعض المسططتقيمات ودالططة وحيططدة9 برسططم canvas!مرحى لقد أنشأنا لعبًة عبر عنصر 

.onclickمرتبطة بالحدث 
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات canvasالرسم عبر عنصر  

مصادر إضافية. 9
•Canvas tutorial في Mozilla Developer Center

•HTML5 canvas — the basics من كتابة Mihai Sucan

 الطططذي يحتطططوي على أدوات ونمطططاذج ودروس متعلقطططة بعنصطططرCanvasDemos.comموقطططع •
canvas

•The canvas element في مواصفة HTML5

•Internet Explorer 9 Guide for Developers: HTML5 canvas element
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الفيديو٥
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات الفيديو 

 في العطططوام الماضطططية يعلم تمطططام العلم أَن بالمكطططان تضطططمينYouTubeأّي شطططخٍص زار موقطططع 

مقططاطع الفيططديو في صططفحات الططويب؛ لكن لم تكن هنالططك طريقططٌة معياريططٌة لفعططل ذلططك قبططل وجططود

HTML5الويب تَم تشططغيلها عططبر إضططافة » نظرًيا كل مقاطع الفيديو التي سبق وأن شاهدتها على  » .

ربمطططا  كطططان Flash أو RealPlayer أو QuickTime(خارجيطططة   ]YouTube يسطططتخدم تقنيطططة Flash.([

تتكامططل تلططك الضططافات مططع متصططفحك تكططامًل ممتططاًزا إلى درجططة أَنك لن تلحططظ اسططتخدامها إلى أن

أو جهاز ل تدعم تلك الضافة .تحاول مشاهدة مقطع فيديو على منصة  ( )

 طريقًة معياريًة لتضمين مقططاطع الفيططديو في صططفحة الططويب وذلططك باسططتخدامHTML5ُتعِرف 

 قيد التطوير، وهذه طريقٌة مهذبططٌة للتصططريح أَنه>video<، ما يزال دعم العنصر >video<العنصر 

ل يعمططل بعططد، أو على القططل ل يعمططل في كططل مكططان؛ لكن ل تقنططط ول تقلططق، هنالططك بططدائل وخيططارات

.أخرى كثيرة نستطيع اللجوء إليها

:>video<يبّين الجدول التي إصدارات مختلف المتصفحات التي تدعم العنصر 

IEFirefoxSafariChromeOperaiPhoneAndroid

9.0+3.5+3.0+3.0+10.5+1.0+2.0+

ا بططل هططو جططزٌء صططغيٌر من الحكايططة لكن قبططل أن>video<لكن الططدعم لعنصططر  . نفسططه ليس كافًيطط

، علينا أن نفهم بعض المعلومات حول مقططاطع الفيططديو نفسططهاHTML5نتحدث عن دعم الفيديو في 

«إن كنت تعططرف تلططك المعلومططات، فيمكنططك تخطي الفقططرات التيططة والبططدء من قسططم  الصططيغ الططتي(

»).تعمل في الويب
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات الفيديو 

حاويات الفيديو. 1
« أو AVI«قطططد تتخيطططل ملفطططات الفيطططديو على أنهطططا ملفطططات  «MP4 لكن » .«AVI و » «MP4في «

 الططتي يمكنهططا احتططواء أي نططوع منZIP.الواقططع مططا هي إل صططيٌغ حاويططٌة للفيططديو فهي ُتشططِبه ملفططات 

video(الملفطططات ضطططمنها، فصطططيغ حاويطططات الفيطططديو   container  formatsُتعطططِرف طريقطططَة تخطططزيِن (

المططر أكططثر تعقيططًدا من هططذا، لعططدم (الشططياء ضططمنها فقططط، ول ُتحططِدد مططا هي أنططواع البيانططات الُمخَزنططة 

أو دفططق الفيططديو  [توافق جميططع أنططواع مسططارات  [ ]video streamsمططع جميططع صططيغ الحاويططات، لكن [

).اغضض الطرف عنها الن

مسططارات  (يحتططوي ملططف الفيططديو عططادًة على عططِدة  « »tracksدون (، الططتي هي مسططار الفيططديو  (

دون فيديو تكون المسارات مترابطًة عططادًة، فيحتططوي ).صوت بالضافة إلى مسار صوتي أو أكثر  ) (

.مسططار الصططوت على مؤشططرات أو علمططات ضططمنه للمسططاعدة في مزامنططة الصططوت مططع الفيططديو يمكن

)، مثطططل نسطططبة العطططرض إلى الرتفططططاع في مسطططارmetadata(لكطططل مسطططار أن يملطططك بيانطططات وصطططفية 

ا امتلك بيانططات وصططفية، مثططل عنططوان  (الفيططديو، أو لغططة مسططار الصططوت يمكن للحاويططات أيضططً .title(

، وهلَم جًراcover(الفيديو نفسه، وغلف  للمسلسلت . للفيديو، وأرقام الحلقات  ( ) (

:هنالك العديد والعديد من صيغ حاويات الفيديو، هذه أشهرها

•MPEG 4 التي تأتي عادًة مع اللحقة ،.mp4 أو .m4v ، حاويةMPEG 4مبنية على حاوية 

QuickTimeمن  القديمة  )Apple( .mov الفلم القصيرة في موقططع، ما تزال تستخدم« »

Apple حاويططططة QuickTime القديمططططة، لكن الفلم الططططتي تأخططططذها من iTunesمبنيططططة على 

.MPEG 4حاوية 
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HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات الفيديو 

•Flash Video تططأتي عططادًة مططع اللحقططة ،.flv صططيغة ،Flash Videoبططدهًيا ُتسططتعَمل من  ( )

Adobe Flash ؛ وكانت هذه هي صططيغة الحاويططات الوحيططدة الططتي كططان يططدعمهاFlashقبططل 

أي ُمشططِغل 9.0.60.184الصططدار   )Flash الصططدارات الحديثططة3 التحططديث 9 الصططدار .(

. أيًضاMPEG 4 تدعم حاوية Flashمن 

•Ogg تأتي عططادًة مططع اللحقططة ،.ogv ؛ صططيغةOggمعيارهططا مفتططوح المصططدر، وغططير مرتبطططة 

ة بططططراءات اخططططتراع متصططططفحات  Firefox.بأّيطططط Chrome و 3.5  Opera و 4   تططططدعم10.5 

–داخلًيا، دون إضافات خاصة الحاوية  –Ogg ومسططار فيططديو ،Ogg الُمسططمى  » )Theora،(«

الُمسطططططمى Oggومسطططططار صطططططوت   » )Vorbis صطططططيغة .(«Oggا في جميطططططع  مدعومطططططة تلقائيًططططط

 ووينططططططططدوز بتثططططططططبيتMacتوزيعططططططططات ليُنكس المشططططططططهورة، ويمكنططططططططك اسططططططططتخدامها على 

»QuickTime  components أو » «DirectShow filtersعلى التططوالي وبططالترتيب من . «

. على جميع المنصاتVLCالممكن أيًضا تشغيل هذه الصيغة ببرنامج 

•WebMا شطططططبيهٌة بصطططططيغة أخطططططرى ُتسطططططمى تقنًيططططط –، هي صطططططيغة حاويطططططات جديطططططدة، وهي  –

Matroska ُأعِلَن عن .WebM مططايو من عططام ، وهي مصططَممة لكي ُتسططتخدم2010/ في أيططار

،Vorbis ومرمططاز الصططوت VP8حصرًيا مع مرماز الفيططديو  سططنأتي على ذكرهمططا بعططد قليططل  ( )

ِدَثت في عططططام   للصططططوت؛ وهططططذهOpus للفيططططديو ومرمططططاز VP9 لتططططدعم مرمططططاز 2013ثم حُطططط

دون إضطططططافات خاصطططططة في آخطططططر إصطططططدار من  ا  –الصطططططيغة مدعومطططططٌة داخلًيططططط –Chromium

Googleو   Chrome و Mozilla  Firefox و Opera وأعلنت ،Adobe أَن Flash  10.1

.WebMسيدعم صيغة 

161|▲

http://en.wikipedia.org/wiki/Matroska
http://www.webmproject.org/
http://www.videolan.org/vlc/
http://www.xiph.org/dshow/
http://www.xiph.org/quicktime/
http://en.wikipedia.org/wiki/Ogg


HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات الفيديو 

•Audio Video Interleave التي تططأتي عططادًة مططع اللحقططة ،.avi تم ابتكططار صططيغة .AVIمن 

مايكروسوفت منذ وقٍت طويطل، حين كططانت إمكانيططة تشططغيل الحواسططيب لمقططاطع الفيططديو

رسططمًيا مططيزات صططيغ الحاويططات الحططدث منهططا مثططل ا ل تططدعم هططذه الصططيغة  –أمططًرا عظيمًطط – .

رسططمًيا أغلبيططة مرمططازات الفيططديو والصططوت ا  –البيانات الوصفية المدمجططة، ول تططدعم أيضططً –

.الُمستعَملة حالًيا وقد حاولت الشركات مع مططرور الططوقت توسططعة هططذه الصططيغة بطططرق غططير

ا لطططدعم بعض المطططيزات، ولكنهطططا مطططع ذلطططك بقيت صطططيغة الحاويطططة متوافقطططٍة مطططع بعضطططها بعضطططً

.MEncoder) مثل encoders(الفتراضية لبعض الُمرِمزات 

مرمازات الفيديو. 2
ا ستقصطططد مشطططاهدة تجميعطططة من مسطططار مشطططاهدة مقططططع فيطططديو فغالًبططط »عنطططدما تتحطططدث عن  »

فيططديو واحططد، »للفيديو ومسار للصوت؛ لكن ليس عندك ملفين منفصلين، فكل مططا لططديك هطو ملططف  »

 الططذي يحتططوي على عططِدةZIP، مثططل ملططف صططيغ الحاويططات؛ تلططك هي MP4 أو AVIوربمططا يكططون ملططف 

.أنطططواع من الملفطططات داخلطططه ُتعطططِرف صطططيغة الحاويطططة آليطططة تخطططزين مسطططارات الفيطططديو والصطططوت في

.ملٍف وحيد

تشاهد مقطع فيديو »:سيقوم ُمشِغل الفيديو بثلثة أشياء على القل عندما  »

محاولطططة تفسطططير صطططيغة الحاويطططة لمعرفطططة مطططا هي مسطططارات الفيطططديو والصطططوت المتطططوفرة،.1

وطريقططة تخزينهططا ضططمن الملططف كي يعططرف أين سططيعثر على البيانططات الططتي يجب عليططه فططك

ترميزها لحًقا

فك ترميز مسار الفيديو وعرض سلسلة من الصور على الشاشة.2

فك ترميز مسار الصوت وإرسال الصوات إلى مكبرات الصوت في جهازك.3
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( هو الخوارزمية التي ُيرَمز video codec(مرماز الفيديو  (encodeفيها مقطططع الفيططديو، أي (

الكلمططة 2أَنه ُيحططِدد طريقططة القيططام بططالخطوة رقم  « ممططا سططبق  )codecأي مرمططاز آتيططٌة من دمج  – – «

« و coder«الكلمطططتين  «decoder يفططك ُمشططِغل الفيططديو ترمططيز ) .(«decodeا ) مسطططار الفيططديو وفًقططط

الطططارات على الشاشططة، أغلبيططة »لمرمططاز الفيططديو المسططتخدم، ثم سططيعرض سلسططلة من الصططور أو  »

مرمزات الفيديو الحديثة تستخدم حيًل عديدة لتقليل حجم المعلومات اللزمة لعرض الطططار تلططو

، فسططيتم تخططزين كأنططه لقطططة شاشططة )الطار على سبيل المثال، بدًل من تخزين كل إطار على حططدة  ) .

.الختلفطططات بين الططططارين ل يحطططدث في أغلبيطططة مقطططاطع الفيطططديو تغطططيراٌت كبطططيرٌة بين الططططارات

.المتتالية، مما يسمح بضغطها بدرجة أكبر، مما يؤدي إلى تقليل المساحة التخزينية للملف

( وأخطططرى ل فقطططودة lossy(هنالطططك مرمطططازات فيطططديو فقطططودة  (losslessالمسطططاحة التخزينيطططة .(

لملفططططات الفيططططديو غططططير الفقطططودة كبطططيرٌة جطططًدا ولن تكططططون ذات فائططططدٍة في الطططويب، لهططططذا سطططنرِكز على

.المرمازات الفقودة المرماز الفقود يعني أَن بعض المعلومات ستضيع دون إمكانية استعادتها أثنططاء

.، مثططل عمليططة نسططخ كاسططيت صططوتي إلى آخططر سططتفقد في هططذه العمليططةencoding(عمليططة الترمططيز  (

بعض المعلومططات المتعلقططة بالفيططديو المصططدري، وسططُتقِلل الجططودة في كططل مططرة ُتعيططد ترمططيز المقطططع

، سططيبدو إن كنت تسططتعمله في صططغرك التشططويش في شططريط الكاسططيت  )فيهططا فبططدًل من صططوت  ) « » .

ا المشططاهد الططتي فيهططا الكثططير من مقطع الفيديو الذي ُتعيططد ترمططيزه مططراٍت عططِدة غططيَر واضططٍح، خصوصططً

في الواقع، يمكن أن يحدث ذلك حتى لو قمَت بالترميز من المصدر مباشرًة، فربما اخترت (الحركة 

).مرمططاز فيططديو سططيًئا أو مططررت مجموعططة وسططائط خطططأ لكن في المقابططل، تضططغط مرمططزات الفيططديو

الفقططططودة مقططططاطع الفيططططديو ضططططغًطا كبططططيًرا ويصططططعب في الططططوقت نفسططططه ملحظططططة فقططططدان البيانططططات

.بالعين المجردة
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.VP9، و Theora، و H.264، لكن أهم ثلثة منها هي زات الفيديواالكثير من مرمهنالك 

H.264.ا 

H.264 ا باسططططططم MPEG-4« معططططططروٌف أيضططططططً  part « أو 10  «MPEG-4  AVC أو » «MPEG-4

Advanced Video Coding طططِوَر مرمططاز .«H.264 من MPEG groupوأصططبح معيططاًرا قياسططًيا في 

، ويهططدف إلى توفططير مرمططاز واحططد للجهططزة ذات التراسططل الشططبكي المحططدود وقططدرة المعالجططة2003

، وللجهططزة الططتي يتططوفر لهططا تراسططٌل شططبكٌي كبططير وقططدرة معالجططة أي الهواتططف المحمولططة )المحططدودة  )

م معيططار ، وأي شططيء يقططع بينهمططا ولكي يتم تحقيططق ذلططك، ُقسططِ مثططل الحواسططيب الحديثططة .ممتططازة  ( )

H.264 أنماط« إلى ) «profilesالتي ُيحِدد كٌل منها مجموعًة من الميزات الختياريططة الططتي تططوازن (

(بين تعقيد ترميز الملف ومسططاحته التخزينيططة النمططاط العليططا  .Higher profilesتسططتخدم مططيزات (

ا أططول لُترَمز، وتسططتهلك اختيارية أكثر، وتوفر جودًة أكبر بمسططاحٍة تخزينيططٍة أقططل، لكنهططا تأخططذ وقًتطط

.طاقة معالجة أكبر لفك الترميز في الوقت الحقيقي

AppleTV»، ويططدعم Baseline« نمططط iPhone:لعطائك فكرًة عامًة عن تنوع النمططاط يططدعم 

« و Baseline«نمطي  «Main بينمططا يططدعم ،«Adobe Flash على الحواسططيب أنمططاط »Baseline«

« و Main«و  «High ويستعمل .«YouTube الن مرماز H.264 مقاطع الفيططديو عاليططة الدقة لترميز

)HD الطططتي يمكن تشطططغليها عطططبر (Adobe  Flash ؛ ويطططدعمYouTubeا إرسطططال مقطططاطع الفيطططديو  أيضطططً

والهواتطططف العاملطططة iPhone إلى الهواتطططف المحمولطططة، بمطططا في ذلطططك هواتطططف H.264المرمطططزة بمرمطططاز 

، إذBlu-Ray هو المرماز الططذي تسططتعمله مواصططفة H.264. إضافًة إلى ما سبق، مرماز بنظام أندرويد

. في العمومHigh« نمط Blu-Rayتستخدم أقراص  «
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بمطططا في ذلططك هواتطططف H.264أغلبيطططة الجهطططزة الطططتي ُتشطططِغل فيطططديو  iPhone( عطططدا الحواسطططيب 

) تستعمل شريحة منفصلة لفططك ترمططيز الفيططديو، لن معالجاتهططا المركزيططة ضططعيفٌةBlu-Rayوقارئات 

.نسبًيا لفك ترميز الفيديو في الوقت الحقيقي وأصبحت في هذه اليام بطاقات العرض الرخيصططة

ا H.264للحواسططيب المكتبيططة تططدعم فططك ترمططيز فيططديو  تنططافس بين مرمططزات. عتادًيا وهنالططك أيضططً

H.264 بمططططا في ذلططططك المكتبططططة مفتوحططططة المصططططدر ،x264 معيططططار .H.264محمٌي بططططبراءات اخططططتراع؛ 

.MPEG LA groupويتم الترخيص عبر 

تسطططتعملهاMP4، بمطططا في ذلطططك الحاويطططات الحديثة في أغلبيطططة H.264يمكن تضطططمين فيطططديو   )

Apple متجر  بشكٍل أساسي فيiTunes و (MKVالططتي ُتسططتعَمل بشططكٍل أساسططي من هططواة الفيططديو  )

).الذين ليس لهم هدف تجاري

Theora.ب 

 مرمططاٌز مجططانُيXiph.org .Theora ثم طططِوَر من مؤسسططة VP3مرمططاز  من Theoraتم تطططوير 

ة بططراءات اخططتراع عططدا بططراءات اخططتراع مرمططاز royalty-free(السططتخدام  ا بأّيطط VP3) وليس محميًطط

ُجِمَد ا على الطططرغم من أَن المعيطططار قطططد  »الصطططلي، الطططذي ُرِخص على أَنه مجطططانُي السطططتخدام أيضطططً » .

)frozen إل أَن 2004) منطططذ عطططام ،Theora  projectالطططذي يتضطططمن مكتبطططات ترمطططيز وفطططك ترمطططيز  )

نوفمبر عام  في 1.0النسخة )مفتوحة المصدر قد أصدَر   في1.1والصدار ،  2008/تشرين الثاني

سبتمبر عام  .2009/أيلول

ة صطططيغة من صطططيغ الحاويطططات، لكن منTheoraيمكن تضطططمين الفيطططديو المرَمز بمرمطططاز   في أّيططط

Mozillaويتضمن متصفح ، Theora. تدعم جميع توزيعات لينكس Oggالشائع أن نراه في حاوية 

Firefox 3.5 بمرمططاز  دعًما داخلًيا للفيديو المرمططزTheoraا أَنه متطوفٌر على داخليًطط »؛ وأقصططد بكلمططة  »
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ا تشططغيل الفيططديو المرمططز بمرمطططاز   علىTheora.جميططع النظمطططة دون إضططافات خاصططة يمكنططك أيضططً

.Xiph.org بعد تثبيت برمجية فك الترميز المفتوحة المصدر من Mac OS X أو على ويندوز

. محّلهVP9 و VP8 قّل استعماله في الفترة الماضية، وحّل مرماَزا Theoraمرماز 

VP9 و VP8.ج 

VP8 هو مرماز فيططديو آخططر من On2 الشططركة الططتي طططَورت ،VP3 ا الططذي أصططبح لحقًطط  )Theora(

«نفسطططها بكلٍم تقطططني، ُينِتج هطططذا المرمطططاز فيطططديو بنفس جططودة النمطططط  .High في «H.264في حين ،

.H.264» في Baseline«يحاول تقليل تعقيد عملية فك الترميز كما في نمط 

 ونشططرت مواصطططفات مرمطططاز الفيطططديو وأصططدرتOn2 شطططركة Google، اشططترت 2010في عطططام 

فتح  »برمجيططة ترمططيز وفططك ترمططيز مفتوحططة المصططدر وكططان جططزًءا من هططذه العمليططة هططو  » .Google

، وذلططك بجعلهططا مجانيططة السططتخدامVP8 لمرمططاز On2لجميع براءات الخططتراع الططتي سططجلتها شططركة 

التخلي عنهططاroyalty-freeأي  ا  وهذا أفضل ما يمكن فعله مع براءات الختراع، فل يمكنك حًقطط  « » )

.أو حططذفها بعططد تسططجيلها لكن لجعلهططا متوافقططة مططع البرمجيططات مفتوحططة المصططدر فيمكن ترخيصططها

للستخدام مجاًنا، وبهذا يستطيع أي شخٍص استخدام التقنيات الُمغطططاة من بططراءة الخططتراع دون

 مرمططاًزا عصططرًياVP8).دفططع أي شططيء أو دون محاولططة الحصططول على تططرخيٍص خططاص وبهططذا أصططبح 

وتملكهططاOn2مجانَي الستخدام ليس محمًيا بأّية بططراءات اخططتراع عططدا تلططك الططتي سططجلتها شططركة   )

Googleحالًيا والتي يمكن استعمالها مجاًنا . (

 وهططوVP8 الططذي طططِور على خطى مرمططاز VP9 مرمططاز  Google، أطلقت 2012وفي نهايططة عططام 

.YouTubeمرماز مفتوح المصدر ومجاني الستخدام، وقد اشتهر كثيًرا بعد استخدامه في موقع 
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مرمازات الصوت. 3
الصططامتةالفلم سططتحتاج إلى تضططمين مسططار صططوتي في مقططاطع الفيططديو إل إذا كنَت ستنشططر 

، مرمططازات الصططوت هي الخوارزميططات الططتي ُيرَمززات الفيططديوامرمطط. فقططط ومثططل )1927قبططل عططام (

)encodeا مثططل مرمططازات الفيططديو، هنالططك مرمططازات صططوت غططير فقططودة . بهططا مسططار الصططوت وأيضططً (

)lossless وأخرى فقودة ) (lossyوكما هو حال الفيديو غير الفقود، ستكون المسططاحة التخزينيططة .(

لمسارات الصوت غير الفقودة كبيرًة جًدا لكي نستفيد منها على الويب؛ لذلك سنرِكز على مرمازات

.الصوت التي تسبب فقداًنا لبعض البيانات

وسأضيق المجال قليًل، لوجود تصنيفاٍت مختلفططة لمرمططازات الصططوت؛ إذ أَن الصططوت يسططتعمل

زات الصوتامرم)، وهنالك تصنيٌف كامٌل من في الهواتف مثًل(في أماكن ل ُيستعَمل فيها الفيديو 

، فل تفكططر في ترمططيز الموسططيقى بهططذه المرمططازات، لن النتيجططة النهائيططةالُمتخصصططة بترمططيز الكلم

PBX.سطتبدو وكططأن طفًل ذا أربعططة أعطوام يغططني على الهططاتف لكنططك تسططتطيع اسطتخدامها في خدمططة 

 لن تراسل البيانططات ثمين هنططاك، ولن هططذه المرمططازات تضططغط الصططوت البشططري ليأخططذAsteriskمن 

مسططططاحًة تخزينيططططًة ل تشططططِكل إل جططططزًءا بسططططيًطا من المسططططاحة التخزينيططططة الططططتي كططططانت ستسططططتهلكها

ا أو عططبر .المرمازات ذات الغرض العام لكن نتيجًة لعدم دعم تلك المرمازات في المتصططفحات داخلًيطط

الضطططافات الخارجيطططة، فلم يسططططع نجم تلطططك المرمطططازات في الطططويب، ولهطططذا سطططنرِكز على مرمطططزات

.الصوت العامة الفقودة

تشططاهدسابًقاوكما ذكرنا  «، سيقوم حاسوبك بثلثططة أشططياء على القططل في وقٍت واحططد عنططدما 

»:مقطع فيديو
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محاولة تفسير صيغة الحاوية.1

فك ترميز مسار الفيديو.2

فك ترميز مسار الصوت وإرسال الصوات إلى مكبرات الصوت في جهازك.3

: ممطططا سطططبق فطططك ترمطططيز مسطططار الصطططوت3ُيحطططِدد مرمطططاز الصطططوت طريقطططة القيطططام بطططالخطوة رقم 

.وتحويله إلى موجات رقمية يمكن لمكبرات الصوت عندك تحويلهططا إلى صططوت وكمططا في مرمططازات

ا كنّططا .الفيططديو، هنالططك حيططٌل عططِدة ُتسططتعَمل لتقليططل حجم البيانططات الُمخَزنططة في مسططار الصططوت ولمّطط

التسجيل  الترميز ←نتحدث عن مرمازات الصوت الفقودة، فسنفقد بعض المعلومات أثناء عملية  »

». فططك الترمططيز  السططتماع تحططذف شططتى مرمططزات الصططوت أشططياًء مختلفططة، لكنهططا تخططدم كلهططا ← ←

.الغرض نفسه أّل تشعر بضياِع أِي شيٍء عندما تستمع إلى المسار :

القنططوات »هنالططك مفهططوٌم في مسططارات الصططوت ليس موجططوًدا في مسططارات الفيططديو أل وهططو  »

)channelsنحن نرسططل الصططوت إلى مكططبرات الصططوت، صططحيح؟ حسططًنا، مططا عططدد مكططبرات الصططوت .(

:عنطططدك؟ إذا كنت تجلس أمطططام حاسططوٍب محمططول فربمطططا يكطططون عنطططدك مكطططبران أحطططدهما على اليمين

:والخطططر على اليسطططار لكن حاسطططوبي المكتطططبي يملطططك ثلثطططة مكطططبرات واحطططد على اليمين وآخطططر على .

«اليسار وثالث على الرضية أنظمة  ( الصوت المحيطي. «surround soundالسمعية تملك سططتة (

ا في أنحططططاء الغرفططططة مهمططططة كططططل مكططططبر أن ُيخططططِرج قنططططاة ا مدروسططططً .مكططططبرات أو أكططططثر موزعططططة توزيعًطططط

)channelمعّينططة من التسططجيل الصططلي الفكططرة النظريططة وراء ذاك النظططام هي أَنك سططتجلس في . (

ا بسططت قنططوات منفصططلة من الصططوت، وسططيدرك منتصف المسططافة الفاصططلة بين تلططك المكططبرات محاًططط

.مخك الصوت وستشعر كما لو أنك في منتصف الحططداث الططتي تسططمع صططوتها لكن هططل تعمططل فعًل

.كما شرحنا أعله؟ تقول الشركات ذوات رؤوس الموال الكبيرة أنها تعمل كما ينبغي
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م .تسططتطيع أغلبيططة مرمططازات الصطوت ذات الغططرض العططام التعامططل مططع قنططاتين من الصططوت ُيقسططَ

الصوت أثناء التسجيل إلى قناتين يمنى ويسرى؛ وسُتخَزن كل القناتين في المسار الصططوتي نفسططه

.أثناء الترميز؛ وسُترَسل محتويات كل قناة إلى مكبر الصوت الموافططق لهططا أثنططاء فططك الترمططيز يمكن

ل لي مكططبر لبعض مرمازات الصوت التعامل مع أكثر من قنططاتين، إذ يعرفططون أي قنططاة يجب أن ُترسططَ

.ثم سيتولى ُمشِغل الصوتيات عندك المر

هنالطططك الكثطططير من مرمطططازات الصطططوت، هطططل ذكطططرُت لطططك سطططابًقا أَن هنالطططك الكثطططير من مرمطططازات

:، لكن يهمنططا في الططويب ثلثططٌة منهططازات الصططوتاالكثير والكثططير من مرمطط!الفيديو؟ انَس ذلك هنالك 

MP3 و ACC و Vorbis.

MPEG-1 Audio Layer 3.ا 

MPEG-1 Audio Layer 3 معروفططة بالعاميططة على أنهططا »MP3؛ ل أعططرف من أي كططوكٍب أتيت«

MP3« وتسططميها  مشططِغلت موسططيقى محمولةWalmartتبيع شركة . MP3إن لم تسمع من قبل عن 

playersوهي منتشرة انتشاًرا كبيًرا … .«

 على قنططاتين صططوتيتين على الكططثر، ويمكن ترميزهططا بمختلططفMP3يمكن أن تحتططوي ملفططات 

أي  ثانية، أو bitrates:( 64(معدلت البث  ثانية، أو128/ كيلوبت ثانيططة، أو192/ كيلوبت / كيلططوبت

( قيم معدلت البث 320 إلى 32غيرها التي تتراوح قيمها من  .bitratesالعلى تعني أَن مسططاحة (

الملفطططات أكطططبر وجطططودة الصطططوت أدق، لكن العلقطططة بين جطططودة الصطططوت ومعطططدل البث ليسطططت خطّية

)linear ثانية أفضل بمقططدار الضططعفين من128، أي أَن جودة الصوات المرمزة بمعدل بث / كيلوبت

ثانيططططططة، لكن 64 ثانيططططططة ليس أكططططططثر جططططططودة بمقططططططدار الضططططططعفين من 256/ كيلططططططوبت 128/ كيلططططططوبت

ثانيططططططة تسططططططمح صططططططيغة  ).كيلططططططوبت /MP3 بططططططالترميز ذي معططططططدل البث المتغططططططير )variable  bitrate
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encodingالذي يعني أَن أجططزاًء من المسططار مضططغوطٌة أكططثر من غيرهططا على سطبيل المثططال، يمكن ،.(

ترميز السططكت بين النوتططات الموسططيقية بمعططدل بث منخفض، ثم سططيرتفع معططدل البث عنططدما ُيعططَزف

 بمعدل بث ثابت، ول غرابططة أن ُيسططمىMP3.لحٌن معَقٌد على عِدة آلت موسيقية يمكن أيًضا ترميز 

).constant bitrate encoding(ذلك بالترميز ذي معدل البث الثابت 

اMP3 كيفيططة الترمططيز باسططتخدام MP3ل ُيعططِرف معيططار  على الططرغم من أَنه ُيعططِرف تمامًطط ا  ( تمامًطط

؛ تسططتخدم مختلططف الُمرِمزات آليططاٍت مختلفططة ُتنِتج نتططائج متنوعططة كثططيًرا، لكن )كيفيططة فططك الترمططيز

ا من المشططِغلت نفسططها   المفتططوح المصططدر هططو أفضططل مرِمز حططر،LAMEمشططروع .يمكن قراءتها جميعًطط

.ويمكن القول أَنه أفضل المرِمزات لجميع معدلت البث إل المنخفضة منها

َع معيارهططا عططام MP3صططيغة  الططتي ُوضططِ ) هي صططيغٌة محميططٌة بططبراءة اخططتراع، وهططذا هططو1991( 

مططع بعض السططتثناءات مثططلMP3السبب وراء عدم إمكانية تشغيل نظام لينكس لملفططات  ( مباشططرًة 

). وبشكل عام، تططدعم جميططع2017 في MP3 التي أضيف إليها دعم تشغيل ملفات Fedoraتوزيعة 

. ضططمن أّي حاويططة فيططديوMP3، ويمكن تضمين مسارات MP3مشغلت الموسيقى المحمولة ملفات 

Adobeويمكن أن ُيشططططططِغل   Flash ملفططططططات MP3 لوحططططططدها أو مسططططططارات MP3الموجططططططودة ضططططططمن 

.MP4حاوية 

Advanced Audio Coding.ب 

Advanced Audio Coding ا باسططم َع معيارهططا عططام AAC« المعروفططة أيضططً ،1997» الططتي وضططِ

. كططانت جميططع ملفططاتiTunes صططيغًة افتراضططيًة لمتجططر Appleوالططتي ذاع صططيتها عنططدما اختارتهططا 

AAC شطططراؤها من متجطططر » الطططتي تم  »iTunes مشطططفرًة بحقطططوق رقميطططة مملوكطططة لشطططركة Appleأي  )

DRM الطططتي كطططانت تطططدعى (FairPlay ؛ أصطططبحت بعض الغنيطططات متاحطططًة في متجطططرiTunesكملفطططات 
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AAC غير محمية، التي تدعوها Apple »iTunes Plusلن ذلك أفضل من تسططمية جميططع الشططياء «

 محمية ببراءات اختراع؛ وأسططعار الططترخيص متططوفرةAAC». صيغة iTunes Minus«الخرى باسم 

.على النترنت

)، ويمكن ترميزbitrate( بنفس معدل البث MP3 لتوفير صوت بجودة أعلى من AACُصِمَمت 

صيغة  320 محدودة بعدد ثابت من معدلت البث، حّدها القصى هو MP3(الصوت بأي معدل بث 

ثانية يمكن لصيغة  ).كيلوبت /AAC قناة صوتية كحد أقصى، على الططرغم من عططدم وجططود48 ترميز 

ا تختلططف صططيغة  ا MP3 عن AAC.حالة لتطططبيق ذلططك عملًيطط ) بطريقططةprofiles( في أنهططا ُتعططِرف أنماطًطط

نمطططط بسطططيط ُمصطططَمم لكي ُيشطططَغل في الطططوقتH.264مشطططابهة لمرمطططاز  » ولنفس السطططباب فهنالطططك  » .

أنماط توفر صوًتا أكثر جودًة »الحقيقي على الجهزة ذات قدرة المعالجة المحدودة، بينما توجد  »

.بنفس معدل البث لكن ذلك على حساب البطء في الترميز وفك الترميز

 تطططططدعم بعضQuickTime و AppleTV و iPod الحاليطططططة بمططططططا فيهطططططا Appleجميطططططع منتجطططططات 

»أنمطططاط صططيغة  »AACفي ملفطططات الصطططوت المنفصطططلة وفي مسطططارات الصططوت المدمجطططة في حاويطططة 

MP4 يططدعم .Adobe Flash أنمططاط صططيغة » جميططع  »AAC في MP4وكططذلك المشططغلت الحططرة مثططل ،

MPlayer و VLC أمطططا للترمطططيز، فمكتبطططة .FAAC هي مكتبطططٌة شطططهيرة لترمطططيز AAC؛ وهنالطططك خيطططاٌر في

.AAC لدعم ترميز ffmpeg و mencoder) في برمجية compile-time(وقت البناء 

Vorbis.ج 

Vorbis ُتسطططمى عطططادًة »Ogg  Vorbis ا، لن على الطططرغم من أَن هطططذا خططططأ تقنيًططط  » ) «Oggهي «

Vorbis). أن ُتضطططَمن في حاويطططات أخطططرى صطططيغة Vorbis ويمكن لمسطططارات صطططوت صطططيغة حاويطططات

ة بططراءات اخططترع ولهططذا سططتجدها مدعومططًة في توزيعططات لينكس مباشططرًة وفي ليسططت محميططة بأّيطط
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 مسططارات صططوتMozilla Firefox 3.5. يططدعم Rockboxجميع الجهزة المحمولة التي ُتشِغل نظططام 

Vorbis في حاويططة Ogg أو فيططديو ،Ogg مططع مسططار صططوتي بصططيغة Vorbisا للهواتططف ، ويمكن أيضططً

. الصطططوتية المسطططتقلة عطططادة مطططا ُتضطططَمن مسطططاراتVorbisالعاملطططة بنظطططام أندرويطططد أن ُتشطططِغل ملفطططات 

Vorbis الصطططوتية في حاويطططة Ogg أو WebM ا تضطططمينها في حاويطططة MKV أو MP4، لكن يمكن أيضطططً

:أو بعطططططد تططططططبيق بعض الحيطططططل في حاويطططططة  )AVI تطططططدعم صطططططيغة .(Vorbisالصطططططوتية أي عطططططدد من 

.القنوات الصوتية

 المفتوحططة المصططدر، بمططا في ذلططكVorbisهنالططك عططدٌد من برمجيططات ترمططيز وفططك ترمططيز صططوت 

OggConvert و ، للترميز  ( )ffmpeg و ، فك ترميز  ( )aoTuV و ، للترمططيز  ( )libvorbisلفططك الترمططيز  .( )

. لنظام ويندوزDirectShow و Mac OS X لنظام QuickTimeوهنالك إضافات لبرمجية 

Opus.د 

Xiph.org هي صطططيغة مفتوحطططة ومتاحطططة للسطططتخدام مجاًنطططا، طورتهطططا مؤسسطططة Opusصطططيغة 

، ومن ذاك الحين انتشططططططططرت2012 وذلططططططططك عططططططططام IETFبدايططططططططة المططططططططر، ثم أصططططططططبحت معيططططططططاًرا من 

.انتشاًرا كبيًرا

صطططممت هطططذه الصطططيغة لترمطططيز الكلم البشطططري والصطططوات العامطططة في صطططيغة وحيطططدة بكفطططاءة

ا لسطططتعمالها في التواصطططل في الطططوقت الحقيقي؛ ويمكن اسطططتخدامها في عاليطططة، وهي ملئمطططة أيضطططً

وحتى Ogg أو WebMأغلبية حاويات الفيديو الحديثة مثل   )MP4.(

 بططدًءا منFirefox(دعم هذه الصيغة يتوسع باستمرار، وأغلبية المتصفحات الحديثططة تططدعمها 

).IE و Safari، لكنها غير مدعومة في 14  من Edge، و 20 من Opera، و 33 من Chrome، و 15
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الصيغ التي تعمل في الويب. 4
.إن لم يؤلمططك رأسططك إلى الن فططأنت تبلي بلًء حسططًنا يمكنططك أن تسططتنتج بسططهولة أَن الفيططديو

!والصوت هو موضوٌع معقٌد، وما أوردناه سابًقا هو النسخة المختصرة من القصططة أنططا متأكططد أنططك ( )

 لتضططمين>video< عنصططٌر اسططمه HTML5. بما سططبق حسططًنا، يوجططد في HTML5تتساءل عن ارتباط 

مقاطع الفيديو في صفحة ويب، ول توجد هنالك أّية قيود على المرماز المستخدم لترميز الفيططديو

.أو الصططططوت أو حططططتى صططططيغة الحاويططططة الططططتي يمكنططططك اسططططتخدامها لمقططططاطع الفيططططديو يمكن لعنصر

>video<وحيططد أن ُيشططير إلى عططِدة ملفططات فيططديو، وسططيختار المتصططفح أول ملططف فيططديو يسططتطيع 

.تشغيله كل ما عليك فعله هو معرفة ما هي الحاويات والمرمازات التي تدعمها المتصفحات .

: في الوقت الراهنHTML5هذا هو حال دعم صيغ الفيديو في 

 فيVorbis وصططوت Theora) أو مططا بعططده يططدعم فيططديو Mozilla Firefox )3.5متصططفح •

.WebM صيغة Firefox 4. ويدعم Oggحاوية 

 في حاويطططةVorbis وصطططوت Theora) ومطططا بعطططده يطططدعم فيطططديو Opera )10.5متصطططفح •

Ogg يدعم .Opera 10.60 صيغة WebM.

 فيVorbis وصططوت Theora) ومططا بعططده يططدعم فيططديو Google Chrome )3.0متصططفح •

.WebM صيغة Google Chrome 6.0. يدعم Oggحاوية 

) ومطططا بعطططده سطططيدعم أي شطططيء يدعمطططه3.0( ووينطططدوز Mac على نظطططامي Safariمتصطططفح •

QuickTimeنظرًيا، هذا يعططني أَنك قططد تطلب من مسططتخدميك تثططبيت إضططافات خارجيططة .

ا لن يفعطططل ذلطططك إل القليطططل لطططذلك عليطططك أن تسطططتعملQuickTimeإلى ُمشطططِغل  .؛ لكن عملًيططط

،WebM. مباشططرًة وهططذه قائمططة طويلططة إل أنهططا ل تحتططوي QuickTimeالصيغ الططتي يططدعمها 
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H.264 فيططه دعٌم مططدمج لفيططديو QuickTime. لكن Ogg، أو حاوية Vorbis، أو Theoraأو 

.MP4 في حاوية AAC) وصوت main(نمط 

H.264 والهواتف التي تعمل بنظام أندرويد تدعم فيططديو iPhoneالهواتف المحمولة مثل •

.MP4 في حاوية AACوصوت 

الصططدار Adobe Flashيططدعم •  فيAAC وصطوت H.264) ومططا بعططده فيططديو 9.0.60.184( 

.MP4حاوية 

Internetيطططططدعم •  Explorer أنمطططططاط فيطططططديو » جميطططططع  »H.264 وصطططططوت AAC أو MP3في 

ا، الططذي ل يكططونWebM. ويمكنه أيًضا تشغيل فيديو MP4حاوية   إن ثبتَت مرماًزا خارجًيطط

ا افتراضطططًيا في أي إصطططدار من وينطططدوز ل يطططدعم   المرمطططازات الخارجيطططة الخطططرىIE9.مثبًتططط

). تشغيلهQuickTime، الذي سُيشِغل ما يستطيع Safari(على عكس 

Internetل يطططدعم متصطططفح •  Explorer ا، لكن جميطططعHTML5 في video عنصطططر 8   إطلقًططط

. وسأريك لحًقا فيAdobe Flash تقريًبا يملكون إضافة Internet Explorerمستخدمي 

 لكن مع خياٍر احتيططاطي هططوHTML5 في videoهذا الفصل كيف يمكنك استخدام عنصر 

.Flashاستخدام 

.ربما من السهل تلخيص ما سبق في جدول

الحاوية IEFirefoxSafariChromeOperaiPhoneAndroid/الترميز

Theora+Vorbis+Ogg.3.5+*3.0+10.5+.2.3+

H.264+AAC+MP49.0+21+3.2+3.0****+25+3.2+2.0+

WebM9.0**+4.0+*6.0+10.6+.2.3***
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 ل يأتي مع دعٍم مسبقQuickTime تشغيله، لكن QuickTime سُيشِغل أي شيء يستطيع Safari* متصفح 
.H.264/AAC/MP4إل لصيغ 

، الذي يعنيWebM سيدعم Internet Explorer 9** متصفح  فقط إذا ثَبت المستخدم المرماز يدوًيا  « »

.ضمنًيا أَن مايكروسوفت لن تضيف المرماز بنفسها

، لكن ل توجد إمكانية لفك الترميز عتادًيا، وهذاWebM يدعم 2.3*** على الرغم من أَن متصفح أندرويد 
.يقلل من عمر البطارية

 ذاك القرار؛ لكنه لم ُيطَبقتبرير، وقد تم  قريًباH.264سيسقط الدعم عن  Google Chrome**** قد أعِلَن أَن 
.إلى الن

هططططذا هططططو مسططططار عملططططك إذا كنت تريططططد توفططططير مقطططططع الفيططططديو بططططأكبر قططططدر من التوافقيططططة بين

:المتصفحات

).WebM )VP9 + Vorbisأنِشئ نسخًة تستعمل .1

ئ نسططخًة أخططرى تسططتعمل فيططديو .2 low بنمططط AAC مططع صططوت baseline بنمطH.264أنشططِ

complexity في حاوية MP4.

 وحيد، واتططرك مجططاًل لسططتعمال مشططِغل>video<اربط ملَفي الفيديو السابقين إلى عنصر .3

.video إن لم يدعم المتصفح العنصر Flashيعتمد على تقنية 

H.264مشاكل الترخيص مع فيديو . 5

.قبل أن نكمل، علي أن ُأشير أَن هنالك تكلفة لترميز مقاطع الفيديو مرتين حسًنا، ل أقصد أَن

عليطططك فعًل ترميزهطططا مطططرتين، وهطططذا يعطططني اسطططتهلك أكطططبر للطططوقت ولطاقطططة المعالجطططة فيمطططا لطططو كنت

. تكلفة الترخيصH.264.سترِمزها مرًة واحدة لكن هنالك تكلفة حقيقة مرتبطة بفيديو  :

 أول مططرة، ومططررُت مططروًرا سططريًعا على أَن ذاك الترمططيز خاضططٌعH.264هل تتذكر عندما شططرحُت 

؟ قد تبّين أَن مططا سططبق مهم، ولكنMPEG LAلبراءات اختراع ويمكن أخذ ترخيص بالستخدام من 
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»:The H.264 Licensing Labyrinth«لتفهم لماذا، سأحيلك إلى مقتطف من مقالة 

: إلى رخصتين فرعيتين واحدة لمصنعي برمجياتH.264 رخصة MPEG LAُتقِسم 

[…]الترميز وفك الترميز، وأخرى لموزعي المحتوى  .

