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نجم لغة  HTML5وانتشططار تطبيقاتهططا انتشططارًا كبططي ًرا ،إذ ذاع صططيتها
ِ
ل يخفى على أحدٍ سطوع
طات مهمططةٍ لتطبيقططات الططويب؛ فهي تتضططمن كططل مططا
وأصططبحت حططديث الكثططيرين لمططا تحتويططه من تقنيط ٍ
ديناميكيط ا ،وتحدي ططد
ًط
يتعل ططق بتش ططغيل مق ططاطع الفي ططديو على ص ططفحات ال ططويب ،وتولي ططد الرس ططوميات
الموقع الجغرافي للمستخدم ،وإتاحططة اسططتعمال تطبيقططات الططويب دون اتصططال ،إضط ً
طافة إلى تنظيمهططا
ً
دقيقطططا يُ سط ِططه ل تفس ططيرها من المتص ططفحات والبرمجيطططات الخ ططرى،
تنظيمططط ا
ً
لبني ططة المس ططتند الهيكلي ططة
والمزيد…
ً
محاول تقديم مفاهيم  HTML5وتقنياتها وطرائق استخدامها إلى القارئ
لذا جاء هذا الكتاب
ُ
طاولت فيططه توفططير أحططدث المعلومططات عن
العططربي ،مططدعَ مً ا بأمثلططةٍ عمليططةٍ ُتسط ِطهل توضططيح الفكططار؛ وحط
دعم تلطططك التقنيطططات قطططدر المسطططتطاع ،وأع ُ
طططدت النظطططر في بعض الفص ططول لتناس ططب التغ ططيرات ال ططتي
طرأت حدي ًثا.
هذا الكتاب مططترجمٌ عن كتطاب » «Dive Into HTML5للمؤلططف  Mark Pilgrimالمط َ
طرخص برخصطة
ً
المشاع البداعي  ،CC BY 3.0والذي َن َش ُ
لحقا باسم ».«HTML5: Up and Running
رته O’Reilly
هذا الكتاب مرخص بموجب رخصة المشاع البداعي » َنسب المُ صطنَف  -الطترخيص بالمثطل «4.0
َ
مرخصة برخصة المشاع البداعي .CC BY 3.0
) .(CC BY-SA 4.0شعار  HTML5والشعارات البقية
وفي النهايططة ،أحمططد ا على توفيقططه لي بإتمططام العمططل على الكتططاب ،وأرجططو أن يكططون إضط ً
طافة
ً
مفيدة للمكتبة العربية ،وا ولي التوفيق.
عبد اللطيف محمد أديب ايمش
2017/8/13
حلب ،سورية
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كبيرا
واحدا
 HTML5 .1ليست شيئً ا
ً
ً

ربمط ططا تتسط ططاءل» :كيط ططف يمكنط ططني البط ططدء باسط ططتعمال  HTML5إن لم تكن تط ططدعمها المتصط ططفحات

ك ،فليسططت  HTML5شططي ًئا واح ط ًدا كبططيرًا ،وإنمططا مجموعط ٌ
سيضط ِطل ُل َ
طة من
القديمططة؟« لكن السططؤال نفسططه ُ
الميزات المنفصلة عن بعضها ،أي َ
لن ذلططك
أنك لن تحططاول اكتشططاف »دعم  «HTML5في المتصططفحَ ،
غ ططيرُ
منطقي ؛ وإنم ططا يمكن ططك استكش ططاف ال ططدعم للمزاي ططا المختلف ططة مث ططل التخ ططزين المحلي ،أو ع ططرض
ٍ
الفيديو ،أو تحديد الموقع الجغرافي.

أن  HTMLهي مجموعططة من الوسطوم وتلططك القططواس الطتي تشططبه الزاويططة… إن هططذا
ربمططا تظن َ
جزء مهمٌ منها ،لكنه ل يمثلها كلها .إذ ُت ِ
ٌ
عرف مواصفات  HTML5كيف تتفاعططل تلططك الوسططوم مططع لغططة

 JavaScriptوذلط ططك عط ططبر مط ططا يُ عط ططرَ ف بالمصط طططلح ») «DOMاختصط ططار للعبط ططارة Document Object
 .(Modelفل ُت ِ
عرف  HTMLوسمً ا باسم > <videoفحسب ،وإنما هنالك واجهة برمجية للتعامل مع
كائنات الفيديو عبر  .DOMيمكنططك اسططتعمال تلططك الواجهططة البرمجيططة )أي  (APIلكي تكتشططف الططدعم
لمختلف صيغ الفيديو ،ولكي تبططدأ المقطططع أو توقفططه مؤق ًتططا ،أو أن تكتم صططوته ،أو أن تعططرف مططا هططو
شيء آخر يلزمك لبناء تجربة مستخدم رائعة
ٍ
المُ قدار الذي ُن ِزل ) (downloadedمن الفيديو ،وكل
عند استعمال وسم > <videoلعرض المقاطع.
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الفصطط ط ططل الثط ط طططاني والملحط ط ط طق الول س ط ط ططيعلمانك كي ط ط ططف تكتشط ط طططف ال ط ط ططدعم لمختل ط ط ططف م ط ط ططيزات
 HTML5الجديدة.

 .2ليس عليك التخلي عن كل شيء
أن  HTML 4هي أنجح لغط ططة توصط ططيف ) (markupعلى
شط ططئت أم أبيت ،ل تسط ططتطيع أن تنكط ططر َ
طنيت  HTML5على هط ططذا النجط ططاح ،وليس عليط ططك أن تتخلى عن الشط ططيفرات الط ططتي كتبتهط ططا،
الطلقُ .بط ط َ

وليس عليك إعادة تعلم أشياء تعرفها من قبل ،فإن كان تطبيقططك يعمططل البارحططة باسططتخدام HTML
 ،4فسيبقى يعمل اليوم في عصر .HTML5

أتيت إلى المكططان الصططحيح .هططذا مثط ٌ
َ
َ
طال
جئت لتحسين تطبيق الويب الخاص بك ،فقد
لكن إن
طدعم  HTML5كط َ
ُ
طل عناصططر النمططاذج ) (formsفي  ،HTML 4لكنهططا تتضططمن عناصططر جديططدة
واقعي :تط
ً
أيض طا .ك ّنططا ننتظططر إضططافة بعض تلططك العناصططر بفططارغ الصططبر ،مثططل المططزلج ) (sliderومنتقي التططاريخ
َ
ٌ
طل حقططل الدخططال النصططي
)(date picker؛ وبعضططها الخططر لططه مط
طيزات خفيططة ،فحقططل  emailم َثلط ُطه كمَ َثط ِ
أن متصفحات الهواتف الذكية ستخصص لوحططة المفططاتيح الظططاهرة على الشاشططة ُ
لتسط ِطهل
العادي ،إل َ
كتابة عناوين البريد اللكتروني .بعض المتصططفحات القديمططة ل تططدعم حقططل  emailوسططتعامله على
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َ
أن ه حقططل نصططي عططادي ،وسططيبقى النمططوذج يعمططل دون تعططديلت في الشططيفرة أو اسططتخدام أسططاليب
ملتويططة عططبر  .JavaScriptهططذا يعططني أنططك تسططتطيع تحسططين النمططاذج في صطفحاتك اليططوم ،حططتى لططو
كان زوارك يستعملون متصفح .IE 6
اقرأ عن التفاصيل الشيقة لنماذج  HTML5في الفصل التاسع.

 .3يسهل البدء باستعمالها

ً
أن كل ما عليك فعله هططو تعططديل نططوع
يمكن أن يكون »التحديث« إلى HTML5
بسيطا لدرجة َ

المس ططتند ) ،(doctypeال ططذي يجب أن يك ططون أول س طططر من ك ططل ص ططفحة ُ .HTMLتع ط ِطرف الص ططدارات
السابقة من  HTMLالكثير من أنواع المستند ،وكان من الصططعب اختيططار النططوع المناسططب؛ لكن هنالططك
نوع  doctypeوحيد في :HTML5
><!DOCTYPE html

لن جمي ططع الوس ططوم
لن يض ططر التح ططديث إلى نم ططط  doctypeفي  HTML5ش ططيفراتك المكتوب ططةَ ،
) (tagsالمُ عرَ ف ط ططة في  HTML 4م ط ططا ت ط ططزال مدعوم ط ط ً
طة في  ،HTML5لكنه ط ططا ستس ط ططمح ل ط ططك باس ط ططتعمال
–والتحقط ططق من صط ططحة صط ططياغة– العناصط ططر التنظيميط ططة الجديط ططدة مثط ططل > <articleو ><section
و > <headerو > ، <footerيمكنك التعلم عن هذه العناصر الجديدة في الفصل الثالث.
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 .4إنها تعمل بالفعل!
طواء كنت تريططد الرسططم عططبر  ، canvasأو تشططغيل مقطططع فيططديو ،أو تصططميم نمططاذج أفضططل ،أو
سط ً
مبلغ ط ا جيططط ًدا ،إذ تطططدعم
ًط
أن دعم  HTMLقطططد بل ططغ
بن ططاء تطبيقطططات ويب تعمطططل دون اتص ططال؛ فس ططتجد َ
متص طططفحات عديط ططدة خاصط ططية  canvasمثط ططل  Firefoxو  Safariو  Chromeو  Operaومتصط ططفحات
الهواتططف الذكيططة )الفصططل الرابع( وتشططغيل الفيططديو )الفصططل الخططامس( وتحديططد الموقططع الجغططرافي
)الفص ططل الس ططادس( والتخ ططزين المحلي )الفص ططل الس ططابع( والمزي ططد .ت ططدعم ) Googleفي متص ططفحها(
البيانط ططات الوصط ططفية الخاصط ططة ) ) (microdataالفصط ططل العاشر(  ،وحط ططتى مايكروسط ططوفت –المشط ططهورة
بتأخره ططا عن اللح ططاق ب ططركب دعم المع ططايير القياس ططية– ت ططدعم أغلبي ططة م ططيزات  HTML5في متص ططفح
».«Internet Explorer 9
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َ
طداول لتوافقيط ططة المتصط ططفحات الشط ططهيرة مط ططع المط ططيزة
يتضط ططمن كط ططل فصط ططل من هط ططذا الكتط ططاب جط ط
ً
نقاشطا عن الخيططارات المتاحططة أمامططك إن كنت
فصل يتضططمن
أن كل
المشروحة ،ولكن الهم من ذلك َ
ٍ
تحتاج إلى دعم المتصفحات القديمة .تم توفير ميزات في  HTML5مثل تحديد الموقع الجغططرافي
)الفصططل السططادس( وتشططغيل الفيططديو )الفصططل الخططامس( في السططابق عططبر إضططافات للمتصططفح مثططل
ً
ً
تامطة
محاكطاة
 Gearsأو  .Flashالمطيزات الخطرى ،مثطل ) canvasالفصطل الرابع(  ،تسطتطيع محاكاتهطا
باستعمال .JavaScript
سططيعلمك هططذا الكتططاب كيططف تسططتهدف المتصططفحات الططتي تططدعم لتلططك المططيزات ،دون أن تططترك
خلفك المتصفحات القديمة دون دعم.

 HTML5 .5ستبقى وستتطور
ابتكر » «Tim Berners-Leeالشبكة العنكبوتية في بدايات التسعينات من القرن الماضي ،ثم
َ
أنش طأ جمعيططة  W3Cلكي تكططون المرجططع في معططايير الططويب ،وهططذا مططا فعلتططه تلططك الجمعيططة لكططثر من
 20عامً ا .هذا ما قالته  W3Cعن مستقبل معايير الويب في تموز/يوليو عام :2009
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تمهيد

يعلن المدير َ
أنه عندما ينتهي عقد مجموعة العمل على  XHTML 2كما هططو مقططرر في
نهايططة  ،2009فلن يُ مط َد د العقططد .وبهططذا –وبزيططادة المططوارد في مجموعططة عمططل –HTML
فططإن  W3Cتأمططل بتسططريع وتططيرة العمططل على  ،HTML5وتوضططيح موقططف  W3Cتجططاه
مستقبل .HTML
ستبقى  HTML5في المستقبل ،لذا لنبدأ بتعلمها.
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ُ
وقعت أخططي ًرا بالصططدفة على اقتبططاس من مطططور في مشططروع  Mozillaعن التططوتر الطذي يحططدث
عند العمل على صياغة المعايير القياسية:
تجب الموازنططة بين المعططايير وتطبيقاتهططا بدقططة ،فل نريططد أن يحططدث تطط ٌ
طبيق للمعططايير
قبط ططل أن تنتهي صط ططياغة المعيط ططار ،لن الخط ططرين سط ططيبدؤون بالعتمط ططاد على تفاصط ططيل
سيقي د عملية تطوير المعايير .لكننا ل نريد انتهاء صططوغ المعيططار قبططل
التطبيق وهذا
ّ
ٌ
تطبيق له ،وقبططل أن يجططرب مطططور ذاك المعيططار في هططذه التطبيقططات،
أن يكون هنالك
ططاس جط ط ًدا ودقي ططق وعلين ططا التعامل
لنن ططا نحت ططاج إلى تغذي ططة راجع ططة ،وه ططذا أم ططرٌ حسط ٌ
معه بحذر.
ابق هذه المقولة في عقلك ،ولنشرح كيف أصبحت  HTML5على ما هي عليه.
ِ

 .1أنواع MIME
طدار من
هط ططذا الكتط ططاب حط ططول  ،HTML5وليس عن إحط ططدى إصط ططدارات  HTMLالسط ططابقة أو أي إصط ط ٍ
 ،XHTMLلكن لفهم ت ط ططاريخ  HTML5وال ط ططدوافع خل ط ططف إنش ط ططائها تمامًط ط ط ا ،فعلي ط ططك أن تس ط ططتوعب بعض
التفاصيل التقنية ً
أول ،تحدي ًدا أنواع .MIME
ً
فسي ِ
رسطل الخططادوم »ترويسططات« ) (headers
طفحة،
في كل مرة يطلب فيها متصفح الويب صط
ُ
قبططل أن يرسططل شطيفرة الصططفحة نفسططها ،وهططذه الترويسططات غططير ظططاهرة عمومًط ا على الططرغم من تطوفر
أدوات تطويرية تمكنك من رؤيتها إن كنت مهتمًط ا بهططا .لكن الترويسططات مهمططة لنهططا ُتخططبر المتصططفح
كيف يُ ِ
فس ر الشيفرات الموجودة في الصفحة ،أحد أهم تلططك الترويسططات هططو  Content-Typeوهططو
يبدو كما يلي:
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Content-Type: text/html

» «text/htmlيططدعى » «Content Typeأو نططوع المحتططوى أو نططوع  ،MIMEهططذه الترويسططة
ِ
هي الشططيء الوحيططد الططذي يُ
حططدد طبيعططة المططورد المُ حطط َدد وكيططف يجب عرضططه .فالصططور لهططا أنططواع
 MIMEخاصططة بهططا ) image/jpegلصططور  ،JPEGو  image/pngلصططور  ،PNGوهلمَ جططرًا(؛ ولملفططات
 JavaScriptنوع  MIMEخاص بها ،وكذلك المر لصفحات النماط  ،CSSفلكل شططيء في الططويب لططه
نوع  MIMEخاص به.
َ
معق ٌد أكثر من هذا ،فالجيل الول من خواديم الويب ) وهنا أتكلم عن خططواديم
وبالطبع الواقع
رس طل ترويسططة  Content-Typeلنهططا لم تكن موجط ً
الططويب في  (1993لم تكن ُت ِ
طودة في ذاك الططوقت

)إذ لم ُتسططتعمَ ل إل في  ،(1994وكططانت بعض المتصططفحات الشططهيرة تتجاهططل ترويسططة Content-
طباب لهططا علقططة بالتوافقيططة )وهططذا يسططمى »  ،(«content sniffingلكن
 Typeفي بعض الظططروف لسط ٍ
كقاع ط ططدة عام ط ططة :ك ط ططل شططططيء يمكن ط ططك الحصططططول عليططططه على الططططويب )كص ط ططفحات  ،HTMLوالص ط ططور،
والس ططكربتات ،والفي ططديو ،وملف ططات  ،PDFوكططل ش ططيء لططه راب ططط  (URLيجب أن يُ خطط َدم بإض ططافة ن ططوع
 MIMEالمناسب في ترويسة .Content-Type
ِ
ً
لحقا.
خزن المعلومات السابقة في عقلك ،وسنعود إليها

سهب لكيفية إنشاء المعايير
شرح ُم
.2
ٌ
ٌ

لماذا لدينا عنصرٌ باسم > <img؟ لن تسمع مثل هذا السؤال كل يوم .بكل تأكيد أنشأه أحدهم،

إذ لم تظهططر تلططك الشططياء من العططدم ،فكططل عنصططر وكططل خاصططية ) (attributeوكططل مططيزة من مططيزات
َب ذلططك ّ
 HTMLالططتي اسططتخدمتها من قبططل قططد أنشططأها أحططدهم وقططرر كيططف يجب أن تعمططل َ
كلططه؛
وكت َ
هؤلء الشخاص الذين كتبوا المعايير ليسوا خارقين وإنما مجرد ب ََشر ولكنهم أذكياء.
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طورَ ت على المل ،أي َ
أح ططد الش ططياء الرائع ططة عن المع ططايير هي أنه ططا ط ط ِ
أنك تس ططتطيع الع ططودة في
أن النقاشططات كططانت ُتجططرى في القططوائم
الزمن إلى الوراء والجابططة عن النططوع السططابق من السططئلة؛ إذ َ
طة للعمططوم كي يبحثططوا فيهططا؛ لططذلك قططررت أن » ِ
رش ط َفت وأصططبحت متاحط ً
البريديططة ،الططتي ُأ ِ
أنقب« في
رسائل البريططد اللكططتروني محط ً
طاول الجابططة عن السططؤال السططابق» :لمططاذا لططدينا عنصططر ><img؟« ،كططان

علي الب ططدء في حقب ططةِ قب ططل إنش ططاء منظم ططةٍ باس ططم »رابط ططة الش ططبكة العالمي ططة« )World Wide Web
َ
كنت تسططتطيع ع ط ّد صططفحات
 Consortiumاختصططارًا  ،(W3Cذهبت إلى اليططام الولى للططويب ،حيث
الويب على أصابع اليدين.
في  25شباط/فبراير من عام  ،1993كتب :Marc Andreessen
أود أن أقترح وسم  HTMLجديد اختياري هو:

IMG
ً
وسيطا ) (argumentهو ".SRC="url
يتطلب
الذي يُ ِ
حد د صورة نقطية لكي يحاول المتصفح تنزيلها عططبر الشططبكة وتفسططيرها على
أنها صورة يجب تضمينها في النص مكان ظهور الوسم.
ٌ
مثال عنها:
>"<IMG SRC="file://foobar.com/foo/bar/blargh.xbm
)ل يوجد وسم إغلق لها(.
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يمكن جعططل الصططورة تشططير إلى رابططط ،وعنططدها سط ُطي مكن الضططغط عليهططا مثططل الروابططط
النصية العادية.
يجب على المتصططفحات أن تكططون مرنط ً
طة في دعمهططا لصططيغ الصططور ،ومن المستحسططن
على سط ط طططبيل المثط ط طططال دعم الصط طط ططيغتين  Xbmو Xpm؛ وإن لم يتمكن المتصط ط طططفح من
معينة من الصور ،فيمكن أن يضع ما يشاء ً
بدل منهططا )سيضططع متصططفح
تفسير صيغة
ّ
ً
ً
ً
افتراضية(.
بديلة
صورة
X Mosaic
ٌ
ٌ
محلي ا
ًط
مطلوبة في  ،X Mosaicولقد عملنططا على تطبيقهططا وسنسططتخدمها
وظيفة
هذه
حاليا ليّ ة اقتراحات حول كيفية التعامل مع ذلك في ،HTML
منفتح
ٌ
على القل .أنا
ً
ُ
أن هططذه ليسططت
ً
قدمته،
فإن كانت عندك فكرة أفضل مما
فرجاء أعلمني بها ،أنا أعلم َ
صط ططيغة مثاليط ططة للصط ططور ،لكنط ططني ل أج طططد بط ط ً
طديل عن ق طططول »دع المتصط ططفح يفعط ططل مط ططا
طوم مططا سططنعتمد
يستطيع« وانتظار الحل المثالي لكي يأتي في المستقبل )ربمططا في يط ٍ
على أنواع .(MIME
َي رسوميات شهيرتان في أنظمة يونكس.
كانت صيغتا  Xbmو  Xpmصيغت ّ
» «Mosaicكططان من أوائططل متصططفحات الططويب )» «X Mosaicهططو الصططدار الططذي يعم ططل على
أنظم ططة ي ططونكس( ،عن ططدما كتب  Marc Andreessenرس ططالته في ب ططدايات  ،1993لم يكن ق ططد أس ططس
الش ططركة ال ططتي جعلتططه مش ططهورًا )شططركة  ،(Mosaic Communications Corporationولم يكن ب ططدأ
العمططل على المنتج الرائططد في تلططك الشططركة) «Mosaic Netscape» :ربمططا تعرفهططا بأسططمائها الحديثة
» «Netscape Corporationو ».(«Netscape Navigator
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طوم مط ططا سط ططنعتمد على أنط ططواع  «MIMEكط ططانت ُتشط ططير إلى مط ططيزة Content
عبارتط ططه »ربمط ططا في يط ط ٍ
ُ
العميل )أي متصفح الويب( الخادومَ )أي خططادوم الططويب( مططا هي
 negotiationفي  ،HTTPإذ يُ خبر
ل الخططادومُ الوسط َ
رسط ُ
سي ِ
طائط إلى العميططل
أنواع الوسائط الططتي يططدعمها )مثططل  (image/jpegومن ثم ُ
ِ
بالصيغة التي يُ
فضلها .عُ ِر َفت الصيغة الصططلية من  HTTPفي ) 1991وهي النسططخة الوحيططدة الطتي
طودة في شططباط/فططبراير  (1993ولم تكن تط ِ
ً
كططانت موجط ً
طريقططة للعملء كي تخططبر الخططواديم عن
طوفر
صيغ الصور التي تدعمها ،وهذه هي المعضلة التي واجهها .Marc
بعد ِ
عدة ساعات ،ردَ :Tony Johnson
وسي َ
طيء شط ٌ
لططدي شط ٌ
َ
نشطر
طترحت في ) Midas 2.0نسططتخدمه هنططا في ،SLAC
طبيه بمططا اقط
ُ
ٌ
طافي
للجمي ططع خلل أس ططابيع( ،ع ططدا َ
أن جمي ططع الس ططماء مختلف ططة ) وهنال ططك وس ططيط إض ط ٌ
تقريبا لوسم  IMGالذي اقترحتَه:
اسمه " (NAME="nameوله الوظيفة نفسها
ً

"<ICON name="NoEntry
>"href="http://note/foo/bar/NoEntry.xbm
الفكرة في معامل  nameهي السماح للمتصفح بططأن يكططون لديططه مجموعط ٌ
طة من الصططور
طورة مضط ً
طم صط ً
فسيسططتعمِ ُ
داخليط ا فيططه ،فططإن طططابق -السط ُ
ل تلططك
داخليط ا
طمنة
المُ ضططمَ نة
ً
ً
َ
الصورة ً
بدل من تنزيل الصورة المُ ح َددة ،يمكن لخاصية  nameأن تمسي » تلميحط ً
طة«
لمحتوى الصورة للمتصفحات السطططرية )أي تلططك المتصططفحات الططتي تعمططل في سطططر
ً
رمزا ما مكان الصورة.
الوامر( إذ ستضع
ل أهتم كثططيرًا بأسططماء الخاصططيات أو الوسططوم ،لكططني أظن أنططه من المناسططب أن نوحططد
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ً
أيض طا بالختصططارات )لِمَ ل نسططتخدم = IMAGEو = SOURCEعلى
التسططميات .ول أهتم
ِ
أفضل  ICONلنططه يعططني أن الصططورة يجب أن تكططون صططغيرة ،لكن
سبيل المثال( ،وأنا
ألم نفرط في استعمالها؟
منافس طا لمتصططفح  ،X Mosaicوكططان
 Midasهططو متصططفح آخططر من فططترة بططدايات الططويب ،وكططان
ً

متعدد المنصات ،إذ كان يعمل على أنظمة يونكس و  .VMSأمططا » «SLACفهي ُتشططير إلى Stanford
 Linear Accelerator Centerالطططططططتي أصطططططططبح اسطططططططمها الن » SLAC National Accelerator
 «Laboratoryالتي استضططافت أول خططادوم ويب في الوليططات المتحططدة )وفي الواقططع ،أول خططادوم
ويب خط ططارج أوروبا( .عنط ططدما كتب  Tonyهط ططذه الرسط ططالة ،كط ططانت  SLACمن المحط ططاربين القط ططدامى في
الشبكة العالمية ،التي استضافت خمس صفحات على خادوم الويب الخاص بها لمدة  441يومً ا.
ً
قائل:
أكمل Tony
لمّطط ا ك ّن ططا نتب ططاحث في موض ططوع إض ططافة وس ططوم جدي ططد ،فل ططدي وس ططمٌ آخ ططرٌ ذو وظيف ططةٍ
مشابهةٍ أود أن أضيف دعمً ا له في متصفح  ،Midas 2.0كما يلي:
>"<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
بتضمين الصور )بحجمها الطبيعي( في المستندات.
ِ
ً
طكل جلي عنططدما يسططمح بروتوكطول HTTP2
أذكر مرة أخرى أن الغاية منه ستظهر بشط ٍ
بشكل منفصل.
بتحديد صيغة المستند المُ ضمَ ن
ٍ
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طبق
قصد بططبروتوكول »«« HTTP2بروتوكططول  HTTPالساسططي المُ عط ِطرف في  ،1992الططذي لم يُ َ
ً
ً
كامل في بدايات  ،1993وعُ ِر َفت المسودة باسم  HTTP2ثم أصططبحت معيططارًا قياسط ًطيا باسططم
تطبيقا

أن ذلططك قططد جططرى بعططد ثلثططة أعططوام( ،تضططمَ ن بروتوكططول HTTP 1.0
») «HTTP 1.0على الططرغم من َ
ترويس طط ططات غرض ط طططها ه طط ططو طلب تحديط ط ططد صط ط ططيغة المحتط ط ططوى ) request headers for content
 ،(negotiationأي أنواع .MIME
أكمل :Tony
ٌ
بديل عمّ ا سبق هو:
><A HREF="..." INCLUDE>See photo</A
ِ
أفضططل إض ططافة المزي ططد من الوظ ططائف إلى وس ططم > <Aلكن الفك ططرة هن ططا هي الحف ططاظ
ل
أن
على التوافقيططة مططع المتصططفحات الططتي ل تططراعي المعامططل  ،INCLUDEفالغايططة هي َ
ططططططططت ِ
المتصططططططططفحات الططططططططتي تفهم المعامططططططططل  INCLUDEس ُ
بدل النص )في هططططططططذه الحالة
» («See photoوتضططع بط ً
طدل منططه المسططتند )الصططورة(  ،بينمططا المتصططفحات القططدم أو
القل كفاءة ستتجاهل  INCLUDEتمامً ا.
طة مهمط ٌ
نص إن لم تتوفر الصططورة هي تقنيط ُ
طة لتسططهيل
أن فكرة توفير ٍ
طبق اقتراحه أب ًدا ،إل َ
لم يُ َ
الوص ططول ،ال ططتي ك ططانت ناقص ط ً
طة من اق ططتراح  Marcالولي لوس ططم > .<IMGاس ط ُطتعمِ َلت ه ططذه الم ططيزة في
ً
تلميحا ).(tooltip
خاصية > ،<img altالتي أساء متصفح  Netscapeمعاملتها باعتبارها
بعد ِ
عدة ساعات من إرسال  Tonyلرسالته ،ر َد  Tim Berners-Leeعليها:
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أن طريقة تمثيل الصور هي:
لقد تخيلت َ

<a name=fig1 href="fghjkdfghj" REL="EMBED, PRESENT">Figure
></a
حيث قيم الخاصية  RELتعني:
 – EMBEDالتضمين هنا عند العرض
 – PRESENTاعرضها كلما عُ ِر َ
ض المستند المصدري
لح ططظ أن ططك تس ططتطيع اس ططتعمال تركيب ططات مختلف ططة من القيم الس ططابقة ،ولن يتعططططل
المتصفح إن لم يدعم إحداها.
أن اسططتعمال الطريقططة السططابقة لليقونططات الططتي يمكن النقططر عليهططا يعططني تشططعّ ب
أرى َ
ُ
خاصا.
ً
وسوم ><a؛ حسنًا ...لكن لم أ ِرد وسمً ا
ً
ً
موجودة.
مطلقا ،لكن خاصية  relما زالت
طبق هذا القتراح
لم يُ َ
أضاف :Jim Davis
أن من الجيد وجود طريقة لتحديد نوع المحتوى ،أي:
أظن َ

<IMG HREF="http://nsa.gov/pub/sounds/gorby.au" CONTENT>TYPE=audio/basic
لكنني مستع ٌد للتعايش مع وجوب تحديد نوع المحتوى عبر امتداد الملف.
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ً
لحقططا دعمًط ط ا لتض ططمين عناص ططر
طبق ه ططذا الق ططتراح ق ططط ،لكن أض ططاف متص ططفح Netscape
لم يُ َ
الوسائط المتعددة باستعمال عنصر >.<embed
سأل :Jay C. Weber
مططع أن الصططور من أهم أنططواع الوسططائط الططتي أود أن تضططمن في متصططفحات الططويب،
أن علينا إضططافة طططرق مختلفططة لكططل نططوع من أنططواع الوسططائط على حططدة؛
لكن ل أظن َ
فما الذي حدث للحماس تجاه استعمال أنواع MIME؟
ر َد :Marc Andreessen
مططا سططبق ليس بط ً
طديل عن اسططتعمال  MIMEكآليططة قياسططية لتضططمين المسططتندات ،لكنططه
يُ ِ
ً
ً
بسيطا وضروريً ا لوظيفة منفصلة عن .MIME
تطبيقا
وفر
ً
قائل:
استجاب  Jay C. Weberله
لننس مؤق ًتا أنواع  MIMEإن كانت ستؤثر على وضوح المشكلة.
َ
اعتراضي على نقاش »كيف يمكن أن ندعم تضمين الصور« وليس »كيططف يمكن أن
ندعم تضمين الكائنات لمختلف أنواع الوسائط المتعددة«.
ً
قططططططائل »دعونططططططا نضططططططع وسططططططمً ا جديطططططط ًدا هو
وإل ،فسططططططوف يططططططأتي أحططططططدهم يقططططططترح

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

 <AUDلتضطططططططططططططمين

الصوت«.
شيء عام وشامل سيكلفنا الكثير.
ٍ
أن استعمال
ل أظن َ
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طاس من الصططحة لكن ذلططك اسططتغرق فط ً
طترة
أن مخططاوف  Jayكططان لهططا أسط ٌ
أدركنا بعد فططوات الوان َ
ً
ي > <videoو >.<audio
طويلة ،فقد أضافت  HTML5أخيرًا عنصرَ ّ
ر ًدا على رسالة  Jayالصلية ،قال :Dave Raggett
طحيح! أريططد دعمًط ا لمختلططف أنططواع الصططور ،مططع إمكانيططة تحديططد النطوع المُ َ
فضطل
ٌ
هططذا صط
أن ملحظطططططططططططة  Timعن دعم النقطططططططططططر على منطططططططططططاطق في
لطططططططططططدى المتصطططططططططططفح .وأرى َ
الصورة مهمة.
ً
لحقا في  ،1993اقترح  Dave Raggettمعيار  HTML+الذي كان تطويرًا لمعيططار  .HTMLلكن
مطلقططا ،ثم َ
ً
طميا للم ططيزات ش ططائعة
طبق اقتراح ططه
لم يُ َ
حلت  HTML 2.0محل ططه ال ططتي أعطت طابعًط ط ا رس ط ً
الستعمال» :هذا المعيططار يضططفي توضط ً
طميا لمجموعططة من مططيزات  HTMLالططتي كططانت
طيحا وطابعًط ا رسط ً
شائعة الستعمال قبل حزيران/يونيو عام .«1994
ً
ً
سططابقا ،وذلططك
لحقططا معيططار  HTML 3.0المبططني على مسططودة  HTML+الططتي كتبهططا
كتب Dave
َ
وحلت محلهططا HTML
طبق  HTML 3.0أب ط ًدا،
خططارج إطططار  W3Cللمعططايير )المسططمى (Arena؛ لكن لم ُت َ
رسططمَ ت الم ططيزات كالص ططدار الس ططابق » :HTML 2.0أض ططافت  HTML 3.2الم ططيزات ش ططائعة
 ،3.2ال ططتي َ
الس ططتخدام مث ططل الج ططداول ،والبريمج ططات ) (appletsوالتف ططاف النص ح ططول الص ططور ،بالضطططافة إلى
توافقيتها مع معيار .«HTML 2.0
ً
لحقطططا بوضطططع معيط ططار  ،HTML 4.0وططططوَ ر  ،HTML Tidyوشطططارك في المسطططاعدة
شطططارك Dave
بتطوير  ،XHTMLو  ،XFormsو  ،MathMLوغيرها من معايير  W3Cالحديثة.
بالعودة إلى  ،1993رد  Marcعلى :Dave
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ِ
ربما علينا التفكير في لغةٍ لتوصط ِ
طمين
ذات غط ٍ
طيف الرسططومات
طرض عططام يمكن فيهططا تضط ُ
الرواب ط ِ
طوص أو أي ش ططيء .ه ططل رأى
طور أو نص ط ٍ
طط التش ططعبيةِ المرتبط ططةِ بأيقون ط ٍ
طات أو ص ط ٍ
أحدكم شي ًئا يشبه  Intermediaبهذه المكانيات؟
ٌ
ِ
طططور من ع ططام  1985إلى  1991وك ططان يعم ططل
طروع من جامع ططة ،Brown
 Intermediaهططو مش ط
على نظام  ،A/UXالذي هو نظام شبيه ِبيونكس ) (Unix-likeلحواسيب ماكنتوش في ذاك الوقت.
ُ
ِ
طرض عططام«  ،وذلططك بططدعم المتصططفحات الحديثططة
ذات غط ٍ
لتوصيف الرسططومات
راجت فكرة »لغة
لصططيغة ) SVGلغططة توصططيفية يمكن دمج السططكربتات معهططا( ،و >) <canvasواجهططة برمجيططة ][API

إجرائية ] [proceduralمباشرة( ،على الططرغم من أن الخططيرة بططدأت كإضططافة مملوكة )proprietary
 (extensionقبل أن يتم ترسيمُ ها من .WHATGW
رد :Bill Janssen
إن
أنظمة أخرى علينا النظر إليها والتي فيها هذا المفهوم هي  Andrewو  ،Slateإذا َ
نظام منهما فيه نط ٌ
ٌ
طوع من أنططواع الدراج،
فكل
مبني على »إدراج الشياء«،
Andrew
ٍ
ٌ
مثططل النص ،أو الصططور النقطيططة ،أو الرسططومات ،أو الرسططوم المتحركططة ،أو الرسططائل ،أو
ً
أيضطا بتكططرار الدراج ضططمن العناصططر ،أي أن أي نططوع
جداول البيانات …إلخ .وتسمح
من الشياء القابلة للدراج يمكن إدراجها في أي شيء يقبل أن ُتدرَ ج 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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» «Andrewهططو إشططارة إلى ) Andrew User Interface Systemإل أنططه كططان يسططمى في ذاك
الوقت .(Andrew Project
ً
ً
مختلفة:
فكرة
في ذاك الحين ،وجد Thomas Fine
أن أفضل طريقة لتضططمين الصططور في الططويب هي اسططتعمال أنططواع  .MIMEأنططا
أنا أرى َ
طع
متأكد من دعم صيغة  postscriptكنوع من أنواع  ،MIMEوهي تتعامططل بشط ٍ
طكل رائط ٍ
مع دمج النصوص والصور.
لكنهط ططا غط ططير قابلط ططة للنقط ططر؟ ربمط ططا أنتم محقط ططون ،لكنط ططني أظن أن هنالط ططك ً
حل لط ططذلك في
 ،Display Postscriptوذلططك بتعريططف أمط ٍطر مططا يُ حط ِ
طدد عنططوان  URLويسططتخدم المسططار
) (pathالحالي كمنطقة مغلقة للزر القابططل للضططغط .ولن  postscriptتتعامططل تعط ً
طامل
جي ًد ا مع المسارات ،فإن الفكرة السابقة تجعل من السهل إضافة الروابط.

»Postscript

ٌ
طططططططططططة لعطططططططططططرض  Postscriptعلى الشاشطططططططططططة ُطططططططططططط ِورَ ت من
 «Displayهي تقني

 Adobeو .NeXT
أن أفضططل طريقططة لحططل مشططاكل  HTMLهي اسططتبدال
طبق هططذا القططتراح أبط ًدا ،لكن الفكططرة َ
لم يُ َ
وقت لخر.
ٍ
شيء ما آخر بها ما زالت تظهر من
ٍ
قال  Tim Berners-Leeفي الثاني من آذار/مارس عام :1993
تس ططمح  HTML 2للمس ططتند أن يتض ططمن أي ن ططوع يس ططتطيع المس ططتخدم التعام ططل مع ططه،
وليس فقط أنواع  MIMEالمُ َ
سجلة.
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نعم ،أنا أظن أن هنالك حالت يمكن استعمال  postscriptفيها مع النصوص الفائقططة

أن Adobe
ًط
) ،(hypertextلكن ل أعلم إن كط طططان ع ط ططرض postscript
كافي ط ط ا ،أن ط ططا أعلم َ
تحطططططاول إرسطططططاء اسطططططتخدام صطط ططيغة  PDFالمبنيطططططة على  postscriptالطططططتي يمكن أن
تتواجط طط ط ططد فيه ط ط ط ططا الروابططططططططط؛ والقابل ط ط ط ططة للق ط ط ط ططراءة عططططططططبر مجموعط ط ط طططةٍ من عارض ط ط ط ططات
الملفات الحتكارية.
ً
أظن أن ً
خاصة بإضافة الروابط )ربما مبنيططة على Hytime؟( قططد تسططمح بتطططوير
لغة
معايير النصوص الفائقة والرسوميات/الفيديو ً
كل على حدة ،مما يفيدهما معً ا.

دع وسم  IMGيصططبح  INCLUDEواجعلططه يشططير إلى نططوع مسططتندات عططادي ،أو EMBED
ً
طبيهة بعبططارة  includeفي لغططة  ،cppالططتي يتوقططع فيهططا النططاس
إن بططدت  INCLUDEشط
ً
مباشرة – وهذا بالطبع ليس الغرض منها.
فسر
توفير شيفرة  SGMLلكي ُت َ
 HyTimeكططان نظططام مسططتندات قططديم مبططني على  ،SGMLوقططد َ
أثرَ كثططيرً ا في النقاشططات الوليططة
ً
ولحقا لغة .XML
للغة ،HTML
ً
مطلقط ططا ،لكنط ططك تجط ططده صط ططداه واضط ط ً
طحا في عناصر
طبق اقط ططتراح  Timلوسط ططم ><INCLUDE
لم يُ َ
> <objectو > <embedو >.<iframe
في النهاية ،قال  Marc Andreessenفي الثاني عشر من آذار/مارس عام :1993
ُ
طتربت من إصططدار Mosaic
بططالعودة إلى موضططوع تضططمين الصططور في المسططتندات ،اقط
ً
ُ
سابقا…
ذكرت
 ،V0.10الذي سيدعم تضمين صور  GIFو  XBMكما
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لسطططططنا مسطططططتعدين لطططططدعم  INCLUDE/EMBEDفي هطططططذه المرحلطططططة… لطططططذا سنسطططططتعمل
>") <IMG SRC="urlوليس  ،ICONلن ططه ليس من الض ططروري أن تك ططون ك ططل الص ططور
حالي ا نططوع الصططورة )أي  ،(content-typeلكننططا نفكططر
ًط
المُ ضمَ نة أيقونططات( .لن يُ حط َدد
في دعم ذلك )مع التكيف مع أنواع  ،(MIMEوفي الحقيقططة ،آليططة قططراءة الصططور الططتي
آليط ا ،ل ططذا لن يك ططون امت ططداد الملف
حاليط ا تس ططتطيع تحدي ططد صططيغة الص ططورة ًط
ًط
نس ططتعملها
أيّ ة قيمة.

 .3سللة مستمرة
أنططا منبهططرٌ كثططيرً ا بجميططع نططواحي المحادثططة الواقعططة منططذ  24عامً ط ا ،الططتي أدت إلى إنشططاء عنصططر
أن:
 HTMLالذي يُ ستعمَ ل في كل صفحة ويب
تقريبا .ضع بالحسبان َ
ً
•

 HTTPمطططططططططططا زال موجطططططططططططو ًدا ،ونجح بطططططططططططالتطور من الصطططططططططططدار  0.9إلى  1.0ثم إلى ،1.1
وما يزال يتطور.

•

ً
موجودة  ،صيغة البيانات البدائية تلك التي لم تكن تدعم تضططمين الصططور!
 HTMLما زالت
أن خططط تطويرهططا لم ينقطططع ،لكنططه
تطططورت إلى الصططدار  2.0ثم إلى  3.2ثم إلى  ،4.0أي َ
ٌ
طو ومتعططرج ،وفيططه العديططد من النهايططات المغلقططة .لكن هططا نحن ذا في عططام
بالتأكيططد خططط ملتط ٍ
بشططكل جيططد في المتصططفحات
 ،2017ومططا زالت صططفحات الططويب من عططام ُ 1990تعططرَ ض
ٍ
ُ
فتحت إحططداها في متصططفح هططاتفي الحططديث العامططل بنظططام أندرويططد ،ولم
الحديثططة .ولقططد
أحصل على رسالة تقول »الرجاء النتظار إلى أن يتم استيراد الصيغة القديمة«.

•

نتجت  HTMLمن النقاش طططات بين صط ططانعي المتصط ططفحات والمطط ططورين وواضط ططعي المعط ططايير
والشططخاص الططذين يحبططون التحططدث عنهططا .أغلبيططة الصططدارات الناجحططة من  HTMLكططانت
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إضفاء صفةٍ رسميةٍ لما هو موجو ٌد مُ
ِ
حاو َل ًة توجيهه نحو الطريططق الصططحيح .أي
عبارة عن
ِ
ش ططخص يخ ططبرك أن ططه يجب أن تك ططون » HTMLنقي ططة« )بتجاه ططل ص ططانعي المتص ططفحات أو
ّ
معلومططات خطططأ .لم تكن  HTMLنقيط ً
ٌ
المطططورين أو كليهمططا( هططو شط ٌ
وأيططة
طة أبطط ًدا،
طخص لديططه
محاولت لجعلها كذلك قد باءت بالفشل.
•

لم َ
متصفح منذ عام  1993موجو ًدا كما هططو .فتم التخلي عن متصططفح Netscape
أي
يبق ّ
ٍ

 Navigatorفي  ،1998ثم أعيططططططططططدت كتابتططططططططططه من الصططططططططططفر لنشططططططططططاء Suite

،Mozilla

ٌ
طدايات متواضططعة
ثم تم الشتقاق لنشاء  .Firefoxوكططانت لمتصططفح  Internet Explorerبط
حط ِزمَ مط ططع بعض سط ططمات سط طططح المكتب ولعبط ططة
في » ! «Microsoft Plusلوينط ططدوز  ،95إذ ُ ط
) pinballلكن بالطبع يمكن تتبع تاريخ المتصفح إلى أبعد من تلك النقطة(.
•

مط ططا تط ططزال بعض أنظمط ططة التشط ططغيل من عط ططام  1993موجط ط ً
طودة ،لكن ليس لهط ططا صط ططلة بط ططالويب
الح ططديث ال ططذي نعرف ططه .فأغلبي ططة من يس ططتخدم ال ططويب الن يفع ططل ذل ططك باس ططتخدام نظ ططام
وين ططدوز  2000أو أح ططدث من ططه ،أو على جه ططاز  Macيعم ططل بنظ ططام  ،OS Xأو على حاس ططوب
طاتف محمططول مثططل هواتططف أندرويططد
مكتبي يعمل بتوزيعةٍ من توزيعططات لي ُنكس ،أو على هط ٍ
أو  .iPhoneلكن كططان يسططتعمل في عططام  1993إصططدار وينططدوز  ،3.1وكططان لي ُنكس يط َ
طوزع
عبر ...Usenet

•

بقي بعض الشخاص موجودين ومططا يزالططون منهمكين في العمططل على مططا نططدعوه »معططايير
عامطط ا ،وعم ططل بعض ططهم على
ًط
ال ططويب« ،فق ططد بقي ه ططؤلء الش ططخاص يعمل ططون لك ططثر من 20
اللغات التي تسبق  HTMLالتي يمكن تتبع تاريخها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
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بالحديث عن اللغات التي سططبقت  ، HTMLأصططبح من السططهل نسططيان الصططيغ والنظمططة الططتي
ٌ
موجودة عند إنشاء  HTMLبعد النتشار الواسططع والكبططير للغططة  HTMLوالططويب .مططاذا
كانت
أكاديميط ا
ًط
بحثيط ا
ًط
عن Andrew؟ أو Intermedia؟ أو HyTime؟ لم تكن  HyTimeمش ططروعً ا
طراض عسططكرية ،تسططتطيع
ل شأن لها ،وإنما كانت من معططايير  ،ISOولقططد كططانت ُتسططتعمل لغط ٍ
القراءة عنها في هذه الصفحة.
ج ب كطططل مطططا سطططبق عن تسط ططاؤلنا الصطططلي :لمطططاذا لطططدينا عنصطططر ><img؟ لمطططاذا ليس عنصر
لم يُ ِ

رابط ا م ططع خاص ططية  ،includeأو مجموع ط ٌ
طة من قيم
ًط ط
><icon؟ أو عنص ططر ><include؟ لم ططاذا ليس
الخاصططية rel؟ لمططاذا عنصططر ><img؟! الجططواب بسط ٌ
طيط للغايططة ،لن  Marc Andreessenقططام بتنفيططذ
)بن ططاء( وتوفططير العنصططر > <imgفي مُ تص ط ّطفحه والططذي يقططوم ببن ططاء العنص ططر وتوفططيره في متص ط ّطفحه
سيربح في نهاية المطاف.
ِ
أن مَ ن يُ ِ
أن Adnrew
نفذ ويطططوفر شطططيفرات للعناصطططر يطططربح دائمًططط ا ،فل َ
تنس َ
لكن هطططذا ل يعطططني َ
و  Intermediaو َ HyTime
أيضطا ،فبرمجططة المططيزة هي شط ٌ
ً
طاف
طرط لزمٌ لكنططه غططير كط ٍ
وفرَ ت الشططيفرات
أن كتابططة الشططيفرات قبططل المعيططار هي الحططل المثططل .فوسططم > <imgلم يكن
للنجططاح؛ ول أقصططد هنططا َ
يسططتعمل صططيغة صططور شططائعة ،ولم يُ عط ِطرف كيططف يلتططف النص حططول الصططورة ،ولم يكن يططدعم النص
الب ططديل أو محت ططوى احتي ططاطي للمتص ططفحات القديم ططة ،وبع ططد  24عامًط ط ا ،مطططا زلن ططا نع ططاني مطططع مش ططكلة
 ،Content Sniffingوما تزال هذه المشكلة مصد ًرا للثغرات المنية .ويمكنك تتبع كططل هططذا إلى 24

عامًط ط ا مض ططت ،مطططرورًا بحطططرب المتص ططفحات ،إلى  23ش ططباط/ف ططبراير عطططام  ،1993عن ططدما ق ططال Marc
طوم مططا سططنعتمد على أنططواع  «MIMEومططع ذلططك نشططر الشططيفرة
طكل عططابر »ربمططا في يط ٍ
 Andreessenبشط ٍ
التي كتبها.
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 .4التسلسل الزمني لتطوير  HTMLمن  1997إلى 2004
في كانون الول/ديسمبر من عام  ،1997نشرت رابطة الشبكة العالمية ) (W3Cنسططخة HTML
 4.0ثم أغلقت مجموعة عمل  (HTML Working Group) HTMLفي الحال .وبعد أقل من شهرين،
ُ
مجموعة عمل أخرى من  W3Cمعيار  ،XML 1.0وبعططد ذلططك بثلثططة أشططهرَ ،
أنشطأ القططائمون على
نشرت
ٍ

 W3Cورشط ططة عمط ططل ) (workshopاسط ططمها »بلط ططورة مسط ططتقبل Shaping the Future of ) « HTML
 (HTMLللجابة عن هذا السؤال» :هل تخلت  W3Cعن HTML؟« وكان جوابهم:
أن توسططيع  HTML 4.0سططيكون
كططان من المتفططق عليططه في النقاشططات الططتي أجريناهططا َ
طعبا ،وك طططذلك تحويط ططل  4.0إلى تط طططبيق  .XMLالطريقط ططة المقترحط ططة لتجط ططاوز هط ططذه
صط ط ً
بنطططططاء على مجموعطططططة من
ً
العوائطططططق هي بدايطططططة جديطططططدة للجيطططططل القطططططادم من HTML
وسوم .XML
منحت  W3Cمجموعة عمل  HTMLهططذا التكليططف لنشططاء »مجموعططة من وسططوم  ،«XMLكططانت
أول خطططوة –في كططانون الول/ديسططمبر  –1998هي كتابططة مسططودة لمعيططار مططؤقت )انتقططالي( الططذي
كانت مهمته إعادة قولبة  HTMLفي  XMLدون إضافة أيّ ط ة عناصططر أو خاصططيات جديططدة ،عُط ِر َف هططذا

لحق ط طط ططا باسط ط طط ططم »1.0
ًط
المعيط ط ط طططار

 «XHTMLوعط ط ط طططرَ ف ن ط ط ط ططوع  MIMEجديط ط ط طططد لمسط ط طط ططتندات XHTML

» ،«application/xhtml+xmlلكن لتسططهيل انتقططال صططفحات  HTML 4الموجططودة من قبططل ،فقططد
تضططمن المعيططار »الملحططق  «Cالططذي » يلخص إرشططادات التصططميم للمطططورين الططذين يريططدون تشططغيل
مسططتندات  XHTMLفي متصططفحات  HTMLالموجططودة من قبططل« ،إذ ق ططال الملحططق  Cأن ططك تس ططتطيع
كتابة ما يسمى »صفحات  «XHTMLلكن تستطيع تخديمها عبر نوع  MIMEالقديم .text/html
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الهدف الجديد هو النماذج ) ،(formsففي آب/أغسطس  ،1999نشرت مجموعططة عمططل HTML
نفسها أول مسودةٍ لنماذج  XHTMLالموسّعة ولقططد وضططعوا التوقعططات الططتي يرمططون إلى تنفيططذها في
أول فقرة:
طات مطولططةٍ  ،قططررت مجموعططة عمططل  HTMLأن الهططداف للجيططل الجديططد من
بعططد دراسط ٍ
النماذج تتعارض مططع الحفططاظ على التوافقيططة مططع المتصططفحات المصططممة على النسططخ

القديمط ططة من  .HTMLفأحط ططد أه طططدافنا توف طططير نمط ططط نمط ططاذج جديط ططد )نمط ططاذج XHTML
بناء على مجموعةٍ من المتطلبات المح َددة
ً
الموسعة ]([XHTML Extended Forms
طروحة في هط ططذا المسط ططتند وهي مبنيط ط ٌ
ٌ
طة على الخط ططبرات
بدقط ططة ،وهط ططذه المتطلبط ططات مشط ط
واسع من التطبيقات التي تستعمل النماذج.
طيف
ٍ
والتجارب مع
ٍ
ُ
وبعد ِ
عدة أشهر أعيدت تسمية »  «XHTML Extended Formsإلى » «XFormsوانتقلت إلى
خاصة بها ،وعَ مِ َلت هذه المجموعططة على التططوازي مططع مجموعططة عمططل  HTMLو َنشططرت
ٍ
عمل
مجموعةِ
ٍ
في النهاية الصدار الول من  XForms 1.0في تشرين الول/أكتوبر .2003
وفي تلططك الثنططاء –وبعططد اكتمططال التحويططل إلى َ –XML
حطت مجموعططة عمططل  HTMLأنظارهططا

إلى إنشاء »الجيل الجديططد من  ،«HTMLففي أيططار/مططايو  ،2001نشططروا الصططدار الول من XHTML
طدءا من
 ،1.1الذي أضاف بعض الميزات الصغيرة على  ،XHTML 1.0لكنه أزال الملحططق  ،Cفيجب –بط ً
الصدار  –1.1تخديم مستندات  XHTMLبنوع  MIMEالخاص بها .application/xhtml+xml

 .5كل شيء تعرفه عن  XHTMLخطأ

لمططاذا أنططواع  MIMEمهمط ٌطة ج ط ًد ا؟ لمططاذا أذكرهططا بين الحين والخططر؟ لثلث كلمططاتdraconian :

 ) error handlingأي عططططدم التسططططاهل في معالجططططة الخطططططاء( .وقططططد تمططططيزت المتصططططفحات بأنهططططا
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َ
ظهرها
متسامحة مع  ،HTMLفلو
أنشأت صفحة  HTMLولكن نسططيت وسططم الغلق > ،</headفسط ُطت ِ
ضمنيا إلى نهايططة قسططم > <headوبدايططة
معينة تشير
المتصفحات على أيّ ة حال )لن هنالك وسومً ا
ّ
ً
معي ن ط ططة عن ط ططد ت ط ططداخل الوس ط ططوم )أي إغلق الوس ط ططوم
> ،(<bodyإذ يجب علي ط ططك اس ط ططتعمال هيكلي ط ططة
ّ
المفتوحططة بنمططط » الططداخل آخطرًا يخططرج ً
وأن آخططر وسططم مسططتعمل سط ُطيغلق
أول« )(last-in-first-out
َ
ً
َ
كتبت > <b><i></b></iفستتعامل المتصفحات معها )بطريقةٍ ما( وسططتكمل عططرض
أول( لكن إن
الصفحة دون إظهار رسالة خطأ.
أدت عدم كتابة شيفرات  HTMLبطريقططة سططليمة تمامًط ا إلى جعططل المطططورين يكتبططون شططيفرات
ٌ
أن أكثر من  %99من صفحات  HTMLعلى الويب فيها خطأ ما
غير سليمة .بعض التقديرات تقول َ
على القل ،ولما كانت هذه الخطاء ل تسبب عرض رسالة خطأ مرئية ،فلن يصلحها أحد.
رأت  W3Cهذه المشططكلة الصططولية في الططويب ،ثم همّ ت لتصططحيحها .لغططة  ،XMLالمنشططورة في
 ، 1997تخلصططت من العملء المتسططاهلين وقططالت بططأن جميططع الططبرامج الططتي تسططتعمل  XMLيجب أن
تعامططل الخطططاء المرتبطططة بطريقططة »الكتابططة السططليمة« على أنهططا أخطططاء فادحططة ) .(Fetal Errors
اشتهر مفهوم توقف المعالجة عنططد أول خطططأ بالسططم » «draconian error handlingوذلططك نسط ً
طبة
طبيا( لقوانينططه.
إلى القائد الغريقي  Dracoالذي شرَ ع عقوبة الموت ليّططة تجططاوزات )ولططو صططغيرة نسط ً
أن جميع المستندات التي ُتخ َدم بنوع
فعندما أعادت  W3Cصياغة  HTMLبمفردات  ،XMLاعتبرت َ
 MIMEالجديططد  application/xhtml+xmlستخضططع إلى سياسططة ،draconian error handling
ٌ
فلططو كططان هنالططك خطططأ مططا في أسططلوب صططياغة صططفحة – XHTMLنسططيان وسططم الغلق > </headأو
تداخل غير صحيح للوسوم على سبيل المثال– فلن يكون لمتصفح الويب خيارٌ إل إيقططاف معالجططة
الصفحة وإظهار رسالة خطأ إلى المستخدم النهائي.
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ً
نطاق واسع ،لن النسبة المُ ق َدرة للخطاء في صفحات الططويب
شائعة على
لم تكن هذه الفكرة
ٍ
هي  ،%99هذا يعني أن رسائل الخطأ ُ
ستعرَ ض على المستخدم طوال الوقت ،ولقلة المططيزات الططتي
توفرها  XHTML 1.0و  ،1.1فقرر مطورو الططويب تجاهططل  ،application/xhtml+xmlلكن هططذا ل
يعططني أنهم تجططاهلوا  XHTMLبالكليططة ،لن الملحططق  Cمن معيططار  XHTML 1.0أعطى مطططوري الططويب
ثغط طط ً
طرة يمكنهم اس ط ططتعمالها» :اكتب شط طططي ًئا يش ط ططبه بني ط ططة  ،XHTMLلكن ِ
خدم ط ططه بن ط ططوع  MIMEالقطط ططديم

 ،«text/htmlوهذا ما فعله اللف من مطوري الططويب ،إذ »حط َدثوا« صططفحاتهم إلى بنيططة XHTML
لكن بقيت تلك الصفحات مُ خ َدمة بنوع  MIMEالقديم .text/html

وللي ططوم ،م ططا ت ططزال تعلن مليين الص ططفحات أنه ططا  ،XHTMLفيب ططدؤون بن ططوع المس ططتند doctype
ً
ً
طغيرة لس ططماء الوس ططوم ،ويس ططتعملون
أحرفططا ص ط
الخ ططاص بلغ ططة  XHTMLفي أول س طططر ،ويس ططتعملون
خط ا مط ً
طائل بعططد العناصططر الفارغططة مثططل ><br/
علمات القتبططاس حططول قيم الخاصططيات ،ويضططيفون ًط
ً
ً
و > <hr/لكن ّ
طططططططططططططططة من تلطططططططططططططططك الصطططططططططططططططفحات ُتخططططططططططططططط َدم بنطططططططططططططططوع  MIMEالجديطططططططططططططططد
طططططططططططططططة قليل
قل
 ،application/xhtml+xmlالططذي سط ُطي ِ
فع ل عططدم التسططاهل في الخطططاء الخططاص بلغططة  .XMLفأيّططة
صفحة ُتخ َدم بنوع  MIMEالقديم – text/htmlبغض النظططر عن نططوع المسططتند ) (doctypeأو بنيططة
الوس ططوم– ُ
ستف َسططر باس ططتعمال مُ ف ِسططر  HTMLالمُ تس ططاهل ،وس ططيتم تجاه ططل الخط ططاء دون إظه ططار أيّ ططة
ٌ
أخطاء تقنية.
شخص آخر( حتى لو كانت الصفحة فيها
ٍ
رسالة ،ودون تحذير المستخدم )أو أي
فتحت  XHTML 1.0هط ططذه النافط ططذة ،ولكن  XHTML 1.1أغلقتهط ططا ،والنسط ططخة الط ططتي لن ُتص ط ط َدر
 XHTML 2.0استمرت في منهج عدم التسططاهل في الخطططاء ،وهططذا هططو السططبب وراء ادعططاء مليين
وأن حفنة قليلة منهم هي ) XHTML 1.1أو  ،(XHTML 2.0لكن هل
الصفحات على أنها XHTML 1.0
َ
أنت تس ططتعمل ً XHTML
حقط ط ا؟ تحق ططق من ن ططوع  ) MIMEإن لم تكن تع ططرف م ططا ه ططو ن ططوع  MIMEال ططذي
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زلت تسططتعمل  ،(text/htmlفمططا لم ُتخط ِ
َ
طدم صططفحاتك بنططوع MIME
تستعمله ،فأنا أضمن لطك أنططك مططا
الجديد  ،application/xhtml+xmlفإن » «XHTMLهي  XMLبالسم فقط.