م بطططدورها إلى أربعطططة تصطططنيفات الرخصطططة الفرعيطططة المتعلقطططة بتوزيطططع المحتطططوى ُتقسطططَ

الشططتراك  [أساسية، اثنططان منهططا  )subscription و ،» [title-by-titleأي لكططل مقطططع «

)على حدة مرتبطان فيما إذا كان المستخدم النهائي سيدفع مباشرًة لقاء خدمة بث

المجططاني للتلفططاز وللنططترنت مرتبطططان بططالربح القططادم البث  )الفيططديو، واثنططان منهططا  « » )

.من مصادر أخرى بخلف المشاهد

المجاني للتلفططاز مبنيططٌة على خيططاَري دفططع أول خيططار هططو دفططع .تكلفة الرخصة للبث  « »

ُمسططتخَدمAVC، الذي يعني تسليم ُمرِمز AVC$  لكل ُمرِمز 2500مبلغ  « واحططد فقططط 

، الططذي سططيفكAVCمن قبل أو نيابًة عن الُمرَخص له لبث فيديو  » للمستخدم النهائي

.الترمططيز ويشططاهد الفيططديو إذا كنت تتسططاءل فيمططا إذا كططانت التكلفططة مضططاعفة هنططا،

:فططالجواب هططو نعم ُدِفَعت أجططرة الرخصططة من ُمصططِنع المرِمز، وسططيدفع الطططرف الططذي

.سيبث الفيديو أحد خياَري الدفع

[…]الخيططار الثططاني للططترخيص هططو دفططع اشططتراك سططنوي للبث  وأجططرة البث السططنوي .

:ُمقَسمة إلى شرائح تختلف حسب عدد المشاهدين
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broadcast( في كطططل سطططنة لكطططل سطططوق من أسطططواق البث 2500$-   marketsلعطططدد (

499,999–100,000السر التي تشاهد البث بين 

( في كططل سططنة لكططل سططوق من أسططواق البث 5000-  $broadcast  marketsلعططدد (

999,999–500,000السر التي تشاهد البث بين 

( في كل سنة لكططل سطوق من أسطواق البث 10,000-  $broadcast marketsلعططدد (

1,000,000السر التي تشاهد البث الكبر من 

المجاني للتلفططاز، لمططاذا يجب » بعد استعراض جميع المشاكل التي تحّف البث  » […]

أن يهتم بها شخٌص ل يبث الفيديو؟ كما ذكططرُت سططابًقا، تكلفططة الشططتراك تنطبططق على

المجطططاني للتلفطططاز يعططني أكطططثر من »أّي عمليططة توصطططيل للمحتططوى، لكن تعريطططف البث  »

 أجوَر اشططتراٍك لبث الفيططديوMPEG LA). أضافت over-the-air(البث عبر الهوائيات 

ة تكططاليف لمشططاهدة المقطططع، أي عططبر النططترنت الططتي لن يططدفع المسططتخدم النهططائي أّيطط

الكيبططل أو »بصيغٍة أخرى أّي بٍث عاٍم لفيططديو سططواًء كططان عططبر الهوائيططات أو خدمططة  » :

.القمار الصطناعية أو عبر النترنت سيخضع إلى أجور الشتراك …

، لكن هططذا ل يعططني أَنعططبر النططترنتأَنهم لن يأخططذوا أجططوًرا على البث أعلنططوا  MPEG-LAلكن 

كططالتيH.264مرمططاز  (  مجططاني السططتخدام لجميططع المسططتخدمين؛ وبشططكل خططاص برمجيططات الترمططيز 

مثططل البرمجيططة الموجططودةYouTubeُتعالِج الفيططديو المرفططوع على موقطع  ( وبرمجيططات فططك الترمططيز  (

. التي ما زالت تخضع لجور الترخيصMicrosoft Internet Explorer 9في متصفح  (

177|▲

http://www.mpegla.com/Lists/MPEG%20LA%20News%20List/Attachments/74/n-10-08-26.pdf
http://www.mpegla.com/Lists/MPEG%20LA%20News%20List/Attachments/74/n-10-08-26.pdf
http://www.mpegla.com/Lists/MPEG%20LA%20News%20List/Attachments/74/n-10-08-26.pdf


HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات الفيديو 

Miro Video Converterترميز الفيديو باستخدام . 6

هنالطططك أدواٌت عديطططدٌة لترمطططيز الفيطططديو، وهنالطططك خيطططاراٌت كثطططيرٌة للترمطططيز تطططؤثر على جطططودة

.الفيديو؛ فإن لم تكن تريد فهم كل شيٍء متعلٍق بترميز الفيديو فعليك بهذا القسم

Miro Video Converter رَخص برخصططة  لترمططيز الفيططديوGPL هططو برنططامٌج مفتططوُح المصططدر مُطط

. وهططو يططدعم التحويططل إلى جميططع الصططيغ أو وينططدوزMac OS Xتنزيلططه لنظططاَمي بعططِدة صططيغ، يمكنططك 

التي ذكرناها سابًقا في هذا الفصل، لكنه ل يوفر خيارات سوى اختيار ملف الفيديو والصططيغة الططتي

.سيحَول إليها يمكنه نظرًيا قبططول أي صططيغة من صططيغ الفيططديو كملططف مصططدري، بمططا في ذلططك فيططديو

DVالذي ُتنِتجه كاميرات الفيديو الرقميططة من فئططة المسططتهلكين ُينِتج البرنططامج مقططاطع فيططديو ذات .

جطططودة مقبولطططة؛ ولن هطططذا البرنطططامج ل يطططوفر لطططك خيطططاراٍت كثطططيرة، فليس عنطططدك حطططل سطططوى تغيطططير

.البرنامج إن لم تعجبك مقاطع الفيديو الناتجة من البرنامج

:Miro Video Converterعليك أوًل تشغيل برنامج 
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. واختر ملف الفيديو المصدري الذي تريد ترميزهChoose file«انقر فوق  «
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» التي فيها قائمة بمختلفPick a Device or Video Format«اضغط فوق القائمة المنسدلة 

:الجهزة والصيغ لكننا مهتمين بصيغتين منها .

1.»WebM هو فيديو «WebM أي ).WebM في حاوية Vorbisوصوت  VP8فيديو ( 

2.»iPhone -low ذو النمطططططط AACوصطططططوت  Baseline ذو النمطططططط H.264فيطططططديو » هطططططو 5 

complexity في حاوية MP4.

»:WebM«اختر أوًل 

Miro» وسططططيبدأ برنططططامج Convert«اضططططغط فططططوق زر   Video  Converterبترمططططيز الفيططططديو 

 وسططُيحَفظ في مجلططد الفيططديو في نظططامSOURCEFILE.webm.مباشرًة سُيسمى الملططف النططاتج باسططم 

وهططططططو في المسططططططار  C:\\Users\USERNAME\Videos\Miro(التشططططططغيل   Video  Converter\في 

).نظام ويندوز
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 وذلطططططك باختيطططططارiPhone المتوافططططق مططططع H.264في النهايطططططة، عليططططك ترمططططيز المقططططططع بمرمطططططاز 

»iPhone 5من قائمة الجهزة والصيغ . «

» السططططططططططططططططحري وانتظططططططططططططططططر، سُيسططططططططططططططططَمى النططططططططططططططططاتج باسططططططططططططططططمConvert«اضططططططططططططططططغط على زر 

SOURCENAME.iphone5.mp4وسُيحَفظ في مجلد الفيديو في نظام التشغيل .

يجب أن يكون لديك ملَفي ملفططات فيططديو بجططانب ملفططك الصططلي؛ إن أعجبتططك جططودة الفيططديو

 وحيططد>video<» لترى كيف تجِمعها مططع بعضططها في عنصططر :وأخيًرا الشيفرات«فانتقل إلى القسم 

.الططذي يعمططل في جميططع المتصططفحات أمططا إذا كنت تريططد تعّلم المزيططد حططول الدوات الخططرى للترمططيز،

.فأكمل القراءة
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HandBrake باستخدام H.264ترميز فيديو . 7

فيططديو  «ملحظططة  سأسططتخدم المصطططلح  :H.264فيططديو « في هططذا القسططم اختصططاًرا للعبططارة  «

H.264 بنمططططط Baseline مططططع صططططوت AAC بنمططططط low-complexity في حاويططططة MPEG-4وهططططذه ،«

حاويططططة الططططتي تعمططططل دون إضططططافات في  Adobe، و Safari+تجميعططططة من المرمططططازات  Flashوفي ،

.، والهواتف العاملة بنظام أندرويدiPhoneهواتف 

 هيH.264 فططإن أسططهل طريقططة لترمططيز فيططديو المشططاكل في الططترخيصإذا غضضططنا النظططر عن 

 لترمططيزGPL هو برمجية مفتوحة المصططدر مرخصططة برخصططة HandBrake .HandBrakeاستخدام 

كانت تستطيع ترميز صطيغ فيططديو أخططرى فيمططا سططبق، لكن المططورين أسططقطوا الططدعمH.264فيديو   )

). تتطططططوفر ملفطططططات تنفيذيطططططة لوينطططططدوزH.264عن الصطططططيغ الخطططططرى لتركطططططيز جهطططططودهم على صطططططيغة 

. وتوزيعات لينكس الحديثةMac OS Xو 

أي تعمططططل من سطططططر الوامططططرHandBrakeيططططأتي برنططططامج  ). بنسططططختين رسططططومية، وسطططططرية  ) :

سأشطططططرح لطططططك الواجهطططططة الرسطططططومية أوًل، ثم سطططططأريك كيطططططف يمكن تحويطططططل العطططططدادات إلى نسطططططخة

.سطر الوامر

. هططو اختيططار ملطططف الفيطططديو المصطططدريHandBrakeأول شططيٍء سططتفعله بعطططد أن تبططدأ برنطططامج 

« ثم Source«اضططغط على زر  «Video File ا يمكن أن يقبططل . لكي تختططار ملًفطط «HandBrakeا  نظريًطط

 الذي ُتنِتجططه كططاميرات الفيططديو الرقميططة القديمططةDVأي صيغة من صيغ الفيديو، بما في ذلك فيديو 

.من فئة المستهلكين
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) على الجططانب اليمن من البرنططامج، اخططتر منهططاpresets(هنالك قائمة بأنمططاط الضططبط المسططبق 

. الذي سيضبط أغلبية الخيارات التي ستحتاج لهاiPhone & iPod Touch«نمط  «
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»، تفعيططل هططذا الخيططارWeb optimized«أحد الخيارات المهمة الُمعَطلة افتراضية هطو الخيططار 

سططيؤدي إلى إعططادة تططرتيب بعض البيانططات الوصططفية داخططل الفيططديو الُمرَمز لكي تسططتطيع مشططاهدة

ا، إذ ل وبشططدة أن ُتفِعل هططذا الخيططار دومًطط –بداية الفيديو أثناء تنزيل البططاقي في الخلفيططة أنصططحك  – .

.يؤثر على جودة أو حجم الملف الناتج، لذا لن يكون هنالك أي سبب لعدم تفعيله
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».Picture«يمكنك أن تضبط العرض والرتفاع القصى لمقطع الفيديو الُمرَمز في لسان 

»:Video«يمكنك أن تضبط أربعة خيارات مهمة في لسان 

•»Video Codec تأكد أَن قيمة هذا الخيار هي » :«H.264 (x264)«

•»2-Pass  Encoding إذا فَعلت هطططططذا الخيطططططار، فسُيشطططططِغل :«HandBrakeُمرِمَز الفيطططططديو 

ا عن أشطططياء مثطططل تركيبطططات اللطططوان، مطططرتين؛ سطططيحِلل الفيطططديو في أول مطططرة فقطططط باحًثططط

ا مسططتخدًما .والحركططة، ومكططان انتهططاء المشططاهد وفي المططرة الثانيططة سططُيرِمز الفيططديو فعليًطط

.المعلومات التي جمعها أول مرة وكما توقعت، سيستغرق ذلك ضعف المدة الزمنية، لكنططه

ا .يططؤدي إلى دقططة أفضططل دون زيططادة في مسططاحة الملططف التخزينيططة ُأفِعل هططذا الخيططار دومًطط
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 سططاعة في اليططوم24. وعليك فعل ذلك مططا لم تكن ترِمز مقططاطع الفيططديو H.264عند ترميز 

.على مدار السبوع

•»Turbo First Pass بعططد أن ُتفِعل » :«2-Pass Encodingفيمكنططك توفططير بعض الططوقت «

ز في أول مططرور علىTurbo First Pass«بتفعيل الخيار  »؛ الططذي يقلططل حجم العمططل الُمنَجطط

، في حين أَنه يقلططل الجططودة بشططكل بسططيط جططًدا ُأفِعل أي مرحلططة تحليططل المقطططع .الفيديو  ( )

.هذا الخيار عادًة، لكن إن كانت جودة الفيديو مهمًة جًدا لك، فعليك إبقاؤه معطًل

•»Qualityجودة مقاطع الفيديو يمكنك تحديططد المسططاحة : هنالك عِدة طرق لتحديد  « » :«

 جاهطططًدا أن يضطططمن أَنHandBrakeالتخزينيطططة الطططتي تتوقعهطططا للملطططف النطططاتج، وسطططيحاول 

البث »الملططططف النططططاتج ليس أكططططبر من المسططططاحة الُمحططططَددة أو يمكنططططك أن ُتحططططِدد معططططدل  » .

)bitrateولقططد ( الوسطي، الذي هو عدد البتات اللزمة لتخزين ثانية واحططدة من الفيططديو  (

الوسطططي لن بعض الثططواني تحتططاج إلى بتططات أكططثر من غيرهططا أو ).سططمي معططدل البث  « »

%. كلما ازدادت النسبة سططتزداد100 إلى 0يمكنك أن ُتحِدد جودًة ثابتًة على مقياٍس من 

.الجودة لكن الملفططات ستسططتهلك مسططاحة تخزينيططة أكططبر ل يمكن أن أعطيططك جوابًططا واحططًدا

.عن ضبط الجودة الذي عليك استخدامه

ا600لقططد اخططترت في هططذا المثططال معططدل بث وسطططي هططو  ر مرتفعًطط ثانيططة، الططذي ُيعتَبطط / كيلططوبت

ا ترمططيز مططع المططرور مططرتين، وأن يكططون أول مططرور320x240بالنسبة إلى فيديو بأبعاد  ، واخترت أيضططً

(سريًعا  « »turbo.(
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»؛ أمططا لطو كططان لمقطططع الفيططديو المصططدريAudio«ل يفترض عليططك تعططديل أي شططيء في لسططان 

.أكثر من مسار صوتي، فربما تريد اختيار أّي المسارات تريدها في الفيديو الناتج إذا كططان محتططوى

، فيمكنك على النقيض من الموسيقى أو الصوات العامة )الفيديو في مجمله عن شخٍص يتحدث  )

ثانيططة أو مططا شططابهه فيمططا عططدا الحططالتين السططابقتين،96تخفيض معططدل البث للصططوت إلى  . كيلططوبت /

. جيدًة عموًماiPhone«تكون القيم الفتراضية المأخوذة من نمط  «
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. واختر مجلًدا واسم ملف لتحفظ فيه مقطع الفيديو الناتجBrowse«اضغط الن على زر  «
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. لبدء ترميز الفيديوStart Encode«في النهاية اضغط على  «
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. بعض الحصائيات عن تقدم عملية ترميز مقطع الفيديوHandBrakeسيعرض 

HandBrake عبر H.264ترميز عِدة مقاطع إلى . 8

فيطططديو  «ملحظطططة كمطططا في القسطططم السطططابق، سأسطططتخدم المصططططلح  :H.264في هطططذا القسطططم «

فيططططديو  فيlow-complexity بنمططططط AAC مطططع صططططوت Baseline بنمططططط H.264«اختصططططاًرا للعبططططارة 

حاويططة الططتي تعمطططل دون إضططافات في MPEG-4حاويططة  +، وهطططذه تجميعطططة من المرمطططازات «Safari،

.، والهواتف العاملة بنظام أندرويدiPhone، وفي هواتف Adobe Flashو 

، نسطططخة سططططر الوامطططر منHandBrakeيطططأتي  أي تعمطططل من سططططر الوامطططر ) بنسطططخٍة سططططريٍة  )

HandBrake اكتب ،HandBrakeCLI --help( توفر عدًدا هائًل من الخيارات  ) لتقططرأ المزيططد عنهططا
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:لكنني سأرِكز على بعضها

•--preset  "X" حيث » :X هططططو اسططططم نمططططط ) «preset من أنمططططاط ضططططبط (HandBrake.

ص للطططويب هطططو H.264النمطططط الطططذي تريطططد اسطططتخدامه لفيطططديو  iPhone" الُمخصطططَ  &  iPod

Touchومن المهم أن تضع السم بأكمله ضمن علمَتي اقتباس ،. "

•--width W حيث » :W هططو عططرض الفيططديو الططذي تريططد ترمططيزه، وسططُيعِدل «HandBrake

.الرتفاع تلقائًيا لُيحاِفظ على تناسب أبعاد المقطع الصلي

•--vb Q حيث » :Qثانية ُمقاًسا بواحدة الكيلوبت ). هو معَدل البث الوسطي  / ) «

•--two-pass تفعيل المرور مرتين ) :2-passأثناء الترميز . (

•--turboتسريع المرور الول عند تفعيل ميزة المرور مرتين أثناء الترميز . :

•--input F حيث » :Fهو مسار ملف الفيديو المصدري . «

•--output E حيث » :Eهو مسار ملف الفيديو الناتج . «

 من سطططر الوامططر، مططع اسططتخدام خيططارات ُتطططاِبقHandBrakeهذا مثاٌل عن كيفيططة اسططتدعاء 

.اخترناها في الواجهة الرسومية سابًقاالعدادات التي 

you@localhost$ HandBrakeCLI --preset "iPhone & iPod Touch"
                            --width 320
                            --vb 600
                            --two-pass
                            --turbo
                            --input pr6.dv
                            --output pr6.mp4

iPhone & iPod« مططع نمططط HandBrake:شرح المر السططابق من العلى إلى السططفل تشططغيل 

Touch 320»، وإعطططططططططططططادة تحجيم المقطططططططططططططع إلىx240وضططططططططططططبط معططططططططططططدل البث الوسططططططططططططططي إلى ،
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ثانيططة، وتفعيططل خيططار المططرور مططرتين مططع تسططريع أول مططرور، وقططراءة الملططف المصططدري600 / كيلططوبت

pr6.dv وترميزه وإخراج الملف النهائي إلى pr6.mp4.

FFMPEG باستخدام WebMترميز فيديو . 9

ا كططامًل في WebMُدِعَمت صططيغة   في سطططرffmpeg. نِفذ المططر ومططا بعططده ffmpeg 0.6 دعمًطط

:VP9الوامر دون وسائط وتحقق أَنه مبنٌي مع دعم مرماز 

you@localhost$ ffmpeg
ffmpeg version 2.8.11-0ubuntu0.16.04.1 Copyright (c) 2000-2017 
the FFmpeg developers 
 built with gcc 5.4.0 (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.4) 20160609
  configuration: --enable-gpl --enable-shared --disable-
stripping --disable-decoder=libopenjpeg --disable-decoder=lib
schroedinger --enable-avresample --enable-avisynth --enable-
gnutls --enable-ladspa --enable-libass -
-enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-
libcdio --enable-libflite --enable-libf
ontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-
libgme --enable-libgsm --enable-libmodpl
ug --enable-libmp3lame --enable-libopenjpeg --enable-libopus 
--enable-libpulse --enable-librtmp --en
able-libschroedinger --enable-libshine --enable-libsnappy 
--enable-libsoxr --enable-libspeex --enabl
e-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-
libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpa
ck --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxvid --enable-
libzvbi --enable-openal --enable-open
gl --enable-x11grab --enable-libdc1394 --enable-libiec61883 
--enable-libzmq --enable-frei0r --enable
-libx264 --enable-libopencv

« و enable-libvorbis--«إن لم تشططططاهد الكلمططططتين السططططحريتين  «--enable-libvpx«

إذا َبَنيَت WebM المثبت لديك ffmpegفل يدعم إصدار   )ffmpegمن المصدر بنفسك، فتحقق إذا 
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.كانت لديك نسختين منه ل بأس في ذلك، فلن يتعارضططا مططع بعضططهما، لكن عليططك اسططتخدام المسططار

).VP9 التي تدعم مرماز ffmpegالكامل لنسخة 

( المططرور الول ملططف الططدخل scan(سأسططتخدم مططيزة المططرور مططرتين، سيمسططح  (-i pr6.dv(

، تجاهططلc:v-وسيكتب بعض الحصائيات إلى السجل، وسُأحِدد مرماز الفيديو باستخدام الخيططار 

):Output file is empty, nothing was encoded(الرسالة التي ستخبرك أَن ملف الخرج فارغ 

you@localhost$ ffmpeg -i pr6.dv -c:v libvpx-vp9 -pass 1 -b:v 
1000K -threads 1 -speed 4 -tile-columns 0 -frame-parallel 0 
-auto-alt-ref 1 -lag-in-frames 25 -g 9999 -aq-mode 0 -an -s 
320x240 -f webm /dev/null

. تططدعمWebM أو صططيغة VP9 السططابق ليس لهططا علقططة بمرمططاز ffmpegغالبيططة خيططارات المططر 

، لكنططنيffmpeg الططتي يمكنططك تمريرهططا إلى VP9 عدًدا من الخيارات الخاصة بمرمططازlibvpxمكتبة 

.لم أفعل ذلك في المر السابق

 الحصططائيات الططتي كتبهططا أثنططاء المططرورffmpegوعنططد المططرور مططرًة أخططرى على الملططف، فسططيقرأ 

.webm.الول وسيبدأ بترميز الفيديو والصوت، ثم سيكتب ملف 

you@localhost$ ffmpeg -i pr6.dv -c:v libvpx-vp9 -pass 2 -b:v 
600K -threads 1 -speed 0 -tile-columns 0 -frame-parallel 0 
-auto-alt-ref 1 -lag-in-frames 25 -g 9999 -aq-mode 0 -c:a 
libvorbis -b:a 64k -s 320x240 -f webm out.webm

:هنالك خمسة خيارات مهمة للمر السابق

•-c:v libvpx-vp9 ُيحِدد أننا نريد ترميز المقطع بمرماز :VP9.

•-b:v 600K تحديططد معططدل البث ) :bitrateفططإذا أردت ترمططيز مقطططع فيططديو بمعططدل بث  ،(

ثانية، فعليك وضع الحرف 600 .600 بعد الرقم K/ كيلوبت
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•-s 320x240تحديد أبعاد الفيديو الناتج، العرض ثم الرتفاع . :

•-c:a libvorbis تحديد أننا نريد ترميز الصوت بمرماز :Vorbisيمكنك هنا استخدام .

. libopus باستخدام مكتبة Opusمرماز 

وأخيًرا، الشيفرات. 10
، لذا أين الشيفرات؟HTMLحسًنا، ُيفتَرض أَن هذا الكتاب عن 

 طريقططتين لتضططمين الفيططديو في صطفحة الطويب، وكل الطريقططتين تسططتخدمانHTML5تمنحك 

. إذا كان لديك ملف فيديو وحيد، فيمكنك ببسططاطة إضططافة رابططط لططه في خاصططية>video<العنصر 

src وهذا شبيٌه جًدا بطريقة إدراج صورة بالوسم ،<img src="...">.

<video src="pr6.webm"></video>

ا أن تضططيف الخاصططيتين>img<تقنًيا، هذا كل مططا تحتططاج لططه؛ ولكن كمططا في عنصططر   عليططك دومًطط

width و height في وسوم >video< يمكن أن تكططون الخاصططيتان .width و heightمطططابقتين 

.لعطططرض وارتفطططاع الفيطططديو الطططذي رَمزَتطططه ل تقلطططق إن كطططان أحطططد ُبعطططَدي الفيطططديو أصطططغر من القيمطططتين

الُمحطططططططططططَددتين، لن المتصطططططططططططفح سيضطططططططططططع الفيطططططططططططديو في منتصطططططططططططف المربطططططططططططع النطططططططططططاتج عن وسم

>video<ولهذا لن يتشوه المقطع ،.

<video src="pr6.webm" width="320" height="240"></video>

ر الوسططم   أي نططوع من عناصططر التحكم بالتشططغيل، يمكنططك إنشططاء>video<افتراضططًيا، لن ُيظهِطط

 يملطططك>video<؛ فالعنصطططر JavaScript و CSS و HTMLعناصطططر التحكم الخاصطططة بطططك باسطططتخدام 

،currentTime ويمكن القطططططراءة والكتابطططططة إلى خاصطططططيات مثطططططل ()pause و ()playدوال مثطططططل 
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ا خاصطططيات أخطططرى يمكن القطططراءة منهطططا والكتابطططة عليهطططا مثطططل  ؛ لطططذاmuted و volumeوهنالطططك أيضطططً

.تستطيع أن تبني واجهة عناصر التحكم كيفما تشاء

ر عناصططر إن لم ترغب ببناء واجهة عناصر التحكم يدوًيا، فيمكنك أن تخططبر المتصططفح أن ُيظِهطط

.>video< في وسم controlsالتحكم المدمجة فيه؛ وذلك بتضمين الخاصية 

<video src="pr6.webm" width="320" height="240" 
controls></video>

preload:هنالططططططك خاصططططططيتان اختياريتططططططان إضططططططافيتان أريططططططد أن أذكرهمططططططا قبططططططل الكمططططططال 

 المتصطططفَح أَنك تريطططد البطططدءpreload.؛ دعطططني أشطططرح لطططك فائطططدتهما ُتخِبطططر الخاصطططيُة autoplayو 

بتنزيططل ملططف الفيططديو في أقططرب فرصططة بعططد انتهططاء تحميططل الصططفحة، وهططذا شططيٌء منطقي إذا كططان

ا ولن الغطططرض من الصطططفحة هطططو مشطططاهدة مقططططع الفيطططديو؛ لكن في المقابطططل، إذا كطططان المقططططع ثانويًططط

 كي تخطططبر المتصطططفح بطططذلكnone إلى preloadيشطططاهده إل القلطططة، فيمكنطططك أن تضطططبط الخاصطططية 

.لتقليل استهلك التراسل الشبكي

لكنه لن ُيشَغل بعد انتهاء تنزيل الصفحة :هذا مثاٌل عن مقطع فيديو يبدأ بالتنزيل  ( )

<video src="pr6.webm" width="320" height="240" preload></video>

:هذا مثاٌل عن مقطع فيديو لن يبدأ بالتنزيل عند انتهاء تحميل الصفحة

<video src="pr6.webm" width="320" height="240" 
preload="none"></video>

: واضطططحٌة من اسطططمها تخطططبر المتصطططفح أَنك تحِبذ تنزيطططل ملطططفautoplayوظيفطططة الخاصطططية 

ا في أقططرب وقٍت الفيططديو بعططد انتهططاء تحميططل الصططفحة، وتططرغب في أن يبططدأ تشططغيل المقطططع تلقائيًطط
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.ممكن بعض الشططخاص يحبططون هططذا المططر، وبعضططهم يكرهونططه؛ لكن دعططني أشططرح لمططاذا من المهم

. بعض الشطططخاص يريطططدون بطططدء تشطططغيل مقطططاطع الفيطططديو فيHTML5وجطططود هطططذه الخاصطططية في 

 طريقططًة معياريططًةHTML5.صفحاتهم تلقائًيا حططتى لططو كططان ذلططك سططُيزِعج زوار مططوقعهم إن لم ُتعططِرف 

على سططبيلJavaScriptلبدء تشغيل مقاطع الفيديو فسيلجأ المطورون إلى اسططتخدام  ( لفعططل ذلططك 

)؛ وهططذا ُيصططِعب مهمططة تعطيططلwindow.onload أثناء الحدث ()playالمثال، عبر استدعاء الدالة 

أو كتابططة واحططدة إن لططزم المططر )هذه الخاصية على الزوار، إذ يمكن استخدام إضافة إلى المتصططفح  )

.، مما ُيعِطل تشغيل الفيديو التلقائيautoplayمهمتها هي تجاهل خاصية 

هطططذا مثطططاٌل عن مقططططع فيطططديو سطططيبدأ تنزيلطططه وتشطططغيله في أقطططرب فرصطططة ممكنطططة بعطططد انتهطططاء

:تحميل الصفحة

<video src="pr6.webm" width="320" height="240" 
autoplay></video>

 الطططذي تسطططتطيع تثبيتطططه على متصطططفحك ليمنطططع التشطططغيلGreasemonkeyهطططذا هطططو سطططكربت 

المكافئططططة لخاصططططيةDOM في كططططائن autoplay؛ إذ يسططططتخدم خاصططططية HTML5التلقططططائي لفيططططديو   )

autoplay في شيفرة HTML لتعطيل التشغيل ) (disable_video_autoplay.user.js:(

// ==UserScript==
// @name           Disable video autoplay
// @namespace      
http://diveintomark.org/projects/greasemonkey/
// @description    Ensures that HTML5 video elements do not 
autoplay
// @include        *
// ==/UserScript==

var arVideos = document.getElementsByTagName('video');
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for (var i = arVideos.length - 1; i >= 0; i--) {
    var elmVideo = arVideos[i];
    elmVideo.autoplay = false;
}

إذا كنَت تتابع معي منذ بداية هذا الفصل، فأنت تعلم أَن لدينا ملَفي فيديو بدًل… تمهل قليًل

 الططذيwebm.، وهنالطططك ملطططف HandBrake الطططذي أنشطططأته باسططتخدام mp4.من واحطططد، فهنالططك ملطططف 

: طريقططططًة لضططططافة روابططططط لجميططططع الملفططططات السططططابقة العنصرHTML5. تططططوفر ffmpegأنشططططأته عططططبر 

>source< يمكن أن يحتططططوي كططططل عنصططططر .>video< على أكططططثر من عنصططططر >source<؛ وسططططيقرأ

. بالترتيب وسُيشِغل أول مقطع يستطيع تشغيلهsourceالمتصفُح قائمَة عناصر 

:وهطططذا يططططرح سطططؤاًل آخطططر كيطططف يعلم المتصطططفح أَي مقططططٍع يسطططتطيع تشطططغيله؟ حسطططًنا، أسطططوأ

.الحتمالت هي تحميل كل مقطع من تلك المقاطع ومحاولة تشغيله؛ وهذا إهداٌر لتراسل البيانططات

وتططوفر قططدًرا ل بططأس بططه من تراسططل البيانططات إذا أخططبرَت )تسططتطيع أن ُتسططِهل المططر على المتصططفح  )

.>source< في عنصر typeالمتصفح معلوماٍت عن كل مقطع، وذلك باستخدام الخاصية 

<video width="320" height="240" controls>
  <source src="pr6.mp4"  type='video/mp4; codecs="avc1.42E01E, 
mp4a.40.2"'>
  <source src="pr6.webm" type='video/webm; codecs="vp9, 
vorbis"'>
</video>

م الشططططيفرة السطططابقة ليسطططهل فهمهططططا ُيحططططِدد العنصطططر   عططططرض وارتفطططاع مقطططططع>video<.لُنقسطططِ

ا لملطططف الفيطططديو؛ أمطططا داخطططل عنصطططر   فهنالطططك ثلثطططة عناصر>video<الفيطططديو، لكنطططه ل ُيحطططِدد رابًطططط

>source< كل عنصر ،>source< باستخدام خاصية )، وُيعطيsrc( ُيشير إلى ملف فيديو وحيد 

في خاصية  ).type(معلومات أيًضا حول صيغة الفيديو 
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: معقططدًة، وهططذا صططحيح فهي مجموعططٌة من ثلثططة أقسططام من المعلومططاتtypeتبططدو خاصططية  !

: لنبطططدأ من السطططفل إلى العلى تكطططون صطططيغةومرمطططاز الصطططوت، ومرمطططاز الفيطططديو، صطططيغة الحاوية .

بكلٍم تقططني، هططذا هطو نططوعvideo/webm الُممَثلططة هنططا بالعبططارة WebM هي webm.الحاوية لملفططات   )

MIME لملفططات WebM ومرمططاز الفيططديو هططو ،(VP9 ومرمططاز الصططوت هططو ،Vorbisتططبّين أَن خاصططية .

typeبسيطة، عدا كون شكلها مشوٌه قليًل، لن القيمة نفسها تتضمن علمات اقتباس، وهذا يعططني 

.أَن عليك استخدام نوع آخر من علمات القتباس لحاطة القيمة كلها

  <source src="pr6.webm" type='video/webm; codecs="vp9, 
vorbis"'>

، لذاVP9 وليس VP8 بمرماز WebM يرِمز فيديو Miro Video Converter ل أدري إن انتبهت أَن برنامج :ملحظة
ولم تسطططططتعمل برمجيطططططة   في المثلطططططةvp9 بطططططدًل من vp8) فعليطططططك وضطططططع FFMPEG(إن كنَت تسطططططتعمله للتحويطططططل 

.المذكورة هنا 

AACوصطوت  H.264فيططديو  فهو أكثر تعقيططًدا؛ هططل تططذكر مططا قلتططه عنططد شططرح H.264أما فيديو 

« مختلفة؟ لقد رَمزنا الفيديو بنمط profiles(أنها تأتي بأنماط  (baseline والصوت بنمطططط » «low-

complexity ثم وضطططططططططعناهما في حاويطططططططططة «MPEG-4كطططططططططل هطططططططططذه المعلومطططططططططات موجطططططططططودٌة في .

.typeخاصية 

  <source src="pr6.mp4" type='video/mp4; codecs="avc1.42E01E, 
mp4a.40.2"'>

الفائططدة الططتي نجنيهططا من وراء مشططقة تحديططد نططوع مقطططع الفيططديو هي أَن المتصططفح سططيتحقق

 أوًل لططيرى إن كططان بإمكانططه تشططغيل ملططف فيططديو معّين؛ وإن قططرر المتصططفح أَنه لtypeمن خاصططية 
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يسططططتطيع تشططططغيل فيططططديو معّين، فلن يططططنِزل الملططططف، ول أَي جططططزٍء منططططه؛ وبهططططذا لن تسططططتهلك تراسططططل

.البيانات، وسيشاهد زوار موقعك الفيديو الذي يريدونه بشكٍل أسرع

إذا كنت تتبططع التعليمططات الططواردة سططابًقا في هططذا الفصططل لترمططيز مقططاطع الفيططديو، فيمكنططك أن

.تكتبها يدوًيا بنفسك من المثال السابق، وإل فعليك أن typeتنسخ وتلصق قيم خاصية 

 تكشف عن وجهها القبيحMIMEأنواع .ا 

هنالططك قطططٌع كثططيرٌة لحجيططة تشططغيل الفيططديو على الططويب، ولقططد تططرددت كثططيًرا في طططرح هططذا

الموضوع، لكنه مهم لَن الضبط الخطأ لخادوم الططويب سططيؤدي إلى مشططاكل ل تنتهي عنططدما تحططاول

معرفطططة سطططبب تشطططغيل مقطططاطع الفيطططديو على جهطططازك المحلي بينمطططا ل تسطططتطيع ذلطططك على الخطططادوم

 في أغلبيططةMIME.النتططاجي إذا واجهتططك هططذه المشططكلة فططاعلم أَن الُمسططِبب الرئيسططي لهططا هططو أنططواع 

.الحالت

»، لكن ربمططا تخطيَت تلططك الفقططرة ولم تعرهططاHTML5تططاريخ « في فصططل MIMEذكططرُت أنططواع 

:اهتمامك، هذه خلصة الموضوع

. الملئم لهاMIME أن ُتخَدم ملفات الفيديو بنوع يجب

نوع  ؟ لقد رأيته سابًقا هو جزٌء من قيمة الخاصططية MIME«ما هو  : الملئم «typeفي العنصططر 

>soruce< لكن ضبط الخاصططية ،type في شططيفرات HTMLا أن تتأكططد أَن ا، فعليططك أيضططً  ليس كافيًطط

.HTTP في Content-Type المناسب في ترويسة MIMEخادوم الويب ُيضِمن نوع 

) أو أي خططادوم آخططر ُمشططَتق منططه، فيمكنططكApache(إذا كنَت تسططتخدم خططادوم ويب أباتشططي 

 الططذي ُيعططِدل الضططبط لكططل الموقططع، أو فيapache2.conf» في ملططف AddType«اسططتخدام تعليمططة 

إذا كنَت تسططتخدمhtaccess.ملف  ( الططذي ُيعططِدل الضططبط للمجلططد الططذي ُتخططِزن فيططه مقططاطع الفيططديو 
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-Contentخططادوم ويب آخططر فططانظر إلى توثيططق ذاك الخططادوم لططترى كيططف يمكنططك ضططبط ترويسططة 

Type في HTTPلنواع ملفات معّينة .(

AddType video/mp4 .mp4
AddType video/webm .webm

، والسطر الثططاني لمقططاطع الفيططديو فيMPEG-4أول سطر مما سبق لمقاطع الفيديو في حاوية 

WebMاضططبطها مططرًة ودعهططا تعمططل عملهططا؛ لكن إن نسططيت ضططبطها فلن تعمططل جميططع مقططاطع الفيططديو .

 فيtype في خاصططططططططية MIMEالُمحططططططططَددة في بعض المتصططططططططفحات، حططططططططتى لططططططططو وضططططططططعَت نططططططططوع 

.HTMLشيفرات 

لتفاصيل أكثر حول ضبط إعدادات خادوم الويب عندك، فأنا ُأحيلططك إلى هططذه المقالططة الرائعططة

»Configuring  servers  for  Ogg  mediaا على مقططططاطع محتططططوى هططططذه المقالططططة ينطبططططق أيضططططً  ) «

MP4 و WebM.(

؟IEماذا عن متصفح . 11
Internetيططططدعم متصططططفح   Explorer عنصططططر >video< في HTML5 ويططططدعم فيططططديو ،H.264

.iPhone وهاتف Safari، مثل متصفح MPEG-4 في حاوية AACوصوت 

Internetلكن مططططاذا عن الصططططدارات القديمططططة من   Explorer ؟ مثططططلIE8ومططططا دونططططه؟ أغلبيططططة 

Internetالشططططططخاص الططططططذين يسططططططتخدمون   Explorer لططططططديهم إضططططططافة Adobe  Flashمثبتططططططًة 

.على جهازهم

Adobeالصططططدارات الحديثططططة من   Flash بططططدًءا من الصططططدار ) تططططدعم فيططططديو9.0.60.184( 

H.264 وصوت AAC في حاوية MPEG-4 مثل متصفح ،Safari و iPhone ترميزك لمقطططع. فبمجرد
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، ستسططتطيع تشططغيله في مشططغل فيططديو يعتمططد على تقنيططةSafari لمتصططفح H.264 بمرمططازالفيططديو 

Flash وذلك في حال اكتشفت أَن أحد زوارك ل يملك متصفًحا متوافًقا مع فيديو ،HTML5.

FlowPlayer هططو مشططِغل فيططديو مبططني على تقنيططة Flashمفتططوح المصططدر ومططرَخص برخصططة 

GPL )ل َيعِرف مشِغل تتوفر رخص تجارية له .(FlowPlayer أّي شططيٍء عن عنصططر >video<ولن ،

 مصططممة تصططميًما جيططًدا لكيHTML5، لكن Flash بشططكٍل سططحري إلى كططائن >video<يحططِول وسططم 

؛>video< ضطططمن عنصطططر >object<تتعامطططل مطططع هطططذه الحطططالت، لنطططك تسطططتطيع تضطططمين عنصطططر 

 وسططُتحِمل العنصر>video< العنصططر HTML5وسططتتجاهل المتصططفحات الططتي ل تططدعم الفيططديو في 

>object< الموجططود ضططمنه بططدًل عنططه؛ الططذي سُيشططِغل مقطططع الفيططديو باسططتخدام FlowPlayer؛ أمططا

عططبر العنصططر HTML5المتصططفحات الططتي تططدعم الفيططديو في  )soruce( فسططتعثر على مقطططع فيططديو 

. تماًما>object<تستطيع تشغيله، ثم ستتجاهل العنصر 

مططاHTML5آخر جزء من مفتاح حططل الحجيططة هططو أَن  ( تقططول بوجططوب تجاهططل جميططع العناصططر 

أبناء >source<عدا عناصر  ( التي تكون  « » (children للعنصر (>video<تماًما، وهذا يسططمح لططك 

 في المتصططططفحات الحديثططططة مططططع توفططططير حططططل للمتصططططفحاتHTML5 في videoباسططططتخدام عنصططططر 

. معقططدة يمكنططك قططراءةJavaScript دون الحاجططة إلى كتابططة سططكربتات Flashالقديمططة عططبر تقنيططة 

.Video For Everybody:المزيد عن هذه التقنية هنا 

مثال متكامل. 12
Video«هذا تطبيٌق للتقنيططات الططتي تعلمناهططا سططابًقا في هططذا الفصططل؛ عططَدلُت قليًل على شططيفرة 

For  Everybody لتضططططططمين فيططططططديو «WebMولقططططططد رَمزُت الفيططططططديو المصططططططدري إلى ثلث صططططططيغ ،

:باستخدام هذه الوامر
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## H.264/AAC/MP4
you@localhost$ HandBrakeCLI --preset "iPhone & iPod Touch" --vb
200 --width 320 --two-pass --turbo --optimize --input pr6.dv 
--output pr6.mp4

## VP9/Vorbis/WebM
you@localhost$ ffmpeg -i pr6.dv -c:v libvpx-vp9 -pass 1 -b:v 
1000K -threads 1 -speed 4 -tile-columns 0 -frame-parallel 0 
-auto-alt-ref 1 -lag-in-frames 25 -g 9999 -aq-mode 0 -an -s 
320x240 -f webm /dev/null
you@localhost$ ffmpeg -i pr6.dv -c:v libvpx-vp9 -pass 2 -b:v 
600K -threads 1 -speed 0 -tile-columns 0 -frame-parallel 0 
-auto-alt-ref 1 -lag-in-frames 25 -g 9999 -aq-mode 0 -c:a 
libvorbis -b:a 64k -s 320x240 -f webm out.webm

 لمشطططغل>object< في الشطططيفرة النهائيطططة، مطططع وجطططود عنصطططر >video<سنسطططتخدم العنصطططر 

Flash إن لم يدعم المتصفح العنصر >video<:

<video id="movie" width="320" height="240" preload controls>
  <source src="pr6.webm" type='video/webm; codecs="vp9, 
vorbis"' />
  <source src="pr6.mp4" />
  <object width="320" height="240" type="application/x-
shockwave-flash"
    data="flowplayer-3.2.1.swf"> 
    <param name="movie" value="flowplayer-3.2.1.swf" /> 
    <param name="allowfullscreen" value="true" /> 
    <param name="flashvars" value='config={"clip": {"url": 
"http://wearehugh.com/dih5/pr6.mp4", "autoPlay":false, 
"autoBuffering":true}}' /> 
    <p>Download video as <a href="pr6.mp4">MP4</a>, <a 
href="pr6.webm">WebM</a>.</p> 
  </object>
</video>
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HTML5ستتمكن من تشغيل مقطع الفيديو السابق على أي متصفح أو جهططاز بططدمج شططيفرات 

. كما في المثال السابقFlashمع مشغل 

مصادر إضافية. 13
•HTML5: The <video> element

•Video for Everybody

•Configuring servers for Ogg media

•Encoding with the x264 codec

•Video type parameters

•Everything you need to know about HTML5 audio and video

•Internet Explorer 9 Guide for Developers: HTML5 video and audio elements

•Encoding Video

:عناصر تحكم بتشغيل الفيديو ُمعَدة مسبًقا

•VideoJS

•MediaElement.js

•Kaltura HTML5 Video & Media JavaScript Library
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تحديطططد الموقطططع الجغطططرافي هطططو آليطططة معرفطططة مكطططان وجطططودك في هطططذا العطططالم ومشطططاركة تلطططك

اختيارًيا مع الشخاص الذين تثق بهم؛ وهنالططك أكططثر من طريقططة لمعرفططة أين أنت إمططا :المعلومات  ( )

 الخاص بك، وإما عبر اتصال الشبكة اللسططلكية، أو عططبر بططرج التغطيططة الخلويططةIPباستخدام عنوان 

 الطططتي تحسطططب مكانطططك نسطططبًة إلى خططططوط الططططولGPSالطططذي يتصطططل بطططه هاتفطططك، أو عطططبر شطططريحة 

)longitude والعرض ) (latitudeمن المعلومات التي ترسلها القمار الصطناعية من السماء . (

 فقد أفزعني كثيًرا؛ هل أستطيع تعطيله؟يبدو لي أَن تحديد الموقع الجغرافي مرعٌب:س 
 يقلططق المسططتخدمون من انتهططاك الخصوصططية عنططدما نتحططدث عن مشططاركة موقعططك الفيزيططائي مططع خططادوم ويب:ج

(بعيد تقول واجهة تحديد الموقع الجغرافي البرمجية  .APIأَن على المتصفحات عدم إرسال معلومات الموقع  » (
؛ أي بعبارٍة أخرى، السططماح بمشططاركة الموقططع الجغطرافي منططوٌط بططك، »الحالي إلى مواقع الويب دون إذن المستخدم

.فإن شئَت سمحَت بمشاركته، وإل فل

واجهة تحديد الموقع الجغرافي البرمجية. 1
) لططك بمشططاركة موقعططكgeolocation API( واجهة تحديد الموقططع الجغططرافي البرمجيةتسمح 

.الحطططططالي مطططططع مواقطططططع الطططططويب الموثوقطططططة سطططططتتوفر إحطططططداثيات الططططططول والعطططططرض للصطططططفحات عطططططبر

JavaScriptالتي بدورها سترِسل تلك المعلومات إلى خادوم الويب البعيد الذي سُيجري عمليطططات ،

.عجيبة متعلقة بالموقع الجغرافي مثل العثور على شركة محلية أو إظهار موقعك على خريطة

كما سترى في الجدول التي، ُتدَعم واجهططة تحديططد الموقططع الجغططرافي من أغلبيططة متصططفحات

الحاسططططوب والهواتططططف المحمولططططة؛ وهنالططططك دعٌم لبعض المتصططططفحات القديمططططة باسططططتخدام مكتبططططات

.خارجية، التي سنأتي على ذكرها لحًقا في هذا الفصل
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IEFirefoxSafariChromeOperaiPhoneAndroid

9.0+3.5+5.0+5.0+10.6+3.0+2.0+

بجانب دعم واجهة تحديططد الموقططع الجغططرافي القياسططية، هنالططك عططدد من الواجهططات البرمجيططة

.الخاصة بهواتف معّينة، التي سنغطي شرحها لحًقا في هذا الفصل

أريني الشيفرة. 2
تتمحططططور واجهطططططة تحديطططططد الموقططططع الجغططططرافي البرمجيططططة حططططول خاصططططية جديطططططدة في كطططططائن

navigator العام :navigator.geolocation.

:أبسط استخدام لواجهة تحديد الموقع الجغرافي كما يلي

function get_location() {
  navigator.geolocation.getCurrentPosition(show_map);
}

لكن ليست في الشيفرة السابقة أّية آليات للتحقق من دعم المتصفح أو التعامل مططع الخطططاء

.أو خياراٍت أخرى؛ ويجب عادًة أن يتضمن تطبيق الويب اثنين مما سبق

:دعم واجهة تحديد الموقع الجغرافي البرمجية للتحقق من Modernizrيمكنك استخدام 

function get_location() {
  if (Modernizr.geolocation) {
    navigator.geolocation.getCurrentPosition(show_map);
  } else {

؟ //    Gearsل يوجد دعم لتحديد الموقع؛ ربما تجرب استخدام 

  }
}
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ما الذي تريد فعله إن لم يكن تحديد المواقططع مططدعوًما منططوٌط بططك؛ وسأشططرح كيفيططة اسططتخدام

.()getCurrentPosition لحًقا، لكنني سأتحدث عّما يحدث عند استدعاء Gearsمكتبة 

كمططا ذكططرُت سططابًقا في بدايططة هططذا الفصططل، لن ُيجِبططَرك المتصططفح على إعطططاء موقعططك الفيزيططائي

إلى الخادوم البعيد، ولكن تختلف طريقة فعل ذلك من متصفح إلى آخر؛ فسيؤدي استدعاء الدالطططة

getCurrentPosition() في متصططفح Firefoxشططريط معلومططات في أعلى نافططذة » إلى إظهططار  »

:المتصفح، الذي يبدو كالتي

:هنالك الكثير من الشياء المضَمنة في ذاك الشريط؛ أنت كمستخدٍم للمتصفح

سيتم إخبارك أَن موقع ويب يحاول معرفة موقعك الفيزيائي•

سيتم إخبارك ما هو موقع الويب الذي يحاول معرفة موقعك الفيزيائي•

» الططتي تشططرحLocation-Aware Browsing«ستتمكن من الذهاب إلى صفحة المسططاعدة •

النسططططخة المختصططططرة من القصططططة هي أَن   سططططتوفر الموقططططعGoogle(لططططك مططططا الططططذي يجططططري 

اتفاقيطططططة الخصوصطططططية لخدمطططططة تحديطططططد المواقعوسطططططتخزن بياناتطططططك بمطططططا يتوافطططططق مطططططع 

)الخاصة بها
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ستستطيع أن تسمح بمشاركة موقعك الجغرافي•

ستتمكن من عدم السماح بمشاركة موقعك الجغرافي•

سطططواًء كنت تريطططد مشطططاركة موقعطططك• (سطططتتمكن من إخبطططار المتصطططفح أن يتطططذكر اختيطططارك 

)الجغرافي أم ل لكي ل تشاهد شريط المعلومات مرًة أخرى

:لكن هنالك المزيد هذا الشريط !

) المتصفح أو بين نوافذهtabs(ل يمنعك من التبديل بين ألسنة •

خاص بالصفحة وسيختفي بمجرد تبديلك إلى لسان أو نافذة أخرى ثم سيظهر مرًة ثانية•

.عند عودتك إلى اللسان الصلي

ل يمكن لمواقع الويب تجاوزه أو اللتفاف عليه•

إن كنَت تريططد• (يمنع مشططاركة الموقططع الجغططرافي مططع خططادوم الططويب أثنططاء انتظططاره لجوابططك 

)المشاركة أم ل

 الططتي تططؤدي إلى إظهططار شططريط المعلومططات السططابق، وفيهططا دالططةJavaScriptلقططد رأيَت شططيفرة 

الططططططططططططتي سططططططططططططميُتها  )، وسططططططططططططُتنَفذ الدالططططططططططططةshow_map(تططططططططططططؤدي إلى اسططططططططططططتدعاء دالططططططططططططٍة أخططططططططططططرى 

getCurrentPosition()مباشطططرًة لكن هطططذا ل يعطططني أَنك تسطططتطيع الوصطططول إلى بيانطططات موقطططع 

المستخدم؛ فأول مرة تضططمن فيهططا حصططولك على تلططك البيانططات هي داخططل الدالططة الططتي سُتسططتَدعى؛

:التي تبدو كالتي

function show_map(position) {
  var latitude = position.coords.latitude;
  var longitude = position.coords.longitude;

لُنظِهر خريطة أو شأيئلا آخر مفيدلا //  

}
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: وحيططد، الططذي هططو كططائٌن لططه خاصططيتان parameter(تططأتي الدالططة السططابقة مططع معامططل  (coords

لtimestamp. خاصططية timestampو  َب فيططه الموقططع  ( بسططيطة، فهي الططوقت والتططاريخ الططذي ُحسططِ

.يمكنك توقع متى سُيحَسب الموقع لن ذلك يحدث بشططكٍل غططير مططتزامن فربمططا سططيأخذ المسططتخدم

بعض الططوقت لقططراءة شططريط المعلومططات والموافقططة على مشططاركة الموقططع الجغططرافي، وقططد تسططتغرق

إلخ أمططا الكطططائنGPS بعض الططوقت للتصطططال بأقمطططار GPSالجهطططزة ذات شططريحة  .). الصططططناعية،  ...

coords فلديه خاصيات مثل latitude و longitudeالواضح من اسمها أَنها إحداثيات الموقططع 

.الفيزيائي للمستخدم

:positionيوِضح هذا الجدول خاصيات الكائن 

ملحظاتالنوعالخاصية

coords.latitudedoubleعدد عشري

coords.longitudedoubleعدد عشري

coords.altitudedouble أو null الهليلجالمجسم المرجعي للرضمتًرا فوق  ( )

coords.accuracydoubleبواحدة المتر

coords.altitudeAccuracydouble أو nullبواحدة المتر

coords.headingdouble أو null
الشمالدرجات باتجاه عقارب الساعة من 

الحقيقي

coords.speeddouble أو nullثانية /بواحدة متر

timestampDOMTimeStamp مثل الكائنDate()

209|▲

http://en.wikipedia.org/wiki/True_north
http://en.wikipedia.org/wiki/True_north
http://en.wikipedia.org/wiki/Reference_ellipsoid


HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات تحديد الموقع الجغرافي 

coords.latitude(من المضططططططططمون وجططططططططود ثلث خاصططططططططيات من الخاصططططططططيات السططططططططابقة 

 اعتمططاًداnull) أما البقية فيمكن أن يعيططدوا القيمططة coords.accuracy و coords.longitudeو 

ب الخاصططيتان .على قدرات جهازك وعلى قدرات خادوم تحديد المواقع الططذي تتعامططل معططه سُتحسططَ

heading و speedاعتماًدا على موقع المستخدم السابق إذا كان متوفًرا .

التعامل مع الخطاء. 3
.موضوع تحديد الموقع الجغرافي معقٌد بعض الشيء، ويحتَمل أن تأخططذ المططور منحى خطططأ

؛ فلو أراد تطططبيق الططويب الحصططول على الموقططع الفيزيططائي موافقة المستخدم »ذكرُت سابًقا ناحية  »

للمسطططططططتخدم لكن المسطططططططتخدم لم يطططططططرغب في إعطائطططططططه للتططططططططبيق، فلن تحصطططططططل عليطططططططه وسطططططططيربح

.المستخدم دائًما

ا إلى الدالطططة كيطططف يبطططدو التعامطططل مطططع الخططططاء في الشطططيفرات؟ عليطططك أن ُتمطططِرر وسطططيًطا ثانًيططط

getCurrentPosition()هو الدالة التي سُتستَدعى عند حدوث خطأ .

navigator.geolocation.getCurrentPosition(
  show_map, handle_error)

. إليهطططاPositionErrorإن حطططدث أّي خططططٍأ فسُتسطططتدعى الدالطططة الُمحطططَددة مطططع تمريطططر الكطططائن 

:PositionErrorيوِضح الجدول التي خاصيات الكائن 

ملحظاتالنوعالخاصية

codeshortقيمة عددية

messageDOMStringالرسالة الموجودة في هذه الخاصية ليست موجهة للمستخدم النهائي.

: واحدة من القيم التيةcodeستكون قيمة الخاصية 

210|▲



HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات تحديد الموقع الجغرافي 

•PERMISSION_DENIED )1 إذا ضطططططغط المسطططططتخدم على زر » :(Don't  Shareأو منطططططع «

.وصول الوصول إلى موقعه بطريقٍة أو بأخرى

•POSITION_UNAVAILABLE )2إذا تططوقفت الشططبكة عن العمططل أو في حططال عططدم التمكن :(

.من الوصول إلى القمار الصطناعية

•TIMEOUT )3ا طططويًل لحسططاب موقططع المسططتخدم ): إذا كانت الشبكة تعمل لكنها تأخذ وقًتطط

؟ سطططأريك كيفيطططة تعريطططف تلطططك القيمطططة في الطططوقت الطويطططل »الفيزيطططائي؛ لكن بكم ُيقطططَدر  »

.القسم التالي

function handle_error(err) {
  if (err.code == 1) {

لم يسمح المستخدم بالحصول على الموقع الجغرافي! //     

  }
}

هطططططل تعمطططططل واجهطططططة تحديطططططد الموقطططططع الجغطططططرافي في المحططططططة الفضطططططائية الدوليطططططة، أو على القمطططططر، أو على:س 
الكواكب الخرى؟

نظططططام الحططططداثيات الجغرافيططططة المسططططتخدم في هططططذا الصططططدد هططططو نظططططاممواصططططفة تحديططططد المواقع تقططططول :ج « أَن 

». بقية أنظمة الحداثيات غير مدعومةWGS84[الحداثيات الجيوديزية العالمي  .[

تططدور المحطططة الفضططائية الدوليططة حططول الرض، لططذلك يمكن وصططف موقططع رواد الفضططاء على المحطططة بإحططداثيات
طططول وعططرض وارتفططاع عن الرض، لكن يتمحططور نظططام الحططداثيات الجيوديزيططة العططالمي حططول الرض، ول يمكن

.استخدامه لتعيين مواقع على القمر أو بقية الكواكب
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الخيارات المتاحة أمامك. 4
مثططل  . وهواتططف أندرويططد طريقططتين لتحديططد مكانططكiPhone–تدعم بعض الهواتف المحمولة  –

تحسططب أول طريقططة موقعططك بنططاًء على قربططك من عططِدة أبططراج تغطيططة مملوكططة من شططركة التصططالت

 فيزيائيططة، لكنهططا تعطيGPSالخلويططة الُمشططتِرك فيهططا؛ هططذه الطريقططة سططريعة ول تحتططاج إلى شططريحة 

فكرة عامة عن موقعك، ويمكن تعيين الدقة بناًء على عدد أبططراج التغطيططة في موقعططك، فقططد تكططون

.على مستوى المباني السكنية، أو على نطاق كليومتر من مكانك

GPS في هاتفطططططك لتبطططططادل المعلومطططططات مطططططع أقمطططططار GPSتسطططططتعمل الطريقطططططة الثانيطططططة شطططططريحة 

، لكنGPS.الصطناعية التي تدور حول الرض يمكن تحديد موقعك عبر  عِدة أمتططار ) بدقة كبيرة  )

، لططذا سططُتعِطل الهواتططفGPSمن سططلبيات هططذه الطريقططة هي السططتهلك الكبططير للطاقططة من شططريحة 

المحمولطططة هطططذه الشطططريحة إلى أن يتم الحتيطططاج إليهطططا؛ وهطططذا يعطططني أَن هنالطططك تطططأخيٌر عنطططد تشطططغيل

Google Maps. الصطناعية إذا سبق لك واستخدمت GPSالشريحة ريثما ُيهَيأ التصال مع أقمار 

ا لكل الطريقططتين السططابقتينiPhoneعلى هططاتف ذكي مثططل  : أو هواتططف أندرويططد، فستشططاهد تطبيًقطط

، ثم دائططرة وذلططك بططالبحث عن أقططرب بططرج تغطيططة ا  )ستشاهد أوًل دائرًة كبيرًة ُتحِدد موقعططك تقريبًيطط )

الططتي هي إحططداثيات ، ثم نقطططة وحيططدة دقيقططة  بحساب الموقع بناًء على عِدة أبراج تغطية (أصغر  ( )

). الصطناعيةGPSموقعك الفيزيائي بناًء على المعلومات التية من أقمار 

ا إلى دقططة عاليططة، فططإن كنت تبحث السبب وراء ذكري لهططذه المعلومططات هي أَنك ل تحتططاج دومًطط

عن قائمططة بططدور عططرض الفلم الططتي بططالجوار، فل تلزمططك إل معرفططة الموقططع العططام للمسططتخدم؛ إذ ل

ة حططال أكططثر من على أّيطط –توجد دور عططرض سططينمائية كثططيرة، حططتى في المططدن المزدحمططة، وسططتذكر  –

.دار عططرض أمططا على الكفططة الخططرى، إذا كططان تطبيقططك ُيعطي توجيهططات لسططائق السططيارة في الططوقت
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انعطططف نحططو «الحقيقي، فيجب أن تعرف موقع المستخدم الفيزيائي بدقة لكي تسططتطيع أن تقططول 

أو ما شابه ذلك20اليمين بعد  ). متًرا  ) «

 هطططو()getCurrentPosition) ثطططالث اختيطططاري إلى دالطططة argument(يمكن تمريطططر وسطططيط 

،PositionOptions؛ وهنالك ثلث خاصيات يمكنططك ضطبطها في كططائن PositionOptionsكائن 

وكل تلك الخاصيات اختيارية، إذ تستطيع أن تضبطها جميًعا أو أن ل تضططبط أًيا منهططا، وهي مبّينططة

:في الجدول التي

ملحظاتالقيمة الفتراضيةالنوعالخاصية

enableHighAccuracyBooleanfalse قد ُتسِبب القيمةtrueبطًئا 

timeoutlongل توجد قيمة افتراضية( القيمة بواحدة الميلي ثانية(

maximumAgelong0القيمة بواحدة الميلي ثانية

 وكططانtrue واضططحٌة من اسططمها، إن كططانت قيمتهططا enableHighAccuracyوظيفططة خاصططية 

يططدعمها الجهططاز ووافططق المسططتخدم على مشططاركة موقعططه الفيزيططائي مططع التطططبيق، فسططيحاول الجهططاز

.توفطططير الموقطططع الفيزيطططائي بدقطططة هنالطططك أذونطططات منفصطططلة للتحديطططد الطططدقيق وغطططير الطططدقيق للموقطططع

 وأندرويطططططططططد؛ لطططططططططذا من الممكن أن يفشطططططططططل اسطططططططططتدعاء الدالطططططططططةiPhoneالجغطططططططططرافي في هواتطططططططططف 

getCurrentPosition() مطططع ضطططبط الخاصطططية enableHighAccuracy:trueلكن قطططد ينجح ،

.enableHighAccuracy:falseاستدعاؤها مع ضبط الخاصية 

 كم ملي ثانيططة على تطططبيق الططويب أن ينتظططر الحصططول على الموقططعtimeoutُتحططِدد خاصططية 

الفيزيائي، لكن ل يبدأ المؤقت إل بعد موافقة المستخدم على إعطاء إحداثيات موقعك الفيزيططائي؛

.فليس الغرض من هذه الخاصية قياس سرعة ردة فعل المستخدم، وإنما قياس سرعة الشبكة
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. للجهططاز بططأن ُيجيب مباشططرًة بنسططخة محفوظططة من الحططداثياتmaximumAgeتسططمح خاصططية 

 لول مطططططططرة، ثم وافطططططططق()getCurrentPositionعلى سطططططططبيل المثطططططططال، لنقطططططططل أَنك اسطططططططَتدعيَت 

المسططططططططتخدم على إعطططططططططاء موقعططططططططه الجغططططططططرافي وانتهت عمليططططططططة حسططططططططاب الموقططططططططع الفيزيططططططططائي

10:00في السطططططططاعة   AM أي ا؛ وبعطططططططد دقيقطططططططة واحطططططططدة  ) اسطططططططتدعيَت الدالطططططططةAM 10:01( تمامًططططططط

getCurrentPosition() مرًة أخرى مع ضبط خاصية maximumAge 75000 إلى.

navigator.geolocation.getCurrentPosition(
  success_callback, error_callback, {maximumAge: 75000});

أنت تقول أَنه ل يهمك موقع المستخدم في لحظة استدعاء الدالة، وإنمططا سططتقبل بمعرفططة أين

؛ لكن الجهططاز يعططرف أين كططان المسططتخدم75000( ثانية مضت 75كان المستخدم منذ  ) ميلي ثانية

، لنططططه حسططططب موقعططططه في أول مططططرة اسططططتدعيَت فيهططططا الدالططططة60000( ثانيططططة 60منططططذ  ) ملي ثانيططططة

getCurrentPosition()؛ وبالتططططالي لن يحتططططاج الجهططططاز إلى إعططططادة حسططططاب موقططططع المسططططتخدم

:الحطططالي، إذ سَيسطططتخِدم المعلومطططات نفسطططها الطططتي أرسطططلها أول مطططرة أي إحطططداثيات الططططول والعطططرض

. نفسهاAM 10:00 أي timestamp(نفسها، والدقة نفسها، وبصمة الوقت  (

عليططططك أن تفِكر في مططططدى الدقططططة المطلوبططططة قبططططل أن تسططططأل المسططططتخدم عن موقعططططه، وتضططططبط

ا لططذلك وإذا كنت تريططد معرفططة موقططع المسططتخدم أكططثر منenableHighAccuracyالخاصططية  . وفًقطط

مرة، فعليك التفكير في العمر القصى للمعلومات التي تستطيع الستفادة منهططا، وتضططبط الخاصططية

maximumAgeا لطططذلك أمطططا إن أردت معرفطططة موقطططع المسطططتخدم بشطططكٍل دائم، فلن تكطططون الدالطططة . وفًقططط

getCurrentPosition() مناسبًة لك، وعليك حينها استخدام watchPosition().

، إذ يمكنهططططا()getCurrentPosition نفس بنيططططة الدالططططة ()watchPositionتملططططك دالططططة 

اسططتدعاء دالططتين، إحططداهما ضططرورية وتسططتخدم إن نجحت عمليططة الحصططول على الموقططع، وأخططرى
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أي الدالططططططة أن تقبططططططل تمريططططططر كططططططائن –اختياريططططططة غرضططططططها هططططططو التعامططططططل مططططططع الخطططططططاء؛ ويمكنهططططططا  –

PositionOptionsاختيارًيا الذي يملك الخاصططيات ذاتهططا الططتي تعلمتهططا منططذ قليططل الختلف في .

أَن الدالطططة الطططتي سُتسطططتَدعى سطططُتنَفذ في كطططل مطططرة يتغطططير فيهطططا موقطططع المسطططتخدم، ولن تحتطططاج إلى

محاولططة الحصططول على الموقططع يططدوًيا، فسططُيحِدد جهططازك الفاصططل الزمططني المثططل لتحططديث الموقططع

ر لموقططع المسططتخدم يمكنططك السططتفادة من هططذا لتحططديث موضططع .وسيسططتدعي الدالططة عنططد كططل تغّيطط

.مؤشر على الخريطة، أو توفير تعليمات عن المكان الذي عليك زيارته لحًقا، أو أّي شيٍء تريده

ا عليططك تخزينططه في مكططاٍن مططا، فلططو أردت إيقططاف عمليططة()watchPositionُتعيططد الدالططة   رقمًطط

ر موقططع المسططتخدم، فعليططك اسططتدعاء الدالططة   ُممططِرًرا إليهططا ذاك الططرقم،()clearWatchمراقبططة تغّيطط

ا كالططططدالتين .وسططططيتوقف الجهططططاز عن إرسططططال تحططططديثات الموقططططع إلى دالتططططك يعمططططل مططططا سططططبق تمامًطططط

setInterval() و clearInterval() في JavaScriptإن استخدمتهما من قبل .

؟IEماذا عن متصفح . 5
Internetلم يكن يطططدعم متصطططفح   Explorerقبطططل الصطططدار التاسطططع واجهطططة تحديطططد المواقطططع 

 هي إضطططافة مفتوحطططة المصطططدرGears! الطططتي شطططرحتها من قبطططل، لكن ل تقنططططط W3Cالبرمجيطططة من 

 والهواتف العاملة بنظاَميMac OS X التي تعمل على ويندوز وليُنكس و Googleللمتصفحات من 

Windows Phone يجدر بالذكر أَن ). أعلنت أنها توقفت عن دعم هذه المكتبططةGoogle( وأندرويد 

 هي واجهططةGearsإذ مهمتها هي توفير ميزات للمتصفحات القديمة، وإحدى الميزات التي توفرها 

. البرمجية، لكنها تخدم الغرض نفسهW3Cبرمجية لتحديد المواقع إل أَنها ليس مماثلة لواجهة 

ا كّنططا نتحططدث هنططا عن المنصططات القديمططة، فمن الجططدير بالططذكر أَن عططدًدا من أنظمططة الهواتططف لمّطط

BlackBerryالمحمولة القديمططة لهططا واجهططات برمجيططة خاصططة بهططا لتحديططد المواقططع، إذ تططوفر هواتططف 
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Gears واجهططات برمجيططة خاصططة بهططا؛ الططتي تختلططف بططالطبع عن OMTP BONDI و palm وNokiaو 

.W3Cوالتي تختلف بدورها عن 

geo.jsمكتبة . 6

geo.js هي مكتبططة JavaScript مفتوحططة المصططدر مرَخصططة برخصططة MITالططتي تسططِهل التعامططل 

 البرمجيططة والواجهططات البرمجيططة الططتي توفرهططا أنظمططةGears البرمجيططة وواجهططة W3Cمططع واجهططة 

 في أسططططفل صططططفحتك لكي تسططططتخدمها>script<.الهواتططططف القديمططططة عليططططك أن ُتضططططِمن عنصططططَري 

 سططُيبِطئ>head<(يمكنططك أن تضططع العنصططرين في أي مكططان في الصططفحة، لكن وضططعهما في عنصططر 

).من تحميل الصفحة، فل تفعل ذلك

َدت، أمططا السططكربت الثططانيGears الططذي ُيهِيئ إضططافة gears_init.jsأول سططكربت هططو   إن وجِطط

.geo.jsفهو 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Dive Into HTML5</title>
</head>
<body>
  ...
  <script src="gears_init.js"></script>
  <script src="geo.js"></script>
</body>
</html>

.ستتمكن من تحديد الموقع الن بغض النظر عن الواجهة البرمجية المدعومة في المتصفح

if (geo_position_js.init()) {
  geo_position_js.getCurrentPosition(geo_success, geo_error);
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}

، الططتي()init.لُنقِسم ما سبق ونشططرح كططل سطططٍر على حططدة سططتحتاج أوًل إلى اسططتدعاء دالططة 

. إن وِجَد دعٌم لحدى واجهات تحديد المواقع البرمجيةtrueُتعيد 

if (geo_position_js.init()) {

 على الموقطططع الجغطططرافي، وإنمطططا تتحقطططق من أَن الوصطططول إلى الموقطططع()initلن تعطططثر الدالطططة 

. للحصول على الموقع()getCurrentPosition. وعليك استدعاء الدالة ممكٌن

  geo_position_js.getCurrentPosition(geo_success, geo_error);

 إلى جعطططل المتصطططفح يطلب من المسطططتخدم إذنطططه()getCurrentPositionسطططتؤدي الدالطططة 

.للحصطططول على موقعطططه الفيزيطططائي ومشطططاركته إن كطططان الوصطططول إلى الموقطططع الجغطططرافي مطططوفًرا من

. فسططيظهر مربططع حططوار يسططألك إن كنت تثططق بموقططع الططويب لكي يحصططل على موقعططكGearsإضططافة 

ا، فسططيظهر مربططع حططوار ذو شططكٍل مختلططف على .أمططا إذا كططان يططدعم المتصططفح تحديططد المواقططع داخلًيطط

ا، فلطططو حطططاولتFirefoxسطططبيل المثطططال، يطططدعم   واجهطططة تحديطططد الموقطططع الجغطططرافي البرمجيطططة داخلًيططط

الحصطططططول على الموقطططططع الجغطططططرافي فيطططططه، فسطططططيظهر شطططططريط معلومطططططات في أعلى الصطططططفحة يسطططططأل

.المستخدم إن كان يريد مشاركة موقعه الجغرافي مع موقع الويب

 وسططططيطين همططططا الططططدالتان اللتططططان سُتسططططتدعيا، فططططإن()getCurrentPositionتأخططططذ الدالططططة 

أي أَنه أعطى إذنًططا()getCurrentPositionنجحت الدالة  – في الحصول على موقططع المسططتخدم 

للوصططول إلى الموقططع الجغططرافي، واسططتطاعت واجهططة تحديططد الموقططع الجغططرافي البرمجيططة تعططيين

.geo_success–الموقع فسُتستدعى الدالة الولى، التي تكون في هذه المثال 
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  geo_position_js.getCurrentPosition(geo_success, geo_error);

:تأخذ تلك الدالة وسيًطا وحيًدا يحتوي على معلومات الموقع الفيزيائي

function geo_success(p) {
  alert("Found you at latitude " + p.coords.latitude +
        ", longitude " + p.coords.longitude);
}

إمطططا أن يكطططون()getCurrentPositionوإن لم تسطططتطع الدالطططة  – معرفطططة موقطططع المسطططتخدم 

المسطططتخدم قطططد رفض إعططططاء الذن، وإمطططا لفشطططل تعطططيين الموقطططع من الواجهطططة البرمجيطططة لسطططبٍب من

.geo_error–السباب  فسُتستدعى الدالة الثانية، التي تكون في مثالنا 

  geo_position_js.getCurrentPosition(geo_success, geo_error);

:ل تأخذ تلك الدالة أّية وسائط

function geo_error() {
  alert("Could not find you!");
}

، لططططططططططذا عليططططططططططك أن تطلب الدالططططططططططة()watchPosition الدالططططططططططة geo.jsل تططططططططططدعم مكتبططططططططططة 

getCurrentPosition()بشطططططططططططكٍل متواصطططططططططططل إن أردت الحصطططططططططططول على تحطططططططططططديث فطططططططططططوري 

.لموقع المستخدم
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مثال متكامل. 7
. للوصول إلى موقعك وعرض خريطة لما حولكgeo.jsسأشرح لك مثاًل يستخدم مكتبة 

 عند تحميل الصفحة لمعرفة فيمططا إذا كططانت()geo_position_js.initسُتستدعى الدالة 

. فطططإن كطططانتgeo.jsتتطططوفر مطططيزة تحديطططد الموقطططع الجغطططرافي بطططأي شطططكٍل من الشطططكال الطططتي تطططدعمها 

مدعومطططًة فسطططيظهر رابطططط يمكن للمسطططتخدم النقطططر عليطططه لظهطططار موقعطططه الجغطططرافي؛ يسطططتدعي هطططذه

: الظاهرة هنا()lookup_locationالرابط الدالة 

function lookup_location() {
  geo_position_js.getCurrentPosition(show_map, show_map_error);
}

backend(إذا أعطى المسططططتخدم موافقتططططه على تحديططططد الموقططططع، وكططططانت الخدمططططة الخلفيططططة 

service قادرًة على تحديد الموقطع، فستسططتدعي مكتبططة (geo.js أول دالططة الططتي هي show_map()

 الططتي تحتططوي إحططداثيات الطططول والعططرضcoords إذ ُيمِثل خاصططية locمع وسيط وحيد الذي هو 

ل يستخدم هذا المثال معلومات دقة القيططاس تسططتعمل بقيططة الدالططة  ).ودقة القياس  )show_map()

. البرمجية لظهار الخريطةGoogle Mapsواجهة 

function show_map(loc) {
  $("#geo-wrapper").css({'width':'320px','height':'350px'});
  var map = new GMap2(document.getElementById("geo-wrapper"));
  var center = new GLatLng(loc.coords.latitude, 
loc.coords.longitude);
  map.setCenter(center, 14);
  map.addControl(new GSmallMapControl());
  map.addControl(new GMapTypeControl());
  map.addOverlay(new GMarker(center, {draggable: false, title: 
"You are here (more or less)"}));
}
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.()show_map_error تحديد موقعك، فسُتستدعى الدالة geo.jsأما لو لم تستطع 

function show_map_error() {
  $("#live-geolocation").html('Unable to determine your 
location.');
}

مصادر إضافية. 8
•W3C geolocation API

geo.jsمكتبة •

•Internet Explorer 9 Guide for Developers: Geolocation
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ا كططانت البرمجيططات المكتبيططة تتفططوق على تطبيقططات الططويب بإمكانيططة تخططزين المعلومططات محليًطط

تخزيًنا دائًما؛ إذ يوِفر نظام التشغيل عادًة طبقًة وسطيطًة لتخططزين وقططراءة بيانططات خاصططة بططالتطبيق

ini) أو ملفططات registry(مثل العدادات وحالة التشططغيل، وقططد ُتخططَزن هططذه القيم في سططجل النظططام 

ا للتقاليططد الُمتَبعططة في نظططام التشططغيل؛ أمططا لططو احتططاج التطططبيقXMLأو ملفات   أو في مكططاٍن آخططر وفًقطط

، القيمططة المفتططاح »المكتططبي إلى تخططزيٍن محلٍي أكططثر تعقيططًدا من مجططرد تخططزين البيانططات على شططكل  / »

فيمكنك أن ُتضِمن قاعدة البيانات الخاصة بتطبيقك، أو أن تبتكر صططيغة ملفططات للتخططزين، أو غططيره

.ذلك من الحلول

لكن على مِر التاريخ، لم تملك تطبيقات الويب هذا المتياز، وعلى الططرغم من ابتكططار الكعكططات

)Cookies،في بدايات الويب لكن كان الغرض منها هو التخزين المحلي لكميٍة قليلططٍة من البيانططات (

:إل أَن هنالك ثلثة أسباب تمنعنا من استخدامها لهذا الغرض

، ممططا يططؤدي إلى حططدوث بطء في تطططبيق الططويبHTTPسُتضططَمن الكعكططات في كططل طلبيططة •

بسبب نقل البيانات نفسها مراًرا وتكراًرا دون داٍع

، وهططذا يعططني إرسططال البيانططات دون تشططفير عططبرHTTPسُتضططَمن الكعكططات في كططل طلبيططة •

إل إذا كان ُيخَدم تطبيق الويب عندك عبر طبقة  )SSL(النترنت 

 كيلوبططايت من البيانططات، وهي كافيططة4المساحة التخزينية للكعكططات محططدودة إلى حططوالي •

، لكنها ليست كافية لتخزين شيٍء مفيٍد انظر أعله )لبطاء تطبيقك  )

:ما نحتاج له حًقا هو

مساحة تخزينية كبيرة•

موجودة على جهاز العميل•
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يمكن أن تبقى حتى بعد تحديث الصفحة•

لن ُتنَقل طوال الوقت إلى الخادوم•

قبل  . لتحقيق ما سبق كانت غير مرضية لمختلف السبابHTML5–جميع المحاولت  –

HTML5لمحة تاريخية عن التخزين المحلي قبل . 1

 في بططدايات الططويب، أو على القططل هططذا مططاInternet Explorerلم يكن هنالططك سططوى متصططفح 

الحططرب الكططبرى الولىحططاولت مايكروسططوفت إيهططام العططالم بططه، ولتحقيططق هططذه الغايططة، وكجططزٍء من 

–Internet Explorer–، ابتكرت مايكروسوفت ميزاٍت كثيرة ووضططعتها في متصططفحها للمتصفحات

«الططططذي أنهى تلططططك الحططططرب واحططططدة من تلططططك المططططيزات ُتسططططمى  .DHTML  Behaviorsوكططططان أحططططد «

.userDataخصائصها ُيدعى 

 كيلوبططايت كحططد أقصططى لكططل نطططاق64 لصططفحات الططويب أن ُتخططِزن userDataتسططمح مططيزة 

)domain وذلطططك عطططبر هيكليطططة تعتمطططد على ،(XMLأمطططا النطاقطططات الموثوقطططة، مثطططل مواقطططع إنطططترانت  )

]intranet كيلوبططايت في ذاك الططوقت أكططثر من640وكانت  أضعاف الكمية؛ 10]، فتستطيع تخزين 

 أي مربطططع حطططوار لخطططذ إذن المسطططتخدم، ولم تكن هنالطططك إمكانيطططة لزيطططادة كميطططةIE). لم يطططوِفر كافية

.البيانات التي يمكن تخزينها محلًيا

Flash مطططيزًة في Adobe، أضطططافت شطططركة 2002في عطططام  Flash« الطططتي اكتسطططبت السطططم 6 

cookies لكن هطططذه المطططيزة كطططانت معروفطططًة ضطططمن بيئطططة ،«Flash بالسطططم Local  Shared  Objects؛

 كيلوبايت من البيانات كحد أقصى لكططل100 أن ُتخِزن Flashباختصار، تسمح هذه الميزة لكائنات 

Brad.نططططاق ططططَور   Neuberg ا لجسطططٍر يربطططط تقنيطططة ا أوليًططط  أسطططماهJavaScript بلغطططة Flash نموذجًططط

AMASS اختصطططار للعبطططارة  )AJAX  Massive  Storage  Systemلكنطططه كطططان محطططدوًدا بسطططبب بعض ،(
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Flash في ExternalInterface، ومططع مجيء 2006. لكن في Flashالمشططكلت في تصططميم صططيغة 

ا 8 Local(، أصطططبح من الممكن بسطططهولة وسطططرعة الوصطططول إلى الكائنطططات المشطططتركة المخزنطططة محليًططط

Shared  Objects أو اختصطططاًرا LSOs من (JavaScript ؛ ولهطططذا السطططبب أعطططادBrad كتابطططة AMASS

Dojoودمجهططططا مططططع   Toolkit تحت السططططم dojox.storage وبهططططذا َمَنَح .Flash 100 كططططل نطططططاق

، وسططُتطَلب موافقططة المسططتخدم عنططد كططل زيططادة في تخططزين مجاًنا »كيلوبايت من التخزين المحلي  »

). ميغابايت، وهكذا10 ميغابايت، 1(البيانات 

، الططططططتي هي إضططططططافة مفتوحططططططة المصططططططدرGears إضططططططافة Google، أصططططططدرت 2007في عططططططام 

تحططدثنا سططابًقا عن  توفططير في سططياق Gears(للمتصفحات غرضها هو توفير إمكانيات إضافية إليهططا 

)API(واجهطططة برمجيطططة  Gears). تطططوِفر IEواجهطططة برمجيطططة لتحديطططد الموقطططع الجغطططرافي لمتصطططفح 

. يمكنSQLite مبنيططٌة على محططرك قواعططد البيانططات مدمجططة فيها SQLللوصططول إلى قاعططدة بيانططات 

SQL تخزين كمية غير محططدودة من البيانططات لكططل نطططاق في جططداول قاعططدة بيانططات Gearsلضافة 

.بعد أخذ إذن المستخدم

Bradفي تلطططك الثنطططاء، أكمطططل   Neuberg وآخطططرون مشطططوارهم في تططططوير dojox.storage

 أنdojox.storage أصططبح بمقططدور 2009لتوفططير واجهططة موَحدة لمختلططف الضططافات، وبحلططول 

وتططوِفر واجهططة موحططدة لبرمجيططة  )تكتشططف دعم  )Adobe Flash و Gears و Adobe AIRوالنمططوذج 

ا في الصطططططططططدارات القديمطططططططططة منHTML5الولي من التخطططططططططزين المحلي في   الطططططططططذي كطططططططططان ُمطَبقًططططططططط

Firefoxفقط .

ا بمتصططفح معّين أو كططان يتبططع عندما تنظر إلى تلك الحلول، فستكتشف أَن جميعهططا كططان خاصططً

(لضافٍة خارجية وعلى الططرغم من الجهططود البطوليططة لتوحيططد تلططك الختلفططات  .dojox.storage(
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إل أَن تلططك الحلططول تملططك واجهططات برمجيططة مختلفططة جططذرًيا عن بعضططها، ولكططٍل منهططا حططدود قصططوى

.لمقدار المساحة التخزينية المتوفرة، ولكٍل منها تجربططة مسططتخدم مختلفططة هططذه هي المشططكلة الططتي

: لحلها توفير واجهة برمجية معيارية، ومطَبقة في جميططع المتصططفحات، دون الحاجططةHTML5أتت 

.إلى استخدام إضافات خارجية

HTML5تمهيد إلى التخزين المحلي في . 2

التخزين المحلي في  ( HTML5«ما أشير إليه على أَنه  «HTML5 Storageهو مواصفة باسم (

»Web Storage الططتي كططانت جططزًءا من معيططار «HTML5لكنهططا انقسططمت وأصططبحت معيططاًرا مسططتقًل ،

التخططزين «لسططباب ليسططت مهمططة بعض الشططركات المسططؤولة عن المتصططفحات تطِلططق عليهططا السططم  .

(المحلي  «Local Storage تخزين « أو  (DOM ) «DOM Storageازداد تعقيد موضوع التسميات .(

.نهاية هذا الفصلخصوًصا بعد ظهور عدد من المعايير الجديدة التي سأناقشها في 

:؟ بشكل مبّسط هو طريقة تتمكن صفحات الططويب منHTMLإًذا، ما هو التخزين المحلي في 

ا داخططل متصططفح الططويب في حاسططوب القيمططة محلًيطط المفتططاح »خللهططا تخططزين البيانططات على شططكل  / »

.العميل ومثل الكعكات، ستبقى البيانات موجودًة حتى بعد إغلقططك للسططان الصططفحة في المتصططفح

ا إلى خططادوم الططويب البعيططد؛ ل البيانططات تلقائًيطط .أو إغلق المتصفح لكن على عكس الكعكات، لن ُترسططَ

 لتوفطططير مطططيزة التخطططزين المحلي، هطططذه المطططيزة موجطططودٌةالمحطططاولت السطططابقةوعلى النقيض من كطططل 

ا في متصطططفحات الطططويب، لطططذلك سطططتكون متاحطططٌة للسطططتخدام حطططتى لطططو لم تتطططوفر إضطططافاٌت داخلًيططط

.خارجيٌة للمتصفح

 مططدعوٌم من أغلبيططةHTML5مططا هي المتصططفحات الططتي تططدعمها؟ حسططًنا، التخططزين المحلي في 

.المتصفحات، وحتى القديمة منها
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IEFirefoxSafariChromeOperaiPhoneAndroid

8.0+3.5+4.0+4.0+10.5+2.0+2.0+

 عطططبر الكطططائنJavaScript في شطططيفرات HTML5تسطططتطيع الوصطططول إلى التخطططزين المحلي في 

localStorage الموجططود في الكطططائن العطططام window تكتشطططف؛ لكن قبطططل أن تسطططتخدمها، عليطططك أن

.دعم المتصفح لها

function supports_html5_storage() {
  try {
    return 'localStorage' in window && window['localStorage'] !
== null;
  } catch (e) {
    return false;
  }
}

 لكتشططططاف دعمModernizrلكن بططططدًل من كتابططططة الدالططططة السططططابقة يططططدوًيا، يمكنططططك اسططططتخدام 

.HTML5التخزين المحلي في 

if (Modernizr.localstorage) {

window.localStorage  // !متوفرة 

} else {

ل يوجد دعم للتخزين المحلي :( //  
   أو مكتبة أخرى //dojox.storageربما تجرب 

}

226|▲



HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات التخزين المحلي 

HTML5استخدام التخزين المحلي في . 3

قيمططة أي أَنك مفتططاح ».يعتمد التخزين المحلي في أساسه على تخططزين البيانططات على شططكل  / »

ُتخطططِزن البيانطططات في مفتطططاح لطططه اسطططم ُممِيز، ثم تسطططتطيع الحصطططول على تلطططك البيانطططات مطططرًة أخطططرى

.باستخدام المفتاح نفسه ذاك المفتاح هو سلسلة نصططية، ويمكن أن تكططون البيانططات الُمخَزنططة من أي

) أوfalse و true( بمططا في ذلططك السلسططل النصططية والقيم المنطقيططة JavaScriptنططوع تدعمططه لغططة 

العططداد الصططحيحة أو العططداد العشططرية؛ لكن في الواقططع، سططُتخَزن البيانططات كسلسططلة نصططية، وهططذا

 أو()parseIntيعططني أَنه لططو لم تكن القيمططة الُمخَزنطططة نصططيًة فسطططتحتاج إلى اسطططتعمال دوال مثططل 

parseFloat()لكي تحِول البيانات التي حصلت عليها إلى نوع البيانات الذي تريده .

interface Storage {
  getter any getItem(in DOMString key);
  setter creator void setItem(in DOMString key, in any data);
};

 مع تمرير مفتاح موجود مسططبًقا إلى إعططادة الكتابططة فططوق()setItemسيؤدي استدعاء الدالة 

 مططع تمريططر مفتططاح غططير موجططود()getItem.القيمططة السططابقة دون إشططعار وسططيؤدي اسططتدعاء الدالططة 

).throw an exception( بدًل من رمي استثناء nullإلى إعادة 

ل الكططائن JavaScriptوكما هو الحال مع بقية الكائنططات في  localStorage، يمكنططك أن ُتعامِطط

associative(على أَنه مصطططططفوفة ترابطيطططططة   array فبطططططدًل من اسطططططتخدام الطططططدالتين .(getItem()

الططتي تسططتعملها للوصططول إلى()setItemو  (، تسططتطيع بكططل بسططاطة أن تسططتعمل القططواس المربعططة 

:عناصر المصفوفات يمكن على سبيل المثال أن ُنعيد كتابة هذه الشيفرة .(
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var foo = localStorage.getItem("bar");
// ...
localStorage.setItem("bar", foo);

:بهذا الشكل لستخدام القواس المربعة

var foo = localStorage["bar"];
// ...
localStorage["bar"] = foo;

ا هنالططك دواٌل أخططرى لحططذف قيمططة مرتبطططة بمفتططاح معّين، ولحططذف كططل مططا هططو ُمخططَزٌن محلًيطط

).وهذا يعني حذف كل المفاتيح والقيم مًعا )

interface Storage {
  deleter void removeItem(in DOMString key);
  void clear();
};

. مع تمرير مفتاح غير موجود إلى فعل أي شيء()removeItemلن يؤدي استدعاء الدالة 

ا، ودالططة للحصططول على وأخيًرا، هنالك خاصية للحصول على العدد الكلي للقيم الُمخَزنة محلًيطط

).index(اسم كل مفتاح عبر تمرير فهرسه المكاني 

interface Storage {
  readonly attribute unsigned long length;
  getter DOMString key(in unsigned long index);
};

(  0 مع فهرس ل يقع بين ()keyلو استدعيَت الدالة  –length-1 فسُتعيد الدالة (null.
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تتّبع التغييرات في مساحة التخزين المحلي.ا 

storage(إذا أردت أن تتَبع التغيطططططيرات في مسطططططاحة التخطططططزين   areaا، فعليطططططك أن ) برمجيًططططط

َدث   في كططل مطططرة ُتسطططتدعىwindow) في الكطططائن العططام fired(، الطططذي ُيفَعل storageتسططتعمل الحَططط

. وتجطططري تلطططك الدالطططة تغيطططيًرا مطططا فعلى()clear أو ()removeItem أو ()setItemفيهطططا الدالطططة 

سطططبيل المثطططال، لطططو أعطططدَت ضطططبط قيمطططة موجطططودة مسطططبًقا وكطططانت القيمطططة الجديطططدة مسطططاويًة للقيمطططة

 لكن لم تكن هنالك أّية قيم في مساحة التخططزين، فلن ُيفَعل()clearالقديمة، أو استدعيت الدالة 

.، لعدم تغّير شيء في مساحة التخزينstorageالحدث 

، وهطططذا يتضطططمنlocalStorage مطططدعوٌم في كطططل متصطططفٍح يطططدعم الكطططائن storageالحطططدث 

Internet  Explorer IE، لكن 8   لمراقبطططططططة الحطططططططداثW3C ل يطططططططدعم الدالطططططططة المعياريطططططططة من 8 

addEventListener لكنها ُأضيفت في نهاية المطططاف في  )IE 9؛ ولهططذا، إذا أردت مراقبططة تفعيططل(

إذا فعلَتstorageالحدث  ( فعليك أن تكتشف مططا هي آليططة الحططداث الططتي يططدعمها المتصططفح أوًل 

.هذا من قبططل مططع الحططداث الخططرى، فيمكنططك تخطي هططذه الفقططرة والنتقططال إلى آخططر القسططم مراقبططة

ا لعمليططة مراقبططة الحططداث الخططرى الططتي سططبَق وأن راقبَتهططا؛ وإذا كنَتstorageالحدث   مماثلة تمامًطط

 أخططرى لتسططجيل دوال مراقبططة الحططداث، فتسططتطيعJavaScript أو مكتبة jQueryُتفِضل استخدام 

). أيًضاstorageفعل ذلك مع الحدث 

if (window.addEventListener) {
  window.addEventListener("storage", handle_storage, false);
} else {
  window.attachEvent("onstorage", handle_storage);
};
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، عطططدا فيStorageEvent مطططع تمريطططر كطططائن من نطططوع handle_storageسُتسطططتدعى الدالطططة 

.window.event إذ ُيخَزن الكائن في Internet Explorerمتصفح 

function handle_storage(e) {
  if (!e) { e = window.event; }
}

عنططد هططذه النقطططة كائًنططا من نطوع eسيكون المتغير   – –StorageEventالططذي لديطه الخاصططيات ،

:المبّينة في الجدول التي

الشرحالنوعالخاصية

keyمفتاح القيمة التي ُأضيَفت أو ُحِذَفت أو عِدَلتسلسلة نصية

oldValueأو أي نوع ، التي ُكِتَب فوقها )القيمة  )nullإذا ُأضيف عنصٌر جديد 

newValueالقيمة الجديدة، أو أي نوعnullإن ُحِذَف عنصٌر ما 

url*الصفحة التي تحتوي على الدالة التي أجرت هذا التغييرسلسلة نصية

: ملحظة كان اسم الخاصية  *url الصلي هو uriوذلك لَن بعض المتصفحات امتلكت هذه الخاصية ،
،url.قبل تغيير مواصفة التخزين المحلي لكبر قدر من التوافقية، عليك أن تتحقق من وجود الخاصية 

.uriفإن لم تكن موجوًدا فتحقق من قيمة الخاصية 

. فل توجطططططططد طريقطططططططٌة من داخطططططططل الدالطططططططةstorageل يمكن إلغطططططططاء الحطططططططداث في الحطططططططدث 

handle_storageتستطيع إيقاف تغيططيٍر مططا من الحططدوث بكططل بسططاطة، هططذه طريقططة لكي يخططبرك .