 .6رؤية تنافسية
في حزي ططران/يوني ططو  ،2004أق ططامت  W3Cورش ططة عم ططل ح ططول تطبيق ططات ال ططويب والمس ططتندات
المجمّ عة  ،حض ططر ه ططذا الجتم ططاع ممثلططون عن مصططنعي ثلثططة متصططفحات ،وش ططركات تط ططوير الططويب،
طاء آخططرون من  ،W3Cومجموعط ٌ
وأعضط ٌ
طة من الجهططات المهتمططة بمططا في ذلططك منظمططة  Mozillaوشططركة
 ،Opera Softwareوأعط ططوا رؤيتهم لمس ططتقبل ال ططويب :تططططوير معي ططار  HTML 4لتض ططمين م ططيزات
جديدة تساعد مطوري تطبيقات الويب الحديثة.
ِ
تمث ل المبادئ السبعة التية ما نعتقد أنها أهم المتطلبات اللزمة لهذا العمل:
 التوافقية مع الصدارات القديمة ،ومسار واضح للهجرةيجب أن تكون تقنيططات تطبيقططات الططويب مبنيط ً
طات مألوفططةٍ للمطططورين ،بمططا
طة على تقنيط ٍ
في ذلك  HTMLو  CSSو  DOMو .JavaScript
طب ق المط ط طططيزات الساس ط ط ططية لتطبيقط طط ططات الططططططويب باس ط ط ططتعمال الس ط ط ططكربتات
يجب أن ُت َ
طني
وص ططفحات النم ططاط في  ،IE6ل ططذا يك ططون هنال ططك مس ططارٌ واض ط ٌ
طح للهج ططرة نص ططب عي ط ّ
حالي ا
ًط
حل ل يمكن أن يستعمل مع المتصفحات ذات الشططعبية الكبططيرة
المطورينّ .
أي ٍ
ً
ناجحا.
إضافات لن يكون
ٍ
استعمال
دون حاجةٍ إلى
ِ
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 نظام معالجة للخطاء مُ عرَ ف بدقةيجب تفصططيل كيفيططة معالجططة الخطططاء إلى درجططة ل تحتططاج المتصططفحات فيهططا إلى
مشتق من المتصفحات الخرى.
إنشاء نظام معالجة أخطاء مخصص أو بناء واحدٍ
ٍ
 ل يجب عرض الخطاء على المستخدمينيجب أن ُتح ط ِ
طد د المع ططايير الس ططلوك اللزم اتباع ططه عن ططد ح ططدوث أي ن ططوع من الخط ططاء،
طاهل )كمططا في  (CSSبط ً
ويجب أن يكون نظططام معالجططة الخطططاء متسط ً
طدل من أن يكططون
وكارثيا )كما في .(XML
ظاهرًا للمستخدم
ً
 الستعمال العملييجب أن ُت ططبرَ ر إض ططافة ك ططل م ططيزة إلى مع ططايير تطبيق ططات ال ططويب بح ططالت الس ططتعمال
ً
صحيحا بالضرورة :ليسططت كططل حالططة اسططتخدام تتطلب
العملي لها ،لكن العكس ليس
إنشططاء مططيزة جديططدة .ويُ َ
طاس في مواقططعَ
فض طل أن تكططون حططالت السططتخدام ذات أسط ٍ
حقيقةٍ استخدمَ فيها المطورون ً
مثاليا لللتفاف على القصور في التقنية.
حل ليس
ً
 سيبقى استخدام السكربتات قائمً الكن يجب البتعاد عنه إذا تططوفرت وسططوم مناسططبة .ويجب أن ل تتططدخل السططكربتات
ً
مستقلة عن الجهاز المشغل لها.
في طريقة العرض ،وأن تكون
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 يجب تجنب التفريق بين الجهزةيجب أن يتمكن المطورون من استخدام نفس الميزات الموجودة في نسخة سطططح
المكتب ونسخة الهواتف المحمولة لنفس المتصفح.
 عملية مفتوحةاس ططتفاد ال ططويب من كونطططه مط ططوَ رً ا في بيئ ططة مفتوح ططة .وستص ططبح تطبيق ططات ال ططويب
أساسط ً
ً
أيضطا ،ويجب
طية في المسططتقبل ،ويجب أن يكططون تطويرهططا في بيئططةٍ مفتوحططةٍ
إتاحة القوائم البريدية والرشيفات ومسودات المعايير للجميع.
ُسئ َ
استطلع للرأي» :هل يجب على  W3Cتطوير إضططافات
ِل المشاركون في ورشة العمل في
ٍ
لوظطططططائف جطططططاهزة في  HTMLو  ،CSSوإضطططططافات لسطططططاس  DOMلكي تتحقطططططق متطلبطططططات تططططططوير
تطبيق ططات الططويب متوس طططة التعقي ططد .أم عليه ططا تط ططوير واجه ططة برمجي ططة ) (APIكامل ططة على مس ططتوى
النظام )(OS-level؟ )هذا القتراح من  ،Ian Hicksonمن  «(Opera Softwareكططان التصططويت 11
إلى  8ضططد هططذا القططتراح ،وكتبت  W3Cفي ملخص الورشة» :في الططوقت الططراهن ،ل تنططوي  W3Cأن

تسططتثمر أيّ ط ة مططوارد في العمططل على موضططوع اسططتطلع الططرأي" :تطططوير إضططافات إلى  HTMLو CSS
لتطبيقات الويب" في مجموعات عمل  W3Cالحالية«.
وبعد هططذا القططرار ،كططان لططدى الشططخاص الططذين اقططترحوا تطططوير  HTMLونمططاذج  HTMLخيططارين
فق ططط :الستس ططلم ،أو إكم ططال عملهم خ ططارج إط ططار  ،W3Cوق ططرروا المض ططي ق ططدمً ا في الخي ططار الث ططاني،
وسجلوا النطاق  ،whatwg.orgوفي حزيران/يونيو  ،2004وُ لِ َدت مجموعة عمل .WHAT
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 .7مجموعة عمل WHAT
ما هي مجموعة عمل WHAT؟ سأقتبس من كلمهم:

مجموع ط طططة عمط ط ططل تقنيط ط ططات تطبيقط ط ططات الط ط ططويب ) Web Hypertext Applications
 (Technology Working Groupهي مشط ططاركة مفتوحط ططة وغط ططير رسط ططمية لصط ططانعي
متصططفحات الططويب والطططراف المهتمططة بتطططوير تطبيقططات الططويب .تهططدف المجموعططة
إلى تطوير تطبيقططات الططويب ،مططع العططزم على إرسططال النتططائج إلى المنظمططات الواضططعة
سي ِ
أساسا للعمل على توسيع  HTMLالمعيارية.
شكل
ً
للمعايير القياسية ،مما ُ
يأتي تشططكيل هططذا المنتططدى بعططد عط ِ
طد ة أشططهر من العمططل عططبر رسططائل البريططد اللكططتروني
الخاصة حول المعايير المُ قترَ حة لمثل هذه التقنيات ،المططر الططذي ِ
نركز عليططه الن هطو
توسعة نماذج  HTML 4لدعم الميزات التي يطلبها المطورون دون التسبب بمشططاكل
تتعل ططق بالتوافقي ططة م ططع المحت ططوى الح ططاليُ .أ ِ
نشط طئت ه ططذه المجموع ططة للتأكي ططد على أن
مسططتقبل تطططوير هططذه المعططايير سططيكون في قائمططةٍ بريديططةٍ مفتوحططةٍ ومؤرشططفةٍ يمكن
للجميع الوصول إليها.
الجملة الساسية في الفقططرة السططابقة هي » دون التسططبب بمشططاكل تتعلططق بالتوافقيططة« ،ليسططت
) XHTMLدون الثغرة التي وفرها الملحططق  (Cمتوافقط ً
طة مططع  ،HTMLوتتطلب نططوع  MIMEخططاص بهططا،
ً
متوافقة مع نماذج  HTMLلعدم القدرة على استعمالها إل مع الصفحات المُ خ َدمة
و  XFormsليست
بنوع  MIMEالخاص بصفحات  ،XHTMLهططذا يعططني أن  XFormsتتطلب عططدم التسططاهل في التعامططل
مع الخطاء.
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فبط ط ً
طدل من أن نططططرمي مططططا يقط ططارب عق ط ط ًدا من الططططزمن من العمط ططل على  HTMLونجعط ططل  %99من
حاليط ا غططير قابلططة للسططتخدام ،قططررت مجموعططة عمططل  WHATأن تنتهج
صططفحات الططويب الموجططودة
ً
ً
منهج ا آخر :توثيق خوارزميات التعامل مع الخطاء »المتسامحة« التي تستعملها المتصفحات.
ً
طاهلة مططع أخطططاء  ،HTMLلكن لم يُ تعِ ب أح ط ٌد نفسططه ويوثططق
كططانت ومططا زالت المتصططفحات متسط
طات خاصط ٌ
آلية التساهل بالضططبط .لططدى متصططفح  NCSA Mosaicخوارزميط ٌ
طة بططه للتعامططل مططع الخطططاء،
وح ططاول  Netscapeأن ِ
يقلده ،ثم ح ططاول  Internet Explorerتقلي ططد  ،Netscapeثم ح ططاول Opera
ّ
وهلم جرًا حططتى يومنططا هططذا.
و  Firefoxتقليد  ،Internet Explorerثم حاول  Safariتقليد ،Firefox
إذ ضيع المطورون آلف الساعات محاولين جعل منتجاتهم متوافقة مع منتجات منافسيهم.
ً
طويل  ،وأنت محق .فقد أخططذ من مجموعططة عمططل  WHATخمسططة
أن هذا سيأخذ وق ًتا
قد تظن َ
طوام من العم ططل للنج ططاح في توثي ططق كيفي ططة تفس ططير ) HTMLم ططا ع ططدا بعض الح ططالت الخاص ططة جطط ًدا
أع ط ٍ
والغامضة( بطريقةٍ متوافقططةٍ مططع جميططع المحتططوى الموجططود على الططويب .فل يوجططد في الخوارزميططة
النهائية أيّ ة حالة يتوقف فيها مفسر  HTMLعن إكمططال تفسططير صططفحة  HTMLويعططرض رسططالة خطططأ
للمستخدم النهائي.
طمت
وفي الفترة الططتي كططانت تجططرى فيهططا الهندسططة العكسططية ،كططانت تعمططل مجموعططة  WHATبصط ٍ
ً
أيضطا ،منهططا معيططارٌ ُسطمي في بططادئ المططر »  «Web Forms 2.0الططذي أضططاف بعض
أشياء أخططرى
ٍ
على
عناصر التحكم إلى نماذج ) HTMLسطتتعلم المزيططد عن نمططاذج  HTMLفي فصططل النمططاذج( .ومسططودة

طيزات أخططرى رئيسططيةٍ مثططل canvas
ٍ
ح وَ ت مط
معيططار أخططرى باسططم » «Web Applications 1.0الططتي َ ط
)انظر :فصل الرسم عبر عنصر  (canvasوالططدعم المُ ضططمَ ن لتشططغيل الصططوت والفيططديو دون إضططافات
)انظر فصل الفيديو(.
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 .8العودة إلى W3C
لم ططدة تق ططارب الس ططنتين ونص ططف ،تج ططاهلت  W3Cومجموع ططة عم ططل  WHATبعض ططهما بع ً
ضططا ،على
ِ
تركز على نمط ططاذج الط ططويب ومط ططيزات  HTMLالجديط ططدة،
الط ططرغم من أن مجموعط ططة عمط ططل  WHATكط ططانت
ٌ
طغولة بإصططدار  2.0من  ،XHTMLلكن بحلططول تشططرين الول/أكتططوبر ،كططان
ومجموعططة عمططل  W3Cمشط
جليط ا أن مجموعططة عمططل  WHATقططد أحططدثت زخمً ط ا كبططي ًرا ،بينمططا كططانت  XHTML 2.0تقبططع على شططكل
ً

أي متصفح رئيسي .في تشرين الول/أكتوبر ،أعلن Tim Berners-Lee
مسودة لم يتم تطبيقها من ّ
–مؤسس  –W3Cأن  W3Cستعمل مع مجموعة عمل  WHATلتطوير .HTML
أصط ططبحت بعض المط ططور واضط ط ً
طحة بعط ططد عط ط ِ
طدة سط ططنوات ،من الضط ططروري تطط ططوير HTML
تدريجيا ،فمحاولة جعل العالم ينتقل إلى  – XMLبما في ذلك وضع علمططات
تطوي ًرا
ً
اقتباس حول قيم الخاصيات وشرطات مائلة في نهاية الوسططوم الفارغططة ،ومجططالت
طبب رئيسططي هططو عططدم
طال لسط ٍ
السططماء– لم تجططدِ نفعً ط ا ،إذ لم يتخططذ المطططورون أيّططة أفعط ٍ
ش ططكوى المتصطططفحات .تح ططركت بعض المجتمع ططات الكب ططيرة وتمتعت بثم ططار النظم ططة
المُ ح َددة بدقة ،لكن ليست كلها.
الخط ط ططة الن هي إنش ط ططاء مجموع ط ططة  HTMLجدي ط ططدة .وعلى النقيض من المجموع ط ططة
السط ططابقة ،مهمط ططة هط ططذه المجموعط ططة هي عمط ططل تطط ططويرات وتحسط ططينات تدريجيط ططة على
ً
رئيس منفصططل وطططاقم
أيض طا بططالتوازي على  ،XHTMLوسططيكون لهططا
 ،HTMLوالعمططل
ٌ
مع ططط ا .ل ط ططدينا دعمٌ ق ط ططوي لمث ط ططل ه ط ططذه
طل آخط طططر .وس ط ططتعمل على  HTMLو ً XHTMLط
عم ط ط ٍ
المجموعة من الكثيرين الذين تحدثنا معهم ،بما في ذلك صانعي المتصفحات.

47

|

▲

كيف وصلنا إلى HTML5

نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5

عمل على النماذج ،وهو موضط ٌ
ٌ
ً
طوع شططائك ،لن  HTMLو XForms
أيضا
سيكون هنالك
همطططا لغطططتي نمطططاذج ،ونمطططاذج  HTMLشطططائعة للغايطططة ،وهنالطططك الكثطططير من التطبيقطططات

والسططتخدامات لنمططاذج  ،XFormsوفي هططذه الثنططاء ،وجططدنا أن اقططتراح Webforms
لض ططافات إلى نم ططاذج  HTMLمنطقي ومقبط ٌ
ططول فالخط ططة هي توس ططعة نم ططاذج HTML
ٌ
بأخذ  Webformsبالحسبان.
واحططد من أول الشططياء الططتي قططررت مجموعططة عمططل  W3Cالجديططدة فعلهططا هي إعططادة تسططمية
» «Web Applications 1.0إلى » ،«HTML5ومن هنا بدأت رحلة هذا الكتاب.

 .9حاشية

َ
طل  XHTML 2وأصطططدرت هط ططذه
في تشط ططرين الول/أكتط ططوبر  ،2009ط ط أغلقت  W3Cمجموعط ططة عمط ط ِ

الفادة لشرح قرارها:
عندما أعلنت  W3Cمجموعات عمل  HTMLو  XHTMLفي آذار/مارس  ،2007أشرنا
أننا سنكمل مراقبة استخدام  .XHTML 2أدركت  W3Cأهمية إرسال إشططارة واضططحة
إلى المجتمع حول مستقبل .HTML
على الططرغم من أننططا نقططدر قيمططة مسططاهمات مجموعططة عمططل  XHTMLعلى مططر السططنين،
وبعد التشاور مع المشاركين ،قررت إدارة  W3Cالسماح بانتهاء مدة عمل المجموعة
في نهاية  2009وعدم تجديدها.
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ربم ططا تتس ططاءل» :كي ططف أس ططتطيع البطططدء باس ططتخدام  HTML5إن لم تكن ت ططدعمها المتص ططفحات
القديمة؟« لكن السططؤال نفسططه مُ ضط ِطلل ،فليسططت  HTML5شططي ًئا واحط ًدا كبططيرً ا ،وإنمططا هي مجموعططة من
الم ططيزات المتفرق ططة ،فل يمكن ططك الكشطططف عن »دعم  «HTML5لن ه ططذا غ ططير منطقي ،وإنم ططا يمكن ططك
الكشف عن دعم الميزات المتفرقة مثل  canvasأو تشغيل الفيديو أو تحديد الموقع الجغرافي.

 .1تقنيات الكتشاف

َ
عندما يُ ِ
ُ
صفحة ويب ،فإنططه يُ ِ
نشطئ مططا نسططميه » «Document Object Model
متصفحك
حمل

)اختص ط ططارًا  ،(DOMال ط ططذي ه ط ططو مجموع ط ط ٌ
طة من الكائن ط ططات ال ط ططتي ُت ِ
مثل عناص ط ططر  HTMLالموجططططودة في
الصفحة ،فكططل عنصططر –أي كططل وسططم > <pأو > <divأو > –...<spanيُ َ
طائن مسططتقل
مثل في  DOMبكط ٍ

ٌ
ٌ
عامة مثل  windowو  ،documentالتي ل ترتبط بعناصر محددة(.
كائنات
)هنالك

تتشط طططارك جمي ط ططع كائن ط ططات  DOMبمجموع ط ططةٍ من الخاص ط ططيات المش ط ططتركة ،لكن لبعض الكائن ط ططات
ٌ
ٌ
فريدة في المتصفحات الططتي
خاصيات
خاصيات أكثر من بعضها الخر .ويكون لدى بعض الكائنات
ً
عادة إلقاء نظرة على خصائص شجرة  DOMلتعططرف
تدعم ميزات HTML5؛ لذلك يكون من الكافي
ما هي الميزات المدعومة.
هنالك أربعُ
معينة ،وهي بالترتيب من البسط
تقنيات أساسية لكتشاف دعم المتصفح لميزةٍ
ٍ
ّ
إلى الكثر تعقي ًدا:
 .1التحقق من وجود خاصية معينة في كائن عام )مثل  windowأو  ،(navigatorانظططر إلى
قسم تحديد الموقع الجغرافي.
معينطططة في ذاك العنصطططر ،انظطططر إلى قسط ططم
 .2إنشطططاء عنصطططر ،ثم التحقطططق من وجطططود خاصطططية
ّ
الكشف عن دعم .Canvas
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معينططة في ذاك العنصططر ،ثم اسططتدعاء
 .3إنشاء عنصر ،ثم التحقق من وجود دالططة )(method
ّ
تل ط ط ططك الدال ط ط ططة والتحق ط ط ططق من القيم ط ط ططة ال ط ط ططتي ُتعي ط ط ططدها .انظ ط ط ططر إلى قسط ط طططم معرفطط ط ططة صط ط طططيغ
الفيديو المدعومة.
ُ
ُ
معي نة ،ثم التحقق من احتفاظ تلك الخاصططية
وضبط خاصيةٍ فيه إلى قيمةٍ
عنصر،
إنشاء
.4
ّ
ٍ
بقيمتها .انظر إلى قسم معرفة أنواع حقول > <inputالمدعومة.

 :Modernizr .2مكتبة اكتشاف دعم ميزات HTML5

رخ ٌ
 Modernizrهي مكتبة  JavaScriptمفتوحة المصدر مُ َ
صة برخصططة  MITمهمتهططا اكتشططاف

الدعم للعديد من ميزات  HTML5و  ،CSS3وأنصحك باستعمال آخر إصدار منها دومً ا.
عليطططططططك تضطططططططمينها عطططططططبر عنصطططططططر > <scriptفي ترويسطططططططة ) (headerصطططططططفحتك كمطططططططا يلي
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

تلقائيط ط ط ا ،فل توج ط طططد هنال ط طططك دالط ط ططة )( modernizr_initلكي
ًط
سط ط ططتعمل مكتبط ط ططة Modernizr
َ
تسطططتدعيها .فعنطططدما يُ
عامط ط ا اسط ططمه  Modernizrيحتطططوي على
ً
شطططغل السطططكربت ،فإنط ططه يُ ن ِش ط طئ كائ ًنط ططا
مجموعةٍ من الخاصططيات المنطقيططة )أي  Trueأو  (Falseلكططل مططيزةٍ يمكنططه الكشططف عن دعمهططا .فعلى
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س ط ططبيل المث ط ططال ،إذا كطط ططان متص ط ططفحك ي ط ططدعم الرس ط ططم ع ط ططبر عنص ط ططر  ،canvasف ط ططإن قيم ط ططة الخاصط طططية
 Modernizr.canvasس ططتكون  ، trueوإن لم يكن متص ططفحك ي ططدعمها ،فس ططتكون قيم ططة الخاص ططية
ً
مساوية إلى .false
Modernizr.canvas
{ )if (Modernizr.canvas
لنرسم بعض الشأكال! //
{ } else
م لخاصية // ): canvas
ل يوجد دعٌ
}

 .3الكشف عن دعم الرسم عبر عنصر canvas

ٌ
ٌ
ُت ِ
نقطية ذات أبعططادٍ معينططة يمكن اسططتخدامها
لوحة
عرف  HTMLالعنصر > <canvasعلى أنه »

ً
برمجي ا« .ويُ ِ
طتطيل في
مثل مسط
ًط
لعططرض المخططططات ورسططومات اللعططاب وغيرهططا من الصططور المرئيططة
وتعط ِطرف  HTML5مجموعط ً
صططفحتك حيث ُتسططتخ َدم  JavaScriptلرسططم أي شططيء تريططده فيططهُ ،
طة من
ال ططدوال )تططدعى » («canvas APIلرس ططم الشططكال ) (shapesوتعري ططف المس ططارات ) (pathsوإنش ططاء
التدرجات اللونية وتطبيقات التحويلت ) (transformationsعلى العناصر.
سنستخدم التقنية الثانية للكشف عن الدعم للتحقق من دعم المتصفح للعنصر  ،canvasفإذا
دعم متصفحك واجهة  canvasالبرمجية ) (APIفهططذا يعططني أن الكططائن في  DOMالططذي يُ ِ
مثل عنصططر

> <canvasسطط ط ططيملك الدالطططططططة )( ،getContextوإن لم يكن يطططططططدعم متصطططططططفحك واجهطططططططة canvas
البرمجيططة ،فسططيملك الكططائن المُ َ
نش طأ لعنصططر > <canvasالخاصططيات العامططة لكططل العناصططر ،وليس من
متعلق بتقنية .canvas
شيء
ٍ
بينها أي
ٍ
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{ )(function supports_canvas
;return !!document.createElement('canvas').getContext
}

تب ططدأ ه ططذه الدال ططة عمله ططا بإنش ططاء عنص ططر > <canvasل ح ططول ل ططه ول ق ططوة ،لكن ذاك العنص ططر لن
ً
مطلق ا بصفحتك ،ولن يراه أحد ،وإنما سيبقى عائمً ا بالذاكرة دون أن يفعل شي ًئا.
يرتبط
;return !!document.createElement('canvas').getContext

وبع ططد إنش ططاء عنص ططر > ،<canvasفس ططنختبر وج ططود الدال ططة )( ،getContextإذ س ططتكون ه ططذه
ً
موجودة إذا كان المتصفح يدعم واجهة  canvasالبرمجية.
الدالة
;return !!document.createElement('canvas').getContext

طة منطقيط ً
وفي النهايططة ،اسططتعملنا علمططة النفي المزدوجططة )!!( كي تكططون النتيجططة قيمط ً
طة )أي
 trueأو .(false
;return !!document.createElement('canvas').getContext

تكتشف هذه الدالة الدعم لغلبيططة مكونططات واجهططة  canvasالبرمجيططة ،بمططا في ذلططك الشططكال،
والمسطط ط ططارات ،والت ط ط ططدرجات اللوني ط ط ططة والنم ط ط ططاط .لكنه ط ط ططا ل تكتش ط ط ططف وج ط ط ططود المكتب ط ط ططة الخارجي ط ط ططة
 explorercanvasالتي تسططمح باسططتخدام واجهططة  canvasالبرمجيططة في الصططدارات القديمططة من
متصفح .Internet Explorer
وبط ط ً
طدل من كتابط ططة الدالط ططة السط ططابقة بنفسط ططك ،تسط ططتطيع اسط ططتعمال  Modernizrللكشط ططف عن دعم
واجهة  canvasالبرمجية.
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{ )if (Modernizr.canvas
لنرسم بعض الشأكال! //
{ } else
ل يوجد دعم لخاصية // ): canvas
}

ٌ
هنالك اختبارٌ
منفصل للتحقق من دعم واجهة  canvas textالبرمجية.

 .4الكشف عن دعم النصوص في عنصر Canvas
حتى لو كططان متصططفحك يططدعم واجهططة  canvasالبرمجيططة ،فقططد ل يططدعم واجهططة canvas text
ُ
وأض ط َ
البرمجي ططة ،فنَمَ ْ
طيفت دوال النص ططوص في ف ططترةٍ
ت واجه ططة  canvasالبرمجي ططة على م ططر ال ططزمن،
لحق ط ططة ،له ط ططذا هنال ط ططك بعض المتص ط ططفحات ال ط ططتي ت ط ططدعم  canvasلكن قب ط ططل أن يكتم ط ططل العم ط ططل على
دوال النصوص.
سنستخدم التقنية الثانية للكشف عن الدعم للتحقق من دعم المتصفح للعنصر  ،canvasفططإن
دعم متصفحك واجهة  canvasالبرمجية ) (APIفهططذا يعططني أن الكططائن في  DOMالططذي يُ ِ
مثل عنصططر

> <canvasس ط ط ططيملك الدالطططططططة )( ،getContextوإن لم يكن ي ط ط ططدعم متصط ط طططفحك واجهطططططططة canvas
البرمجيططة ،فسططيملك الكططائن المُ َ
نش طأ لعنصططر > <canvasالخاصططيات العامططة لكططل العناصططر ،وليس من
متعلق بتقنية .canvas
شيء
ٍ
بينها أي
ٍ
{ )(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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تبططططططططططططدأ الدالططططططططططططة السططططططططططططابقة بططططططططططططالتحقق من دعم العنصططططططططططططر  canvasباسططططططططططططتخدام الدالططططططططططططة
)( supports_canvasالط ططتي رأيتهط ططا في القسط ططم السط ططابق ،فط ططإن لم يكن يط ططدعم متصط ططفحك واجهط ططة
 canvasالبرمجية ،فهو بالتأكيد لن يدعم إضافة النصوص إلى عناصر .canvas
} ;if (!supports_canvas()) { return false

ثم س ُن ِ
نشط طئ عنص ططر > <canvasجدي ططد ثم نح ططاول الوصطططول إلى »لوح ططة الرس ططم« )drawing
 ،(contextومن المؤك ططد أن م ططا س ططبق س ططيعمل دون مش ططاكل لن الدال ططة )( supports_canvasق ططد
تحققت من وجود الدالة )( getContextفي جميع عناصر .canvas
;)'var dummy_canvas = document.createElement('canvas
;)'var context = dummy_canvas.getContext('2d

وفي النهايططة ،سططنتحقق إذا كططان لططدى لوحططة الرسططم الدالططة )( ،fillTextفططإذا كططانت تملكهططا،
فهنالك دعمٌ للنصوص في .canvas
;'return typeof context.fillText == 'function

وبط ط ً
طدل من كتابط ططة الدالط ططة السط ططابقة بنفسط ططك ،تسط ططتطيع اسط ططتعمال  Modernizrللكشط ططف عن دعم
واجهة  canvas textالبرمجية.
{ )if (Modernizr.canvastext
لنضع بعض النصوص! //
{ } else
ل يوجد دعم لكتابة النصوص في عناصر // ): canvas
}
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 .5الكشف عن دعم الفيديو
أضافت  HTML5عنصطرًا جديط ًدا هطو > <videoلتضططمين مقططاطع الفيططديو في صططفحات الطويب،
كط ط ططان تضط ط ططمين الفيط ط ططديو في السط ط ططابق من المسط ط ططتحيلت دون اسط ط ططتخدام إضط ط ططافات خارجيط ط ططة مثل
® Apple QuickTimeأو ®.Adobe Flash
ُ
ص ِممَ عنصر >ُ <videoليستعمَ ل دون الحاجة إلى أيّ ة سططكربتات للكشططف عن الططدعم ،فيمكنططك
تحديططد عط ِ
طد ة مسططارات لمقططاطع الفيططديو ،وسططتختار المتصططفحات الططتي تططدعم  HTML5 videoأحططدها
بناء على الصيغ التي تدعمها.
ً
المتصفحات التي ل تططدعم  HTML5 videoسططتتجاهل وسططم > <videoتمامًط ا .لكنططك تسططتطيع
اسطططتخدام ذلطططك لصطططالحك بإخبارهطططا أن ُتش ِ
طططغ ل المقططططع باسطططتخدام إضطططافة خارجيطططة .بطططرمَ ج Kroc
ً Camen
حل اسمه ! Video for Everybodyالذي يسططتخدم دعم الفيططديو في  HTML5عنططد تططوفره،
لكنه سيعود إلى اسططتخدام  QuickTimeأو  Flashفي المتصططفحات القديمططة .ل يسططتعمل هططذا الحططل
ً
مطلقا ،ويعمل نظريً ا على أي متصفح ،بما في ذلك متصفحات الهواتف المحمولة.
JavaScript
إذا أردت القيططططام بططططأكثر من مجططططرد وضططططع الفيططططديو في صططططفحتك وتشططططغيله ،فسططططتحتاج إلى
اسططتخدام  ،JavaScriptنسططتخدم التقنيططة الثانيططة للتحقططق من دعم الفيططديو .فططإذا كططان متصططفحك
سينشططئه المتصططفح لتمثيططل عنصططر > <videoسططيملك
يططدعم  ،HTML5 videoفططإن كططائن  DOMالططذي ُ
الخاصية )( .canPlayTypeوإن لم يكن يدعم متصفحك  ،HTML5 videoفإن كططائن  DOMالمُ َ
نشطأ
لعنص ططر > <videoس ططيملك الخاصطططيات العامطططة لي عنص ططر .يمكن ططك التحق ططق من دعم الفي ططديو عطططبر
هذه الدالة:
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{ )(function supports_video
;return !!document.createElement('video').canPlayType
}

وبط ط ً
طدل من كتابط ططة الدالط ططة السط ططابقة بنفسط ططك ،تسط ططتطيع اسط ططتعمال  Modernizrللكشط ططف عن دعم
.HTML5 video
{ )if (Modernizr.video
لنشغل مقاطع الفيديو! //
{ } else
ل يوجد دعم للفيديو // ):
ل
بدل منه //
ربما علينا استخدام  QuickTimeأو Flash
}

سأشططرح –في الفصططل الخططاص بالفيططديو– ً
حل آخططر يسططتعمل تقنيططات الكشططف السططابقة لتحويططل
عناصط ططر > <videoإلى مشط ططغلت فيط ططديو مبنيط ططة على تقنيط ططة  ،Flashوذلط ططك لتشط ططغيل الفيط ططديو على
المتصفحات التي ل تدعم .HTML5 video
هنالك اختبططارٌ منفصط ٌ
طل للتحقططق من صططيغ الفيططديو الططتي يمكن للمتصططفح تشططغيلها ،مشط ٌ
طروح في
الفقرة التية.

 .6صيغ الفيديو
ُ
طل اللغططات المكتوبططة ،فقططد تحتططوي صططحيفة إنكليزيططة على المعلومططات
مَ َثططل صططيغ الفيططديو كمَ َثط ِ
نفسها التي تحتويها صحيفة عربية ،لكن إن كنت تجيد قراءة اللغة العربية فقططط ،فسططتكون إحططدى
ً
ِب
تلك الصحيفتين
مفيدة لك .ولتشغيل مقطططع فيططديو ،يجب أن يفهم المتصططفح »اللغططة« الططتي ُكت َ
فيها هذا المقطع.
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تسططمى »اللغططة« الططتي تكتب فيهططا مقططاطع الفيططديو »بالمرمططاز« ) (codecالططذي هططو الخوارزميططة
المستخدمة لترمططيز ) (encodeمقطططع الفيططديو إلى سلسططلة من البتططات ،وهنالططك عط ِ
طدة مرمططازات ،لكن
معين ،لكنهم قللططوا
أيهططا تسططتعمل؟ في الواقططع ،من المؤسططف أن المتصططفحات لم تتوافططق على مرمططاز
ّ
الخيططارات إلى خيططارين فقططط .أحططدهما احتكططاري وكططان يكلططف مط ً
طال )بسططبب بططراءة الخططتراع( ،لكنططه
ً
أيضطا في مشططغلت  Flashإن كنت ستسططتعمل
يعمل في متصفح  Safariوفي ) iPhoneوهو يعمططل
ً
حل مث ططل ! .(Video for Everybodyأم ططا المرمطططاز الخ ططر فهطططو مجطططاني ويعمطططل على المتص ططفحات
مفتوحة المصدر مثل  Chromiumو .Firefox

نستخدم التقنية الثالثة لمعرفة صططيغ الفيططديو المدعومة .وإذا كططان متصططفحك يططدعم HTML5
سينشط ططئه المتصط ططفح لتمثيط ططل عنصط ططر > <videoسط ططيملك الخاصط ططية
 ،videoفط ططإن كط ططائن  DOMالط ططذي ُ
َ
ُ
صيغة فيديو معينة.
متصفحك
)( .canPlayTypeستخبرك الطريقة التية إذا كان يدعم
تتحقق هذه الدالة من دعم الصططيغة المحميططة بحقططوق بططراءة الخططتراع والمدعومططة من أجهططزة
 Macو .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
}

تبططططدأ هططططذه الدالططططة بططططالتحقق من دعم تشططططغيل الفيططططديو عططططبر  HTML5في المتصططططفح ،وذلططططك
باس ط ططتخدام الدال ط ططة )( supports_videoال ط ططتي رأيته ط ططا في القس ط ططم الس ط ططابق .ف ط ططإن لم يكن ي ط ططدعم
متصفحك  ،HTML5 videoفهو بالتأكيد لن يدعم أيّ ة صيغة من صيغ الفيديو.
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} ;if (!supports_video()) { return false

ُ
ثم ُ
ست ِ
مرئيا(
الدالة عنصرَ >) <videoلكن دون أن تضيفه إلى الصفحة ،أي أنه لن يكون
نشئ
ً

وتستدعي الدالة )( ،canPlayTypeمن المؤكد وجود هذه الدالة لن الدالة )(supports_video
تحققت منها في الخطوة السابقة.
;)"var v = document.createElement("video

في الواق ط ططع» ،صططططيغة الفي ط ططديو« هي مجموع ط ططة من ع ط ط ِ
فبكلم تق ط ططني ،أنت تس ط ططأل
طدة أشططططياء،
ٍ
المتصططفح إن كططان يسططتطيع تشططغيل فيططديو  H.264بنمط  Baselineمططع صططوت  AAC LCفي حاويططة
) MPEG-4سنشرح ما يعنيه ما سبق بالتفصيل في فصل الفيديو(.
return v.canPlayType('video/mp4; codecs="avc1.42E01E,
;)'"mp4a.40.2

طلة نصط ً
لن ُتعيططد الدالططة )( canPlayTypeالقيمططة  trueأو  ،falseوإنمططا سططتعيد سلسط ً
طية آخط ً
طذة
بالحسبان الطبيعة المُ َ
عقدة لصيغ الفيديو:
•

ً
واثقا أنه يستطيع تشغيل هذه الصيغة
» «probablyإذا كان المتصفح

•

» «maybeإن ظن المتصفح أنه يستطيع تشغيل هذه الصيغة

•

المتصفح متأك ًد ا أنه لن يستطيع تشغيل هذه الصيغة
ُ
»« )سلسلة نصية فارغة( إن كان
في النهايط ططة WebM ،هي صطططيغة فيط ططديو جديط ططدة ومفتوحط ططة المصط ططدر )وغطططير محميط ططة بطططبراءة

اخططططتراع( ُدعِ مَ ت في الصططططدارات الجديططططدة من المتصططططفحات الحديثططططة ،بمططططا في ذلططططك Chrome
و  ،Firefoxو  .Operaويمكنك استخدام التقنية السابقة نفسها لكتشاف دعم صيغة .WebM
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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
}

بط ً
طدل من كتابططة هططذه الدالططة بنفسططك ،يمكنططك اسططتعمال ) Modernizrالصططدار  1.5أو مططا بعططده(
لكتشاف الدعم لمختلف صيغ الفيديو في .HTML5
{ )if (Modernizr.video
لنشغل مقاطع الفيديو! لكن ما صيغتها؟ //
{ )if (Modernizr.video.webm
لنجرب // WebM
{)} else if (Modernizr.video.h264
لنجرب  H.264 video + AAC audioفي حاوية // MP4
}
}

 .7التخزين المحلي

ً
طريقة لتخزين المعلومططات على حاسططوبك ثم اسططتعادتها
يوفر التخزين المحلي لمواقع الويب

ً
ٌ
طات
مشابه لمفهوم »الكعكات« ) ، (cookiesلكنه مصممٌ لكميةِ معلومط ٍ
لحقا؛ مفهوم التخزين المحلي
أكبر ،فالكعكات محدودة المسططاحة ،ويُ ِ
رسط ُل ها المتصططفح إلى خططادوم الططويب في كططل مططرة يطلب فيهططا
صفحة جديدة )مما يأخذ وق ًتططا أطططول ويسططتهلك بيانططات التراسططل( .أمططا تخططزين  HTML5فهططو يبقى
في حاسوبك ،وتستطيع مواقع الويب الوصول إليه عبر  JavaScriptبعد أن يتم تحميل الصفحة.

61

|

▲

اكتشاف دعم ميزات HTML5

نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5

ٌ
جزء من HTML5؟ ولماذا وضعوه في معيار منفصل؟
س :هل التخزين المحلي هو
ٌ
جطزء من  .HTML5أمططا الجططواب الطططول فهططو أن التخطزين
ج :الجططواب المختصطر هططو »نعم« ،التخططزين المحلي هططو

طزءا من معيططار  HTML5الرئيسططي ،لكنططه أصططبح معيططارًا منفصط ًطل بسططبب شططكوى بعض الشططخاص في
المحلي كططان جط ً

مجموعة عمل  HTML5أن  HTML5أصبحت كبيرة ج ًد ا .حتى لو كان ذلك يشبه تقسيم شطططيرة إلى قطططع صطغيرة
لتقليل كمية الحريرات التي تتناولها ً |-:
أهل بك في العالم العجيب للمعايير القياسية.

سنستخدم التقنية الولى لكتشاف الططدعم للتحقططق من دعم المتصططفح للتخططزين المحلي ،فططإن

دَعَ م متصطططفحك التخطططزين المحلي ،فسطططتكون هنالطططك خاصطططية  localStorageفي كطططائن window
العط طططام .وإن لم يكن يطط ططدعم متص ط ططفحك التخ ط ططزين المحلي ،فلن تك ط ططون الخاصطط ططية localStorage
فططة .وبسططبب ِ
معرَ ً
علة في الصططدارات القديم ططة من  ،Firefoxسيسططبب هططذا الخيططار حططدوث اسططتثناء
عطل ً
) (exceptionإن كططططططططانت الكعكططططططططات )  (cookiesمُ َ
ططططططططة  ،لططططططططذلك وضططططططططعنا الختبططططططططار في عبططططططططارة
.try..catch
{ )(function supports_local_storage
{ try
! ]'return 'localStorage' in window && window['localStorage
;== null
{)} catch(e
;return false
}
}

بط ً
طدل من كتابططة هططذه الدالططة بنفسططك ،يمكنططك اسططتعمال ) Modernizrالصططدار  1.1أو مططا بعططده(
لكتشاف الدعم للتخزين المحلي.
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{ )if (Modernizr.localstorage
 window.localStorageمتوفرة! //
{ } else
ل يوجد دعم للتخزين المحلي // ):
ربما تجرب  Gearsأو مكتبة أخرى //
}

أن  JavaScriptحساسططططططططططة لحالططططططططططة الحططططططططططرف ،إذ ُتططططططططططدعى خاصططططططططططية Modernizr
لحططططططططططظ َ
طأحرف صططغيرة( ،أمططا خاصططية  DOMفهي window.localStorage
ٍ
») «localstorageجميعهططا بط
)حرف  Sكبير(.
س :ما مدى أمان قاعدة بيانات التخزين المحلي في HTML5؟ هل يستطيع أح ٌد قراءتها؟
ٌ
طائي لحاسططوبك قططد يسططتطيع عططرض ) أو حططتى تعططديل( البيانططات الموجططودة في
ج :أي شططخص لديططه وصططول فيزيط ٌ

قاعططدة بيانططات التخطزين المحلي في  .HTML5ويسططتطيع أي موقططع ويب قططراءة وتخططزين القيم الخاصططة بططه ،لكن ل

يستطيع الوصول إلى القيم التي َ
خز َنتها المواقع الخرى ،وهذا يسمى .same-origin restriction

Web Workers .8
ً
ً
قياسططية لتشططغيل  JavaScriptفي الخلفيططة ،إذ تسططتطيع
طريقططة
تططوفر مططيزة Web Workers
تش ططغيل ع ط ِ
تقريبططا )ت ططذكر طريق ططة تش ططغيل
طدة »خي ططوط« )  (threadsال ططتي تعم ططل في ال ططوقت نفس ططه
ً
ِ
آن واحططد( ،تسططتطيع تلططك الخيططوط الططتي تعمططل في الخلفيططة أن
الحاسططوب لعططدة تطبيقططات معً ط ا في ٍ
شطبكية ،أو أن تصططل إلى التخططزين المحلي في
تجري عمليات حسابية معقدة ،أو أن تجططري طلبيططات
ّ
أثناء استجابة صفحة الويب إلى تفاعل المستخدم معها.
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نس ططتعمل طريق ططة الكتش ططاف الولى لمعرف ططة إن ك ططان المتص ططفح ي ططدعم واجه ططة Web Worker
جط ط َدت الخاص ط ططية  Workerفي الك ط ططائن الع ط ططام  ،windowوإن لم يكن ي ط ططدعم
البرمجي ط ططة ،وذلططططك إن وُ ِط
متصفحك واجهة  Web Workerالبرمجية ،فستكون خاصية  Workerغير معرفة.
{ )(function supports_web_workers
;return !!window.Worker
}

بط ً
طدل من كتابططة هططذه الدالططة بنفسططك ،يمكنططك اسططتعمال ) Modernizrالصططدار  1.1أو مططا بعططده(
لكتشاف الدعم لواجهة  Web Workersالبرمجية.
{ )if (Modernizr.webworkers
 window.Workerمتوفرة! //
{ } else
ل يوجد دعم لواجهة // ): Web Workers
ربما تجرب  Gearsأو مكتبة أخرى //
}

أن  JavaScriptحساسططططططططططة لحالططططططططططة الحططططططططططرف ،إذ ُتططططططططططدعى خاصططططططططططية Modernizr
لحططططططططططظ َ
طأحرف صططغيرة( ،أمططا خاصططية  DOMفهي ) window.Workerحططرف W
ٍ
») «webworkersجميعهططا بط
كبير في .(Worker

 .9تطبيقات الويب دون اتصال
يمكن ببساطة قراءة صفحات الويب الثابتططة دون اتصططال :اتصططل إلى النططترنتِ ،
حمل صططفحة
الططويب ،اقطططع اتصططالك بططالنترنت ،ثم سططافر إلى بلططدٍ آخططر ،واقططرأ الصططفحة في وقت فراغططك )يمكنططك
تخطي خطططوة السططفر إلى بلططدٍ آخططر لتوفططير الططوقت( .لكن مططاذا عن تطبيقططات الططويب مثططل  Gmailأو

64

|

▲

نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5

اكتشاف دعم ميزات HTML5

Google Docs؟ الفض ططل يع ططود إلى  ،HTML5الطططتي ُت ِ
مكن الجمي ططع )وليس فقطططط  (Googleمن بنطططاء
تطبيقات ويب تعمل دون اتصال.
تبدأ تطبيقات الويب التي تعمل دون اتصال كتطبيقات تعمل بوجططود اتصططال بططالنترنت ،ففي
أول مططرة تططزور فيهططا تطططبيق ويب يططدعم العمططل دون اتصططال ،فسططيخبر الخططادومُ متصط َ
طفحك مططا هي
الملف ططات ال ططتي يحت ططاج له ططا كي يعم ططل دون اتص ططال .ق ططد تك ططون ه ططذه الملف ططات من أي ن ططوع :ص ططفحات
 ،HTMLأو  ،JavaScriptأو الصططور أو حططتى مقططاطع الفيططديو .وبعططد أن يط ِ
طنزل متصططفحك كططل الملفططات
الض ططرورية ستس ططتطيع إع ططادة زي ططارة موق ططع ال ططويب ح ططتى ل ططو لم تكن متص ط ًطل ب ططالنترنت ،وس ططيلحظ
متصطططفحك َ
أن ك غطططير متصطططل وسيسطططتعمل الملفطططات الطططتي نزلهطططا من قبطططل .وعنطططدما تتصطططل مجطططد ًدا
بالنترنت ،فيمكن رفع أيّ ة تعديلت أجريتها على خادوم الويب البعيد.
نسططتعمل طريقططة الكتشططاف الولى لمعرفططة إن كططان المتصططفح يططدعم تشططغيل تطبيقططات الططويب
ج َدت الخاصططية  applicationCacheفي الكططائن العططام  ،windowوإن لم
دون اتصططال ،وذلططك إن وُ ِ ط
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
}

بط ً
طدل من كتابططة هططذه الدالططة بنفسططك ،يمكنططك اسططتعمال ) Modernizrالصططدار  1.1أو مططا بعططده(
لكتشاف الدعم لتشغيل تطبيقات الويب دون اتصال.
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{ )if (Modernizr.applicationcache
 window.applicationCacheمتوفرة! //
{ } else
ل يوجد دعم للتطبيقات دون اتصال // ):
ربما تجرب  Gearsأو مكتبة أخرى //
}

أن  JavaScriptحساسططططططططططة لحالططططططططططة الحططططططططططرف ،إذ ُتططططططططططدعى خاصططططططططططية Modernizr
لحططططططططططظ َ
طططططططططططططططططأحرف صطططططططططططططططططغيرة( ،أمطططططططططططططططططا خاصطططططططططططططططططية  DOMفهي
ٍ
») «applicationcacheجميعهطططططططططططططططططا ب
) window.applicationCacheحرف  Cكبير في .(Cache

 .10تحديد الموقع الجغرافي
يفيططد تحديططد الموقططع الجغططرافي في معرفططة أين أنت في هططذا الكططوكب و )اختياريً ط ا( مشططاركة
تلك المعلومات مع الشخاص الذين تثق بهم ،هنالططك أكططثر من طريقططة لمعرفططة أين أنت :عططبر عنططوان
أي برج تغطية خلويططة تتصططل منططه ،أو عططبر عتططاد  GPSالططذي
 ،IPأو عبر اتصال شبكتك اللسلكية ،أو ّ
يحسب إحداثيات موقعك الحالي عبر المعلومات التي ترسلها القمار الصطناعية في السماء.
جزء من HTML5؟ ولماذا تتحدث عنه ً
ٌ
إذا؟
س :هل تحديد الموقع الجغرافي
ج :لقد أضيف دعم تحديد الموقع الجغرافي من المتصفحات مع ميزات  HTML5الجديدة .لكن إذا ابتغينا الدقة،

يُ ط َ
وفر معيططار تحديططد الموقططع الجغططرافي من مجموعططة عمططل  ،Geolocationالططتي هي مجموعططة عمططل منفصططلة عن
ٌ
جزء من
مجموعة عمل  ،HTML5لكننا سنتحدث عن تحديد الموقع الجغرافي في هذا الكتاب على أيّ ة حال ،لنه
التطوير الذي يحدث في الويب في الوقت الراهن.
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نس ططتعمل طريق ططة الكتش ططاف الولى لمعرف ططة إن ك ططان المتص ططفح ي ططدعم واجه ططة تحدي ططد الموق ططع
الجغرافي البرمجية ،وذلك إن وُ ِج َدت الخاصية  geolocationفي الكائن العططام  ،navigatorوإن
لم يكن يدعم متصفحك تحديد الموقططع الجغططرافي ،فسططتكون خاصططية  geolocationغططير معرَ فططةٍ .
يمكنك التحقق من دعم تحديد الموقع الجغرافي مع هذه الدالة:
{ )(function supports_geolocation
;return !!navigator.geolocation
}

بط ً
طدل من كتابططة هططذه الدالططة بنفسططك ،يمكنططك اسططتعمال  Modernizrلكتشططاف الططدعم لتحديططد
الموقع الجغرافي.
{ )if (Modernizr.geolocation
لنكتشف أين أنت الن! //
{ } else
ل يوجد دعم لتحديد الموقع الجغرافي // ):
ربما تجرب  Gearsأو مكتبة أخرى //
}

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

 Gearsالتي هي إضافة مفتوحة المصدر للمتصفحات من  Googleالتي تعمططل على وينططدوز و Mac
 OS Xولي ُنكس والهواتف العاملططة بنظططامَ ي وينططدوز وأندرويططد )أعلنت  Googleأخططي ًرا إيقططاف تططوير
طيزات للمتصططفحات القديمططة الططتي ل تططدعم الشططياء الجديططدة الططتي تحططدثنا
ٍ
هذه المكتبططة( .إذ تططوفر مط
عنه ططا في ه ططذا الفصططل .إح ططدى الم ططيزات الططتي توفره ططا  Gearsهي تحدي ططد الموقططع الجغططرافي ،لكنه ططا
ليست مطابقة لواجهة  navigator.geolocationالبرمجية ،لكنها تخدم نفس الغرض.
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سيشطططرح الفص ططل الخ ططاص بتحدي ططد الموق ططع الجغ ططرافي بالتفصطططيل كيفي ططة اس ططتخدام مختلطططف
الواجهات البرمجية السابقة.