هذا ما حصل لتِوه، ل يمكنك فعل أي شيء تجاهه؛ كل ما أستطيع فعله هو إخبارك مططا «المتصفح  :

».الذي حدث

230|▲



HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات التخزين المحلي 

المحدوديات في المتصفحات الحالية.ب 

 باسططتخدام إضططافاتتاريخيططة عن محططاولت تخططزين البيانططات محلًياال اللمحةفي حططديثي عن 

خارجيطططة، حرصطططُت على ذكطططر محطططدوديات كططل تقنيطططة من تلططك التقنيطططات، مثططل محدوديطططة المسططاحة

. المعياريHTML5.التخزينية لكنني لم أذكر شيًئا عن محدوديات التخزين المحلي في 

بترتيبهططططططططططا حسططططططططططب الهمية –:سططططططططططأعطيك الجوبططططططططططة أوًل ثم سأشططططططططططرحها الجوبططططططططططة هي  – .

، و 5« « ميغابايت «QUOTA_EXCEEDED_ERRل ». و  » «

 بالحصول عليهططا افتراضططًيا، وهططذه القيمططةموقع» ميغابايت هي المساحة التي ُيسَمح لكل 5«

على غططير العططادة بين المتصططفحات، على الططرغم من أَنهططا مططذكورة في مواصططفة التخططزين –متسططاوية  –

اقطططتراح ابطططِق في ذهنطططك أَنك ُتخطططِزن سلسطططل نصطططية، ول تخطططِزنHTML5المحلي في  ». على أَنهطططا  »

) أو العشططريةintegers(البيانططات بصططيغتها الصططلية، فلططو كنت ُتخططِزن الكثططير من العططداد الصططحيحة 

)floatsفسطططيكون الفطططرق في طريقطططة تمثيطططل البيانطططات مططؤثًرا، إذ ُيخطططَزن كطططل رقم من عطططدد عشطططري ،(

.، وليس بالتمثيل التقليدي لعدد عشريcharacter(كمحرف  (

»QUOTA_EXCEEDED_ERR هططططو السططططتثناء ) «exception الططططذي سططططُيرمى ) (thrownعنططططدما (

هططل5تتجططاوز حططد  ل فهططو الجططواب على السططؤال البططدهي الططذي سططيخطر ببالططك  « ميغابططايت أمططا  : « » .

ة »يمكنطططططني طلب المزيطططططد من المسطططططاحة التخزينيطططططة من المسطططططتخدم؟ على حطططططد الن، ل تطططططدعم أيّططططط

.متصطططفحات أي آليطططة يتمكن خللهطططا مططططورو الطططويب من طلب المزيطططد من المسطططاحة التخزينيطططة لكن

مثل  ) تسمح للمستخدم أن يتحكم بالحّد القصططى للتخططزينFirefox أو Opera(بعض المتصفحات 

كمطططططططِور ويب العتمططططططاد على ذلك ا، ول يمكنططططططك  –المحلي، لكن هططططططذا منططططططوٌط بالمسططططططتخدم تمامًطططططط –

.لبناء تطبيقك
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مثال عملي عن استخدام التخزين المحلي. 4
ا عن التخططزين المحلي في  لعبططة الضططامة الططتي بنيناهططا في. هططل تتططذكر HTMLلنأخذ مثاًل عملًيطط

:؟ هنالططك مشططكلٌة صططغيرٌة مططع هططذه اللعبططة ستخسططر تقططّدمك فيcanvasالفصططل الططذي يتحططدث عن 

، سنسططتطيع حفططظ التقططّدمHTML5.اللعبة عندما ُتغِلق نافذة المتصفح لكن باسططتخدام التخططزين في 

ا داخطططل المتصطططفح هطططذا  . للعبطططة بعطططد التعطططديل حطططِرك بعض القططططع، ثم أغلطططق لسطططانمثطططاٌل حّي.محلًيططط

، ثم أعد فتح الصفحة فإذا كان يططدعم متصططفحك التخططزين المحلي، فيجب أو المتصفح .الصفحة  ( )

أن تتططذكر الصططفحة السططابقة خطواتططك الططتي أجريتهططا في اللعبططة، بمططا في ذلططك عططدد الخطططوات الططتي

.تحركت بها، ومكان كل قطعة على رقعة اللعب، وحتى آخر قطعة قمَت بتحديدها

ما هي اللية التي اتبعناها لفعل ذلك؟ سنستدعي الدالة التيططة في كططل مططّرة يطططرأ فيهططا تغيططير

:داخل اللعبة

function saveGameState() {
    if (!supportsLocalStorage()) { return false; }
    localStorage["halma.game.in.progress"] = gGameInProgress;
    for (var i = 0; i < kNumPieces; i++) {

localStorage["halma.piece." + i + ".row"] = 
gPieces[i].row;

localStorage["halma.piece." + i + ".column"] = 
gPieces[i].column;
    }
    localStorage["halma.selectedpiece"] = gSelectedPieceIndex;
    localStorage["halma.selectedpiecehasmoved"] = 
gSelectedPieceHasMoved;
    localStorage["halma.movecount"] = gMoveCount;
    return true;
}
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 لتخططزين أَن المسططتخدم قططد بططدأlocalStorageكمططا لحظت، تسططتعمل الدالططة السططابقة الكططائن 

المفتططاح  for]). ثم سططتدور حلقططة Boolean[، الططذي هططو قيمططة منطقيططة gGameInProgress(اللعب 

المتغطططير  ) ثم يحفطططظ رقمJavaScript، الطططذي هطططو مصطططفوفة في لغطططة gPieces(على جميطططع القططططع 

السطططر والعمططود لكططل قطعططة؛ ثم تحفططظ الدالططة بعض المعلومططات الضططافية عن اللعبططة، بمططا في ذلططك

القيمططة  ])،integer[، الططتي هي رقٌم صططحيح gSelectedPieceIndex(القطعططة الططتي تم تحديططدها 

القيمططة  ،gSelectedPieceHasMoved(وفيمططا إذا كططانت القطعططة في منتصططف سلسططلة من القفططزات 

القيمططة  ، والعدد الكلي للحركات الططتي قططام بهططا اللعب  (التي هي قيمة منطقية (gMoveCountالططتي ،

).هي عدد صحيح

 الطتي سططُتعيد ضططبط()newGameوعند تحميل الصفحة، وبططدًل من السططتدعاء التلقططائي للدالططة 

. الططططتي تتحقق()resumeGameجميططططع المتغططططيرات إلى قيم ُمحططططَددة مسططططبًقا، فسنسططططتدعي الدالططططة 

– فيما إذا كانت هنالك نسخٌة محفوظٌة من اللعبة ُمخَزنٌةHTML5–باستخدام التخزين المحلي في 

.localStorageمحلًيا؛ فإن ُوِجَدت، فسُتستعاد تلك القيم باستخدام الكائن 

function resumeGame() {
    if (!supportsLocalStorage()) { return false; }
    gGameInProgress = (localStorage["halma.game.in.progress"] 
== "true");
    if (!gGameInProgress) { return false; }
    gPieces = new Array(kNumPieces);
    for (var i = 0; i < kNumPieces; i++) {

var row = parseInt(localStorage["halma.piece." + i + 
".row"]);

var column = parseInt(localStorage["halma.piece." + i + 
".column"]);

gPieces[i] = new Cell(row, column);
    }
    gNumPieces = kNumPieces;
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    gSelectedPieceIndex = 
parseInt(localStorage["halma.selectedpiece"]);
    gSelectedPieceHasMoved = 
localStorage["halma.selectedpiecehasmoved"] == "true";
    gMoveCount = parseInt(localStorage["halma.movecount"]);
    drawBoard();
    return true;
}

أهم فكرة في هذه الدالة هي تطبيق التحذير الذي ذكرته لك سابًقا في هذا الفصل، وسأكرره

سُتخَزن البيانات كسلسلة نصية، وهذا يعني أَنه لو لم تكن القيمططة الُمخَزنططة نصططيًة فسططتحتاج «هنا  :

».إلى تحويل البيانات التي حصلت عليها إلى نوع البيانات الذي تريده فعلى سبيل المثططال، القيمططة

) هي قيمططٌة منطقيططٌة، وفيgGameInProgress(التي ُتحططِدد فيمططا إذا كططانت هنالططك لعبططة قيططد اللعب 

: خَزنا القيمة دون أن نلقي باًل لنوعها()saveGameStateالدالة 

localStorage["halma.game.in.progress"] = gGameInProgress;

ل القيمطططة الطططتي أخطططذناها من التخطططزين المحلي()resumeGameلكن في دالطططة   علينطططا أن ُنعاِمططط

:كسلسلٍة نصيٍة كالتي

gGameInProgress = (localStorage["halma.game.in.progress"] == 
"true");

 كعدٍد صحيٍح؛ فلقططد خَزناهططا ببسططاطةgMoveCountوبشكٍل مشابه، ُيخَزن عدد الخطوات في 

:()saveGameStateفي الدالة 

localStorage["halma.movecount"] = gMoveCount;
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 علينطططا أن نحطططِول القيمطططة إلى عطططدد صطططحيح باسطططتخدام الدالطططة()resumeGameلكن في دالطططة 

parseInt() الموجودة في JavaScript:

gMoveCount = parseInt(localStorage["halma.movecount"]);

مستقبل التخزين المحلي في تطبيقات الويب. 5
، لكن الوضططع الططراهن للتخططزين المحليالماضططي كططان مليًئا بططالطرق اللتفافيةعلى الرغم من أَن 

َع لهططا معيططاٌر وطِبق هططذا المعيططارAPI( مشططرٌق، فهنالططك واجهططة برمجيططة HTML5في  ) جديططدة قططد ُوضططِ

.في جميع المتصفحات الرئيسية على مختلف المنصات والجهزة فهذا أمٌر ل تراه كل يططوم كمطططِور

 ميغابطططططططططايت من الثنائيطططططططططات على شطططططططططكل5«ويب، أليس كطططططططططذلك؟ لكن أل تتطلطططططططططع إلى أكطططططططططثر من 

؟ حسًنا، هنالك عدد من الرؤى التنافسية لمستقبل التخزين المحلي قيمة .مفتاح « / »

 إضططافة2007 في عططام Google. أطلَقت SQL:إحدى تلك الرؤى هي اختصاٌر تعرفه بالتأكيططد 

Gearsالمفتوحة المصدر التي تعمططل على مختلططف المتصططفحات والططتي احتططوت على قاعططدة بيانططات 

ا على إنشططاء مواصططفة SQLiteُمضططَمنة فيهططا مبنيططة على  Web SQL. أَثر هططذا النمططوذج الولي لحًقطط

Database والططتي كطططانت تعطططرف رسططمًيا باسططم ،»WebDBالطططتي تططوفر طبقطططًة للوصططول إلى قاعططدة «

لحظ أَن الشططيفرة التيططةJavaScript، سامحًة لك بالقيام بأشياٍء شبيهٍة بما يلي عبر SQLبيانات   )

):حقيقية وتعمل على أربعة متصفحات

openDatabase('documents', '1.0', 'Local document storage', 
5*1024*1024, function (db) {
  db.changeVersion('', '1.0', function (t) {
    t.executeSql('CREATE TABLE docids (id, name)');
  }, error);
});
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كمططططا لحظت، مططططا يهم في الشططططيفرة السططططابقة هططططو السلسططططلة النصططططية الططططتي مررتهططططا إلى الدالططططة

executeSql ة تعليمططات  مدعومططة، بمططا فيSQL، ويمكن أن تحتططوي تلططك السلسططلة النصططية على أّيطط

. المر هنا شططبيٌه ببرمجططة قواعططد البيانططات بلغططٍة مثططلDELETE و INSERT و UPDATE و SELECTذلك 

PHP إل أَنك تقوم بذلك عبر ،JavaScript!

. من أربعة متصفحات ومنصاتWeb SQL Databaseُطِبقت مواصفات 

IEFirefoxSafariChromeOperaiPhoneAndroid

..4.0+4.0+10.5+3.0+2.0+

وبكل تأكيد، لو سبق وأن استخدمت أكثر من ُمحِرك لقواعد البيانططات في حياتططك، فططأنت تعلم

قطططد يقطططول البعض أَن SQL«أَن  ( هي مصططططلح تسطططويقي أكطططثر من كونهطططا معيطططاًرا متكطططامًل  «HTML5

يسططمى SQL).كططذلك، لكن ل تأبططه بقططولهم حسططًنا، هنالططك معيططار للغططة   )SQL-92لكن ل يوجططد خططادوم (

،Oracle لقواعططد بيانططات SQL.قواعد بيانات في العالم يتوافق تماًما مع ذاك المعيار فهنالك نسططخة 

، وأخطططرى لقواعطططد بيانطططاتMySQL، ونسطططخة أخطططرى لقواعطططد بيانطططات MSSQLونسطططخة أخطططرى لقواعطططد 

PostgreSQL ول ننَس نسططخة ،SQL لقواعططد بيانططات SQLiteوحططتى كططل منتج من تلططك المنتجططات .

نسطططخة SQLُيضطططيف مطططيزات   لقواعطططد بيانطططاتSQL« جديطططدة على مطططّر الطططزمن، وبهطططذا يكطططون قولنطططا 

SQLite نسططخة « ليس كافًيا لتحديططد مططا نتحططدث عنططه بدّقططة فعليططك أن تقطول  . «SQLالططتي تططأتي مططع 

».X.Y.Z ذات الصدار SQLiteقواعد بيانات 

صطططططططططفحة مواصطططططططططفةكطططططططططل مطططططططططا سطططططططططبق أدى إلى العلن التي، الطططططططططتي يقبطططططططططع الن في أعلى 

Web SQL Database:
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ا مسططططدوًدا جميططططع المتصططططفحات الططططتي طَبقت هططططذه :واجهت هططططذه المواصططططفة طريقًطططط

الططذي هططوbackend(المواصططفة اسططتخدمت السططند الخلفي  ( نفسططه لقواعططد البيانططات  (

SQLiteلكننططططا نحتططططاج إلى عططططِدة تطبيقططططات مختلفططططة إضططططافية للكمططططال في مسططططار ،(

نسططخة  (تحويلها إلى معيططار وريثمططا يحين ذاك الططوقت، فستشططير  « » .dialect( SQL 

، لكن هططططططططذا ليس مقبططططططططوًل بالنسططططططططبةSQLiteالمسططططططططتخدمة في هططططططططذا المعيططططططططار إلى 

.لمعيار قياسي

وعلى ضوء هذا، سأعِرفك على رؤية تنافسية أخرى لتخزيٍن محلٍي متقدم وثابت لتطبيقططات

Indexed:الططططويب   Database  API المعروفططططة سططططابًقا باسططططم »WebSimpleDBالططططتي اشططططتهرت «

».IndexedDB«باسم 

مخططزن الكائنططات IndexedDBتحتططوي  ( على مططا ُيسططمى  « »object storeالططذي يتشططارك مططع ،(

قواعطططططد بيانطططططات SQLقاعطططططدة بيانطططططات  ( في الكثطططططير من المفطططططاهيم؛ فهنالطططططك  « »databasesفيهطططططا (

(سجلت  « »records الحقطول (، ويملك كل سجل عدًدا من  « » (fieldsوكططل حقططل لطه نطوع بيانططات ،(

ا تحديططططد مجموعططططة فرعيططططة من .معّين، الططططذي ُيعططططَرف عنططططد إنشططططاء قاعططططدة البيانططططات تسططططتطيع أيضططططً

مؤشططر  (السططجلت، ثم تعرضططها عططبر  « »cursorويتم التعامططل مططع التغيططيرات على مخططزن الكائنططات ،(

التحويلت  (عبر  « »transactions.(

 ، فمن المططرجح أن تبططدوSQLإذا سططبق وأن بططرمجَت قليًل لي نططوع من أنططواع قواعططد بيانططات 

لغططة مخططزن الكائنططات ليس لديططه  «المصطططلحات السططابقة مألوفططًة لططديك الفططرق الرئيسططي هططو أَن  « » .

، ل تستطيع كتابة عبارات مثل  «استعلم بنيوية «SELECT * from USERS where ACTIVE =

'Y' مؤشططر ( لكنك تسططتطيع اسططتخدام الططدوال الططتي يوفرهططا مخططزن الكائنططات لفتح  « » «cursorفي (
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»، ثم تمر عبر السجلت، وتستبعد سجلت المستخدمين غططير النشططيطين،USERS«قاعدة البيانات 

.ثم تستخدم دواًل للوصول إلى قيم كل حقل في السجلت المتبقية

صطططَرَحت 4.0 منطططذ الصطططدار Firefox موجطططوٌد في IndexedDBدعم   )Mozilla لن تطططدعم أَنهطططا

Web SQL  Databaseو في متصططفحها ،(Chrome وحططتى 11 منططذ الصططدار ،Internet  Explorer

.10 منذ الصدار IndexedDBأصبح يدعم 

مصادر إضافية. 6
:HTML5التخزين في 

HTML5 Storageمواصفة •

•Introduction to DOM Storage في MSDN

•Web  Storage:  easier,  more  powerful  client-side  data  storage في  Opera

Developer Community

•Unlock local storage for mobile Web applications with HTML5تعليمي درس   

IBM DeveloperWorksفي 

قبل وجود Brad Neubergالعمل الذي قام به   )HTML5:(

•Internet Explorer Has Native Support for Persistence?!?! عن كططائن  )userDate

)IEفي 

•Dojo Storage جزء من درس أكبر حول مكتبة Dojo Offlineالتي لم تعد موجودًة  ( )

•dojox.storage مستودع Subversion
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IndexedDB:

Indexed Database APIمواصفة •

•Beyond HTML5: Database APIs and the Road to IndexedDB

•IndexedDB API
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تطبيقات الويب٨
التي تعمل دون

اتصال
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مططا هي تطبيقططات الططويب الططتي تعمططل دون اتصططال؟ يبططدو المططر من الوهلططة الولى كططأَن هنالططك

.تضطططارًبا في المفطططاهيم فهطططل هي صطططفحات الطططويب الطططتي تنِزلهطططا ثم تفتحهطططا بعطططد ذلطططك؟ لكن التنزيطططل

يتطلب اتصاًل شبكًيا، فكيف ستسططتطيع تنزيططل الصططفحة عنططدما ل تكططون متصططًل؟ لن تسططتطيع فعططل

ذلك بكل تأكيد، لكنك تستطيع تنزيططل الصططفحة عنططدما تكططون متصططًل بالشططبكة، وهططذه هي آليططة عمططل

).offline web applications( التي تعمل دون اتصال HTML5تطبيقات 

 التي ُتشططير إلىURL:بأبسط الكلمات تطبيق الويب الذي يعمل دون اتصال هو قائمٌة بروابط 

. أو الصور أو أّي مورٍد آخر ُتشير الصططفحة الرئيسططية إلى تلططكJavaScript أو CSS أو HTMLملفات 

ملطططف  » الططذي هططو ملطططٌف نصططٌي موجططوٌد في مكطططاٍن مططا على خططادومmanifest«القائمطططة الطططتي ُتسطططمى 

URLالويب، وسيقرأ متصفح الويب الذي يدعم تشغيل تطبيقات الويب دون اتصال قائمططَة روابططِط 

اresources(، ثم ُينِزل تلك الموارد manifestالموجودَة في ملف  )، ثم ُيخِزنها تخزيًنا مؤقًتا محلًيطط

)local  cacheا في حططال تغططيرت وعنططدما يحين وقت .، ثم سططُيحِدث النسططخ المحليططة منهططا تلقائًيطط (

محاولتططك الوصططول إلى تطططبيق الططويب دون اتصططاٍل شططبكي، فسططيحاول متصططفحك عططرض النسططخة

.الُمخَزنة محلًيا تلقائًيا

؛ فهنالططك رايططٌة  كمطططِور ويب ا  َك تمامًطط (ومن هذه النقطططة، سططُيلقى الِحمططل على عاِتقِطط – –flagفي (

DOM تخبرك إذا كان المتصفح متصًل بالشبكة أم ل، وهنالك أحططداث )eventsُتفَعل عنططدما تتغططير (

أي لو كنَت تعمل دون اتصال، ثم توَفر لديك بعد دقيقططٍة اتصططاٌل شططبكي؛ (حالة الوصول إلى الشبكة 

).أو بالعكس

لكن إن كان يوِلد تطبيُقك بياناٍت أو يحفظها، فالمر متروٌك لك لتخزين البيانات محلًيا عندما

.ل تكون متصًل بالشبكة ثم تزامنهططا مططع الخططادوم البعيططد بعططد أن تسططتعيد اتصططالك بططه بعبططارٍة أخططرى،
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 من جعل تطبيقك يعمل دون اتصططال، لكن مططا يفعلططه تطبيقططك في هططذه المرحلططة عائططٌدHTMLتتمكن 

.إليك تماًما

IEFirefoxSafariChromeOperaiPhoneAndroid

10+3.5+4.0+5.0+10.6+2.1+2.0+

Manifestملف . 1

. للتخزين المؤقت إًذا مطططاmanifestيتمحور تطبيق الويب الذي يعمل دون اتصال حول ملف 

) الطططتي يحتطططاج لهطططا تططططبيق الطططويب لكيresources(؟ هطططو قائمطططة بكطططل المطططوارد manifestهطططو ملطططف 

manifest.يستطيع المستخدم الوصول إليه وهططو غططير متصططٍل بالشططبكة وعليططك أن ُتشططير إلى ملططف 

 لتمهيططد الطريططق لعمليططة تنزيططل وتخططزين تلططك>html< في عنصططر manifestباسططتعمالك لخاصططية 

.الموارد تخزيًنا مؤقًتا

<!DOCTYPE HTML>
<html manifest="/cache.manifest">
<body>
...
</body>
</html>

 للتخططزين المططؤقت في أي مكططان في خططادوم الططويب عنططدك،manifestيمكن أن يتواجططد ملططف 

؛ إذا كنَت تسططتعمل خططادوم ويب يعتمططد علىtext/cache-manifestلكن يجب أن ُيخططَدم بنططوع 

ht. في ملططف AddTypeإضافة تعليمة )، فمكن المرَجح أَن كل ما عليك فعله هو Apache(أباتشي 

accessفي المجلد الجذر الذي ُيخَدم منه تطبيق الويب :

AddType text/cache-manifest .manifest
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؛ إن كنَتmanifest. للتخططططططزين المططططططؤقت ينتهي باللحقططططططة manifestتأَكد أَن اسططططططم ملططططططف 

ا لباتشططي، فراجططع التوثيططق الخططاص بالخططادوم لمزيططٍد من تستعمل خادوم ويب آخر أو ضططبًطا مختلًفطط

.Content-Typeالمعلومات حول التحكم في ترويسة 

ٌم إلى عطططِدة صطططفحات هطططل أحتطططاج إلى إضطططافة خاصطططية :س  في كطططلmanifest. تططططبيق الطططويب الخطططاص بي ُمقسطططَ
صفحة، أم علّي وضعها في الصفحة الرئيسية فقط؟

 في كل صفحة من صفحات موقعك، ويجب على تلك الخاصططية أن ُتشططير إلىmanifest يجب وضع خاصية :ج
. للتخزين المؤقت لكامل تطبيق الويبmanifestملف 

 للتخططزين المططؤقت،manifest أن ُتشططير إلى ملططف HTMLحسًنا، على كططل صططفحة من صططفحات 

. مناسططبة لكن مططاذا يوجططد داخططل ملططفContent-Type بترويسططة manifestويجب أن ُيخططَدم ملططف 

manifest؟ ها قد بدأت الثارة.

: هوmanifestأول سطر من أي ملف 

CACHE MANIFEST

« إلى ثلثة أقسام قسم manifestوبعد هذا السطر، سُتقَسم جميع ملفات  :explicitوقسم ،«

»fallback وقسم » «online whitelistلدى كل قسم ترويسٌة مذكورٌة في سطٍر خاٍص بهططا؛ وإن .«

ة ترويسطططات، فهططذا يعططني ضططمنًيا أَن كططل المططوارد المططذكورة فيmanifestلم يحتططوي ملططف   على أّيطط

». ل تحطططاول أن تطيطططل التفكطططير في الصططططلحات السطططابقة،explicit«الملطططف موجطططودٌة في القسطططم 

.خشية أن ينفجر رأسك من الصداع

،JavaScript، وملططف CSS: سليُم البنية، ويحتوي على ثلثة مططوارد ملططف manifestهذا ملف 

.JPEGوصورة 
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CACHE MANIFEST
/clock.css
/clock.js
/clock-face.jpg

 السططططابق على ترويسططططات للقسططططام، لططططذا سططططتكون جميططططع المططططواردmanifestل يحتططططوي ملططططف 

. افتراضططططًيا سططططُتنَزل المططططوارد المططططذكورة في قسمexplicit«المططططذكورة فيططططه موجططططودًة في قسططططم  «

»explicitا، وسُتسططتعَمل مكططان نظيراتهططا الموجططودة على الشططبكة في ا محليًطط » وُتخَزن تخزينًططا مؤقًتطط

وعنططد تحميططل ملططف  –حال كان المستخدُم غيَر متصل وبهططذا  .manifestللتخططزين المطؤقت سططيُنِزل –

 من المجلططططططد الجططططططذرclock-face.jpg و clock.js و clock.cssمتصططططططفح الططططططويب الملفططططططات 

لخططادوم الططويب، ثم إذا أزلَت مقبس الشططبكة وأعططدَت تحططديث الصططفحة، فسططتبقى كططل تلططك المططوارد

.متوافرًة دون اتصال

؟manifest في ملف HTML هل أحتاج إلى ذكر جميع صفحات :س
. نعم ول إن كان تطبيق الويب محتوًى في صفحٍة وحيدة، فعليططك أن تتأكططد أَن تلططك الصططفحة ُتشططير إلى ملططف:ج

manifest باستخدام خاصية manifest فعندما تفتح صفحة .HTML تحتوي على خاصططية manifestفسططُتعَتَبر 
.manifestالصفحُة نفسُها جزًءا من تطبيق الويب، ولسَت بحاجٍة إلى وضعها ضمن ملف 

 في ملططفHTMLأمططا لططو كططان تطططبيق الططويب يمتططد على أكططثر من صططفحة، فعليططك حينهططا أن تططذكر جميططع صططفحات 
manifest وإل فلن يعلم المتصفح أَن هنالك صفحات ،HTMLأخرى عليه تنزيلها وتخزينها تخزيًنا مؤقًتا .

NETWORKقاسم .ا 

.هطططذا مثطططاٌل أكطططثر تعقيطططًدا لنقطططل أَنك تريطططد من تططططبيق السطططاعة الطططذي أنشطططأته أن يتتبطططع الطططزوار

ا في خاصطططية tracking.cgiباسطططتخدام سطططكربت  ، إل أَن>img src< الطططذي سطططُيحَمل ديناميكًيططط
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الططططذي هططططو تتبططططع ا سططططيؤثر سططططلًبا على غَططططَرِض ذاك السططططكربت  (تخططططزين هططططذا الملططططف تخزينًططططا مؤقًتطططط

، لذا ل يجب أبًدا تخزين هذا المورد مؤقًتا ول يجوز أن ُيتاح دون اتصال .المستخدمين آنًيا (

:هذه هي طريقة فعل ذلك

CACHE MANIFEST
NETWORK:
/tracking.cgi
CACHE:
/clock.css
/clock.js
/clock-face.jpg

 السطططططابق يحتطططططوي على ترويسطططططات للقسطططططام، فالسططططططر الطططططذي يحتطططططوي علىmanifestملطططططف 

NETWORK: هطططو بدايطططة قسطططم »online  whitelistوالمطططوارد المطططذكورة في هطططذا القسطططم لن ُتخطططَزن ،«

محاولططة تحميلهططا عنططد عططدم تططوفر اتصططال سططتؤدي إلى خطططأ أمططا ا ولن تتططوفر دون اتصططال  ).محلًيطط )

 مماثلططٌة للمثططال السططابق، حيثmanifest»، وبقيططة ملططف explicit« فهططو بدايططة قسططم :CACHEالسطططر 

.سُينَزل وسُيخَزن كل مورٍد من الموارد المذكورة محلًيا وسُيتاح للستعمال دون اتصال

FALLBACKقاسم .ب 

، الذي ُتعِرف فيططه البططدائل عنfallback: قسمmanifestهنالك نوٌع آخر من القسام في ملف 

ا أو لم يتم لسططططبٍب من السططططباب ل يمكن تخزينهططططا مؤقتًطططط –المططططوارد الموجططططودة على الشططططبكة الططططتي  –

.ذلك بنجاح

:fallback حًل ذكًيا لطريقة استخدام قسم HTML5توِفر مواصفة 

CACHE MANIFEST
FALLBACK:
/ /offline.html
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NETWORK:
*

ماذا يفعل المثال السابق؟ أوًل، لنأخذ مثاًل موقًعا يحتوي مليين الصططفحات مثططل ويكيبيططديا؛

.ل تستطيع تنزيل كامل الموقع، ومن المؤكد أَنك ل ترغب بذلك لكن لنقل أَنك تريد أن تأخططذ جططزًءا

منططه وتجعلططه متططوافًرا دون اتصططال؛ لكن كيططف سططتقرر مططا هي الصططفحات الططتي تحتططاج إلى تخزينهططا

الططذي افترضططنا جططدًل أَنه يططدعم التشططغيل ا؟ مططاذا عن كططل صططفحة زرتهططا في موقططع ويكيبيططديا  (مؤقًتطط :

ا وهططذا يتضططمن كططل ُمدَخلططة من مططدخلت الموسططوعة الططتي .دون اتصططال سططُتنَزل وسططتخَزن مؤقًتطط (

، وكططل صططفحة تحريططر أي المكططان الططذي تتنططاقش فيطه عن ُمدَخلططة معّينططة )زرتهططا، وكططل صططفحة نقططاش  )

).أي تلك الصفحة التي ُتجري فيها تعديلٍت إلى ُمدخلٍة ما )

صططفحة الُمدخلططة أوHTML: السططابق لنفططترض أَن كططل صططفحة manifestهذا ما سططيفعله ملططف   )

 السططابق؛ فعنططدماmanifest)النقططاش أو التعططديل أو تططأريخ الصططفحة في ويكيبيططديا ُتشططير إلى ملططف 

مهًل، هطططذه الصطططفحة جطططزٌء منmanifestتطططزور أي صطططفحة ُتشطططير إلى ملطططف  « فسطططيقول متصطططفحك  :

نِزل متصططفحك »تطبيق الويب يعمططل دون اتصططال، لكن هططل أعططرف شططيًئا عن هططذا التطططبيق؟ إن لم يُطط

مخططزن جديططد للتطططبيق manifestملططف  ( الُمحططَدد من قبططل قططط، فسططيِهيء  « »appcacheاختصططار ،

application«للعبطططططارة   cache وسطططططُينِزل جميطططططع المطططططوارد المطططططذكورة في ملطططططف ،(«manifestثم ،

).appcache(سُيضيف الصفحة الحالية إلى مخزن التطبيق 

 من قبل، فسُيضيف الصفحة الحاليططة إلى مخططزنmanifestأما إن كان يعرف متصفحك ملف 

. الموجود مسبًقا وفي كل الحالتين سُتضاف الصفحة التي زرتها إلى مخططزنappcache(التطبيق  (

.التططططبيق وهطططذا مهٌم لَنه يعطططني أَنك تسطططتطيع بنطططاء تططططبيق ويب ُيضطططيف الصطططفحات الطططتي يزورهطططا

ا إلى مخزنططه فلسططَت بحاجططٍة إلى وضططع كططل صططفحة من صططفحات   في ملططفHTML.المستخدم تلقائًيطط
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manifestللتخزين المؤقت .

. السططابق، الططذي يحتططوي على سطططٍر وحيططدmanifest في ملططف fallbackانظططر الن إلى قسططم 

الذي يقع قبل الفراغ ليس عنوان  )القسم الول من السطر  )URL وإنما نمط ،URL )URL pattern،(

. أي صططفحة في موقعططك وليس الصططفحة الرئيسططية فقططط فعنططدما تحططاول/حيث سُيطاِبق المحططرف 

زيارة صفحة ما عندما تكططون غططيَر متصططٍل بالشططبكة، فسططيبحث متصططفحك عنهططا في مخططزن التطططبيق

)appcacheلنطططك ُزرَتهططا عنططدما كنَت متصططًل (، فططإن وجططد المتصططفُح الصططفحَة في مخططزن التطططبيق  (

، فسططيعرضappcache[بالشبكة، ومن ثم ُأضيَفت الصفحة إلى مخططزن التطططبيق  ) في ذات الططوقت [

ا؛ إمطططا إذا لم يجطططد متصطططفحك الصطططفحة في مخطططزن المتصطططفح النسطططخة الُمخَزنطططة من الصطططفحة محلًيططط

 الططتي ُتمِثل القسططمoffline.html/التطططبيق، فبططدًل من عططرض رسططالة الخطططأ، فسططيعرض الصططفحة 

.fallbackالثاني في السطر المذكور في قسم 

manifest). يحتططوي قسططم الشططبكة في ملططف network(في النهايططة، لننظططر إلى قسططم الشططبكة 

.، هططذا المحططرف لططه معططنًى خططاص في قسططم الشططبكة وهططو*(السططابق على سطططٍر فيططه محططرف وحيططد  (

دعى  » وهي طريقططة منّمقططة لقططول أَن كططل شططيٍء غططير موجططوٍدonline whitelist wildcard flag«ُيطط

) سططُينَزل من عنططوان الططويب الصططلي لطالمططا هنالططك اتصططاٌل شططبكٌيappcache(في مخططزن التطططبيق 

.بططالنترنت هططذا مهٌم لتطبيقططات الططويب الططتي تعمططل دون اتصططال الططتي ل نريططد تنزيلهططا كططل صططفحاتها

الططذي افترضططنا جططدًل أَنه يططدعم العمططل –ومواردها، وهططذا يعططني أَنه أثنططاء تصططفحك لموقططع ويكيبيططديا 

–دون اتصال مططع اتصططاٍل بططالنترنت، فسططيحِمل المتصططفح الصططور ومقططاطع الفيططديو والمططوارد الخططرى

هطططذا المطططر شطططائٌع فيdomain(المضطططَمنة بشطططكٍل اعتيطططادي، حطططتى ولطططو كطططانت في نططططاٍق  ( مختلطططف  (

.المواقع الكبرى حتى لو لم تكن جططزًءا من تطططبيق ويب يعمططُل دوَن اتصططال فتوَلد وُتخططَدم صططفحات
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HTML محلًيا في تلك الخططواديم، لكن الصططور والفيططديو ُتخططَدم عططبر CDNفي نطططاٍق آخططر لكن دون .(

)، فسيتصطططّرف تططططبيق ويكيبيطططديا الطططذي افترضطططنا أَنه يعمطططل دونwildcard(هطططذا المحطططرف البطططديل 

:اتصال تصرفاٍت غريبة عندما تكون متصًل بالشبكة بشططكٍل خططاص لن يسططتطيع تنزيططل أي صططور أو .

.مقاطع فيديو مخَزنة على نطاٍق خارجي

. فهي تستعمل مواردHTMLهل هذا المثال كامٌل؟ ل، لَن ويكيبيديا أكثر من مجرد صفحات 

CSS و JavaScriptوصور مشتركة في كل صفحة فيجب أن ُتذَكر تلك الموارد بشكٍل صططريٍح في .

ا صططحيًحا وتسططلك سططلوًكا سططليًماmanifest من ملططف :CACHEقسططم  ، لكي ُتعططَرض الصططفحات عرضططً

 تكمن عنطططدما ل تطططنِزل كامطططل صطططفحاتfallback.عنطططدما ُتشطططَغل دون اتصطططال لكن الغايطططة من قسطططم 

.manifestتطبيق الويب الذي يحتوي على موارد لم تذكرها بصراحة في ملف 

تسلسل الحداث. 2
 للتخططزينmanifestتحدثنا إلى الن عن تطبيقات الويب الططتي تعمططل دون اتصططال، وعن ملططف 

. بشططكٍل مبهم، وكططأن المططر يجططري بطريقططٍة سططحريٍةappcache(«المططؤقت، وعن مخططزن التطططبيق  («

!فسُتنَزل الملفات، وتقططوم المتصططفحات بمهامهططا على أتِم وجططه، وكططل شططيء يعمططل عمًل سططليًما لكننططا

.نتحدث هنا عن تطوير تطبيقات الويب، فل يعمل أّي شيٍء من تلقاء نفسه

. عنططدما يططزور متصططفحك صططفحًةDOMبدايططًة، لنتكلم عن تسلسططل الحططداث، تحديططًدا أحططداث 

، فسططططططططططططططططططططُيطِلق سلسططططططططططططططططططططلًة من الحططططططططططططططططططططداث في كططططططططططططططططططططائنmanifestُتشططططططططططططططططططططير إلى ملططططططططططططططططططططف 

window.applicationCache؛ أعلم أَن هطططذا قطططد يبطططدو معقطططًدا، لكن ثطططق بي، هطططذه أبسطططط نسطططخة

.تمكنت من كتابتها والتي ل تهمل أّية معلومٍة مهمة
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، فسططططُيطِلق الحططططدث>html< في عنصططططر manifestبعططططد أن يلحططططظ المتصططططفح خاصططططية .1

checkingجميطططططططططططع الحطططططططططططداث المطططططططططططذكورة هنطططططططططططا سطططططططططططُتفَعل في الكطططططططططططائن ( مباشطططططططططططرًة 

window.applicationCache سططُيفَعل الحططدث ،(checkingا، حططتى لططو زرَت هططذه  دومًطط

. نفسهmanifestالصفحة من قبل أو كانت تشير صفحاٌت أخرى إلى ملف 

… الُمحَدد من قبلmanifestإن لم يتعامل متصفحك مع ملف .2

، ثم سطططططيبدأ بتنزيطططططل المطططططوارد المطططططذكورة في ملطططططفdownloadingسططططُيطِلق الحطططططدث •

manifestللتخزين المؤقت .

 بين الحين والخططططر، الططططذيprogressأثنططططاء التنزيططططل، سططططُيطِلق متصططططفحك الحططططدث •

.يحتوي على معلوماٍت عن عدد الملفات التي ُنِزَلت

 بنجططططاح، سططططُيطِلقmanifestبعططططد إكمططططال تنزيططططل جميططططع المططططوارد المططططذكورة في ملططططف •

اcachedالمتصفح الحدث النهائي  ِزن مؤقتًطط  الططذي ُيشططير إلى أَن تطططبيق الططويب قططد خُطط

.بشكٍل كامل، وهو جاهز لكي ُيستخدم دون اتصال

manifestفي المقابططل، إن زرَت هططذه الصططفحة أو أي صططفحة أخططرى ُتشططير إلى نفس ملططف .3

؛ فربمططا خططَزن بعض المططوارد في مخططزنmanifestمن قبططل، فسططيعلم متصططفحك عن ملططف 

ر ملططفappcache(التطططبيق  :، وربمططا خططَزن كامططل التطططبيق إًذا السططؤال الن هططو هططل تغّيطط . (

manifestمنذ آخر مرة تحقق فيها المتصفح من ذلك؟ 

؛ فسططططططُيطِلق متصططططططفحك الحططططططدثmanifest:إذا كططططططان الجططططططواب ل، لم يتغططططططير ملططططططف •

noupdateولن يحتاج إلى اتخاذ خطواٍت إضافية ،.
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ر ملطططططططف • ؛ فسطططططططيطِلق متصطططططططفحك الحطططططططدثmanifest:إذا كطططططططان الجطططططططواب نعم، تغيّططططططط

downloading وُيعيد تنزيل كُل مورٍد موجوٍد في ملف manifest.

 بين الحين والخططططر، الططططذيprogressأثنططططاء التنزيططططل، سططططُيطِلق متصططططفحك الحططططدث •

.يحتوي على معلومات عن عدد الملفات التي ُنِزَلت

 بنجاح، سُيطِلق المتصفحmanifestبعد إعادة تنزيل كل الموارد الموجودة في ملف •

 الططططذي ُيشططططير إلى أَن النسططططخة الجديططططدة من تطططططبيقupdatereadyالحططططدث النهططططائي 

ا بشططكٍل كامططل، وهي جططاهزة لكي ُتسططتخدم دون اتصططال لكن ِزنت مؤقتًطط .الططويب قططد خُطط

انتبه إلى أَن النسخة الحديثة لن ُتستعَمل فوًرا، فل ُتبَدل النسخة القديمة آنًيا، لكنططك

تسططططتطيع اسططططتخدام النسططططخة الجديططططدة دون إجبططططار المسططططتخدم على إعططططادة تحميططططل

. يدوًيا()window.applicationCache.swapCacheالصفحة باستدعاء الدالة

إذا حدث أي شيء بشكٍل خاطئ في أي نقطة في هذه المرحلة، فسُيطِلق متصططفحك الحططدث

errorوسيتوقف هذه هي قائمة مختصرة بالشياء التي قد ُتسِبب المشكلة : .

HTTP رسططططالة الخطططططأ manifestأعططططاد ملططططف • أي 404   )Page  Not  Found أي410) أو  )

Permanently Gone.(

َر على ملطططططف • ر، لكن فشطططططل تنزيطططططل صطططططفحة manifestُعثِططططط  الطططططتي ُتشطططططيرHTML ولم يتغّيططططط

.إلى الملف

. أثناء التحديثmanifestتغّير ملف •

َر على ملططططف • ر، لكن المتصططططفح قططططد فشططططل بتنزيططططل أحططططد المططططواردmanifestُعثِطططط  وقططططد تغّيطططط

.المذكورة فيه
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تنقيح الخطاء. 3
ا أَنك أريد أن أشير إلى نقطتين مهمتين هنططا، أولهمططا هطو شططيٌء قرأتَططه لتطِوك لكنططني متأكططٌد تمامًطط

manifest:لم تعططره اهتمامططك، لططذا دعططني أكططرره إذا فشططل تنزيططل أحططد المططوارد الموجططودة في ملططف 

ة، تططنزيًل سططليًما، فستفشططل عمليططة التخططزين المططؤقت لتطططبيق الططويب الططذي يعمططل دون اتصططال بالكليّطط

ة إشططارات إلى ماهيططة المشططكلة وهططذا مططاerrorوسططُيطِلق المتصططفح الحططدث  .، لكن ليس هنالططك أّيطط

ا أكططثرdebugging(يجعططل تنقيح  ) تطبيقططات الططويب الططتي تعمططل دون اتصططال أمططًرا معقططًدا ومزعًجطط

.من المعتاد

، لكنهططا سطتبدو وكأنهططا عِلٌة خطططيرٌة إذا ابتغينططا الدقططة التقنيططة –النقطة الثانية هي ليست خطططأً  –

ر .في المتصفح إلى أن تعلم ما الذي يجري لهذه النقطة علقٌة بآليِة تحقططِق متصططفحَك فيمططا إذا تغّيطط

. وهي عمليططٌة تتططألف من ثلِث خطططواٍت هططذه العمليططة مملططٌة لكنهططا مهمططٌة، لططذا انتبططهmanifestملططف  .

.جيًدا لما سأتلوه عليك

عططططبر البططططنى الهيكليططططة العتياديططططة في .1 – إذا انتهت صططططلحيةHTTP–سيسططططأل متصططططفحك 

،HTTP. وكمططططا في بقيططططة الملفططططات الططططتي ُتخططططَدم عططططبر manifestالتخططططزين المططططؤقت لملططططف 

سُيضِمن خادوم الويب عندك بشكٍل اعتيادي بعض المعلومات حول الملططف في ترويسططات

HTTP بعض تلطططك الترويسطططات ) .Expires و Cache-Controlتخبِطططر متصطططفحك كيطططف (

ا دون سططؤال الخططادوم إذا تغِير أم ل ل علقططة لهططذه النططوع .ُيسططَمح لططه بتخططزين الملططف مؤقًتطط

ا لكططل صططفحة من التخططزين بتطبيقططات الططويب الططتي تعمططل دون اتصططال؛ وهططو يحططدث تقريبًطط

HTML أو صططططططططططططفحة أنمططططططططططططاط CSSأو سططططططططططططكربٍت مططططططططططططا أو صططططططططططططورٍة أو أي مططططططططططططورٍد آخر 

.على الويب
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ا لترويسطططططات manifestإذا انتهت صطططططلحية ملطططططف .2 وفقًططططط ،HTTP( المططططؤقت  ) الخاصطططططة بططططه

َدت، فسيسطططأل متصطططفُحك الخطططادوَم إذا كطططانت هنالطططك نسطططخٌة جديطططدٌة من الملطططف؛ فطططإن وجِططط

ل متصططفحك طلبيططة   الطتي تتضططَمن تططاريخHTTP.فسُينِزلها المتصططفح وللقيططام بهططذا، سُيرسططِ

ا، وهططو نفسططه الططذي أرسططله الخططادوم في جططوابmanifestآخر تعططديل لملططف   الُمخططَزن مؤقًتطط

HTTP )HTTP response في آخططر مططّرة نططَزل فيهططا متصططفحك ملططف (manifestإذا قططال .

304 لم يتغير منذ ذاك الوقت، فسُيعيد الخادوم الحالططة manifestخادوم الويب أَن ملف 

). أكِرر أَن هذا ل علقة لططه بتطبيقططات الططويب الططتي تعمططل دون اتصططال،Not Modified(أي 

.وهو يحدث لكل نوع من أنواع الموارد الموجودة في الويب

ر منطططذ ذاك التطططاريخ، فسطططُيعيد الحالطططةmanifestإذا ظَن خطططادوم الطططويب أَن ملطططف .3  قطططد تغيّططط

HTTP 200 أي  )OK متبوعًة بمحتويات الملف الجديططد بالضططافة إلى ترويسططات (Cache-

Control بشططكٍل سطليم2 و 1 جديدة وتاريخ جديد لخططر تعططديل، لططذا سططتعمل الخطوتططان 

بروتوكطططول   جميطططل جطططًدا؛ إذ ُتخِطط خططواديم الطططويب للمسطططتقبلHTTP(في المطططرة القادمطططة 

دائًما، فإن كططان على خططادوم الططويب إرسططال ملططٍف إليططك، فسططيفعل مططا بوسططعه لكي يتأَكد أَنه

).لن يحتاج إلى إرساله لك مرتين دون داٍع

 الجديد، سيقارن المتصططفح المحتويططات مططع النسططخة الططتي نَزلهططاmanifestبعد تنزيل ملف 

 مماثلططًة لمحتويططات آخططر نسططخة، فلن ُيعيططدmanifest.آخططر مططرة إذا كططانت محتويططات ملططف 

.متصفحك تنزيل أّي من الموارد المذكورة في الملف

قد تعترض إحططدى الخطططوات السططابقة طريقططك أثنططاء تطططويرك واختبططارك لتطططبيق الططويب الططذي

10، ثم بعطططد manifestيعمطططل دون اتصطططال، على سطططبيل المثطططال، لنقطططل أَنك أنشطططأَت نسطططخًة من ملطططف 
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.دقطططائق أدركت أَنك تحتطططاج إلى إضطططافة مطططورد آخطططر إلى الملطططف ل توجطططد مشطططكلة، صطططحيح؟ أضطططفت

:سطًرا جديًدا وجربت التطبيق، لكنه لم يعمل إليك ما حدث عندما أعدت تحميل الصفحة، لحظ !

…، لكنططه لم يفعططل شططيًئا أصططَر متصططفحكchecking، وأطلططق الحططدث manifestالمتصططفح خاصططية 

افتراضططططًيا مضططططبوٌط للطلب منmanifestبعنططططاٍد أَن ملططططف  – لم يتغططططير لمططططاذا؟ لَن خطططادوم الطططويب  – .

وذلك عبر ترويسططات  Cache-Control(المتصفحات أن ُتخِزن الملفات الثابتة مؤقًتا لعِدة ساعات 

ا في الخطططوة رقم HTTPفي بروتوكططول   من الخطططوات1). وهططذا يعططني أَن متصططفحك سططيبقى عالقًطط

ر، لكن متصططفحك لن يحططاول .الثلث السابقة من المؤَكد أَن خططادوم الططويب يعططرف أَن الملططف قططد تغّيطط

، طلب الخططادومmanifest.سؤال خادوم الويب لماذا؟ لَنه في آخر مرة نططَزل متصططفحك فيهططا ملططف 

ا لعططططططِدة سططططططاعات، لكن متصططططططفحك حططططططاول إعططططططادة طلب ذاك الملف منططططططه أن ُيخططططططِزن الملططططططف مؤقتًطططططط

. دقائق10بعد 

ح لططك أَن هططذه ليسططت عّلططة وإنمططا مططيزة إذ يعمططل كططل شططيٍء كمططا يجب إن لم تكن .دعططني أوضططِ .

والخطططواديم الوسطططيطة  ا في خطططواديم الطططويب  [هنالطططك طريقطططة لتخطططزين الملفطططات مؤقًتططط )proxies،([

.فسططينهار الططويب بين ليلططٍة وضططحاها لكن هططذا ليس عططزاًء لططك بعططد أن قضططيت عططِدة سططاعات محططاوًل

من الطريططف إن كنت قططد انتظططرتmanifestمعرفة لماذا لم يلحططظ متصططفحك أَن ملططف  ( قططد تعططَدل 

!فططترًة كافيططًة ثم أعططدَت تحميططل الصططفحة فسططيعمل الملططف بشططكٍل سططحري ذلططك لَن فططترة صططلحية

).الملف قد انتهت، كما قد ُحِدَد لها تماًما

ا إعططادة ضططبط خططادوم الططويب عنططدك لكي ل ُيخططَزن ملططف  manifest:هططذا مططا عليططك فعلططه فورًيطط

ا عططبر بروتوكططول  . إذا كنَت تسططتعمل خططادوم ويب مبططني على أباتشططي، فكططل مططا عليططكHTTPمؤقًتطط

:htaccess.فعله هو إضافة السطرين التيين إلى ملف 
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ExpiresActive On
ExpiresDefault "access"

التعليمات السابقة سُتعِطل التخزين المؤقت لكل ملف في ذاك المجلططد وفي جميططع المجلططدات

الفرعية، ومن الُمرَجح أَنك ل تريد فعططل هططذا في خططادوٍم إنتططاجي؛ لططذا عليططك إمططا أن تضططع التعليمططات

ا لmanifest لكي تططؤِثر على ملططف >Files<السططابقة ضططمن تعليمططة  ئ مجلططًدا فرعًيطط  فقططط، أو ُتنشططِ

. فقططط وكالمعتططاد، تختلططف تفاصططيل الضططبط منhtaccess. وملف manifestيحتوي إل على ملف 

خططادوٍم إلى آخطططر، لططذا راجطططع توثيططق خططادوم الططويب الططذي تسطططتعمله لتفاصططيٍل حططول كيفيطططة التحكم

.HTTPبترويسات التخزين المؤقت لبروتوكول 

، ربمطططططاmanifest على ملطططططف HTTPبعطططططد أن ُتعِطل التخطططططزين المطططططؤقت الخطططططاص بطططططبروتوكول 

تواجهطططك مشطططكلة أخطططرى في أَنك قطططد عطططَدلت في أحطططد المطططوارد الطططتي سطططُتخَزن في مخطططزن التططططبيق

)appcache لُتسطططططتعَمل دون اتصطططططال، لكنهطططططا بقيت تملطططططك نفس عنطططططوان (URLفي خادومطططططك هنطططططا .

. من الخطططططوات الثلث السططططابقة طريقططططك إذا لم يتغططططير محتططططوى ملططططف2سططططتعترض الخطططططوة رقم 

manifestر ألططططِق نظططططرًة إلى .، فلن يلحططططظ المتصططططفح أَن أحططططد المططططوارد الُمخَزنططططة مسططططبًقا قططططد تغيّطططط

:المثال التي

CACHE MANIFEST
# rev 42
clock.js
clock.css

 وجططربت التطططبيق، فلن تلحططظ وجططود التعططديلت الططتيclock.cssإذا عططِدلَت ملططف النمططاط 

. نفسه لم ُيعَدلmanifestأجريتها، وذلك لَن ملف 
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لذا في كل مرة ُتجري فيها تعديًل لمورٍد ما في تطبيق الويب الذي يعمل دون اتصال، فعليك

. نفسه وهذا بسيٌط جًدا، فل يلزمك إل تغييُر حططرٍف وحيططد أسططهل طريقططةmanifestأن ُتعِدل ملف  .

ر رقم النسططخةrevision(وجدتها لفعل هذا هططو تضططمين تعليططق فيططه رقم النسططخة أو المراجعططة  ). غّيطط

ر وسطططيعيد تنزيطططل كطططل الموجطططود في التعليطططق، ثم سطططيلحظ متصطططفحك أَن محتطططوى الملطططف قطططد تغيّططط

.الموارد المذكورة فيه

CACHE MANIFEST
# rev 43
clock.js
clock.css

!لننِشئ واحًدا. 4

ا canvasفصططططل هططططل تتططططذكر لعبططططة الضططططامة الططططتي برمجناهططططا في  ّناها لحقًطططط بحفظنططططا ثم حسططططّ

.؟ ما رأيك أن نجعل اللعبة تعمل دون اتصالللتحركات عبر التخزين المحلي

ئ ملططف  . يحتططوي على قائمططة بجميططع المططوارد الططتي تحتططاج لهططا اللعبططةmanifestعلينططا أن ُننشططِ

. وحيططد الططذي يحتطوي على شططيفرة اللعبةJavaScript رئيسططية، وملططف HTMLحسططًنا، هنالططك صططفحة 

. وجميططع أنمططاطcanvasالواجهططة البرمجيططة لعنصططر ل توجد صور، لننا رسمنا كل شيٍء برمجًيا عبر 

CSS موجودٌة في عنصر >style< في أعلى صفحة HTML.

: الخاص باللعبةmanifestها هو ذا ملف 

CACHE MANIFEST
halma.html
../halma-localstorage.js
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ا باسططم  ، وملططف/examples في مجلططد /offline:كلمططة عن المسططارات أنشططأُت مجلططًدا فرعًيطط

manifest السطططابق موجطططوٌد هنطططاك في المجلطططد الفطططرعي ولَن صطططفحة .HTMLسطططتحتاج إلى تعطططديٍل 

، فأنشططأُت نسططخًة منفصططلًة من ملططف  سططآتيك بططه بعططد دقيقططة )بسططيٍط لكي تعمططل دون اتصططال  )HTML،

ا في المجلطططططد الفطططططرعي  ة تعطططططديلت على شطططططيفرة/offlineالموجطططططودُة أيضطططططً ، ولعطططططدم وجطططططود أّيططططط

JavaScript ا للتخططزين المحلي منططذ أن  نفسططها الموجططودة فيjs.، فسأسططتعمل ملفططات أضططفنا دعمًطط

: ستبدو المسارات كالتي/examples(المجلد الب  .(

/examples/localstorage-halma.html
/examples/halma-localstorage.js
/examples/offline/halma.manifest
/examples/offline/halma.html

 للتخطططططططططططططططططططططططططططططزين المحليmanifestنريطططططططططططططططططططططططططططططد الشطططططططططططططططططططططططططططططارة إلى ملفين في ملطططططططططططططططططططططططططططططف 

)/examples/offline/halma.manifestأولهمططا هططو النسططخة الططتي تعمططل دون اتصططال لملططف ،(

HTML  (/examples/offline/halma.html)ولن كل الملفين في المجلطططد نفسطططه، فمن الممكن 

 الموجططودJavaScript. دون وجططود سططابقة للمسططار أمططا ثانيهمططا، فهططو ملططف manifestذكططره في ملططف 

)، ويجب اسططططططططططتخدام المسططططططططططاراتexamples/halma-localstorage.js/(في المجلططططططططططد الب 

، وهططذا مشططابٌه لسططتعمالك لعنططوانmanifest :../halma-localstorage.jsالنسططبية في ملططف 

URL نسططططبي في خاصططططية >img  src< ا اسططططتعمال المسططططارات المطلقططططة ( يمكنططططك أيضططططً .absolute

paths تلططك الططتي تبططدأ من المجلططد الجططذر للموقططع أو حططتى عنططاوين ،(URLالططتي ُتشططير إلى ( المطلقططة 

).موارد موجودة على نطاقات أخرى

manifest لكي ُتشطططططططططير إلى ملطططططططططف HTML في ملطططططططططف manifestعلينطططططططططا إضطططططططططافة خاصطططططططططية 

:للتخزين المؤقت
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<!DOCTYPE html>
<html lang="en" manifest="halma.manifest">

 بمتصططفٍح حططديث،صططفحة اللعبططة الططتي تعمططل دون اتصططال!هذا كل ما عليك فعلططه عنططدما تططزور 

 ثم سطططيبدأ بتنزيططططل جميططططع المططططواردmanifest الُمشططططار إليطططه في خاصططططية manifestفسططططينِزل ملططططف 

). ومن هنا ستتولى شططيفرة الصططفحة المططرappcache(الموجودة فيه ويضعها في مخزن التطبيق 

ا، .في كططططل مططططرة تططططزور فيهططططا الصططططفحة يمكنططططك اللعب دون اتصططططال وسططططُتخَزن بيانططططات اللعبططططة محليًطططط

.لذا ستستطيع أن ُتغِلق اللعبة ثم تعود إليها متى شئت

كلمة أخيرة. 5
، إل أَن هططذه العمليططة ستسططتغرقHTML5ستزيل هذه المططيزة من معيططار  أخيًرا أَنها W3Cأعلنت 

ا طططويًل Service. بططدًل منهططا المشططكلة أَن مططيزة Service Workers باسططتخدام W3C. ونصططحت وقًتطط

Workersغطططير مدعومطططة من الغالبيطططة العظمى من المتصطططفحات، والمتصطططفحات الطططتي تتواجطططد فيهطططا 

. تدعمها دعًما جزئًيا فقطService Workersميزة 

 المطورين بين المطرقططة والسططندان، لكنططني أرى أَن عليطك السططتمرار في اسططتخدامW3Cتركت 

. لتنتقل إليها في المستقبلService Workersهذه الميزة، مع متابعة أخبار دعم 

مصادر إضافية. 6
:المعايير

•Offline web applications في مواصفة HTML5

:توثيٌق من صانعي المتصفحات

•Offline resources in Firefox
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•HTML5 offline application cache الططتي هي جططزٌء من ،Safari client-side storage

and offline applications programming guide

:الدروس التعليمية

•Gmail for mobile HTML5 series: using appcache to launch offline - part 1

•Gmail for mobile HTML5 series: using appcache to launch offline - part 2

•Gmail for mobile HTML5 series: using appcache to launch offline - part 3

•Debugging HTML5 offline application cache

•an HTML5 offline image editor and uploader application
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النماذج٩
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ئ  input<، وبعض عناصططططططططر >form<كلنططططططططا نعططططططططرف نمططططططططاذج الططططططططويب، أليس كططططططططذلك؟ َأنشططططططططِ

type="text"< وربمطططططططططططا عنصطططططططططططر ،>input  type="password"<وأنطططططططططططِه النمطططططططططططوذج بطططططططططططزر 

>input type="submit"<.

 ثلثططة عشططر نططوع إدخططاٍل جديططٍد الططتي تسططتطيعHTML5معلوماتك السابقة منقوصة، إذ ُتعططِرف 

تسططتطيع بصططيغة المضططارع، أي أَنك تسططتطيع »اسططتعمالها في نماذجططك لحططظ أنططني ذكططرُت كلمططة  » .

ة أمطططور التفافيطططة أو إضطططافات ُمخَصصطططة لكن ل تتحمس كثطططيًرا؛ فلم أكن .اسطططتخدامها الن دون أيّططط

أقصططد أَن جميططع تلططك المططيزات الرائعططة مدعومططٌة في كططل متصططفح؛ مططا أقصططده هططو أَن تلططك النمططاذج

بما في (ستعمل بشكٍل رائع في المتصفحات الحديثة، لكنها ستبقى تعمل في المتصفحات القديمة 

. وإن لم يكن سلوكها مماثًل لسلوكها في المتصفحات الحديثةIE6ذلك  (

النص البديل. 1
IEFirefoxSafariChromeOperaiPhoneAndroid

10+3.7+4.0+4.0+11.0+4.0+2.3+

placeholder( هططو القططدرة على ضططبط نص بططديل HTML5أول تحسين لنماذج الويب أتت بططه 

textالنص البديل هو النص الذي سُيعَرض داخل حقططل الدخططال لطالمططا كططان » في حقل الدخال  » . (

.حقل الدخال فارًغا، وسيختفي النص البديل بعد بدء الكتابة في الحقل

ا بططديًل من قبططل، فمتصططفح   فيططه نٌص بططديٌل في شططريطFirefoxمن المططرَجح أَنك شططاهدت نصططً

Search«العنططططوان مكتططططوٌب فيططططه   Bookmarks  and  Historyالنص البططططديل في الصططططدارات  ) «

): فقطSearch«الحديثة هو  «
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:وعندما تهّم بكتابة أّي شيٍء فيه، فسيختفي النص البديل

:هذه آلية تضمين النص البديل في نماذج الويب الخاصة بك

<form>
  <input name="q" placeholder="Search Bookmarks and History">
  <input type="submit" value="Search">
</form>

. ببسططاطة انظططرplaceholderستتجاهل المتصططفحاُت الططتي ل تططدعم النص البططديل الخاصططيَة 

.إلى الجدول أعله لمعرفة ما هي المتصفحات التي تدعم النص البديل

.؟ أريد أن أضيف صورًة أو أن أغِيَر اللوانplaceholder في خاصية HTML هل يمكنني وضع وسوم :س

. فيهطططا لكنHTML إل على نٍص بسطططيط، ول ُيسطططَمح بوضطططع وسطططوم placeholder ل يمكن أن تحتطططوي خاصطططية :ج

. تسمح لك بتنسيق النص البديل في بعض المتصفحاتCSSإضافات هنالك 

التركيز التلقائي على الحقول. 2
IEFirefoxSafariChromeOperaiPhoneAndroid

10+4.0+5.0+5.0+10.1+.3.0+
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 للتركطططيز على حقطططٍل للدخطططال في نمطططوذج الططويبJavaScriptيمكن لمواقطططع الطططويب اسطططتخدام 

ا Google.تلقائًيا على سبيل المثال، الصفحة الرئيسية لمحرك البحث  )auto-focus( سُترِكز تلقائيًططط

على حقطططل البحث لكي تسطططتطيع البطططدء في كتابطططة عبطططارة البحث مباشطططرًة؛ وعلى الطططرغم من أَن هطططذا

زِعج المسططتخدمين المتقططدمين أو أولي الحتياجططات الخاصططة؛ فلططو المر ملئٌم للكثططيرين، لكنططه قططد يُطط

ا أن ُتمططَرر الصططفحة إلى السططفل، فسططتفاجأ بعططدم التمريططر،space(ضططغطَت على زر المسططافة  ) متوقًعطط

سططُيكَتب فططراغ في ذاك الحقططل بططدًل من (لَن مؤشططر الكتابططة موجططوٌد في حقططٍل من حقططول النمططوذج 

).التمريطططر وإن ضطططغطت على حقطططل إدخطططاٍل مختلطططف أثنطططاء تحميطططل الصطططفحة وبطططدأت الكتابطططة فيطططه،

ُيسططاِعُدك وينقططل التركططيز إلى بعططد اكتمططال تحميططل الصططفحة و »فسيأتي سكربت التركيز التلقططائي  » ( )

سلسلة أفكارك ».حقل الدخال الصلي، مما يجعلك تكتب في حقٍل مختلف، ويقطع لك  »

ا كطططان التركطططيز التلقطططائي ُينَفذ عطططبر  ، فمن الصطططعب التعامطططل مطططع كطططل الحطططالتJavaScriptولمّططط

.الغريبة؛ وليس هنالك منقٌذ لَِمن يريدون تعطيل ميزة التركيز التلقائي

 لجميططع عناصططر التحكم في نمططاذجautofocus خاصططية HTML5لحططل هططذه المشططكلة، وَفَرت 

: واضطططٌح من اسطططمها نقطططل التركطططيز إلى حقطططل إدخطططال ُمعّين فيautofocus.الطططويب عمطططل الخاصطططية 

ا كطططانت هطططذه الخاصطططية موجطططودة في  HTML.أقطططرب فرصطططة ممكنطططة عنطططد تحميطططل الصطططفحة ولكن لمّططط

، فسططيكون سططلوكها متمططاثًل في جميططع مواقططع الططويب وعلى جميططعJavaScriptوليسططت ُمطَبقططة عططبر 

أو مططططططورو الضططططافات من منح المسطططططتخدمين )المتصططططفحات وسططططيتمكن مطططططورو المتصططططفحات  ) .

.إمكانية تعطيل التركيز التلقائي تماًما

:autofocusهذا مثاٌل عن كيفية التركيز التلقائي عبر الخاصية 
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<form>
  <input name="q" autofocus>
  <input type="submit" value="Search">
</form>

ا انظططر إلى الجططدول أعلهautofocusالمتصفحات التي ل تدعم الخاصططية  . سططتتجاهلها تمامًطط

.autofocusلتعرف ما هي المتصفحات التي تدعم خاصية 

هططل تريطططد أن تعمططل مطططيزة التركططيز التلقطططائي في جميططع المتصططفحات، وليس تلططك الطططتي تطططدعم

HTML5فقططططط؟ يمكنططططك السططططتمرار في اسططططتخدام سططططكربت التركططططيز التلقططططائي، لكن عليططططك إجططططراء 

:تعديلين بسيطين

HTML إلى شيفرة autofocusأضف الخاصية .1

، وشططِغل سططكربت التركططيز التلقططائيautofocusاكتشف إذا كان المتصفح يططدعم الخاصططية .2

. داخلًياautofocusإن لم يكن يدعم المتصفح الخاصية 

<form name="f">
  <input id="q" autofocus>
  <script>
    if (!("autofocus" in document.createElement("input"))) {
      document.getElementById("q").focus();
    }
  </script>
  <input type="submit" value="Go">
</form>
…

. لترى مثاًل عملًيا عن التركيز التلقائيالتيةجِرب الصفحة 
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ضبط التركيز التلقائي في أقارب فرصة ممكنة.ا 

 لكي تضططبط التركططيز؛ لكنwindow.onloadتنتظر العديد من صفحات الططويب وقططوع الحططدث 

 ل ُيفَعل إل بعططد تحميططل جميططع الصططور؛ وإذا حططَوت صططفحتك على الكثططيرwindow.onloadالحططدث 

من الصططور، فمن المحتمططل أن السطططكربت الطططذي ستسططتخدمه سططيؤدي إلى إعطططادة التركططيز على حقطططل

.الدخططال الُمعّين بعططد أن يبططدأ المسططتخدم تفاعلططه مططع قسططٍم آخططر في صططفحتك هططذا هططو سططبب كططره

.المستخدمين المتقدمين لسكربتات التركيز التلقائي

وضططعنا سططكربت التركططيز التلقططائي في المثططال الموجططود في القسططم السططابق بعططد حقططل الدخططال

 في منتصف الصفحةJavaScriptمباشرًة؛ وهذا حٌل مثالٌي لمشكلتنا، لكن قد ترى أَن وضع شيفرة 

أو قططططد ل يسطططمح لطططك السطططند الخلفي  [هطططو أمططططٌر سطططيئ  )back-end؛ فطططإن لم تسطططتطع وضطططع ) بطططذلك [

السطططكربت في منتصطططف الصطططفحة، فعليطططك أن تضطططبط التركطططيز أثنطططاء وقطططوع حطططدث مخصطططص مثل

$(document).ready() في jQuery بدًل من window.onload.

<head>
<script src=jquery.min.js></script>
<script>
  $(document).ready(function() {
    if (!("autofocus" in document.createElement("input"))) {
      $("#q").focus();
    }
  });
</script>
</head>
<body>
<form name="f">
  <input id="q" autofocus>
  <input type="submit" value="Go">
</form>
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. للتركيز التلقائيjQuery عن استخدام مثاٌل حٌيهذا 

DOM في أقطططرب فرصطططة تتطططوافر فيهطططا شطططجرة ready الحطططدث الخطططاص jQueryُتفِعل مكتبطططة 

للصططفحة، أي أنهططا تنتظططر إلى أن ينتهي تحميططل النص في الصططفحة، لكنهططا لن تنتظططر تحميططل جميططع

.الصور فيها لكن هذا ليس حًل مثالًيا، فإن كانت الصفحة كبيرًة جًدا أو كططان التصططال بطيًئا للغايططة،

فقططد يبططدأ المسططتخدم تفاعلططه مططع الصططفحة قبططل تنفيططذ سططكربت التركططيز التلقططائي؛ إل أَن هططذا الحططل

.window.onloadأفضل بكثير من انتظار وقوع الحدث 

 وحيد في شيفرة صططفحتك، فهنالططك حططٌل وسططٌطJavaScriptإذا كنت قادًرا على إضافة تعبير 

 لتعريططف حططدث خططاص بططك، ولنقططل أَنjQuery.بين المرين يمكنك اسططتخدام الحططداث الخاصططة في 

. ثم تسطططتطيع تفعيطططل هطططذا الحطططدث يطططدوًيا بعطططد أن ُتتطططاح خاصطططيةautofocus_readyاسطططمه هطططو 

autofocusمباشرًة .

<head>
<script src=jquery.min.js></script>
<script>
  $(document).bind('autofocus_ready', function() {
    if (!("autofocus" in document.createElement("input"))) {
      $("#q").focus();
    }
  });
</script>
</head>
<body>
<form name="f">
  <input id="q" autofocus>
  <script>$(document).trigger('autofocus_ready');</script>
  <input type="submit" value="Go">
</form>

. للتركيز التلقائيjQuery عن استخدام الحداث الُمخَصصة في مثاٌل حٌيهذا 
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هططذا الحططل مثططالٌي مثططل الحططل الول، إذ يضططبط التركططيز إلى الحقططل الُمحططَدد في أقططرب فرصططة

.ممكنطططة، وذلطططك أثنطططاء تحميطططل بقيطططة نص الصطططفحة لكنطططه ينقطططل تنفيطططذ التسلسطططل المنطقي لتطبيقطططك

.التركططيز على حقططل الدخططال من جسططم الصططفحة إلى ترويسططتها يعتمططد المثططال السططابق على مكتبططة ( )

jQuery لكن مفهطططططوم الحطططططداث الخاصطططططة ليس مقتصطططططًرا على ،jQueryفحسطططططب، فلطططططدى مكتبطططططات 

JavaScript الخرى مثل YUI و Dojoإمكانياٌت مشابهة .

:الخلصة هي

.من المهم ضبط التركيز التلقائي ضبًطا سليًما•

ل أن تطططدع المتصطططفح يضطططبط التركطططيز التلقطططائي عطططبر خاصطططية •  في حقطططلautofocusُيفضطططَ

.الدخال الذي تريد التركيز تلقائًيا عليه إذا كان ذلك ممكًنا

إذا كنَت تريطططططططد حًل للمتصطططططططفحات القديمطططططططة، فاكتشطططططططف أوًل دعم المتصطططططططفح للخاصطططططططية•

autofocusلكي تتأكد أَن السكربت الذي كتبَته سُينَفذ على المتصفحات القديمة فقط .

حطططاول ضطططبط التركطططيز التلقطططائي في أقطططرب فرصطططة ممكنطططة، حطططاول مثًل أن تضطططع سطططكربت•

. بعططد حقططل الدخططال مباشططرًة فططإن لم تسططتطع، فاسططتعمل مكتبططةHTMLالتركططيز في شططيفرة 

JavaScriptص مباشططرًة بعطططد شططيفرة  تطططدعم الحططداث الُمخَصصطططة، وفِعل الحططدث الُمخصططَ

النمطططططططططططططوذج؛ وإن لم يكن ذلطططططططططططططك ممكنًطططططططططططططا، فاعتمطططططططططططططد على حطططططططططططططدٍث مثطططططططططططططل الحطططططططططططططدث

$(document).ready() في مكتبة jQuery.

. لكي يضبط التركيز تحت أّي ظرٍف كانwindow.onloadل تنتظر الحدث •
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عناوين البريد اللكتروني. 3
لفططترٍة تجططاوزت العقططد من الططزمن، احتططوت نمططاذج الططويب على عططِدد قليططٍل من الحقططول، وكططان

:أكثرها شيوًعا

ملحظاتHTMLشيفرة نوع الحقل

يمكن تفعيله أو تعطيله<"checkbox(<input type="checkbox(مربع تأشير 

يمكن تجميعه مع حقول أخرى>"radio button(>input type="radio(زر انتقاء 

ُيظِهر نقًطا بدًل من الحروف المكتوبة<"input type="password>حقل كلمة مرور

-…<select><option>قائمة منسدلة

اختيار ملف>"input type="file<ُمنتقي الملفات »ُيظِهر مربع حوار  »

-<"input type="submit>زر الرسال

typeُيمكن حذف الخاصية <"input type="text>نص عادي

التحططديث إلى HTML5تعمططل جميططع أنططواع الحقططول السططابقة في  ربمططاHTML5«، فلططو أردت   ) «

ة تعططديلت على نمططاذج الططويب عنططدك،DOCTYPEالمسططتند بتغيططير نططوع  )، فلن تحتططاج إلى إجططراء أّيطط

. مع الصدارات التي تسبقهاHTML5والفضل بذلك يعود إلى توافقية 

 أضافت ثلثة عشر نوًعا جديًدا من الحقول، ولسباٍب ستتضح لك بعططد قليططل، لHTML5لكن 

.يوجد سبٌب يمنعك من استعمالها الن

:أول أنواع المدخلت الجديدة مخصٌص لعناوين البريد، ويبدو كما يلي

<form>
  <input type="email">
  <input type="submit" value="Go">
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</form>

أمططا في المتصططفحات الططتي ل تططدعم  «أوشكُت على كتابططة جملططٍة مطلعهططا  :type="email"«...

.لكنطططني تطططداركُت نفسطططي وتطططوقفت لكن مطططا السطططبب؟ لنطططني لسطططُت متأكطططًدا من مطططاذا يعطططني عطططدم دعم

تططدعم جميططع المتصططفحات "type="emailالمتصططفح للحقططل  »، إذ  »type="email"لكنهططا قططد ل ،

؛ لكن سطططترى بعطططد قليطططل بعض المثلطططة عن المعاملطططة الخاصطططة لهطططذا الحقطططل ا لهطططا  )تفعطططل شطططيًئا خاصطططً )

 وسططططيظهر"type="text سططططتعامله على أَنه "type="emailالمتصططططفحات الططططتي ل تتعططططرف على 

.كحقٍل نصٍي عادٍي

ل تسطططعني الكلمطططات للتعبطططير عن مطططدى أهميطططة مطططا سطططبق، لَن في الطططويب مليين النمطططاذج الطططتي

input<تسطططططألك أن تطططططدِخل عنطططططوان بريطططططدك اللكطططططتروني، وجميعهطططططا تسطططططتعمل   type="text"<

ا نصططططًيا، ثم تُططططدِخل فيططططه عنططططوان بريططططدك، وانتهى ثم أتت   الططططتي أضططططافتHTML5.وستشططططاهد مربعًطططط

type="email"فهل سترتبك المتصفحات؟ ل، ُيعاِمل كططل متصططفح على وجططه هططذا الكططوكب القيم ،

. لططذلك تسططتطيع اسططتعمالIE 6، بما في ذلططك "type="text على أنها typeغير المعروفة لخاصية 

type="email"حاًل دون القلق حول دعم المتصفحات .

يططدعم الحقططل  »لكن مططاذا يعططني أَن المتصططفح  »type="email"؟ حسططًنا، قططد يعططني هططذا عططِدة

ة توصططية حططول الواجهططة الرسططومية الططتي تظهططر للمسططتخدمHTML5.أشططياء لم ُتحططِدد مواصططفة   أّيطط

Chrome و Safari.لنططواع المططدخلت الجديططدة ستعرضططه أغلبيططة متصططفحات سطططر المكتب مثططل 

ظ مسطططتخدمو موقعطططك الفطططرق Firefox و Operaو  إلى أن ُيحطططاولوا( كحقطططٍل نصطططّي؛ ولهطططذا لن ُيلِحططط

).إرسال النموذج

…ثم ها قد أتت الهواتف المحمولة
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الكتابطططة تتم بالضطططغط على لوحطططة »ليس للهواتطططف المحمولطططة لوحطططة مفطططاتيح فيزيائيطططة، فكطططل  »

عنططد التركططيز على حقططل من حقططول أحططد (مفاتيح ظاهرة على الشاشة التي ُتعططَرض عنططد الحاجططة لهططا 

).النماذج في صفحة الويب على سبيل المثططال تتعططرف متصططفحات الهواتططف المحمولططة الذكيططة على

، وُتجططططري تعططططديلت ديناميكيططططة على لوحططططةHTML5العديططططد من أنططططواع المططططدخلت الجديططططدة في 

.المفاتيح الظاهرة على الشاشة لكي ُتلئم نوع المدخلت

مثًل، عناوين البريد اللكتروني هي نصوص، صحيح؟ بالطبع، لكنها نوع خاص من النصوص،

ا على رمططز  نظرًيطط )فمثًل يحتططوي كططل عنططوان بريططد إلكططتروني  ) واحططدة على القططل؛.( وعلى نقطططة @(

 وحططاولت الكتابططةiPhoneومن غير المحتمل أن يحتوي على فراغططات؛ لططذا لططو كنَت تسططتعمل هططاتف 

، فسططتظهر لوحططة مفططاتيح تحتططوي على زر مسططافة أصططغر من>"input type="email<في عنصر 

 وسُتخِصص هواتف أندرويد لوحططة مفاتيحهططا. و @المعتاد، بالضافة إلى أزرار مخصصة لمحرَفي 

.بشكٍل مشابه
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:الخلصة ل توجد سلبيات لتحويل جميع الحقطول الططتي ُتمِثل عنططاوين البريططد اللكططتروني إلى

type="email"في الحططال فلن يلحططظ ذلططك أحططٌد إل مسططتخدمي الهواتططف المحمولططة، الططذين أظن .

ا   لكن من سططيلحظ ذلططك سيبتسططم بصططمت ويشططكرك في قلبططه لَنك .أَنهم لن ينتبهططوا لططذلك أيضططً |-:

.سهلت عليه المر قليًل

عناوين الويب. 4
الططططتي ُيسططططّميها مهووسططططو المعططططايير  «عنططططاوين مواقططططع الططططويب  –URLsإل بعض المتحططططذلقين ،«

»– هي نوٌع آخٌر من النص الُمخَصص؛ البنية العامة لعناوين الويب مرتبطةURIs«فأولئك يدعونها 

.بمعططططايير النططططترنت ذات الصططططلة إذا طلب منططططك أحططططدهم كتابططططة عنططططوان لموقططططع ويب في نمططططوذج،
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« وليس /http://www.google.com«فسططططيتوقعون منططططك كتابططططة شططططيٍء مثططططل  «125 Farwood

Road الخططط المائططل مططذكوٌر ثلث مططرات في/»؛ ومن الشائع استخدام الخططط المائططل ( في العنططاوين 

؛ وينتشططر اسططتخدام النقططط Googleعنططوان صططفحة  ا، لكن ُيمَنططع وضططع فراغططات في.) الرئيسططية  أيضططً

«العنوان لدى جميع عناوين الويب لحقة للنطاق مثل  ..com أو » «.org.«

 كحقططٍل نصططّي"type="urlتعططرض أغلبيططة متصططفحات الططويب لسطططح المكتب الحديثططة حقططل 

لوا النمطططوذجعطططادي، لطططذلك لن ُيلحطططظ مسطططتخدمو موقعطططك ذلطططك  . سطططُتعاِملإلى أن يحطططاولوا أن ُيرسطططِ

ا، فل بططأس"type="text كحقططل "type="url الحقططل HTML5المتصططفحات الططتي ل تططدعم   تمامًطط

.من استعمال هذا الحقل في صفحات الويب الحديثة عند الحاجة

حقطططل عنطططوان البريطططدسطططُتعِدل الهواتطططف الذكيطططة من طريقطططة عطططرض لوحطططة المفطططاتيح كمطططا في 

ص لتسططهيل إدخططال عنططاوين الططويب ففياللكططتروني .، لكن لوحططة المفططاتيح في هططذه المططرة سُتخصططَ

ا وسُيسطططتعاض عنطططه بنقططططة وخطططط مائطططل وزر iPhoneهواتطططف  »com.« سطططُيزال زر المسطططافة تمامًططط

«يمكنك الضططغط مطططوًل على زر  ).com للختيططار بين اللحقططات الشططهيرة الخططرى مثططل » «.orgأو «

».net؛ وسُتخِصص هواتف أندرويد لوحة مفاتيحها بشكٍل مشابه. («
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إدخال الرقام. 5
طلب إدخال الرقام أصعب من طلب كتابة عنوان بريد إلكططتروني أو موقططع ويب؛ لَن الرقططام

.معقططدة أكططثر ممططا تظن اخططتر رقمططا مططا بسططرعة ا بين 1- . ؟ ل، ليس½7.» 10 و 1؟ ل، كنت أقصططد رقمًطط

!؟ لماذا تختار الرقام العجيبة؟π.رقًما كسرًيا 

، فمن المحتمطططل أَنك سطططتطلب من رقٍم مطططا »الفكطططرة الطططتي أود إيصطططالها هي أَنك ل تسطططأل عن  »

ا محططَدًدا من الرقططام ضططمن ذلططك المجططال، المسططتخدم إدخططال رقم في مجططال معّين، ول تريططد إل نوعًطط

وقططد تريططد اسططتبعاد العططداد الكسططرية أو العشططرية، أو أن تسططمح بإدخططال الرقططام الططتي تقبططل القسططمة

. بكل هذاHTML5. ستسمح لك 10على 

272|▲

: تخصيص لوحة المفاتيح لتسهيل كتابة عناوين الويب32الشكل 



HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات النماذج 

<input type="number"
       min="0"
       max="10"
       step="2"
       value="6">

يمكنك المتابعة مع  ). إن شئتالمثال الحي(لنتحدث عن الخاصيات السابقة كًل على حدة 

. تعني أَن الحقل يقبل الرقام"type="numberالخاصية •

. ُتحِدد القيمة الدنيا المقبولة لهذا الحقل"min="0الخاصية •

. ُتحِدد القيمة القصوى المقبولة"max="10الخاصية •

 سُتعِرف مططا هي الرقططام المسططموحةmin مجتمعًة مع قيمة الخاصية "step="2الخاصية •

.max وهكذا إلى أن تصل إلى قيمة الخاصية 4 و2 و 0:في المجال 

. ُتحِدد القيمة الفتراضية ُيفتَرض أن تكون هذه الخاصططية مألوفططًة"value="6الخاصية •

ذكططرُت هططذه (لديك، فهي نفس الخاصية التي تستعملها دوًما لتحديد قيم حقول النمططوذج 

 السطططابقة، فل حاجطططة أنHTML مبنيطططة على إصطططدارات HTML5النقططططة هنطططا لكي أذِكرك أَن 

!).تعيد تعلم كل المور التي تعرفها من قبل

.هطططذه هي الشططططيفرة الخاصططططة بحقطططل الرقطططام ابطططِق في ذهنطططك أَن جميطططع الخاصطططيات السطططابقة

.اختيارية فإذا كانت لديك قيمة دنيا للمجال المقبول لكن دون وجود حد أقصططى للرقططام، فيمكنططك

، ويمكنططك عططدم ذكططر1. الخطططوة الفتراضططية هي max وعططدم ضططبط الخاصططية minضططبط خاصططية 

. تسططتطيع إسططناد سلسططلة نصططية1 إل إذا كططانت قيمططة الخطططوة عنططدك مختلفططًة عن stepالخاصططية 

. إن لم تكن هنالك قيمٌة افتراضيٌة، أو بإمكانك حذف الخاصية تماًماvalueفارغة إلى الخاصية 

: للتحكم بهذا الحقلJavaScript ل تقف عند هذا الحد، إذ توِفر لك دوال HTML5لكن 
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.n تزيد قيمة الحقل مقدار input.stepUp(n)الدالة •

.n تنقص من قيمة الحقل مقدار input.stepDown(n)الدالة •

 ُتعيد القيمة الحالية للحقل كعططدد ذي فاصططلٍة عشططريةinput.valueAsNumberالخاصية •

). ُتعيد سلسلًة نصيًة دوًماinput.value(تذَكر أَن الخاصية 

ا ُعَب عليططك تخيططل شططكل هططذا الحقططل؟ حسططًنا، طريقططة عططرض هططذا الحقططل عائططدة تمامًطط هططل صططَ

.لمتصطططفحك، ويطططدعم مختلطططف ُمصطططِنعي المتصطططفحات هطططذا الحقطططل بطرائطططق مختلفطططة ففي الهواتف

ن المتصطططفح من لوحطططة المفطططاتيح  ا سُيحسطططِ –الطططتي يصطططعب فيهطططا كتابطططة المطططدخلت عمومًططط مجطططدًدا–

.لكتابة الرقام
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"type="numberأمطططططا في نسطططططخة سططططططح المكتب من المتصطططططفحات، سطططططيظهر نفس الحقطططططل 

» الططططططذي يملططططططك أسططططططهًما صططططططغيرًة للعلى والسططططططفل تسططططططتطيع الضططططططغط عليهاspinbox«كعنصططططططر 

.لتغيير القيمة

، لطططذلك سطططتكون قيمطططة ذاك الحقطططلstep و max و minتحطططترم المتصطططفحات قيم الخاصطططيات 

ا، فلطططو وصطططلت إلى القيمطططة القصطططوى، فسطططُيعَطل زر السطططهم العلطططوي ولن تسطططتطيع زيطططادة مقبولطططة دومًططط

.الرقم الموجود

وكمططا في بقيططة حقططول الدخططال الططتي شططرحناها سططابًقا في هططذا الفصططل، المتصططفحات الططتي ل

، وسططتظهر القيمططة الفتراضططية في"type="text سططُتعاِمل الحقططل وكأَنه "type="numberتططدعم 

لنهططا ُمخَزنططة في الخاصططية  )، لكن سططيتجاهل المتصططفح الخاصططيات الخططرىvalue(الحقططل النصططي 

JavaScript بنفسططططك، أو قططططد تسططططتعمل مكتبططططة spinbox؛ لكنططططك تسططططتطيع إنشططططاء max و minمثططططل 

 أوًل،تتحقطططططططططق من دعم المتصطططططططططفح لهطططططططططذا الحقلتحتطططططططططوي على هطططططططططذا العنصطططططططططر؛ لكن تطططططططططذَكر أن 

:على سبيل المثال
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if (!Modernizr.inputtypes.number) {

 //  type=numberل يوجد دعم لحقول 
   أخرى //JavaScript أو مكتبة Dojoربما تجِرِب 

}

تحديد الرقام عبر المزلج. 6
ا  مزلًجطط (هنالك آليٌة أخرى لتمثيل المدخلت الرقمية، فمن المحتمل أَنك رأيططك  « »sliderمن (

:قبل ُيشِبه

ا، والشطططططيفرة الخاصطططططة بطططططه شطططططبيهة جطططططًداHTML5يمكنطططططك وضطططططع المطططططزلج في نمطططططاذج   أيضطططططً

:spinboxبحقل 

<input type="range"
       min="0"
       max="10"
       step="2"
       value="6">

أي "type="numberجميططططططططع الخاصططططططططية المتططططططططوفرة مماثلططططططططة لحقططططططططل   )min و max و step

.، ولهطططا نفس المعطططنى الفطططرق الوحيطططد هطططو في واجهطططة السطططتخدام؛ فبطططدًل من وجططود حقطططلvalueو  (

 كمطططزلج، بينمطططا ستعرضطططه"type="rangeلكتابطططة الطططرقم، سطططتعرض المتصطططفحات الحديثطططة الحقطططل 

، لططذا ل يوجططد سططبب يمنعططك من"type="text كحقططل HTML5المتصفحات القديمططة الططتي ل تططدعم 

.البدء باستخدامه مباشرًة
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ُمنتقي التاريخ. 7
Dojo( تططداركت المططر JavaScript حقًل لختيططار التططاريخ، لكن مكتبططات HTML 4لم تتضططمن 

الخططوض في مكتبططةClosure Library و YUI و jQuery UIو  » لكن هططذه الحلططول كططانت تتطلب  » (

JavaScript التي تدعم حقل ُمنتقي التاريخ )date picker.(

؛JavaScript أخيًرا حقًل لنتقاء التاريخ دون الحاجة إلى كتابته يدوًيا عططبر HTML5أضافت 

(وفي الواقططع، أضططفات سططتة حقططول واحططد للتططاريخ  :date وآخططر للشططهر ) (monthوآخططر للسططبوع (

)week وآخططر للططوقت ) (time وآخططر للتططاريخ والططوقت ) (date + timeوآخططر للتططاريخ والططوقت لكن (

).date + time – timezone(دون ذكر المنطقة الزمنية 

 منططذOpera.لكن للسف، هذا الحقل غير مططدعوم من أغلبيططة المتصططفحات إذ يدعمططه متصططفح 

.20 من الصدار Chromeالصدار التاسع و 

:>"input type="date< لحقل Operaهذه هي طريقة عرض متصفح 

وإذا أردت من المسططططططططططططططططططططططتخدم انتقططططططططططططططططططططططاء الططططططططططططططططططططططوقت والتططططططططططططططططططططططاريخ، فهنالططططططططططططططططططططططك حقل

>input type="datetime"<:
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ربمططططا تريططططد إدخططططال تططططاريخ انتهططططاء البطاقططططة (أمططططا لططططو كنت تحتططططاج إلى الشططططهر والسططططنة فقططططط 

، فهنالك حقل  :>"input type="month<)الئتمانية

وإن لم يكن ذلطططك شطططائًعا عطططبر الحقل ا حقطططٌل لنتقطططاء أسطططبوع معّين في السطططنة  –ويتطططوفر أيضطططً –

>input type="week"<:
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:>"input type="time<أخيًرا وليس آخًرا، يمكنك اختيار الوقت عبر الحقل 

ا، لكن كمططططا في حقططططل من المحتمططططل أن تططططدعم المتصططططفحات حقططططول الدخططططال السططططابقة تباًعطططط

type="email"وغططيره، سططُتعَرض هططذه الحقططول كحقططوٍل نصططيٍة بسططيطٍة في المتصططفحات الططتي ل 

. وأخوتطططططططططططططططه يمكنطططططططططططططططك ببسطططططططططططططططاطة أن تسطططططططططططططططتعمل الحقل"type="dateتطططططططططططططططدعم الحقطططططططططططططططل 

>input  type="date"< وأخوتطططططططه لتطططططططوِفر ُمنتقي التطططططططاريخ لمسطططططططتخدمي متصطططططططفَحي Opera

ا هطططططو اسطططططتعمال Chromeو  input<. وتنتظطططططر دعم بقيطططططة المتصطططططفحات أو أن تعتمطططططد حًل عمليًططططط

type="date"<  ا إن كان المتصططفح يططدعم ُمنتقي التططاريخإنثم تكتشف ، ثم تسططتعمل حًل برمجًيطط

مثل   ). أو حًل آخرClosure Library و YUI و jQuery UI و Dojo(لم يكن يدعمه 

<form>
  <input type="date">
</form>
...
<script>
  var i = document.createElement("input");
  i.setAttribute("type", "date");
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  if (i.type == "text") {

ل يوجد دعم لمنتقي التاريخ :( //    
 لنشاء واحد //    Dojo/jQueryUI/YUI/Closureاستخدام مكتبة 

    > ديناميكيلا //inputثم استبدل حقل <

  }
</script>

حقول البحث. 8
حسططططًنا، وظيفططططة هططططذا الحقططططل واضططططحة من اسططططمه، لكن قططططد نحتططططاج إلى شططططرح آليططططة تطبيقه

.في المتصفحات

، فمن الممكن أن يكطططون!Yahoo أو Googleالبحث ل يكطططون فقطططط في محركطططات البحث مثطططل 

،CNNحقل البحث في أّي صفحة وفي أّي موقع؛ فهنالك واحٌد في موقططع أمططازون، وآخططر في موقططع 

ا في أغلبيطططططططة المطططططططدونات لكن مطططططططا هطططططططو الوسطططططططم المسطططططططتخدم لتلطططططططك الحقطططططططول؟ .ويتواجطططططططد أيضطططططططً

>input  type="text"<مثطططططططططل بقيطططططططططة حقطططططططططول النص الموجطططططططططودة في الطططططططططويب لنحطططططططططاول ،.