 .11أنواع الدخال في النماذج
أنت تعططرف الكثططير عن نمططاذج الططويب ،صططحيح؟ ِ
أنشطئ عنصططر > <formثم أضططف بعض عناصر
>" <input type="textإليه وربما عنصر >" ،<input type="passwordثم أنهِ النمططوذج بططزر
>".<input type="submit
حس طنًا ،ذلططك جط ٌ
طزء يسططيرٌ من النمططاذج ،إذ أضططافت  HTML5حططوالي ثلثططة عشططر نوعً ط ا من أنططواع
المدخلت التي يمكنك استعمالها في نماذجك.

.1

>" <input type="searchلحقول البحث

.2

>" <input type="numberلدخال الرقام

.3

>" <input type="rangeللمزلج ) (sliderلتحديد مجال من العداد

.4

>" <input type="colorلختيار اللوان

.5

>" <input type="telلرقام الهواتف

.6

>" <input type="urlلعناوين الويب

.7

>" <input type="emailلعناوين البريد اللكتروني

.8

>" <input type="dateالتقويم لختيار التاريخ

.9

>" <input type="monthللشهر

.10

>" <input type="weekللسابيع
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.11

>" <input type="timeللوقت والتاريخ

.12

>" <input type="datetimeلتحديد الوقت والتاريخ بدقة

.13

>" <input type="datetime-localللوقت والتاريخ المحليين
سنسط ططتخدم التقنيط ططة الرابعة لكتشط ططاف أنط ططواع الحقط ططول المدعومط ططة في النمط ططاذج .في البدايط ططة

سنن ِشططططططئ عنصططططططر > <inputفي الططططططذاكرة ،وسططططططيكون نططططططوع الحقططططططل الفتراضططططططي لجميططططططع عناصر
> <inputهو " ،"textوسيتضح لك لماذا هذا مهمٌ ج ًدا.
;)"var i = document.createElement("input

ثم سنضبط خاصية  typeفي عنصر > <inputإلى نوع حقل الدخططال الططذي تريططد معرفططة إن
كان مدعومً ا أم ل.
;)"i.setAttribute("type", "color

إن كان يططدعم متصططفحك نططوع حقططل الدخططال المعين ،فسططتحتفظ خاصططية  typeبالقيمططة الططتي
المعين ،فسططيتجاهل القيمططة الططتي ضططبطتها
ضططبطتها ،أمططا إن لم يكن يططدعم متصططفحك نططوع الحقططل
ّ
ً
مساوية إلى "."text
وستبقى قيمة الخاصية type
"return i.type !== "text

ً
بدل من كتابة  13دالة منفصلة يدويً ا ،تستطيع استخدام  Modernizrلكتشاف الدعم لجميع
أنواع حقول الدخال المُ عرَ فة في .HTML5
ُتعيد مكتبة  Modernizrاستخدام عنصر > <inputوحيد لكي تكتشططف مططا هي أنططواع حقططول
ً
جدول من نططوع  hashباسططم  Modernizr.inputtypesيحتططوي على
الدخال المدعومة .ثم تبني
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 13مفتاح )خاصيات  typeفي  (HTML5و  13قيمة منطقية )أي  trueإذا كان الحقل مدعومً ا ،أو
 falseإن لم يكن كذلك(.
{ )if (!Modernizr.inputtypes.date
ل يوجد دعم لحقل >"// ): <input type="date
ربما تستعمل مكتبة  Dojoأو // jQueryUI
}

 .12النص البديل
بالض ططافة إلى أن ططواع حق ططول الدخ ططال الجدي ططدة ،تض ططمنت  HTML5بعض الض ططافات الص ططغيرة
للنماذج .أحدها هو إمكانية وضع نص بديل ) (placeholderفي حقل الدخال.
ً
فارغططا ،وبمجططرد أن تكتب شططي ًئا في
يُ عرَ ض النص البديل في حقططل الدخططال طالمططا كططان الحقططل
الحقل فسيختفي ذاك النص البديل .هنالك لقطات للشاشة في فصل النماذج يمكنك النظر إليها إن
ً
صعوبة في تخيله.
واجهت
سنسططتخدم التقنيططة الثانيططة ل لكشططف عن الططدعم للتحقططق من دعم المتصططفح للنص البططديل في
حقول الدخال ،فإن دعم متصفحك النص البديل فهذا يعني أن الكائن في  DOMالذي يُ ِ
مثل عنصر
> <inputسيملك الخاصية ) placeholderحتى لططو لم تضططع خاصططية  placeholderفي شططيفرة
 ،(HTMLوإن لم يكن يططططططططططدعم متص ط طط ط ططفحك النص البط ط ط ط ططديل ،فلن يمل ط ط طط ططك الكططططططططططائن المُ ن َشططططططططططأ لعنصر
> <inputالخاصية .placeholder
{ )(function supports_input_placeholder
;)'var i = document.createElement('input
;return 'placeholder' in i
}
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بط ً
طدل من كتابططة هططذه الدالططة بنفسططك ،يمكنططك اسططتعمال ) Modernizrالصططدار  1.1أو مططا بعططده(
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 //
}

 .13التركيز التلقائي على النماذج
تستعمل مواقع الويب  JavaScriptللتركيز ) (focusعلى حقل من حقول الدخال في نمططاذج
الويب .على سبيل المثال ،الصفحة الرئيسية لمحرك البحث  Googleسط ُطت ِ
تلقائي ا )(auto-focus
ًط
ركز
على حقل البحث كي تستطيع كتابة ما الذي تريد البحث عنططه مباشط ً
طرة دون الحاجططة إلى النقططر على
مزعج للمستخدمين المتقدمين أو لولي الحتياجات
ٌ
حقل الدخال ،ربما هذا ملئمٌ للكثيرين ،لكنه
الخاصة ،فإن ضغطت على زر المسافة ) (spaceمتوقعً ا أن ُت ِ
مرر إلى السفل ،فلن يتم ذلك ،لوج ططود
وستكتب مسططافة فارغططة في حقططل الدخططال بط ً
ُ
طدل من التمريططر( ،وإن ركططزت
المؤشر في حقل إدخال )
على حقططل إدخططال مختلططف في أثنططاء تحميططل الصططفحة ،فسططيحرك سططكربت التركططيز التلقططائي التركططيز
إلى الحقل المُ ح َد د بعد إكمال تحميل الصفحة ،مما يؤدي إلى كتابتك في المكان الخطأ.
ولن التركططيز التلقططائي كططان يُ َ
نفذ عططبر  ،JavaScriptفمن الصططعب التعامططل مططع جميططع الحططالت،
ٌ
وليس هنالك ملجأ من التركيز التلقائي على الحقول لِمَ ن ل يريد ذلك!
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ولحططل هططذه المشططكلة ،ق ط َدمَ ت  HTML5خاصططية  autofocusفي جميططع عناصططر نمططاذج الططويب.
ووظيفططة هططذه الخاصططية واضط ٌ
طحة من اسططمها :نقططل التركططيز إلى حقططل إدخططال معين .ولنهططا شططيفرة
ً
ً HTML
ومتماثل في كل مواقع الططويب ،ويمكن
بدل من كونها سكربت ،فإن سلوكها سيكون متناغمً ا
لص ططانعي المتص ططفحات )أو مط ططوري الض ططافات( توف ططير طريق ططة لكي يُ ِ
عطل المس ططتخدمون إمكاني ططة
التركيز التلقائي.
سنستخدم التقنية الثانية للكشف عن الدعم للتحقططق من دعم المتصططفح للتركططيز التلقططائي في
طفحك التركططي َز التلقططائي فهططذا يعططني أن الكططائن في  DOMالططذي يُ ِ
حقططول الدخططال ،فططإن دَعَ مَ متصط ُ
مثل
عنصر > <inputسيملك الخاصية ) autofocusحتى لو لم تضع خاصية  autofocusفي شططيفرة
 ،(HTMLوإن لم يكن ي ط ط ططدعم متص ط ط ططفحك الترك ط ط ططيز التلق ط ط ططائي ،فلن يملط طط ططك الك ط ط ططائن المُ ن َشط ط طططأ لعنصر
> <inputالخاصية  .autofocusيمكنك اكتشاف دعم التركيز التلقائي عبر هذه الدالة:
{ )(function supports_input_autofocus
;)'var i = document.createElement('input
;return 'autofocus' in i
}

بط ً
طدل من كتابططة هططذه الدالططة بنفسططك ،يمكنططك اسططتعمال ) Modernizrالصططدار  1.1أو مططا بعططده(
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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 .14البيانات الوصفية
هيكليط ة معنوي ططة لص ططفحات
ّط
البيان ططات الوص ططفية ) (Microdataهي الطريق ططة القياس ططية لتوف ططير
مرخ ٌ
ً
َ
ِ
صة بإحططدى
صورة ما
لتصرح أن
الويب .على سبيل المثال ،يمكنك استعمال البيانات الوصفية
رخص المشط ططاع البطططداعي .وكمطططا سطططترى في الفصطططل العاشر  ،يمكنطططك اسطططتعمال البيانط ططات الوصطططفية
لتوصيف صفحة » معلومات عططني«  ،فيمكن للمتصططفحات –أو لضططافات المتصططفحات– أو لمحركططات
البحث تحويططل تلططك البيانططات الوصططفية إلى  ،vCardالططتي هي صططيغة معياريططة لمشططاركة معلومططات
ً
أيضا تعريف أنواع خاصة بك من البيانات الوصفية.
التصال؛ يمكنك
معيططار البيانططات الوصططفية في  HTML5يتضططمن شططيفرات ) HTMLتسططتعملها محركططات البحث
طكل أساسططي( .ل حططرج في
طكل أساسططي( ومجموعططة من دوال ) DOMتسططتعملها المتصططفحات بشط ٍ
بشط ٍ
تضطططططمين البيانطططططات الوصطططططفية في صطططططفحات الط طططويب ،فهي مجطططططرد خاصطططططيات ذات معطططططنى خطططططاص،
وسط ططتتجاهلها محركط ططات البحث ال طططتي ل تسط ططتطيع تفسط ططير البيانط ططات الوصط ططفية .لكن إن كنت تريط ططد
الوصول إلى أو تعديل البيانات الوصفية عبر  ،DOMفعليك أن تتحقق أن متصططفحك يططدعم واجهططة
البيانات الوصفية البرمجية ) .(API
نستعمل طريقططة الكتشططاف الولى لمعرفططة إن كططان المتصططفح يططدعم واجهططة البيانططات الوصططفية
ج َدت الدالططة )( getItemsفي الكططائن العططام  ،documentوإن لم يكن يططدعم
البرمجيططة ،وذلططك إن وُ ِط
متصفحك البيانات الوصفية ،فستكون الدالة )( getItemsغير معرفة.
{ )(function supports_microdata_api
;return !!document.getItems
}

ً
بدل من كتابة هذه الدالة ،يمكنك استعمال  Modernizrلكتشاف الدعم للبيانات الوصفية.
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{ )if (Modernizr.microdata
م للبيانات الوصفية! //
هنالك دعٌ
{ } else
البيانات الوصفية غير مدعومة // ):
}

 .15التأريخ
واجهطططططة التطططططأريخ البرمجيطططططة في  HTML5هي طريقطططططة معياريطططططة لتعطططططديل تطططططأريخ )(history
ٌ
جزء من هذه الواجهة – التنقل في التأريخ– كان متططوفرًا في الصططدارات
المتصفح عبر السكربتات،
السابقة من  .HTMLأما الجزء الجديد في  HTML5هو طريقططة إضططافة مططدخلت جديططدة إلى تططأريخ
المتصفح ،والستجابة عندما ُت َ
حذ ف تلك المدخلت عبر ضغط المستخدم لزر الرجوع ،وهذا يعني
ِ
معرف  URLسيبقى يعمل عمله كمُ عط ِطر ف فريططد للمططورد الحططالي ،حططتى في التطبيقططات الططتي تعتمططد
أن
اعتما ًد ا كبيرً ا على السكربتات التي ل تجري عملية تحديث لكامل الصفحة.
نستعمل طريقة الكتشاف الولى لمعرفططة إن كططان المتصططفح يططدعم واجهططة التططأريخ البرمجيططة،
ج َدت الدالططة )( pushStateفي الكططائن العططام  ،historyوإن لم يكن يططدعم متصططفحك
وذلططك إن وُ ِط
واجهة التأريخ البرمجية ،فستكون الدالة )( pushStateغير معرفة.
{ )(function supports_history_api
;)return !!(window.history && history.pushState
}

بط ً
طدل من كتابططة هططذه الدالططة بنفسططك ،يمكنططك اسططتعمال ) Modernizrالصططدار  1.6أو مططا بعططده(
لكتشاف الدعم لواجهة التأريخ البرمجية.
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{ )if (Modernizr.history
يمكنك تعديل تأريخ المتصفح! //
{ } else
ل يوجد دعم لتعديل التأريخ // ):
استعمل مكتبة مثل // History.js
}

 .16مراجع إضافية
المعايير:
•

العنصر ><canvas

•

العنصر ><video

•

أنواع حقول الدخال ><input

•

الخاصية ><input placeholder

•

الخاصية ><input autofocus

•

التخزين المحلي في HTML5

•

Web Workers

•

تطبيقات الويب التي تعمل دون اتصال

•

واجهة تحديد الموقع الجغرافي البرمجية

•

التأريخ
مكتبات :JavaScript

•

 ،Modernizrمكتبة اكتشاف الدعم لميزات HTML5

•

 ،geo.jsمكتبة لضافة الدعم لواجهة تحديد المواقع
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!Video for Everybody
مقالت أخرى مفيدة:

•

معاملت أنواع الفيديو

•

دليل  Internet Explorer 9للمطورين
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سططنأخذ –في هططذا الفصططل– صططفحة  HTMLموجططودة مسط ً
طبقا خاليططة من الخطططاء ثم س ُن ِ
حسطنها؛
ٌ
أجزاء منها أقصر ،وبعضها أطول ،لكنها ستصبح أكثر تنظيمً ا من قبل.
وستصبح
ملي ا ،ول تكمل القراءة إل بعد أن تنظر إلى مصدرها )عططبر
هذه هي الصفحة المقصودة ،تأملها ً
ً
ً
واحدة على القل.
مرة
»عرض المصدر«(

 .1نوع المستند – Doctype
من بداية المستند:
<!DOCTYPE html
"PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN
>""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd

تاريخ طويط ٌ
ٌ
طل يقططف خلططف نططوع المسططتند.
هذا ما ندعوه »نوع المستند« )أو  .(doctypeهنالك
فوجد مطورو مايكروسوفت أثنططاء عملهم على متصططفح  Internet Explorer 5لنظططام مططاك أنفسططهم
حسنوا النسخة الجديططدة من المتصططفح في دعمهططا للمعططايير )(standards
أمام مشكلةٍ مفاجئة :لقد َ
طكل سططليم ،إذ طط ِ
طاء على
طورَ ت تلططك الصططفحات بنط ً
كثططيرًا إلى حططدٍ جعططل الصططفحات القديمططة ل تظهططر بشط ٍ
صططططططا
التجططططططاوزات ) (quirksالططططططتي َسططططططمَ َحت بهططططططا المتصططططططفحات الرئيسططططططية في ذاك الططططططوقت ،خصي ً
 Netscape 4و  .Internet Explorer 4لقد كان  IE5/Macمتطططو ًرا للغايططة إلى درجططة َ
أنه لم يسططتطع
تشغيل الصفحات القديمة!
طل مبتكططر ،فقبططل عططرض الصططفحة سططينظر متصططفح  IE5/Macإلى »نططوع
أتت مايكروسططوفت بحط ٍ
المسط ططتند« ) (doctypeالط ططذي يكط ططون عط ط ً
طادة في أول سط طططر من مسط ططتند ) HTMLوحط ططتى قبط ططل عنصر
> ، (<htmlفالصططفحات القديمططة ) الططتي كططانت تعتمططد على التجططاوزات الططتي تسططمح بهططا المتصططفحات
القديمطططة( لم تكن تمل ططك س طططر  doctypeعلى الطلق ،وسيعرض ططها متص ططفح  IE5/Macكمطططا ك ططانت
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تفع ط ططل المتص ط ططفحات القديم ط ططة .ولكي يتم »تفعي ط ططل« دعم المع ط ططايير الجدي ط ططدة ،ك ط ططان على مط ط ططوري
الصفحات أن يضيفوا نوع المستند الصحيح قبل وسم >.<html
انتشرت هذه الفكرة كالنار في الهشيم ،وأمسططى لجميططع المتصططفحات الرئيسططية نمطين» :نمططط
التجط ططاوزات« ) (quirks modeو »نمط ططط المعط ططايير« ) .(standards modeولننط ططا نعلم أن المط ططور
تخرج عن السيطرة بسهولة في الويب :حاولت  Mozillaأن ُتطل َِق الصدار  1.1من متصفحها ،لكن
المطططورين اكتشططفوا أن هنالططك صططفحات ُتعططرَ ض بنمططط المعططايير ) (standards modeإل أنهططا تعتمططد
على تجاوز ) (quirkوحيد ،الذي أزالته  Mozillaمن محرك العرض الخاص بها ،وبهططذا تعطلت آلف

آن واحططططططد ،ولهططططططذا أنشططططططؤوا مططططططا يسططططططمى »نمططططططط المعططططططايير التقريططططططبي« )almost
الصططططططفحات في ٍ
.(standards mode
في مقالته الرائعة » َ ،«Activating Browser Modes with Doctype
لخص Henri Sivonen
مختلف النماط:

نمط التجاوزات – Quirks Mode
تنته ططك المتص ططفحات مع ططايير ال ططويب لكي تتجنب ع ططرض الص ططفحات –ال ططتي ط ط ِ
طورَ ت
اعتمططا ًد ا على الممارسططات الشططائعة في نهايططة التسططعينات من القططرن الماضططي– بشططكل
خطأ.

نمط المعايير – Standards Mode
تحططاول المتصططفحات أن تعامططل المسططتندات تبعً ط ا للمعططايير القياسططية ،تططدعو HTML5
هذا النمط »بالنمط الخالي من التجاوزات« ).(no quirks mode
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نمط المعايير التقريبي – Almost Standards Mode
يوج ططد في  Firefoxو  Safariو  Chromeو ) Operaمن ططذ الص ططدار  (7.5و  IE8نم ططط
اسمه »نمط المعايير التقريبي« التي ل يَ َت ِبع فيه القياس الرأسططي ) (verticalلخليططا
الجططداول معيططار  ،CSS2تططدعو  HTML5هططذا النمططط »بنمططط التجططاوزات المحططدودة«
).(limited quirks mode
بسططتها كثططي ًرا هنططا .يجططدر بالططذكر وجططود
ملحظة :عليك أن تقططرأ بقيططة المقالططة السططابقة ،لنططني ّ
عط ِ
طدة أنططواع مسططتندات ) (doctypesفي  IE5/Macلم تكن تص طنّف على أنهططا متوافقططة مططع المعططايير،
فقططد ازدادت قائمططة التجططاوزات مططع مططرور الططزمن ،وكططذلك ازداد عططدد أنططواع المسططتندات الططتي تسططبب
استعمال » نمط التجاوزات«  ،ففي آخر مرة حاولت فيها إحصاءها ،كططان هنالططك  5أنططواع مسططتندات
تسبب استعمال »نمططط المعططايير التقريططبي« و  73تسططبب اسططتعمال »نمططط التجططاوزات« لكنططني أظن
أنططني نسططيت إحصططاء بعضططها .ولسط ُ
طت هنططا في صططدد الحططديث عن مططا يفعلططه Internet Explorer 8
للتبديل بين أنماط العرض الربعة! هذا رسمٌ
توضيحي له .أين كنا؟ تذكرت ،نوع المستند:
ٌ
<!DOCTYPE html
"PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN
>""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd

صط ط َد َف وأن ك ططان ن ططوع المس ططتند الس ططابق ه ططو أح ططد الن ططواع الخمس ططة عش ططر ال ططتي ُت ِ
فعل »نم ططط
المعططايير« في جميططع المتصططفحات الحديثططة .ليس هنالططك أي خطططأ فيططه ،فططإن أحببت نططوع المسططتند
ِ
ويفعل »نمططط
السططابق ،فاتركططه كمططا هططو ،أو بدلططه إلى نططوع مسططتند  ،HTML5الططذي هططو أقصططر وأجمططل
ً
أيضا في جميع المتصفحات الحديثة .هذا هو:
المعايير«
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><!DOCTYPE html

ٌ
بسيط ج ًدا ،وتستطيع كتابته يدويً ا بسهولة دون أن ُت ِ
خطئ فيه.
إنه

 .2العنصر الجذر

سلسططلة من العناصططر المتداخلططة ،إذ تشططبه بني ط ُ
ٌ
َ
طة الصططفحةِ
الشططجرة .فبعض
صططفحة  HTMLهي

العناصر هي »أخوة« ) (siblingsكغصني شجرة يتفرعان من نفس الفرع ،ويمكن لبعضها أن يكون
طرع كبططير )والعكس صططحيح؛ العنصططر الططذي
طرع صط ٍ
طغير يمتططد من فط ٍ
»اب ًنططا« ) (childلبعضططها الخططر ،كفط ٍ
يحتططوي بقيططة العناصططر اسططمه »الب« ]  [parentللعناصططر الططتي تكططون »أبنططاء« مباشططرين لططه ،أو أن
يكططون »الجططد« ] [ancestorلحفططاده( .العناصططر الططتي ليس لهططا أبنططاء تسططمى »الوراق« ) ،(leafأمططا

العنصر الساسي الذي هو الجططد لكططل العناصططر البقيططة في الصططفحة فيسططمى »العنصططر الجططذر« ) root
 (elementالذي هو الوسم > <htmlدومً ا.
يبدو العنصر الجذر في صفحتنا السابقة كما يلي:
"<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml
"lang="en
>"xml:lang="en

ٌ
شيء خطأ فيه ،وتستطيع البقاء عليه ،وهو صططحيح تمامً ط ا في  ،HTML5لكنططه بعض
ل يوجد
ً
ضرورية في  ،HTML5وتستطيع حذفها.
أجزائه لم تعد
أول شططيء علينططا مناقشططته هططو خاصططية  ،xmlnsالططتي هي من بقايططا  ،XHTML 1.0وتقططول أن
العناصطططر في هطططذه الصطططفحة تكطططون في مجطططال أسطططماء ) ،XHTML (namespaceلكن العناصطططر في
دومططط ا في مجطططال السطططماء السطططابق ،لطططذلك لس َ
طططت بحاجطططةٍ إلى التصطططريح عن ذل ططك،
ً
 HTML5تكطططون
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طواء كط ططانت هط ططذه الخاصط ططية
فسط ططتعمل صط ططفحة  HTML5في جميط ططع المتصط ططفحات بنفس الطريقط ططة سط ط ً
ً
موجودة أم ل.
سنحصل على عنصر الجذر التي بعد حذف خاصية :xmlns
>"<html lang="en" xml:lang="en

الخاصط ط ططيتان  langو ُ xml:langت ِ
عرفط ط ططان لغط ط ططة صط ط ططفحة ) HTMLإذ ترم ط طططز  enإلى النكليزية
و  arللعربية؛ وإن كانت لغة صفحتك مختلفط ً
طة ،فراجططع الصططفحة التية(؛ لكن لمططاذا لططدينا خاصططيتين
ً
أيضططا من بقاي ططا  ،XHTMLفخاص ططية  langهي الططتي تملططك الت ططأثير في ،HTML5
بنفس السططم؟ هططذا
ويمكنطططك إبق ططاء خاص ططية  xml:langإن شطططئت ،لكن إن فعلت ذل ططك عليطططك الح ططرص على أن تماثطططل
قيمتها قيمة الخاصية .lang
هل تريد التخلص منها؟ حسنًا ،هذا يترك لنا العنصر الجذر التي:
>"<html lang="en

 .3العنصر head

يك ططون ع ً
طططات
طططادة أول »أولد« العنصطططر الجطططذر ه ططو العنص ططر > ،<headالطططذي يحت ططوي على بيان ٍ

وص ططفية )(metadata؛ أي تل ططك المعلوم ططات ح ططول الص ططفحة ،ب ط ً
طدل من »جس ططم« الص ططفحة نفس ططه )إذ
يكططون جسططم الصططفحة محتططوى في عنصططر > .(<bodyالعنصططر > <headنفسططه بسط ٌ
طيط ولم يتغططير في
ً
ً
نظرة إلى الصفحة السابقة:
 ،HTML5لكن الذي تغير هو الشياء التي ُتحتوى ضمنه ،ولهذا سنلقي
><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

سنبدأ بعنصر >.<meta

 .4ترميز المحارف
عندما تحططاول تخيططل النصططوص فربمططا تفكططر في »مجموعططة من المحططارف والرمططوز الططتي تراهططا
على شاشة الحاسوب« لكن الحواسيب ل تتعامل مع المحارف والرموز وإنما مع البتات والبايتططات،

فكططل قطعططة من النص شططاهدتها على شاشططة حاسططوبك تكططون مخزنط ًطة بترمططيز محططارف )character
معينططة
معين .وهنالك المئططات من مختلططف ترمططيزات المحططارف  ،بعضططها مخصططص للغططات
(encoding
ّ
ّ
مثططل العربيططة أو الصططينية أو النكليزيططة ،ويمكن أن يُ سططتعمَ ل بعضططها الخططر في عط ِ
طدة لغططات؛ وبشططكل
ِ
ربط ا بين الش ططياء الططتي تراه ططا على شاش ططتك والش ططياء ال ططتي يخزنه ططا
يططوفر ترم ططيز المح ططارف ً طط
ع ططام،
الحاسوب في الذاكرة أو على القرص.
في الواقع ،المر معق ٌد 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
أن ترمططيز المحططارف هططو مفتط ٌ
طاح لفططك تشططفير النصططوص .فططإذا مططا
على القططرص؛ أي يمكنططك افططتراض َ
ً
ً
واصف ا إياها » بالنص«  ،فعليك أن تعرف ما هو ترمططيز المحططارف
سلسلة من البايتات
أعطاك أحدهم
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أي محرف عليططك عرضططه )أو إجططراء العمليططات عليططه،
الذي عليك استعماله لكي تفك الترميز وتعرف ّ
أو أيً ا كان غرضك(.
ً
إذا كيططف يعططرف متصططفحك مططا هططو ترمططيز المحططارف للبايتططات الططتي يُ ِ
رسطلها خططادوم الططويب؟ أنططا
مسط ط ططرورٌ لنط ط ططك سط ط ططألت ،فط ط ططإن كنت تعط ط ططرف ترويسط ط ططات ) HTTPأي  ،(HTTP headersفستشط ط ططاهد
ً
ترويسة كالتية:
"Content-Type: text/html; charset="utf-8

أن خادوم الويب يظن أنه يُ ِ
أن
رسطل مسططتند  ،HTMLويظن َ
باختصار ،تقول الترويسة السابقة َ
المس ططتند يس ططتعمل ترم ططيز  .UTF-8وللس ططف .ل يمل ططك إل قل ط ٌ
طة من مط ططوري ال ططويب تحكمًط ط ا بخ ططادوم
 .HTTPخذ  Bloggerمثط ً
ٌ
طخاص عديططدون المحتططوى ،لكن الخططواديم مططدارة من Google؛
طال :يططوفر أشط
وله ططذا الس ططبب وف ططرت  HTML 4طريق ط ً
طة لتحدي ططد ترم ططيز المح ططارف في مس ططتند  HTMLنفس ططه ،لططذلك
ً
شبيها بما يلي:
ستشاهد شي ًئا
;<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html
>"charset=utf-8

أن مطور الصفحة »يظن« أنه كتب صططفحة  HTMLباسططتخدام
باختصار ،يقول السطر السابق َ
ترميز .UTF-8
مططا تططزال كل الطريقططتين تعملن في  ،HTML5لكن يُ َ
فض طل اسططتعمال ترويسططة  ،HTTPوسط ُطتلغي
تأثير وسم > <metaإن وجدت؛ لكن ل يستطيع كل شخص أن يضبط ترويسططات  ،HTTPلططذلك بقي
وسم > <metaموجو ًدا ،لكنه أصبح أسهل في  ،HTML5فيمكنك كتابته كالتي:
><meta charset="utf-8" /
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يعمل السطر السابق في جميع المتصفحات ،لكن كيف أتى الشططكل المختصططر؟ هططذا هططو أفضططل
توضيح استطعت إيجاده:

الس ط ططبب المنطقي لض ط ططافة خاص ط ططية  charsetفي >""=charset

أن
 <metaهي َ

داخليا ،لن المطورين عط ً
طادة ينسططون إضططافة علمططات اقتبططاس
المتصفحات تستعملها
ً
كما في:

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

هنالك ِ
عدة اختبارات لوسم > <meta charsetإن أردت الطلع عليها.
س :أنا ل أستعمل المحارف الغريبة ،هل يجدر بي تحديد ترميز المحارف في صفحاتي؟
ج :نعم ،عليك دومً ا أن تحدد ترميز المحارف في كل صفحة ُ HTMLت ِ
خدمها ،لن عططدم تحديططد الترمططيز قططد يططؤدي
ثغرات أمنية.
ٍ
إلى

الخلصططة :ترمططيز المحططارف هططو موضط ٌ
بس طط خلل عقططودٍ تطططوير البرمجيططات،
طوع معقططد ،ولم يُ َ
ٌ
أشياء مريعة .يمكنططك
وعليك دومً ا تحديد ترميز المحارف في كل صفحة  ،HTMLأو ستحصل لك
تحديد ترميز المحارف عبر ترويسططة  Content-Typeفي  ،HTTPأو عططبر >،<meta http-equiv
أو الصيغة المختصرة > ،<meta charsetلكن احذر أن تنساها لمصلحة الجميع.

 .5الروابط العلقية

الروابط العادية )>ُ (<a hrefت شططير ببسططاطة إلى صططفحة أخططرى ،أمططا الروابططط العلقيططة )Link

 (relationsفهي طريقططة لتفسططير لممماذا تشططير إلى صططفحةٍ أخططرى ،وهي تنهي الجملططة »أنططا أشططير إلى
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الصفحة التية لنها«...
•

لنها صفحة أنماط ) (stylesheetتحتوي على قواعد  CSSيجب على متصفحك تطبيقهططا
على هذا المستند.

•

لنهططا تغذيططة ) (feedتحتططوي على محتططوى الصططفحة الحاليططة نفسططه ،لكن بصططيغة قياسططية
قابلة للشتراك ).(subscribable

•

لنها ترجمة لهذه الصفحة بلغةٍ أخرى.

•

لنها تحوي محتوى الصفحة الحالية نفسه ،لكن بصيغة .PDF

•

لنها ُت ِ
جزءا منه.
ً
كتاب إلكتروني ،الذي تكون الصفحة الحالية
مثل الفصل القادم من
ٍ
وهكذاُ .ت ِ
قسم  HTML5الروابط العلقية إلى تصنيفين:
يمكن إنشط ططاء روابطططط من كل التصط ططنيفين عطططبر عنصط ططر  .linkالروابم ممط إلى المم مموارد
الخارجية ) (external resourcesهي روابط إلى موارد يمكن أن تسططتعمل لضططافة
أشياء إلى المستند الحالي ،أما الروابممط التشممعبية ) (hyperlink linksفهي روابططط
إلى مستندات أخرى… .
طططططططي َ
نف ذ للروابطططططططط إلى المطططططططوارد الخارجيطططططططة على العلقة
يعتمطططططططد السطططططططلوك الطططططططذي س ُ
) (relationshipالتي تربط المورد الخارجي بالمستند الحالي.
أول المثل ططة ال ططتي ذكرته ططا أعله ه ططو راب ططط إلى مطططورد خ ططارجي )"(rel="stylesheet؛ أم ططا

البقية فهي روابط تشططعبية ) (hyperlinksإلى مسططتندات أخططرى ،إذ تسططتطيع تتبططع تلططك الروابططط إذا
َ
أردت ذلك ،لكنها غير مطلوبة لعرض الصفحة الحالية.
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غالبط ا مططا نططرى الروابططط العلقيططة في عناصططر > <linkفي قسططم > <headمن الصططفحة .ويمكن
ً
أن تستعمل الروابط العلقية في عناصر > <aلكن هططذا أمططرٌ غططير شططائع على الططرغم من أنططه مسططموح.
ً
ً
أيض طا )لم
أيض طا بوجططود بعض العلقططات في عناصططر > <areaلكن هططذا أقططل شططيوعً ا
تسططمح HTML5
تسمح  HTML 4بخاصية  relفي عناصر >(<area؛ انظر إلى جدول لكامل الروابط العلقية لترى
معينة لخاصية .rel
إن كان بإمكانك استعمال قيم
ّ
س :هل يمكنني أن أنشئ الروابط العلقية الخاصة بي؟
أن هنالك أفكارًا ل تنتهي عن روابططط علقيططة جديططدة .وفي محاولططة للحطد من عمططل أشططياء عبثية ،قطررت
ج :يبدو َ

ً
قترحة ُ
سجل بقيم  relالمُ
مجموعة عمل  WHATأن ُت ِ
َ
وتع ِرف آليةً الموافقة عليها.
نشئ

ا .العلقاة rel = stylesheet
ً
نظرة إلى أول رابط علقي في صفحتنا:
لنلق
ِ
"<link rel="stylesheet" href="style-original.css
>type="text/css" /

حرفيططططططططططططططط ا( .يُ شطططططططططططططططير عنصر
هطططططططططططططططذا أكطططططططططططططططثر رابطططططططططططططططط علقي مسطططططططططططططططتعمل في العطططططططططططططططالم )
ً
>" <link rel="stylesheetإلى قواعط ططد  CSSالمُ َ
خز نط ططة في ملط ط ٍطف منفصط ططل .يمكنط ططك تحسط ططين
ً
قليل في  HTML5بحذف خاصية  ،typeلن هنالك لغة وحيدة لنمططاط التنسططيق في
السطر السابق
الط ططويب أل وهي  ،CSSولهط ططذا تكط ططون هي القيمط ططة الفتراضط ططية للخاصط ططية  typeوهط ططذا هط ططو السط ططلوك
الفتراضططي في جميططع المتصططفحات )ربمططا يططأتي أحططدهم ويخططترع لغططة جديططدة لنمططاط التنسططيق في
يوم ما ،عندها استعمل الخاصية  typeمجد ًدا(.
ٍ
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><link rel="stylesheet" href="style-original.css" /

ب .العلقاة rel = alternate
نكمل عملنا مع صفحتنا:
"<link rel="alternate
"type="application/atom+xml
"title="My Weblog feed
>href="/feed/" /

أيضا .يُ ِ
ً
فعل عنصر >"– <link rel="alternateذو نوع وسائط
هذا الرابط العلقي شائع

 RSSأو  Atomفي خاص ط ططية  –typeشططططي ًئا ي ط ططدعى »الكتش ط ططاف التلق ط ططائي للتغذي ط ططة« )feed auto-
أن موقعً ط ا مططا
 (discoveryالتي تسططمح للتطبيقططات الططتي َتعططرض التغذيططة )مثططل  (feedlyأن تكتشططف َ
لديططه تغذيططة ) (feedلخططر المقططالت الططتي ُت َ
نش طر فيططه .تططدعم بعض المتصططفحات الكتشططاف التلقططائي

للتغذية عبر عرض أيقونة خاصططة بجططوار ) URLوعلى عكس " ،rel="stylesheetخاصططية type
تنس وضعها(.
لها تأثيرٌ هنا ،لذلك ل َ
طططططتخدام غريبطططططة بعض الشطططططيء ،حطططططتى في
للرابطططططط العلقي " rel="alternateحطططططالت اس
ٍ
 .HTML 4ثم تم توضططيح التعريططف في  HTML5وتوسططعته ليصططف بدقططة محتططوى الططويب الموجططود.
ً
َ
سابقا ،استعمال " rel="alternateمع  type=application/atom+xmlيش ططير إلى
رأيت
وكما
ً
أيض طا اسططتخدام " rel="alternateمططع قيم أخططرى
تغذيططة  Atomللصططفحة الحاليططة ،لكن يمكنططك
للخاصية  typeللشارة إلى نفس المحتوى لكن بصيغة أخرى مثل .PDF
وضعت  HTML5حط ًد ا للجططدل القططائم حططول كيفيططة إنشططاء روابططط إلى ترجمططات أخططرى للمسططتند.
تقول  HTML 4باستخدام خاصططية  langبالضططافة إلى " rel="alternateلتحديططد لغططة المسططتند
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المُ شار إليه بالوصلة؛ لكن هذا غططير صططحيح .فملحططق تصططحيح أخطططاء (HTML 4 Errata) HTML 4
يسرد أربعة أخطاء صريحة في معيار  .HTML 4أحد تلك الخطاء هو طريقة تحديد لغة المسططتند
الموصط ططول إليط ططه عط ططبر " ،rel="alternateفالطريقط ططة الصط ططحيحة المط ططذكورة في ملحط ططق تصط ططحيح
الخط ططاء ومن بع ططده في  HTML5هي اسططتخدام الخاص ططية hreflang؛ لكن للسططف لم ُتططدمَ ج تلططك
التصحيحات في معيار  HTML 4الرسمي ،لنه لم يعططد أحط ٌد في مجموعططة عمططل  W3C HTMLيعمططل
على  HTMLفي ذاك الوقت.

ج .الروابط العلقاية الخأرى في HTML5
طات حططول مؤلططف الصططفحة ،يمكن أن
تسططتعمل العلقططة " rel="authorلعمططل رابططط إلى معلومط ٍ
يك ططون ه ططذا عن ططوان بري ططد إلك ططتروني  mailto:لكن ذلططك ليس ض ططروريً ا؛ إذ يمكن أن يك ططون ببس ططاطة
رابط إلى نموذج اتصال أو إلى صفحة »عن المؤلف«.
طزءا من الموقططع الحططالي،
أن الرابططط يقططود إلى مسططتندٍ ليس جط ً
"» rel="externalتشططير إلى َ
لكن المستند الحالي يُ ِ
أن هذه العلقة انتشرت في البدايططة عططبر
ً
شكل
جزءا منه –أي الموقع–« ،أظن َ
 WordPressالتي تستعملها في الروابط ) (linksالتي يتركها المعلقون.
عطططططرَ فت  HTML 4العلقطططططات " rel="startو " rel="prevو " rel="nextللشطططططارة إلى
ِ
كتاب ما ،أو سلسططلة مقططالت في
جزءا من سلسلة )مثل فصول
ً
تكون
العلقات بين الصفحات التي
ٍ
ً
ً
طحيحا هي " ،rel="nextفاس ط ططتخدم
طتعمال ص ط ط
مدون ط ططة( .العلق ط ططة الوحي ط ططدة ال ط ططتي ُاس ط ططتعمِ َلت اس ط ط
ً
طططططططططططططططططططدل من " ،rel="prevواسطططططططططططططططططططتخدموا "rel="begin
المططططططططططططططططططططورون " rel="previousب
طدل من " ،rel="startواسططتعملوا " rel="endبط ً
و " rel="firstبط ً
طدل من " ،rel="lastحططتى
ً
ً
جديدة " rel="upللشارة إلى الصفحة »الب«.
علقة
أنهم اخترعوا
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ض ططمَ نَت  HTML5العلق ططة " rel="firstال ططتي ك ططانت أش ططهر طريق ططة لق ططول »أول ص ططفحة في
السلسلة« )" rel="startهي علقة ليست موجودة في المواصططفة ،لكن تم توفيرهططا للتوافقيططة(.
ً
أيض ط طططا " rel="prevو " rel="nextكم طط ططا في  ،HTML 4ودعمت "rel="previous
وضط ط ططمَ نَت
ً
أيضا ") rel="lastأي آخر مقال في السلسلة( و ".rel="up
للتوافقية ،ودعمت

أفض ططل طريق ططة لتخي ططل " rel="upهي النظ ططر إلى قائم ططة التنق ططل التفصطططيلية )breadcrumb
 (navigationأو على القط ططل تخيلهط ططا؛ ربمط ططا تكط ططون الصط ططفحة الرئيسط ططية هي أول صط ططفحة في قائمط ططة
التنقططل ،والصططفحة الحاليططة في نهايططة التفرغططاتُ .تشططير العلقططة " rel="upإلى أقططرب صططفحة تعلططو
الصفحة الحالية في قائمة التنقل.
" rel="iconهي ثاني أكثر علقططة انتشططا ًرا بعططد " ،rel="stylesheetوهي تططأتي عط ً
طادة مطع
علقة  shortcutكما في المثال التي:
>"<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico

جميع المتصفحات الرئيسية تدعم طريقة السططتخدام السططابقة لعططرض أيقونططة صططغيرة خاصططة
ظه ر عط ً
بالصططفحةَ ،
طادة في شططريط عنططوان المتصططفحات بجططوار  ،URLأو في لسططان ) (tabالصططفحة،
وت َط
أو كلهما.

ومن الجديطططططد في  :HTML5قابلي ط ططة اس ط ططتعمال الخاصطططططية  sizesم ط ططع الرابطططططط العلقي icon
لتحديد أبعاد اليقونة المُ شار إليها.
أن المس ططتند المُ ش ططار
ابتك ططر مجتم ططع  microformatsالعلق ططة " ،rel="licenseوهي »تع ططني َ
إليه يحتوي على شروط رخصة حقوق النشر التي يخضع لها هذا المستند«.
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ً
مسؤول عن محتويات الرابط،
أن ناشر الصفحة ليس
العلقة "ُ » rel="nofollowتشير إلى َ
ٌ
موضطططوع في الصطططفحة لوجطططود علقطططة تجاريط ططة بين الصطططفحتين« ،وتم ابتكارهطططا من
أن الرابطططط
أو َ
 ،Googleثم أص ططبحت من المعطططايير ضطططمن مجتمطططع  .mircoformatsأضطططافت ووردبطططريس العلقطططة
" rel="nofollowإلى الرواب ططط المُ ض ططافة من المعلقين .ك ططان التفكططير الس ططائد هططو إن ك ططانت روابط
» «nofollowل تط ططؤثر على تط ططرتيب الصط ططفحة ) ،(PageRankفسيستسط ططلم المخربط ططون ولن يكملط ططوا
مح ططاولتهم بإرس ططال تعليق ططات عش ططوائية ) (spamفي الم ططدونات؛ لكن ه ططذا لم يحص ططل ،ولكن بقيت
ً
موجودة.
العلقة "rel="nofollow
العلق طططة "» rel="noreferrerتشط ططير إلى ع طططدم السط ططماح بإعطط ططاء معلومط ططات عن الصط ططفحة
المرجعية ) (referrerعند اتباع الرابط«.
ِ
تحدد عنوان خادوم » ،«pingbackكما هو مشططروح في مواصفة
العلقة "rel="pingback
تلقائي ا عنططدما
ًط
» :Pingbackنظططام  pingbackهططو طريقططة لمططدونات الططويب لكي تحصططل على إشططعار

طبقت برمجيات التدوين )ل سيما ووردبريس( آلية pingback
ُتشير إليها مواقع الويب الخرى«َ .
ّ
الكتاب عندما تضيف رابط لهم عند إنشاء تدوينة جديدة.
لشعار
أن الجلب المسط طططبق وتخ ط ططزين الم ط ططورد )(resource
العلق ط ططة "ُ » rel="prefetchتشط طططير إلى َ
المح َدد سيكون مفي ًدا في غالب المرَ ،
أن المستخدم سيستفيد من ذاك المططورد«،
لنه من المحتمل َ
ً
أحيان ططا <link rel="prefetch" href="URL of top search
ُتض ططيف محرك ططات البحث
أن أول نتيجة شائعة أكثر من غيرها.
>" resultإلى صفحة نتائج البحث إن شعرت َ
أن المسططتند المُ شططار إليططه يططوفر واجهط ً
طة مخصصططة للبحث في
العلقططة "» rel="searchتعططني َ
المسططتند الحططالي والمصططادر المتعلقططة بططه« .إذا أردت ً
فعل أن تسططتفيد من العلقططة "،rel="search
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فيجب أن ُتشير إلى مستند  OpenSearchالذي يصططف كيططف يجب أن تكططون تركيبططة وصططلت URL
للبحث في الموق ططع الح ططالي عن كلم ططة معين ططة .مس ططتندات ) OpenSearchورواب ططط "rel="search
العلقية التي ُتشططير إلى مسططتندات  (OpenSearchمدعومط ٌ
طة في  Internet Explorerمنططذ الصططدار
السابع ،وفي  Mozilla Firefoxمنذ الصدار الثاني.
أن الوس ططم ) (tagال ططذي يُ ِ
طبق على
مثل ططه المس ططتند المُ ش ططار إلي ططه يُ َ
العلق ططة "» rel="tagتع ططني َ
المستند الحالي« .تم ابتكار إضافة الوسوم )أي الكلمات المفتاحية للمقالت( عططبر خاصططية  relمن
 Technoratiلمس ططاعدتهم في تص ططنيف مق ططالت المدون ططة .ك ططانت تش ططير إليه ططا الت ططدوينات وال ططدروس
طركة تجاري ط ٌ
القديم ططة بالمص طططلح ») «Technorati tagsه ططذا ص ططحيح! إذ أقنعت ش ط ٌ
طة الع ططالمَ بأس ططره
طزءا من المعططايير في
بإضططافة حقططل بيانططات وصططفية الططذي سط َطهل العمططل على الشططركة (.ثم أصططبح جط ً
مجتمع  ،mircoformatsإذ أطلقوا عليه " .rel="tagأغلبية أنظمططة التططدوين الططتي تسططمح بارتبططاط
التصططنيفات ) (categoriesوالوسططوم ) (tagsبمقططالت مخصصططة سط ِ
طتعلمها بعلقططة " ،rel="tagلكن
طيء خططاص عنططد وجططود هططذه العلقططة؛ لكن ُ
صط ِممَ ت لمحركططات البحث لكي
المتصفحات ل تفعططل أي شط ٍ
تستعملها كإشارة أو علمة على محتوى الصفحة.