…تصحيح المر

<form>
  <input name="q" type="search">
  <input type="submit" value="Find">
</form>

input<بتجربططططة حقططططل مططططا رأيططططك   type="search"<ة . في متصططططفحك قططططد ل تلحططططظ أيّطططط

،Mac OS X على نظططام Safariاختلفططات بينططه وبين الحقططل النصططي العططادي؛ لكن إن كنَت تسططتعمل 

:فسيبدو الحقل كما يلي
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!هل لحظت الفرق؟ لططدى حقططل البحث زوايططا مططدورة أعلم أَنك ل تسططتطيع احتططواء نفسططك من

، فسيضططططع"type="search!الفططططرح، لكن انتظططططر، فهنالططططك المزيططططد عنططططدما تبططططدأ الكتابططططة في حقططططل 

» صغير في الجانب اليمن من الحقططل؛ ويططؤدي الضططغط عليططه إلى حططذف محتويططاتx«المتصفح زر 

متصفح  ). في البنية الداخلية، لططه السططلوك السططابق نفسططهSafari، الذي يتشارك مع Chrome(الحقل 

الغططرض من التعططديلت البسططيطة السططابقة هي إعطططاء حقططول البحث شططكًل وسططلوًكا شططبيًها بحقططول

.iTunes المكتبية مثل Mac OS Xالبحث في تطبيقات 

 لحقططل البحث في الموقططع>"input type="search< العنصططر Apple.comيسططتعمل موقططع 

HTML فقط؛ فهططو شططيفرة Mac، لكن ذلك ليس خاًصا بنظام Macلعطائه شكًل مألوًفا لمستخدمي 

أو نظططام تشططغيل أن يعططرض الحقططل بشططكٍل )فحسططب، وبهططذا يسططتطيع كططل متصططفح على كططل منصططة  )

.مشطططابه لعناصطططر الواجهطططة الرسطططومية الخاصطططة بالمنصطططة وكمطططا هطططو الحطططال في بقيطططة أنطططواع الحقطططول،
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؛ فل يوجططد"type="text سططتعاِمله كأَنه "type="searchالمتصفحات التي ل تتعرف على حقل 

. في حقول البحث حاًل"type="searchسبٌب يمنعك من استخدام 

ُمنتقي اللوان. 9
 الططذي يسططمح لططك باختيططار لططوٍن مططا وُيعيططد>"input type="color< حقططل HTML5ُتعططِرف 

Operaالتمثيططل السططت عشططري للططون الُمختططار؛ تططأخرت المتصططفحات في دعم هططذا الحقططل، إذ يدعمططه 

، ومططا زلنططا في انتظططار20 منططذ الصططدار Chrome، و 29 منططذ الصططدار Firefox، و17منططذ الصططدار 

.دعم بقية المتصفحات له يندمج هذا الحقل جيًدا مع منتقي اللوان الموجططود في نظططاَمّي وينططدوز

RGB.، أما في ليُنكس فهو يعرض ُمنتقي ألوان أساسي وهو ُيعيططد قيمططة سططت عشططرية للططون Macو 

).جِرب ُمنتقي اللوان في متصفحك( CSSالذي يمكن استخدامه في أي مكان يقبل ألوان 
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التحقق من صحة مدخلت المستخدم. 10
IEFirefoxSafariChromeOperaiPhoneAndroid

10+4.0+5.0+10+9.0+4.1+4.0+

تحدثت في هذا الفصل عن عدٍد من حقططول الدخططال الجديططدة وبعض المططيزات المحدثططة مثططل

التركيز التلقائي لحقٍل من حقول النموذج، لكنني لم أذكر ما أعتبره أهم جططزء من النمططاذج الحديثططة

. التحقق التلقائي من صحة مدخلت المستخدم خذ على سبيل المثال مشكلًة شائعًةHTML5في  :
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ا من مططدخلت المسططتخدم هي إدخططال عنططوان بريططد إلكططتروني في نمططوذج ويب؛ ربمططا سططتجري تحقًقطط

ا بتحقططٍق من جهططة الخططادوم عططبر JavaScriptمن طططرف العميططل عططبر   أو أًياPython أو PHP، متبوعًطط

 بططديًلHTML5.كانت لغة البرمجططة الططتي تسططتعملها لن ُيشططِكل التحقططق من مططدخلت المسططتخدم عططبر 

JavaScriptعن التحقطططططق من جهطططططة الخطططططادوم، لكن من المطططططرجح أن تكطططططون بطططططديًل عن سطططططكربتات 

.التي تستعملها

:JavaScriptهنالك مشكلتين كبيرتين في التحقق من البريد اللكتروني عبر 

حطططططططوالي .1 ا ُيعِطلطططططططون 10(عطططططططدٌد كبططططططططيٌر جططططططططًدا من زوار موقعططططططططك  ) تقريبًطططططططط %JavaScript

في متصفحهم

ستفشل في التحقق من صحة البريد اللكتروني تحقًقا سليًما.2

.أنا آسف لقطول هططذا، لكنططك ستفشططل في ذلططك فعمليططة تحديططد فيمططا إذا كططانت سلسطلة نصططية مططا

مططدى. فكلمططا أمعنت النظططر في المططر، لوجططدت معقططدٌة بشططكٍل ل ُيصططَدقهي عنططوان بريططد إلكططتروني 

؟ أليس من السططهل إلقططاء ذاك الِحمططل والصططداعمعقططٌد جططًدا جططًدا. هططل ذكططرُت لتططوي أَن المططر تعقيططده

الناتج عنه على عاتق المتصفح؟

، إل أَن إمكانيططة التحقططق من حقططولOpera 10لقطططة الشاشططة السططابقة مططأخوذة من متصططفح 

. كل ما عليك فعله مشابهةٌ  آليةChrome 10 و Firefox 4ولدى .»  9النماذج متوافرة منذ الصدار 

( وعندما يحاول المستخدم إرسططال "email" إلى typeضبط الخاصية هو  .submitنمططوذج فيططه (

، فسيتحقق المتصفح تلقائًيا من عنوان البريططد اللكططتروني حططتى>"input type="email<حقل 
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. معَطلًة في المتصفحJavaScriptلو كانت 

ا من عنطططططططططططططططاوين الطططططططططططططططويب الُمدَخلطططططططططططططططة في حقطططططططططططططططولHTML5تطططططططططططططططوِفر  ا تحققًططططططططططططططط  أيضطططططططططططططططً

>input type="url"< والرقطططام المدخلطططة في حقطططول ،>input type="number"<؛ سطططتؤخذ

 بالحسبان عنططد التحقططق من الرقططام، فلن تسططمح لططك المتصططفحات بإرسططالmax و minقيم الخاصية 

.النموذج إذا أدخلَت رقًما كبيًرا أكبر من الحد القصى

؛ إذ تكطططون مفَعلطططةHTML5ل حاجطططة إلى وضطططع شطططيفرات لتفعيطططل التحقطططق من المطططدخلت في 

.novalidateافتراضًيا، إل أَنك تستطيع تعطيلها عبر وضع الخاصية 

<form novalidate>
  <input type="email" id="addr">
  <input type="submit" value="Subscribe">
</form>

الحقول المطلوبة. 11
IEFirefoxSafariChromeOperaiPhoneAndroid

10+4.0+5.0+10+9.0+4.1+4.0+

 ليس محدوًدا بنوع الحقل، إذ تستطيع أيًضا أنHTML5التحقق من مدخلت المستخدم في 

؛ يجب توفير قيم للحقول المطلوبة قبل أن ترِسل النموذج مطلوبة .ُتشير إلى أَن بعض الحقول  « »

:شيفرة الحقول المطلوبة بسيطٌة جًدا
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<form>
  <input id="q" required>
  <input type="submit" value="Search">
</form>

. في متصفحك>input required<يمكنك تجربة حقل 

ر بعض المتصطططفحات الشطططكل الفتراضطططي للحقطططول المطلوبطططة وإذا حطططاول المسطططتخدم .قطططد ُتغّيططط

إرسططال النمططوذج دون تعبئططة الحقططل المطلططوب، فسططيظهر إشططعاٌر يخططبر المسططتخدم أَن من الضططروري

الصورة التية من متصفح  ):Chrome(إدخال قيمة في الحقل وعدم تركه فارًغا 

مصادر إضافية. 12
:المواصفات والمعايير

>input<أنواع •

>input placeholder<خاصية •

>input autofocus<خاصية •

>form novalidate<خاصية •

>input required<خاصية •
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:JavaScriptمكتبات 

•Modernizr مكتبة لكتشاف دعم ،HTML5

:مقالت مفيدة

•Forward Thinking Form Validation

•Mozilla Developer Center: Forms in HTML5

•HTML5 Forms in Mozilla Firefox

•HTML5 Form Validation
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 وبعضططها مجططرُد حاويططٍة لواجهططٍةهيكلٌي تماًما، بعضططها HTML5 عنصططر في 100هنالك أكططثر من 

، تجططادل كططاتبو المعططايير حططول العناصططر الططتي يجب تضططمينها في اللغططة،HTMLتاريخ .برمجية وعبر 

؟ مطططططاذا عن عنصر>person<؟ أو عنصطططططر >figure< على عنصطططططر HTMLفهطططططل يجب أن تحتطططططوي 

>rant<َذت القططططرارات، وُكِتَبت المعططططايير، وطططططَور المطططططورون تطبيقططططاتهم، وأضططططاف صططططانعو ؟ ُاتخِطططط

.المتصفحات الميزات لمتصفحاتهم، وُدِفَعت عجلة تطوير الويب إلى المام

. لن تستطيع إرضاء الجميع، إذ ل يسططتطيع أّي معيططاٍر فعططل هططذا لم تصططلHTMLمن المؤَكد أَن 

HTML5 في >person<بعض الفكطططار المقترحطططة إلى المسطططتوى المطلطططوب، فمثًل، ل يوجطططد عنصطططر 

 إلى صططفحات>person<)؛ ل يوجد شططيٌء يمنعططك من إضططافة عنصططر >rant<(وكذلك المر لعنصر 

،لن تعمل بشططكٍل متماثططل في جميططع المتصططفحات، ولن تكون سليمًة بنيوًياالويب التي تكتبها، لكنها 

. المستقبلية إن أضافتها لحًقاHTMLوقد تتعارض مع معايير 

حسًنا، إن لم يكن الحل كامًنا في إنشططاء عناصططر جديططدة، فمططاذا على مطططِور الططويب الططذي يحب

.HTMLاتباع القواعد الهيكليططة أن يفعططل؟ كططانت هنالططك محططاولٌت لتوسططعة الصططدارات القديمططة من 

. خيططاٌر آخططرHTML في rel و class، التي تسططتعمل الخاصططيتين microformatsأشهر طريقة هي 

. أيًضاHTMLُصِدَرت لحًقا إلى  لكنها XHTML، التي ُصِمَمت لتعمل في RDFaهو 

ا لتحقيططقRDFa و Microformatsلططدى  ا تمامًطط ا مختلًفطط . نقططاُط قططوٍة وضططعف إذ تأخططذان طريًقطط

:الهططدف نفسططه توسططعة صططفحات الططويب بإضططافة ُبططنى هيكليططة جديططدة ل ُتمِثل جططزًءا من أسططاس لغططة

HTMLل أنوي أن أقلب هذا الفصل إلى حرٍب بين الصيغ؛ وإنما أريد أن ُأرِكز على خياٍر ثططالٍث ططِوَر .

ِمَم لينططدمج جيططًدا مططع RDFa و microformatsبعططد تعلم الططدروس من  البيانططاتHTML5، وصططُ « إنططه  :

(الوصفية  «microdata.(
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ما هي البيانات الوصفية؟. 1
:كل كلمة في الجملة التية مهمة، لذا انتبه جيًدا إليها

القيمططة آتيططٌةDOMتوِصف البيانططات الوصططفية شططجرَة  السططم » بثنائيططاٍت على شططكل  / »

.من أنواع اصطلحاٍت ُمخَصصة

.حسططًنا، مططاذا تعططني الجملططة السططابقة العجيبططة؟ لنبططدأ من نهايتهططا إلى بططدايتها تتمحططور البيانططات

أنواع الصطلحات المخصصة microdata(الوصفية  ( حول  « » (custom vocabulariesتخّيل .(

»قسم. هي نططوٌع وحيططٌد من الصطططلحات وهططذا النططوع يسططتطيع تمثيططل HTML5أَن جميططع عناصططر  »

)section مقالة ( أو  « » (article(حططدث شططخص أو  ».، لكنه ل يسططتطيع تضططمين عناصططر لتمثيططل  » « »

شخص في صفحة الويب، فعليك تعريف نوع اصطلحاٍت خططاص بططك تسططمح .فإذا أردت تمثيل  « »

) بطططططذلك، إذ يسطططططتطيع أّي شطططططخٍص أن ُيعطططططِرف اصططططططلحاتmicrodata(لطططططك البيانطططططات الوصطططططفية 

microdata خاصة به ويبدأ بتضمين خاصياته )propertiesفي صفحات الويب التي يطورها . (

النقططططططة الثانيطططططة الطططططتي عليطططططك أن تعرفهطططططا عن البيانطططططات الوصطططططفية أَنه تعمطططططل وفطططططق ثنائيطططططات

القيمة فكل نوع اصطلحات ُيعِرف مجموعًة من الخاصيات التي لها أسماٌء معّينة على .السم .« / »

. ولتضططمينimage و name» خاصططياٍت مثططل person«سبيل المثال، قد يتضمن نوع الصطلحات 

) في صططططفحة الططططويب، عليططططك وضططططع اسططططمmicrodata(خاصططططية من خاصططططيات البيانططططات الوصططططفية 

.الخاصططية في مكططاٍن معّين واعتمططاًدا على العنصططر الططذي تضططع فيططه خاصططيتك، هنالططك قواعططد حططول

سنأتي على ذكرها في القسم التالي ).كيفية استخلص قيمة الخاصية  )

بالضططططافة إلى الخاصططططيات الططططتي لهططططا أسططططماء، تعتمططططد البيانططططات الوصططططفية كثططططيًرا على مفهططططوم

(المجال  « »scopeأبسط طريقة تستطيع تخّيل المجالت في البيانططات الوصططفية هي أن تتخيططل .(
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البن بين عناصطططر  الب »علقطططة  - »DOM العنصطططر .>html< يحتطططوي عطططادًة على عنصطططرين :>head<

 يحتوي عادًة على عِدة أبناء وقططد يحتططوي كططٌل منهططا على أبنططاء خاصططة>body<. العنصر >body<و 

 موجططوٍد>hgroup< موجططوٍد ضططمن عنصططر >h1<.بططه فمثًل قططد تحتططوي صططفحة الططويب على عنصططر 

>td<. وقططد يحتططوي جططدوٌل مططا على خليططة >body< الموجود داخل عنصر >header<داخل عنصر 

الططططذي يتفططططّرع من >table< الموجططططود ضططططمن >tr<موجططططودة ضططططمن   )>body<ُتعيططططد البيانططططات .(

جميططع الخاصططياتDOMالوصططفية اسططتخدام هططذه البنيططة الهيكليططة لشططجرة  « لتوفططير طريقططة لقططول 

».ضمن هططذا العنصططر مططأخوذٌة من نططوع الصطططلحات الُمحططَدد وهططذا يسططمح لططك باسططتخدام أكططثر من

ا أن تضططع .نططوع من أنططواع الصطططلحات في البيانططات الوصططفية في الصططفحة نفسططها تسططتطيع أيضططً

ا من أنططواع اصطططلحات البيانططات الوصططفية ضططمن نططوٍع آخططر، وذلططك عططبر إعططادة اسططتخدام البنيططة نوًعطط

سأريك عِدة أمثلة عن تداخل أنواع الصطلحات في هذا الفصلDOMالهيكلية لشجرة   .( )

.، لكن دعططني أسططتفيض قليًل فيططه مهمططة البيانططات الوصططفيةDOMتحططدثُت سططابًقا عن موضططوع 

.هي إضططافُة مزيططٍد من الهيكليططة إلى البيانططات الظططاهرة في صطفحة الطويب ليس الغططرض من البيانططات

. وتعتمططد عليهططا وكمططاHTMLالوصفية أن تكون صيغُة بياناٍت تعمُل بمفردها، وإنمططا هي مكِملططٌة للغططة 

HTMLسططترى في القسططم التططالي، تعمططل البيانططات الوصططفية بأفضططل صططورة ممكنططة عنططدما تسططتعمل 

 غططير كافيططة للتعبططير عن كططل مططا نريططده، لططذلك أتت البيانططاتHTMLاسططتعماًل سطليًما، لكن اصطططلحات 

نى الهيكليططة للبيانططات الموجططودة في شططجرة microdata(الوصططفية  .DOM) للتحكم الططدقيق في الُبطط

، فربمططا عليططك أن تططتراجعDOMإذا كططانت البيانططات الططتي تحططاول توصططيفها غططير موجططودٍة في شططجرة 

.وتعيد التفكير فيما إذا كانت البيانات الوصفية هي الحل الصحيح لمشكلتك
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ف البيانططات الوصططفية شططجرة  توصططِ  بثنائيططاٍتDOM«هططل أصططبحت هططذه الجملططة واضططحًة الن؟ 

القيمة آتيٌة من أنواع اصطططلحاٍت ُمخَصصططة أرجططو ذلططك، وسططنرى تطبيقططاٍت السم ».على شكل  « / »

.عمليًة عليها في بقية هذا الفصل

النموذج الهيكلي للبيانات الوصفية. 2
. تحتططاج أوًل إلى مجططال أسططماءتعريف نوع اصطططلحات البيانططات الوصططفية الخططاص بططك سططهٌل

)namespace الططذي هططو رابططط (URL رابططط .URLلمجططال السططماء يمكن أن ُيشططير إلى صططفحة ويب 

شطخص مططا إذا ».موجودة، لكن هذا ليس ضرورًيا لنقل أنني أريد إنشاء نوع اصطلحات لوصططف  » .

http://schema.org/Person التي URL فسأسطططتعمل رابطططط schema.orgكنُت أملطططك النططططاق 

:كمجال أسماٍء لنوع اصطلحات البيانات الوصفية هذه طريقٌة سططهلة لنشططاء ُمعططِرف فريططد عططالمي .

. في نطاٍق تملكهURLاختر رابط 

:سأحتاج إلى تعريف بعض الخاصيات في نوع الصطلحات، لنبدأ بثلث خاصيات أساسية

•nameاسمك الكامل  ( )

•imageرابٌط لصورٍة لك  ( )

•url رابٌط لموقٍع يتعلق بك، مثل مدونتك أو حسابك على  )Google+(

.، وبعضطططها الخطططر مجطططرد نص بسطططيط وترُبطططط كطططُلURLبعض الخاصطططيات السطططابقة هي روابطططط 

واحدٍة منها نفسها بنوٍع معّين من الشيفرات، وحتى قبل أن تبدأ بالتفكير عن البيانات الوصططفية أو

«الصطلحات أو إلى ما هنالك تخّيل أَن لديك صططفحة لحسططاب المسططتخدم أو صططفحة  …About،«

ربمططططا في عنصططططر  )، أمططططا صططططورتك ففي عنصر>h1<(من المحتمططططل أَنك ستضططططع اسططططمك كترويسططططة 

>img< ة روابططط  مرتبطططة بططك في عناصرURL ذلططك لَنك تريططد أن يراهططا زوار صططفحتك، وستضططع أيّطط
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>a<ا أَن كامطططل معلوماتطططك . ذلطططك لَنك تريطططد أن يتمكن زوار صطططفحتك من النقطططر عليهطططا ولنقطططل أيضطططً

: لفصلها عن بقية محتويات الصفحة إًذا>section<الشخصية موجودٌة في عنصر  .

<section>
  <h1>Mark Pilgrim</h1>
  <p><img src="http://www.example.com/photo.jpg" alt="[me 
smiling]"></p>
  <p><a href="http://diveintomark.org/">weblog</a></p>
</section>

القيمطططة ُيعطططَرف اسطططم السطططم ».النمطططوذج الهيكلي للبيانطططات الوصطططفية هطططو ثنائيطططات على شطططكل  / »

مثططل  ا ضططمن عنصططرurl أو image أو name(الخاصية التي تتبع لبيانططات الوصططفية  ) في مثالنططا دومًطط

HTML ثم تؤخططذ قيمططة تلططك الخاصططية من شططجرة .DOM للعنصططر ولغلبيططة عناصططر .HTMLتكططون ،

.قيمة الخاصية هي المحتوى النصي للعنصر، لكن هنالك عدٌد ل بأس به من الستثناءات

القيمةالعنصر

>meta< الخاصيةcontent

>audio<

srcالخاصية 

>embed<

>iframe<

>img<

>source<

>video<

>a<

hrefالخاصية  >area<

>link<

>object< الخاصيةdata
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>time< الخاصيةdatetime

المحتوى النصيجميع العناصر الخرى

»إضطططافة البيانطططات الوصطططفية إلى صطططفحتك هي مسطططألة إضطططافة بعض الخاصطططية إلى عناصطططر »

HTML،التي لديك أول شيء عليك فعلططه هططو التصططريح عن نططوع الصطططلحات الططذي ستسططتخدمه .

ا فعلططه هططو التصططريح عن مجططالitemtypeوذلك عبر الخاصية  ، أما الشيء الثاني الططذي عليططك دائمًطط

)scope نوع الصطلحات، وذلك عططبر الخاصططية (itemscopeجميططع البيانططات الططتي نريططد هيكلتهططا .

itemtype، لططططططططذا سطططططططُنعِرف الخاصططططططططيتين >section<في المثطططططططال التي موجطططططططودٌة في عنصطططططططر 

.>section< في العنصر itemscopeو 

  <section itemscope itemtype="http://schema.org/Person">

، وهططو موجططوٌد ضططمن عنصر>section<اسططمك هططو أول المعلومططات الموجططودة ضططمن عنصططر 

>h1< وعنصر ،>h1< النموذج الهيكلي للبيانات الوصططفية في  ل يملك أّي معنى خاص فيHTML5،

جميطططع العناصطططر الخطططرى حيث تكطططون قيمطططة الخاصطططية هي المحتطططوى »لطططذلك سُيصطططَنف تحت بنطططد  »

سيعمل ما سططبق بشططكٍل مماثططل إن كططان اسططمك موجططوًدا ضططمن عنصر (النصي الموجود ضمن العنصر 

>p< أو >div< أو >span<.(

  <h1 itemprop="name">Mark Pilgrim</h1>

هطططططططططذه هي خاصطططططططططية  «السططططططططططر السطططططططططابق يقطططططططططول بالعربيطططططططططة  :nameلنطططططططططوع الصططططططططططلحات 

http://schema.org/Person  وقيمة تلك الخاصية هي ،Mark Pilgrim.«
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ا URL، التي من المفترض أن تكون رابط imageالخاصية التالية هي خاصية  للنمططوذج، ووفقًطط

قيمة خاصططية البيانططات الوصططفية الموجططودة في العنصططرHTML5للبيانات الوصفية في الهيكلي   ،« »

>img< هي قيمة الخاصية src لكن لحظ أَن رابط ،URLلصورتك الشخصية موجوٌد في خاصططية 

>img src< فكل ما علينا فعله هو التصريح أَن العنصر ،>img< ُيمِثل خاصية image.

  <p><img itemprop="image"
          src="http://www.example.com/photo.jpg"
          alt="[me smiling]"></p>

هططططططططططططذه هي قيمططططططططططططة خاصططططططططططططية  «السطططططططططططططر السططططططططططططابق يقططططططططططططول بالعربيططططططططططططة  :imageلنططططططططططططوع 

، وقيمططططططططططططططططططططططة تلططططططططططططططططططططططك الخاصططططططططططططططططططططططية هيhttp://schema.org/Personالصطططططططططططططططططططططططلحات 

http://www.example.com/photo.jpg.«

ا URL هي رابططط urlفي النهايططة، الخاصططية  ا، ووفقًطط للنمططوذج الهيكلي للبيانططات الوصططفية أيضططً

قيمططة خاصططية البيانططات الوصططفية الموجططودة في العنصططر HTML5في   ،« »>a<هي قيمططة الخاصططية 

hrefوهذا يتوافق توافًقا مثالًيا مع الشيفرة الموجودة عندك؛ فكل مططا تحتططاج لططه هططو أن تقططول أَن ،

:url الموجود مسبًقا ُيمِثل الخاصية >a<عنصر 

  <a itemprop="url" href="http://diveintomark.org/">dive into 
mark</a>

هططططططذه هي قيمططططططة خاصططططططية  «السطططططططر السططططططابق يقططططططول بالعربيططططططة  :urlلنططططططوع الصطططططططلحات 

http://schema.org/Person وقيمة الخاصية هي ،http://diveintomark.org/.«

.إذا كانت شيفراتك مختلفًة قليًل فلن ُتشِكل لك مشكلًة بكططل تأكيططد يمكنططك إضططافة خاصططيات

، حططتى الشططيفرات من القططرن العشططرينHTMLالبيانات الوصفية وقيمتها إلى أّي شيفرة من شيفرات 
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.الططتي كططانت تسططتعمل الجططداول لنشططاء تخطيططط الصططفحة وبغض النظططر عن أنططني ل أنصططحك بتاتًططا

بكتابططة مثططل هططذه الشططيفرات، لكنهططا للسططف مططا تططزال شططائعًة، ومططا يططزال بإمكاننططا إضططافة خاصططيات

.البيانات الوصفية إليها

<TABLE>
  <TR><TD>Name<TD>Mark Pilgrim
  <TR><TD>Link<TD>
    <A href=# 
onclick=goExternalLink()>http://diveintomark.org/</A>
</TABLE>

 في خليطططة الجطططدول الطططتي تحتطططوي على السطططم لنشطططاء الخاصطططيةitempropأضطططف خاصطططية 

name النموذج الهيكلي للبيانات الوصفية في . خليا الجدول ل تملك أّي معنى خاص فيHTML5،

.لذلك ستكون قيمة الخاصية هي المحتوى النصي الموجود ضمن الخلية

  <TR><TD>Name<TD itemprop="name">Mark Pilgrim

 اسططتعماًل>a< أصططعب بقليططل، إذ ل تسططتعمل الشططيفرة السططابقة العنصططر urlإضططافة الخاصططية 

JavaScript، فستسطططططتعمل hrefسطططططليًما، فبطططططدًل من وضطططططع رابطططططط للصطططططفحة الهطططططدف في خاصطططططية 

غير معروضة هنا التي تستخلص رابط onclickوالخاصية  ) لستدعاء دالة  )URLثم تنتقل إليه .

ولكي ُتصططاب بالغثيططان، لنقططل أَن تلططك الدالططة سططتفتح الرابططط في نافططذة منبثقططة صططغيرة دون شططريط

.تمرير ألم يكن الويب مسلًيا في القرن الماضي؟

على أّية حال، ما يزال متوجًبا عليططك إضططافة خاصططية البيانططات الوصططفية، لكن عليططك أن تكططون

،href إذ أَن الرابططط الهططدف ليس موجطوًدا في خاصططية >a<. ل يمكنك استخدام عنصر مبدًعا قليًل

في العنصطططر  ، ابحث عن قيمطططة>a<«ول توجطططد طريقطططٌة تسطططتطيع فيهطططا تجطططاوز القاعطططدة الطططتي تقططول 
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»، لكنططك تسططتطيع إضططافة عنصططر ليحتططوي الفوضططى السططابقة،hrefخاصططية البيانططات الوصططفية في 

. إليهurlوُتضيف الخاصية 

<TABLE itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
  <TR><TD>Name<TD>Mark Pilgrim
  <TR><TD>Link<TD>
    <span itemprop="url">
      <A href=# 
onclick=goExternalLink()>http://diveintomark.org/</A>
    </span>
</TABLE>

، فسُتسططتعَمل القاعططدة الفتراضططية>span<ولعططدم وجططود قاعططدة خاصططة تنطبططق على العنصططر 

المحتطططوى النصطططي ل يعطططني »قيمطططة الخاصطططية هي المحتطططوى النصطططي الموجطططود ضطططمن العنصطططر  » .« »

كططالتي تحصططل عليهططا عططبر خاصططية  (جميططع الشططيفرات داخططل العنصططر  « »innerHTML في DOMعلى 

النص فقططط وفي هططذه الحالططة يكططون المحتططوى النصططي لعنصططر  ، وإنمططا تعططني  ».سططبيل المثططال » (>a<

./http://diveintomark.org هو >span<الموجود ضمن العنصر 

.الخلصة يمكنك إضافة خاصية البيانات الوصفية إلى أي شيفرة وإذا كنَت تستعمل  :HTML

HTMLبشططكٍل صططحيح، فسططتجد أَن إضططافة البيانططات الوصططفية أسططهل وأيسططر فيمططا لططو كططانت شططيفرة 

.مشوهًة، لكنك تستطيع إضافة البيانات الوصفية إليها على أّية حال

توصيف الشخاص. 3
ا، فهنالططك اصطططلحات للبيانططات الوصططفية بالمناسبة، لم أخترع المثلة السابقة من عنططدي تمامًطط

.لتوصيف المعلومات الخاصة بالشخاص، ومن السهل فعل ذلك لنلقي نظرًة أقرب .

»،About«أسططهل طريقططة لططدمج البيانططات الوصططفية في موقعططك الشخصططي تكططون في صططفحة 
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» لططططديك، أليس كططططذلك؟ إن لم تكن لططططديك صططططفحة، فيمكنططططكAbout«من المططططرجح وجططططود صططططفحة 

. التية ببعض البنى الهيكليةAboutالمتابعة معي في توسعة صفحة 

:لننظر أوًل إلى الشيفرة المصدرية، قبل إضافة أّية خاصيات لها علقة بالبيانات الوصفية

<section>
  <img width="204" height="250"
       src="http://diveintohtml5.org/examples/2000_05_mark.jpg"
       alt="[Mark Pilgrim, circa 2000]">

  <h1>Contact Information</h1>
  <dl>
    <dt>Name</dt>
    <dd>Mark Pilgrim</dd>

    <dt>Position</dt>
    <dd>Developer advocate for Google, Inc.</dd>
  
    <dt>Mailing address</dt>
    <dd>
      100 Main Street<br>
      Anytown, PA 19999<br>
      USA
    </dd>
  </dl>
  <h1>My Digital Footprints</h1>
  <ul>
    <li><a href="http://diveintomark.org/">weblog</a></li>
    <li><a href="http://www.google.com/profiles/pilgrim">Google
profile</a></li>
    <li><a 
href="http://www.reddit.com/user/MarkPilgrim">Reddit.com 
profile</a></li>
    <li><a 
href="http://www.twitter.com/diveintomark">Twitter</a></li>
  </ul>
</section>
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ا هططو التصططريح عن نططوع الصطططلحات الططذي ستسططتعمله، ومجططال أول شططيء عليططك فعلططه دائمًطط

)scope الخاصططيات الططتي تريططد إضططافتها يمكنططك القيططام بططذلك عططبر إضططافة خاصططيَتي . (itemtype

 إلى العنصر الب الذي يحتوي على بقية العناصر التي تريد توصططيف البيانططات فيهططا،itemscopeو 

.>section<وهو في حالتنا العنصر 

<section itemscope itemtype="http://schema.org/Person">

يمكنططططططططك الن البططططططططدء بتعريططططططططف خاصططططططططيات البيانططططططططات الوصططططططططفية من نططططططططوع الصطططططططططلحات

http://schema.org/Personلكن مطططا هي هطططذه الخاصطططيات؟ كمطططا هطططو واضطططح، تسطططتطيع رؤيطططة ،

. في متصططفحك ل تتطلبhttp://schema.org/Personكامططل قائمططة الخاصططيات بزيططارة الصططفحة 

مواصطططفة البيانطططات الوصطططفية أن توضطططع قائمطططة الخاصطططيات في تلطططك الصطططفحة، لكنطططني أرى أَن ذلطططك

.مستحسن فلو أردت مثًل أن تجعل المطورين يستعملون نوع اصطلحات البيانات الوصفية الذي

.أنشططططأته، فسططططتحتاج إلى توثيقططططه ول يوجططططد مكططططاٌن أفضططططل لوضططططع التوثيططططق فيططططه من رابططططط نططططوع

الصطلحات نفسه، أليس كذلك؟

الشرحالخاصية

nameالسم

additionalNameالسم الضافي، قد يكون السم الوسط أو اللقب

imageرابٌط لصورٍة له

jobTitle مثًل، مدير مالي [الُمسَمى الوظيفي  )Financial Manager([

url رابطURLلصفحة ويب، مثل الصفحة الرئيسية لمدونة ذاك الشخص 

affiliationأن يكون مثًل موظًفا أو طالًبا فيها )المنظمة التي يرتبط بها هذا الشخص  )
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addressالعنوان الفيزيائي للشخص يمكن أن يحتوي على خاصيات أخرى مثل.

streetAddressو addressLocality و addressRegion و postalCode

addressCountryو 

knowsعلقة اجتماعية بين الشخص الموصوف وشخٍص آخر

،>img<» السابقة هي صورٌة موضططوعٌة ضططمن عنصططر About«أول شيء نصادفه في صفحة 

ولكي ُنصِرح أَن الصطورة الموجطودة هي صطورة الشطخص الموصططوف، فكططل مططا نحتططاج لطه هطو إضططافة

itemprop="image" إلى عنصر >img<.

  <img itemprop="image" width="204" height="250"      
src="http://diveinto.html5doctor.com/examples/2000_05_mark.jpg"
      alt="[Mark Pilgrim, circa 2000]">

، وإذا كنَت تتذكر منsrcأين هي قيمة خاصية البيانات الوصفية؟ إنها موجودٌة في خاصية 

قيمطططة خاصطططية البيانطططات الوصطططفية في عنصرHTML5النمطططوذج الهيكلي للبيانطططات الوصطططفية في   ،« »

>img< هي محتططوى الخاصططية src ولكططل عنصططر .>img< خاصططية srcوإل فلن ُتعططَرض الصططورة  – –

ا، أتطططططرى؟ إذا كنت تكتب URL تحتطططططوي على رابطططططط srcوخاصطططططية   بشطططططكٍل صطططططحيح،HTML دائمًططططط

.فاستعمال البيانات الوصفية سهٌل جًدا

 ليس موجططوًدا لوحططده في الصططفحة، فهططو عنصططر ابن للعنصر>img<علوًة على ذلططك، العنصططر 

>section< الططذي عَرفنطططاه مططع الخاصططية ،itemscopeُتعيطططد البيانطططات الوصططفية اسططتعمال علقطططة .

البن بين العناصططر في الصططفحة لتعريططف مجططال  (الب « - »scopeخاصططيات البيانططات الوصططفية أي . (

العنصططر  «أننططا نقططول بالعربيططة  :>section<ة خاصططيات للبيانططات الوصططفية الططتي ا، وأّيطط  ُيمِثل شخصططً

». هي خاصطططياٌت تابعطططٌة لطططذاك الشطططخص>section<تجطططدها في العناصطططر الطططتي تكطططون ابنًطططا للعنصطططر 
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itemprop هططو الفاعططل في الجملططة، والخاصططية >section<يمكنططك تخيططل المططر على أَن العنصططر 

ِوَر صطططططُ وهططططو ُيشطططططِبه  «تمِثل الفعطططططل  : ، وقيمطططططة خاصططططية البيانطططططات الوصططططفية هي المفعططططول به( ») في

.في الجملة

من  ]>"..."=section itemscope itemtype<[هذا الشخص 

من  ]>"img itemprop="image<[ُصِوَر في 

http://diveintohtml5.org/examples/2000_05_mark.jpgالصورة 

]>img src<[من خاصية 

الفاعططططططل مططططططرًة واحططططططدًة فقططططططط، وذلططططططك بوضططططططع الخاصططططططيتين  »يجب تعريططططططف  »itemscope

الفعطططططططططططل فُيعطططططططططططَرف بوضطططططططططططع الخاصطططططططططططية>section< في عنصطططططططططططر itemtypeو  » الب أمطططططططططططا  » .

itemprop="image" في عنصر >img<،ة شطيفرات خاصططة المفعططول بططه فل يحتططاج إلى أيّطط » أمططا  » .

.src في خاصية >img< يقول أَن قيمة خاصية البيانات الوصفية في عنصر النموذج الهيكليلَن 

.>dl< وبدايططة قائمططة >h1<سططننتقل الن إلى القسططم التططالي من الشططيفرة، سنشططاهد ترويسططة 

، فل حاجططة إلى>dl< و >h1<ليس من الضروري إضافة خاصططيات البيانططات الوصططفية إلى عنصططَري 

. الغططططرض منHTMLوضططططع خاصططططية من خاصططططيات البيانططططات الوصططططفية في كططططل عنصططططر من عناصططططر 

توصطططيف البيانطططات وليس الشطططيفرات أو الترويسطططات الطططتي تحيطططط بهطططا .البيانطططات الوصطططفية هطططو  « »

 الططذي يحتططوي>dt<. ل تحتوي على قيمة، فهي مجرد ترويسة وكذلك المططر لعنصططر >h1<ترويسة 

( التي ل تمثل خاصية، وإنما لفتة Name«على السلسلة النصية  «labelفقط . (
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  <h1>Contact Information</h1>
  <dl>
    <dt>Name</dt>
    <dd>Mark Pilgrim</dd>

، وهنالططططك سططططنحتاج إلى وضططططع خاصططططية>dd<أين توجططططد المعلومططططات الحقيقيططططة؟ في عنصططططر 

itemprop لكن أّي خاصططية منهططا؟ إنهططا خاصططية ،nameوأين قيمططة الخاصططية؟ هي النص الموجططود ،

النمططوذج الهيكلي للبيانططات، لكن أل نحتاج إلى وضع القيمة في شيفرة خاصططة؟ >dd<ضمن العنصر 

، وستكون قيمططة الخاصططية هي>dd< يقول ل، فل يوجد معنًى خاص لعناصر HTML5الوصفية في 

.النص الموجود ضمن العنصر

    <dd itemprop="name">Mark Pilgrim</dd>

اسططططم هططططذا الشططططخص هططططو  Mark«كيططططف نسططططتطيع التعبططططير عمططططا سططططبق بالعربيططططة؟   Pilgrim.«

.حسًنا، لنتابع

:إضافة الخاصيتين التاليتين صعٌب قليًل، هذه هي الشيفرة قبل إضافة البيانات الوصفية

    <dt>Position</dt>
    <dd>Developer advocate for Google, Inc.</dd>

Developer«، فسططططتجد أَن النص Personإذا نظططططرَت إلى نططططوع اصطططططلحات   advocate  for

Google,  Inc. يحتططططططططوي على خاصططططططططيتين : «jobTitle قيمتهططططططططا  » )Developer  advocate(«

«  قيمتهطططا affiliationو  )Google,  Inc.لكن كيططف تسطططتطيع أن ُتعِبر عن ذلططك عططبر البيانطططات ،(«

الوصفية؟
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.الجططواب المختصططر ل يمكنططك فعططل ذلططك ل توجططد طريقططة في البيانططات الوصططفية تمِكنططك من :

أول  «تقسطططيم سلسطططلٍة نصطططيٍة إلى عطططِدة خاصطططيات ل يمكنطططك القطططول   محرًفطططا من هطططذه السلسطططلة18.

». محرًفا هي خاصيٌة أخرى12النصية هي خاصيُة بياناٍت وصفية، وآخر 

ق النص  «لكن هطططططذا ل يعطططططني أَن المطططططر مسطططططتحيل تخيطططططل أنطططططك تريطططططد أن ُتنسطططططِ .Developer

advocateمختلطططف عن النص » بنطططوع خطططٍط »Google,  Inc. ،حسطططًنا .«CSSل تسطططتطيع فعطططل ذلطططك 

أيًضا، لكن مططاذا كنَت سططتفعل؟ سططتحتاج أوًل إلى وضططع كططل قسططم من السلسططلة النصططية في حاويططات

. على حدة>span< على كل عنصر CSS، ثم ُتطِبق أنماط >span<مختلفة، مثل 

ا على البيانططات الوصططفية، فهنالططك معلومتططان منفصططلتان هنططا :يمكنططك تطططبيق هططذه التقنيططة أيضططً

jobTitle و affiliation إذا وضططعت كططل معلومططة في عنصططر .>span<فستسططتطيع القططول أَن ،

. هو خاصيٌة مستقلٌة من خاصيات البيانات الوصفية>span<كل عنصر 

    <dt>Position</dt>
    <dd><span itemprop="jobTitle">Developer advocate</span> for
        <span itemprop="affiliation">Google, Inc.<span></dd>

وظيفططة هططذا الشططخص هي  "هططذا يعططني  » :Developer advocateهططذا الشططخص يعمططل لططدى ."

"Google,  Inc.تلططططك جملتططططان، وخاصططططيتا بيانططططاٍت وصططططفية صططططحيٌح أننططططا وضططططعنا مزيططططًدا من . .«"

.الشيفرات، لكننا استفدنا منها خيَر استفادة

ا من نفس التقنيطططة لتوصطططيف معلومطططات العنطططوان، ُيعطططِرف نطططوع الصططططلحات سنسطططتفيد أيضطططً

Person الخاصية addressالتي هي بدورها عنصٌر من عناصر البيانات الوصططفية، وهططذا يعططني أَن ،

، ولططه خاصططياٌتhttp://schema.org/PostalAddress(للعنططوان نططوُع اصطططلحاٍت خططاٌص بططه  (

.متعلقٌة به
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streetAddress:  خمَس خاصططططططططططططياٍتPostalAddressُيعططططططططططططِرف نططططططططططططوع الصطططططططططططططلحات 

.addressCountry و postalCode و addressRegion و addressLocalityو

ا، فمن المطططرجح أَنك تعطططرف كيطططف تفصطططل النقططططة بين الكائنطططات وخاصطططياتها، إذا كنَت مبرمجًططط

:تخيل أَن العلقة كالتي

•Person

•Person.PostalAddress

•Person.PostalAddress.streetAddress

•Person.PostalAddress.addressLocality

•Person.PostalAddress.addressRegion

•Person.PostalAddress.postalCode

•Person.PostalAddress.addressCountry

أكططِرر مططرًة أخططرى أَن العنصر>dd<.لنعططد إلى مثالنططا العنططوان بأكملططه موجططوٌد في عنصططر  ( وحيططد 

>dt<هططو لفتططة، ول يلعب دوًرا في إضططافة معلومططات إلى البيانططات الوصططفية من السططهل الشططارة .(

.>dd< في عنصر itemprop، كل ما عليك فعله هو إضافة الخاصية addressإلى خاصية 

    <dt>Mailing address</dt>
    <dd itemprop="address">

 هي بططدورها عنصططٌر من عناصططر البيانططات الوصططفية، هططذا يعططنيaddressلكن تططذَكر أَن خاصططية 

. أيًضاitemtype و itemscopeأننا نحتاج إلى وضع الخاصيتين 

    <dt>Mailing address</dt>
    <dd itemprop="address" itemscope
        itemtype="http://schema.org/PostalAddress">

>section<). عنصطططر top-level(لقطططد رأينطططا هطططذا من قبطططل، لكن للعناصطططر من المسطططتوى الول 

>section<، وجميطططع العناصطططر الموجطططودة ضطططمن العنصطططر itemscope و itemtypeيحتطططوي على 
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مجططال  (الططتي لططديها خاصططيات للبيانططات الوصططفية هي ضططمن  « »scopeنططوع اصطططلحات البيانططات (

تشططططططّعب المجططططططالت، أي تعريططططططف  »الوصططططططفية لكن هططططططذه هي أول مططططططرة نططططططرى فيهططططططا  » .itemtype

في عنصططططططططططططططططططر itemscopeو   )>dd<في عنصر ( داخططططططططططططططططططل مجططططططططططططططططططال موجططططططططططططططططططود مسططططططططططططططططططبًقا  (

>section< ا كمططا تعمططل شططجرة >dd<. العنصططر HTML في DOM). المجططالت المتشططعبة تعمططل تمامًطط

يحتططوي على عططدٍد معّيٍن من العناصططر البنططاء، ويكططون مجالهططا هططو نططوع الصطططلحات الُمعططَرف في

 فسططيرجع المجططال إلى نططوع>dd/< عططبر وسططم الغلق >dd<، وبعططد أن ينتهي العنصططر >dd<العنصر 

الذي هو  ). في حالتنا>section<(الصطلحات الُمعَرف في العنصر الب 

ُتعططططاني خاصططططيات العنططططوان من المشططططكلة نفسططططها الططططتي واجهناهططططا عنططططد تعريططططف الخاصططططيتين

jobTitle و affiliationلكن السلسططططلة النصططططية للعنططططوان أطططططول قليًل، وعلينططططا تقسططططيمها إلى ،

:خمس خاصيات للبيانات الوصفية وسنستعمل اللية نفسها التي اتبعناهططا سططابًقا وضططع كططل قطعططة .

.، ثم توصيف تلك المعلومات عبر خاصيات البيانات الوصفية>span<من المعلومات في عنصر 

    <dd itemprop="address" itemscope
        itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
      <span itemprop="streetAddress">100 Main Street</span><br>
      <span itemprop="addressLocality">Anytown</span>,
      <span itemprop="addressRegion">PA</span>
      <span itemprop="postalCode">19999</span>
      <span itemprop="addressCountry">USA</span>
    </dd>
  </dl>

هططذا الشططخص يملططك عنوانًططا بريططدًيا اسططم الشططارع لططذاك العنططوان البريططدي هططو  "بالعربيططة  . » :100

Main  Street أمطططططا البلطططططدة ،) "locality فهي " (Anytown والقليم ،) "region هطططططو " (PAوالرمطططططز ،"

" هو postal code(البريدي  "، واسم الدولة هو 19999) "USA.«"
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 هل صيغة العنوان البريدي خاصٌة بالوليات المتحدة؟:س
. عامٌة لتتمكن من وصف أي عنططوان بريططدي في العططالم لكن لنPostalAddress. ل خاصيات نوع الصطلحات :ج

يكون لجميع العناوين قيٌم لكل خاصية من الخاصيات، ول بأس بهذا؛ وقد تتطلب بعض العنططاوين وضططع أكططثر من
.سطر واحد في خاصية معّينة، ول بأس بهذا أيًضا فمثًل، لو كان يحتوي العنوان البريدي على عنططوان الشططارع « »

:streetAddressورقم البناء، فسيمِثل كلهما الخاصية 

<p itemprop="address" itemscope
    itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
  <span itemprop="streetAddress">
    100 Main Street
    Suite 415
  </span>
  ...
</p>

Person. لططدى نططوع الصطططلحات URL»: قائمٌة بروابط About«بقي شيٌء أخيٌر في صفحة 

المهم أنurlخاصيٌة لهططذا الغططرض اسططمها  (، الططتي يمكن أن تحتططوي على أّي نططوٍع من أنططواع الروابططط 

رابًطا »).يكون  »

 غير ُمحَدد، ويمكن أن تحتوي على أّية روابط متعلقةurlما أقصده هو أَن تعريف الخاصية 

.بالشخص مدونة، أو معرض صور، أو حساب شخصي على موقٍع آخر مثل فيسبوك أو تويتر :

ا، يمكن ليurlمن المهم أن تلحططظ أَن الشططخص الواحططد قططد يمتلططك أكططثر من خاصططية  . تقنًيطط

image.خاصية أن تتكرر، لكن إلى الن لم نستفد من هططذا فمثًل قططد يكططون لططديك أكططثر من خاصططية 

: مختلفططة المدونططة،URL. لصورتين مختلفتين أريد هنا أن أذكر أربعة روابططط URLُتشير إلى روابط 

 فيهططا أربعططة روابطططHTML.، وحسططاب تويططتر هنالططك قائمططة في Reddit، وحسططاب Googleوحسططاب 

. خطططاص بطططه سُنضطططيف>li<، كطططُل واحطططٍد منهطططا موجطططوٌد في عنصطططر >a<موجطططودة في أربعطططة عناصطططر 

.>a< إلى كل عنصر من عناصر "itemprop="urlالخاصية 
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  <h1>My Digital Footprints</h1>
  <ul>
    <li><a href="http://diveintomark.org/"
           itemprop="url">weblog</a></li>
    <li><a href="http://www.google.com/profiles/pilgrim"
           itemprop="url">Google profile</a></li>
    <li><a href="http://www.reddit.com/user/MarkPilgrim"
           itemprop="url">Reddit.com profile</a></li>
    <li><a href="http://www.twitter.com/diveintomark"
           itemprop="url">Twitter</a></li>
  </ul>

ا   معاملططًة خاصططًة،>a<، سطُيعاَمل العنصططر HTML5للنمططوذج الهيكلي للبيانططات الوصططفية في وفقًطط

.، وليس من المحتططوى النصططي للعنصططرhrefفقيمططة خاصططية البيانططات الوصططفية تؤخططذ من الخاصططية 

ر البيانططططات الوصططططفية وهططططذا يعططططني ل ُمفسططططِ .وسططططيتم تجاهططططل المحتططططوى النصططططي لكططططل رابططططط من ِقبَطططط

هططذا الشططخص لديططه رابططط  «بالعربيططة  :– –URL في http://diveintomark.org/وهططذا الشطخص 

 وهذا الشخص لديهhttp://www.google.com/profiles/pilgrim آخر في URLلديه رابط 

 وهططططذا الشططططخص لديططططهhttp://www.reddit.com/user/MarkPilgrim آخططططر في URLرابططططط 

».http://www.twitter.com/diveintomark آخر في URLرابط 

التعرف على المقتطفات الُمنَسقة.ا 

ا؟ لمطططاذا نأبطططه للبيانطططات لمطططاذا نفعطططل هطططذا؟ هطططل ُنضطططيف البطططنى الهيكليطططة عبًثططط »ربمطططا تتسطططاءل   » :

الوصفية ونستعملها؟

، وبطريقهططا تسططتخدم البيانططاتHTMLهنالططك نوعططان رئيسططيان من التطبيقططات الططتي تسططتخدم 

:الوصفية أيًضا
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متصفحات الويب.1

محركات البحث.2

 لسططتخلص عناصططر البيانططات الوصططفيةDOMأمططا للمتصططفحات، فهنالططك واجهططٌة برمجيططٌة في 

وخاصطططياتها وقيم تلطططك الخاصطططيات من صطططفحة الطططويب، لكن للسطططف هطططذه الواجهطططة البرمجيطططة غطططير

مدعومة إل من الصدارات الحديثة لبعض المتصفحات، لهذا اعتبر أَن هذا الطريططق مسططدوٌد إلى أن

.تدعم جميع المتصفحات هذه الواجهة البرمجية

. هططو محركططات البحث مططاذا يمكن لمحركططات البحث فعلططه مططعHTMLمسططتهلٌك آخططر لشططيفرات 

:خاصطططيات البيانطططات الوصطططفية الطططتي تتحطططدث عن شطططخٍص مطططا؟ تخيطططل هطططذا بطططدًل من عطططرض عنطططوان

الصطططفحة وُملَخص عن محتواهطططا، فسطططيعرض محطططِرك البحث بعض المعلومطططات الهيكليطططة الموجطططودة

فيها، مثططل السططم الكامططل، والُمسططمى الطوظيفي، والشططركة الططتي يعمططل بهططا، والعنططوان، وربمططا سطيعرض

.أيًضا صورًة ُمصَغرًة له هل جذب ذلك انتباهك؟

»المقتطفططات المنسططقة« البيانططات الوصططفية كجططزٍء من برنططامج Googleيططدعم محططرك البحث 

)Rich Snippets ر عنكبططوت البحث في  صططفحتك ويجططد خاصططيات للبيانططاتGoogle)، فعندما ُيفسططِ

، فسططيحاول تفسططيرhttp://schema.org/Presonالوصفية التي تتطابق مع نوع الصطططلحات 

أداٌة رائعٌة لكي ترى كيف Google.تلك الخاصيات وُيخِزن قيمها بجانب بقية بيانات الصفحة لدى 

»يططرى  »Googleواختبارهططا على صططفحة  خاصططيات البيانططات الوصططفية في صططفحتك ،Aboutالططتي 

:نعمل عليها سُيعطي النتيجة
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 منURL، جميططع روابططط >img src< من image:كل البيانات الوصفية موجودٌة هنا خاصططية 

مطططذكوٌر في >a href<قائمطططة عناصطططر  «، وحطططتى كطططائن العنطططوان  )addressوالخاصطططيات الخمس («

.المتعلقة به

ةGoogleالن، كيطططف يسطططتعمل   كطططل هطططذه المعلومطططات؟ المطططر نسطططبٌي، فل توجطططد قواعطططد ُملِزمَططط

لكيفيططة عططرض خاصططيات البيانططات الوصططفية، ول أّيهططا سططُيعَرض، وحططتى ل توجططد قواعططد تحكم إذا

«كطططانت سطططُتعَرض هطططذه الخاصطططيات أم ل إذا بحث أحطططدهم عن  .Mark  Pilgrim ورأى «Googleأَن 

 أَن خاصيات البيانات الوصططفيةGoogle» تستحق الظهور في نتائج البحث، وقرر About«صفحة 

:الموجودة في تلك الصفحة تستحق أن ُتعَرض، فعندها ستبدو نتيجة البحث مشابهًة لما يلي
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، ولكن>title<» هو عنوان الصفحة الموجود في عنصر About Mark Pilgrim«أول سطر 

 يفعل هذا لكل صططفحة، لكن السطططر الثططاني مليٌءGoogleهذا ليس أمًرا مثيًرا للهتمام؛ لن محرك 

«بالمعلومات المأخوذة مباشرًة من البيانات الوصططفية الططتي أضططفناها إلى الصططفحة  .Anytown PA«

، الموصططططططططططططططططوف عططططططططططططططططبر نططططططططططططططططوع الصطططططططططططططططططلحاتالعنططططططططططططططططوان البريططططططططططططططططديهططططططططططططططططو جططططططططططططططططزٌء من 

http://schema.org/PostalAddress أمطططططا ،»Developer  advocate و » «Google,  Inc.«

الخاصطططية http://schema.org/Personهمطططا الخاصطططيتان من نطططوع الصططططلحات   )jobTitle

). على التوالي وبالترتيبaffiliationو 

بِرُم اتفاقيططاٍت خاصططًة مططع شططركات محركططات !هططذا رائططع ل تحتططاج إلى أن تكططون شططركًة كبططيرًة تُطط

.البحث لتخصيص طريقة عرض نتيجة البحث كل ما تحتاج لططه هططو عشططر دقططائق وبعض خاصططيات

HTMLلكي توِصف فيها بياناتك التي ستنشرها في صفحتك .

، ما الخطب؟Googleفعلُت كل ما قلَته لي، لكن لم تتغير طريقة عرض نتائج البحث عن صفحتي في :س 
، لكن بغضGoogleل تضمن « :ج » أَن الشيفرة الموجودة في أّية صططفحة أو موقططع سُتسططتخَدم في نتططائج البحث

. أّل يسططتعمل البيانططات الوصططفية في صططفحتك، فقططد يسططتعملها محططرُك بحٍث آخططرGoogleالنظططر عن قططرار محططرك 

كمططا في بقيططة أجططزاءMicrodata(فمعيططار البيانططات الوصططفية  – هططو معيططاٌر مفتططوٌح يسططتطيع أّي شططخٍص توظيفططه  (

. من واجبططك توفططير أكططبر قطدر من البيانططات تسطتطيع تقديمطه ثم اتططرك المطر للخططرين لكي ُيقططِررواHTML5تقنيططة  .–

!ماذا يفعلون معها ربما يفاجئوك .
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توصيف المنظمات. 4
«البيانات الوصفية ليست محدودًة لنوع اصطلحاٍت وحيد صفحة  .Aboutجيدة، لكن من «

فAbout«المططرجح أَن لططديك صططفحًة واحططدًة اسططمها  »، ولكنططك متعطٌش للمزيططد؟ لنتعلم كيططف نوصططِ

.المنظمات والشركات

. دون البيانات الوصفيةHTMLهذه نموذٌج لصفحة شركٍة ما، لنلِق نظرًة على شيفرة 

<article>
  <h1>Google, Inc.</h1>
  <p>
    1600 Amphitheatre Parkway<br>
    Mountain View, CA 94043<br>
    USA
  </p>
  <p>650-253-0000</p>
  <p><a href="http://www.google.com/">Google.com</a></p>
</article>

وصطططططٌف قصطططططيٌر ومنَظم، فجميطططططع المعلومطططططات حطططططول هطططططذه المنظمطططططة موجطططططودٌة ضطططططمن عنصر

>article<فلنبدأ هناك ،.

<article itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">

 وitemscope، سطططططنحتاج إلى ضطططططبط الخاصطططططيتين توصطططططيف الشطططططخاصوكمطططططا فعلنطططططا عنطططططد 

itemtype في العنصطططر الحطططاوي لبقيطططة العناصطططر، وهطططو في حالتنطططا العنصطططر >article<خاصطططية .

itemtypeفي هططططططططططذه الحالططططططططططة ( ُتصططططططططططِرح مططططططططططا هطططططططططو نططططططططططوع الصطططططططططططلحات الطططططططططتي تسططططططططططتعملها 

http://schema.org/Organization وخاصية ،(itemscopeُتصططِرح أَن كططل الخاصططيات الططتي 

.تضبطها للعناصر البناء للعنصر الحالي ترتبط بنوع الصطلحات هذا
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؟ بضططع خاصططياٍت بسططيطة، الططتي يكططونOrganizationإًذا، مططاذا يوجططد في نططوع الصطططلحات 

.بعضها مألوًفا لديك

الشرحالخاصية

name على سبيل المثال «اسم المنظمة  : )Initech(«

url رابطURLلصفحة ويب، مثل الصفحة الرئيسية للمنظمة 

address العنوان الفيزيائي للمنظمة، يمكن أن يحتوي على خاصيات أخرى مثلstreetAddress

addressCountry و postalCode و addressRegion و addressLocalityو

telephoneرقم هاتف المنظمة

geo تحديد الحداثيات الجغرافية لموقع المنظمة، ويملك خاصيتين دائًما:latitude

.longitudeو 

 على اسططم>h1<. يحتططوي عنصططر >h1< هي >article<أول قطعة من الشيفرات في عنصططر 

. إليه مباشرًة"itemprop="nameالشركة، ولهذا سأضيف خاصية 

  <h1 itemprop="name">Google, Inc.</h1>

ا   ليس لهططططا معالجططططة>h1<، عناصططططر HTML5لنمططططوذج الهيكلي للبيانططططات الوصططططفية في لووفقًطططط

.خاصطططة، وسطططتكون قيمطططة خاصطططية البيانطططات الوصطططفية هي المحتطططوى النصطططي للعنصطططر أي أننطططا قلنطططا

اسم المنظمة هو  "بالعربية  » :Google, inc..«"

ا .المعلومطططة التاليطططة الطططتي نريطططد توصطططيفها هي العنطططوان توصطططيف عنطططوان المنظمطططة مماثطططل تمامًططط

 إلى العنصططر الططذي يحتططوي"itemprop="address. أضف أوًل خاصية لتوصيف عنوان شخٍص ما

العنصر   للمنظمططة،address). في هذه الحالة وهططذا ُيصططِرح أَن هططذه هي خاصططية >p<(على العنوان 

 لكيitemscopeو  itemtypeلكن مططاذا عن خاصططيات العنططوان نفسططه؟ سططنحتاج إلى الخاصططيتين 
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.نقول أَن عنصر العنوان هذا له خاصياٌت تابعة له

  <p itemprop="address" itemscope
     itemtype="http://schema.org/PostalAddress">

 لكي نتمكن من وضططع>span<في النهايططة، علينططا وضططع كططل قطعططة من المعلومططات في عنصططر 

addressRegion و addressLocality وstreetAddress(الخاصطططططططططططططططططططططططططططططية الملئمطططططططططططططططططططططططططططططة 

. في كل عنصر من تلك العناصرaddressCountry و postalCodeو  (

  <p itemprop="address" itemscope
     itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
    <span itemprop="streetAddress">1600 Amphitheatre 
Parkway</span><br>
    <span itemprop="addressLocality">Mountain View</span>,
    <span itemprop="addressRegion">CA</span>
    <span itemprop="postalCode">94043</span><br>
    <span itemprop="addressCountry">USA</span>
  </p>

هذه المنظمة تملك عنواًنا بريططدًيا اسططم الشططارع لططذاك العنططوان البريططدي هططو  "بالعربية  . » :1600

Amphitheatre Parkway أما البلدة ،) "locality فهي " (Mountain View والقليم ،) "regionهو (

"CA والرمز البريدي ،) "postal code هو " "، واسم الدولة هو 94043) "USA.«"

.الخطوة التالية هي توصيف رقم الهاتف للمنظمططة ُبنيططُة أرقططاِم الهواتططِف معقططدٌة بعض الشططيء،

والمططر أسططوأ إذا أردت التصططال بدولططٍة أخططرى لططدينا في ).والصططيغة الُمحططَددة لهططا خاصططٌة بكططل دولططة  )

مثالنا رقٌم هاتفٌي من الوليات المتحدة، وهو مكتططوٌب بصططيغٍة ملئمططٍة للتصططال من أي مكططان داخططل

.الوليات المتحدة

  <p itemprop="telephone">650-253-0000</p>
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] عنططدما ُأغِلطقscope[ من المجططال Address(في حال لم تنتبه، لقد خططرج نططوع الصطططلحات 

.)Organization. لقد عدنا الن إلى تعريف الخاصيات لنوع الصطلحات >p<العنصر 

ربمطططا واحطططد للزبطططائن في الوليطططات المتحطططدة وآخطططر –إذا كنت تريطططد وضطططع أكطططثر من رقم هطططاتف 

.للزبائن من بقية دول العالم فيمكنططك فعططل ذلططك إذ يمكن تكططرار أي خاصططية من خاصططيات البيانططات –

 خططاٌص بططه مفصططوٌلHTML.الوصفية أكثر من مرة كل ما عليططك فعلططه هططو التأكططد أَن لكططل رقٍم عنصططُر 

.عن أّية لفتة وضعَتها له

  <p>
    US customers: <span itemprop="telephone">650-253-
0000</span><br>
    UK customers: <span itemprop="telephone">00 + 1* + 
6502530000</span>
  </p>

ا  >span< أو عناصططططر >p<، عناصططططر HTML5لنمططططوذج الهيكلي للبيانططططات الوصططططفية في لووفقًطططط

. هي المحتططططوى النصططططي للعنصرtelephoneليس لهططططا معالجططططٌة خاصططططٌة، وسططططتكون قيمططططة خاصططططية 

م وُيصططططِنف مختلططططف أجططططزاء رقم الهططططاتف،Organizationل يحططططاول نططططوع الصطططططلحات   أن ُيقسططططِ

. حيث تسططططتطيع وضططططع رمططططز المنطقططططة بين قوسططططين، أو أن هي نٌص عططططادٌيtelephoneفخاصططططية 

ر البيانططات .تستعمل الفراغططات بططدًل من الشططرطات للفصططل بين الرقططام وإذا حططاول العميططل الططذي ُيفسططِ

.الوصفية أن ُيفِسر رقم الهاتف، فآلية ذلك عائدٌة تماًما إليه

، يمكن لروابططط المتعلقططة بشططخٍص ماURLروابططط . ومثططل url:لططدينا بعططد ذلططك خاصططيٌة نألفهططا 

URLأن تتعلططططق بمنظمططططة وقططططد تكططططون هططططذه الروابططططط هي الصططططفحة الرئيسططططية للشططططركة، أو صططططفحة .

:التواصل، أو صفحة المنتجات، أو أّية صططفحة أخططرى بتعبططيٍر آخططر إذا كططان لططديك رابططط  .URLعن أو 

."itemprop="urlمن أو يتعلق بالمنظمة، فوِصفه بخاصية 
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  <p><a itemprop="url" 
href="http://www.google.com/">Google.com</a></p>

 له معالجططٌة خاصططٌة، فقيمططة>a<، عنصر HTML5للنموذج الهيكلي للبيانات الوصفية في ووفًقا 

:، وليس المحتططوى النصططي للرابططط بالعربيططةhrefخاصططية البيانططات الوصططفية هي قيمططة الخاصططية  .

». لكن الخاصططططية ل ُتحططططِدد/http://www.google.com التي URL«لططططدى هططططذه المنظمططططة رابططططط 

».Google.comمزيًدا من المعلومات عن هذا الرتباط، ول ُتضِمن السلسلة النصية للرابط 

الواجهطططة البرمجيططة لتحديططد.في النهايطططة، أريطططد الحططديث عن الموقططع الجغططرافي ل أقصططد هنطططا 

؛ وإنمطططططا أقصطططططد كيفيطططططة توصطططططيف الموقطططططع الجغطططططرافي للمنظمطططططات باسطططططتخدامالموقطططططع الجغطططططرافي

.البيانات الوصفية

.لحطططد هطططذه اللحظطططة، كططل المثلطططة الططتي رأيناهطططا رَكَزت على توصطططيف البيانطططات المرئيطططة بعبططارٍة

>h1< إلى عنصططر itemprop فيططه اسططم الشططركة، لططذا سُتضططيف خاصططية >h1<أخططرى، لططديك عنصططر 

المطططرئي الموجطططود في تلطططك الترويسطططة هطططو اسطططم المنظمطططة أو ربمطططا لطططديك عنصر .لُتصطططِرح أَن النص  ( )

>img< الطططذي ُيشطططير إلى صطططورٍة مطططا، وتسطططتطيع إضطططافة الخاصطططية itemprop لعنصطططر >img<لكي 

المرئية هي صورٌة لشخٍص ما .ُتصِرح أَن تلك الصورة  ( )

أمططا في هططذا المثططال، لن تكطططون معلومطططات الموقططع الجغططرافي على هطططذا النحططو؛ فل يوجططد نٌص

بدقة أربعططة أرقططام عشططرية لموقططع المنظمططة وفي الواقططع، .مرئٌي ُيعطي إحداثيات الطول والعرض  (! )

َدالصفحة التي نعمططل عليها . ل تحتططوي على معلومططات عن الموقططع الجغططرافي إطلًقططا وحططتى لططو ُوِجطط

يحتططوي على معلومططاتGoogleرابٌط إلى خرائط  (، لكنه ل يحتوي على إحداثيات الطول والعططرض 

 لحطططدىURL). لكن حطططتى لطططو افترضطططنا وجطططود رابطططط Googleمشطططابهة في صطططيغٍة خاصطططٍة بخرائطططط 

، فل توجططدURLخدمات الخرائط التي تضع إحداثيات خطوط الطول والعرض كوسائط في رابططط 
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أول وسيٍطURLطريقٌة في البيانات الوصفية لفصل أجزاء  « عن بعضها؛ فل تستطيع أن تقول أَن 

 هطططو إحطططداثيات الططططول والوسطططيط الثطططاني هطططو إحطططداثيات العطططرض وبقيطططة وسطططائطURLفي طلبيطططة 

».الطلبية غير مهمة بالنسبة لنا

 طريقًة لتوصيف البيانات غططير المرئيططة للتعامططل مططع الحططالت الخاصططة مثططل هططذهHTML5توِفر 

.الحالة ل َتستعمل هذه التقنيططة إل ملًذا أخططيًرا لططك فلططو كططانت هنالططك طريقططٌة لعططرض البيانططات الططتي .

اللت قراءتهطططا فقطططط »تريطططد توصطططيفها، فافعطططل ذلطططك أرى أَن البيانطططات المخفيطططة الطططتي تسطططتطيع  » .

.ستتعفن بسرعة وهذا يعني أَن أحدهم سيأتي عاجًل أم آجًل وسُيحِدث النص المرئي الموجود « »

.في الصفحة لكنه سينسى تحديث البيانات غير المرئية وهذا يحدث أكثر مما تتوقع .

.لكن مططع هططذا، هنالططك حططالٌت ل نسططتطيع فيهططا تجّنب اسططتخدام البيانططات المخفيططة ربمططا يريططد

رئيسططك في العمططل وضططع معلومططات للموقططع الجغططرافي لكنططه ل يريططد أن تعم الفوضططى في الواجهططة

.بوجططود زوجين من الرقططام غططير المفهومططة ذات سططت خانططات الخيططار الوحيططد الططذي أمامططك هنططا هططو

.البيانططات المخفيططة كططل مططا تسططتطيع فعلططه هنططا هططو وضططع البيانططات المخفيططة بعططد النص المططرئي الططذي

ذِكر الشطططخص الطططذي أتى ليحطططدث النص المطططرئي لكي ُيحطططِدث البيانطططات يصطططفها مباشطططرًة، لعطططل ذلطططك يُططط

.المخفية بعده مباشرًة

 الططذي يحططوي بقيططة خاصططيات>article< ضططمن عنصططر >span<أنشأنا في هذا المثال عنصططر 

هططذه هي الطريقططة>span<المنظمططة، ثم وضططعنا بيانططات الموقططع الجغططرافي المخفيططة داخططل عنصططر   )

http://schema.org/Organization، راجططع صططفحة Organizationالتنظيمية لنططوع الصطططلحات 

).لمزيٍد من المعلومات

   <span itemprop="areaServed" itemscope 
itemtype="http://schema.org/Place">
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   <span itemprop="geo" itemscope
     itemtype="http://schema.org/GeoCoordinates">
     <meta itemprop="latitude" content="37.4149" />
     <meta itemprop="longitude" content="-122.078" />
   </span>
  </span>
</article>

عنططططوان »معلومططططات الموقططططع الجغططططرافي ُمعَرفططططٌة في نطططوع الصطططططلحات الخططططاص بهططططا، مثططططل  »

)Address الشخص أو المنظمة، وبالتالي، سيحتاج عنصر (>span<إلى ثلث خاصيات :

1.itemprop="geo" يقول أَن هذا العنصر ُيمِثل خاصية geoللمنظمة التي يتبع لها 

2.itemtype="http://schema.org/GeoCoordinates"ُيحطططِدد أّي نطططوِع اصططططلحاٍت 

ستخضع له خاصيات هذا العنصر

3.itemscopeُمحَدٌد ( يقول أَن هذا العنصر هو عنصٌر حاٍو يملك نوع اصطلحات خاص به 

). جميططع الخاصططيات الموجططودة ضططمن هططذا العنصططر هي خاصططياٌتitemtypeفي خاصططية 

، وليس لنططططططططططططططوعhttp://schema.org/GeoCoordinatesلنططططططططططططططوع الصطططططططططططططططلحات 

http://schema.org/Organizationالصطلحات للعنصر الرئيسي 

كيططف تسططتطيع توصططيف البيانططات غططير المرئيططة؟ يمكنططك »السططؤال المهم في هططذا المثططال هططو  » :

 إل داخططططل>meta<. لم تكن في السططططابق تسططططتطيع اسططططتخدام العنصططططر >meta<اسططططتخدام العنصططططر 

: في أِي مكان>meta<، فتستطيع استخدام العنصر HTML5؛ أما في ترويسة صفحتك

<meta itemprop="latitude" content="37.4149" />

ا   لططه معالجططٌة خاصططة،>meta<، عنصططر HTML5للنمططوذج الهيكلي للبيانططات الوصططفية في ووفقًطط

؛ ولن هذه الخاصية ل ُتعططَرض أبططًدا،contentفقيمة خاصية البيانات الوصفية هي قيمة الخاصية 

317|▲



HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات البيانات الوصفية 

.فهي مثاليططٌة لضططبط عططدٍد غططيِر محططدوٍد من البيانططات المخفيططة لكن سططتزداد المسططؤولية الملقططاة على

عاتقطططك هنطططا، إذ عليطططك الحطططرص على أَن المعلومطططات المخفيطططة سطططتبقى متوافقطططًة مطططع مطططا حولهطططا من

.النص المرئي

 في الُمقتطفططططططات المنسططططططقة فيOrganizationل يوجططططططد دعٌم مباشططططططٌر لنططططططوع الصطططططططلحات 

Google لطططذا ل أملطططك نتيجطططَة بحٍث جميلطططة لعرضطططها لطططك لكن لهطططا تطططأثيٌر على الحطططداث ،) .events(

تقبططل بعض خاصططياتهماGoogle)، اللتان تدعمهما المقتطفات المنسططقة في reviews(والمراجعات   )

).Organizationأن يكون نوع الخاصية 
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توصيف الحداث. 5
تحدث بعض المناسبات في أوقاٍت معّينة، ألن يكون من الجميل أن تسططتطيع إخبططار محركططات

.HTML5البحث متى ستقع تلك المناسبات تحديًدا؟ هنالك طريقٌة لفعل هذا في 

.لنبدأ بإلقاء نظرة على الجدول الزمني الخاص بالمحاضرات والكلمات التي سألقيها

<article>
  <h1>Google Developer Day 2009</h1>
  <img width="300" height="200"
       src="http://diveintohtml5.org/examples/gdd-2009-prague-
pilgrim.jpg"
       alt="[Mark Pilgrim at podium]">
  <p>
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    Google Developer Days are a chance to learn about Google
    developer products from the engineers who built them. This
    one-day conference includes seminars and “office hours”
    on web technologies like Google Maps, OpenSocial, Android,
    AJAX APIs, Chrome, and Google Web Toolkit.
  </p>
  <p>
    <time datetime="2009-11-06T08:30+01:00">2009 November 6, 
8:30</time>
      &ndash;
    <time datetime="2009-11-06T20:30+01:00">20:30</time>
  </p>
  <p>
    Congress Center<br>
    5th května 65<br>
    140 21 Praha 4<br>
    Czech Republic
  </p>
  <p><a 
href="http://code.google.com/intl/cs/events/developerday/2009/h
ome.html">GDD/Prague home page</a></p>
</article>

، وهططو المكططان الططذي>article<جميططع المعلومططات الططتي تخص الحططدث موجططودٌة في عنصططر 

. فيهitemscope و itemtypeنريد وضع خاصيتي 

<article itemscope itemtype="http://schema.org/Event">

، الطططذي يحتطططويhttp://schema.org/Event هطططو Event لنطططوع الصطططططلحات URLرابطططط 

ا على جطططدوٍل يصطططف خاصطططيات هطططذه النطططوع من الصططططلحات؛ الطططتي ذكطططرُت بعضطططها في هطططذا أيضطططً

.الجدول
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الشرحالخاصية

nameاسم الحدث

urlرابط لصفحة تفاصيل الحدث

locationالموقع الذي سُيجرى فيه الحدث الذي يمكن أن ُيمَثل بنوع الصطلحات
PostalAddress أو Place

descriptionوصٌف قصيٌر للحدث

startDate بصيغة تاريخ بدء فعاليات الحدثISO

endDate بصيغة تاريخ انتهاء فعاليات الحدثISO

duration بصيغة المدة الزمنية لفعاليات الحدثISO

imageصورة تعبيرية متعلقة بالحدث

ا >h1<اسططططم الحططططدث موجططططوٌد في عنصططططر  للنمططططوذج الهيكلي للبيانططططات الوصططططفية في، ووفقًطططط

HTML5 عنصطططر ،>h1<ليس لطططه معالجطططٌة خاصطططٌة، وسطططتكون قيمطططة خاصطططية البيانطططات الوصطططفية هي 

 لكي ُنصِرح أَنitemprop، لذا كل ما نحتاج له هو إضافة الخاصية >h1<المحتوى النصي للعنصر 

.هذا العنصر يحتوي على اسم الحدث

  <h1 itemprop="name">Google Developer Day 2009</h1>

اسم هذا الحدث هو  «نقول بالعربية  :Google Developer Day 2009.«

، وكمططا تتوقططع،imageيحتوي الحططدث على صططورة، الططتي يمكن توصططيفها باسططتخدام الخاصططية 

،Person في نطططوع الصططططلحات imageخاصطططية ، وكمطططا في >img<ُتعطططَرض الصطططورُة عطططبر عنصطططر 

النمططوذج الهيكلي للبيانطططات الوصطططفية، ولن URL هي رابطططط Eventالصططورة في نطططوع الصططططلحات 
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، فكططل مططا علينططا فعلططهsrc هي قيمططة خاصططية >img<يقول أَن قيمة الخاصية الموجودة في العنصر 

.>img< إلى العنصر itempropهو إضافة الخاصية 

  <img itemprop="image" width="300" height="200"
       src="http://diveintohtml5.org/examples/gdd-2009-prague-
pilgrim.jpg"
       alt="[Mark Pilgrim at podium]">

إحطططططططططدى الصطططططططططور المتعلقطططططططططة بهطططططططططذا الحطططططططططدث موجطططططططططودٌة في الرابطططططططططط «نقطططططططططول بالعربيطططططططططة  :

http://diveintohtml5.org/examples/gdd-2009-prague-pilgrim.jpg.«

.يأتي بعد الصورة وصٌف مختصٌر للحدث، وهو فقرٌة نصيٌة من الكلم العادي

  <p itemprop="description">Google Developer Days are a chance 
to
learn about Google developer products from the engineers who 
built
them. This one-day conference includes seminars and “office
hours” on web technologies like Google Maps, OpenSocial,
Android, AJAX APIs, Chrome, and Google Web Toolkit.</p>

ا في تططواريخ ُمحططَددة وتبططدأ .المعلومططة الططتي تلي الوصططف جديططدٌة علينططا تقططع الحططداث عمومًطط

،>time<عنصطططر  في HTML5.وتنتهي في أوقطططاٍت معّينطططة يجب أن نضطططع الوقطططات والتطططواريخ في 

:وهذا ما فعلنططاه لططذا سُيصططِبح السططؤال الن كيططف سططنتمكن من إضططافة خاصططيات البيانططات الوصططفية .

النمططططوذج الهيكلي للبيانططططات الوصططططفية في السططططابقة؟ بططططالنظر مططططرًة أخططططرى إلى >time<إلى عناصططططر 

HTML5 سططنلحظ أَن هنالططك معالجططٌة خاصططٌة للعنصططر ،>time<فقيمططة خاصططية البيانططات الوصططفية .

. لكن مهًل، أليست الصططيغة المعياريططة لخاصططيات>time< في العنصر datetimeهي قيمة خاصية 

ِل خاصططية ISO هي endDate و startDateالبيانططات الوصططفية  ا كَمثَطط  في العنصططرdatetime، َمَثُلَهطط
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>time< نى الهيكليطططة من أسطططاس نىHTML. وأذكططططرك مجطططدًدا كيطططف تتوافطططق وتتنطططاغم الُبططط  مطططع الُبططط

.الهيكلية التي ُنضططيفها من نططوع الصطططلحات الخططاص بالبيانططات الوصططفية عمليططة توصططيف تططواريخ

:بداية ونهاية الحدث عبر البيانات الوصفية سهلٌة وتتم كالتي

باستخدام عناصر HTMLاستخدام .1  للوقت>time<( استخداًما صحيًحا في المقام الول 

، ومن ثم )والتاريخ

itempropإضافة خاصية .2

  <p>
    <time itemprop="startDate" datetime="2009-11-
06T08:30+01:00">2009 November 6, 8:30</time>
      &ndash;
    <time itemprop="endDate" datetime="2009-11-
06T20:30+01:00">20:30</time>
  </p>

هططذا الحططديث يبططدأ في  «بالعربيططة  :November 6, 2009 صططباًحا، ويسططتمر إلى8:30 السططاعة 

November 6, 2009 بتوقيت مدينة براغ المحلي، 20:30 الساعة  )GMT+1.«(

 أنهططاEventصفحة تعريف نوع الصطلحات ، التي تقول عنها locationثم ستأتي خاصية 

. وفي حالتنطططا، سطططُيقام الحطططدث في مكطططاٍن متخصطططٍصPlace أو PostalAddressقطططد تكطططون من نطططوع 

Congressبططططالمؤتمرات، وهططططو   Centerمكططططان » في مدينططططة بططططراغ وإمكانيططططة توصططططيفه على أَنه  » .