 .6العناصر البنيوية الجديدة في HTML5
ل يقتص ططر عم ططل  HTML5على تقص ططير ط ططول الش ططيفرات ) على ال ططرغم من أنه ططا تفع ططل ذل ططك في
ً
أيضا عناصر بنيوية جديدة.
مواطن عديدة( ،لكنها عرَ َفت
><section
ِ
عمومي ا ) ،(genericوالقسططم ) (sectionفي هططذا السططياق هططو
ًط
يمثل العنصططر  sectionمسططتن ًدا
تجميططعٌ موضططوعي للمحتططوى ،يططأتي عط ً
طادة مططع ترويسططة .ربمططا نسططتطيع تشططبيه القسططام )(sections
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بالفصول ) ،(chaptersأو بالصفحات في مربع فيه أكثر من لسططان ) ،(tabأو بمجموعططة من القسططام
في أطروحططة ) أو رسططالة( .يمكن تقسططم الصططفحة الرئيسططية لمواقططع الططويب إلى عط ِ
طدة أقسططام للتمهيططد
وللخبار ولمعلومات التواصل.
><nav
يُ ِ
مثل العنصر  navقسمً ا من الصفحة الططذي يحتططوي روابططط إلى صططفحات أخططرى أو إلى أجططزاء
من الصفحة الحالية .ليس من الضروري أن تكون جميع مجموعات الروابط في الصفحة موجط ً
طودة
في عنص ططر  ،navفالعنص ططر  navيلئم القس ططام ال ططتي تحت ططوي على عناص ططر التنق ططل الرئيس ططية فق ططط.
خصوصط طا َ
أن ه من الش ططائع وض ططع قائم ططة مختص ططرة من وصطططلت الص ططفحات الش ططائعة في الموق ططع في
ً
التذييل ) ،(footerمثل شروط الخدمة ،والصفحة الرئيسية ،وصفحة حقوق النشر .ويكون العنصر
كافيا دون الحاجة إلى العنصر .nav
 footerفي هذه الحالت
ً
><article
يُ ِ
ِ
مكو ًن ا من مكونات الصططفحة الططتي تحتططوي على مجموعططة من العناصططر
مثل العنصر article
بشكل مسططتقل عن بقيططة الصططفحة أو
في مستند أو صفحة أو تطبيق أو موقع ،والتي يمكن توزيعها
ٍ
إعادة استخدامها في أماكن أخرى .أمثلة عن هذا العنصر تتضططمن :مواضططيع المنتططديات ،أو مقططالت
في مجلططة أو صططحيفة ،أو منشططور في مدونططة ،أو تعليططق نشططره مسططتخدمٌ مططا ،أو أيّط ة عناصططر مسططتقلة
من المحتوى.
><aside
ِ
طكل مططا بططالمحتوى الططذي
يُ مثل العنصر  asideقسمً ا من صططفحةٍ مططا يتضططمن محتططوى مرتبططط بشط ٍ

ً
مثل مثل هذه القسام عط ً
منفصل عن ذاك المحتوىُ .ت َ
طادة
يحيط بعنصر  ،asideالذي يمكن اعتباره
بشريط أو بمربع جانبي ) (sidebarفي الكتب المطبوعة.
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يمكن اسططتخدام هططذا العنصططر لخدمططة نفس غططرض الشططريط الجططانبي في الكتب المطبوعططة في
عططرض القتباسططات ،أو للعلنططات ،أو لمجموعططة من عناصططر  ،navأو لي محتططوى آخططر يمكن اعتبططاره
ً
منفصل عن محتوى الصفحة الرئيسي.
><hgroup
َ
يُ ِ
قسم مططا .يُ سططتعمل هططذا العنصططر لتجميططع عناصططر  h1-h6عنططدما
ترويسة
مثل العنصر hgroup
ٍ
تحتططوي الترويسططة على أكططثر من مسططتوى ،مثططل العنططاوين الفرعيططة ،أو العنططاوين البديلططة ،أو الشططعار
اللفظي ).(tagline
><header
مثل العنصر  headerمجموعط ً
يُ ِ
طة من العناصططر التمهيديططة أو الططتي ُتسططاعد في التنقططل ،ويحتططوي
عط ط ً
طادة العنصط ططر  headerعلى ترويسط ططة القسط ططم )عنصط ططر  h1-h6أو عنصط ططر  ،(hgroupلكن هط ططذا ليس
ً
أيض ط ا لحتططواء جططدول المحتويططات ،أو نمططوذج البحث،
ضروريً ا .يمكن أن يُ ستخدم العنصر header
أو الشعارات ) (logosبأنواعها.
><footer
ً
يُ ِ
طذييل لقط ططرب عنصط ططر أب فيط ططه محتط ططوى ،أو للعنصط ططر الجط ططذر ).(root
مثل العنصط ططر  footerتط ط
يحتططوي التططذييل عط ً
طادة على معلومططات حططول القسططم المرتبططط بططه مثططل مَ ن الططذي كتبططه ،وروابططط إلى
طياء أخ طططرى من هط ططذا القبيط ططل .ليس من
المسط ططتندات ذات الصط ططلة ،أو معلومط ططات حقط ططوق النش طططر ،وأش طط ٍ

الضططروري أن تظهططر التططذييلت في نهايططة كططل قسططم من المحتططوى .وعنططدما يحتططوي عنصططر footer
على أقسططام كاملططة ،فسط ُطي ِ
ً
فهرسطا أو كلمططة ختاميططة للكططاتب أو الشططروط المفصططلة
ملحقططا أو
مثل حينهططا
ً
للرخصة ،وما شابه ذلك.
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><time
يُ ِ
مثل العنصططر  timeالططوقت إمططا بنظططام  24سططاعة ،أو التططاريخ الططدقيق في التقططويم الغريغططوري
المبكر ) ،(proleptic Gregorian calendarويمكن أن يحتط طططوي اختياريًط ط ط ا على إزاح ط ططة للمنطق ط ططة
الزمنية ).(time-zone offset
><mark
نصا مُ َ
يُ ِ
علمً ا ) (markedلشارة إليه.
مثل العنصر ً mark
أنا متأكد َ
أن ك متحمس ومتلهف للبدء في اسططتخدام العناصططر الجديططدة السططابقة ،وإل فلم تكن
ُ
أخذ رحلةٍ صغيرةٍ.
لتقرأ هذا الفصل .لكن قبل ذلك علينا

 .7تفصيل كيف تتعامل المتصفحات مع العناصر غير المعروفة
لططدى كططل متصططفح قائمططة بعناصططر  HTMLالططتي يططدعمها ،فقائمططة متصططفح – Firefoxعلى سططبيل
المثال– مخزنة في ملف ُ ،nsElementTable.cppتعامَ ل العناصر غير الموجططودة في هططذه القائمططة
كعناصر غير معروفة .هنالك مشكلتان أساسيتان مع العناصر غير المعروفة:
ٌ
مسافة تفصله عن العناص ططر في العلى
افتراضيا ،لدى العنصر ><p
نسق؟
 .1كيف يجب أن ُت َ
ً
وفي الس ططفل ،أم ططا > <blockquoteفل ططه مح ططاذاة م ططع ه ططامش ) (marginأيس ططر ،ويُ ع ططرَ ض
طط أكططبر ،لكن مططا هي النمططاط ) (stylesالفتراضططية الططتي يجب تطبيقهططا
العنصططر > <h1بخط ٍ
على العناصر غير المعروفة؟
طات عن
 .2كيف سمميبدو كممائن  DOMللعنصممر؟ يتضططمن ملططف  nsElementTable.cppمعلومط ٍ
العناصططر الططتي تسططتطيع احتطواء عناصططر أخططرى ،فلطو كتبت شططيفرة مثططل > ،<p><pفسط ُطيغلِق
ُ
وسم الفقرة ) (pالثاني الوسمَ الول ،وبهذا سيصبح العنصران »أخططوة« ولن يكونططا »أب«
لن المتصطططططططفح
و»ابن« .لكن إن كتبت > ،<p><spanفلن يُ غ ِلطططططططق الوسطططططططم  spanالفقطططططططرةَ ،
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أن > <pهط ططو عنصط ططرٌ »كتلي« ) (blockويمكن أن يحتط ططوي على
) Firefoxفي مثالنط ططا( يعلم َ
عنصر »سطري« ) (inlineمثططل > ،<spanلططذلك سططينتهي المطططاف بعنصططر >» <spanاب ًنططا«
ٍ
للعنصر > <pفي شجرة .DOM
أن هططذا أمططرٌ صططادم( .ومن بين
ُت جيب المتصططفحات على هططذه السططئلة بطرائططق مختلفططة )أعلم َ
جميططع المتصططفحات الرئيسططية ،يجيب  Internet Explorerعلى كل السططؤالين بططأكثر طريقططة تسططبب
مشاكل! لكن جميع المتصفحات تحتاج بعض المساعدة في هذا المجال.
نسبيا الجابة على أول سؤال :ل ُت ِ
نسطق العناصططر غططير المعروفططة بططأي تنسططيق ممططيز.
من السهل
ً
اتركهططا »تططرث« ) (inheritخاصططيات  ، CSSواتططرك المططر لمطططور الصططفحة ليحططدد التنسططيق اللزم عططبر
 .CSSوهذا يعمل في غالب الوقات لكن هنالك أمرٌ صغيرٌ عليك أن تراعيه.
ملحظة :تعرض جميع المتصفحات العناصر غير المعروفططة كعناصططر سطططرية ) ،(inlineأي كططأن لططديها قاعطدة CSS
التية.display:inline :

هنالططك عناصططر جديططدة في  HTML5مُ عرَ فط ٌ
طة كعناصططرَ كتليططةٍ  ،أي أنهططا تسططتطيع احتططواء العناصططر
ُ
وست ِ
نس ط طقها المتصط ططفحات الط ططتي تط ططدعم  HTML5بالخاصط ططية display: block
الكتليط ططة الخط ططرى،
افتراضيا.
ً
فططإذا أردت اسططتخدام تلططك العناصططر في المتصططفحات القديمططة ،فعليططك إعططادة تعريططف خاصططية
 displayيدويًا:
article,aside,details,figcaption,figure,
{ footer,header,hgroup,menu,nav,section
;display:block
}
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ُ
)أخِ ط َذت الشططيفرة السططابقة من  HTML5 Reset Stylesheetالططتي لهططا وظط ٌ
طائف أخططرى أعتبرهططا
ً
خارجة عن نطاق هذا الفصل(.
ً
قليل ،لم يكن متص ط ططفح  Internet Explorerقب ط ططل الص ط ططدار التاس ط ططع يُ طبِ ق أيّطط ططة
لكن انتظ ط ططر
ً
فمثل لو كانت عندك الشيفرة التية:
تنسيقات إلى العناصر غير المعروفة،
>"<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

طفح ) Internet Explorerإلى الص ططدار  (IE 8العنص ططرَ > <articleعلى َ
أنه
فلن يعام ططل متص ط ُ
ً
عنصرٌ
أيضا إطارًا أحم ًرا حول عنصر  ،articleفسططيتم
ظهر
كتلي ) ،(block-level elementولن يُ ِ
ٌ
َ
حل الصدار التاسع من  Internet Explorerهذه المشكلة.
تجاهل جميع أنماط التنسيق.
المشططكلة الثانيططة هي كططائن  DOMالططذي ُ
طول،
ست نشططئه المتصططفحات عنططدما تصططادف عنصطرًا مجهط ً.
وللمرة الثانية يكون أكثر متصفح فيه مشاكل بهذا الخصوص هو متصططفح  Internet Explorerذو
ً
الصططدار  8ومططا قبلططه )حط َ
أيضطا ( .إن لم يتعططرف  IE 8على اسططم
طل الصططدار التاسططع منططه هططذه المشططكلة
فسيضططيف عنصططرً ا إلى شططجرة  DOMكعقططدة ) (nodeفارغططة دون أولد ) .(childrenجميططع
العنصططر،
ُ
العناصر التي تتوقع أن تكون »أبناء« للعنصر المجهول ستمسي »أخوة« ) (siblingsله.
ِ
يوضح الفرق .هذه هي شجرة  DOMالتي ُت ِ
نشئها :HTML5
بسط
هذا تمثيل مُ َ
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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 "."

ِ ُ التي كان يDOM  فهي شجرة،أما هذه
:Internet Explorer نشئها
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 "."

ٌ
َ عجيب لهط ططذه المش طططكلة؛ فل طططو
< فط ططارغ ع طططبرarticle> أنش ط طأت عنصط ططر
ٌ
طافي
ٌ هنالط ططك حط ططل التف طط
طكل سططحري على
ٍ  بشطInternet Explorer  فسططيتعرف، قبططل أن تسططتخدمه في صططفحتكJavaScript
 وليسططت هنالططك حاجططة إلى إدراج العنصططر،CSS < وسيسططمح لططك بتنسططيقه عططبرarticle> العنصططر
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أن عليطه
الفططارغ في شططجرة  ،DOMفمجططرد إنشططاء عنصططر وحيططد )في كططل صطفحة( هطو كط ٍ
طاف ليعلم َ IE
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

يعم ططل م ططا س ططبق في جمي ططع إص ططدارات  Internet Explorerح ططتى الص ططدار الس ططادس! يمكنن ططا
توسعة هذه الطريقططة لنشططاء نسططخ فارغططة من جميططع عناصططر  HTML5دفعط ً
تنس أنهططا لن
طة واحططدة ،ل َ
ُتطططدرَ ج في شطططجرة  ،DOMلطططذا لن تراهطططا أبططط ًد ا في الصطططفحة ،ثم يمكنطططك البطططدء في اسطططتخدامها –أي
العناصر– دون أن تقلق من عدم دعم المتصفحات القديمة لها.
ِ
ٌ
يوظف الطريقة السابقة ،وهذه هي فكرته الساسية:
سكربت باسم HTML5 Shiv
هنالك
>]<!--[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]--

السطططر >] <!--[if lt IE 9و > <![endif]--تسططمى التعليقططات الشططرطية .إذ يعاملهططا

 Internet Explorerكأنه ططا عب ططارة  ifالش ططرطية» :إن ك ططان الص ططدار الح ططالي من متص ططفح Internet
 Explorerأقططل من الصططدار ِ ،9
فنفذ الشططيفرة التيططة ،«.وسططتعامِ ل بقيططة المتصططفحات تلططك الشططيفرة
أن متصططفح ) Internet Explorerالصططدار الثططامن ومططا
على أنهططا تعليقططات  .HTMLفالخلصططة هي َ
دون ططه( س ط ُطي ِ
تمامط ا ،وه ططذا يجع ططل ص ططفحتك ُتحمَ ل
ًط
نف ذ الس ططكربت ،لكن س ططتتجاهله بقي ططة المتص ططفحات
بشكل أسرع في المتصفحات التي ل تتطلب هذه العملية اللتفافية.
ٍ
طبيا ،المتغ ططير  eه ططو مص ططفوفة من السلس ططل النص ططية مثل
ش ططيفرة  JavaScriptهي بس ططيطة نس ط ً
" "abbrو " "articleو " "asideوهكططططذا ،ثم سططططتأتي حلقططططة التكططططرار لتن ِشططططئ كططططل عنصططططر من
العناصططر المططذكور اسططمها وذلططك باسططتدعاء الدالططة )( ،document.createElementولننططا سططنهمل
طاف لجعططل
العنصر المُ عاد من تلططك الدالططة ،فلن ُتططدرَ ج تلطك العناصططر في شطجرة  DOMأبط ًدا .لكن هططذا كط ٍ
ً
لحقا
متصط ططفح  Internet Explorerيعامطططل تلطططك العناصطططر كمط ططا نطططرغب ،وذلط ططك عنط ططدما نسط ططتخدمها
في الصفحة.
لحقططا« في الجملططة السططابقة مهمط ٌ
ً
طةَ ،
لن ه يجب أن يكططون السططكربت في أعلى الصططفحة،
كلمططة »
ويُ ستح َسططن أن يك ططون ض ططمن عنص ططر > ،<headوليس في أس ططفل الص ططفحة .وبه ططذه الطريق ططة س ط ُطي ِ
نفذ
متصفح  Internet Explorerالسكربت قابل معالجتططه للوسطوم والخاصططيات .وإن وضط َ
طعت السططكربت
في أس ططفل الص ططفحة ،فق ططد ف ططات الوان ،وس ططيكون ق ططد ف َسط طر متص ططفح  Internet Explorerالوس ططوم
تفسيرًا خطأً وبنى شجرة  DOMمغلوطة.
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سططكربت  HTML5 Shivمُ ستضط ٌ
طاف على ) GitHubإن كنت تتسططاءل ،فهططذا السططكربت مفتططوح
المصطططدر ومط ط َ
طرخص برخصط ططة  ،MITلطططذلك تسط ططتطيع اسط ططتخدامه في أي مشطططروع تعمط ططل عليطططه( .وإن
أحببت ،تسططططتطيع اسططططتخدام الرابططططط المباشططططر إلى السططططكربت بالشططططارة إلى النسططططخة المُ ستضططططافة
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

أصبحنا الن جاهزين للبدء في استخدام العناصر الهيكلية الجديدة في .HTML5

 .8الترويسات – Headers
لنعد الن إلى صفحتنا التي نعمل عليها .ولننظر تحدي ًدا إلى الترويسات ):(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
…

101

|

▲

نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5

البنية الهيكلية لمستندات HTML5

>"<div class="entry
><h2>I'm going to Prague!</h2
></div

ل يوجط ططد أي شط ططيء خطط ططأ في الشط ططيفرات السط ططابقة ،ويمكنط ططك أن ُتبقي عليهط ططا إن شط ططئت ،فهي
شيفرات  HTML5سليمة .لكن  HTML5توفر عناصر هيكلية إضافية للترويسات والقسام.
بدايط ً
طة ،لنتخلص من العنصططر >" .<div id="headerمن الشططائع إضططافة مثططل هططذه العناصططر
لكنها ل تعني شي ًئا ،إذ ل يُ ِ
عرف العنصر  divأي نوع من الهيكليططة ،وكططذلك المططر للخاصططية ) idليس
من المسططموح للمتصططفحات إعطططاء أي معططنى لقيم خاصططية  ،(idيمكنططك تغيططير قيمططة الخاصططية إلى
>" <div id="blablaوسيبقى لها نفس المعنى :ل شيء!
ُتعطط ِطرف  HTML5العنص ططر > <headerلهطططذا الغ ططرض ،ول ططدى مواصطططفات  HTML5أمثل ططة عملي ططة
لستخدام العنصر ><header؛ وهذه هي طريقة استخدامه في صفحتنا التي ُن ِ
عدلها:
><header
><h1>My Weblog</h1
<p class="tagline">A lot of effort went into making this
>effortless.</p
…
></header

هط ططذا أم طططرٌ حسط ططن ،فهط ططذا العنص طططر يخط ططبر الجمي طططع َ
أن ه ترويس طططة .لكن مط ططاذا عن الشط ططعار البط ططديل
)(tagline؟ ه ططذه مش ططكلة أخ ططرى ش ططائعة ،ال ططتي ليس له ططا إلى الن طريق ططة معياري ططة لكتابته ططا .فمث ططل
طل الترويسططة الفرعيططة ،لكنططه »ملحططق« بالترويسططة الرئيسططية .أي بكلم آخططر ،هططو
الشططعار البططديل كمَ َثط ِ
ٌ
ترويسة فرعية ليس لها قسمٌ
خاص بها.
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ً
ً
مجتمعة ستشططكل
بنية لصفحتك ،وعندما تأتي
عناصر الترويسات مثل > <h1و >ُ <h2تعطي
تخطيطط ط ا يمكن ط ططك اس ط ططتخدامه لتخي ط ططل ) أو للتنق ط ططل في( ص ط ططفحتك ،يمكن ل ط ططبرامج ق ط ططراءة الشاشة
ًط
طعف
) (screenreadersأن تستخدم تخطيط الصفحة لمساعدة المسططتخدمين الططذين يعططانون من ضط ٍ
في النظ ط طططر على التنق ط طططل في ص ط طططفحتك ،وهنالط ط ططك أدوات وإضط ط ططافات متصط ط ططفح تسط ط ططمح لط ط ططك برسم
مخطط المستندات.
كططانت وسططوم > <h1>-<h6هي الطريقططة الوحيططدة لنشططاء تخطيططط لصططفحتك في .HTML 4
سيبدو مخطط صفحتنا التي نعمل عليها كما يلي:
)My Weblog (h1
|
)+--Travel day (h2
|
)+--I'm going to Prague! (h2

طن ،لكنططه يع ططني َ
أن ه ل توج ططد طريق ططة لتوسططيم س طططر الش ططعار اللفظي ):(tagline
هططذا أمططرٌ حس ط ٌ
»  ،«A lot of effort went into making this effortlessفلو حاولنططا وضطعه كعنصططر > <h2فططذلك
ً
ً
ً
جديدة إلى تخطيط المستند:
وهمية
عقدة
سيضيف
ُ
)My Weblog (h1
|
)+--A lot of effort went into making this effortless. (h2
|
)+--Travel day (h2
|
)+--I'm going to Prague! (h2

لكن هططذه ليسططت بنيططة المسططتند الحقيقيططة ،إذ ل يُ ِ
مثل الشططعار اللفظي قسططمً ا ) (section؛ بططل هططو
مجرد ترويسة فرعية.
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وسمنا كل ترويسة من ترويسات المقالططة بوسططم
وسمنا الشعار اللفظي بوسم > <h2ثم ّ
ماذا لو ّ
><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

م ططا ي ططزال ل ططدينا عق ططدة ) (nodeوهمي ططة في مخط ططط المس ططتند ،لكنه ططا »س ططرقت« الولد ال ططذين
ينتمططون إلى العقططدة الجططذر ) .(h1وهنططا ترقططد المشططكلة :ل تططوفر  HTML 4طريقط ً
طة لتوسططيم العنططوان

الفرعي دون إضافته إلى مخطط المستند؛ ومهما حاولت ،سططتظهر العبططارة » A lot of effort went
كجزء من المخطط .ولهذا السبب وضططعناها في شططيفرةٍ ليس لهططا
ٍ
«.into making this effortless
معنى هيكلي مثل >".<p class="tagline
توفر ً HTML5
حل لهططذه المشططكلة وهططو العنصططر > ،<hgroupيعمططل العنصططر > <hgroupحاويط ً
طة
لترويس ططتين أو أك ططثر مرتبط ططة ببعض ططها .م ططا ال ططذي تعني ططه كلم ططة »مرتبط ططة«؟ تع ططني َ
أنه عن ططدما ت ططأتي
ً
مجتمعة فهي ُت ِ
نشئ 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

سي َ
نشأ:
وهذا هو مخطط الصفحة الذي ُ
)My Weblog (h1 of its hgroup
|
)+--Travel day (h2
|
)+--I'm going to Prague! (h2

يمكن ط ططك اختب ط ططار صطط ططفحتاك بوسطط ططاطة  HTML5 Outlinerللتأكطط ططد من َ
أنك تس ط ططتعمل عناص ط ططر
ً
ً
صحيحا.
استعمال
الترويسات

 .9المقالت
لنكمل مع صفحتنا ،للنظر ماذا يمكننا أن نفعل مع هذه الشيفرة:
>"<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

أكططرر مط ً
مخصصطا
ً
طحيح تمامًط ا في  ،HTML5لكن  HTML5تططوفر عنصط ًرا
ٌ
أن مططا سططبق صط
طرة أخططرى َ
لغرض توسيم المقالت في الصفحةُ ،
واطل َِق عليه اسم >.<article
><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 تغيططيرٌ إضططافي عليططه إجططراؤه ،سططأريك مططا هططو ً
أول ،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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هط ططل رأيت مططططا ه طططو؟ بطططط َد ُ
لت عنصططططر > <h2إلى > ،<h1ووضط ططعته في عنصط ططر > ،<headerلقططططد
مثال عمليا عن العنصططر > ،<headerفططالغرض منططه هططو احتططواء جميططع العناصططر الططتي ُتشط ِ
ً
طكل
شاهدت
ً
ترويس ططة المقال ططة ) وفي حالتن ططا ه ططذه :عن ططوان المقال ططة وت ططاريخ نش ططرها( .لكن أل يج ططدر بن ططا اسططتخدام
عنصططر > <h1وحيططد في كططل المسططتند؟ ألن يخططرب مططا فعلنططاه تخطيططط المسططتند؟ ل ،لكن إن أردنططا أن
ً
قليل…
نعرف لماذا ،فعلينا العودة بالزمن إلى الوراء

الطريقططططططططة الوحيططططططططدة في 4

 HTMLلنشططططططططاء تخطيططططططططط للمسططططططططتند هي اسططططططططتخدام عناصر

> ،<h1>-<h6ف ططإن أردت وج ططود عق ططدة ) (nodeرئيس ططية وحي ططدة في مخطط ططك فعلي ططك اس ططتخدام
واحدة في المستند؛ لكن مواصفات  HTML5عططرَ فت خوارزميط ً
ً
ً
طة لتوليططد مخطططط للمسططتند
مرة
><h1
أن عنصر
ال ططتي تأخططذ بالحس ططبان العناص ططر البنيوي ططة الجديططدة في  .HTML5تقططول تل ططك الخوارزمي ططة َ
طدة جديط ٌ
أنه عقط ٌ
طدة في مخطططط المسططتند ،ولططدى كط ُ
نشئ قسمً ا ) (sectionجدي ًدا ،أي َ
> <articleيُ ِ
طل
ٌ
خاص به.
قسم في  HTML5عنصرُ ><h1
ٍ
هذا تغييرٌ
جذري على طريقة تفسير مخطط الصفحات في  ،HTML 4وهططذا هططو السططبب وراء
ٌ
كونططه مفي ط ًداَ :
ٌ
تولد العديططد من صططفحات الططويب عططبر القططوالب؛ فجط ٌ
طأخوذ من أحططد
طزء من المحتططوى مط
طأخوذ من مص ططدر آخ ططر ومض ط ٌ
ٌ
المص ططادر ثم يُ ض ططاف إلى أعلى الص ططفحة ،وج ط ٌ
طاف إلى أس ططفل
طزء آخ ططر م ط
ٍ
الصفحة .والعديططد من الططدروس التعليميططة تتبططع النهج التي» :هططذه بعض شططيفرات  ،HTMLانسططخها
وألصقها في صفحتك«  ،ول حرج في ذلططك للقطططع الصططغيرة من الشططيفرات ،لكن مططاذا لطو كنت تنسططخ
ً
ً
جملة كهذه الجملة في الدرس:
كامل؟ ستقرأ –في هذه الحالة–
قسمً ا )(section
»هط ط ططذه بعض شطططططيفرات  ، HTMLانسطططططخها وألصط ط ططقها في محطططططررك النصطططططي ،وصطططططحح وسطططططوم
الترويسات لكي ُتطا ِب ق مخطط الصفحة التي ستلصق تلك الشيفرات فيها«.
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سأصططوغ مططا سططبق بطريقططةٍ أخططرى :ليس هنالططك في  HTML 4عنصططر ترويسططة عططام )،(generic
ففيه طططا سط ططتة عناصط ططر ذات أرقط ططام ثابتط ططة للترويس طططات > ، <h1>-<h6الط ططتي يجب أن تتشط ططعب بنفس
خصيصا لو كانت صفحتك مُ»جمَ عة« تجميعً ا ً
بدل من كونهططا مطططورَ ة من
ً
الترتيب .وهذا أمرٌ سيء،
الص ططفرَ .
حلت  HTML5ه ططذه المش ططكلة ع ططبر عناص ططر التقس ططيم الجدي ططدة والقواع ططد المُ ح َدث ططة لعناص ططر
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

أي تعطططديل .ح ططتى ل ططو كطططانت تحت ططوي
وستنس ططخها وتلص ططقها في أي مك ططان في ص ططفحتك دون ّ
العنص ططر > ،<h1فلم يع ططد يُ ِ
مثل أيّ ططة مش ططكلة ،لن ك ططل ش ططيء محت ططوى في عنص ططر > <articleال ططذي
ً
عنوانططا لتلططك العقططدة ،وسططتبقى كططل
بططدوره يُ عط ِطرف عقططدة في مخطططط المسططتند ،ويططوفر العنصططر ><h1
عناصر التقسيم الخرى مكانها كما كانت من قبل.
الواقع معق ٌد أكثر مما أخبرك به بسبب الحجم الهائل للويب .فعناصر التقسيم »الظططاهرة« )) (explicitمثططل ><h1
ض ططمن > (<articleق ططد تت ططداخل بط ططرق غ ططير متوقع ططة م ططع عناص ططر التقس ططيم »الض ططمنية« )) (implicitأي عناصر
> <h1>-<h6نفسططها( .ستسططهل المططر على نفسططك كثططيرًا إن اسططتعملت إحططدى الطريقططتين ،لكن ل تسططتخدمهما معًط ا.
منطقي.
أن مخطط صفحتك
وإن كان ل بُد ،فتحقق من النتيجة في  HTML5 Outlinerلكي تتأكد َ
ٌ
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 .10الوقت والتاريخ
حس طنًا ،هططذه المططيزة الجديططدة مثططيرة ً
حقططا ،لنكمططل مططع صططفحتنا الططتي نعمططل عليها ،ولننظططر إلى
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
لتنفيططذه ،لهططذا يلجططأ المطططورون إلى اسططتخدام الوسططوم العامططة مططع قيم  classمخصصططة .أكططرر مط ً
طرة
أخطططرى ،مطططا سطططبق ص ططالح تمامًططط ا في  ،HTML5وليس مطلو ًب ططا من ططك تغي ططيره ،لكن  HTML5ت ططوفر ً
حل
مخصصا لهذه الحالة :العنصر >.<time
ً
هنالك ثلثة أجزاء للعنصر >:<time
 .1بصمة وقت ) (timestampقابلة للقراءة من المتصفح
 .2محتوى نصي ليظهر إلى المستخدم
 .3خاصية  pubdateالختيارية
ِ
ِ
حطططدد الطططوقت .الصطططيغة
حطططدد الخاصطططية – datetimeفي هطططذا المثطططال– التطططاريخ فقطططط ،ول ُت
ُت
طنة ممثلطط ط ط ٌ
المس ط ط ططتعملة هي :الس ط ط ط ُ
ُ
والقيم
طة بأربعط ط طططة أرق ط ط ططام ،والش ط ط ططهرُ بطط ط ططرقمين ،والي ط ط ططومُ بط طط ططرقمين؛
ٌ
مفصولة بشرطات:
><time datetime="2009-10-22" pubdate>October 22, 2009</time
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ً
أيضا ،فأضف الحرف  Tبعد التاريخ ،ثم الوقت بصيغة  24ساعة،
أما إذا أردت تضمين الوقت
ثم فرق توقيت المنطقة الزمنية.
><time datetime="2009-10-22T13:59:47-04:00" pubdate
October 22, 2009 1:59pm EDT
></time

)صيغة الوقت والتاريخ التي تستعملها  HTML5مرنة ج ًدا ،وتحتوي مواصططفات  HTML5على
ِ
عدة أمثلة عن السلسل النصية الصالحة لستخدامها للوقت والتاريخ(.
لحطططططظ أنطططططني عططططط َد لت المحتطططططوى النصطططططي –الموجطططططود بين وسطططططم البدايطططططة > <timeوالغلق
> –</timeليوافق بصمة الوقت المُ حط َددة؛ لكن هططذا ليس إجباريً ط ا ،ويمكن أن تضططع مططا تشططاء طالمططا
َ
وف َ
طالح تمامً ط ا
أن مططا يلي صط ٌ
رت بصمة وقت قابلة للتفسير من المتصفح في خاصية  .datetimeأي َ
في :HTML5
><time datetime="2009-10-22">last Thursday</time

ً
أيضا:
وهذا
><time datetime="2009-10-22"></time

آخ ططر قطع ططة من الحجي ططة هي خاص ططية  ،pubdateوهي قيم ططة منطقي ططة ) ،(Booleanأي أن ططك
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

م ططا الغ ططرض من الخاص ططية  pubdate؟ هي تع ططني أح ططد الم ططرين الت ططيين :إم ططا أن يك ططون عنصر
أن هططذه هي بصططمة الططوقت لتططاريخ نشططر المقالططة.
> <timeضمن عنصر > ،<articleعندما سططيعني َ
أن بص ططمة ال ططوقت هي
أم ططا لططو ك ططان العنص ططر > <timeل يق ططع ضططمن عنص ططر > <articleفه ططذا يع ططني َ
لتاريخ نشر المستند بأكمله.
ُ
هذه هي كامل المقالة ) (articleالتي أعيدت صياغتها لتستفيد من ميزات  HTML5الحديثة:
><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

 .11التنقل

أحد أكثر القسططام أهميط ً
طة في أي موقططع ويب هططو شططريط التنقططل .فهنالططك »ألسططنة« ) (tabsفي

موقط ططع  CNN.comفي أعلى كط ططل صط ططفحة الط ططتي تعطي روابط ططط لمختلط ططف أقسط ططام الخبط ططار«Tech» :
و» «Heathو »... «Sportsإلخ.؛ وصططفحة نتططائج  Googleفيهططا شططريط مشططابه في أعلى الصططفحة
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ليمنحط ططك إمكانيط ططة البحث في مختلط ططف خط ططدمات » :Googleالصط ططور« و »الفيط ططديو« و »الخرائط ططط«
...إلخ .وص ططفحتنا الطططتي نعم ططل عليها فيهطططا ش ططريط تنق ططل في الترويس ططة ال ططذي يتضطططمن رواب ططط إلى
مختلف القسام الوهمية لموقعنا «home» :و » «blogو » «galleryو ».«about
ِب بها شريط التنقل:
هذه هي الطريقة التي ُكت َ
>"<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

ً
صالح تمامً ا في HTML5؛ لكن على الططرغم من َ
أنه مكتططوب على شططكل
ٌ
مرة أخرى ،ما سبق
أكرر
شيء يدلك على َ
قائمةٍ ذات أربعة عناصر ،إل َ
ٌ
ٌ
جزء من آلية التنقل في الموقطع .ربمططا
أنه
أنه ل يوجد
جططزءا من ترويسططة الصططفحة ،ولنططك تسططتطيع قططراءة نص
ً
تسططتطيع أن تتوقططع ذلططك بصططريً ا ،لكونططه
ٌ
هيكليا.
شيء يميز هذه القائمة من الروابط عن غيرها
الروابط ،لكن ل يوجد
ً
من الط ططذي يهتم بالبنيط ططة الهيكليط ططة لقائمط ططة التنقط ططل في الموقط ططع؟ الشط ططخاص أولط ططو الحتياجط ططات
ٌ
طدودة ،ويصططعب عليططه
الخاصططة ،ولمططاذا؟ تخيططل هططذا السططيناريو :حركططة أحططد مسططتخدمي موقعططك محط
اس ططتعمال الف ططأرة أو يس ططتحيل ذل ططك .وللتع ططويض عنه ططا سيس ططتعمل إض ط ً
طافة في المتص ططفح تس ططمح ل ططه
بالنتقال إلى )أو تخطي( وصططلت التنقططل الرئيسططية .أو تخيططل هططذا :بصططره ضططعيف ،وربمططا يسططتعمل
برنامج ا اسططمه » ) «screenreaderأي قططارئ الشاشططة( الططذي يسططتعمل تقنيططة تحويططل النص إلى كلم
ًط
ُ
لكي يُ ِ
لخص لططه صططفحات الططويب؛ وعط ً
طراءة القطططع المهمططة من
طادة يططأتي بعططد قططراءةِ عنططوان الصططفحة قط
المعلومططات حططول الصططفحة الططتي هي وصططلت التنقططل الرئيسططية .فططإن أراد المسططتخدم أن يتنقططل في
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ً
مباشرة إلى قائمة التنقل ويبدأ القراءة .أما لو أراد
الموقع بسرعة ،فسيخبر قارئ الشاشة أن ينتقل
أن يتصط ططفح الصط ططفحة بسط ططرعة ،فسط ططيخبر قط ططارئ الشاشط ططة أن يتخطى قائمط ططة التنقط ططل ويبط ططدأ بقط ططراءة
أن قطططططدرة تحديطططططد قائمطططططة التنقطططططل لها
المحت ط ططوى الرئيسطططططي للصطططططفحة .وسطططططتجد في كل الحطططططالتين َ
أهمية برمجية.
ل يوجد أي خطأ في استعمال >" <div id="navلقائمة التنقل في موقعططك ،لكن ليس ذلططك
ً
ً
ً
هيكلية لتوسيم أقسام التنقل عبر العنصر >:<nav
طريقة
أيضا! توفر HTML5
صائبا
أمرًا
ً

>href="#">home</a></li
>href="#">blog</a></li
>href="#">gallery</a></li
>href="#">about</a></li

><nav
><ul
<li><a
<li><a
<li><a
<li><a
></ul
></nav

س :هل » «skip linksمتوافقة مع العنصر ><nav؟ هل أحتاج إلى إضافة  skip linksفي HTML5؟
ج Skip links :تسمح للقارئات بتخطي أقسططام التنقططل ،وهططذا أمطرٌ مفيط ٌد للمسططتخدمين أولي الحتياجططات الخاصططة
الذين يستعملون برمجيات خارجية لقراءة صفحات الويب وللتنقل فيها دون استخدام فأرة.
بعططد أن ُتح ط َدث قارئططات الشاشططة لكي تتعططرف على العنصططر > ،<navفسط ُطيهمَ ل اسططتخدام  skip linksلن برمجيططات
قراءة الشاشة ستصبح قادرة على تخطي قسططم التنقططل الموجططود ضطمن العنصططر > .<navلكن ستمضطي فط ٌ
طترة قبططل

أن يُ ح ط ِ
طد ث ك ططل مس ططتخدمي الطططويب أولي الحتياج ططات الخاص ططة برمجيطططات ق ططراءة الشاش ططة ،ل ططذلك أرى أن علي ططك
المتابعة في توفير  skip linksلتخطي أقسام > <navإلى ذاك الحين.
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 .12التذييلت
أخيرًا وليس آخ ًرا ،وصلنا إلى نهاية صفحتنا  ،آخر شيء أريد التحدث عنه هو آخططر شططيء في
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

ً
صالح تمامً ا في  ،HTML5يمكنططك البقططاء عليططه إن شططئت ،لكن  HTML5تطوفر لططك
ٌ
أيضا ما سبق
مخصصا لهذا العرض أل وهو العنصر >.<footer
ً
عنص ًرا
><footer
><p>&#167;</p
><p>&#169; 2001&#8211;9 <a href="#">Mark Pilgrim</a></p
></footer

م ططا ه ططو المحت ططوى الملئم وض ططعه في عنص ططر > <footer؟ ربم ططا تض ططع في ططه م ططا كنت تض ططع في
>" .<div id="footerحس طنًا ،نحن الن نططدور في حلقططة مفرغططة ،لكن صط ً
طدقا ،هططذا هططو الجططواب.
تقططول مواصططفات » :HTML5يحتططوي التططذييل عط ً
طات حططول القسططم الططذي ينتمي إليططه
طادة على معلومط ٍ
طور مشططابهة« .وهططذا مططا
كمَ ن كتبه ،وروابط إلى مستندات متعلقة ،ومعلومات عن حقططوق النشططر ،وأمط ٍ
لدينا في صفحتنا :عبارة مختصرة عن حقوق النشر ووصلة إلى صفحة »عن المؤلططف« .يمكنططك أن
تجد أمثلة عن التذييلت بالنظر في بعض المواقع المشهورة:
•

ٌ
تذييل يحتوي على عبارة حقوق النشر ،وروابط إلى الترجمططات ،وروابططط
في موقع CNN

إلى »شروط الخدمة« ) ،(terms of servicesوسياسة الخصوصية ،وصفحات »about
 «usو » «contact usو » .«helpكل ما سبق يلئم العنصر > <footerتمامً ا.
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ٌ
Advertising»  وفي أسطططططفلها روابطططططط إلى،طططططهورة كثطططططيرًا
 الرئيسطططططية مشGoogle ص ط ططفحة

•

، وعب ططارة حق ططوق النش ططر،«About Google» « وBusiness Solutions» « وPrograms
.<footer>  وكل ذلك موجو ٌد في عنصر.Google ورابط إلى سياسة الخصوصية في
ً  لنلططق نظط،«Fat Footers » شاعت في هذه الونططة مططا نططدعوه
،W3C طرة على التططذييل في موقططع
ِ
.«W3C Updates» « وContact W3C» « وNavigation » الذي يحتوي على ثلثة أعمدة معنونة
:(تقريبا
) 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>

: هيكليةHTML5 سأجري التعديلت التية لتحويل ما سبق إلى شيفرات
.<footer> < إلى عنصرdiv id="w3c_footer"> تحويل الوسم

•

،<nav> < إلى عنص ططرَيdiv class="w3c_footer-nav"> تحوي ططل أول نس ططختين من

•

.<section> والنسخة الثالثة إلى عنصر
ِ ُ< ال ططذي يnav>  لنهطططا داخ ططل عنص ططر،<h1> < إلىh3> تحوي ططل ترويس ططات
نشط طئ قس ططمً ا في

•

.< تمامً اarticle>  مثل عنصر،تخطيط المستند
: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 المُ ع َدلة

•

:مراجع حول ترميز المحارف

The Absolute Minimum Every Software Developer Absolutely, Positively مقالة

•

Joel  لكاتبهاMust Know About Unicode and Character Sets (No Excuses!)
Spolsky
Characters vs.  وOn Character Strings  وOn the Goodness of Unicode مقالت

•

Tim Bray  لكاتبهاBytes
:Internet Explorer  في متصفحHTML5 مراجع حول تفعيل
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Sjoerd Visscher  بواسطةHow to style unknown elements in IE

•

John Resig  بواسطةHTML5 shiv

•

Remy Sharp  بواسطةHTML5 enabling script

•

البنية الهيكلية لمستندات HTML5

نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5

مراجع حول أنماط تفسير المتصفح للشيفرات ،وأنواع :doctype
•

مقالة  Activating Browser Modes with Doctypeلصاحبها  .Henri Sivonenهذه هي
لن أيّط ططة مقال طططة أخط ططرى عن
المقالط ططة الوحيط ططدة الط ططتي عليط ططك قراءتهط ططا في ه طططذا الموض طططوعَ ،
 doctypesل تسط ط ططتخدم المقالط ط ططة الس ط طططابقة كمرجط ط ططع سط ط ططتكون قديمط ط ط ً
طة أو غط ط ططير كامل طط ططة أو
فيها أخطاء.
مُ ِ
دقق ) (validatorلشيفرات :HTML5

•

html5.validator.nu
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ُت ِ
عرف  HTMLالعنصر > <canvasعلى أنه » لوحة نقطية ذات أبعططاد معينططة يمكن اسططتخدامها
ً
برمجي ا« .ويُ ِ
طتطيل في
مثل مسط
ًط
لعططرض المخططططات ورسططومات اللعططاب وغيرهططا من الصططور المرئيططة
صفحتك إذ تستطيع استعمال  JavaScriptلرسم أي شيء تريده فيه.
الدعم الساسي للعنصر :canvas
IE

Firefox

Safari

Chrome

Opera

iPhone

Android

*+7.0

+3.0

+3.0

+3.0

+10.0

+1.0

+1.0

داخليا.
* يتطلب  7 IEو  8مكتبة خارجية هي  ،explorercanvasأما  IE 9فهو يدعم العنصر ><canvas
ً

كي ططف يب ططدو عنص ططر canvas؟ ليس ل ططه ش ططكلً ،
حقط ط ا! ليس في عنص ططر > <canvasأي محت ططوى
وليس له إطارٌ حتى .يُ ضاف عنصر  canvasكالتي:
><canvas width="300" height="225"></canvas

ً
منقط ا لكي نستطيع أن نرى ما الذي نتعامل معه:
لنضف إطارًا

الشكل  :1عنصر  canvasمع إطار
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يمكن أن يكون لديك أكثر من عنصر > <canvasفي نفس الصفحة ،وسيظهر كططل عنصططر على

حدة في شجرة  ،DOMويحافظ كل عنصر  canvasعلى خاصياته؛ فإن أعطيت كل عنصر canvas
خاصية  ،idفيمكنك الوصول إليه كما تفعل مع أي عنصر آخر.
ِ
لنوسع الشيفرة السابقة لكي تتضمن خاصية :id
><canvas id="a" width="300" height="225"></canvas

أصبح بإمكاننا بسهولة العثور على عنصر > <canvasالسابق في شجرة .DOM
;)"var a_canvas = document.getElementById("a

 .1الشكال البسيطة
IE

Firefox

Safari

Chrome

Opera

iPhone

Android

*+7.0

+3.0

+3.0

+3.0

+10.0

+1.0

+1.0

* يتطلب  7 IEو  8مكتبة خارجية هي  ،explorercanvasأما  IE 9فهو يدعم رسم الشكال البسيطة في
داخليا.
العنصر ><canvas
ً

ً
فارغ ا ،ثم علينا الرسم فيه .لنبدأ ببعض الشكال.
يبدأ كل عنصر canvas
يمكن استخدام َ
الح َدث ) onclick (actionلستدعاء الدالة التية عندما يضغط المستخدم
زر ما:
على ٍ
{ )(function draw_b
;)"var b_canvas = document.getElementById("b
;)"var b_context = b_canvas.getContext("2d
;)b_context.fillRect(50, 25, 150, 100
}

121

|

▲

نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5

الرسم عبر عنصر canvas

طيء ممطط ط ط ٌ
ل يوجطط ط ططد ش ط ط ط ٌ
إن مهمت ط ط ططه هي العث ط ط ططور على عنصر
طيز في أول س ط ط طططر من الدال ط ط ططة ،إذ َ
> <canvasالموجود 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
}

لدى كل عنصر  canvasما نسميه »إطار الرسططم« ) ،(drawing contextالططذي تحططدث فيططه كططل
المططططططططور المس ط ط ط ططلية .فبعط ط طط ططد أن تعط ط ط طططثر على عنصط ط ط طططر > <canvasفي شطط ط ط ططجرة ) DOMباسط ط طط ططتخدام
)( document.getElementByIdأو أيّططططططط ة طريقطططططططة أخطططططططرى( ستسطططططططتطيع أن تسطططططططتدعي الدالطططططططة
)( ،getContextيجب عليك تمرير السلسلة النصية » «2dدومً ا إلى الدالة )(.getContext
س :هل يمكن رسم رسوميات  3Dفي canvas؟
ج :نعم ،عبر تقنية  WebGLالتي يمكنها رسم الشكال ثلثية البعاد في المتصفحات دون إضافات .تدعم أغلبية
المتصططفحات الحديثططة ه ططذه التقنيططة ) Firefoxالص ططدار الراب ططع ومططا بع ططده ،و  Chromeالصططدار التاس ططع وم ططا بع ططده،
و  Opera 12وم ططا بعطططده ،و  Safari 5.1وم ططا بع ططده ،و (IE 11؛ يتم العم ططل على تط ططوير ه ططذه التقني ططة في مجموعة
عمل .WebGL

ً
إذا ،أصبح لديك عنصر > <canvasولديك إطار الرسم ) (drawing contextالخاص به .إطار
طة كاملط ٌ
الرسططم هططو المكططان الططذي سط ُطت عرَ ف فيططه جميططع دوال وخاصططيات الرسططم .هنالططك مجموعط ٌ
طة من
الخاصيات والدوال المُ كرَ سة لرسم المستطيلت:
•

ً
يمكن أن تكططون الخاصططية ً fillStyle
نقشطا ) ،(patternأو تط ً
طدرجا
لونططا من ألطوان  ،CSSأو
لونيا )) (gradientسنذكر مزي ًد ا من المعلومات عن التططدرجات اللونيططة بعططد قليططل( .القيمططة
ً
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الفتراض ططية له ططذه الخاص ططية هي الل ططون الس ططود ،لكن ططك تسطططتطيع أن تض ططبطها لم ططا تش ططاء.
سيتذكر كل إطططار رسططم ) (drawing contextخاصططياته طالمططا بقيت الصططفحة مفتوحط ً
طة إل
إن فعلت شي ًئا لعادة ضبطه.
•

ً
مملوءا بططاللون أو النقش
ً
مستطيل
الدالة ) fillRect(x, y, width, heightترسم
الموجود في .fillStyle

•

الخاصططية  strokeStyleشططبيهة بخاصططية  fillStyleلكن للحططواف ) ،(strokeإذ يمكن
ً
ً
لونيا.
تدرجا
نقشا أو
أن تكون لون  CSSأو
ً

•

ً
طتطيل دون ملئططه ،إذ ترسططم
الدالططة ) strokeRect(x, y, width, heightترسططم مسط
حوافه وإطاره الخارجي فحسبَ ،
وتستعمل الخاصية  strokeStyleلذلك.

•

الدال ططة ) clearRect(x, y, width, heightتمس ططح ك ططل البكس ططلت الموج ططودة في
المستطيل المُ ح َدد.

س :هل يمكنني أن أعيد ضبط لوحة الرسم في عنصر canvas؟
ج :نعم ،فسطيؤدي تحديططد عططرض أو ارتفططاع عنصططر > <canvasإلى إعططادة ضطبط ) (resetكططل الخاصططيات في إطططار
الرس ططم إلى قيمه ططا الفتراض ططية .لح ططظ أ َن ه ليس من الض ططروري تغي ططير الع ططرض ،إذ يمكن ططك أن تض ططبطه إلى قيمت ططه
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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ً
طتطيل وتملطؤه بنمططط الملء الحططالي الططذي هططو
سترسم الدالة )( fillRectعند اسططتدعائها مسط
َ
غيرتططه( .يُ عططرَف المسططتطيل عططبر زاويتططه العليططا اليسططرى )  ،(25 ، 50وعرضه
اللططون السططود )إل إذا
ً
نظرة إلى نظام الحداثيات في .canvas
فلنلق
) ،(150وارتفاعه ) .(100لكي نفهم ذلك جي ًدا،
ِ

 .2الحداثيات في عنصر canvas

طبكة ثنائي ط ُ
يمكنن ططا تخي ططل لوح ططة الرس ططم في عنص ططر  canvasعلى أنه ططا ش ط ٌ
طة البع ططدِ  ،ويك ططون مب ططدأ

الحداثيات فيها ) (0, 0في الزاويططة العليططا اليسططرى من لوحططة الرسططم .تططزداد القيم على المحططور X
عنططد النتقططال نحططو الحافططة اليمينيططة من لوحططة الرسططم ،وتططزداد القيم على المحططور  Yبالنتقططال نحططو
الحافة السفلية من لوحة الرسم.

الشكل  :2توضيح لنظام الحداثيات في عنصر canvas

رُ ِسمَ الشكل السابق عبر عنصر > <canvasالذي يحتوي على:
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•

مجموعة من الخطوط الفقية

•

مجموعة من الخطوط الرأسية )الشاقولية(

•

خطين أفقيين سوداوين

•

خطين صغيرين سوداوين مائلين يشكلن سهمً ا

•

خطين رأسيين سوداوين

•

خطين صغيرين سوداوين مائلين يشكلن السهم الخر

•

الحرف »«x

•

الحرف »«y

•

النص ») «(0, 0قرب الزاوية العليا اليسرى

•

النص ») «(500, 375قرب الزاوية السفلى اليمنى

•

نقطة في الزاوية العليا اليسرى ،وأخرى في الزاوية السفلى اليمنى
علين ططا ً
أول تعري ططف العنصططر > <canvasنفس ططه ،إذ يُ ح ط ِ
طدد العنص ططر > <canvasخاصططية العططرض

ً
 widthوالرتفاع  ،heightوالمُ ِ
لحقا.
عرف  idكي نستطيع العثور عليه بسهولة
><canvas id="c" width="500" height="375"></canvas

ثم علين ططا كتاب ططة س ططكربت لكي نج ططد عنص ططر > <canvasفي ش ططجرة  DOMونحص ططل على إط ططار
الرسم الخاص به.
;)"var c_canvas = document.getElementById("c
;)"var context = c_canvas.getContext("2d

نستطيع الن البدء في رسم الخطوط.

125

|

▲

نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5

الرسم عبر عنصر canvas

 .3المسارات
IE

Firefox

Safari

Chrome

Opera

iPhone

Android

*+7.0

+3.0

+3.0

+3.0

+10.0

+1.0

+1.0

* يتطلب  7 IEو  8مكتبة خارجية هي  ،explorercanvasأما  IE 9فهو يدعم المسارات في العنصر
داخليا.
><canvas
ً

ً
أنك لن تبططدأ الرسططم بططأقلم الحططبر مباشط ً
رسمة بالحبر ،من المؤكططد َ
طرة،
تخيل أنك تريد أن ترسم
ً
فعوض ا عن ذلك سترسم المستقيمات والمنحنيططات بقلم الرصططاص ،ثم إن أعجبتططك
لنك قد ُتخطئ؛
فيمكنك أن » ُتحبِرَ ها«.
تمامط ا
ًط
هنال ططك م ططا نس ططميه »المس ططارات« ) (pathsفي عناص ططر  ،canvasوتعري ططف المس ططار يُ شطط ِبه
جزءا من اللوحططة النهائيططة إل إن أمسططكت
ً
الرسم بقلم الرصاص؛ يمكنك رسم ما تشاء لكنه لن يكون
أقلم التحبير ومررتها فوق المسار الذي رسمتَه.
استعمل الدالتين التيتين لرسم المستقيمات »بقلم الرصاص«:
 moveTo(x, y) .1تحريك قلم الرصاص إلى نقطة البداية المُ ح َددة.
 lineTo(x, y) .2رسم خط إلى نقطة النهاية المُ ح َددة.
سط ططيزداد حجم المسط ططار كلمط ططا اسط ططتدعيت الط ططدالتين )( moveToو )( .lineToترسط ططم الط ططدالتان
السططابقتان »بقلم الرصططاص« ) يمكنططك أن تسططمي هططذه العمليططة مططا تشططاء( ،أي َ
أنك لن تططرى شططي ًئا على
لوحة الرسم إلى أن تستدعي إحدى دوال »التحبير«.
لنبدأ برسم الشبكة:
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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
}

تل ططك ال ططدوال »رصاص ططية« ،أي لن يظه ططر ش ط ٌ
طيء على لوح ططة الرس ططم بع ططد؛ إذ س ططنحتاج إلى دال ططة
»تحبير« لظهار تلك الخطوط.
;"context.strokeStyle = "#eee
;)(context.stroke

الدالة )( storkeهي إحدى دوال »التحبططير« ،وهي ُتحبِ ر المسططار المعقططد الططذي عرَ ف َتططه بططدوال
)( moveToو )( lineToالسابقة .خاصية  strokeStyleتتحكم بلون تلك الخطوط.
هذه هي النتيجة:
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الشكل  :3شبكة مرسومة داخل عنصر canvas

َ
بدأت  xو  yمن  0.5وليس من 0؟
س :لماذا
وأن الحداثيات ذات الرقم الكامل )  (…2 ،1 ،0هي حواف تلك المربعات؛
بكسل هو مربعٌ كبيرٌ ،
أن كل
َ
ج :تخيل َ
ٍ
فإذا أردت أن ترسم ً
ُ
عرضه واحدة الطوال )  (one-unit-wideبين الحداثيات ذات الرقم الصحيح ،فسوف
خطا

يمت ططد إلى أن يص ططل إلى ط ط َ
طرف ي المرب ططع ) انظ ططر الش ططكل التي لليض ططاح( ،وس ططيكون الخ ططط الن ططاتج مرس ططومً ا بع ططرض

بكسططلين .أمططا لرسططم خططط عرضططه بكسططل واحططد ،فعليططك أن ُتططزيح الحططداثيات بمقططدار  0.5عمود ًيططا على منحى )أو
اتجاه( الخط.
خط ا يغطي  0.5بكسططل
على سبيل المثال ،إذا كنت تحططاول رسططم خطط من ) (1, 0إلى ) ،(1, 3فسيرسططم المتصططفح ًط
ي  ، x=1ولكن الشاشة غير قادرة على عرض نصف بكسل ،لذلك سيمتد الخط لكي يُ غطي بكسلين:
على جان َب ّ
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خط ا يغطي  0.5بكسططل على طط َ
طرفي
خط ا من )  (1.5, 0إلى ) ،(1.5, 3فسيرسططم المتصططفح ً ط
أمططا لططو أردت أن ترسططم ً ط
 ،x=1.5الذي يؤدي إلى رسم خط بعرض  1بكسل:

129

|

▲

نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5

الرسم عبر عنصر canvas

لنرسم الن السهم الفقي .جميع الخطوط والمنحنيططات الموجططودة على نفس المسططار ُ
رسطم
ست َ
ً
طون مختلططف
بنفس اللون )أو التدرج اللوني ،وسنأتي لذكر ذلك لحق ا( .لكننا نريد أن نرسم السهم بلط ٍ
بمسار ) (pathجديد.
)السود( ،لذلك سنحتاج إلى البدء
ٍ
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

وبنفس الطريقة نرسم السهم الرأسي؛ ولمّ ا كططان السططهم الرأسططي بنفس لطون السططهم الفقي ،فل
سي ِ
شكل السهمان مسارًا واح ًدا.
حاجة إلى إنشاء مسار جديد ،إذ ُ
ل حاجة إلى إنشاء مسار جديد //
;)0
;)153
;)173
;)375
;)370
;)375
;)370

context.moveTo(60,
context.lineTo(60,
context.moveTo(60,
context.lineTo(60,
context.moveTo(65,
context.lineTo(60,
context.lineTo(55,

ُ
أن هذين السهمين يجب أن يُ رسما باللون السططود ،لكن لططون  strokeStyleمططا يططزال
لقد
قلت َ
»الفضي الفاتح« )ل تتم عملية إعادة تعيين قيم  fillStyleو  strokeStyleعندما تبدأ مسارًا
جدي ط ًدا( .ل بططأس ،لننططا رسططمنا إلى الن »بالرصططاص« ولم » ُنحبِ ر« بعططد ،علينططا الن أن نضططبط قيمططة
سي رس ط ططم ه ط ططذان السط طططهمان بالفضط طططي الف ط ططاتح وسيص ط ططعب
 strokeStyleإلى الل ط ططون الس ط ططود؛ وإل ُ
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غي ر السط ط ط طططران التيط ط ط ططان اللط ط ط ططون إلى الس ط ط طططود ويرسط ط ط ططمان الخطط ط ط ططوط في
علين ط ط طططا رؤيتهم ط ط طططا .س طط ط ط ُطي ّ
لوحة الرسم:
;"context.strokeStyle = "#000
;)(context.stroke

هذه هي النتيجة:

الشكل  :4المحوران مرسومان دون تسمية على لوحة الرسم

 .4النص
IE

Firefox

Safari

Chrome

Opera

iPhone

Android

*+7.0

**+3.0

+3.0

+3.0

+10.0

+1.0

+1.0

* يتطلب  7 IEو  8مكتبة خارجية هي  ،explorercanvasأما  IE 9فهو يدعم طباعة النصوص في العنصر
داخليا.
><canvas
ً
ً
** يتطلب  Firefox 3.0مكتبة للتوافقية.

131

|

▲

الرسم عبر عنصر canvas

نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5

ً
أيضطا »رسططم« الجمططل النصططية.
بالضافة مقدرتنا على رسططم خطططوط في لوحططة الرسم  ،يمكنططك

وعلى عكس النصططوص في الصططفحة المحيطططة بلوحططة الرسططم ،ل يوجططد هنالططك أيّ ط ة خاصططيات CSS
تتعلطططق بالتخطيطططط ) (layoutمثطططل  floatsو  marginsو  paddingو  .word wrappingتس ططتطيع
ضبط بعض خاصيات الخط ،ثم اختيار نقطة على لوحة الرسم و»رسم« نصك هناك.
تتوفر خاصيات الخطوط التية في لوحة الرسم:
•

طيء تسططتطيع ضططبطه في خاصططية font
الخاصططية  fontالططتي يمكن أن ُتضط َطبط إلى أي شط ٍ
في  .CSSوهذا يتضمن نمط الخط ،ونططوع الخططط ،وسططماكة الخططط ،وحجم الخططط ،وارتفططاع
السطر ،واسم »عائلة« الخط.

•

تمامط ط ا(
ًط
الخاص ط ططية  textAlignتتحكم بمح ط ططاذاة النص ،وهي شططططبيهة )لكن ليس مماثل ط ططة

بخاصط طط ططية  text-alignفي  .CSSالقيم المحتملط ط طططة هي  startو  endو  leftو right
و .center
•

ً
نسبة إلى نقطة البداية .القيم
الخاصية  textBaselineتتحكم في مكان »رسم« النص

المحتملططططططططططططططططططططططططططططططططططة هي  topأو  hangingأو  middleأو  alphabeticأو ideographic
أو .bottom
الخاصية  textBaselineمعقدة ودقيقططة ،لن طريقططة كتابططة النصططوص معقططدة )ل أقصططد هنططا
النكليزية ،لكنك تسططتطيع رسططم أي محططرف يونيكططود في عنصططر  ،canvasوكتابططة نصططوص يونيكططود
معقدة( ،تشرح مواصفة  HTML5مختلف خطوط الساس ):(baselines
تقريبطططط ا على مسططططتوى أعلى المحططططارف في الخططططط ) ،(fontأما
أعلى مربططططع  emهططططو
ً

» «hanging baselineفهو مكان ارتكاز بعض المحارف مثل  ،आأما خط middle
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فهطططو يقطططع في منتصطططف المسطططافة بين أعلى مربطططع  emوأسطططفل مربطططع  .emأمطططا خط

 alphabeticفهططو مكططان ارتكططاز الحططرف مثططل  Áو  ÿو  fو  ،Ωوخططط ideographic
تقريبط ط ا أسط ططفل
هط ططو مكط ططان ارتكط ططاز المحط ططارف مثط ططل  私و  ،達وأسط ططفل مربط ططع  emهط ططو
ً
خط ) (fontما .قططد يكططون أعلى وأسططفل الصططندوق المحيط
ٍ
المحارف الموجودة في
) (bounding boxبعيط ط ط ًدا عن خط ط ططوط الس ط ططاس الس ط ططابقة نتيج ط ط ً
طة لمت ط ططداد بعض
المحارف خارج مربع .em

الشكل  :5خطوط الساس

تسطططططططتطيع اسطططططططتخدام  topأو  middleأو  bottomلخاصطططططططية  textBaselineللبجطططططططديات
البسيطة مثل النكليزية دون أن تكترث للبقية.
لنرسططم بعض النصططوص! النص المرسططوم داخططل عنصططر  canvasيططرث حجم الخططط ونمطططه من
عنصط ططر > <canvasنفسط ططه ،لكنط ططك تسط ططتطيع إعط ططادة تعريط ططف تلط ططك القيم بضط ططبط خاصط ططية  fontفي
إطار الرسم.
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تغيير نمط الخط //
;"context.font = "bold 12px sans-serif
;)context.fillText("x", 248, 43
;)context.fillText("y", 58, 165

ترسم الخاصية )( fillTextالنص.
;"context.font = "bold 12px sans-serif
رسم النص //
;)context.fillText("x", 248, 43
;)context.fillText("y", 58, 165

س :هل أستطيع استخدام مقاسات الخطوط النسبية لرسم النصوص في عنصر canvas؟

بناء على قواعططد CSS
ً
ج :نعم .مثل أي عنصر  HTMLآخر في صفحتك ،يحسب العنصر > <canvasمقاس الخط
في ص ططفحتك .ف ططإذا ض ططبطت خاص ططية  context.fontإلى مق ططاس خ ططط نس ططبي مث ططل  1.5emأو  ،150%فسيض ططرب
متصفحك هذا الرقم بحجم الخط المحسوب لعنصر > <canvasنفسه.

أريطططد أن يكطططون أعلى النص الموجطططود في الزاويط ططة العليطططا اليسط ططرى على بعط ططد  y=5من الحافطططة
العلوية ،لكنني كسول ول أريططد قيططاس ارتفططاع النص وحسططاب بُعططد خططط السططاس ) ،(baselineوإنمططا
سأضبط  textBaselineإلى  topوسأمرر إحداثيات الزاوية العليا اليسرى من مربع النص.
;"context.textBaseline = "top
;)context.fillText("( 0 , 0 )", 8, 5

أما للنص في الزاوية السفلى اليمنى ،فسأرسم الزاويططة السططفلى اليمططنى للنص في الحططداثيات
) ، (492,370أي بضعة بكسلت من الزاوية السفلى اليمنى من لوحة الرسم؛ لكنني ل أريد قي ططاس

عرض أو ارتفاع النص ،لهذا أضبط الخاصططية  textAlignإلى  rightوالخاصططية textBaseline
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إلى  ،bottomثم اسططتدعي الدالططة )( fillTextمُ مط ِطر رًا إليهططا إحططداثيات الزاويططة السططفلى اليمططنى من
مربع النص.
;"context.textAlign = "right
;"context.textBaseline = "bottom
;)context.fillText("( 500 , 375 )", 492, 370

وهذه هي النتيجة:

الشكل  :6تسمية المحاور

ً
لحقا ،أما الن ،فسأغش
لقد نسينا النقاط الموجودة على الزوايا! سنتعلم كيف نرسم الدوائر
ً
قليل وأرسمها كمستطيلت.
;)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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الشكل  :7الرسم النهائي للحداثيات عبر عنصر canvas

 .5التدرجات اللونية
IE

Firefox

Safari

Chrome

Opera

iPhone

Android

التدرجات اللونية الخطية

*+7.0

+3.0

+3.0

+3.0

+10.0

+1.0

+1.0

التدرجات اللونية الشعاعية

+9.0

+3.0

+3.0

+3.0

+10.0

+1.0

+1.0

* يتطلب  7 IEو  8مكتبة خارجية هي  ،explorercanvasأما  IE 9فهو يدعم التدرجات اللونية في العنصر
داخليا.
><canvas
ً

ً
ً
طوءا بلططونٍ ما ،ثم تعلمنططا كيططف نرسططم
مستطيل مملط ً
سابقا في هذا الفصل كيف نرسم
لقد تعلمنا
ً
بلون معين .لكن المر ليس محدو ًدا لللوان فقط ،إذ يمكنك فعططل مططا تشططاء
إطار ملوَ ن
مستطيل ذا
ٍ
ٍ
بالتدرجات اللونية ،لننظر إلى أحد المثلة.
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الشكل  :8تدرج لوني من اليسار إلى اليمين

سيبدو وسم  canvasكغيره من الوسوم:
><canvas id="d" width="300" height="225"></canvas

علينا ً
أول أن نعثر على عنصر > <canvasثم نحصل على إطار الرسم:
;)"var d_canvas = document.getElementById("d
;)"var context = d_canvas.getContext("2d

يمكنن ططا أن نب ططدأ بتعري ططف التططدرج اللططوني بع ططد حصططولنا على إطططار الرس ططم .التططدرج اللططوني هططو
ٌ
انتقال ناعمٌ بين لونين أو أكثر .يمكن تعريف نوعين من التدرجات اللونية في إطار الرسم:
 .1الدالططة ) createLinearGradient(x0, y0, x1, y1ترسططم تط ً
لوني ا عططبر قطعططة
ًط
طدرجا
مستقيمة من النقطة ) (x0, y0إلى ).(x1, y1
 .2الدالة ) createRadialGradient(x0, y0, r0, x1, y1, r1ترسططم تط ً
لوني ا
ًط
طدرجا
وت ِ
عط ططبر مخط ططروط ) (coneبين دائط ططرتينُ .
مثل أول ثلثط ططة معط ططاملت ) (parametersدائط ططرة
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البدايططة ذات المرك ططز ) (x0, y0ونصططف القطططر  .r0أمططا آخططر ثلثططة معططاملت فهي تمثططل
دائرة النهاية ذات المركز ) (x1, y1ونصف القطر .r1
ً
ل ُن ِ
خطيا )(linear؛ يمكن أن تكطططون التطططدرجات اللونيطططة بطططأي قيطططاس ،لكننطططا
لونيططط ا
طططدرجا
نشطططئ ت
ً
ً
سنجعل هذا التدرج بعرض  300بكسل ،مثل لوحة الرسم.
;)var my_gradient = context.createLinearGradient(0, 0, 300, 0

لمّ ا كانت قيم ) yالوسيط الثاني والرابع( تساوي  ،0فسيكون اتجاه التدرج اللططوني من اليسططار
إلى اليمين.
يمكنك تعريف ألوان التدرج بعد أن تحصل على كائن التدرج اللططوني .يمكن أن يكططون للتططدرج
محط َتي توقطططف لطططوني أو أكطططثر .التوقطططف اللطططوني )  (color stopيمكن أن يكطططون في أي مكط ططان في
التدرج .ولضافة توقف لوني ،عليك تحديد مكانه ضمن التدرج اللطوني ،يمكن أن تكططون تلطك القيم
بين  0و .1
ل ُن ِ
ً
لونيا من السود إلى البيض.
تدرجا
عرف
ً
;)"my_gradient.addColorStop(0, "black
;)"my_gradient.addColorStop(1, "white

طيء في لوحططة الرسططم عنططد تعريططف التططدرج اللططوني ،إذ سط ُطي َ
خزن ذاك الكططائن في
أي شط ٍ
ل يُ َ
رس طم ّ
طان مططا في الططذاكرة .أمططا لرسططم التططدرج اللططوني ،فعليططك أن تضططبط خاصططية  fillStyleإلى ذاك
مكط ٍ
ً
شكل ما مثل مستطيل أو مستقيم.
التدرج ثم ترسم
;context.fillStyle = my_gradient
;)context.fillRect(0, 0, 300, 225
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وهذه هي النتيجة:

الشكل  :9تدرج لوني من اليسار إلى اليمين

لنفططترض َ
أنك تريططد تط ً
لونيط ا من العلى إلى السططفل؛ فسططيكون عليططك إنشططاء كططائن للتططدرج
طدرجا
ً
الل ططوني تك ططون في ططه قيم ططة  xثابت ططة )الوس ططيطين الول والث ططالث( ،وتجع ططل قيم ) yالوس طططين الث ططاني
والرابع( تتراوح من  0إلى ارتفاع لوحة الرسم.
قيم  xتساوي  ،0وقيم  yمتغيرة //
;)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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 تدرج لوني من العلى إلى السفل:10 الشكل

ً
ً
.قطرية
أيضا أن تجعل التدرجات اللونية
وتستطيع
//  متغيرةy  وx قيم
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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الشكل  :11تدرج لوني قطري

 .6الصور
IE

Firefox

Safari

Chrome

Opera

iPhone

Android

*+7.0

+3.0

+3.0

+3.0

+10.0

+1.0

+1.0

* يتطلب  7 IEو  8مكتبة خارجية هي  ،explorercanvasأما  IE 9فهو يدعم تضمين الصور في العنصر
داخليا.
><canvas
ً

ً
قطة معروضة عبر عنصر >:<img
ظهر الشكل التي
يُ ِ

الشكل  :12قطة معروضة عبر عنصر img
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أما هذه فهي نفس القطة لكن مرسومة في عنصر :canvas

الشكل  :13قطة معروضة ضمن عنصر canvas

هنالط ططك دالط ططة اسط ططمها )( drawImageفي إطط ططار الرسط ططم ُت سط ططتعمل لتضط ططمين صط ططورة في عنصط ططر
 .canvasتأخذ هذه الدالة ثلثة ،أو خمسة ،أو تسعة وسائط:
•

) drawImage(image, dx, dyتأخططذ صط ً
طورة وترسططمها في لوحططة الرسططم ،والحططداثيات
المعطي طططة ) (dx, dyهي إحط ططداثيات الزاوي طططة العليط ططا اليسط ططرى من الصط ططورة .فلط ططو مررنط ططا

الحطططططططططططداثيات )0

ُ
فستر َسططططططططططط م الصطططططططططططورة في الزاويطططططططططططة العليطططططططططططا اليسطططططططططططرى من
(0,

لوحة الرسم.
•

) drawImage(image, dx, dy, dw, dhتأخ ط ططذ ص ط ط ً
طورة وتغ ط ططير عرض ط ططها إلى dw
وارتفاعها إلى  ،dhثم ترسمها على لوحة الرسم في الحداثيات ).(dx, dy

•

) drawImage(image, sx, sy, sw, sh, dx, dy, dw, dhتأخط ططذ صط ط ً
طورة
ً
طاوية إلى المسططتطيل ) (sx, sy, sw, shثم تغططير أبعادهططا إلى
وتقتطعهططا لتصططبح مسط
) (dw, dhثم ترسمها على لوحة الرسم في الحداثيات ).(dx, dy
ِ
توضح مواصفات  HTML5معاملت ) (parametersالدالة )(:drawImage
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المسططتطيل المصططدر هططو المسططتطيل )ضططمن حططدود الصططورة المصططدرية( الططذي تكططون

رؤوس أضلعه هي ) ،(sx, syو ) ،(sx+sw, syو ) ،(sx+sw, sy+shو )sx,
.(sy+sh

أمططا المسططتطيل الوجه ططة ،فهططو المسططتطيل )ضططمن حططدود لوحططة الرسططم( الططذي تكططون
رؤوس أضلعه هي النقططاط ) ،(dx, dyو ) ،(dx+dw, dyو )،(dx+dw, dy+dh
و ).(dx, dy+dh

الشكل  :14تمثيل رسومي لمعاملت الدالة drawImage
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 فسط ططتحتاج إلى صطططورة! يمكن أن تكط ططون الصطططورة عنصر،لرسط ططم صطططورة داخط ططل لوحط ططة الرسط ططم
ً < موجط طططود مس ط طimg>
 وفي كل.JavaScript  باس ط ططتخدامImage()  أو بإمكان ط ططك إنش ط ططاء كط طططائن،طبقا
ً
ً
.كامل قبل أن ترسمها في لوحة الرسم
تحميل
أن الصورة محمَ لة
َ الحالتين عليك أن تتأكد
ً
 فيمكنك رسم الصورة في لوحة الرسم أثن ططاء،مسبق ا
< موجودimg> إذا كنت تستخدم عنصر
.window.onload الحدث
// <img> استخدام 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>

ِ كنت ُت
َ
 فيمكنططك رسططم الصططورة داخططل لوحططة الرسططم،JavaScript نشئ كططائن الصطورة عططبر
أما لو
.Image.onload أثناء الحدث
// Image() استخدام 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

المعططططططاملن الختياريططططططان الثططططططالث والرابططططططع في دالططططططة )( drawImageيتحكمططططططان في تغيططططططير
أبعاد الصورة.
ً
طداثيات
ٍ
مرسومة بشكل تكططراري في إحط
هذه هي الصورة نفسها بعد تقليل أبعادها إلى النصف
مختلفة ضمن لوحة الرسم نفسها.

الشكل  :15الكثير من القطط!

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
;} }

ً
منطقي ا :لماذا تريططد رسططم صططورة في لوحططة الرسططم أصط ًطل؟ بمططاذا ستسططتفيد
سؤال
ربما تتساءل
ً
ً
عوضطا عن اسططتخدام عنصططر > <imgوبعض
من التعقيد الناتج عن رسططم صططورة داخططل لوحططة الرسططم
خاص ططيات  CSS؟ ح ططتى الت ططأثير الس ططابق )تك ططرار ص ططورة القط ططة( يمكن أن يتم باس ططتخدام  10عناصر
> <imgمتداخلة.
الجواب المبسط هو :لنفس سبب حاجتططك إلى رسططم النصطوص في لوحططة الرسطم .لحططظ كيططف
طكال فوضططع النص ضططمن لوحططة الرسططم هططو
طتقيمات وأشط ً.
ٍ
نصطا ومسط
َتضمَ ن مخطط إحداثيات ً canvas
ٌ
عمل أكبر .والمخططات الكثر تعقي ًدا ستستفيد كثي ًرا من الدالططة )( drawImageلتضططمين
جزء من
ٍ
اليقونات والرسوميات وغيرها.

 .7ماذا عن متصفح IE؟
لم تكن الص ط ططدارات الق ط ططدم من الص ط ططدار التاس ط ططع من متص ط ططفح  Internet Explorerت ط ططدعم
الواجهط ططة البرمجيط ططة ) (APIلعنص طططر ) canvasيط ططدعم  IE9واجهط ططة  canvasالبرمجيط ططة بالكامل(.لكن
الصططدارات القديمططة من  Internet Explorerتططدعم تقنيططة مملوكططة من مايكروسططوفت اسططمها ،VML
التي تفعل عدد من الشياء التي يفعلها العنصر > ،<canvasوبهذا وُ لِ َدت المكتبة .excanvas.js
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رخص ٌ
 (excanvas.js) Explorercanvasهي مكتبطططططة  JavaScriptمفتوحطططططة المصطططططدر مُ َ
طططططة
برخصطططططة  Apacheالطططططتي تجعط ط ططل من الممكن اسطططططتعمال واجهط ط ططة  canvasالبرمجيط ط ططة في متصط ط ططفح
 .Internet Explorerعليك تضمين وسم > <scriptالتي 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

السطططر >] <!--[if lt IE 9و > <![endif]--تسططمى التعليقططات الشططرطية .إذ يعاملهططا

 Internet Explorerكأنه ططا عب ططارة  ifالش ططرطية» :إن ك ططان الص ططدار الح ططالي من متص ططفح Internet
 Explorerأقططل من الصططدار ِ ،9
فنف ذ الشططيفرة التيططة ،«.وسططتعامل بقيططة المتصططفحات تلططك الشططيفرة
أن متصط طططفح ) Internet Explorerالص ط ططدار الث ط ططامن
على أنه ط ططا تعليق ط ططات  .HTMLفالخلصطط ططة هي َ
نزل الس ططكربت ثم س ط ُطي ِ
والس ططابع( س ط ُطي ِ
نف ذه ،لكن س ططتتجاهله بقي ططة المتص ططفحات تمامًط ط ا ،وه ططذا يجع ططل
داخليا )أي أنها
بشكل أسرع في المتصفحات التي تدعم واجهة  canvasالبرمجية
صفحتك ُتحمَ ل
ً
ٍ
ِ
شيء معه(.
ٍ
أي
لن ُتنزل السكربت ،ولن تنفذه ،ولن تفعل ّ
شيء إضططافي بعططد تضططمين  excanvas.jsفي ترويسططة صططفحتك .ضط ِطمن
ٍ
ليس عليك فعل أي
عناص ططر > <canvasفي ش ططيفرتك أو ِ
ديناميكيط ا باس ططتخدام  ،JavaScriptواتب ططع التعليم ططات
ًط
أنشط طأها
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الططواردة في ه ططذا الفص ططل للحصططول على لوح ططة رسططم عنص ططر > ،<canvasثم تسططتطيع البططدء برس ططم
الشكال والنصوص والنقوش.
ليس تمامً ا… هنالك بعض المحدوديات:
ً
خطية فقط .التدرجات اللونية الشعاعية غير مدعومة.
 .1يمكن أن تكون التدرجات اللونية
 .2يجب تكرار النقوش ) (patternsفي كل التجاهين.
 .3ميزة  Clipping regionsغير مدعومة.
طكل
 .4تغي ططير البع ططاد غ ططير المنتظم ل يس ططتطيع تغي ططير أبع ططاد ح ططدود الشطططكال )  (strokesبش ط ٍ
صحيح.
أن مُ ِ
فس طر  JavaScriptفي
أن ذلططك صططادمٌ لي شططخص ،فمن المعلططوم َ
 .5إنهططا بطيئططة؛ ول أظن َ
متص ططفح  Internet Explorerأبط ططأ من غ ططيره من المتص ططفحات؛ فم ططا بال ططك برس ططم أش ططكال
معقططدة عططبر مكتبططة  JavaScriptسططتحول الططدوال والوامططر إلى تقنيططةٍ مختلفططةٍ تمامً ط ا؟ لن
تلح ططظ بط ًئ ا في الداء في المثل ططة البس ططيطة مث ططل رسطططم بعض الخط ططوط وإج ططراء بعض
العمليططات على صططورة ،لكنططك سططترى ذلططك بوضططوح بعططد أن تحططاول إنشططاء تططأثيرات حركيططة
باستخدام تقنية .canvas
هنالك تحذيرٌ آخر حول استخدام  ،excanvas.jsوهذه مشكلة واجهتني أثناء إنشططاء أمثلططة
هيئ  ExplorerCanvasواجهت ط ططه البرمجي ط ططة لعنص ط ططر  canvasفي مك ط ططان تض ط ططمينك
ه ط ططذا الفص ط ططل .يُ ّ
أن  Internet Explorerج ط ط ٌ
طاهز
لس ط ططكربت  excanvas.jsفي ص ط ططفحة  .HTMLلكن ذل ط ططك ل يع ط ططني َ
ً
ً
ً
ً
طاهزة
خاصة تكططون فيهططا واجهططة  canvasجط
حالة
مباشرة ،وفي بعض الحالت ستواجه
لستخدامها

أن Internet
»
تقريبطططططا« ) لكن ليس تمامًططططط ا( للسطططططتعمال .العطططططراض الظطططططاهرة لهطططططذه المشطططططكلة هي َ
ً
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أن » «object doesn’t support this property or method
 Explorerسيشططتكي من َ
في كططل مططرة تحططاول فيهططا فعططل أي شططيء مططع عنصططر > <canvasمثططل الحصططول على لوحططة الرسططم
الخاصة به.
أسهل حل لهذه المشكلة هي تأجيل كل العمليات التي سططتجريها على  canvasإلى أن يحططدث
ً
خصيصطا إذا كططانت في صططفحتك الكثططير
ً
بعضطا من الططوقت،
الحدث  ،onloadولكن هذا قططد يسططتغرق
من الصطططططور أو مقطططططاطع الفيطططططديو ،الطططططتي سطططططتؤخر الحطططططدث  ،onloadلكن ذلطططططك سطططططيعطي المكتبطططططة
 ExplorerCanvasوق ًتا لفعل اللزم.

مثال متكامل
.8
ٌ

طة قديم ط ٌ
»الض ططامة« هي لعب ط ٌ
طة جطط ًدا ،وهنال ططك ع ط ِ
طدة نس ططخ منه ططا؛ أنش ط ُ
طأت في ه ططذا المث ططال نس ططخة

ٌ
طع في رقعططةٍ مقاسططها .9×9
السوليتر )أي التي يلعبها
شخص واحد فقططط( من الضططامة ذات تسط ِ
طع قطط ٍ
تتواجد القطططع في بدايططة اللعبططة في مربططع  3×3في الططركن السططفل اليسططر من الرقعططة .هططدف اللعبططة
ِ
ُ
طل ع طططددٍ
ه طططو نق طططل جمي طططع القط طططع كي تشط ططكل مربط ططع  3×3في الط ططركن العلى اليمن من الرقعط ططة بأقط ط ِ
من الحركات.
هنالك نوعان من الحركات المسموحة في الضامة:
•

خططذ قطعط ً
طة وحركهططا إلى أي مربططع فططارغ مجططاور .المربططع »الفططارغ« يعططني َ
أنه ل يحتطوي على
حاليا .أما »مجططاور« فهي تعططني المربططع الططذي يقططع مباشط ً
طرة في شططمال أو جنططوب
قطعةٍ فيه
ً
أو ش ططرق أو غ ططرب أو الش ططمال الغ ططربي أو الش ططمال الش ططرقي أو الجن ططوب الغ ططربي أو الجن ططوب
طرف آخططر لخططر ،فلططو
الشرقي من موقع القطعة الحالي ) ل يمكن اللتفاف في الرقعططة من طط ٍ
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(.
•

يمكنك أخذ قطعة وجعلهططا »تقفططر« فططوق قطعططة مجططاورة ،ويمكنططك تكططرار ذلططك .هططذا يعططني
َ
أن ه إذا قفزت فوق قطعة مجاورة ثم قفزت فططوق قطعططة أخططرى مجططاورة لموقعططك الجديططد،
فكط ططل هط ططذا يُ ح َتسط ططب على َ
أن ه حركط ططة واحط ططدة .وفي الحقيقط ططة ،يتم احتسط ططاب أي عط ططدد من
القف طططزات على أنهط ططا خطط ططوة واح طططدة ) لن الهط ططدف من اللعب طططة هط ططو تقليط ططل الع طططدد الكلي من
طاء واسططتخدامً ا لسلسططل طويلططة من
طكل جيططد في الضططامة بنط ً
الحركططات؛ ويتطلب اللعب بشط ٍ
القطع لكي تستطيع القطع الخرى القفز قوفها في سلسل طويلة من الحركات(.
طة حيط ً
هططذه لقطططة شاشططة للعبططة ،يمكنططك زيططارة الصططفحة التية لتجربططة اللعبططة تجربط ً
طة أو للقططاء

نظرة إلى مصدر الصفحة.
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الشكل  :16لقطة شاشة للعبة الضامة

كيف تعمل؟ أنططا ممتن لسططؤالك .لن أريططك كططل الشططيفرات هنططا )يمكنططك رؤيتهططا في ،(halma.js
ِ
سأركز على بعض الجزاء
وسأتخطى معظم الشيفرات التي تستعمل في برمجة آلية اللعب ،لكنني
التي مهتمها هي الرسم في عنصر  canvasوالستجابة إلى نقرات الفأرة.
هي ئ اللعبط ططة أثنط ططاء تحميط ططل الصط ططفحة بضط ططبط أبعط ططاد عنصط ططر > <canvasثم تخط ططزين مرجع
س ط ط ُن ّ
) (referenceمتعلق بلوحة الرسم.
;gCanvasElement.width = kPixelWidth
;gCanvasElement.height = kPixelHeight
;)"gDrawingContext = gCanvasElement.getContext("2d
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ثم سنفعل شي ًئ ا لم نفعلططه من قبططل قططط :سنضططيف متتبططع أحططداث إلى العنصططر > <canvasلكي
يتتبع حدث النقر على العنصر.
;)gCanvasElement.addEventListener("click", halmaOnClick, false

ُ
ستس ططت َدعى الدال ططة )( halmaOnClickعن ططدما ينق ططر المس ططتخدم في أي مك ططان ض ططمن العنص ططر
 ،canvasوالوسيط الذي يُ مرَ ر 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
}

الخطوة التية هي أخذ الكططائن  MouseEventوحسططاب في أي مربططع في رقعططة الضططامة قططد تم
طان مططا على
النقر .تحتل رقعة الضامة كامططل عنصططر  ،canvasولهططذا تكططون كططل نقططرة هي نقططرة في مكط ٍ
الرقعططة ،وكططل مططا علينططا هططو معرفططة المكططان .هططذا أمططرٌ معق ط ٌد بعض الشططيء ،لن الحططداث المولططدة من
بشكل أو بآخر بين المتصفحات.
الفأرة تختلف
ٍ
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{ )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
}

أصططبح لططدينا في هططذه المرحلططة إحططداثيات  xو  yنسط ً
طبة إلى المسططتند )أي صططفحة  HTMLكلهططا(،
ً
ً
منسوبة إلى لوحة الرسم.
مفيدة بعد؛ إذ نريد أن تكون الحداثيات
أي أنها ليس
;x -= gCanvasElement.offsetLeft
;y -= gCanvasElement.offsetTop

أص ططبح ل ططدينا إح ططداثيات  xو  yمنس ط ً
طوبة إلى لوح ططة الرسم  ،ه ططذا يع ططني َ
أنه ل ططو ك ططانت قيم ططة x
ً
أن المستخدم قد نقططر على البكسططل في أعلى وأيسططر
مساوية للصفر و  yمساوية للصفر ،فهذا يعني َ
لوحة الرسم.
بناء على ذلك.
ً
من هنا سنستطيع معرفة أي مربع قد نقر المستخدم عليه ،ثم نتصرف
var cell = new Cell(Math.floor(y/kPieceHeight),
;))Math.floor(x/kPieceWidth
;return cell
}

حسنًا! أمرُ الحداث المرتبطة بالفأرة معقط ٌد .لكنططك يمكنططك اسططتخدام نفس التسلسططل المنطقي
) أو ب ططالحرى ،يمكن ططك اس ططتخدام الش ططيفرة نفس ططها( في جمي ططع البرمجي ططات ال ططتي تعتم ططد على عنص ططر
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 .canvasت ططذكر :نق ططرة بالف ططأرة ← إح ططداثيات منس ططوبة إلى المس ططتند كل ططه ← إح ططداثيات منس ططوبة إلى
لوحة الرسم ← شيفرة خاصة بالتطبيق.
ً
ً
بسيطة ج ًدا ،فقط ُ
طررت مسططح
نظرة على آلية الرسم الرئيسية .لمّ ا كانت الرسوميات
لنلق
حسنًا،
ِ
محتويات لوحططة الرسططم وإعططادة رسططم الرقعططة في كططل مططرة يحصططل فيهططا تغيططيرٌ في اللعبططة ولكن هططذا
ليس ض ططروريً ا .س ططيحتفظ إط ططار الرس ططم في عنص ططر  canvasبمحت ططواه ال ططذي رس ططمته علي ططه ح ططتى ل ططو
ً
لحقط ا .إذا
طان ) (tabآخططر ثم عططاد إليططه
تخطططاه المسططتخدم بتمريططره في الصططفحة ،أو إذا ّ
غيط ر إلى لسط ٍ
طوميات معقط ٌ
ً
ٌ
كنت ُتطط ِ
َ
طدة )مثططل ألعططاب الططورق( فيمكنططك
مبني ا على عنصططر  canvasفيططه رسط
ًط
تطبيقط ا
طور
تحس ططين الداء بتتب ططع المن ططاطق ال ططتي يجب مس ططحها من لوح ططة الرس ططم وإع ططادة الرس ططم داخ ططل تل ططك
ٌ
خارج عن نطاق هذا الكتاب.
المناطق فقط .لكن هذا
;)gDrawingContext.clearRect(0, 0, kPixelWidth, kPixelHeight

ً
مألوفططة لططديك ،لنهططا شططبيهة بتلططك الططتي اسططتعملناها لرسططم
يجب أن تكططون الشططيفرات التيططة
ً
سابقا.
مخطط إحداثيات canvas
;)(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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;)y

gDrawingContext.lineTo(kPixelWidth, 0.5 +
}
لنرسم الرسمة! //
;"gDrawingContext.strokeStyle = "#ccc
;)(gDrawingContext.stroke

المتعططة الحقيقططة تبططدأ عنططدما نهم برسططم القطططع .القطعططة هي دائططرة ،لكننططا لم نرسططم الططدوائر من
وعلوة على ذلك ،لططو اختططار المسططتخدم قطعط ً
ً
طة لكي يحركهططا ،فسططنحتاج إلى رسططم تلططك القطعططة
قبل،
كدائرة مملوءة .يُ ِ
مثل المعامل  pهنا قطعة ،التي لها خاصيات ) rowسطر( و ) columnعمود( التي
ُت ِ
حدد المكان الحالي للقطعططة .سنسططتخدم آليططة لتحويططل ) (column, rowإلى إحططداثيات منسططوبة
إلى لوحة الرسم ) ،(x, yثم سنرسم دائرة ،ثم –إن كانت القطعططة مُ حط َد ً
دة من المسططتخدم– سططنمل
بلون معين.
الدائرة
ٍ
{ )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

أص ططبح ل ططدينا الن إح ططداثيات ) (x, yمنس ططوبة إلى لوح ططة الرس ططم لمرك ططز ال ططدائرة ال ططتي نري ططد
رسططمها .للسططف ل توجططد دالططة باسططم )( circleفي واجهططة  canvasالبرمجيططة ،لكن هنالططك الدالططة
قوس تتصل بدايته مع نهايته .هل تتذكر أساسيات الهندسططة؟ تأخططذ
)(arc؛ لكن الدائرة ما هي إل
ٌ
الدالططة )( arcنقطططة المركططز ) ، (x, yونصططف القطططر ،وزاويططة البدايططة والنهايططة )بالردايططان(  ،ورايط ً
طة
) (flagلتح ططدد اتج ططاه الططدوران ) falseلتج ططاه دوران عق ططارب السططاعة ،و  trueلعكس جهططة دوران
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عقططططططارب السططططططاعة( .يمكنططططططك اسططططططتخدام الكططططططائن  Mathالموجططططططود في لغططططططة  JavaScriptلحسططططططاب
الزوايا بالردايان.
;)(gDrawingContext.beginPath
;)gDrawingContext.arc(x, y, radius, 0, Math.PI * 2, false
;)(gDrawingContext.closePath

انتظططر برهط ً
رس طم شططيء .الدالططة )( arcتشططبه عمططل )( moveToو )( .lineToإذ ترسططم
طة! لم يُ َ
فعليط ا ،علينططا ضططبط خاصططية  strokeStyleثم اسططتدعاء الدالططة
»بقلم الرصططاص« .ولرسططم الططدائرة
ً
)(» strokeلتحبيرها«.
;"gDrawingContext.strokeStyle = "#000
;)(gDrawingContext.stroke

ُ
القطعة مُ ح َد ً
دة ؟ يمكننا إعادة استخدام نفس المسار الططذي أنشططأناه لرسططم حططدود
ماذا لو كانت
معين.
بلون
القطعة لملئها
ّ
ٍ
{ )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.
ً
لعبة عبر عنصر  canvasبرسططم  9دوائططر وبعض المسططتقيمات ودالططة وحيططدة
مرحى! لقد أنشأنا
مرتبطة بالحدث .onclick
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 مصادر إضافية.9
Mozilla Developer Center  فيCanvas tutorial

•

Mihai Sucan  من كتابةHTML5 canvas — the basics

•

 ال ططذي يحت ططوي على أدوات ونم ططاذج ودروس متعلق ططة بعنص ططرCanvasDemos.com موق ططع

•

canvas

▲
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HTML5  في مواصفةThe canvas element

•

Internet Explorer 9 Guide for Developers: HTML5 canvas element

•

٥

الفيديو
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أن بالمك ططان تض ططمين
أي ش ط ٍ
طخص زار موق ططع  YouTubeفي الع ططوام الماض ططية يعلم تم ططام العلم َ
ّ
ٌ
ٌ
معياريططة لفعططل ذلططك قبططل وجططود
طريقططة
مقططاطع الفيططديو في صططفحات الططويب؛ لكن لم تكن هنالططك
 .HTML5نظريً ا كل مقاطع الفيديو التي سبق وأن شاهدتها على »الويب« تمَ تشططغيلها عططبر إضططافة
خارجيطططة )ربمطططا  QuickTimeأو  RealPlayerأو ] Flashكطططان  YouTubeيسطططتخدم تقنيطططة .([Flash
تتكامططل تلططك الضططافات مططع متصططفحك تكط ً
طازا إلى درجططة َ
طامل ممتط ً
أنك لن تلحططظ اسططتخدامها إلى أن
تحاول مشاهدة مقطع فيديو على منصة )أو جهاز( ل تدعم تلك الضافة.
ً
ً
ُت ِ
معيارية لتضمين مقططاطع الفيططديو في صططفحة الططويب وذلططك باسططتخدام
طريقة
عرف HTML5
طريقة مهذبط ٌ
ٌ
طة للتصططريح َ
أنه
العنصر > ،<videoما يزال دعم العنصر > <videoقيد التطوير ،وهذه
ل يعمططل بعططد ،أو على القططل ل يعمططل في كططل مكططان؛ لكن ل تقنططط ول تقلططق ،هنالططك بططدائل وخيططارات
أخرى كثيرة نستطيع اللجوء إليها.
يبي ن الجدول التي إصدارات مختلف المتصفحات التي تدعم العنصر >:<video
ّ
IE

Firefox

Safari

Chrome

Opera

iPhone

Android

+9.0

+3.5

+3.0

+3.0

+10.5

+1.0

+2.0

كافي ا بططل هططو جط ٌ
طزء صططغيرٌ من الحكايططة .لكن قبططل أن
ًط
لكن الططدعم لعنصططر > <videoنفسططه ليس
نتحدث عن دعم الفيديو في  ، HTML5علينا أن نفهم بعض المعلومات حول مقططاطع الفيططديو نفسططها
) إن كنت تعططرف تلططك المعلومططات ،فيمكنططك تخطي الفقططرات التيططة والبططدء من قسططم »الصططيغ الططتي
تعمل في الويب«(.
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 .1حاويات الفيديو
ق ططد تتخي ططل ملفطططات الفي ططديو على أنه ططا ملف ططات »  «AVIأو » .«MP4لكن » «AVIو » «MP4في
طيغ حاويط ٌ
الواقططع مططا هي إل صط ٌ
طة للفيططديو .فهي ُتش ط ِبه ملفططات  ZIPالططتي يمكنهططا احتططواء أي نططوع من
َ
ُ
طزين
الملف ططات ض ططمنها ،فص ططيغ حاوي ططات الفي ططديو ) (video container formatsتع ط ِطرف طريق ططة تخ ط ِ
الشططياء ضططمنها فقططط ،ول ُتحط ِ
طدد مططا هي أنططواع البيانططات المُ َ
خزنططة )المططر أكططثر تعقيط ًدا من هططذا ،لعططدم
توافق جميططع أنططواع مسططارات ]أو دفططق[ الفيططديو ] [video streamsمططع جميططع صططيغ الحاويططات ،لكن
اغضض الطرف عنها الن(.
يحتططوي ملططف الفيططديو عط ً
طادة على عط ِ
طدة »مسططارات« )  ،(tracksالططتي هي مسططار الفيططديو )دون
ً
مترابطة عط ً
طادة ،فيحتططوي
صوت( بالضافة إلى مسار صوتي أو أكثر )دون فيديو( .تكون المسارات
مسططار الصططوت على مؤشططرات أو علمططات ضططمنه للمسططاعدة في مزامنططة الصططوت مططع الفيططديو .يمكن
لكطططل مسطططار أن يملطططك بيانطططات وصطططفية ) ،(metadataمثطططل نسطططبة العطططرض إلى الرتفط ططاع في مسطططار
ً
أيض طا امتلك بيانططات وصططفية ،مثططل عنططوان )(title
الفيططديو ،أو لغططة مسططار الصططوت .يمكن للحاويططات
الفيديو نفسه ،وغلف ) (coverللفيديو ،وأرقام الحلقات )للمسلسلت( ،وهلمَ جرًا.
هنالك العديد والعديد من صيغ حاويات الفيديو ،هذه أشهرها:
•

ً
عادة مع اللحقة  .mp4أو  ،.m4vحاوية  MPEG 4مبنية على حاوية
 ،MPEG 4التي تأتي
 QuickTimeالقديمة )من  ،.mov (Appleما تزال تستخدم »الفلم القصيرة« في موقططع
 Appleحاويط ططة  QuickTimeالقديمط ططة ،لكن الفلم الط ططتي تأخط ططذها من  iTunesمبنيط ططة على
حاوية .MPEG 4
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 ،Flash Videoتططأتي عط ً
طدهيا( ُتسططتعمَ ل من
طادة مططع اللحقططة  ،.flvصططيغة ) Flash Videoبط ً
Adobe Flash؛ وكانت هذه هي صططيغة الحاويططات الوحيططدة الططتي كططان يططدعمها  Flashقبططل
الصططدار ) 9.0.60.184أي مُ شط ِطغل  Flashالصططدار  9التحططديث  .(3الصططدارات الحديثططة
ً
أيضا.
من  Flashتدعم حاوية MPEG 4

•

 ،Oggتأتي عط ً
طادة مططع اللحقططة .ogv؛ صططيغة  Oggمعيارهططا مفتططوح المصططدر ،وغططير مرتبطططة
بأيّ ط ط ة بط ططراءات اخط ططتراع .متصط ططفحات  Firefox 3.5و  Chrome 4و  Opera 10.5تط ططدعم
داخليا ،دون إضافات خاصة– الحاوية  ،Oggومسططار فيططديو ) Oggالمُ سططمى »،(«Theora
–
ً
تلقائيططططط ا في جمي ط ططع
ومسطططططار ص ط ططوت ) Oggالمُ سطططططمى » .(«Vorbisص ط ططيغة  Oggمدعومطططططة
ً
توزيعططططططططات لي ُنكس المشططططططططهورة ،ويمكنططططططططك اسططططططططتخدامها على  Macووينططططططططدوز بتثططططططططبيت
» «QuickTime componentsأو » «DirectShow filtersعلى التططوالي وبططالترتيب .من
ً
أيضا تشغيل هذه الصيغة ببرنامج  VLCعلى جميع المنصات.
الممكن

•

ٌ
طططططبيهة بصطططططيغة أخطططططرى ُتسطططططمى
تقنيططططط ا– ش
 ،WebMهي صطططططيغة حاويطططططات جديطططططدة ،وهي – ً

ُ
ِن عن  WebMفي أيططار/مططايو من عططام  ،2010وهي مصططمَ مة لكي ُتسططتخدم
 .Matroskaأعل َ

حصريً ا مع مرماز الفيططديو  VP8ومرمططاز الصططوت ) Vorbisسططنأتي على ذكرهمططا بعططد قليططل(،
حط ِد َثت في عط ططام  2013لتط ططدعم مرمط ططاز  VP9للفيط ططديو ومرمط ططاز  Opusللصط ططوت؛ وهط ططذه
ثم ُ ط
الص ط ططيغة مدعوم ط ط ٌ
داخليطط ط ا –دون إض ط ططافات خاص ط ططة– في آخطط ططر إص ط ططدار من Chromium
طة
ً

أن Flash 10.1
و  Google Chromeو  Mozilla Firefoxو  ،Operaوأعلنت َ Adobe
سيدعم صيغة .WebM
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 ،Audio Video Interleaveالتي تططأتي عط ً
طادة مططع اللحقططة  ..aviتم ابتكططار صططيغة  AVIمن
وقت طويطل ،حين كططانت إمكانيططة تشططغيل الحواسططيب لمقططاطع الفيططديو
ٍ
مايكروسوفت منذ
طميا– مططيزات صططيغ الحاويططات الحططدث منهططا مثططل
أم طرًا عظيمً ط ا .ل تططدعم هططذه الصططيغة –رسط ً
ً
طميا– أغلبيططة مرمططازات الفيططديو والصططوت
البيانات الوصفية المدمجططة ،ول تططدعم
أيضطا –رسط ً
حالي ا .وقد حاولت الشركات مع مططرور الططوقت توسططعة هططذه الصططيغة بطططرق غططير
المُ ستعمَ لة
ً
متوافق ططةٍ م ططع بعض ططها بع ً
ضطط ا ل ططدعم بعض الم ططيزات ،ولكنه ططا م ططع ذل ططك بقيت ص ططيغة الحاوي ططة
الفتراضية لبعض المُ ِ
رمزات ) (encodersمثل .MEncoder

 .2مرمازات الفيديو
فغالبططا ستقص ططد مش ططاهدة تجميع ططة من مس ططار
عن ططدما تتح ططدث عن »مش ططاهدة مقط ططع في ططديو«
ً
للفيديو ومسار للصوت؛ لكن ليس عندك ملفين منفصلين ،فكل مططا لططديك هطو ملططف »فيططديو« واحططد،
وربمططا يكططون ملططف  AVIأو MP4؛ تلططك هي صططيغ الحاويططات ،مثططل ملططف  ZIPالططذي يحتططوي على عط ِ
طدة
أن ططواع من الملفطططات داخل ططهُ .تع ط ِطر ف ص ططيغة الحاويطططة آلي ططة تخ ططزين مس ططارات الفي ططديو والص ططوت في
ملف وحيد.
ٍ
سيقوم مُ ِ
شغ ل الفيديو بثلثة أشياء على القل عندما »تشاهد مقطع فيديو«:
 .1محاول ططة تفس ططير ص ططيغة الحاوي ططة لمعرف ططة م ططا هي مس ططارات الفي ططديو والص ططوت المت ططوفرة،
وطريقططة تخزينهططا ضططمن الملططف كي يعططرف أين سططيعثر على البيانططات الططتي يجب عليططه فططك
ً
لحقا
ترميزها
 .2فك ترميز مسار الفيديو وعرض سلسلة من الصور على الشاشة
 .3فك ترميز مسار الصوت وإرسال الصوات إلى مكبرات الصوت في جهازك
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مرماز الفيديو ) (video codecهو الخوارزمية التي يُ رمَ ز ) (encodeفيها مقطططع الفيططديو ،أي
طدد طريقططة القيططام بططالخطوة رقم  2ممططا سططبق )الكلمططة »– «codecأي مرمططاز– آتيط ٌ
أنه يُ حط ِ
َ
طة من دمج
ِ
ً
الكلم ططتين » «coderو » .(«decoderيفططك مُ
وفقططا
شططغل الفيططديو ترمططيز ) (decodeمس ططار الفيططديو
لمرمططاز الفيططديو المسططتخدم ،ثم سططيعرض سلسططلة من الصططور أو » الطططارات« على الشاشططة ،أغلبيططة
ً
حيل عديدة لتقليل حجم المعلومات اللزمة لعرض الطططار تلططو
مرمزات الفيديو الحديثة تستخدم
الطار .على سبيل المثالً ،
بدل من تخزين كل إطار على حططدة )كأنططه لقطططة شاشططة( ،فسططيتم تخططزين
طططيرات كب ط ٌ
ٌ
طيرة بين الططططارات
الختلف ططات بين الططططارين .ل يح ططدث في أغلبي ططة مقطططاطع الفيطططديو تغ
المتتالية ،مما يسمح بضغطها بدرجة أكبر ،مما يؤدي إلى تقليل المساحة التخزينية للملف.
هنال ططك مرم ططازات في ططديو فق ططودة ) (lossyوأخ ططرى ل فق ططودة )  .(losslessالمس ططاحة التخزيني ططة
ِ
ٌ
سطططنركز على
كبطططيرة جططط ًد ا ولن تكط ططون ذات فائط ططدةٍ في الطططويب ،لهط ططذا
لملفط ططات الفيط ططديو غط ططير الفقطططودة
أن بعض المعلومات ستضيع دون إمكانية استعادتها أثنططاء
المرمازات الفقودة .المرماز الفقود يعني َ
عمليططة الترمططيز ) ،(encodingمثططل عمليططة نسططخ كاسططيت صططوتي إلى آخططر .سططتفقد في هططذه العمليططة
بعض المعلومططات المتعلقططة بالفيططديو المصططدري ،وسط ُطت ِ
قلل الجططودة في كططل مططرة ُتعيططد ترمططيز المقطططع
فيهططا .فبط ً
طدل من صططوت » التشططويش« في شططريط الكاسططيت )إن كنت تسططتعمله في صططغرك( ،سططيبدو
ِ
خصوصطا المشططاهد الططتي فيهططا الكثططير من
ً
طح ،
مقطع الفيديو الذي ُتعيططد ترمططيزه مط ٍ
طرات عططدة غططيرَ واضط ٍ
ً
َ
مباشرة ،فربما اخترت
قمت بالترميز من المصدر
الحركة )في الواقع ،يمكن أن يحدث ذلك حتى لو

مرمططاز فيططديو سططي ًئ ا أو مططررت مجموعططة وسططائط خطططأ( .لكن في المقابططل ،تضططغط مرمططزات الفيططديو
الفق طططودة مقط ططاطع الفي طططديو ض طط ً
طغطا كبط ططيرًا ويص طططعب في الط ططوقت نفسط ططه ملحظط ططة فقط ططدان البيانط ططات
بالعين المجردة.
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هنالك الكثير من مرمازات الفيديو ،لكن أهم ثلثة منها هي  ،H.264و  ،Theoraو .VP9

اH.264 .
ٌ
ططططططروف أي ً
ضططططططا باسططططططم » «MPEG-4 part 10أو » «MPEG-4 AVCأو »MPEG-4
 H.264مع
 .«Advanced Video Codingطط ِ
طورَ مرمططاز  H.264من  MPEG groupوأصططبح معيططارًا قياسط ًطيا في
 ، 2003ويهططدف إلى توفططير مرمططاز واحططد للجهططزة ذات التراسططل الشططبكي المحططدود وقططدرة المعالجططة
المحططدودة ) أي الهواتططف المحمولططة( ،وللجهططزة الططتي يتططوفر لهططا تراسط ٌ
طبكي كبططير وقططدرة معالجططة
طل شط
ٌ

ممتططازة )مثططل الحواسططيب الحديثططة(  ،وأي شططيء يقططع بينهمططا .ولكي يتم تحقيططق ذلططكُ ،ق ِس طم معيططار
ً
 H.264إلى »أنماط« ) (profilesالتي يُ ِ
حدد ٌ
مجموعة من الميزات الختياريططة الططتي تططوازن
كل منها
بين تعقيد ترميز الملف ومسططاحته التخزينيططة .النمططاط العليططا )  (Higher profilesتسططتخدم مططيزات
ً
جودة أكبر بمسططاحةٍ تخزينيططةٍ أقططل ،لكنهططا تأخططذ وق ًتططا أططول ُ
لترمَ ز ،وتسططتهلك
اختيارية أكثر ،وتوفر
طاقة معالجة أكبر لفك الترميز في الوقت الحقيقي.
ً
ً
عامة عن تنوع النمططاط :يططدعم  iPhoneنمططط » ،«Baselineويططدعم AppleTV
فكرة
لعطائك
نمطي » «Baselineو » ،«Mainبينمططا يططدعم  Adobe Flashعلى الحواسططيب أنمططاط »«Baseline
و » «Mainو » .«Highويستعمل  YouTubeالن مرماز  H.264لترميز مقاطع الفيططديو عاليططة الدقة
ً
أيضط طا إرس ططال مق ططاطع الفي ططديو
) (HDال ططتي يمكن تش ططغليها ع ططبر Adobe Flash؛ وي ططدعم YouTube
المرم ططزة بمرم ططاز  H.264إلى الهوات ططف المحمول ططة ،بم ططا في ذل ططك هوات ططف  iPhoneوالهوات ططف العامل ططة
ً
إضافة إلى ما سبق ،مرماز  H.264هو المرماز الططذي تسططتعمله مواصططفة  ،Blu-Rayإذ
بنظام أندرويد.
تستخدم أقراص  Blu-Rayنمط » «Highفي العموم.
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أغلبي ططة الجه ططزة ال ططتي ُتش ط ِطغل في ططديو  H.264ع ططدا الحواس ططيب )بم ططا في ذلططك هوات ططف iPhone
ٌ
طعيفة
وقارئات  (Blu-Rayتستعمل شريحة منفصلة لفططك ترمططيز الفيططديو ،لن معالجاتهططا المركزيططة ضط
نسبي ا لفك ترميز الفيديو في الوقت الحقيقي .وأصبحت في هذه اليام بطاقات العرض الرخيصططة
ً
ً
أيض طا تنططافس بين مرمططزات
للحواسططيب المكتبيططة تططدعم فططك ترمططيز فيططديو  H.264عتاديً ا .وهنالططك
محمي بط ططبراءات اخط ططتراع؛
 ،H.264بمط ططا في ذلط ططك المكتبط ططة مفتوحط ططة المصط ططدر  .x264معي طططار H.264
ٌ
ويتم الترخيص عبر .MPEG LA group
يمكن تض ططمين في ططديو  H.264في أغلبيطططة الحاوي ططات الحديثة ،بم ططا في ذل ططك ) MP4تس ططتعملها
ُ
طكل أساسططي من هططواة الفيططديو
Apple
بشكل أساسي في متجر  (iTunesو ) MKVالططتي تسططتعمَ ل بشط ٍ
ٍ
الذين ليس لهم هدف تجاري(.