)Placeستسمح لنا بتضمين اسمه بالضافة إلى عنوانه . (

 لنطططوعlocation الطططذي يحتطططوي على العنطططوان هطططو خاصطططية >p<لنبطططدأ بالتصطططريح أَن العنصطططر 

، وهطططططططذا العنصطططططططر يحتطططططططوي على خاصطططططططياٍت تابعطططططططٍة لنطططططططوع الصططططططططلحاتEventالصططططططططلحات 

http://schema.org/Place.
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  <p itemprop="location" itemscope
           itemtype="http://schema.org/Place">

. إليهitemprop وإضافة الخاصية >span<ثم سُنعِرف اسم المكان بوضعه في عنصر 

    <span itemprop="name">Congress Center</span><br>

scoping(وبسططططططططططبب قواعططططططططططد المجططططططططططالت   rulesفي البيانططططططططططات الوصططططططططططفية، خاصططططططططططية (

itemprop="name" السطططابقة ُتعطططِرف اسطططم المكطططان في نطططوع الصططططلحات Placeوليس في نطططوع 

)،Place( السابق قد صَرح عن بداية خاصيات المكان >p<. وذلك لَن العنصر Eventالصطلحات 

ا ُيغلَططق عنصططر  ع للبيانططاِت الوصططفيِة>p/< بعططُد عططبَر وسططِم >p<ولمّطط ُة خاصططياٍت ُنعِرفهططا والططتي َتتَبطط . أّيطط

. يمكن أن تتداخل أنواع الصطلحات مثططلتكوُن من خصائِص آخِر نوِع اصطلحاٍت دخَل المجاَل

). لم نحذف إلى الن آخر عنصر من المكدس، وهذا يعني أننا مططا زلنططا ضططمن مجططالstack( المكدس

.Placeنوع الصطلحات 

(في الحقيقة، سيلزمنا إضافة نوع اصطلحات ثالث إلى المكططدس عنططواٌن  :Addressللمكططان (

)Place الذي سُيقام به الحدث ) (Event.(

<span itemprop="address" itemscope
          itemtype="http://schema.org/PostalAddress">

مرًة أخرى، علينا أن نضع كل جزء من العنوان كخاصططية بيانططات وصططفية مسططتقلة، لططذلك علينططا

إذا رأيتني أشرح المطططورitemprop لكي نضع خاصيات >span<أن ُنضيف عدًدا من عناصر  ( فيها 

وكيفيططة كيفية توصيف العنوان للفططرادبسرعة هنا، فأنصحك بالعودة إلى القسام السابقة وقراءة 

).توصيف العنوان للمنظمات
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      <span itemprop="address" itemscope
           itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
        <span itemprop="streetAddress">5th května 65</span><br>
        <span itemprop="postalCode">140 21</span>
        <span itemprop="addressLocality">Praha 4</span><br>
        <span itemprop="addressCountry">Czech Republic</span>
      </span>

 الططذي بططدأ المجططال الخططاص بنططوع>span<ل توجد خاصيات إضافية للعنوان، لذا لنغلق عنصططر 

.Addressالصطلحات 

    </span>

. لتمثيطططل الموقطططع الفيزيطططائي للحطططدث سنسطططتخدم نفس نطططوعgeoعلينطططا الن إضطططافة الخاصطططية 

.الطططذي اسطططتعملناه في القسطططم السطططابق لتحديطططد موقطططع المنظمة )GeoCoordinates(الصططططلحات 

 وitemtype لكي يعمطططططططل كحاويطططططططة، والطططططططذي يملطططططططك الخاصطططططططتين >span<سطططططططنحتاج إلى عنصطططططططر 

itemscope وضمن العنصر .>span< سنضططع عنصططَري >meta<واحططٌد لتحديططد إحططداثيات العططرض ،

الخاصية latitude(الخاصية  ( والخر لتحديد إحداثيات الطول  (longitude.(

       <span itemprop="geo" itemscope 
itemtype="http://schema.org/GeoCoordinates">
        <meta itemprop="latitude" content="50.047893" />
        <meta itemprop="longitude" content="14.4491" />
      </span>

 الطططذي يحطططوي خاصطططيات الموقطططع الجغطططرافي، سطططنعود إلى مجطططال>span<بعطططد إغلقنطططا لعنصطططر 

Place ة خاصططيات لضططافتها إلى  الططذي بططدأ>p<، لططذا سططُنغِلق العنصططر Place، لكن لم تعططد هنالططك أّيطط

، وبهطططططططذا سطططططططنعود إلى تعريطططططططف الخاصطططططططيات التابعطططططططة لنطططططططوعPlaceمجطططططططال نطططططططوع الصططططططططلحات 

.Eventالصطلحات 
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  </p>

.، الططتي يجب أن تكططون مألوفططًة لططك ُتضططاف روابطططurlوأخططيًرا وليس آخططًرا، بقيت الخاصططية 

URL إضطططططافة روابطططططط وطريقطططططة إضطططططافة الروابطططططط للشطططططخاص المتعلقطططططة بالحطططططداث بنفس طريقطططططة

أي وضططع الروابططط في عنصططر HTML. إذا كنَت تستعمل للمنظمات )،>a href<( استعماًل صططحيًحا 

 في البيانططات الوصططفية بسططيطٌة جططًدا وذلططك بإضططافةurlفآليططة التصططريح أَن الروابططَط ُتمِثُل خاصططيَة 

. إلى تلك العناصر فقطitempropخاصية 

  <p>
    <a itemprop="url"  
href="http://code.google.com/intl/cs/events/developerday/2009/h
ome.html">
      GDD/Prague home page
    </a>
  </p>
</article>

.يجدر بالذكر أَنك تستطيع توصيف أكثر من حدث في الصفحة نفسها

!المقتطفات المنسقة من جديد.ا 

، المعلومات التي تحصل عليها عناكب محططركGoogle من المنظمةاختبار البيانات ة لداوفًقا 

:البحث من صفحة الحدث السابقة هي
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ر أداة اختبطططار فناها موجطططودٌة هنطططا لحطططظ كيطططف ُتظهِططط .كمطططا لحظَت، جميطططع البيانطططات الطططتي وصطططَ

البيانططططات الهيكليططططة تشطططّعب أنطططواع الصططططلحات؛ هطططذا التمثيططططل الرسطططومي سيسططططاعدك كثططططيًرا على

.تخّيل الوضع

أكططرر مططرًةGoogleهذه رسٌم توضيحٌي للطريقة المتوقعططة لتمثيططل الصططفحة في نتططائج بحث   )

ر   طريقططة تنسططيق نتططائج البحث في أّي وقت، ول توجططدGoogleأخرى أَن هذا مجرد مثال، فقد ُيغيّطط

327|▲

أداة اختبار البيانات المنّظمة: معلومات البيانات الوصفية كما ُتظِهرها 51الشكل 

https://developers.google.com/structured-data/testing-tool/


HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات البيانات الوصفية 

!). سُتفِسر البيانات الوصفية في صفحتك من الساسGoogleهنالك ضمانة أَن 

ا، سطططيبدأ محطططرك   باسطططتعمال البيانطططاتGoogleبعطططد عنطططوان الصطططفحة والُمقتططططف الموَلد تلقائًيططط

.الوصططفية الططتي أضططفناها إلى الصططفحة لعططرض جططدول المحتويططات لحططظ طريقططة تنسططيق التططاريخ

»Fri, Nov 6 لم ترد هذه السلسلة النصية في أّي مكططاٍن في عناصططر .«HTMLأو خاصططيات البيانططات 

(الوصطططططفية لكننطططططا اسطططططتخدمنا سلسطططططلتين نصطططططيتين همطططططا التطططططاريخ بصطططططيغٍة معياريطططططٍة  .2009-11-

06T08:30+01:00 06-11-2009 وT20:30+01:00 أخطططططذ .(Googleِرَف  هطططططذين التطططططاريخين وعَططططط

.أَنهما في اليوم نفسه، وقرر عرض تاريٍخ وحيٍد بصيغٍة قراءتها أسهل

( أن يعططرض اسططم المكططان  البلططدة Google.انظر الن إلى العنوان الفيزيططائي اختططار  +locality(

منا العنطططوان إلى ل أصطططبح هطططذا ممكنًطططا لننطططا قسطططّ . الدولطططة، لكنطططه لم يعطططرض عنطططوان الشطططارع الُمفصطططَ +

addressRegion و addressLocality وstreetAddress–خمس خاصطططططططططططططططططياٍت مسطططططططططططططططططتقلٍة 

. من هططذا لعططرض عنططواٍن مختصططٍر للمكططانGoogle– اسططتفاد addressCountry و postalCodeو 

قد يختططار مسططتهلكوَن آخططروَن للمعلومططاِت الططتي توفُرهططا عططبر البيانططات الوصططفية اسططتخدامها بطرائططَق

.مختلفٍة، إذ سيقررون ما الذي سَيعرضوه وما الذي لن يعرضوه ل يوجططد خيططاٌر صططائب وخيططاٌر خطططأ

.هنا عليَك أن توفَر أكبَر قدٍر من البيانات الهيكلية، وبأكبر دقططٍة ممكنططٍة، واتططرك البططاقي على الخططرين

.ليفسروه كيفما شاؤوا
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توصيف المراجعات. 6
وربمططا نتططائج البحث أفضططل عططبر اسططتخدام البيانططات )هططذا مثططاٌل آخططر عن كيفيططة جعططل الططويب  )

(الوصفية مراجعات  :reviewsالشركات والمنتجات . (

هططذا المطعم حقيقي بالمناسططبة ).هذه مراجعٌة قصيرٌة كتبُتها لحد مطاعم البيططتزا   لننظططر أوًل(

:إلى الشيفرة الصلية قبل إضافة البيانات الوصفية

<article>
  <h1>Anna’s Pizzeria</h1>
  <p>  (4 stars out of 5)</p>★★★★☆
  <p>New York-style pizza right in historic downtown Apex</p>
  <p>
    Food is top-notch. Atmosphere is just right for a 
“neighborhood
    pizza joint.” The restaurant itself is a bit cramped; if 
you’re
    overweight, you may have difficulty getting in and out of 
your
    seat and navigating between other tables. Used to give free
    garlic knots when you sat down; now they give you plain 
bread
    and you have to pay for the good stuff. Overall, it’s a 
winner.
  </p>
  <p>
    100 North Salem Street<br>
    Apex, NC 27502<br>
    USA
  </p>
  <p>— reviewed by Mark Pilgrim, last updated March 31, 
2010</p>
</article>
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 وitemtype، الططذي علينططا وضططع خاصططيتي >article<هذه المراجعة موجطودٌة ضطمن عنصططر 

itemscope فيطططططططه رابطططططططط .URLلمجطططططططال أسطططططططماء نطططططططوع الصططططططططلحات الطططططططذي سنسطططططططتعمل هطططططططو 

http://schema.org/Review.

<article itemscope itemtype="http://schema.org/Review">

.؟ أنا ممتٌن لسؤالكReviewما هي الخاصيات الموجودة في نوع الصطلحات 

الشرحالخاصية

itemReviewed اسم العنصر الذي ستتم مراجعته يمكن أن يكون منتًجا أو خدمًة أو شركًة… .

reviewRating
 Rating.التقييم الذي أعطاه الُمراِجع للعنصر ُيمَثل بنوع الصطلحات 

)http://schema.org/Rating(

authorاسم الشخص الذي كتب المراجعة

datePublished بصيغة تاريخ نشر المراجعةISO

nameعنوان مختصر للمراجعة

reviewBodyالوصف الذي كتبه الُمراِجع للعنصر

، وقيمتهططططططططا موجططططططططودٌة في عنصر هي نٌص عططططططططادٌيitemReviewed: أوُل خاصططططططططيٍة بسططططططططيطٌة

>h1<لذا سنضع تلك الخاصية في ذاك العنصر ،.

  <h1 itemprop="itemReviewed">Anna’s Pizzeria</h1>

.سأتجاوز حالًيا قسم التقييم وسأعود إليه لحًقا في النهاية

 هي عنططططواٌن مختصططططٌر للمراجعططططة،name.الخاصططططيتان التاليتططططان سططططهلتان وبسططططيطتان خاصططططية 

. هي النص الذي كتبه الُمراِجع لوصف العنصر الُمراَجعreviewBodyوخاصية 
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  <p itemprop="name">New York-style pizza right in historic 
downtown Apex</p>
  <p itemprop="reviewBody">
    Food is top-notch. Atmosphere is just right for a 
“neighborhood
    pizza joint.” The restaurant itself is a bit cramped; if 
you’re overweight, you may have difficulty getting in and out 
of your seat and navigating between other tables. Used to give 
free garlic knots when you sat down; now they give you plain 
bread and you have to pay for the good stuff. Overall, it’s a 
winner.
  </p>

إذا لم تكن ا لططديك الن  (يجب أن يكون توصيف العنوان وإحداثيات الموقططع الجغططرافي مألوًفطط

،وآليططة توصططيف عنططوان منظمة، آليططة توصططيف عنططوان شطخصتتططابع معنططا منططذ بدايططة الفصططل، فراجططع 

). من القسام السابقة في هذا الفصلوآلية توصيف إحداثيات الموقع الجغرافي

  <p itemprop="contentLocation" itemscope
           itemtype="http://schema.org/Place">
    <span itemprop="address" itemscope
           itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
      <span itemprop="streetAddress">100 North Salem 
Street</span><br>
      <span itemprop="addressLocality">Apex</span>,
      <span itemprop="addressRegion">NC</span>
      <span itemprop="postalCode">27502</span><br>
      <span itemprop="addressCountry">USA</span>
    </span>
    <span itemprop="geo" itemscope

  itemtype="http://schema.org/GeoCoordinates">
      <meta itemprop="latitude" content="50.047893" />
      <meta itemprop="longitude" content="14.4491" />
    </span>
  </p>
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. اسططم الشططخص الططذي:في آخر سطٍر مشكلٌة شططائعة يحتططوي على معلومططتين في عنصططٍر وحيططٍد

. كيططف نسططتطيعMarch 31, 2010، وتططاريخ المراجعططة هططو Mark Pilgrimكتب المراجعططة هططو 

itempropتوصيف هاتين الخاصيتين المستقلتين؟ ضعهما في عنصَرين منفصططلين وضططع خاصططية 

، لكي يططوفر لنططا طريقططًة>time<.في كٍل عنصٍر يجدر بنا في هذا المثال أن نضطع التططاريخ في عنصططر 

ع يمكن أن ُيحتططوى في عنصططٍر ليس لططهitempropسليمًة لوضع خاصية  . المناسبة لكن اسططم الُمراِجطط

.>span<قيمٌة دلليٌة مثل 

  <p>— <span itemprop="author">Mark Pilgrim</span>, last 
updated
     <time itemprop="datePublished" datetime="2010-03-31">
       March 31, 2010
     </time>
  </p>
</article>

.حسططًنا، لنتحططدث عن التقييمططات أصططعب جططزء في توصططيف المراجعططة هططو التقططييم افتراضططًيا، .

سططيء جططًدا1، إذ 5 إلى 1 تكططون على مقيططاس من Ratingالتقييمات في نططوع الصطططلحات  » هطو  »

ا، لكن5و ا مختلًفطط رائع لكنك ما تزال قططادًرا على توصططيف التقططييم إذا كنت تسططتخدم مقياسططً ». هو  »

.دعنا نناقش المقياس الفتراضي أوًل

  <p>  (<span ★★★★☆ itemprop="reviewRating">4</span> stars out of
5)</p>

ا افتراضططًيا من  ، فالخاصططية الوحيططدة الططتي عليططك توصططيفها5 إلى 1إذا كنَت تسططتعمل مقياسططً

). في مثالنا لكن ماذا لو كنَت تستعمل مقياًسا مختلًفا؟ كل ما عليك فعلططه هططو4(هي التقييم نفسه 

ا من .التصريح عن حدود المقيططاس الططذي تسططتعمل على سطيبل المثططال، إذا أردت أن تسططتعمل مقياسططً
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 لكن بدًل من إعطاء قيمطططة"itemprop="rating، فما يزال عليك التصريح عن خاصية 10 إلى 0

 لتعططيين أقططلhttp://schema.org/Ratingالتقططييم مباشططرًة، سططيتوجب عليططك اسططتخدام نططوع 

ص بالضططططافة إلى تحديططططد قيمططططٍة للتقططططييم الفعلي ضططططمن قيمططططة وأعلى قيمططططة في مقياسططططك الُمخصططططَ

.ذاك المقياس

<p itemprop="reviewRating" itemscope
   itemtype="http://schema.org/Rating">
  ★★★★★★★★★☆
  (<span itemprop="ratingValue">9</span> on a scale of
   <span itemprop="worstRating">0</span> to
   <span itemprop="bestRating">10</span>)
</p>

ا قيمتطططه  هطططذا المنتج الطططذي أكتب مراجعطططًة عنطططه يملطططك تقييمًططط «بالعربيطططة  0 في مقيطططاٍس من 9:

».10إلى 

هل ذكرُت لك أَن البيانات الوصفية الُمضافة للمراجعات قد تؤثر على نتائج البحث؟ هذه هي

: استخلصها من مراجعتناأداة اختبار البيانات المنّظمةالبيانات التي تستطيع 
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:وهذه صورٌة توضيحيٌة لكيف يمكن أن تبدو المراجعة عند عرضها في نتائج البحث
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أليس هذا ُمبهًرا؟

مصادر إضافية. 7
):Microdata(مصادر عن البيانات الوصفية 

HTML5 في Microdataمواصفة •

 في ويكيبيدياMicrodataصفحة •

:مصادر عن المقتطفات المنسقة

Rich Snippetsصفحة •

أداة اختبار البيانات المنظمة•

 الططططذي يحتططططوي معلومططططاٍت عن أنططططواع الصطططططلحات المختلفططططة الططططتيschema.orgموقططططع •

.ذكرناها في هذا الفصل
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أعتططبُر أَن شططريط العنططوان في المتصططفح هططو أشططهُر عنصططٍر من عناصططر الواجهططات الرسططومية في

 على اللوحات العلنية، وعلى جوانب الطرقات، وحططتى فيURLالعالم، إذ أصبحت ُتعَرض روابط 

أحططططد أهم الزرار في المتصططططفح ا مططططع زر الرجططططوع إلى الخلططططف  –الكتابططططات على الجططططدران؛ مجتمًعطططط –

ستحصطططل على مقطططدرٍة على التنقطططل إلى المطططام وإلى الخلطططف في شطططبكة المعلومطططات الكبطططيرة الطططتي

.نسميها الويب

 هي طريقطططٌة معياريطططٌة لتعطططديل تطططأريخHTML5الواجهطططة البرمجيطططة للتعامطططل مطططع التطططأريخ في 

)historyالتنقططل في التططأريخ ) المتصفح باستخدام السكربتات جزٌء من هذه الواجهططة البرمجيططة  ) . (

 تضطططَمنت طرائطططقHTML5؛ أمطططا الجطططزاء الجديطططدة في HTMLموجطططوٌد في الصطططدارات السطططابقة من 

دونURLلضطططافة مطططدخلت إلى تطططأريخ المتصطططفح، وتغيطططير رابطططط  ( الظطططاهر في شطططريط المتصطططفح 

، وإضافة حططدث سططُيفَعل عنططدما ُتحططَذف تلططك المططدخلت من المكططدس )الحاجة إلى تحديث الصفحة

)stackوهذه هي آلية التعامل الداخلية مع التأريخ بوساطة المستخدم عنططد ضططغطه لططزر الرجططوع ،(

 في شططريط العنططوان في المتصططفح سيسططتمر بططأداء عملططهURL.في المتصططفح وهططذا يعططني أَن رابططط 

)، حتى في التطبيقات الططتي تعتمططد اعتمططاًدا كبططيًراcurrent resource(كُمعِرف فريد للمورد الحالي 

.على السكربتات التي لن ُتجري تحديًثا كامًل للصفحة

السبب وراء تعديل التأريخ. 1
لمططاذا تريططد تعططديل تططأريخ المتصططفح يططدوًيا؟ بكططل بسططاطة، يمكن لرابططٍط بسططيٍط أن ينقلططك إلى

URL َل بهططا الططويب لكططثر من . سططنة، وسيسططتمر بططذلك هططذه25 جديططد؛ وهططذه هي الطريقططة الططتي َعمِطط

َد مطططورو .الواجهة البرمجية لن تحططاول تقططويض الططويب، وإنمططا العكس ففي السططنوات الخططيرة، وجَطط

ِمَمت .الطططويب طرائطططق جديطططدة ومثطططيرة لتخطططريب الطططويب دون أي مسطططاعدة من المعطططايير الناشطططئة صطططُ
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 ستستمر بأداء وظيفتهططا وأن تبقىURL للتأّكد من أَن روابط HTML5واجهة التأريخ البرمجية في 

.مفيدًة حتى في تطبيقات الويب التي تعتمد تماًما على السكربتات

unique(؟ إَنه ُيعططِرف مطططورًدا فريطططًدا URLبططالعودة إلى المفطططاهيم الساسطططية، مططا وظيفططة رابططط 

resourceيمكنطططك إضطططافة رابطططط مباشطططر إليطططه، أو وضطططع علمطططة مرجعيطططة إليطططه، ويمكن لمحركطططات .(

البحث فهرسته، ويمكنك نسخه ولصقه في رسالٍة عبر البريد اللكتروني لشخٍص ما الذي يسططتطيع

.URL.أن يضغط عليه ويرى نفس المورد الذي رأيته أنت هذه الميزات الرائعة ُتريك أهمية روابط 

. فريططدة لكن المتصططفحات ُتعططاني منURLحسًنا، نحن نريد أن تكون للموارد المختلفططة روابططط 

رَت رابططط  ، حططتى باسططتخدام السططكربتات، فسططتطلب من خططادوم الططويبURL:قصططوٍر أساسططي إذا غيّطط

ا ومططوارَد، وسططيبدو لططك كم أَن ذلططك ُمبططِدٌد للمططوارد إذا .البعيد تحديًثا لكامل الصفحة وهذا يأخذ وقًتطط

.كطططانت الصطططفحة الطططتي سطططتنتقل إليهطططا شطططبيهًة جطططًدا بالصطططفحة الحاليطططة سطططُتنَزل كطططل أجطططزاء الصطططفحة

URLالجديطططدة، حطططتى الجطططزاء الُمماِثلطططة للصطططفحة الحاليطططة، فل توجطططد هنالطططك طريقطططٌة لتغيطططير رابطططط 

.وتنزيل نصف الصفحة فقط

. لحطططل هطططذه الشطططكالية فبطططدًل منHTML5أتت الواجهطططة البرمجيطططة للتعامطططل مطططع التطططأريخ في 

نصططف صططفحة هططذه الخدعططة صططعبة ».تحديث كامل الصفحة، يمكنك أن تستخدم سططكربًتا لتنزيططل  »

…قليًل وتحتاج إلى قليٍل من العمل

%؛90. كل الصطططفحتين متماثلطططٌة بنسطططبة B و الصطططفحة Aلنقطططل أَن لطططديك صطططفحتان، الصطططفحة 

. فقطططط من المحتطططوى يختلطططف بين الصطططفحتين زار المسطططتخدُم الصطططفحَة 10وهنالطططك  %Aثم حطططاول ،

، لكن بدًل من تحديث الصفحة تحديًثا كامًل، حاولَت اعتراض هذه العمليةBالنتقال إلى الصفحة 

:وإجراء الخطوات التية يدوًيا
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ربما باستخدام A المختلفة عن B% من الصفحة 10تحميل .1  )XMLHttpRequestوهطططذا ،(

.سيتطلب بعض التعديلت من جهة الخادوم لتطبيق الويب الخططاص بططك إذ سططتحتاج إلى

، وربمططا تفعططل ذلططك عططبرA المختلفططة عن B% فقط من الصططفحة 10كتابة شيفرة لكي ُتعيد 

 مخفي أو عططبر تمريططر وسططيط في الطلبيططة الططذي ل يسططتطيع المسططتخدم النهططائيURLرابططط 

.رؤيته في الحالت العادية

عطططبر اسطططتخدام .2 ر  ، قطططدDOM أو دوال innterHTML(تبطططديل المحتطططوى الطططذي تغيّططط ) الخطططرى

ة دوال لمعالجططة الحططداث المرتبطططة بالعناصططر الموجططودة ا إلى إعططادة ضططبط أّيطط تحتططاج أيضططً

.في الُمحتوى الُمبَدل

، وذلططك عططبرB للصفحة URLتحديث شريط العنوان في المتصفح لكي يحتوي على رابط .3

 الططتي سططأريك إياهاHTML5دالططة خاصططة من الواجهططة البرمجيططة للتعامططل مططع التططأريخ في 

.بعد قليل

، سططينتهي المططر بحصططول المتصططفح على ا صططحيًحا إذا طّبقتها تطبيقًطط )في نهاية هذه الخدعة  )

. وسُيصِبح العنططوان مباشرًةB مماثلة لتلك التي سيحصل عليها لو انتقل إلى الصفحة DOMشجرة 

. مباشططرًةB، كمططا لططو أَنك انتقلت إلى الصططفحة B للصططفحة URLفي شططريط المتصططفح مسططاوًيا لرابططط 

. ولم ُتجططِر تحططديًثا كططامًل للصططفحة وهططذه هي الخدعططةBلكنططك في الحقيقططة لم تنتقططل إلى الصططفحة 

ا للصطططفحة  URL ولهطططا نفس رابطططط B.الطططتي كنت أتحطططدث عنهطططا لَن الصطططفحة النهائيطططة مماثلطططٌة تمامًططط

ولم يكن ممنوًنططا لططك على جهططودك لتحسططين تجربتططهBللصططفحة  (، لكن المسططتخدم لم يلحططظ الفططرق 

).مع التطبيق
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طريقة تعديل التأريخ. 2
، بالضططافةwindow.historyيوجد في واجهة التططأريخ البرمجيططة عططدٌد من الططدوال في كططائن 

لكتشططططاف الططططدعم لواجهططططة التططططأريخ. يمكنططططك اسططططتخدامها windowإلى حططططدٍث وحيططططد في الكططططائن 

.، وهنالك دعٌم ل بأس به من أغلبية المتصفحات الحديثة لهذه الواجهة البرمجيةالبرمجية

IEFirefoxSafariChromeOperaiPhoneAndroid

10+4.0+5.0+8.0+11.5+4.2.1+4.3*+

* من المفترض أَن هنالك دعٌم لواجهة التأريخ البرمجية في الصدارات السابقة من متصفح أندرويد، لكن
، فسنعتبر أَن الدعم4.0.4لوجود عدد كبير من العلل البرمجية في تطبيق هذا الدعم في إصدار 

»الحقيقي لواجهة التأريخ البرمجية قد بدأ منذ الصدار  »4.3.

»Dive Into Dogsهو مثاٌل بسيٌط وعملٌي لكيفية الستفادة من الواجهة البرمجية للتأريخ «

بِرز مشططكلًة شططائعًة مقالططٌة طويلططٌة يرتبططط بهططا معططرُض صططوٍر سططيؤدي الضططغط علىHTML5في  . إذ يُطط : .

« أو Next«رابططط  «Previous ا وتحططديث رابططط URL» في معططرض الصططور إلى تحططديث الصططورة آنًيطط

.في شططريط العنططوان في المتصططفح دون الحاجططة إلى تحططديث كامططل الصططفحة أمططا في المتصططفحات

أو في المتصطططفحات الداعمطططة لهطططا، لكن المسطططتخدم عَطل –الطططتي ل تطططدعم واجهطططة التطططأريخ البرمجيطططة 

«السطططططكربتات سطططططيعمل الرابططططططان  –Next و » «Previousكطططططرابطين اعتيطططططاديين، ويأخطططططذانك إلى «

.الصفحة التالية بعد تحديث كامل الصفحة

:وهذا يثير النقطة المهمة التية

إذا لم يتمكن تطبيقطططك من العمطططل في حطططال تعطيطططل المسطططتخدم للسطططكربتات، فيجب نفيطططك إلى كطططوكٍب آخطططر على
!الفور
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ق في مثططال  . ونططرى كيططف يعمططل هططذه هي الشططيفرة الططتي ُتسططتعملDive Into Dogs«لنتعمّطط «

:لعرض صورة وحيدة

<aside id="gallery">
  <p class="photonav">
    <a id="photonext" href="casey.html">Next &gt;</a>
    <a id="photoprev" href="adagio.html">&lt; Previous</a>
  </p>
  <figure id="photo">
    <img id="photoimg" src="gallery/1972-fer-500.jpg"
            alt="Fer" width="500" height="375">
    <figcaption>Fer, 1972</figcaption>
  </figure>
</aside>

 موجططوٌد ضططمن>img<.ل يوجططد شططيٌء غططير اعتيططادٍي فيمططا سططبق الصططورة نفسطططها هي عنصططر 

، من>aside<، وكططل شططيء محتططوًى في عنصططر >a<، جميع الروابططط هي عناصططر >figure<عنصر 

.المهم أن نلحطططظ أَن هطططذه الروابطططط العاديطططة تعمطططل عمًل صطططحيًحا جميطططع الشطططيفرات الطططتي تتحكم

ا للواجهططةلكتشططاف الططدعمبالتططأريخ موجططودٌة بعططد سططكربت  ، فططإن لم يكن متصططفح المسططتخدم داعمًطط

البرمجيططة للتططأريخ، فل حاجططة إلى تنفيططذ الشططيفرات المتعلقططة بهططا، وكططذلك المططر للمسططتخدمين الططذي

.عَطلوا تنفيذ السكربتات بالمجمل

الدالططططططططططططة الرئيسططططططططططططية تحصططططططططططططل على كططططططططططططل رابططططططططططططط من تلططططططططططططك الروابططططططططططططط وتمططططططططططططِرره إلى

.()addClickerالدالة 

function setupHistoryClicks() {
  addClicker(document.getElementById("photonext"));
  addClicker(document.getElementById("photoprev"));
}

341|▲



HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات التعامل مع التأريخ 

 وُتضططيف إليططه دالططة للتعامططل مططع الحططدث>a< التي تأخذ عنصر ()addClickerهذه هي دالة 

clickالتي يحدث فيها أمٌر مثيٌر للهتمام ،.

function addClicker(link) {
  link.addEventListener("click", function(e) {
    swapPhoto(link.href);
    history.pushState(null, null, link.href);
    e.preventDefault();
  }, false);
}

. التي تحدثنا عنها أول قسمالخطوات الثلث تقوم بأول خطوتين من ()swapPhotoالدالة 

أي URL يأخططذ جططزًءا من ()swapPhotoمن الدالة  adegio.html و casey.html– لرابططط التنقططل 

 جديطططد ُيشطططير إلى صطططفحٍة مخفيطططٍة الطططتي ل تحتطططوي إل على الشطططيفرةURL…–وهكطططذا ويبطططني رابطططط 

.اللزمة لعرض الصورة التالية

function swapPhoto(href) {
  var req = new XMLHttpRequest();
  req.open("GET",
           "http://diveintohtml5.org/examples/history/gallery/"
             + href.split("/").pop(),
           false);
  req.send(null);

يمكنططك التأكططد من ذلططك في متصططفحكالشططيفرات الططتي ُتنِتجهططا تلططك الصططفحاتهذا مثاٌل عن   )

الذي هو رابط  ). مباشرًة]URL[بزيارة الرابط السابق 

<p class="photonav">
  <a id="photonext" href="brandy.html">Next &gt;</a>
  <a id="photoprev" href="fer.html">&lt; Previous</a>
</p>
<figure id="photo">
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  <img id="photoimg" src="gallery/1984-casey-500.jpg"
          alt="Casey" width="500" height="375">
  <figcaption>Casey, 1984</figcaption>
</figure>

نفس الشططيفرة الططتي اسططتخدمناهاهل تبدو الشيفرة السابقة مألوفًة لديك؟ هذا طططبيعي، لنهططا 

. لعرض أول صورةفي صفحتنا الرئيسية

 الطططتيالخططططوات الثلث يجطططري الخططططوة الثانيطططة من ()swapPhotoالقسطططم الثطططاني من دالطططة 

:تحطططدثنا عنهطططا وضطططع الشطططيفرة الجديطططدة الطططتي نُطططِزَلت في الصطططفحة الحاليطططة، تطططذَكر أَن هنالطططك عنصر

>aside<محيططٌط بالصططورة والشططرح التوضططيحي لهططا، لططذلك تكططون عمليططة إضططافة شططيفرة الصططورة 

responseText إلى خاصططية >aside< لعنصططر innterHTMLالجديدة بسيطًة عبر ضبط خاصططية 

.XMLHttpRequestمن كائن 

  if (req.status == 200) {
    document.getElementById("gallery").innerHTML = 
req.responseText;
    setupHistoryClicks();
    return true;
  }
  return false;
}

ا اسططتدعاء الدالططة  ، وهططذا ضططرورٌي لعططادة ضططبط دوال()setupHistoryClicksلحططظ أيضططً

innerHTML في روابط التنقل الجديدة، لن ضبط المحتوى باستخدام clickالتعامل مع الحدث 

.سيمسح كل آثار الروابط القديمة مع دوال التعامل مع أحداثها

، فبعططد النجططاح بتغيططير الصططورة، هنالططك خطططوٌة إضططافيٌة()addClickerلنعططد الن إلى الدالططة 

. في شريط العنوان دون تحديث الصفحةURL: ضبط رابط الخطوات الثلثعلينا عملها من 
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history.pushState(null, null, link.href);

: ثلثة وسائط()history.pushStateتأخذ الدالة 

1.state يمكن أن يكون أي بنيططة من ُبططنى بيانططات :JSONوسطُتمَرر إلى الدالططة الططتي تتعامططل ،

.، الذي ستتعلم المزيططد من المعلومططات عنططه بعططد قليططل ل نحتططاج إلىpopstateمع الحدث 

.nullتتبع أي حالة في هذا المثال، لذا سأترك القيمة مساويًة إلى 

2.titleيمكن أن يكططططون أي سلسططططلة نصططططية لكن هططططذا الوسططططيط غططططير مططططدعوم من أغلبيططططة . :

المتصططفحات الرئيسططية، فططإذا أردت ضططبط عنططوان الصططفحة، فعليططك تخزينططه في الوسططيط

state ثم ضبطه يدوًيا في الدالة التي تتعامل مع الحدث popstate.

3.url يمكن أن يكططططون أي رابططططط :URLوهططططو الرابططططط الططططذي سططططيظهر في شططططريط العنططططوان ،

.في متصفحك

 الظطططاهر في شطططريطURL سطططيؤدي إلى تغيطططير رابطططط history.pushStateاسطططتدعاء الدالطططة 

ا، بقي علينططا أن نتحططدث العنوان في المتصفح على الفور، لكن أليست هذه نهاية القصة؟ ليس تمامًطط

الرجوع ».عّما سيحصل إذا ضغط المستخدم على الزر المهم  »

بتحميلهططا كلهططا هي إضططافة المتصططفح )الحالة العادية عنططدما يططزور المسططتخدم صططفحة جديططدة  )

مكططدس التططأريخ URLلرابط  ( الجديد في  « »history stackنِزل ويعططرض الصططفحة الجديططدة . ثم يُطط (

وعنططدما يضططغط المسططتخدم على زر الرجططوع إلى الخلططف، فسططيزيل المتصططفح الصططفحة الحاليططة من

مكططدس التططأريخ ويعططرض الصططفحة الططتي تسططبقها، لكن مططاذا سططيحدث عنططدما عبثَت بهططذه الليططة لكي

تتفادى تحديًثا لكامل الصفحة؟
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التقطططدم إلى المطططام إلى رابطططط  »حسطططًنا، لقطططد زّيفَت  »URLجديطططد، وحطططان الطططوقت الن لطططتزييف 

»الرجططوع إلى الخلططف إلى رابططط  »URLالرجططوع إلى الخلططف هططو » السططابق والمفتططاح نحططو تزييططف  » .

.popstateالحدث 

window.addEventListener("popstate", function(e) {
    swapPhoto(location.pathname);
}

 مزّيططف في مكططدسURL لضططافة رابططط ()history.pushStateبعططد أن اسططتخدمَت الدالططة 

 عنططططدماwindow في الكططططائن popstateالتططططأريخ الخططططاص بالمتصططططفح، سططططُيطِلق المتصططططفح الحططططدث 

.يضطططغط المسطططتخدم على زر الرجطططوع وهطططذه هي فرصطططتك لكمطططال عملطططك في إيهطططام المسطططتخدم أَنه

.انتقل فعًل إلى تلك الصفحة

في هططذا المثططال، عمليططة إعططادة الصططفحة السططابقة بسططيطٌة جططًدا، فكططل مططا عليططك فعلططه هططو إعططادة

. الحططالي لهططا لَنه عنططدURL مع تمرير رابططط ()swapPhotoالصورة الصلية، وذلك باستدعاء الدالة 

 الظاهر في المتصفح قد تغّير إلىURL، يكون رابط popstateاستدعاء الدالة التي ُتعالِج الحدث 

ا أَن قيمطططة الخاصطططية العامطططة URLرابطططط  ِدَثت لرابطlocation. السطططابق وهطططذا يعطططني أيضطططً  قطططد حُططط

URLالسابق .

السحرية من بدايتها إلى نهايتها :لكي أساعدك في تخيل الوضع، دعني أتلو عليك العملية  « »

http://diveintohtml5.org/examples/history/fer.htmlُيحِمل المسططططتخدم الصططططفحة •

.Ferويشاهد القصة وصورًة للكلب 

 تكططططون قيمططططة>a<»، الططططذي هططططو عنصططططر Next«يضططططغط المسططططتخدم على الرابططططط الُمَعنططططَون •

.http://diveintohtml5.org/examples/history/casey.html فيه هي herfخاصية 
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http://diveintohtml5.org/examples/history/casey.htmlبطططططططططدًل من النتقطططططططططال إلى •

 عمليططةclickمباشرًة وتحديث الصططفحة تحططديًثا كططامًل، فسططتعترض دالططٌة خاصططٌة للحططدث 

. وُتنِفذ شيفرًة خاصًة بها>a<الضغط على عنصر 

، التي ُتنطططططِشئ كائن()swapPhoto الدالَة clickتستدعي تلك الدالة التي ُتططعالِج الحدث •

XMLHttpRequest لكي يُنِزل جزء HTMLالموجود في الملف 

http://diveintohtml5.org/examples/history/gallery/casey.htmlبشكطل تطزامطني .

عنصططرinnerHTML تضبط الخاصية ()swapPhotoالدالة • ( للعنصططر الططذي يحططوي الصططورة 

>aside< وبهذا سُتبَدل صورة ،(Casey بصورة Fer.

 الدالططططططططططَةclickفي النهايططططططططططة، ستسططططططططططتدعي الدالططططططططططُة الططططططططططتي تتعامططططططططططل مططططططططططع الحططططططططططدث •

history.pushState() لتغيططططير رابططططط URLيططططدوًيا في شططططريط عنططططوان المتصططططفح إلى 

http://diveintohtml5.org/examples/history/casey.html.

.يضغط المستخدم على زر الرجوع في المتصفح•

عططبر الدالططةURLيلحظ المتصفح أَن رابط • ر يططدوًيا وُأضططيف إلى مكططدس التططأريخ  ( قططد تغيّطط

history.pushState() وبطططدًل من النتقطططال إلى رابطططط (URLالسطططابق وإعطططادة تحطططديث 

URLالصططططفحة، فسططططُيحِدث المتصططططفح الرابططططط الموجططططود في شططططريط العنططططوان إلى رابططططط 

) ثم ُيطِلططقhttp://diveintohtml5.org/examples/history/fer.html(للصفحة السابقة 

.popstateالحدث 

 مططرًة أخططرى، لكن()swapPhoto ستسططتدعي الدالططة popstateالدالة الططتي ُتعططالِج الحططدث •

.هذه المرة مع تمرير الرابط القديم إليها الذي أصبح موجوًدا الن في شريط العنوان
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 جطططزًءا من()swapPhoto مطططرًة أخطططرى، سطططُتنِزل الدالطططُة XMLHttpRequestثم باسطططتخدام •

http://diveintohtml5.org/examples/history/gallery الموجودة في HTMLصفحة 

/fer.html ثم ستضطططططبط الخاصطططططية innerHTMLعنصر ( للعنصطططططر الطططططذي يحطططططوي الصطططططورة 

>aside<وبهذا سُتبَدل صورة ،(Fer بصورة Casey.

محتططوى الصططفحة، وعنططوان  ) في المتصططفح ُتشططيرURL(اكتملت خدعتنا، جميع الدلة الظاهرة 

.إلى أَن المسطططتخدم قطططد انتقطططل إلى المطططام صطططفحًة وإلى الخلطططف صطططفحًة لكن لم يحصطططل تحطططديٌث

.كامٌل للصفحة

مصادر إضافية. 3
•Session history and navigation في معيار HTML5

•Manipulating the browser history على Mozilla Developer Center

استعراض بسيطة لواجهة التأريخ البرمجية•

•Using  HTML5  today الواجهةفيسططططططططبوك الططططططططتي تشططططططططرح كيططططططططف يسططططططططتعمل موقططططططططع 

البرمجية للتأريخ

•The Tree Slider التي تشرح استعمال موقع GitHubللواجهة البرمجية للتأريخ 

•History.jsهي مكتبٌة للتعامل مع التأريخ في المتصفحات الحديثة والقديمة 
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 لتتعططرف على قواعططد اكتشططاف دعم المتصططفح للمططيزات؛ أو اسططتعمل مكتبططةالفصططل الثططانياقرأ 

Modernizer إذا أردت حًل جاهًزا لكتشاف جميع الميزات التي تدعمها المتصفحات .

•>audio<

return !!document.createElement('audio').canPlayType;

•>audio< بصيغة MP3

var a = document.createElement('audio');
return !!(a.canPlayType && 
a.canPlayType('audio/mpeg;').replace(/no/, ''));

•>audio< بصيغة Vorbis

var a = document.createElement('audio');
return !!(a.canPlayType && a.canPlayType('audio/ogg; 
codecs="vorbis"').replace(/no/, ''));

•>audio< في حاوية WAV

var a = document.createElement('audio');
return !!(a.canPlayType && a.canPlayType('audio/wav; 
codecs="1"').replace(/no/, ''));

•>audio< بصيغة AAC

var a = document.createElement('audio');
return !!(a.canPlayType && a.canPlayType('audio/mp4; 
codecs="mp4a.40.2"').replace(/no/, ''));
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•>canvas<

return !!document.createElement('canvas').getContext;

>canvas<النصوص في •

var c = document.createElement('canvas');
return c.getContext && typeof c.getContext('2d').fillText == 
'function';

•>command<

return 'type' in document.createElement('command');

•>datalist<

return 'options' in document.createElement('datalist');

•>details<

return 'open' in document.createElement('details');

•>device<

return 'type' in document.createElement('device');

>form<التحقق من المدخلت في عنصر •

return 'noValidate' in document.createElement('form');

350|▲

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/association-of-controls-and-forms.html#constraints
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/commands.html#devices
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/interactive-elements.html#the-details-element
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/the-button-element.html#the-datalist-element
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/interactive-elements.html#the-command


HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5:الملحق الول دليل اكتشاف دعم المتصفح لميزات  

•>iframe sandbox<

return 'sandbox' in document.createElement('iframe');

•>iframe srcdoc<

return 'srcdoc' in document.createElement('iframe');

•>input autofocus<

return 'autofocus' in document.createElement('input');

•>input placeholder<

return 'placeholder' in document.createElement('input');

•>textarea placeholder<

return 'placeholder' in document.createElement('textarea');

•>input type="color"<

var i = document.createElement('input');
i.setAttribute('type', 'color');
return i.type !== 'text';

•>input type="email"<

var i = document.createElement('input');
i.setAttribute('type', 'email');
return i.type !== 'text';
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•>input type="number"<

var i = document.createElement('input');
i.setAttribute('type', 'number');
return i.type !== 'text';

•>input type="range"<

var i = document.createElement('input');
i.setAttribute('type', 'range');
return i.type !== 'text';

•>input type="search"<

var i = document.createElement('input');
i.setAttribute('type', 'search');
return i.type !== 'text';

•>input type="tel"<

var i = document.createElement('input');
i.setAttribute('type', 'tel');
return i.type !== 'text';

•>input type="url"<

var i = document.createElement('input');
i.setAttribute('type', 'url');
return i.type !== 'text';

•>input type="date"<

var i = document.createElement('input');
i.setAttribute('type', 'date');
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return i.type !== 'text';

•>input type="time"<

var i = document.createElement('input');
i.setAttribute('type', 'time');
return i.type !== 'text';

•>input type="datetime"<

var i = document.createElement('input');
i.setAttribute('type', 'datetime');
return i.type !== 'text';

•>input type="datetime-local"<

var i = document.createElement('input');
i.setAttribute('type', 'datetime-local);
return i.type !== 'text';

•>input type="month"<

var i = document.createElement('input');
i.setAttribute('type', 'month');
return i.type !== 'text';

•>input type="week"<

var i = document.createElement('input');
i.setAttribute('type', 'week');
return i.type !== 'text';
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•>meter<

return 'value' in document.createElement('meter');

•>output<

return 'value' in document.createElement('output');

•>progress<

return 'value' in document.createElement('progress');

•>time<

return 'valueAsDate' in document.createElement('time');

•>video<

return !!document.createElement('video').canPlayType;

>video<الترجمات النصية في •

return 'src' in document.createElement('track');

•>video poster<

return 'poster' in document.createElement('video');

•>video< بصيغة WebM

var v = document.createElement('video');
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return !!(v.canPlayType && v.canPlayType('video/webm; 
codecs="vp9, vorbis"').replace(/no/, ''));

•>video< بصيغة H.264

var v = document.createElement('video');
return !!(v.canPlayType && v.canPlayType('video/mp4; 
codecs="avc1.42E01E, mp4a.40.2"').replace(/no/, ''));

•contentEditable

return 'isContentEditable' in document.createElement('span');

•Cross-document messaging

return !!window.postMessage;

)Drag-and-drop( السحب والفلت•

return 'draggable' in document.createElement('span');

•File 

return typeof FileReader != 'undefined';

)Geolocation( الموقع الجغرافي•

return !!navigator.geolocation;

)History( التأريخ•
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return !!(window.history && window.history.pushState);

)Local storage( التخزين المحلي•

try {
  return 'localStorage' in window && window['localStorage'] !==
null;
} catch(e) {
  return false;
}

)Microdata( البيانات الوصفية•

return !!document.getItems;

)Offline web applications( تطبيقات الويب التي تعمل دون اتصال•

return !!window.applicationCache;

)Server-sent events( الحداث الُمرَسلة ِمَن الخادوم•

return typeof EventSource !== 'undefined';

)Session storage( تخزين الجلسة•

try {
  return 'sessionStorage' in window && window['sessionStorage']
!== null;
} catch(e) {
  return false;
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}

•SVG

return !!(document.createElementNS && 
document.createElementNS('http://www.w3.org/2000/svg', 
'svg').createSVGRect);

text/html في SVGصور •

var e = document.createElement('div');
e.innerHTML = '<svg></svg>';
return !!(window.SVGSVGElement && e.firstChild instanceof 
window.SVGSVGElement);

)Undo( التراجع•

return typeof UndoManager !== 'undefined';

•IndexedDB

return !!window.indexedDB;

•Web Sockets

return !!window.WebSocket;

•Web SQL Database

return !!window.openDatabase;
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•Web Workers

return !!window.Worker;

•Widgetsهل أنا في واحدٍة منها؟ :

return typeof widget !== 'undefined';

•XMLHttpRequest:طلبيات عابرة للنطاقات 

return "withCredentials" in new XMLHttpRequest;

•XMLHttpRequest:إرسال كبيانات نموذج 

return !!window.FormData;

•XMLHttpRequest:الحداث الناتجة عن رفع ملف 

return "upload" in new XMLHttpRequest;

مصادر إضافية. 1
:المعايير والمواصفات

•Geolocation

•Server-Sent Events

•WebSimpleDB

•Web Sockets

•Web SQL Database
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http://dev.w3.org/html5/webdatabase/
http://dev.w3.org/html5/websockets/
http://dev.w3.org/2006/webapi/WebSimpleDB/
http://dev.w3.org/html5/eventsource/
http://www.w3.org/TR/geolocation-API/
http://www.w3.org/TR/XMLHttpRequest2/#the-upload-attribute
http://www.w3.org/TR/XMLHttpRequest2/#the-formdata-interface
http://www.w3.org/TR/XMLHttpRequest2/#the-withcredentials-attribute
http://www.w3.org/TR/widgets/
http://www.whatwg.org/specs/web-workers/current-work/


HTML5نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5:الملحق الول دليل اكتشاف دعم المتصفح لميزات  

•Web Storage

•Web Workers

•Widgets

•XMLHttpRequest Level 2

:JavaScriptمكتبات 

•Modernizr مكتبة لكتشاف دعم ميزات :HTML5
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http://www.modernizr.com/
http://www.w3.org/TR/XMLHttpRequest2/
http://www.w3.org/TR/widgets/
http://www.whatwg.org/specs/web-workers/current-work/
http://dev.w3.org/html5/webstorage/
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