بTheora .
ٌ
تم تطططوير  Theoraمن مرمططاز  VP3ثم طط ِ
طاني
طورَ من مؤسسططة  Theora . Xiph.orgمرمططاز مجط ُ

محميط ا بأيّ ط ة بططراءات اخططتراع عططدا بططراءات اخططتراع مرمططاز VP3
السططتخدام ) (royalty-freeوليس
ً
الص ططلي ،ال ططذي رُ ِخص على َ
أنه مج ططاني الس ططتخدام أي ً
أن المعي ططار ق ططد » ُج ِم َد«
ضط طا .على ال ططرغم من َ
ُ
أن ) Theora projectال ططذي يتضطططمن مكتبطططات ترم ططيز وف ططك ترمطططيز
) (frozenمن ططذ ع ططام  ،2004إل َ
مفتوحة المصدر( قد أصدرَ النسخة  1.0في تشرين الثاني/نوفمبر عام  ،2008والصدار  1.1في
أيلول/سبتمبر عام .2009
يمكن تض ططمين الفي ططديو المرمَ ز بمرم ططاز  Theoraفي أيّط ط ة ص ططيغة من ص ططيغ الحاوي ططات ،لكن من

الشائع أن نراه في حاوية  .Oggتدعم جميع توزيعات لينكس  ،Theoraويتضمن متصفح Mozilla
داخلي ا« َ
أنه متطوفرٌ على
ًط
داخليا للفيديو المرمططز بمرمططاز Theora؛ وأقصططد بكلمططة »
 Firefox 3.5دعمً ا
ً
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ً
أيضططا تشططغيل الفيططديو المرمططز بمرم ططاز  Theoraعلى
جميططع النظم ططة دون إضططافات خاصططة .يمكنططك
ويندوز أو على  Mac OS Xبعد تثبيت برمجية فك الترميز المفتوحة المصدر من .Xiph.org
ّ
ّ
مرماز ّ Theora
َ
محله.
مرمازا  VP8و VP9
وحل
قل استعماله في الفترة الماضية،

ج VP8 .و VP9
ً
لحقط ا (Theora
 VP8هو مرماز فيططديو آخططر من  ،On2الشططركة الططتي طططوَ رت ) VP3الططذي أصططبح
بكلم تق ططني ،يُ ن ِتج ه ططذا المرم ططاز في ططديو بنفس جططودة النم ططط » «Highفي  ،H.264في حين
نفس ططها.
ٍ
يحاول تقليل تعقيد عملية فك الترميز كما في نمط » «Baselineفي .H.264
في ع ططام  ،2010اشططترت  Googleش ططركة  On2ونشططرت مواص ططفات مرم ططاز الفي ططديو وأصططدرت

طزءا من هططذه العمليططة هططو »فتح« Google
برمجيططة ترمططيز وفططك ترمططيز مفتوحططة المصططدر .وكططان جط ً
لجميع براءات الخططتراع الططتي سططجلتها شططركة  On2لمرمططاز  ،VP8وذلططك بجعلهططا مجانيططة السططتخدام
أي  ) royalty-freeوهذا أفضل ما يمكن فعله مع براءات الختراع ،فل يمكنك ً
حقططا »التخلي« عنهططا
أو حططذفها بعططد تسططجيلها .لكن لجعلهططا متوافقططة مططع البرمجيططات مفتوحططة المصططدر فيمكن ترخيصططها
ً
شخص استخدام التقنيات المُ غطططاة من بططراءة الخططتراع دون
ٍ
مجانا ،وبهذا يستطيع أي
للستخدام
طرخيص خططاص( .وبهططذا أصططبح  VP8مرمط ً
طازا عصططريً ا
ٍ
دفططع أي شططيء أو دون محاولططة الحصططول على تط
محميا بأيّ ة بططراءات اخططتراع عططدا تلططك الططتي سططجلتها شططركة ) On2وتملكهططا
مجاني الستخدام ليس
ً
َ
ً
مجانا.
حاليا( والتي يمكن استعمالها
Google
ً
وفي نهايططة عططام  ،2012أطلقت  Googleمرمططاز  VP9الططذي طط ِ
طور على خطى مرمططاز  VP8وهططو
مرماز مفتوح المصدر ومجاني الستخدام ،وقد اشتهر كثيرً ا بعد استخدامه في موقع .YouTube
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 .3مرمازات الصوت
َ
كنت ستنشططر الفلم الصططامتة
سططتحتاج إلى تضططمين مسططار صططوتي في مقططاطع الفيططديو إل إذا
)قبططل عططام  (1927فقططط .ومثططل مرمطازات الفيططديو  ،مرمططازات الصططوت هي الخوارزميططات الططتي يُ رمَ ز
ً
وأيض ط ا مثططل مرمططازات الفيططديو ،هنالططك مرمططازات صططوت غططير فقططودة
) (encodeبهططا مسططار الصططوت.
) (losslessوأخرى فقودة ) .(lossyوكما هو حال الفيديو غير الفقود ،ستكون المسططاحة التخزينيططة
ِ
ً
سنركز على مرمازات
كبيرة ج ًدا لكي نستفيد منها على الويب؛ لذلك
لمسارات الصوت غير الفقودة
ً
فقدانا لبعض البيانات.
الصوت التي تسبب
ً
أن الصططوت يسططتعمل
ٍ
قليل  ،لوجود
وسأضيق المجال
تصنيفات مختلفططة لمرمططازات الصططوت؛ إذ َ
في أماكن ل يُ ستعمَ ل فيها الفيديو ) في الهواتف ً
ٌ
ٌ
كامل من مرمازات الصوت
تصنيف
مثل( ،وهنالك
المُ تخصصططة بترمططيز الكلم  ،فل تفكططر في ترمططيز الموسططيقى بهططذه المرمططازات ،لن النتيجططة النهائيططة
ً
طفل ذا أربعططة أعطوام يغططني على الهططاتف .لكنططك تسططتطيع اسطتخدامها في خدمططة PBX
سطتبدو وكططأن
من  Asteriskلن تراسل البيانططات ثمين هنططاك ،ولن هططذه المرمططازات تضططغط الصططوت البشططري ليأخططذ
طة ل تشط ط ِ
طاحة تخزينيط ط ً
ً
طزءا بسط ط ً
طيطا من المسط ططاحة التخزينيط ططة الط ططتي كط ططانت ستسط ططتهلكها
طكل إل جط ط ً
مسط ط
ً
داخلي ا أو عططبر
ًط
نتيجة لعدم دعم تلك المرمازات في المتصططفحات
المرمازات ذات الغرض العام .لكن
ِ
طططنركز على مرمطططزات
الضطططافات الخارجيطططة ،فلم يسططططع نجم تلطططك المرمطططازات في الطططويب ،ولهطططذا س
الصوت العامة الفقودة.
ً
وقت واحططد عنططدما »تشططاهد
ٍ
سابقا  ،سيقوم حاسوبك بثلثططة أشططياء على القططل في
وكما ذكرنا
مقطع فيديو«:
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 .1محاولة تفسير صيغة الحاوية
 .2فك ترميز مسار الفيديو
 .3فك ترميز مسار الصوت وإرسال الصوات إلى مكبرات الصوت في جهازك
يُ ح ط ِ
طدد مرم ططاز الص ططوت طريق ططة القي ططام ب ططالخطوة رقم  3مم ططا س ططبق :ف ططك ترم ططيز مس ططار الص ططوت
وتحويله إلى موجات رقمية يمكن لمكبرات الصوت عندك تحويلهططا إلى صططوت .وكمططا في مرمططازات
طل عط ِ
الفيططديو ،هنالططك حيط ٌ
طدة ُتسططتعمَ ل لتقليططل حجم البيانططات المُ َ
خزنططة في مسططار الصططوت .ولمّ ط ا ك ّنططا
نتحدث عن مرمازات الصوت الفقودة ،فسنفقد بعض المعلومات أثناء عملية »التسجيل ← الترميز
طياء مختلفططة ،لكنهططا تخططدم كلهططا
← فططك الترمططيز ← السططتماع« .تحططذف شططتى مرمططزات الصططوت أشط ً
الغرض نفسهّ :
شيء عندما تستمع إلى المسار.
ٍ
أي
أل تشعر
بضياع ِ
ِ
هنالططك مفهططومٌ في مسططارات الصططوت ليس موجططو ًد ا في مسططارات الفيططديو أل وهططو »القنططوات«
) .(channelsنحن نرسططل الصططوت إلى مكططبرات الصططوت ،صططحيح؟ حسطنًا ،مططا عططدد مكططبرات الصططوت
حاسططوب محمططول فربم ططا يك ططون عن ططدك مك ططبران :أح ططدهما على اليمين
عن ططدك؟ إذا كنت تجلس أم ططام
ٍ
والخ ططر على اليس ططار .لكن حاس ططوبي المكت ططبي يمل ططك ثلث ططة مك ططبرات :واح ططد على اليمين وآخ ططر على
اليسار وثالث على الرضية .أنظمة »الصوت المحيطي« ) (surround soundالسمعية تملك سططتة
ً
توزيعط ط ا مدرو ًس ط طا في أنحط ططاء الغرفط ططة .مهمط ططة كط ططل مكط ططبر أن يُ خ ط ط ِرج قنط ططاة
مكط ططبرات أو أكط ططثر موزعط ططة
معي نططة من التسططجيل الصططلي .الفكططرة النظريططة وراء ذاك النظططام هي َ
أنك سططتجلس في
)(channel
ّ
محاط ا بسططت قنططوات منفصططلة من الصططوت ،وسططيدرك
ًط
منتصف المسططافة الفاصططلة بين تلططك المكططبرات
مخك الصوت وستشعر كما لو أنك في منتصف الحططداث الططتي تسططمع صططوتها .لكن هططل تعمططل ً
فعل
كما شرحنا أعله؟ تقول الشركات ذوات رؤوس الموال الكبيرة أنها تعمل كما ينبغي.
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قسطم
تسططتطيع أغلبيططة مرمططازات الصطوت ذات الغططرض العططام التعامططل مططع قنططاتين من الصططوت .يُ َ
وست َ
ُ
خز ن كل القناتين في المسار الصططوتي نفسططه
الصوت أثناء التسجيل إلى قناتين يمنى ويسرى؛
ُ
رس ل محتويات كل قناة إلى مكبر الصوت الموافططق لهططا أثنططاء فططك الترمططيز .يمكن
أثناء الترميز؛
وست َ
رسطل لي مكططبر
لبعض مرمازات الصوت التعامل مع أكثر من قنططاتين ،إذ يعرفططون أي قنططاة يجب أن ُت َ
ثم سيتولى مُ ِ
شغل الصوتيات عندك المر.
طرت ل ططك س ط ً
هنال ططك الكث ططير من مرم ططازات الص ططوت ،ه ططل ذك ط ُ
أن هنال ططك الكث ططير من مرم ططازات
طابقا َ
انس ذلك! هنالك الكثير والكثططير من مرمطازات الصططوت ،لكن يهمنططا في الططويب ثلثط ٌ
طة منهططا:
الفيديو؟ َ
 MP3و  ACCو .Vorbis

اMPEG-1 Audio Layer 3 .
طوكب أتيت
 MPEG-1 Audio Layer 3معروفططة بالعاميططة على أنهططا »«MP3؛ ل أعططرف من أي كط
ٍ

إن لم تسمع من قبل عن  .MP3تبيع شركة  Walmartمشط ِطغلت موسططيقى محمولة وتسططميها »MP3
 .«playersوهي منتشرة انتشا ًرا كبيرً ا…
يمكن أن تحتططوي ملفططات  MP3على قنططاتين صططوتيتين على الكططثر ،ويمكن ترميزهططا بمختلططف
معدلت البث )أي  64 :(bitratesكيلوبت/ثانية ،أو  128كيلوبت/ثانية ،أو  192كيلططوبت/ثانيططة ،أو
أن مسططاحة
غيرها التي تتراوح قيمها من  32إلى  .320قيم معدلت البث ) (bitratesالعلى تعني َ
خطية
الملف ططات أك ططبر وج ططودة الص ططوت أدق ،لكن العلق ططة بين ج ططودة الص ططوت ومع ططدل البث ليس ططت
ّ
أن جودة الصوات المرمزة بمعدل بث  128كيلوبت /ثانية أفضل بمقططدار الضططعفين من
) ،linearأي َ
 64كيلططططططوبت/ثانيططططططة ،لكن  256كيلططططططوبت /ثانيططططططة ليس أكططططططثر جط ط ططودة بمقططططططدار الضططططططعفين من 128

كيلط ط ططوبت/ثانيط ط ططة( .تسط ط ططمح صط ط ططيغة  MP3بط ط ططالترميز ذي معط ط ططدل البث المتغط ط ططير )variable bitrate
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ٌ
طغوطة أكططثر من غيرهططا( .على سطبيل المثططال ،يمكن
طزاء من المسططار مضط
أن أجط ً
 ،encodingالذي يعني َ
ترميز السططكت بين النوتططات الموسططيقية بمعططدل بث منخفض ،ثم سططيرتفع معططدل البث عنططدما يُ عط َطزف
َ
معق ٌد على ِ
ً
أيضا ترميز  MP3بمعدل بث ثابت ،ول غرابططة أن يُ سططمى
عدة آلت موسيقية .يمكن
لحن
ٌ
ذلك بالترميز ذي معدل البث الثابت ).(constant bitrate encoding
ل يُ عط ِطرف معيططار  MP3كيفيططة الترمططيز باسططتخدام  MP3تمامً ط ا )على الططرغم من َ
أنه يُ عط ِطرف تمامً ط ا
كيفيططة فططك الترمططيز(؛ تسططتخدم مختلططف المُ ِ
طات مختلفططة ُتن ِتج نتططائج متنوعططة كثططيرًا ،لكن
رمزات آليط ٍ
ِ
مرمز حططر،
يمكن قراءتها جميعًط ا من المشط ِطغلت نفسططها .مشططروع  LAMEالمفتططوح المصططدر هططو أفضططل
ويمكن القول َ
ِ
المرمزات لجميع معدلت البث إل المنخفضة منها.
أنه أفضل
طيغة محميط ٌ
ض طعَ معيارهططا عططام  (1991هي صط ٌ
صططيغة ) MP3الططتي وُ ِ
طة بططبراءة اخططتراع ،وهططذا هططو
السبب وراء عدم إمكانية تشغيل نظام لينكس لملفططات  MP3مباشط ً
طرة )مططع بعض السططتثناءات مثططل
توزيعة  Fedoraالتي أضيف إليها دعم تشغيل ملفات  MP3في  .(2017وبشكل عام ،تططدعم جميططع
أي حاويططة فيططديو.
مشغلت الموسيقى المحمولة ملفات  ،MP3ويمكن تضمين مسارات  MP3ضططمن ّ
ويمكن أن يُ ش ِ
ططططططغل  Adobe Flashملفططططططات  MP3لوحططططططدها أو مسططططططارات  MP3الموجططططططودة ضططططططمن
حاوية .MP4

بAdvanced Audio Coding .
ً
أيض طا باسططم » «AACالططتي ِ
وض طعَ معيارهططا عططام ،1997
 Advanced Audio Codingالمعروفططة
طيغة افتراضط ً
والططتي ذاع صططيتها عنططدما اختارتهططا  Appleصط ً
طية لمتجططر  .iTunesكططانت جميططع ملفططات
 AACالطططتي تم »ش ططراؤها« من متجطططر  iTunesمشط ً
ططفرة بحقطططوق رقمي ططة مملوك ططة لش ططركة ) Appleأي
 (DRMال ططتي ك ططانت ت ططدعى FairPlay؛ أص ططبحت بعض الغني ططات متاح ط ً
طة في متج ططر  iTunesكملف ططات
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 AACغير محمية ،التي تدعوها  «iTunes Plus» Appleلن ذلك أفضل من تسططمية جميططع الشططياء
الخرى باسم » .«iTunes Minusصيغة  AACمحمية ببراءات اختراع؛ وأسططعار الططترخيص متططوفرة
على النترنت.
ُ
ص ِممَ ت  AACلتوفير صوت بجودة أعلى من  MP3بنفس معدل البث ) ،(bitrateويمكن ترميز
الصوت بأي معدل بث )صيغة  MP3محدودة بعدد ثابت من معدلت البث ،ح ّدها القصى هو 320
كيلوبت/ثانية( .يمكن لصيغة  AACترميز  48قناة صوتية كحد أقصى ،على الططرغم من عططدم وجططود
أنماط ا ) (profilesبطريقططة
ًط
عملي ا .تختلططف صططيغة  AACعن  MP3في أنهططا ُتعط ِطرف
ًط
حالة لتطططبيق ذلططك
مش ططابهة لمرم ططاز  H.264ولنفس الس ططباب .فهنال ططك »نم ططط« بس ططيط مُ ص ططمَ م لكي يُ ش ط َطغل في ال ططوقت
ً
ً
جودة
صوتا أكثر
الحقيقي على الجهزة ذات قدرة المعالجة المحدودة ،بينما توجد »أنماط« توفر
بنفس معدل البث لكن ذلك على حساب البطء في الترميز وفك الترميز.
جميطططططع منتجطططططات  Appleالحاليطططططة بمط ط ططا فيهطططططا  iPodو  AppleTVو  QuickTimeتطططططدعم بعض
»أنم ططاط« صططيغة  AACفي ملف ططات الص ططوت المنفص ططلة وفي مس ططارات الصططوت المدمج ططة في حاوي ططة
 .MP4يططدعم  Adobe Flashجميططع »أنمططاط« صططيغة  AACفي  ،MP4وكططذلك المشططغلت الحططرة مثططل
 MPlayerو  .VLCأم ططا للترم ططيز ،فمكتب ططة  FAACهي مكتب ط ٌ
طة ش ططهيرة لترم ططيز AAC؛ وهنال ططك خي ططارٌ في
وقت البناء ) (compile-timeفي برمجية  mencoderو  ffmpegلدعم ترميز .AAC

جVorbis .
ُ Vorbisتس ططمى ع ط ً
تقنيط ا ،لن »  «Oggهي
ًط
أن ه ططذا خط ططأ
طادة » ) «Ogg Vorbisعلى ال ططرغم من َ

ص ططيغة حاوي ططات ويمكن لمس ططارات ص ططوت  Vorbisأن ُت ض ططمَ ن في حاوي ططات أخ ططرى( .ص ططيغة Vorbis
ليسططت محميططة بأيّ ط ة بططراءات اخططترع ولهططذا سططتجدها مدعومط ً
طة في توزيعططات لينكس مباشط ً
طرة وفي
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جميع الجهزة المحمولة التي ُت ِ
شغل نظططام  .Rockboxيططدعم  Mozilla Firefox 3.5مسططارات صططوت
ً
أيض طا للهواتططف
 Vorbisفي حاويططة  ،Oggأو فيططديو  Oggمططع مسططار صططوتي بصططيغة  ،Vorbisويمكن
العامل ططة بنظ ططام أندروي ططد أن ُتش ط ِطغل ملف ططات  Vorbisالص ططوتية المس ططتقلة .ع ططادة م ططا ُتض ططمَ ن مس ططارات
ً
أيضط طا تض ططمينها في حاوي ططة  MP4أو MKV
 Vorbisالص ططوتية في حاوي ططة  Oggأو  ،WebMلكن يمكن
)أو بع ط ططد تطط طططبيق بعض الحي ط ططل :في حاوي ط ططة  .(AVIت ط ططدعم ص ط ططيغة  Vorbisالص ط ططوتية أي ع ط ططدد من
القنوات الصوتية.
هنالططك عططد ٌد من برمجيططات ترمططيز وفططك ترمططيز صططوت  Vorbisالمفتوحططة المصططدر ،بمططا في ذلططك
) OggConvertللترميز( ،و ) ffmpegفك ترميز( ،و ) aoTuVللترمططيز( ،و ) libvorbisلفططك الترمططيز(.
وهنالك إضافات لبرمجية  QuickTimeلنظام  Mac OS Xو  DirectShowلنظام ويندوز.

دOpus .
ً
مجان ططا ،طورته ططا مؤسس ططة Xiph.org
ص ططيغة  Opusهي ص ططيغة مفتوح ططة ومتاح ططة للس ططتخدام
بدايط ط ط ططة المط ط ط ططر ،ثم أص ط ط طططبحت معيط ط ط ططارًا من  IETFوذلط ط ط ططك عط ط ط ططام  ،2012ومن ذاك الحين انتشط ط ط ططرت
انتشا ًرا كبيرً ا.
ص ططممت ه ططذه الص ططيغة لترم ططيز الكلم البش ططري والص ططوات العام ططة في ص ططيغة وحي ططدة بكف ططاءة
ً
أيضطط ا لس ططتعمالها في التواص ططل في ال ططوقت الحقيقي؛ ويمكن اس ططتخدامها في
عالي ططة ،وهي ملئم ططة
أغلبية حاويات الفيديو الحديثة مثل  WebMأو ) Oggوحتى .(MP4
طدءا من
دعم هذه الصيغة يتوسع باستمرار ،وأغلبية المتصفحات الحديثططة تططدعمها ) Firefoxبط ً
 ،15و  Chromeمن  ،33و  Operaمن  ،20و  Edgeمن  ،14لكنها غير مدعومة في  Safariو .(IE
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 .4الصيغ التي تعمل في الويب
أن الفيططديو
ً
إن لم يؤلمططك رأسططك إلى الن فططأنت تبلي
بلء حسطنًا .يمكنططك أن تسططتنتج بسططهولة َ
ٌ
ً
سابق ا هو النسخة المختصرة من القصططة! أنططا متأكططد أنططك
موضوع معق ٌد ،وما أوردناه
)والصوت( هو
تتساءل عن ارتباط  HTML5بما سططبق .حسطنًا ،يوجططد في  HTML5عنصططرٌ اسططمه > <videoلتضططمين
مقاطع الفيديو في صفحة ويب ،ول توجد هنالك أيّ ة قيود على المرماز المستخدم لترميز الفيططديو
أو الصططططوت أو حططططتى صططططيغة الحاويططططة الططططتي يمكنططططك اسططططتخدامها لمقططططاطع الفيططططديو .يمكن لعنصر
> <videoوحيططد أن يُ شططير إلى عط ِ
طد ة ملفططات فيططديو ،وسططيختار المتصططفح أول ملططف فيططديو يسططتطيع
تشغيله .كل ما عليك فعله هو معرفة ما هي الحاويات والمرمازات التي تدعمها المتصفحات.
هذا هو حال دعم صيغ الفيديو في  HTML5في الوقت الراهن:
•

متصططفح  3.5) Mozilla Firefoxأو مططا بعططده( يططدعم فيططديو  Theoraوصططوت  Vorbisفي
حاوية  .Oggويدعم  Firefox 4صيغة .WebM

•

متص ططفح  10.5) Operaوم ططا بع ططده( ي ططدعم في ططديو  Theoraوص ططوت  Vorbisفي حاوي ططة
 .Oggيدعم  Opera 10.60صيغة .WebM

•

متصططفح  3.0) Google Chromeومططا بعططده( يططدعم فيططديو  Theoraوصططوت  Vorbisفي
حاوية  .Oggيدعم  Google Chrome 6.0صيغة .WebM

•

متص ططفح  Safariعلى نظ ططامي  Macووين ططدوز ) 3.0وم ططا بع ططده( س ططيدعم أي ش ططيء يدعم ططه
 .QuickTimeنظريً ا ،هذا يعططني َ
أن ك قططد تطلب من مسططتخدميك تثططبيت إضططافات خارجيططة
عملي ط ا لن يفع ططل ذل ططك إل القلي ططل .ل ططذلك علي ططك أن تس ططتعمل
ًط
إلى مُ ش ط ِطغل QuickTime؛ لكن
الصيغ الططتي يططدعمها  QuickTimeمباشط ً
طرة .وهططذه قائمططة طويلططة إل أنهططا ل تحتططوي ،WebM
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أو  ،Theoraأو  ،Vorbisأو حاوية  .Oggلكن  QuickTimeفيططه دعمٌ مططدمج لفيططديو H.264
)نمط  (mainوصوت  AACفي حاوية .MP4
•

الهواتف المحمولة مثل  iPhoneوالهواتف التي تعمل بنظام أندرويد تدعم فيططديو H.264
وصوت  AACفي حاوية .MP4

•

يططدعم ) Adobe Flashالصططدار  9.0.60.184ومططا بعططده( فيططديو  H.264وصطوت  AACفي
حاوية .MP4

•

ي ط ططدعم  Internet Explorerجمي ط ططع »أنم ط ططاط« في ط ططديو  H.264وص ط ططوت  AACأو  MP3في
ً
ً
َ
خارجيط ا ،الططذي ل يكططون
مرمازا
ثبتت
أيضا تشغيل فيديو  WebMإن
حاوية  .MP4ويمكنه
ً
مثب ًتططا افتراض ط ًطيا في أي إص ططدار من وين ططدوز .ل ي ططدعم  IE9المرم ططازات الخارجي ططة الخ ططرى
سي ِ
شغل ما يستطيع  QuickTimeتشغيله(.
)على عكس  ،Safariالذي ُ

•

ً
إطلقططا ،لكن جمي ططع
ل ي ططدعم متص ططفح  Internet Explorer 8عنص ططر  videoفي HTML5
ً
لحقا في
تقريبا يملكون إضافة  .Adobe Flashوسأريك
مستخدمي Internet Explorer
ً
خيار احتيططاطي هططو
هذا الفصل كيف يمكنك استخدام عنصر  videoفي  HTML5لكن مع
ٍ
استخدام .Flash
ربما من السهل تلخيص ما سبق في جدول.

الترميز/الحاوية

IE

Firefox

Safari

Chrome

Opera

iPhone

Android

Theora+Vorbis+Ogg

.

+3.5

*

+3.0

+10.5

.

+2.3

+9.0

+21

+3.2

****+3.0

+25

+3.2

+2.0

**+9.0

+4.0

*

+6.0

+10.6

.

***2.3

H.264+AAC+MP4
WebM
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سي ِ
دعم مسبق
شغل أي شيء يستطيع  QuickTimeتشغيله ،لكن  QuickTimeل يأتي مع
ٍ
* متصفح ُ Safari
إل لصيغ .H.264/AAC/MP4

ثبت المستخدم المرماز يدويً ا« ،الذي يعني
** متصفح  Internet Explorer 9سيدعم » WebMفقط إذا َ
أن مايكروسوفت لن تضيف المرماز بنفسها.
ضمنيا َ
ً

أن متصفح أندرويد  2.3يدعم  ،WebMلكن ل توجد إمكانية لفك الترميز عتاد ًيا ،وهذا
*** على الرغم من َ
يقلل من عمر البطارية.

طبق
أن  Google Chromeسيسقط الدعم عن  H.264قري ًبا ،وقد تم تبرير ذاك القرار؛ لكنه لم يُ َ
ِن َ
**** قد أعل َ
إلى الن.

هط ططذا هط ططو مسط ططار عملط ططك إذا كنت تريط ططد توفط ططير مقطط ططع الفيط ططديو بط ططأكبر قط ططدر من التوافقيط ططة بين
المتصفحات:
ً
ِ
نسخة تستعمل .(VP9 + Vorbis ) WebM
أنشئ
.1
أنش طئ نسط ً
ِ
طخة أخططرى تسططتعمل فيططديو  H.264بنمط  baselineمططع صططوت  AACبنمططط low
.2
 complexityفي حاوية .MP4
ملفي الفيديو السابقين إلى عنصر > <videoوحيد ،واتططرك مجط ً
 .3اربط َ
طال لسططتعمال مشط ِطغل
يعتمد على تقنية  Flashإن لم يدعم المتصفح العنصر .video

 .5مشاكل الترخيص مع فيديو H.264

ُ
أن
أن هنالك تكلفة لترميز مقاطع الفيديو مرتين .حسنًا ،ل أقصد َ
قبل أن نكمل ،علي أن أشير َ

علي ططك ً
فعل ترميزه ططا م ططرتين ،وه ططذا يع ططني اس ططتهلك أك ططبر لل ططوقت ولطاق ططة المعالج ططة فيم ططا ل ططو كنت
ً
ِ
مرة واحدة .لكن هنالك تكلفة حقيقة مرتبطة بفيديو  :H.264تكلفة الترخيص.
سترمزها
طرحت  H.264أول مططرة ،ومط ُ
ُ
أن ذاك الترمططيز خاضططعٌ
هل تتذكر عندما شط
طررت مططرورًا سططريعً ا على َ
أن مططا سططبق مهم ،ولكن
تبين َ
لبراءات اختراع ويمكن أخذ ترخيص بالستخدام من MPEG LA؟ قد ّ
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لتفهم لماذا ،سأحيلك إلى مقتطف من مقالة »:«The H.264 Licensing Labyrinth
ُت ِ
قسم  MPEG LAرخصة  H.264إلى رخصتين فرعيتين :واحدة لمصنعي برمجيات
الترميز وفك الترميز ،وأخرى لموزعي المحتوى[…] .
قسط طم ب ططدورها إلى أربع ططة تص ططنيفات
الرخص ططة الفرعي ططة المتعلق ططة بتوزي ططع المحت ططوى ُت َ
أساسية ،اثنططان منهططا )الشططتراك ]  ،[subscriptionو » «title-by-titleأي لكططل مقطططع
ً
مباشرة لقاء خدمة بث
على حدة( مرتبطان فيما إذا كان المستخدم النهائي سيدفع
الفيططديو ،واثنططان منهططا ) البث » المجططاني« للتلفططاز وللنططترنت( مرتبطططان بططالربح القططادم
من مصادر أخرى بخلف المشاهد.
تكلفة الرخصة للبث »المجاني« للتلفططاز مبنيط ٌ
طة على خيططارَ ي دفططع .أول خيططار هططو دفططع
رمز  ،AVCالذي يعني تسليم مُ ِ
مبلغ  $2500لكل مُ ِ
رمز  AVCواحططد فقططط »مُ سططتخ َدم
ً
نيابة عن المُ َ
رخص له لبث فيديو  AVCللمستخدم النهائي« ،الططذي سططيفك
من قبل أو
الترمططيز ويشططاهد الفيططديو .إذا كنت تتسططاءل فيمططا إذا كططانت التكلفططة مضططاعفة هنططا،
ِ
المرمز ،وسططيدفع الطططرف الططذي
فططالجواب هططو نعمُ :دفِ عَ ت أجططرة الرخصططة من مُ صط ِطنع
سيبث الفيديو أحد خيارَ ي الدفع.
الخيططار الثططاني للططترخيص هططو دفططع اشططتراك سططنوي للبث […] .وأجططرة البث السططنوي
قسمة إلى شرائح تختلف حسب عدد المشاهدين:
مُ َ
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  $2500في ك ططل س ططنة لك ططل س ططوق من أس ططواق البث )  (broadcast marketsلع ططددالسر التي تشاهد البث بين 499,999–100,000
  $5000في كططل سططنة لكططل سططوق من أسططواق البث ) (broadcast marketsلعططددالسر التي تشاهد البث بين 999,999–500,000
  $10,000في كل سنة لكططل سطوق من أسطواق البث )  (broadcast marketsلعططددالسر التي تشاهد البث الكبر من 1,000,000
ّ
تحف البث »المجاني« للتلفططاز ،لمططاذا يجب
]…[ بعد استعراض جميع المشاكل التي
طرت سط ً
شخص ل يبث الفيديو؟ كما ذكط ُ
ٌ
طابقا ،تكلفططة الشططتراك تنطبططق على
أن يهتم بها
أي عمليططة توص ططيل للمحتططوى ،لكن تعري ططف البث »المج ططاني« للتلف ططاز يعططني أك ططثر من
ّ
البث عبر الهوائيات )  .(over-the-airأضافت  MPEG LAأجورَ اشططتراكٍ لبث الفيططديو
عططبر النططترنت الططتي لن يططدفع المسططتخدم النهططائي أيّططة تكططاليف لمشططاهدة المقطططع ،أي
طواء كططان عططبر الهوائيططات أو خدمططة »الكيبططل« أو
عام لفيططديو سط ً
أي ٍ
بث ٍ
بصيغةٍ أخرىّ :
القمار الصطناعية أو عبر النترنت… سيخضع إلى أجور الشتراك.
لكن  MPEG-LAأعلنططوا َ
أن
أنهم لن يأخططذوا أجططورًا على البث عططبر النططترنت ،لكن هططذا ل يعططني َ
مرمططاز  H.264مجططاني السططتخدام لجميططع المسططتخدمين؛ وبشططكل خططاص برمجيططات الترمططيز )كططالتي
ُتعالِج الفيططديو المرفططوع على موقطع  (YouTubeوبرمجيططات فططك الترمططيز )مثططل البرمجيططة الموجططودة
في متصفح  (Microsoft Internet Explorer 9التي ما زالت تخضع لجور الترخيص.
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 .6ترميز الفيديو باستخدام Miro Video Converter

ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
كثطططيرة للترمطططيز تطططؤثر على جطططودة
خيطططارات
عديطططدة لترمطططيز الفيطططديو ،وهنالطططك
أدوات
هنالطططك

متعلق بترميز الفيديو فعليك بهذا القسم.
شيء
ٍ
الفيديو؛ فإن لم تكن تريد فهم كل
ٍ
طوح المصططدر مُ ط َ
طامج مفتط ُ
رخص برخصططة  GPLلترمططيز الفيططديو
 Miro Video Converterهططو برنط ٌ
بعط ِ
طدة صططيغ ،يمكنططك تنزيلططه لنظططامَ ي  Mac OS Xأو وينططدوز .وهططو يططدعم التحويططل إلى جميططع الصططيغ
ً
سابق ا في هذا الفصل ،لكنه ل يوفر خيارات سوى اختيار ملف الفيديو والصططيغة الططتي
التي ذكرناها
سيحوَ ل إليها .يمكنه نظريً ا قبططول أي صططيغة من صططيغ الفيططديو كملططف مصططدري ،بمططا في ذلططك فيططديو
 DVالذي ُتن ِت جه كاميرات الفيديو الرقميططة من فئططة المسططتهلكين .يُ ن ِتج البرنططامج مقططاطع فيططديو ذات
طارات كث ططيرة ،فليس عن ططدك ح ططل س ططوى تغي ططير
ٍ
ج ططودة مقبول ططة؛ ولن ه ططذا البرن ططامج ل ي ططوفر ل ططك خي ط
البرنامج إن لم تعجبك مقاطع الفيديو الناتجة من البرنامج.
عليك ً
أول تشغيل برنامج :Miro Video Converter
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الشكل  :17واجهة برنامج  Miro Video Converterالرئيسية

انقر فوق » «Choose fileواختر ملف الفيديو المصدري الذي تريد ترميزه.

الشكل  :18اختيار مقطع فيديو
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اضغط فوق القائمة المنسدلة »  «Pick a Device or Video Formatالتي فيها قائمة بمختلف
الجهزة والصيغ .لكننا مهتمين بصيغتين منها:
 «WebM» .1هو فيديو ) WebMأي فيديو  VP8وصوت  Vorbisفي حاوية .(WebM

 «iPhone 5» .2ه ط ططو في ط ططديو  H.264ذو النم ط ططط  Baselineوص ط ططوت  AACذو النم ط ططط low-
 complexityفي حاوية .MP4
اختر ً
أول »:«WebM

الشكل  :19اختيار صيغة WebM

اض طططغط فط ططوق زر » «Convertوسط ططيبدأ برنط ططامج  Miro Video Converterبترمط ططيز الفيط ططديو
ً
سيسمى الملططف النططاتج باسططم  SOURCEFILE.webmوسط ُطي َ
حفظ في مجلططد الفيططديو في نظططام
مباشرةُ .
التشططططططغيل )وهططططططو في المسططططططار \ C:\\Users\USERNAME\Videos\Miro Video Converterفي
نظام ويندوز(.
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في النهاي ط ططة ،عليططططك ترمططططيز المقط ط ططع بمرم ط ططاز  H.264المتوافططططق مططططع  iPhoneوذل ط ططك باختي ط ططار
» «iPhone 5من قائمة الجهزة والصيغ.

الشكل  :20اختر  iPhone 5وليس iPhone 4

سيسططططططططططططططططمَ ى النططططططططططططططططاتج باسططططططططططططططططم
اضططططططططططططططططغط على زر » «Convertالسططططططططططططططططحري وانتظططططططططططططططططرُ ،
وسي َ
حفظ في مجلد الفيديو في نظام التشغيل.
SOURCENAME.iphone5.mp4
ُ
يجب أن يكون لديك َ
ملف ي ملفططات فيططديو بجططانب ملفططك الصططلي؛ إن أعجبتططك جططودة الفيططديو
ِ
تجمعها مططع بعضططها في عنصططر > <videoوحيططد
فانتقل إلى القسم »وأخي ًرا :الشيفرات« لترى كيف
الططذي يعمططل في جميططع المتصططفحات .أمططا إذا كنت تريططد ّ
تعلم المزيططد حططول الدوات الخططرى للترمططيز،
فأكمل القراءة.

181

|

▲

الفيديو

نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5

 .7ترميز فيديو  H.264باستخدام HandBrake
ملحظططة :سأسططتخدم المصطططلح »فيططديو  «H.264في هططذا القسططم اختصططارًا للعبططارة »فيططديو
 H.264بنمط ططط  Baselineمط ططع صط ططوت  AACبنمط ططط  low-complexityفي حاويط ططة  ،«MPEG-4وهط ططذه
تجميع طططة من المرمط ططازات+حاويط ططة الط ططتي تعمط ططل دون إضط ططافات في  ،Safariو  ،Adobe Flashوفي
هواتف  ،iPhoneوالهواتف العاملة بنظام أندرويد.
إذا غضضططنا النظططر عن المشططاكل في الططترخيص فططإن أسططهل طريقططة لترمططيز فيططديو  H.264هي
استخدام  HandBrake .HandBrakeهو برمجية مفتوحة المصططدر مرخصططة برخصططة  GPLلترمططيز
فيديو  ) H.264كانت تستطيع ترميز صطيغ فيططديو أخططرى فيمططا سططبق ،لكن المططورين أسططقطوا الططدعم
عن الصطططططيغ الخطططططرى لتركطططططيز جهطططططودهم على صطططططيغة  .(H.264تتطط ططوفر ملفطططططات تنفيذيطططططة لوينطططططدوز
و  Mac OS Xوتوزيعات لينكس الحديثة.
يط ططأتي برنط ططامج  HandBrakeبنسط ططختين :رسط ططومية ،وسط طططرية )أي تعمط ططل من سط طططر الوامط ططر(.
سأش ط ططرح ل ط ططك الواجه ط ططة الرس ط ططومية ً
أول  ،ثم س ط ططأريك كي ط ططف يمكن تحوي ط ططل الع ط ططدادات إلى نس ط ططخة
سطر الوامر.
شططيء سططتفعله بع ططد أن تبططدأ برن ططامج  HandBrakeهططو اختيططار مل ططف الفي ططديو المص ططدري.
ٍ
أول
اضططغط على زر » «Sourceثم » «Video Fileلكي تختططار ً
ملفططا .يمكن أن يقبططل  HandBrakeنظريًططا
أي صيغة من صيغ الفيديو ،بما في ذلك فيديو  DVالذي ُتن ِت جططه كططاميرات الفيططديو الرقميططة القديمططة
من فئة المستهلكين.
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الشكل  :21اختر ملف الفيديو الذي تريد ترميزه

هنالك قائمة بأنمططاط الضططبط المسططبق )  (presetsعلى الجططانب اليمن من البرنططامج ،اخططتر منهططا
نمط » «iPhone & iPod Touchالذي سيضبط أغلبية الخيارات التي ستحتاج لها.
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الشكل  :22اختر نمط iPhone

أحد الخيارات المهمة المُ َ
عطلة افتراضية هطو الخيططار »  ،«Web optimizedتفعيططل هططذا الخيططار
سططيؤدي إلى إعططادة تططرتيب بعض البيانططات الوصططفية داخططل الفيططديو المُ رمَ ز لكي تسططتطيع مشططاهدة
بداية الفيديو أثناء تنزيل البططاقي في الخلفيططة .أنصططحك –وبشططدة– أن ُت ِ
فعل هططذا الخيططار دومًط ا ،إذ ل
يؤثر على جودة أو حجم الملف الناتج ،لذا لن يكون هنالك أي سبب لعدم تفعيله.
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الشكل ِ :23
فعل الخيار » «Web optimizedدومً ا

يمكنك أن تضبط العرض والرتفاع القصى لمقطع الفيديو المُ رمَ ز في لسان ».«Picture
يمكنك أن تضبط أربعة خيارات مهمة في لسان »:«Video
•

أن قيمة هذا الخيار هي »)«H.264 (x264
» :«Video Codecتأكد َ

•

فسيش ِ
طططططغل  HandBrakeمُ ِ
رم َز الفيطططططديو
» :«2-Pass Encodingإذا فعَ لت هطططططذا الخيطططططار،
ُ
ِ
طططيحلل الفيطططديو في أول مطططرة فقطططط باح ًثطططا عن أشطططياء مثطططل تركيبطططات اللطططوان،
مطططرتين؛ س
والحركططة ،ومكططان انتهططاء المشططاهد .وفي المططرة الثانيططة سط ُطي ِ
فعليط ا مسططتخدمً ا
رمز الفيططديو
ً
المعلومات التي جمعها أول مرة .وكما توقعت ،سيستغرق ذلك ضعف المدة الزمنية ،لكنططه
يططؤدي إلى دقططة أفضططل دون زيططادة في مسططاحة الملططف التخزينيططةُ .أ ِ
فعل هططذا الخيططار دومً ط ا
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عند ترميز  .H.264وعليك فعل ذلك مططا لم تكن ِ
ترمز مقططاطع الفيططديو  24سططاعة في اليططوم
على مدار السبوع.
•

» :«Turbo First Passبعططد أن ُت ِ
فعل » «2-Pass Encodingفيمكنططك توفططير بعض الططوقت
نج ز في أول مططرور على
بتفعيل الخيار »«Turbo First Pass؛ الططذي يقلططل حجم العمططل المُ َ ط
الفيديو )أي مرحلططة تحليططل المقطططع( ،في حين َ
أن ه يقلططل الجططودة بشططكل بسططيط جط ًداُ .أ ِ
فعل
ً
ً
ً
معطل.
مهمة ج ًدا لك ،فعليك إبقاؤه
عادة ،لكن إن كانت جودة الفيديو
هذا الخيار

•

» :«Qualityهنالك ِ
عد ة طرق لتحديد »جودة« مقاطع الفيديو :يمكنك تحديططد المسططاحة
أن
التخزينيطططة ال ططتي تتوقعه ططا للمل ططف الن ططاتج ،وس ططيحاول  HandBrakeجاهط ط ًدا أن يض ططمن َ
الملط ططف الن طططاتج ليس أكط ططبر من المسططططاحة المُ ح ط ط َددة .أو يمكنططططك أن ُتحط ط ِ
طدد معططططدل »البث«
) (bitrateالوسطي ،الذي هو عدد البتات اللزمة لتخزين ثانية واحططدة من الفيططديو )ولقططد
سططمي معططدل البث » الوسطططي« لن بعض الثططواني تحتططاج إلى بتططات أكططثر من غيرهططا( .أو
ً
ً
يمكنك أن ُت ِ
مقياس من  0إلى  .%100كلما ازدادت النسبة سططتزداد
ثابتة على
جودة
حدد
ٍ
الجودة لكن الملفططات ستسططتهلك مسططاحة تخزينيططة أكططبر .ل يمكن أن أعطيططك جوا ًبططا واحط ًدا
عن ضبط الجودة الذي عليك استخدامه.
عتبططر مرتفعً ط ا
لقططد اخططترت في هططذا المثططال معططدل بث وسطططي هططو  600كيلططوبت/ثانيططة ،الططذي يُ َ

ً
أيضط ا ترمططيز مططع المططرور مططرتين ،وأن يكططون أول مططرور
بالنسبة إلى فيديو بأبعاد  ،320x240واخترت
»سريعً ا« ).(turbo
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الشكل  :24خيارات جودة الفيديو

ل يفترض عليططك تعططديل أي شططيء في لسططان »«Audio؛ أمططا لطو كططان لمقطططع الفيططديو المصططدري
أي المسارات تريدها في الفيديو الناتج .إذا كططان محتططوى
أكثر من مسار صوتي ،فربما تريد اختيار ّ
شخص يتحدث )على النقيض من الموسيقى أو الصوات العامة( ،فيمكنك
ٍ
الفيديو في مجمله عن
تخفيض معططدل البث للصططوت إلى  96كيلططوبت /ثانيططة أو مططا شططابهه .فيمططا عططدا الحططالتين السططابقتين،
ً
جيدة عمومً ا.
تكون القيم الفتراضية المأخوذة من نمط »«iPhone
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الشكل  :25خيارات جودة الصوت

اضغط الن على زر » «Browseواختر مجل ًد ا واسم ملف لتحفظ فيه مقطع الفيديو الناتج.
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الشكل  :26اختر اسم الملف الناتج

في النهاية اضغط على » «Start Encodeلبدء ترميز الفيديو.
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الشكل  :27بدء عملية ترميز الفيديو

سيعرض  HandBrakeبعض الحصائيات عن تقدم عملية ترميز مقطع الفيديو.

عدة مقاطع إلى  H.264عبر HandBrake
 .8ترميز ِ
ملحظ ططة :كم ططا في القس ططم الس ططابق ،سأس ططتخدم المص طططلح »في ططديو  «H.264في ه ططذا القس ططم
اختصط ططا ًرا للعبط ططارة »فيط ططديو  H.264بنمط ططط  Baselineمطططع صط ططوت  AACبنمط ططط  low-complexityفي
حاويططة  ، «MPEG-4وه ططذه تجميع ططة من المرم ططازات +حاويططة الططتي تعم ططل دون إضططافات في ،Safari
و  ،Adobe Flashوفي هواتف  ،iPhoneوالهواتف العاملة بنظام أندرويد.
ي ططأتي  HandBrakeبنس ططخةٍ س طططريةٍ )أي تعم ططل من س طططر الوام ططر( ،نس ططخة س طططر الوام ططر من
ً
هائل من الخيارات )اكتب  HandBrakeCLI --helpلتقططرأ المزيططد عنهططا(،
 HandBrakeتوفر عد ًدا
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ِ
سأركز على بعضها:
لكنني
•

" :--preset "Xحيث » «Xهط ططو اسط ططم نمط ططط ) (presetمن أنمط ططاط ضط ططبط .HandBrake

خصط طص لل ططويب ه ططو " iPhone & iPod
النم ططط ال ططذي تري ططد اس ططتخدامه لفي ططديو  H.264المُ َ
 ،"Touchومن المهم أن تضع السم بأكمله ضمن علمتَي اقتباس.
•

 :--width Wحيث » «Wهططو عططرض الفيططديو الططذي تريططد ترمططيزه ،وسط ُطي ِ
عدل HandBrake
تلقائيا ُليحافِ ظ على تناسب أبعاد المقطع الصلي.
الرتفاع
ً

•

قاسا بواحدة الكيلوبت/ثانية(.
 :--vb Qحيث » «Qهو مع َدل البث الوسطي )مُ ً

•

 :--two-passتفعيل المرور مرتين ) (2-passأثناء الترميز.

•

 :--turboتسريع المرور الول عند تفعيل ميزة المرور مرتين أثناء الترميز.

•

 :--input Fحيث » «Fهو مسار ملف الفيديو المصدري.

•

 :--output Eحيث » «Eهو مسار ملف الفيديو الناتج.
ٌ
مثال عن كيفيططة اسططتدعاء  HandBrakeمن سطططر الوامططر ،مططع اسططتخدام خيططارات ُتطططا ِبق
هذا

ً
سابقا.
العدادات التي اخترناها في الواجهة الرسومية
"you@localhost$ HandBrakeCLI --preset "iPhone & iPod Touch
--width 320
--vb 600
--two-pass
--turbo
--input pr6.dv
--output pr6.mp4

شرح المر السططابق من العلى إلى السططفل :تشططغيل  HandBrakeمططع نمططط »iPhone & iPod
 ،«Touchوإعطططططططططططططادة تحجيم المقطططططططططططططع إلى  ،320x240وضططططططططططططبط معططططططططططططدل البث الوسططططططططططططططي إلى
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 وقططراءة الملططف المصططدري، وتفعيططل خيططار المططرور مططرتين مططع تسططريع أول مططرور، ثانيططة/ كيلططوبت600
.pr6.mp4  وترميزه وإخراج الملف النهائي إلىpr6.dv

FFMPEG  باستخدامWebM  ترميز فيديو.9

ِ . ومططا بعططدهffmpeg 0.6 طامل في
ً  دعمً ط ا كطWebM ُدعِ مَ ت صططيغة
 في سطططرffmpeg نفذ المططر

َ الوامر دون وسائط وتحقق
:VP9 مبني مع دعم مرماز
أنه
ٌ
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 --disablestripping --disable-decoder=libopenjpeg --disable-decoder=lib
schroedinger --enable-avresample --enable-avisynth --enablegnutls --enable-ladspa --enable-libass -enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enablelibcdio --enable-libflite --enable-libf
ontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enablelibgme --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 --enablelibvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpa
ck --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxvid --enablelibzvbi --enable-openal --enable-open
gl --enable-x11grab --enable-libdc1394 --enable-libiec61883
--enable-libzmq --enable-frei0r --enable
-libx264 --enable-libopencv

«--enable-libvpx» « و--enable-libvorbis» إن لم تشط ططاهد الكلمط ططتين السط ططحريتين
َ  )إذا َبنWebM  المثبت لديكffmpeg فل يدعم إصدار
 فتحقق إذا، من المصدر بنفسكffmpeg َيت
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كانت لديك نسختين منه .ل بأس في ذلك ،فلن يتعارضططا مططع بعضططهما ،لكن عليططك اسططتخدام المسططار
الكامل لنسخة  ffmpegالتي تدعم مرماز .(VP9
سأسططتخدم مططيزة المططرور مططرتين ،سيمسططح ) (scanالمططرور الول ملططف الططدخل )(-i pr6.dv
ُ
وسأ ِ
حدد مرماز الفيديو باستخدام الخيططار  ،-c:vتجاهططل
وسيكتب بعض الحصائيات إلى السجل،
أن ملف الخرج فارغ ):(Output file is empty, nothing was encoded
الرسالة التي ستخبرك َ
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

غالبيططة خيططارات المططر  ffmpegالسططابق ليس لهططا علقططة بمرمططاز  VP9أو صططيغة  .WebMتططدعم
مكتبة  libvpxعد ًدا من الخيارات الخاصة بمرمططاز  VP9الططتي يمكنططك تمريرهططا إلى  ،ffmpegلكنططني
لم أفعل ذلك في المر السابق.
وعنططد المططرور مط ً
طرة أخططرى على الملططف ،فسططيقرأ  ffmpegالحصططائيات الططتي كتبهططا أثنططاء المططرور
الول وسيبدأ بترميز الفيديو والصوت ،ثم سيكتب ملف ..webm
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-vp9يُ ِ
حدد أننا نريد ترميز المقطع بمرماز .VP9

•

 :-b:v 600Kتحديططد معططدل البث ) ،(bitrateفططإذا أردت ترمططيز مقطططع فيططديو بمعططدل بث
 600كيلوبت/ثانية ،فعليك وضع الحرف  Kبعد الرقم .600
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•

 :-s 320x240تحديد أبعاد الفيديو الناتج ،العرض ثم الرتفاع.

•

 :-c:a libvorbisتحديد أننا نريد ترميز الصوت بمرماز  .Vorbisيمكنك هنا استخدام
مرماز  Opusباستخدام مكتبة .libopus

وأخيرا ،الشيفرات
.10
ً

أن هذا الكتاب عن  ،HTMLلذا أين الشيفرات؟
حسنًا ،يُ فترَ ض َ

تمنحك  HTML5طريقططتين لتضططمين الفيططديو في صطفحة الطويب ،وكل الطريقططتين تسططتخدمان
العنصر > .<videoإذا كان لديك ملف فيديو وحيد ،فيمكنك ببسططاطة إضططافة رابططط لططه في خاصططية
ٌ
شبيه ج ًدا بطريقة إدراج صورة بالوسم >".<img src="...
 ،srcوهذا
><video src="pr6.webm"></video

تقنيا ،هذا كل مططا تحتططاج لططه؛ ولكن كمططا في عنصططر > <imgعليططك دومًط ا أن تضططيف الخاصططيتين
ً
 widthو  heightفي وسوم > .<videoيمكن أن تكططون الخاصططيتان  widthو  heightمطططابقتين
لع ططرض وارتف ططاع الفي ططديو ال ططذي رمَ َ
زت ططه .ل تقل ططق إن ك ططان أح ططد بُعط ط َد ي الفي ططديو أص ططغر من القيم ططتين
المُ حططططططططططط َد دتين ،لن المتصطططططططططططفح سيضطططططططططططع الفيطططططططططططديو في منتصطططططططططططف المربطططططططططططع النطططططططططططاتج عن وسم
> ،<videoولهذا لن يتشوه المقطع.
><video src="pr6.webm" width="320" height="240"></video

ظهط ر الوسططم > <videoأي نططوع من عناصططر التحكم بالتشططغيل ،يمكنططك إنشططاء
افتراضط ًطيا ،لن يُ ِ
عناص ططر التحكم الخاص ططة ب ططك باس ططتخدام  HTMLو  CSSو JavaScript؛ فالعنص ططر > <videoيمل ططك
دوال مثطططططل )( playو )( pauseويمكن القطططططراءة والكتابطططططة إلى خاصطططططيات مثطططططل ،currentTime
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وهنالطططك أي ً
ضططط ا خاص ططيات أخ ططرى يمكن القطططراءة منه ططا والكتاب ططة عليهطططا مثطططل  volumeو muted؛ لطططذا
تستطيع أن تبني واجهة عناصر التحكم كيفما تشاء.
ظه ر عناصططر
إن لم ترغب ببناء واجهة عناصر التحكم يدويً ا ،فيمكنك أن تخططبر المتصططفح أن يُ ِط
التحكم المدمجة فيه؛ وذلك بتضمين الخاصية  controlsفي وسم >.<video
"<video src="pr6.webm" width="320" height="240
>controls></video

هنالططططططك خاصططططططيتان اختياريتططططططان إضططططططافيتان أريططططططد أن أذكرهمططططططا قبططططططل الكمططططططالpreload :
و autoplay؛ دع ططني أش ططرح ل ططك فائ ططدتهماُ .تخب ططر الخاص ط ُ
طفح َ
أنك تري ططد الب ططدء
طية  preloadالمتص ط َ
ِ
بتنزيططل ملططف الفيططديو في أقططرب فرصططة بعططد انتهططاء تحميططل الصططفحة ،وهططذا شط ٌ
طيء منطقي إذا كططان
ثانوي ط ا ولن
ًط
الغ ططرض من الص ططفحة ه ططو مش ططاهدة مقط ططع الفي ططديو؛ لكن في المقاب ططل ،إذا ك ططان المقط ططع
يش ططاهده إل القل ططة ،فيمكنطططك أن تضطططبط الخاص ططية  preloadإلى  noneكي تخ ططبر المتصطططفح ب ططذلك
لتقليل استهلك التراسل الشبكي.
مثال عن مقطع فيديو يبدأ بالتنزيل )لكنه لن يُ َ
ٌ
شغل( بعد انتهاء تنزيل الصفحة:
هذا
><video src="pr6.webm" width="320" height="240" preload></video

ٌ
مثال عن مقطع فيديو لن يبدأ بالتنزيل عند انتهاء تحميل الصفحة:
هذا
"<video src="pr6.webm" width="320" height="240
>preload="none"></video

وظيفطططة الخاصطططية  autoplayواض ٌ
طططحة من اسطططمها :تخطططبر المتصطططفح َ
أنك تحبِ ذ تنزيطططل ملطططف
وقت
ٍ
تلقائيط ا في أقططرب
الفيططديو بعططد انتهططاء تحميططل الصططفحة ،وتططرغب في أن يبططدأ تشططغيل المقطططع
ً
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ممكن .بعض الشططخاص يحبططون هططذا المططر ،وبعضططهم يكرهونططه؛ لكن دعططني أشططرح لمططاذا من المهم
وج ططود ه ططذه الخاص ططية في  .HTML5بعض الش ططخاص يري ططدون ب ططدء تشطططغيل مق ططاطع الفي ططديو في
طة معياريط ً
تلقائيا حططتى لططو كططان ذلططك سط ُطيزعِ ج زوار مططوقعهم .إن لم ُتعط ِطرف  HTML5طريقط ً
طة
صفحاتهم
ً
لبدء تشغيل مقاطع الفيديو فسيلجأ المطورون إلى اسططتخدام  JavaScriptلفعططل ذلططك )على سططبيل
المثال ،عبر استدعاء الدالة )( playأثناء الحدث (window.onload؛ وهططذا يُ صط ِطعب مهمططة تعطيططل
هذه الخاصية على الزوار ،إذ يمكن استخدام إضافة إلى المتصططفح )أو كتابططة واحططدة إن لططزم المططر(
مهمتها هي تجاهل خاصية  ،autoplayمما يُ ِ
عطل تشغيل الفيديو التلقائي.
ه ططذا مث ط ٌ
طال عن مقط ططع في ططديو س ططيبدأ تنزيل ططه وتش ططغيله في أق ططرب فرص ططة ممكن ططة بع ططد انته ططاء
تحميل الصفحة:
"<video src="pr6.webm" width="320" height="240
>autoplay></video

ه ططذا ه ططو س ططكربت  Greasemonkeyال ططذي تس ططتطيع تثبيت ططه على متص ططفحك ليمن ططع التش ططغيل
التلقط ططائي لفيط ططديو HTML5؛ إذ يسط ططتخدم خاصط ططية  autoplayفي كط ططائن ) DOMالمكافئط ططة لخاصط ططية
 autoplayفي شيفرة  (HTMLلتعطيل 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
}

ملفي فيديو ً
ً
أن لدينا َ
َ
بدل
قليل… إذا
تمهل
كنت تتابع معي منذ بداية هذا الفصل ،فأنت تعلم َ
من واح ططد ،فهنالططك مل ططف  .mp4ال ططذي أنش ططأته باسططتخدام  ،HandBrakeوهنال ططك مل ططف  .webmالططذي
أنشط ططأته ع طططبر  .ffmpegتط ططوفر  HTML5طريقط ط ً
طة لضط ططافة روابط ططط لجميط ططع الملفط ططات السط ططابقة :العنصر
> .<sourceيمكن أن يحتططططوي كططططل عنصططططر > <videoعلى أكططططثر من عنصططططر ><source؛ وسططططيقرأ
وسي ِ
َ
شغل أول مقطع يستطيع تشغيله.
قائمة عناصر  sourceبالترتيب
المتصفح
ُ
ُ
ً
طع يس ططتطيع تش ططغيله؟ حسط طنًا ،أس ططوأ
وه ططذا يط ططرح س ططؤال آخ ططر :كي ططف يعلم المتص ططفح َ
أي مقط ط ٍ
الحتمالت هي تحميل كل مقطع من تلك المقاطع ومحاولة تشغيله؛ وهذا إهدارٌ لتراسل البيانططات.
تسططتطيع أن ُتسط ِطه ل المططر على المتصططفح ) وتططوفر قططدرًا ل بططأس بططه من تراسططل البيانططات( إذا أخط َ
طبرت
معلومات عن كل مقطع ،وذلك باستخدام الخاصية  typeفي عنصر >.<source
ٍ
المتصفح
><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

قسطططم الشط ططيفرة السطططابقة ليسطططهل فهمهط ططا .يُ حط ط ِ
ل ُن ِ
طدد العنصطططر > <videoعط ططرض وارتفطططاع مقطط ططع
الفي ططديو ،لكن ططه ل يُ ح ط ِ
رابطط ا لمل ططف الفي ططديو؛ أم ططا داخ ططل عنص ططر > <videoفهنال ططك ثلث ططة عناصر
ًط
طدد
> ،<sourceكل عنصر > <sourceيُ شير إلى ملف فيديو وحيد )باستخدام خاصية  ،(srcويُ عطي
ً
أيضا حول صيغة الفيديو )في خاصية .(type
معلومات
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طدة ،وهططذا صططحيح! فهي مجموعط ٌ
تبططدو خاصططية  typeمعقط ً
طة من ثلثططة أقسططام من المعلومططات:
ص ططيغة الحاوية ،ومرمطططاز الفيطططديو ،ومرمطططاز الصطططوت .لنبطططدأ من السطططفل إلى العلى :تكطططون صطططيغة
الحاوية لملفططات  .webmهي  WebMالمُ َ
بكلم تقططني ،هططذا هطو نططوع
مثلططة هنططا بالعبططارة ) video/webm
ٍ
أن خاصططية
طبين َ
 MIMEلملفططات  ،(WebMومرمططاز الفيططديو هططو  ،VP9ومرمططاز الصططوت هططو  .Vorbisتط ّ
ً
ٌ
قليل  ،لن القيمة نفسها تتضمن علمات اقتباس ،وهذا يعططني
مشوه
 typeبسيطة ،عدا كون شكلها
أن عليك استخدام نوع آخر من علمات القتباس لحاطة القيمة كلها.
َ
<source src="pr6.webm" type='video/webm; codecs="vp9,
>'"vorbis

أن برنامج ِ Miro Video Converter
يرمز فيديو  WebMبمرماز  VP8وليس  ،VP9لذا
ملحظة :ل أدري إن انتبهت َ

كنت تسط طططتعمله للتحوي ط ططل )ولم تس ط ططتعمل برمجي ط ططة  (FFMPEGفعليطط ططك وض ط ططع  vp8ب ط ط ً
َ
طدل من  vp9في المثل ط ططة
إن
المذكورة هنا.

أما فيديو  H.264فهو أكثر تعقيط ًدا؛ هططل تططذكر مططا قلتططه عنططد شططرح فيططديو  H.264وصطوت AAC
أنها تأتي بأنماط ) (profilesمختلفة؟ لقد رمَ زنا الفيديو بنمط » «baselineوالصوت بنم ططط »low-
ٌ
طططططططططودة في
 «complexityثم وضطططططططططعناهما في حاويطططططططططة  .MPEG-4كطططططططططل هطططططططططذه المعلومطططططططططات موج
خاصية .type
<source src="pr6.mp4" type='video/mp4; codecs="avc1.42E01E,
>'"mp4a.40.2

أن المتصططفح سططيتحقق
الفائططدة الططتي نجنيهططا من وراء مشططقة تحديططد نططوع مقطططع الفيططديو هي َ
من خاصططية ً type
معين؛ وإن قططرر المتصططفح َ
أنه ل
أول لططيرى إن كططان بإمكانططه تشططغيل ملططف فيططديو
ّ
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ِ
طزء منط ططه؛ وبهط ططذا لن تسط ططتهلك تراسط ططل
أي جط ط ٍ
يسط ططتطيع تشط ططغيل فيط ططديو
ّ
معين ،فلن يط ططنزل الملط ططف ،ول َ
بشكل أسرع.
البيانات ،وسيشاهد زوار موقعك الفيديو الذي يريدونه
ٍ
إذا كنت تتبططع التعليمططات الططواردة سط ً
طابق ا في هططذا الفصططل لترمططيز مقططاطع الفيططديو ،فيمكنططك أن
تنسخ وتلصق قيم خاصية  typeمن المثال السابق ،وإل فعليك أن تكتبها يدويً ا بنفسك.
ا .أنواع  MIMEتكشف عن وجهها القبيح
هنالططك قطططعٌ كثط ٌ
طيرة لحجيططة تشططغيل الفيططديو على الططويب ،ولقططد تططرددت كثططي ًرا في طططرح هططذا
لن الضبط الخطأ لخادوم الططويب سططيؤدي إلى مشططاكل ل تنتهي عنططدما تحططاول
الموضوع ،لكنه مهم َ
معرف ططة س ططبب تش ططغيل مق ططاطع الفي ططديو على جه ططازك المحلي بينم ططا ل تس ططتطيع ذل ططك على الخ ططادوم
أن المُ سططبِ ب الرئيسططي لهططا هططو أنططواع  MIMEفي أغلبيططة
النتططاجي .إذا واجهتططك هططذه المشططكلة فططاعلم َ
الحالت.
ذكط ُ
َ
تخطيت تلططك الفقططرة ولم تعرهططا
طرت أنططواع  MIMEفي فصططل »تططاريخ  ،«HTML5لكن ربمططا
اهتمامك ،هذه خلصة الموضوع:
يجب أن ُتخ َدم ملفات الفيديو بنوع  MIMEالملئم لها.
ً
ٌ
جزء من قيمة الخاصططية  typeفي العنصططر
سابقا :هو
ما هو »نوع  MIMEالملئم«؟ لقد رأيته
ً
أن
كافي ا ،فعليططك
ًط
> ،<soruceلكن ضبط الخاصططية  typeفي شططيفرات  HTMLليس
أيضطا أن تتأكططد َ
خادوم الويب يُ ِ
ضمن نوع  MIMEالمناسب في ترويسة  Content-Typeفي .HTTP
َ
كنت تسططتخدم خططادوم ويب أباتشططي ) (Apacheأو أي خططادوم آخططر مُ ش طتَق منططه ،فيمكنططك
إذا
اسططتخدام تعليمططة » «AddTypeفي ملططف  apache2.confالططذي يُ عط ِ
طدل الضططبط لكططل الموقططع ،أو في
ملف  .htaccessالططذي يُ عط ِ
َ
كنت تسططتخدم
طدل الضططبط للمجلططد الططذي ُتخط ِطزن فيططه مقططاطع الفيططديو )إذا
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خططادوم ويب آخططر فططانظر إلى توثيططق ذاك الخططادوم لططترى كيططف يمكنططك ضططبط ترويسططة Content-
معينة(.
 Typeفي  HTTPلنواع ملفات
ّ
AddType video/mp4 .mp4
AddType video/webm .webm

أول سطر مما سبق لمقاطع الفيديو في حاوية  ،MPEG-4والسطر الثططاني لمقططاطع الفيططديو في
 .WebMاضططبطها مط ً
طرة ودعهططا تعمططل عملهططا؛ لكن إن نسططيت ضططبطها فلن تعمططل جميططع مقططاطع الفيططديو
َ
ططططططططعت نططططططططوع  MIMEفي خاصططططططططية  typeفي
المُ حطططططططط َددة في بعض المتصططططططططفحات ،حططططططططتى لططططططططو وض
شيفرات .HTML
ُ
لتفاصيل أكثر حول ضبط إعدادات خادوم الويب عندك ،فأنا أحيلططك إلى هططذه المقالططة الرائعططة
ً
أيض ط طا على مقط ططاطع
» ) «Configuring servers for Ogg mediaمحتط ططوى هط ططذه المقالط ططة ينطبط ططق
 MP4و .(WebM

 .11ماذا عن متصفح IE؟
يط ططدعم متصط ططفح  Internet Explorerعنصط ططر > <videoفي  ،HTML5ويط ططدعم فيط ططديو H.264
وصوت  AACفي حاوية  ،MPEG-4مثل متصفح  Safariوهاتف .iPhone
لكن مط ططاذا عن الصط ططدارات القديمط ططة من Internet Explorer؟ مثط ططل  IE8ومط ططا دونط ططه؟ أغلبيط ططة
ً
مثبتططططططة
الشططططططخاص الططططططذين يسططططططتخدمون  Internet Explorerلططططططديهم إضططططططافة Adobe Flash
على جهازهم.
طدءا من الص طططدار  (9.0.60.184ت طططدعم فيط ططديو
الصط ططدارات الحديثط ططة من ) Adobe Flashبط ط ً
 H.264وصوت  AACفي حاوية  ،MPEG-4مثل متصفح  Safariو  .iPhoneفبمجرد ترميزك لمقطططع
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الفيططديو بمرمططاز  H.264لمتصططفح  ، Safariستسططتطيع تشططغيله في مشططغل فيططديو يعتمططد على تقنيططة
ً
ً
متوافقا مع فيديو .HTML5
متصفحا
أن أحد زوارك ل يملك
 ،Flashوذلك في حال اكتشفت َ
 FlowPlayerهططو مشط ِطغل فيططديو مبططني على تقنيططة  Flashمفتططوح المصططدر ومط َ
طرخص برخصططة
ِ
طيء عن عنصططر > ،<videoولن
أي شط ٍ
) GPLتتوفر رخص تجارية له( .ل يَع ِرف مشغل ّ FlowPlayer
يحط ِ
طكل سططحري إلى كططائن  ،Flashلكن  HTML5مصططممة تصططميمً ا جي ط ًدا لكي
طول وسططم > <videoبشط ٍ
تتعامطططل مطططع هطططذه الحطططالت ،لنطططك تسطططتطيع تضطططمين عنصطططر > <objectضطططمن عنصطططر ><video؛
وسططتتجاهل المتصططفحات الططتي ل تططدعم الفيططديو في  HTML5العنصططر > <videoوسط ُطت ِ
حمل العنصر
> <objectالموجططود ضططمنه بط ً
سيشط ِطغل مقطططع الفيططديو باسططتخدام FlowPlayer؛ أمططا
طدل عنططه؛ الططذي ُ
المتصططفحات الططتي تططدعم الفيططديو في  HTML5فسططتعثر على مقطططع فيططديو )عططبر العنصططر (soruce
تستطيع تشغيله ،ثم ستتجاهل العنصر > <objectتمامً ا.
أن  HTML5تقططول بوجططوب تجاهططل جميططع العناصططر )مططا
آخر جزء من مفتاح حططل الحجيططة هططو َ
عدا عناصر > (<sourceالتي تكون »أبناء« ) (childrenللعنصر > <videoتمامً ا ،وهذا يسططمح لططك
باسط ططتخدام عنصط ططر  videoفي  HTML5في المتصط ططفحات الحديثط ططة مط ططع توفط ططير حط ططل للمتصط ططفحات
القديمططة عططبر تقنيططة  Flashدون الحاجططة إلى كتابططة سططكربتات  JavaScriptمعقططدة .يمكنططك قططراءة
المزيد عن هذه التقنية هنا.Video For Everybody :

 .12مثال متكامل

ً
ٌ
تطبيق للتقنيططات الططتي تعلمناهططا سط ً
طابقا في هططذا الفصططل؛ عط َد ُ
قليل على شططيفرة » Video
لت
هذا

 «For Everybodyلتض ط طططمين في طط ططديو  ،WebMولقط ط ططد رمَ ُ
زت الفي طط ططديو المصط ط ططدري إلى ثلث صط ط ططيغ
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

< لمش ططغلobject>  م ططع وج ططود عنص ططر،< في الش ططيفرة النهائي ططةvideo> سنس ططتخدم العنص ططر
:<video>  إن لم يدعم المتصفح العنصرFlash
<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/xshockwave-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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HTML5 ستتمكن من تشغيل مقطع الفيديو السابق على أي متصفح أو جهططاز بططدمج شططيفرات
. كما في المثال السابقFlash مع 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

•

ً
:مسبقا
عناصر تحكم بتشغيل الفيديو مُ ع َدة
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VideoJS

•

MediaElement.js

•

Kaltura HTML5 Video & Media JavaScript Library

•

٦

تحديد الموقع
الجغرافي

204

|

▲

تحديد الموقع الجغرافي

نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5

تحديطططد الموق ططع الجغ ططرافي ه ططو آلي ططة معرف ططة مك ططان وج ططودك في هطططذا الع ططالم ومشطططاركة تلطططك
المعلومات )اختياريً ا( مع الشخاص الذين تثق بهم؛ وهنالططك أكططثر من طريقططة لمعرفططة أين أنت :إمططا
باستخدام عنوان  IPالخاص بك ،وإما عبر اتصال الشبكة اللسططلكية ،أو عططبر بططرج التغطيططة الخلويططة
ال ططذي يتصطططل ب ططه هاتف ططك ،أو ع ططبر شطططريحة  GPSال ططتي تحس ططب مكان ططك نس ط ً
طبة إلى خط ططوط الط ططول
) (longitudeوالعرض ) (latitudeمن المعلومات التي ترسلها القمار الصطناعية من السماء.
مرعب فقد أفزعني كثيرًا؛ هل أستطيع تعطيله؟
ٌ
أن تحديد الموقع الجغرافي
س :يبدو لي َ
ج :يقلططق المسططتخدمون من انتهططاك الخصوصططية عنططدما نتحططدث عن مشططاركة موقعططك الفيزيططائي مططع خططادوم ويب
أن على المتصفحات عدم إرسال معلومات الموقع
بعيد .تقول واجهة تحديد الموقع الجغرافي البرمجية ) َ » (API

الحالي إلى مواقع الويب دون إذن المستخدم« ؛ أي بعبارةٍ أخرى ،السططماح بمشططاركة الموقططع الجغطرافي منط ٌ
طوط بططك،

َ
َ
سمحت بمشاركته ،وإل فل.
شئت
فإن

 .1واجهة تحديد الموقع الجغرافي البرمجية
تسمح واجهة تحديد الموقططع الجغططرافي البرمجية ) (geolocation APIلططك بمشططاركة موقعططك
الح ط ططالي م ط ططع مواقط طططع ال ط ططويب الموثوق ط ططة .س ط ططتتوفر إحط طططداثيات الط ط ططول والع ط ططرض للصطط ططفحات ع ط ططبر
ِ
سيجري عملي ططات
 ،JavaScriptالتي بدورها
سترس ل تلك المعلومات إلى خادوم الويب البعيد الذي ُ
عجيبة متعلقة بالموقع الجغرافي مثل العثور على شركة محلية أو إظهار موقعك على خريطة.
كما سترى في الجدول التيُ ،تدعَ م واجهططة تحديططد الموقططع الجغططرافي من أغلبيططة متصططفحات
الحاسط ططوب والهواتط ططف المحمولط ططة؛ وهنالط ططك دعمٌ لبعض المتصط ططفحات القديمط ططة باسط ططتخدام مكتبط ططات
ً
لحقا في هذا الفصل.
خارجية ،التي سنأتي على ذكرها
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IE

Firefox

Safari

Chrome

Opera

iPhone

Android

+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
ً
لحقا في هذا الفصل.
معينة ،التي سنغطي شرحها
الخاصة بهواتف
ّ

 .2أريني الشيفرة
تتمحططططور واجه ط ططة تحدي ط ططد الموقططططع الجغططططرافي البرمجيططططة حططططول خاصططططية جدي ط ططدة في ك ط ططائن
 navigatorالعام.navigator.geolocation :
أبسط استخدام لواجهة تحديد الموقع الجغرافي كما يلي:
{ )(function get_location
;)navigator.geolocation.getCurrentPosition(show_map
}

لكن ليست في الشيفرة السابقة أيّ ة آليات للتحقق من دعم المتصفح أو التعامل مططع الخطططاء
ً
عادة أن يتضمن تطبيق الويب اثنين مما سبق.
خيارات أخرى؛ ويجب
ٍ
أو
يمكنك استخدام  Modernizrللتحقق من دعم واجهة تحديد الموقع الجغرافي البرمجية:
{ )(function get_location
{ )if (Modernizr.geolocation
;)navigator.geolocation.getCurrentPosition(show_map
{ } else
ل يوجد دعم لتحديد الموقع؛ ربما تجرب استخدام Gears؟ //
}
}
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ما الذي تريد فعله إن لم يكن تحديد المواقططع مططدعومً ا منط ٌ
طوط بططك؛ وسأشططرح كيفيططة اسططتخدام
ً
لحقا ،لكنني سأتحدث عمّ ا يحدث عند استدعاء )(.getCurrentPosition
مكتبة Gears
طرت سط ً
كمططا ذكط ُ
طابقا في بدايططة هططذا الفصططل ،لن يُ ج ِبططرَ ك المتصططفح على إعطططاء موقعططك الفيزيططائي
إلى الخادوم البعيد ،ولكن تختلف طريقة فعل ذلك من متصفح إلى آخر؛ فسيؤدي استدعاء الدال ططة
)( getCurrentPositionفي متصططفح  Firefoxإلى إظهططار »شططريط معلومططات« في أعلى نافططذة
المتصفح ،الذي يبدو كالتي:

ظهره متصفح  Firefoxعند محاولة الوصول إلى الموقع الفيزيائي.
الشكل  :28شريط المعلومات الذي يُ ِ

كمستخدم للمتصفح:
هنالك الكثير من الشياء المضمَ نة في ذاك الشريط؛ أنت
ٍ
•

أن موقع ويب يحاول معرفة موقعك الفيزيائي
سيتم إخبارك َ

•

سيتم إخبارك ما هو موقع الويب الذي يحاول معرفة موقعك الفيزيائي

•

ستتمكن من الذهاب إلى صفحة المسططاعدة » «Location-Aware Browsingالططتي تشططرح
أن  Googleسط ططتوفر الموقط ططع
لط ططك مط ططا الط ططذي يجط ططري )النسط ططخة المختصط ططرة من القصط ططة هي َ
وسطططططتخزن بياناتطططططك بمطططططا يتوافطططططق مطططططع اتفاقيطططططة الخصوصطططططية لخدمطططططة تحديطططططد المواقع
الخاصة بها(
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•

ستستطيع أن تسمح بمشاركة موقعك الجغرافي

•

ستتمكن من عدم السماح بمشاركة موقعك الجغرافي

•

طواء كنت تري ططد مش ططاركة موقعطططك
س ططتتمكن من إخبطططار المتصطططفح أن يت ططذكر اختي ططارك )س ط ً
ً
مرة أخرى
الجغرافي أم ل( لكي ل تشاهد شريط المعلومات
لكن هنالك المزيد! هذا الشريط:

•

ل يمنعك من التبديل بين ألسنة ) (tabsالمتصفح أو بين نوافذه

•

ً
مرة ثانية
خاص بالصفحة وسيختفي بمجرد تبديلك إلى لسان أو نافذة أخرى ثم سيظهر
عند عودتك إلى اللسان الصلي.

•

ل يمكن لمواقع الويب تجاوزه أو اللتفاف عليه

•

َ
كنت تريططد
يمنع مشططاركة الموقططع الجغططرافي مططع خططادوم الططويب أثنططاء انتظططاره لجوابططك )إن
المشاركة أم ل(
َ
رأيت شططيفرة  JavaScriptالططتي تططؤدي إلى إظهططار شططريط المعلومططات السططابق ،وفيهططا دالططة
لقططد

ططططططططططططت َ
ُ
ُ
نفذ الدالططططططططططططة
ططططططططططططميتها  ،(show_mapوس
تططططططططططططؤدي إلى اسططططططططططططتدعاء دالططططططططططططةٍ أخططططططططططططرى )الططططططططططططتي س
)( getCurrentPositionمباشط ً
ططرة لكن ه ططذا ل يع ططني َ
أنك تس ططتطيع الوص ططول إلى بيانطططات موق ططع
المستخدم؛ فأول مرة تضططمن فيهططا حصططولك على تلططك البيانططات هي داخططل الدالططة الططتي ُ
ستسططت َدعى؛
التي تبدو كالتي:
{ )function show_map(position
;var latitude = position.coords.latitude
;var longitude = position.coords.longitude
لا //
لا آخر مفيد
ِر خريطة أو شأيئ
ُظه
لن
}
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طائن لططه خاصططيتانcoords :
تططأتي الدالططة السططابقة مططع معامططل ) (parameterوحيططد ،الططذي هططو كط ٌ
ب فيططه الموقططع )ل
و  .timestampخاصططية  timestampبسططيطة ،فهي الططوقت والتططاريخ الططذي ُح ِس ط َ
طكل غططير مططتزامن .فربمططا سططيأخذ المسططتخدم
سي َ
يمكنك توقع متى ُ
حسب الموقع لن ذلك يحدث بشط ٍ
بعض الططوقت لقططراءة شططريط المعلومططات والموافقططة على مشططاركة الموقططع الجغططرافي ،وقططد تسططتغرق
الجه ططزة ذات شططريحة  GPSبعض الططوقت للتص ططال بأقم ططار  GPSالص طططناعية... ،إلخ .(.أمططا الك ططائن
 coordsفلديه خاصيات مثل  latitudeو  longitudeالواضح من اسمها َ
أنها إحداثيات الموقططع
الفيزيائي للمستخدم.
ِ
يوضح هذا الجدول خاصيات الكائن :position
الخاصية

ملحظات

النوع

coords.latitude

 doubleعدد عشري

coords.longitude

 doubleعدد عشري

coords.altitude

 doubleأو  nullمترً ا فوق المجسم المرجعي للرض )الهليلج(

coords.accuracy

 doubleبواحدة المتر

coords.altitudeAccuracy

 doubleأو  nullبواحدة المتر

coords.heading

coords.speed
timestamp

 doubleأو null

درجات باتجاه عقارب الساعة من الشمال
الحقيقي

 doubleأو  nullبواحدة متر/ثانية
 DOMTimeStampمثل الكائن )(Date
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من المضططططططططمون وجططططططططود ثلث خاصططططططططيات من الخاصططططططططيات السططططططططابقة )coords.latitude
و  coords.longitudeو  (coords.accuracyأما البقية فيمكن أن يعيططدوا القيمططة  nullاعتمططا ًدا
على قدرات جهازك وعلى قدرات خادوم تحديد المواقع الططذي تتعامططل معططهُ .
حسطب الخاصططيتان
ست َ
 headingو  speedاعتما ًد ا على موقع المستخدم السابق إذا كان متوفرًا.

 .3التعامل مع الخطاء
موضوع تحديد الموقع الجغرافي معق ٌد بعض الشيء ،ويحتمَ ل أن تأخططذ المططور منحى خطططأ.
ً
ُ
سابق ا ناحية » موافقة المستخدم« ؛ فلو أراد تطططبيق الططويب الحصططول على الموقططع الفيزيططائي
ذكرت
للمس ط ط ططتخدم لكن المس ط ط ططتخدم لم ي ط ط ططرغب في إعطائ ط ط ططه للتط ط ط ططبيق ،فلن تحص ط ط ططل عليط ط طططه وس ط ط ططيربح
المستخدم دائمً ا.
كي ططف يب ططدو التعام ططل م ططع الخط ططاء في الش ططيفرات؟ علي ططك أن ُتم ط ِطرر وس ط ً
ثانيط ا إلى الدال ططة
ًط
طيطا
)( getCurrentPositionهو الدالة التي ُ
ستست َدعى عند حدوث خطأ.
(navigator.geolocation.getCurrentPosition
)show_map, handle_error

ُ
فستس ططتدعى الدال ططة المُ حطط َددة م ططع تمري ططر الك ططائن  PositionErrorإليه ططا.
أي خططط ٍأ
إن ح ططدث ّ
ِ
يوضح الجدول التي خاصيات الكائن :PositionError
الخاصية
code
message

النوع

ملحظات

 shortقيمة عددية
 DOMStringالرسالة الموجودة في هذه الخاصية ليست موجهة للمستخدم النهائي.

ستكون قيمة الخاصية  codeواحدة من القيم التية:
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 :(1) PERMISSION_DENIEDإذا ض ط ططغط المس ط ططتخدم على زر » «Don't Shareأو من ط ططع
وصول الوصول إلى موقعه بطريقةٍ أو بأخرى.

•

 :(2) POSITION_UNAVAILABLEإذا تططوقفت الشططبكة عن العمططل أو في حططال عططدم التمكن
من الوصول إلى القمار الصطناعية.

•

 :(3) TIMEOUTإذا كانت الشبكة تعمل لكنها تأخذ وق ًتططا طط ً
طويل لحسططاب موقططع المسططتخدم
الفيزيطططائي؛ لكن بكم يُ قططط َد ر » الطططوقت الطويطططل« ؟ سطططأريك كيفيطططة تعريطططف تلطططك القيمطططة في
القسم التالي.
{ )function handle_error(err
{ )if (err.code == 1
لم يسمح المستخدم بالحصول على الموقع الجغرافي! //
}
}

س :هطططططل تعمطططططل واجهطططططة تحديطططططد الموقطططططع الجغطططططرافي في المحططططططة الفضطططططائية الدوليطططططة ،أو على القمطططططر ،أو على
الكواكب الخرى؟
أن » نظط ططام الحط ططداثيات الجغرافيط ططة المسط ططتخدم في هط ططذا الصط ططدد هط ططو نظط ططام
ج :تقط ططول مواصط ططفة تحديط ططد المواقع َ
الحداثيات الجيوديزية العالمي ] .[WGS84بقية أنظمة الحداثيات غير مدعومة«.
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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 .4الخيارات المتاحة أمامك
تدعم بعض الهواتف المحمولة –مثططل  iPhoneوهواتططف أندرويططد– طريقططتين لتحديططد مكانططك.
طاء على قربططك من عط ِ
طد ة أبططراج تغطيططة مملوكططة من شططركة التصططالت
تحسططب أول طريقططة موقعططك بنط ً
الخلويططة المُ شططت ِر ك فيهططا؛ هططذه الطريقططة سططريعة ول تحتططاج إلى شططريحة  GPSفيزيائيططة ،لكنهططا تعطي
بناء على عدد أبططراج التغطيططة في موقعططك ،فقططد تكططون
ً
فكرة عامة عن موقعك ،ويمكن تعيين الدقة
على مستوى المباني السكنية ،أو على نطاق كليومتر من مكانك.

تس ط ططتعمل الطريق ط ططة الثاني ط ططة ش ط ططريحة  GPSفي هاتف ط ططك لتب ط ططادل المعلوم ط ططات م ط ططع أقم ط ططار GPS
الصطناعية التي تدور حول الرض .يمكن تحديد موقعك عبر  GPSبدقة كبيرة ) ِ
عدة أمتططار( ،لكن
من سططلبيات هططذه الطريقططة هي السططتهلك الكبططير للطاقططة من شططريحة  ،GPSلططذا سط ُطت ِ
عطل الهواتططف
أن هنال ططك ت ططأخيرٌ عن ططد تش ططغيل
المحمول ططة ه ططذه الش ططريحة إلى أن يتم الحتي ططاج إليه ططا؛ وه ططذا يع ططني َ

هيأ التصال مع أقمار  GPSالصطناعية .إذا سبق لك واستخدمت Google Maps
الشريحة ريثما يُ َ
ً
تطبيقططا لكل الطريقططتين السططابقتين:
على هططاتف ذكي مثططل  iPhoneأو هواتططف أندرويططد ،فستشططاهد
ستشاهد ً
ً
ً
كبيرة ُت ِ
تقريبيط ا )وذلططك بططالبحث عن أقططرب بططرج تغطيططة( ،ثم دائططرة
حدد موقعططك
دائرة
أول
ً
بناء على ِ
عد ة أبراج تغطية( ،ثم نقطططة وحيططدة دقيقططة )الططتي هي إحططداثيات
ً
أصغر )بحساب الموقع
بناء على المعلومات التية من أقمار  GPSالصطناعية(.
ً
موقعك الفيزيائي
السبب وراء ذكري لهططذه المعلومططات هي َ
أنك ل تحتططاج دومًط ا إلى دقططة عاليططة ،فططإن كنت تبحث
عن قائمططة بططدور عططرض الفلم الططتي بططالجوار ،فل تلزمططك إل معرفططة الموقططع العططام للمسططتخدم؛ إذ ل
توجد دور عططرض سططينمائية كثططيرة ،حططتى في المططدن المزدحمططة ،وسططتذكر –على أيّططة حططال– أكططثر من
دار عططرض .أمططا على الكفططة الخططرى ،إذا كططان تطبيقططك يُ عطي توجيهططات لسططائق السططيارة في الططوقت
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الحقيقي ،فيجب أن تعرف موقع المستخدم الفيزيائي بدقة لكي تسططتطيع أن تقططول »انعطططف نحططو
اليمين بعد  20مترً ا« )أو ما شابه ذلك(.
يمكن تمري ططر وس ططيط ) (argumentث ططالث اختي ططاري إلى دال ططة )( getCurrentPositionه ططو
كائن PositionOptions؛ وهنالك ثلث خاصيات يمكنططك ضطبطها في كططائن ،PositionOptions
مبينططة
وكل تلك الخاصيات اختيارية ،إذ تستطيع أن تضبطها جميعً ا أو أن ل تضططبط أيً ا منهططا ،وهي ّ
في الجدول التي:
النوع

الخاصية

ملحظات

القيمة الفتراضية

enableHighAccuracy

Boolean

 falseقد ُتسبِ ب القيمة  trueبط ًئا

timeout

long

)ل توجد قيمة افتراضية( القيمة بواحدة الميلي ثانية

maximumAge

long

 0القيمة بواحدة الميلي ثانية

وظيفططة خاصططية  enableHighAccuracyواضط ٌ
طحة من اسططمها ،إن كططانت قيمتهططا  trueوكططان
يططدعمها الجهططاز ووافططق المسططتخدم على مشططاركة موقعططه الفيزيططائي مططع التطططبيق ،فسططيحاول الجهططاز
توف ططير الموق ططع الفيزي ططائي بدق ططة .هنال ططك أذون ططات منفص ططلة للتحدي ططد ال ططدقيق وغ ططير ال ططدقيق للموق ططع
الجغطططططططططرافي في هواتطططططططططف  iPhoneوأندرويطططططططططد؛ لطططططططططذا من الممكن أن يفشطططططططططل اسطططططططططتدعاء الدالطططططططططة
)( getCurrentPositionم ططع ضطططبط الخاص ططية  ،enableHighAccuracy:trueلكن ق ططد ينجح
استدعاؤها مع ضبط الخاصية .enableHighAccuracy:false
ُتحط ِ
طدد خاصططية  timeoutكم ملي ثانيططة على تطططبيق الططويب أن ينتظططر الحصططول على الموقططع
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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تسططمح خاصططية  maximumAgeللجهططاز بططأن يُ جيب مباشط ً
طرة بنسططخة محفوظططة من الحططداثيات.
على سطططططططبيل المثطططططططال ،لنقطططططططل َ
َ
َدعيت )( getCurrentPositionلول مطططططططرة ،ثم وافطططططططق
أنك اسطططططططت
المسططططططططتخدم على إعطططططططططاء موقعططططططططه الجغططططططططرافي وانتهت عمليططططططططة حسططططططططاب الموقططططططططع الفيزيططططططططائي
َ
طتدعيت الدال ط ط ططة
تمامططططططط ا؛ وبع ط ط ططد دقيقطططططططة واحط طط ططدة )أي  (10:01 AMاسط ط طط
ً
في السطططططططاعة 10:00 AM
ً
مرة أخرى مع ضبط خاصية  maximumAgeإلى .75000
)(getCurrentPosition
(navigator.geolocation.getCurrentPosition
;)}success_callback, error_callback, {maximumAge: 75000

أنت تقول َ
أن ه ل يهمك موقع المستخدم في لحظة استدعاء الدالة ،وإنمططا سططتقبل بمعرفططة أين
كان المستخدم منذ  75ثانية مضت ) 75000ميلي ثانية( ؛ لكن الجهططاز يعططرف أين كططان المسططتخدم
َ
طتدعيت فيهط ططا الدالط ططة
منط ططذ  60ثانيط ططة ) 60000ملي ثانيط ططة( ،لنط ططه حسط ططب موقعط ططه في أول مط ططرة اسط ط
)(getCurrentPosition؛ وبالتططططالي لن يحتططططاج الجهططططاز إلى إعططططادة حسططططاب موقططططع المسططططتخدم
سيس ططتخدِ م المعلوم ططات نفس ططها ال ططتي أرس ططلها أول م ططرة :أي إح ططداثيات الط ططول والع ططرض
الح ططالي ،إذ َ
نفسها ،والدقة نفسها ،وبصمة الوقت ) timestampأي  (10:00 AMنفسها.
ِ
تفك ر في مط ططدى الدقط ططة المطلوبط ططة قبط ططل أن تسط ططأل المسط ططتخدم عن موقعط ططه ،وتضط ططبط
عليط ططك أن
ً
وفقططا لططذلك .وإذا كنت تريططد معرفططة موقططع المسططتخدم أكططثر من
الخاصططية enableHighAccuracy
مرة ،فعليك التفكير في العمر القصى للمعلومات التي تستطيع الستفادة منهططا ،وتضططبط الخاصططية
ً
طكل دائم ،فلن تك ططون الدال ططة
 maximumAgeوفقط ط ا ل ططذلك .أم ططا إن أردت معرف ططة موق ططع المس ططتخدم بش ط ٍ
ً
مناسبة لك ،وعليك حينها استخدام )(.watchPosition
)(getCurrentPosition
تملططططك دالططططة )( watchPositionنفس بنيط ططة الدالط ططة )( ،getCurrentPositionإذ يمكنهططططا
اسططتدعاء دالططتين ،إحططداهما ضططرورية وتسططتخدم إن نجحت عمليططة الحصططول على الموقططع ،وأخططرى
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اختياريط ط ططة غرضط ط ططها هط ط ططو التعامط ط ططل مط ط ططع الخطط ط ططاء؛ ويمكنهط ط ططا –أي الدالط ط ططة– أن تقبط ط ططل تمريط ط ططر كط ط ططائن
 PositionOptionsاختياريً ا الذي يملك الخاصططيات ذاتهططا الططتي تعلمتهططا منططذ قليططل .الختلف في
ستس ططت َدعى س ط ُطت َ
أن الدال ططة ال ططتي ُ
نف ذ في ك ططل م ططرة يتغ ططير فيه ططا موق ططع المس ططتخدم ،ولن تحت ططاج إلى
َ
محاولططة الحصططول على الموقططع يططدويًا ،فسط ُطي ِ
حدد جهططازك الفاصططل الزمططني المثططل لتحططديث الموقططع
تغيط ر لموقططع المسططتخدم .يمكنططك السططتفادة من هططذا لتحططديث موضططع
وسيسططتدعي الدالططة عنططد كططل ّ
ً
شيء تريده.
ٍ
أي
مؤشر على الخريطة ،أو توفير تعليمات عن المكان الذي عليك زيارته
لحقا ،أو ّ
ُ
طان مططا ،فلططو أردت إيقططاف عمليططة
تعيططد الدالططة )( watchPositionرقمًط ا عليططك تخزينططه في مكط ٍ
تغيط ر موقططع المسططتخدم ،فعليططك اسططتدعاء الدالططة )( clearWatchمُ مط ِطر ًرا إليهططا ذاك الططرقم،
مراقبططة ّ
تمامط ط ا كالط ططدالتين
ً
وسط ططيتوقف الجهط ططاز عن إرسط ططال تحط ططديثات الموقط ططع إلى دالتط ططك .يعمط ططل مط ططا سط ططبق
)( setIntervalو )( clearIntervalفي  JavaScriptإن استخدمتهما من قبل.

 .5ماذا عن متصفح IE؟
لم يكن يطططدعم متص ططفح  Internet Explorerقب ططل الص ططدار التاس ططع واجه ططة تحديطططد المواق ططع
البرمجيطططة من  W3Cالطططتي شطططرحتها من قبطططل ،لكن ل تقنط ططط!  Gearsهي إضطططافة مفتوحطططة المصطططدر
للمتصفحات من  Googleالتي تعمل على ويندوز ولي ُنكس و  Mac OS Xوالهواتف العاملة بنظامَ ي
أن  Googleأعلنت أنها توقفت عن دعم هذه المكتبططة(.
 Windows Phoneوأندرويد )يجدر بالذكر َ
إذ مهمتها هي توفير ميزات للمتصفحات القديمة ،وإحدى الميزات التي توفرها  Gearsهي واجهططة
برمجية لتحديد المواقع إل َ
أنها ليس مماثلة لواجهة  W3Cالبرمجية ،لكنها تخدم الغرض نفسه.
أن عططد ًدا من أنظمططة الهواتططف
لمّ ط ا ك ّنططا نتحططدث هنططا عن المنصططات القديمططة ،فمن الجططدير بالططذكر َ

المحمولة القديمططة لهططا واجهططات برمجيططة خاصططة بهططا لتحديططد المواقططع ،إذ تططوفر هواتططف BlackBerry
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و  Nokiaو  palmو  OMTP BONDIواجهططات برمجيططة خاصططة بهططا؛ الططتي تختلططف بططالطبع عن Gears
والتي تختلف بدورها عن .W3C

 .6مكتبة geo.js
َ
مرخصططة برخصططة  MITالططتي تسط ِطهل التعامططل
 geo.jsهي مكتبططة  JavaScriptمفتوحططة المصططدر
مططع واجهططة  W3Cالبرمجيططة وواجهططة  Gearsالبرمجيططة والواجهططات البرمجيططة الططتي توفرهططا أنظمططة
الهواتط ططف القديمط ططة .عليط ططك أن ُتضط ط ِطمن عنصط ططرَ ي > <scriptفي أسط ططفل صط ططفحتك لكي تسط ططتخدمها
)يمكنططك أن تضططع العنصططرين في أي مكططان في الصططفحة ،لكن وضططعهما في عنصططر > <headسططي ِ
بطئ
ُ
من تحميل الصفحة ،فل تفعل ذلك(.
وج َدت ،أمططا السططكربت الثططاني
أول سططكربت هططو  gears_init.jsالططذي يُ هيِ ئ إضططافة  Gearsإن ِ ط
فهو .geo.js
><!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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}

قسم ما سبق ونشططرح كططل سطططر على حططدة .سططتحتاج ً
ل ُن ِ
أول إلى اسططتدعاء دالططة )( ،initالططتي
ٍ
وج َد دعمٌ لحدى واجهات تحديد المواقع البرمجية.
ُتعيد  trueإن ِ
{ ))(if (geo_position_js.init

أن الوص ططول إلى الموق ططع
لن تع ططثر الدال ططة )( initعلى الموق ططع الجغ ططرافي ،وإنم ططا تتحق ططق من َ
ممكن .وعليك استدعاء الدالة )( getCurrentPositionللحصول على الموقع.
ٌ
;)geo_position_js.getCurrentPosition(geo_success, geo_error

س ططتؤدي الدال ططة )( getCurrentPositionإلى جع ططل المتص ططفح يطلب من المس ططتخدم إذن ططه
للحص ططول على موقع ططه الفيزي ططائي ومش ططاركته .إن ك ططان الوص ططول إلى الموق ططع الجغ ططرافي م ططوفرًا من
إضططافة  Gearsفسططيظهر مربططع حططوار يسططألك إن كنت تثططق بموقططع الططويب لكي يحصططل على موقعططك.
طكل مختلططف .على
أمططا إذا كططان يططدعم المتصططفح تحديططد المواقططع
ً
داخليط ا ،فسططيظهر مربططع حططوار ذو شط ٍ
داخلي ط ا ،فل ططو ح ططاولت
ًط
س ططبيل المث ططال ،ي ططدعم  Firefoxواجه ططة تحدي ططد الموق ططع الجغ ططرافي البرمجي ططة
الحص ط ططول على الموق ط ططع الجغ ط ططرافي في ط ططه ،فس ط ططيظهر ش ط ططريط معلوم ط ططات في أعلى الص ط ططفحة يس ط ططأل
المستخدم إن كان يريد مشاركة موقعه الجغرافي مع موقع الويب.
تأخط ططذ الدالط ططة )( getCurrentPositionوسط ططيطين همط ططا الط ططدالتان اللتط ططان ُ
ستسط ططتدعيا ،فط ططإن
أنه أعطى ً
نجحت الدالة )( getCurrentPositionفي الحصول على موقططع المسططتخدم –أي َ
إذنططا
للوصططول إلى الموقططع الجغططرافي ،واسططتطاعت واجهططة تحديططد الموقططع الجغططرافي البرمجيططة تعططيين
ُ
فست ستدعى الدالة الولى ،التي تكون في هذه المثال .geo_success
الموقع–
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;)geo_position_js.getCurrentPosition(geo_success, geo_error

ً
وسيطا وحي ًدا يحتوي على معلومات الموقع الفيزيائي:
تأخذ تلك الدالة
{ )function geo_success(p
alert("Found you at latitude " + p.coords.latitude +
;)", longitude " + p.coords.longitude
}

وإن لم تس ططتطع الدال ططة )( getCurrentPositionمعرف ططة موق ططع المس ططتخدم –إم ططا أن يك ططون
طبب من
المس ططتخدم ق ططد رفض إعط ططاء الذن ،وإم ططا لفش ططل تع ططيين الموق ططع من الواجه ططة البرمجي ططة لس ط ٍ
ُ
فستستدعى الدالة الثانية ،التي تكون في مثالنا .geo_error
السباب–
;)geo_position_js.getCurrentPosition(geo_success, geo_error

ل تأخذ تلك الدالة أيّ ة وسائط:
{ )(function geo_error
;)"!alert("Could not find you
}

ل تططططططططططدعم مكتبططططططططططة  geo.jsالدالططططططططططة )( ،watchPositionلططططططططططذا عليططططططططططك أن تطلب الدالططططططططططة
بشطططططططططططكل متواصطططططططططططل إن أردت الحصطططططططططططول على تحطططططططططططديث فطططططططططططوري
)(getCurrentPosition
ٍ
لموقع المستخدم.
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 .7مثال متكامل

ً
مثال يستخدم مكتبة  geo.jsللوصول إلى موقعك وعرض خريطة لما حولك.
سأشرح لك

ُ
ستستدعى الدالة )( geo_position_js.initعند تحميل الصفحة لمعرفة فيمططا إذا كططانت
طكل من الش ططكال ال ططتي ت ططدعمها  .geo.jsف ططإن ك ططانت
تت ططوفر م ططيزة تحدي ططد الموق ططع الجغ ططرافي ب ططأي ش ط ٍ

مدعوم ط ً
طة فس ططيظهر راب ططط يمكن للمس ططتخدم النق ططر علي ططه لظه ططار موقع ططه الجغ ططرافي؛ يس ططتدعي ه ططذه
الرابط الدالة )( lookup_locationالظاهرة هنا:
{ )(function lookup_location
;)geo_position_js.getCurrentPosition(show_map, show_map_error
}

إذا أعطى المسط ططتخدم موافقتط ططه على تحديط ططد الموقط ططع ،وكط ططانت الخدمط ططة الخلفيط ططة )backend
ً
قادرة على تحديد الموقطع ،فستسططتدعي مكتبططة  geo.jsأول دالططة الططتي هي )(show_map
(service
مع وسيط وحيد الذي هو  locإذ يُ ِ
مثل خاصططية  coordsالططتي تحتططوي إحططداثيات الطططول والعططرض

ودقة القياس ) ل يستخدم هذا المثال معلومات دقة القيططاس( .تسططتعمل بقيططة الدالططة )(show_map
واجهة  Google Mapsالبرمجية لظهار الخريطة.
{ )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() فستستدعى الدالة
، تحديد موقعكgeo.js أما لو لم تستطع
function show_map_error() {
$("#live-geolocation").html('Unable to determine your
location.');
}

 مصادر إضافية.8

▲

|

220

W3C geolocation API

•

geo.js مكتبة

•

Internet Explorer 9 Guide for Developers: Geolocation

•

٧

التخزين المحلي

221

|

▲

التخزين المحلي

نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5

محلي ا
ًط
كططانت البرمجيططات المكتبيططة تتفططوق على تطبيقططات الططويب بإمكانيططة تخططزين المعلومططات
ِ
ً
ً
ً
وسطيطة لتخططزين وقططراءة بيانططات خاصططة بططالتطبيق
طبقة
عادة
يوفر نظام التشغيل
تخزينًا دائمً ا؛ إذ

مثل العدادات وحالة التشططغيل ،وقططد ُتخط َطزن هططذه القيم في سططجل النظططام ) (registryأو ملفططات ini
ً
تب عططة في نظططام التشططغيل؛ أمططا لططو احتططاج التطططبيق
طان آخططر
وفقط ا للتقاليططد المُ َ
أو ملفات  XMLأو في مكط ٍ
محلي أكططثر تعقيط ًد ا من مجططرد تخططزين البيانططات على شططكل »المفتططاح/القيمططة«،
طزين
المكتططبي إلى تخط ٍ
ٍ

فيمكنك أن ُت ِ
ضم ن قاعدة البيانات الخاصة بتطبيقك ،أو أن تبتكر صططيغة ملفططات للتخططزين ،أو غططيره
ذلك من الحلول.

لكن على ِ
مر التاريخ ،لم تملك تطبيقات الويب هذا المتياز ،وعلى الططرغم من ابتكططار الكعكططات
) (Cookiesفي بدايات الويب لكن كان الغرض منها هو التخزين المحلي لكميةٍ قليلططةٍ من البيانططات،
أن هنالك ثلثة أسباب تمنعنا من استخدامها لهذا الغرض:
إل َ
•

ُ
ستضططمَ ن الكعكططات في كططل طلبيططة  ، HTTPممططا يططؤدي إلى حططدوث بطء في تطططبيق الططويب
داع
بسبب نقل البيانات نفسها مرارًا وتكرارًا دون
ٍ

•

ُ
ستضططمَ ن الكعكططات في كططل طلبيططة  ،HTTPوهططذا يعططني إرسططال البيانططات دون تشططفير عططبر
النترنت )إل إذا كان يُ خ َدم تطبيق الويب عندك عبر طبقة (SSL

•

المساحة التخزينية للكعكططات محططدودة إلى حططوالي  4كيلوبططايت من البيانططات ،وهي كافيططة
شيء مفيدٍ
ٍ
لبطاء تطبيقك )انظر أعله(  ،لكنها ليست كافية لتخزين
ما نحتاج له ً
حقا هو:

•

مساحة تخزينية كبيرة

•

موجودة على جهاز العميل
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•

يمكن أن تبقى حتى بعد تحديث الصفحة

•

لن ُت َ
نقل طوال الوقت إلى الخادوم

نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5

جميع المحاولت –قبل  –HTML5لتحقيق ما سبق كانت غير مرضية لمختلف السباب.

 .1لمحة تاريخية عن التخزين المحلي قبل HTML5
لم يكن هنالططك سططوى متصططفح  Internet Explorerفي بططدايات الططويب ،أو على القططل هططذا مططا
طزء من الحططرب الكططبرى الولى
حططاولت مايكروسططوفت إيهططام العططالم بططه ،ولتحقيططق هططذه الغايططة ،وكجط ٍ
ميزات كثيرة ووضططعتها في متصططفحها ––Internet Explorer
ٍ
للمتصفحات  ،ابتكرت مايكروسوفت
الط ططذي أنهى تلط ططك الحط ططرب .واحط ططدة من تلط ططك المط ططيزات ُتسط ططمى »  «DHTML Behaviorsوكط ططان أحط ططد
خصائصها يُ دعى .userData
تسططمح مططيزة  userDataلصططفحات الططويب أن ُتخط ِطزن  64كيلوبططايت كحططد أقصططى لكططل نطططاق
) ،(domainوذل ططك ع ططبر هيكلي ططة تعتم ططد على  ) XMLأم ططا النطاق ططات الموثوق ططة ،مث ططل مواق ططع إن ططترانت
] ،[intranetفتستطيع تخزين  10أضعاف الكمية؛ وكانت  640كيلوبططايت في ذاك الططوقت أكططثر من
كافية( .لم ي ط ِ
طوفر  IEأي مرب ططع ح ططوار لخ ططذ إذن المس ططتخدم ،ولم تكن هنال ططك إمكاني ططة لزي ططادة كمي ططة
محليا.
البيانات التي يمكن تخزينها
ً
ً
طططيزة في  Flash 6الطططتي اكتسطططبت السطططم »Flash
في عطططام  ،2002أضطططافت شطططركة  Adobeم
 ،«cookiesلكن ه ططذه الم ططيزة ك ططانت معروف ط ً
طة ض ططمن بيئ ططة  Flashبالس ططم Local Shared Objects؛
باختصار ،تسمح هذه الميزة لكائنات  Flashأن ُت ِ
خزن  100كيلوبايت من البيانات كحد أقصى لكططل
أوليط ا لجس ط ٍطر يرب ططط تقني ططة  Flashبلغ ططة  JavaScriptأس ططماه
ًط
نموذج ا
ًط ط
نط ططاق .ط ططوَ ر Brad Neuberg
) AMASSاختص ططار للعب ططارة  ،(AJAX Massive Storage Systemلكن ططه ك ططان مح ططدو ًدا بس ططبب بعض
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المشططكلت في تصططميم صططيغة  .Flashلكن في  ،2006ومططع مجيء  ExternalInterfaceفي Flash
محليططط ا )Local
 ، 8أص ططبح من الممكن بسطططهولة وسطططرعة الوص ططول إلى الكائنطططات المشطططتركة المخزنطططة
ً
 Shared Objectsأو اختص ططارًا  (LSOsمن JavaScript؛ وله ططذا الس ططبب أع ططاد  Bradكتاب ططة AMASS
َح  Flashكط ططل نطط ططاق 100
ودمجهط ططا مط ططع  Dojo Toolkitتحت السط ططم  .dojox.storageوبهط ططذا مَ ن َ
مجانا« ،وسط ُطت َ
ً
طل ب موافقططة المسططتخدم عنططد كططل زيططادة في تخططزين
كيلوبايت من التخزين المحلي »
البيانات ) 1ميغابايت 10 ،ميغابايت ،وهكذا(.
في عط ط ططام  ،2007أص ط طططدرت  Googleإضط ط ططافة  ،Gearsالط ط ططتي هي إضط ط ططافة مفتوحط ط ططة المصط ط ططدر
للمتصفحات غرضها هو توفير إمكانيات إضافية إليهططا )تحططدثنا سط ً
طابقا عن  Gearsفي سططياق توفططير
واجهطططة برمجيطططة لتحديطططد الموق ططع الجغطططرافي لمتصطططفح  .(IEت ط ِ
طوفر  Gearsواجهطططة برمجيطططة )(API
للوصططول إلى قاعططدة بيانططات  SQLمدمجططة فيها مبنيط ٌ
طة على محططرك قواعططد البيانططات  .SQLiteيمكن

لضافة  Gearsتخزين كمية غير محططدودة من البيانططات لكططل نطططاق في جططداول قاعططدة بيانططات SQL
بعد أخذ إذن المستخدم.

في تل ططك الثن ططاء ،أكم ططل  Brad Neubergوآخ ططرون مش ططوارهم في تط ططوير dojox.storage
َ
موحدة لمختلططف الضططافات ،وبحلططول  2009أصططبح بمقططدور  dojox.storageأن
لتوفططير واجهططة
تكتشططف دعم )وتط ِ
طوفر واجهططة موحططدة( لبرمجيططة  Adobe Flashو  Gearsو  Adobe AIRوالنمططوذج
طب ًقططططططططط ا في الص ط ط ط ططدارات القديم ط ط ط ططة من
الولي من التخ ط ط ط ططزين المحلي في  HTML5ال ط ط ط ططذي كطططططططططان مُ َ
 Firefoxفقط.
معين أو كططان يتبططع
خاصطا بمتصططفح
ً
أن جميعهططا كططان
ّ
عندما تنظر إلى تلك الحلول ،فستكتشف َ
لضافةٍ خارجية .وعلى الططرغم من الجهططود البطوليططة لتوحيططد تلططك الختلفططات )(dojox.storage
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طل منهططا حططدود قصططوى
إل َ
أن تلططك الحلططول تملططك واجهططات برمجيططة مختلفططة جططذريً ا عن بعضططها ،ولكط ٍ
ولكل منها تجربططة مسططتخدم مختلفططة .هططذه هي المشططكلة الططتي
لمقدار المساحة التخزينية المتوفرة،
ٍ
ومطب قة في جميططع المتصططفحات ،دون الحاجططة
أتت  HTML5لحلها :توفير واجهة برمجية معيارية،
َ
إلى استخدام إضافات خارجية.

 .2تمهيد إلى التخزين المحلي في HTML5
ما أشير إليه على َ
أنه »التخزين المحلي في  (HTML5 Storage) «HTML5هو مواصفة باسم
طزءا من معيططار  ، HTML5لكنهططا انقسططمت وأصططبحت معيططارًا مسط ً
طتقل
» «Web Storageالططتي كططانت جط ً
لسططباب ليسططت مهمططة .بعض الشططركات المسططؤولة عن المتصططفحات تط ِلططق عليهططا السططم »التخططزين
المحلي« ) (Local Storageأو »تخزين  .(DOM Storage) «DOMازداد تعقيد موضوع التسميات
خصوصا بعد ظهور عدد من المعايير الجديدة التي سأناقشها في نهاية هذا الفصل.
ً
ً
مبسط :هو طريقة تتمكن صفحات الططويب من
إذا ،ما هو التخزين المحلي في HTML؟ بشكل
ّ
محليط ا داخططل متصططفح الططويب في حاسططوب
خللهططا تخططزين البيانططات على شططكل »المفتططاح/القيمططة«
ً
ً
موجودة حتى بعد إغلقططك للسططان الصططفحة في المتصططفح
العميل .ومثل الكعكات ،ستبقى البيانات
تلقائيط ا إلى خططادوم الططويب البعيططد؛
رسطل البيانططات
أو إغلق المتصفح .لكن على عكس الكعكات ،لن ُت َ
ً
وعلى النقيض من ك ططل المح ططاولت الس ططابقة لتوف ططير م ططيزة التخ ططزين المحلي ،ه ططذه الم ططيزة موج ط ٌ
طودة
داخليططط ا في متصطططفحات ال ططويب ،ل ططذلك س ططتكون متاح ٌ
ٌ
طططافات
طططة للسطططتخدام ح ططتى ل ططو لم تت ططوفر إض
ً
ٌ
خارجية للمتصفح.
مططا هي المتصططفحات الططتي تططدعمها؟ حس طنًا ،التخططزين المحلي في  HTML5مططدعومٌ من أغلبيططة
المتصفحات ،وحتى القديمة منها.

225

|

▲

نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5

التخزين المحلي

IE

Firefox

Safari

Chrome

Opera

iPhone

Android

+8.0

+3.5

+4.0

+4.0

+10.5

+2.0

+2.0

تس ططتطيع الوص ططول إلى التخ ططزين المحلي في  HTML5في ش ططيفرات  JavaScriptع ططبر الك ططائن
 localStorageالموجططود في الك ططائن الع ططام window؛ لكن قب ططل أن تس ططتخدمها ،علي ططك أن تكتش ططف
دعم المتصفح لها.
{ )(function supports_html5_storage
{ try
! ]'return 'localStorage' in window && window['localStorage
;== null
{ )} catch (e
;return false
}
}

لكن بط ط ً
طدل من كتابط ططة الدالط ططة الس طططابقة يط ططدويً ا ،يمكنط ططك اسط ططتخدام  Modernizrلكتشط ططاف دعم
التخزين المحلي في .HTML5
{ )if (Modernizr.localstorage
 window.localStorageمتوفرة! //
{ } else
ل يوجد دعم للتخزين المحلي // ):
ربما تجرب  dojox.storageأو مكتبة أخرى //
}
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 .3استخدام التخزين المحلي في HTML5
يعتمد التخزين المحلي في أساسه على تخططزين البيانططات على شططكل »مفتططاح/قيمططة« .أي َ
أنك
ُتخ ط ِطزن البيان ططات في مفت ططاح ل ططه اس ططم مُ ميِ ز ،ثم تس ططتطيع الحص ططول على تل ططك البيان ططات م ط ً
طرة أخ ططرى
باستخدام المفتاح نفسه .ذاك المفتاح هو سلسلة نصططية ،ويمكن أن تكططون البيانططات المُ َ
خزنططة من أي
نططوع تدعمططه لغططة  JavaScriptبمططا في ذلططك السلسططل النصططية والقيم المنطقيططة ) trueو  (falseأو
العططداد الصططحيحة أو العططداد العشططرية؛ لكن في الواقططع ،سط ُطت َ
خز ن البيانططات كسلسططلة نصططية ،وهططذا
ً
يعططني َ
أنه لططو لم تكن القيمططة المُ َ
نصططية فس ططتحتاج إلى اس ططتعمال دوال مثططل )( parseIntأو
خزن ططة
ِ
تحو ل البيانات التي حصلت عليها إلى نوع البيانات الذي تريده.
)( parseFloatلكي
{ interface Storage
;)getter any getItem(in DOMString key
;)setter creator void setItem(in DOMString key, in any data
;}

سيؤدي استدعاء الدالة )( setItemمع تمرير مفتاح موجود مسط ً
طبق ا إلى إعططادة الكتابططة فططوق
القيمططة السططابقة دون إشططعار .وسططيؤدي اسططتدعاء الدالططة )( getItemمططع تمريططر مفتططاح غططير موجططود
إلى إعادة ً null
بدل من رمي استثناء ).(throw an exception

وكما هو الحال مع بقية الكائنططات في  ،JavaScriptيمكنططك أن ُتعامِط ل الكططائن localStorage
أنه مص ط ططفوفة ترابطيط طططة ) .(associative arrayفب ط ط ً
على َ
طدل من اسط طططتخدام الط طططدالتين )(getItem
و )( ، setItemتسططتطيع بكططل بسططاطة أن تسططتعمل القططواس المربعططة ) الططتي تسططتعملها للوصططول إلى
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

ٌ
َ
معين ،ولحططذف كططل مططا هططو مُ
محليط ا
خططز ٌن
دوال أخططرى لحططذف قيمططة مرتبطططة بمفتططاح
هنالططك
ّ
ً
)وهذا يعني حذف كل المفاتيح والقيم معً ا(.
{ interface Storage
;)deleter void removeItem(in DOMString key
;)(void clear
;}

لن يؤدي استدعاء الدالة )( removeItemمع تمرير مفتاح غير موجود إلى فعل أي شيء.
وأخيرً ا ،هنالك خاصية للحصول على العدد الكلي للقيم المُ َ
محليط ا ،ودالططة للحصططول على
خزنة
ً
اسم كل مفتاح عبر تمرير فهرسه المكاني ).(index
{ interface Storage
;readonly attribute unsigned long length
;)getter DOMString key(in unsigned long index
;}

ُ
َ
فستعيد الدالة .null
استدعيت الدالة )( keyمع فهرس ل يقع بين (length-1) – 0
لو
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تتبع التغييرات في مساحة التخزين المحلي
اّ .
برمجيططططط ا ،فعليطططططك أن
تتبع التغيطططططيرات في مسطططططاحة التخطططططزين )(storage area
إذا أردت أن َ
ً
الح َدث  ،storageال ططذي يُ فعَ ل ) (firedفي الك ططائن العططام  windowفي كططل م ططرة ُتس ططتدعى
تسططتعمل َطط
فيهطططا الدال ططة )( setItemأو )( removeItemأو )( clearوتج ططري تل ططك الدال ططة تغي ططيرًا مطططا .فعلى
ً
طدت ض ططبط قيم ططة موج ططودة مس ط ً
س ططبيل المث ططال ،ل ططو أع ط َ
طاوية للقيم ططة
طبقا وك ططانت القيم ططة الجدي ططدة مس ط
القديمة ،أو استدعيت الدالة )( clearلكن لم تكن هنالك أيّ ة قيم في مساحة التخططزين ،فلن يُ فعَ ل
تغير شيء في مساحة التخزين.
الحدث  ،storageلعدم ّ
طفح ي ططدعم الك ططائن  ،localStorageوه ططذا يتض ططمن
الح ططدث  storageم ططدعومٌ في ك ططل متص ط ٍ
 ،Internet Explorer 8لكن  IE 8ل يطططططططدعم الدالطططططططة المعياريطططططططة من  W3Cلمراقبطططططططة الحطططططططداث
ُ
) addEventListenerلكنها أضيفت في نهاية المطططاف في (IE 9؛ ولهططذا ،إذا أردت مراقبططة تفعيططل
الحدث  storageفعليك أن تكتشف مططا هي آليططة الحططداث الططتي يططدعمها المتصططفح ً
َ
فعلت
أول ) إذا
هذا من قبططل مططع الحططداث الخططرى ،فيمكنططك تخطي هططذه الفقططرة والنتقططال إلى آخططر القسططم .مراقبططة
الحدث  storageمماثلة تمامًط ا لعمليططة مراقبططة الحططداث الخططرى الططتي سط َ
َ
كنت
طبق وأن راقبتَهططا؛ وإذا
ُت ِ
فضل استخدام  jQueryأو مكتبة  JavaScriptأخططرى لتسططجيل دوال مراقبططة الحططداث ،فتسططتطيع
ً
أيضا(.
فعل ذلك مع الحدث storage
{ )if (window.addEventListener
;)window.addEventListener("storage", handle_storage, false
{ } else
;)window.attachEvent("onstorage", handle_storage
;}
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ُ
ستس ططتدعى الدال ططة  handle_storageم ططع تمري ططر كطططائن من ن ططوع  ،StorageEventع ططدا في
متصفح  Internet Explorerإذ يُ َ
خزن الكائن في .window.event
{ )function handle_storage(e
} ;if (!e) { e = window.event
}

سيكون المتغير – eعنططد هططذه النقطططة– كائ ًنططا من نطوع  ،StorageEventالططذي لديطه الخاصططيات
المبينة في الجدول التي:
ّ
الخاصية

النوع
 keyسلسلة نصية

الشرح
مفتاح القيمة التي ُأضي َفت أو ُحذِ َفت أو ِ
عد َلت

 oldValueأي نوع

ُ
ِب فوقها( ،أو  nullإذا أضيف عنصرٌ جديد
القيمة )التي ُكت َ

 newValueأي نوع

القيمة الجديدة ،أو  nullإن ُحذِ َف عنصرٌ ما

 *urlسلسلة نصية

الصفحة التي تحتوي على الدالة التي أجرت هذا التغيير

لن بعض المتصفحات امتلكت هذه الخاصية
* ملحظة :كان اسم الخاصية  urlالصلي هو  ،uriوذلك َ

قبل تغيير مواصفة التخزين المحلي .لكبر قدر من التوافقية ،عليك أن تتحقق من وجود الخاصية ،url

فإن لم تكن موجو ًدا فتحقق من قيمة الخاصية .uri

ل يمكن إلغطططططططاء الحطططططططداث في الحطططططططدث  .storageفل توجطططططططد طريق ٌ
طططططططة من داخطططططططل الدالطططططططة
طير مططا من الحططدوث .بكططل بسططاطة ،هططذه طريقططة لكي يخططبرك
 handle_storageتستطيع إيقاف تغيط ٍ
المتصفح» :هذا ما حصل ِ
لتو ه ،ل يمكنك فعل أي شيء تجاهه؛ كل ما أستطيع فعله هو إخبارك مططا
الذي حدث«.
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ب .المحدوديات في المتصفحات الحالية
محليا باسططتخدام إضططافات
في حططديثي عن اللمحة ال تاريخيططة عن محططاولت تخططزين البيانططات
ً
خارجي ططة ،حرص ط ُ
طت على ذك ططر مح ططدوديات كططل تقني ططة من تلططك التقني ططات ،مثططل محدودي ططة المسططاحة
التخزينية .لكنني لم أذكر شي ًئا عن محدوديات التخزين المحلي في  HTML5المعياري.
سططططططططططأعطيك الجوبططططططططططة ً
أول ثم سأشططططططططططرحها .الجوبططططططططططة هي –بترتيبهططططططططططا حسططططططططططب الهمية–:
» 5ميغابايت« ،و » «QUOTA_EXCEEDED_ERRو »ل«.
» 5ميغابايت« هي المساحة التي يُ سمَ ح لكل موقع بالحصول عليهططا افتراضط ًطيا ،وهططذه القيمططة
متسططاوية –على غططير العططادة– بين المتصططفحات ،على الططرغم من َ
أنهططا مططذكورة في مواصططفة التخططزين
أنك ُتخ ِ
أنهطططا »اقطططتراح« .ابطططق في ذهنطططك َ
المحلي في  HTML5على َ
طططزن سلسطططل نصطططية ،ول تخطط ِطزن
ِ
البيانططات بصططيغتها الصططلية ،فلططو كنت ُتخط ِطزن الكثططير من العططداد الصططحيحة )  (integersأو العشططرية
) ،(floatsفس ططيكون الف ططرق في طريق ططة تمثي ططل البيان ططات مططؤثرً ا ،إذ يُ خ ط َطزن ك ططل رقم من ع ططدد عش ططري
كمحرف ) ،(characterوليس بالتمثيل التقليدي لعدد عشري.
» «QUOTA_EXCEEDED_ERRهط ططو السط ططتثناء )  (exceptionالط ططذي سط ط ُطيرمى ) (thrownعنط ططدما
تتجططاوز حططد  5ميغابططايت .أمططا » ل« فهططو الجططواب على السططؤال البططدهي الططذي سططيخطر ببالططك» :هططل
يمكن ط ططني طلب المزي ط ططد من المس ط ططاحة التخزيني ط ططة من المس ط ططتخدم؟« على ح ط ططد الن ،ل ت ط ططدعم أيّط ط ط ة
متص ططفحات أي آلي ططة يتمكن خلله ططا مط ططورو ال ططويب من طلب المزي ططد من المس ططاحة التخزيني ططة .لكن
بعض المتصفحات )مثل  Operaأو  (Firefoxتسمح للمستخدم أن يتحكم بالح ّد القصططى للتخططزين
المحلي ،لكن هط ط ططذا منط ط ط ٌ
تمامطططططط ا ،ول يمكنط ط ططك –كمط ِ
ططططططور ويب– العتمططططططاد على ذلك
ً
طوط بالمسط ط ططتخدم
لبناء تطبيقك.
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 .4مثال عملي عن استخدام التخزين المحلي

ً
عملي ا عن التخططزين المحلي في  .HTMLهططل تتططذكر لعبططة الضططامة الططتي بنيناهططا في
ًط
مثال
لنأخذ

ٌ
ٌ
طغيرة مططع هططذه اللعبططة :ستخسططر تق ط ّدمك في
مشططكلة صط
الفصططل الططذي يتحططدث عن canvas؟ هنالططك
اللعبة عندما ُتغلِق نافذة المتصفح .لكن باسططتخدام التخططزين في  ،HTML5سنسططتطيع حفططظ التقط ّدم
محليط ا داخ ططل المتص ططفح .ه ططذا مث ط ٌ
حي للعب ططة بع ططد التع ططديل .ح ط ِطر ك بعض القط ططع ،ثم أغل ططق لس ططان
طال
ًط
ّ
الصفحة ) أو المتصفح(  ،ثم أعد فتح الصفحة .فإذا كان يططدعم متصططفحك التخططزين المحلي ،فيجب
أن تتططذكر الصططفحة السططابقة خطواتططك الططتي أجريتهططا في اللعبططة ،بمططا في ذلططك عططدد الخطططوات الططتي
َ
قمت بتحديدها.
تحركت بها ،ومكان كل قطعة على رقعة اللعب ،وحتى آخر قطعة
ما هي اللية التي اتبعناها لفعل ذلك؟ سنستدعي الدالة التيططة في كططل مططرّ ة 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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أن المسططتخدم قططد بططدأ
كمططا لحظت ،تسططتعمل الدالططة السططابقة الكططائن  localStorageلتخططزين َ

اللعب )المفتططاح  ،gGameInProgressالططذي هططو قيمططة منطقيططة ] .([Booleanثم سططتدور حلقططة for
على جمي ططع القط ططع )المتغ ططير  ،gPiecesال ططذي ه ططو مص ططفوفة في لغ ططة  (JavaScriptثم يحف ططظ رقم
السطططر والعمططود لكططل قطعططة؛ ثم تحفططظ الدالططة بعض المعلومططات الضططافية عن اللعبططة ،بمططا في ذلططك
القطعططة الططتي تم تحديططدها )القيمططة  ،gSelectedPieceIndexالططتي هي رقمٌ صططحيح ]،([integer
وفيمططا إذا كططانت القطعططة في منتصططف سلسططلة من القفططزات )القيمططة ،gSelectedPieceHasMoved
التي هي قيمة منطقية(  ،والعدد الكلي للحركات الططتي قططام بهططا اللعب )القيمططة  ،gMoveCountالططتي
هي عدد صحيح(.
وعند تحميل الصفحة ،وبط ً
طدل من السططتدعاء التلقططائي للدالططة )( newGameالطتي سط ُطتعيد ضططبط
جميط ططع المتغط ططيرات إلى قيم مُ ح ط ط َددة مسط ط ً
طبقا ،فسنسط ططتدعي الدالط ططة )( .resumeGameالط ططتي تتحقق
خز ٌ
ٌ
ٌ
محفوظة من اللعبة مُ َ
نة
نسخة
–باستخدام التخزين المحلي في  –HTML5فيما إذا كانت هنالك
ُ
فستستعاد تلك القيم باستخدام الكائن .localStorage
محليا؛ فإن وُ ِج َدت،
ً
{ )(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
}

ً
سابق ا في هذا الفصل ،وسأكرره
أهم فكرة في هذه الدالة هي تطبيق التحذير الذي ذكرته لك
خزنططة نصط ً
خزن البيانات كسلسلة نصية ،وهذا يعني َ
أنه لو لم تكن القيمططة المُ َ
ست َ
هناُ » :
طية فسططتحتاج
إلى تحويل البيانات التي حصلت عليها إلى نوع البيانات الذي تريده« .فعلى سبيل المثططال ،القيمططة
طة منطقيط ٌ
طدد فيمططا إذا كططانت هنالططك لعبططة قيططد اللعب ) (gGameInProgressهي قيمط ٌ
التي ُتحط ِ
طة ،وفي
خزنا القيمة دون أن نلقي ً
الدالة )(َ saveGameState
بال لنوعها:
;localStorage["halma.game.in.progress"] = gGameInProgress

لكن في دالطططة )( resumeGameعلينطططا أن ُنعامِططط ل القيمطططة الطططتي أخطططذناها من التخطططزين المحلي
كسلسلةٍ نصيةٍ كالتي:
== ]"gGameInProgress = (localStorage["halma.game.in.progress
;)""true

خزن عدد الخطوات في  gMoveCountكعددٍ صحيح؛ فلقططد َ
وبشكل مشابه ،يُ َ
خزناهططا ببسططاطة
ٍ
ٍ
في الدالة )(:saveGameState
;localStorage["halma.movecount"] = gMoveCount
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لكن في دالطططة )( resumeGameعلين ططا أن نح ط ِ
طول القيم ططة إلى ع ططدد ص ططحيح باس ططتخدام الدال ططة
)( parseIntالموجودة في :JavaScript
;)]"gMoveCount = parseInt(localStorage["halma.movecount

 .5مستقبل التخزين المحلي في تطبيقات الويب
أن الماضططي كططان ملي ًئا بططالطرق اللتفافية  ،لكن الوضططع الططراهن للتخططزين المحلي
على الرغم من َ
في  HTML5مشط ٌ
طرق ،فهنالططك واجهططة برمجيططة )  (APIجديططدة قططد وُ ِ
ضطعَ لهططا معيططارٌ وطبِ ق هططذا المعيططار
في جميع المتصفحات الرئيسية على مختلف المنصات والجهزة .فهذا أمرٌ ل تراه كل يططوم كمطط ِ
طور
ويب ،أليس ك ط ط ط ططذلك؟ لكن أل تتطلطط ط ط ططع إلى أك ط ط ط ططثر من » 5ميغاب ط ط ط ططايت من الثنائي ط ط ط ططات على شطط ط ط ططكل
»مفتاح/قيمة«؟ حسنًا ،هنالك عدد من الرؤى التنافسية لمستقبل التخزين المحلي.
َ
أطلقت  Googleفي عططام  2007إضططافة
إحدى تلك الرؤى هي اختصارٌ تعرفه بالتأكيططد.SQL :
 Gearsالمفتوحة المصدر التي تعمططل على مختلططف المتصططفحات والططتي احتططوت على قاعططدة بيانططات
مُ ضططمَ نة فيهططا مبنيططة على َ .SQLite
ً
لحقططا على إنشططاء مواصططفة Web SQL
أثر هططذا النمططوذج الولي
رسططميا باسططم » «WebDBال ططتي تططوفر طبق ط ً
طة للوصططول إلى قاعططدة
 ،Databaseوالططتي ك ططانت تع ططرف
ً
ً
أن الشططيفرة التيططة
ٍ
سامحة لك بالقيام
بيانات ،SQL
بأشياء شبيهةٍ بما يلي عبر ) JavaScriptلحظ َ
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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كمط ططا لحظت ،مط ططا يهم في الشط ططيفرة السط ططابقة هط ططو السلسط ططلة النصط ططية الط ططتي مررتهط ططا إلى الدالط ططة
 ،executeSqlويمكن أن تحتططوي تلططك السلسططلة النصططية على أيّططة تعليمططات  SQLمدعومططة ،بمططا في
ذلك  SELECTو  UPDATEو  INSERTو  .DELETEالمر هنا شط ٌ
طبيه ببرمجططة قواعططد البيانططات بلغططةٍ مثططل
 ،PHPإل َ
أنك تقوم بذلك عبر !JavaScript
ُطبِقت مواصفات  Web SQL Databaseمن أربعة متصفحات ومنصات.
IE

Firefox

Safari

Chrome

Opera

iPhone

Android

.

.

+4.0

+4.0

+10.5

+3.0

+2.0

وبكل تأكيد ،لو سبق وأن استخدمت أكثر من مُ ِ
حر ك لقواعد البيانططات في حياتططك ،فططأنت تعلم
أن » «SQLهي مص طططلح تس ططويقي أك ططثر من كونه ططا معي ططارًا متك ط ً
أن HTML5
طامل )ق ططد يق ططول البعض َ
َ
كططذلك ،لكن ل تأبططه بقططولهم( .حسطنًا ،هنالططك معيططار للغططة ) SQLيسططمى  (SQL-92لكن ل يوجططد خططادوم
قواعد بيانات في العالم يتوافق تمامً ا مع ذاك المعيار .فهنالك نسططخة  SQLلقواعططد بيانططات ،Oracle
ونس ططخة أخ ططرى لقواع ططد  ،MSSQLونس ططخة أخ ططرى لقواع ططد بيان ططات  ،MySQLوأخ ططرى لقواع ططد بيان ططات
ننس نسططخة  SQLلقواعططد بيانططات  .SQLiteوحططتى كططل منتج من تلططك المنتجططات
 ،PostgreSQLول َ
يُ ضطططيف مطططيزات  SQLجديطططدة على مطططرّ الطططزمن ،وبهطططذا يكطططون قولنطططا »نسطططخة  SQLلقواعطططد بيانطططات
ّ
بدقططة .فعليططك أن تقطول »نسططخة  SQLالططتي تططأتي مططع
كافيا لتحديططد مططا نتحططدث عنططه
 «SQLiteليس
ً
قواعد بيانات  SQLiteذات الصدار .«X.Y.Z
كط ط طط ططل مطططططططططا سط ط ط طططبق أدى إلى العلن التي ،الطططططططططتي يقب ط ط ط ططع الن في أعلى صطط ط ط ططفحة مواصطططططططططفة
:Web SQL Database
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ً
طبقت هط ططذه
واجهت هط ططذه المواصط ططفة
طريقط ططا مسط ططدو ًدا :جميط ططع المتصط ططفحات الط ططتي َ
المواصططفة اسططتخدمت السططند الخلفي ) (backendنفسططه لقواعططد البيانططات )الططذي هططو
 ،(SQLiteلكننط ططا نحتط ططاج إلى عط ط ِ
طد ة تطبيقط ططات مختلفط ططة إضط ططافية للكمط ططال في مسط ططار

تحويلها إلى معيططار .وريثمططا يحين ذاك الططوقت ،فستشططير »نسططخة« ) SQL (dialect
ً
ططططططططول بالنسططططططططبة
المسططططططططتخدمة في هططططططططذا المعيططططططططار إلى  ،SQLiteلكن هططططططططذا ليس مقب
لمعيار قياسي.
ِ
محلي متقدم وثابت لتطبيقططات
لتخزين
سأعرفك على رؤية تنافسية أخرى
وعلى ضوء هذا،
ٍ
ٍ

ً
سططططابقا باسططططم » «WebSimpleDBالططططتي اشططططتهرت
الططططويب Indexed Database API :المعروفططططة
باسم ».«IndexedDB
تحتططوي  IndexedDBعلى مططا يُ سططمى »مخططزن الكائنططات« ) ،(object storeالططذي يتشططارك مططع
قاع ط ططدة بيان ط ططات  SQLفي الكث ط ططير من المفط طططاهيم؛ فهنال ط ططك »قواعط طططد بيان ط ططات« ) (databasesفيه ط ططا
»سجلت« ) ،(recordsويملك كل سجل عد ًدا من »الحقطول« ) ،(fieldsوكططل حقططل لطه نطوع بيانططات

معين ،الط ططذي يُ عط ططرَ ف عنط ططد إنشط ططاء قاعط ططدة البيانط ططات .تسط ططتطيع أي ً
ض ط طا تحديط ططد مجموعط ططة فرعيط ططة من
ّ
السططجلت ،ثم تعرضططها عططبر »مؤشططر« )  ،(cursorويتم التعامططل مططع التغيططيرات على مخططزن الكائنططات
عبر »التحويلت« ).(transactions
ً
َ
قليل لي نططوع من أنططواع قواعططد بيانططات  ، SQLفمن المططرجح أن تبططدو
بططرمجت
إذا سططبق وأن
المصطططلحات السططابقة مألوفط ً
أن »مخططزن الكائنططات« ليس لديططه »لغططة
طة لططديك .الفططرق الرئيسططي هططو َ

استعلم بنيوية« ،ل تستطيع كتابة عبارات مثل » = SELECT * from USERS where ACTIVE
' «'Yلكنك تسططتطيع اسططتخدام الططدوال الططتي يوفرهططا مخططزن الكائنططات لفتح »مؤشططر« ) (cursorفي
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، وتستبعد سجلت المستخدمين غططير النشططيطين، ثم تمر عبر السجلت،«USERS» قاعدة البيانات
ً
.دوال للوصول إلى قيم كل حقل في السجلت المتبقية
ثم تستخدم
َ Mozilla  )صطططرَ َحت4.0  منطططذ الصطططدارFirefox  موجطططو ٌد فيIndexedDB دعم
أنهطططا لن تطططدعم

Internet Explorer  وحططتى،11  منططذ الصططدارChrome  و،( في متصططفحهاWeb SQL Database
.10  منذ الصدارIndexedDB أصبح يدعم

 مصادر إضافية.6
:HTML5 التخزين في

HTML5 Storage مواصفة

•

MSDN  فيIntroduction to DOM Storage

•

Opera  فيWeb Storage: easier, more powerful client-side data storage

•

Developer Community
 درس تعليميUnlock local storage for mobile Web applications with HTML5

•

IBM DeveloperWorks في
:(HTML5  )قبل وجودBrad Neuberg العمل الذي قام به

userDate  )عن كططائنInternet Explorer Has Native Support for Persistence?!?!

•

(IE في
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•
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طأن هنالططك
مططا هي تطبيقططات الططويب الططتي تعمططل دون اتصططال؟ يبططدو المططر من الوهلططة الولى كط َ
تض ططاربًا في المف ططاهيم .فه ططل هي ص ططفحات ال ططويب ال ططتي ِ
تنزله ططا ثم تفتحه ططا بع ططد ذل ططك؟ لكن التنزي ططل
ً
شبكيا ،فكيف ستسططتطيع تنزيططل الصططفحة عنططدما ل تكططون متصط ًطل؟ لن تسططتطيع فعططل
اتصال
يتطلب
ً
ذلك بكل تأكيد ،لكنك تستطيع تنزيططل الصططفحة عنططدما تكططون متصط ًطل بالشططبكة ،وهططذه هي آليططة عمططل
تطبيقات  HTML5التي تعمل دون اتصال ).(offline web applications
ٌ
قائمة بروابط  URLالتي ُتشططير إلى
بأبسط الكلمات :تطبيق الويب الذي يعمل دون اتصال هو
أي موردٍ آخرُ .ت شير الصططفحة الرئيسططية إلى تلططك
ملفات  HTMLأو  CSSأو  JavaScriptأو الصور أو ّ
طان مططا على خططادوم
القائم ططة ال ططتي ُتس ططمى »مل ططف  «manifestالططذي هططو مل ط ٌطف
نصططي موجططو ٌد في مك ط ٍ
ٌ
الويب ،وسيقرأ متصفح الويب الذي يدعم تشغيل تطبيقات الويب دون اتصال قائمط َ
طة روابط ِ
طط URL
نزل تلك الموارد ) ،(resourcesثم يُ ِ
الموجودة في ملف  ،manifestثم يُ ِ
َ
محليط ا
خزنها تخزينًا مؤق ًتا
ً
) ،(local cacheثم سط ُطي ِ
تلقائيط ا في حططال تغططيرت .وعنططدما يحين وقت
حدث النسططخ المحليططة منهططا
ً
طال شططبكي ،فسططيحاول متصططفحك عططرض النسططخة
محاولتططك الوصططول إلى تطططبيق الططويب دون اتصط ٍ
المُ َ
تلقائيا.
محليا
خزنة
ً
ً
طور ويب–؛ فهنالططك رايط ٌ
ك تمامًط ا –كمطط ِ
ومن هذه النقطططة ،سط ُطيلقى الحِ مططل على عاتِقِط َ
طة )  (flagفي
ً
متصل بالشبكة أم ل ،وهنالك أحططداث )ُ (eventsتفعَ ل عنططدما تتغططير
 DOMتخبرك إذا كان المتصفح
َ
توفر لديك بعد دقيقططةٍ اتصط ٌ
َ
طال شططبكي؛
كنت تعمل دون اتصال ،ثم
حالة الوصول إلى الشبكة )أي لو
أو بالعكس(.
لكن إن كان ِ
ُ
محليا عندما
بيانات أو يحفظها ،فالمر متروكٌ لك لتخزين البيانات
ٍ
تطبيقك
يولد
ً
ً
متصل بالشبكة ثم تزامنهططا مططع الخططادوم البعيططد بعططد أن تسططتعيد اتصططالك بططه .بعبططارةٍ أخططرى،
ل تكون
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تتمكن  HTMLمن جعل تطبيقك يعمل دون اتصططال ،لكن مططا يفعلططه تطبيقططك في هططذه المرحلططة عائط ٌد
إليك تمامً ا.
IE

Firefox

Safari

Chrome

Opera

iPhone

Android

+10

+3.5

+4.0

+5.0

+10.6

+2.1

+2.0

 .1ملف Manifest

يتمحور تطبيق الويب الذي يعمل دون اتصال حول ملف  manifestللتخزين المؤقتً .
إذا م ططا

ه ططو مل ططف manifest؟ ه ططو قائم ططة بك ططل الم ططوارد )  (resourcesال ططتي يحت ططاج له ططا تط ططبيق ال ططويب لكي

طل بالشططبكة .وعليططك أن ُتشططير إلى ملططف manifest
يستطيع المستخدم الوصول إليه وهططو غططير متصط ٍ
باسططتعمالك لخاصططية  manifestفي عنصططر > <htmlلتمهيططد الطريططق لعمليططة تنزيططل وتخططزين تلططك
الموارد تخزينًا مؤق ًتا.
><!DOCTYPE HTML
>"<html manifest="/cache.manifest
><body
...
></body
></html

يمكن أن يتواجططد ملططف  manifestللتخططزين المططؤقت في أي مكططان في خططادوم الططويب عنططدك،
َ
كنت تسططتعمل خططادوم ويب يعتمططد على
لكن يجب أن يُ خطط َدم بنططوع text/cache-manifest؛ إذا
َ
أن كل ما عليك فعله هو إضافة تعليمة  AddTypeفي ملططف .ht
أباتشي ) ،(Apacheفمكن
المرجح َ
 accessفي المجلد الجذر الذي يُ خ َدم منه تطبيق الويب:
AddType text/cache-manifest .manifest
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َ
َ
كنت
أن اسططططططم ملططططططف  manifestللتخططططططزين المططططططؤقت ينتهي باللحقططططططة .manifest؛ إن
تأكد َ
تستعمل خادوم ويب آخر أو ضط ً
ً
مختلفططا لباتشططي ،فراجططع التوثيططق الخططاص بالخططادوم لمزيططدٍ من
طبطا
المعلومات حول التحكم في ترويسة .Content-Type
س :تط ططبيق ال ططويب الخ ططاص بي مُ ق َسططمٌ إلى ع ط ِ
طدة ص ططفحات .ه ططل أحت ططاج إلى إض ططافة خاص ططية  manifestفي ك ططل
علي وضعها في الصفحة الرئيسية فقط؟
صفحة ،أم
ّ

ج :يجب وضع خاصية  manifestفي كل صفحة من صفحات موقعك ،ويجب على تلك الخاصططية أن ُتشططير إلى

ملف  manifestللتخزين المؤقت لكامل تطبيق الويب.

حسنًا ،على كططل صططفحة من صططفحات  HTMLأن ُتشططير إلى ملططف  manifestللتخططزين المططؤقت،
ويجب أن يُ خط َدم ملططف  manifestبترويسططة  Content-Typeمناسططبة .لكن مططاذا يوجططد داخططل ملططف
manifest؟ ها قد بدأت الثارة.
أول سطر من أي ملف  manifestهو:
CACHE MANIFEST

وبعد هذا السطرُ ،
قسم جميع ملفات  manifestإلى ثلثة أقسام :قسم » ،«explicitوقسم
ست َ
ٌ
ٌ
خاص بهططا؛ وإن
ٍ
سطر
مذكورة في
ترويسة
» «fallbackوقسم » .«online whitelistلدى كل قسم
ٍ
أن كططل المططوارد المططذكورة في
لم يحتططوي ملططف  manifestعلى أيّطط ة ترويس ططات ،فهططذا يعططني
ضططمنيا َ
ً
المل ططف موج ط ٌ
طودة في القس ططم » .«explicitل تح ططاول أن تطي ططل التفك ططير في الص طططلحات الس ططابقة،
خشية أن ينفجر رأسك من الصداع.
ُ
سليم البنية ،ويحتوي على ثلثة مططوارد :ملططف  ،CSSوملططف ،JavaScript
هذا ملف manifest
وصورة .JPEG
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CACHE MANIFEST
/clock.css
/clock.js
/clock-face.jpg

ل يحتط ططوي مل طططف  manifestالسط ططابق على ترويس طططات للقس طططام ،لط ططذا سط ططتكون جمي طططع المط ططوارد
المططططذكورة فيط ططه موجط ط ً
ططططت َ
ططططيا .س ُ
نزل المط ططوارد المططططذكورة في قسم
طودة في قسططططم » «explicitافتراض ً
»ُ «explicit
وت َ
ُ
وستسططتعمَ ل مكططان نظيراتهططا الموجططودة على الشططبكة في
محلي ا،
ًط
خزن تخزي ًنططا مؤق ًتططا
حال كان المستخدمُ غيرَ متصل .وبهططذا –وعنططد تحميططل ملططف  manifestللتخططزين المطؤقت– سططي ُن ِزل
متصط ط ططفح الط ط ططويب الملفط ط ططات  clock.cssو  clock.jsو  clock-face.jpgمن المجلط ط ططد الجط ط ططذر
أزلت مقبس الشططبكة وأعط َ
َ
طدت تحططديث الصططفحة ،فسططتبقى كططل تلططك المططوارد
لخططادوم الططويب ،ثم إذا
ً
متوافرة دون اتصال.
س :هل أحتاج إلى ذكر جميع صفحات  HTMLفي ملف manifest؟
أن تلططك الصططفحة ُتشططير إلى ملططف
ج :نعم ول .إن كان تطبيق الويب
محتوى في صفحةٍ وحيدة ،فعليططك أن تتأكططد َ
ً
 manifestباستخدام خاصية  .manifestفعندما تفتح صفحة  HTMLتحتوي على خاصططية  manifestفسط ُطتع َت َبر

ُ
ُ
َ
ولست بحاجةٍ إلى وضعها ضمن ملف .manifest
جزءا من تطبيق الويب،
ً
نفسها
الصفحة

أمططا لططو كططان تطططبيق الططويب يمتططد على أكططثر من صططفحة ،فعليططك حينهططا أن تططذكر جميططع صططفحات  HTMLفي ملططف
أن هنالك صفحات  HTMLأخرى عليه تنزيلها وتخزينها تخزينًا مؤقتًا.
 ،manifestوإل فلن يعلم المتصفح َ

ا .قاسم NETWORK
طال أك ططثر تعقيط ط ًدا .لنق ططل َ
ه ططذا مث ط ٌ
أن ك تري ططد من تط ططبيق الس ططاعة ال ططذي أنش ططأته أن يتتب ططع ال ططزوار
أن
ًط
باس ططتخدام س ططكربت  tracking.cgiال ططذي س ط ُطيحمَ ل
ديناميكي ط ا في خاص ططية > ،<img srcإل َ
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ططططلبا على َ
غططططرَ ِ
ض ذاك السططططكربت )الططططذي هططططو تتبططططع
تخططططزين هططططذا الملططططف تخزينًططططا مؤق ًتططططا سططططيؤثر س ً
آنيا( ،لذا ل يجب أب ًدا تخزين هذا المورد مؤق ًتا ول يجوز أن يُ تاح دون اتصال.
المستخدمين ً
هذه هي طريقة فعل ذلك:
CACHE MANIFEST
NETWORK:
/tracking.cgi
CACHE:
/clock.css
/clock.js
/clock-face.jpg

مل ط ططف  manifestالسطط ططابق يحتط طططوي على ترويس ط ططات للقس ط ططام ،فالس ط طططر الط طططذي يحت ط ططوي على
 NETWORK:ه ططو بداي ططة قس ططم » ،«online whitelistوالم ططوارد الم ططذكورة في ه ططذا القس ططم لن ُتخ ط َطزن
محليط ا ولن تتططوفر دون اتصططال )محاولططة تحميلهططا عنططد عططدم تططوفر اتصططال سططتؤدي إلى خطططأ( .أمططا
ً
السطططر  CACHE:فهططو بدايططة قسططم » ،«explicitوبقيططة ملططف  manifestمماثلط ٌ
طة للمثططال السططابق ،حيث
وسي َ
سي َ
وسيتاح للستعمال دون اتصال.
محليا
خزن كل موردٍ من الموارد المذكورة
نزل
ُ
ُ
ُ
ً

ب .قاسم FALLBACK
ٌ
نوع آخر من القسام في ملف  :manifestقسم  ،fallbackالذي ُت ِ
عرف فيططه البططدائل عن
هنالك
طبب من السط ططباب– ل يمكن تخزينهط ططا مؤق ًتط ططا أو لم يتم
المط ططوارد الموجط ططودة على الشط ططبكة الط ططتي –لسط ط ٍ
ذلك بنجاح.
ِ
توفر مواصفة ً HTML5
ذكيا لطريقة استخدام قسم :fallback
حل ً
CACHE MANIFEST
FALLBACK:
/ /offline.html
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NETWORK:
*

ً
ماذا يفعل المثال السابق؟ ً
مثال موقعً ا يحتوي مليين الصططفحات مثططل ويكيبيططديا؛
أول ،لنأخذ
أنك ل ترغب بذلك .لكن لنقل َ
ل تستطيع تنزيل كامل الموقع ،ومن المؤكد َ
طزءا
أنك تريد أن تأخططذ جط ً
منططه وتجعلططه متططواف ًرا دون اتصططال؛ لكن كيططف سططتقرر مططا هي الصططفحات الططتي تحتططاج إلى تخزينهططا
مؤق ًتططا؟ مططاذا عن :كططل صططفحة زرتهططا في موقططع ويكيبيططديا )الططذي افترضططنا جط ً
طدل َ
أنه يططدعم التشططغيل
َ
دون اتصططال( سط ُطت َ
طتخزن مؤق ًتططا .وهططذا يتضططمن كططل مُ َ
دخ لططة من مططدخلت الموسططوعة الططتي
نزل وسط
زرتهططا ،وكططل صططفحة نقططاش )أي المكططان الططذي تتنططاقش فيطه عن مُ َ
معينططة( ،وكططل صططفحة تحريططر
دخلططة
ّ
تعديلت إلى مُ دخلةٍ ما(.
ٍ
)أي تلك الصفحة التي ُتجري فيها
أن كططل صططفحة ) HTMLصططفحة المُ دخلططة أو
هذا ما سططيفعله ملططف  manifestالسططابق :لنفططترض َ
النقططاش أو التعططديل أو تططأريخ الصططفحة( في ويكيبيططديا ُتشططير إلى ملططف  manifestالسططابق؛ فعنططدما
ت ططزور أي ص ططفحة ُتش ططير إلى مل ططف  manifestفس ططيقول متص ططفحكً » :
مهل ،ه ططذه الص ططفحة ج ط ٌ
طزء من
تطبيق الويب يعمططل دون اتصططال ،لكن هططل أعططرف شططي ًئا عن هططذا التطططبيق؟« إن لم يُط ِ
نزل متصططفحك
ملططف  manifestالمُ ح ط َدد من قبططل قططط ،فسط ِ
طيهيء »مخططزن جديططد للتطططبيق« )  ،appcacheاختصططار
للعب ط ططارة » ،(«application cacheوس ط ط ُطي ِ
نزل جمي ط ططع المط طططوارد الم ط ططذكورة في مل ط ططف  ،manifestثم
سيضيف الصفحة الحالية إلى مخزن التطبيق ).(appcache
ُ
فسي ضيف الصفحة الحاليططة إلى مخططزن
أما إن كان يعرف متصفحك ملف  manifestمن قبل،
ُ
ً
مسبقا .وفي كل الحالتين ُ
ست ضاف الصفحة التي زرتها إلى مخططزن
التطبيق ) (appcacheالموجود
لنه يع ططني َ
التط ططبيق .وه ططذا مهمٌ َ
أنك تس ططتطيع بن ططاء تط ططبيق ويب يُ ض ططيف الص ططفحات ال ططتي يزوره ططا
تلقائي ا إلى مخزنططه .فلسط َ
طت بحاجططةٍ إلى وضططع كططل صططفحة من صططفحات  HTMLفي ملططف
ًط
المستخدم
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 manifestللتخزين المؤقت.
ططر وحيططد.
انظططر الن إلى قسططم  fallbackفي ملططف  manifestالسططابق ،الططذي يحتططوي على سط ٍ
القسم الول من السطر )الذي يقع قبل الفراغ( ليس عنوان  ،URLوإنما نمط ،(URL pattern) URL
سيطا ِبق المحططرف  /أي صططفحة في موقعططك وليس الصططفحة الرئيسططية فقططط .فعنططدما تحططاول
حيث ُ
طل بالشططبكة ،فسططيبحث متصططفحك عنهططا في مخططزن التطططبيق
زيارة صفحة ما عندما تكططون غططيرَ متصط ٍ

َ
طفحة في مخططزن التطططبيق ) لن ططك ُز َ
َ
كنت متصط ًطل
رتهططا عنططدما
طفح الصط
) ،(appcacheفططإن وجططد المتصط ُ
ُ
َ
ضيفت الصفحة إلى مخططزن التطططبيق ] [appcacheفي ذات الططوقت( ،فسططيعرض
بالشبكة ،ومن ثم أ
المتص ططفح النس ططخة المُ َ
محليط ا؛ إم ططا إذا لم يج ططد متص ططفحك الص ططفحة في مخ ططزن
ًط
خزن ططة من الص ططفحة
التطططبيق ،فبط ً
طدل من عططرض رسططالة الخطططأ ،فسططيعرض الصططفحة  /offline.htmlالططتي ُت ِ
مثل القسططم
الثاني في السطر المذكور في قسم .fallback

في النهايططة ،لننظططر إلى قسططم الشططبكة ) .(networkيحتططوي قسططم الشططبكة في ملططف manifest
طنى خططاص في قسططم الشططبكة .وهططو
السططابق على سط ٍ
ططر فيططه محططرف وحيططد )*( ،هططذا المحططرف لططه معط ً
طيء غططير موجططودٍ
أن كططل شط ٍ
يُط دعى »  «online whitelist wildcard flagوهي طريقططة منمّ قططة لقططول َ
نزل من عنططوان الططويب الصططلي لطالمططا هنالططك اتصط ٌ
في مخططزن التطططبيق ) (appcacheسط ُطي َ
طبكي
طال شط
ٌ
بططالنترنت .هططذا مهمٌ لتطبيقططات الططويب الططتي تعمططل دون اتصططال الططتي ل نريططد تنزيلهططا كططل صططفحاتها
أن ه أثنططاء تصططفحك لموقططع ويكيبيططديا –الططذي افترضططنا جط ً
طدل َ
ومواردها ،وهططذا يعططني َ
أنه يططدعم العمططل
ِ
طيحم ل المتصططفح الصططور ومقططاطع الفيططديو والمططوارد الخططرى
طال بططالنترنت ،فسط
دون اتصال– مططع اتصط ٍ
طاق ) (domainمختل ططف )ه ططذا الم ططر ش ططائعٌ في
طكل اعتي ططادي ،ح ططتى ول ططو ك ططانت في نط ط ٍ
المض ططمَ نة بش ط ٍ
َ
فتولد ُ
طزءا من تطططبيق ويب يعمط ُ
وتخط َدم صططفحات
دون اتصططال.
طل
المواقع الكبرى حتى لو لم تكن جط ً
َ
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ُ
طاق آخططر( .لكن دون
HTML
ً
محليا في تلك الخططواديم ،لكن الصططور والفيططديو تخط َدم عططبر  CDNفي نطط ٍ
ه ططذا المح ططرف الب ططديل ) ،(wildcardفسيتص ططرّ ف تط ططبيق ويكيبي ططديا ال ططذي افترض ططنا َ
أنه يعم ططل دون
ً
طكل خططاص :لن يسططتطيع تنزيططل أي صططور أو
ٍ
اتصال
تصرفات غريبة عندما تكون متصل بالشبكة .بشط ٍ
َ
نطاق خارجي.
مخزنة على
مقاطع فيديو
ٍ
ٌ
لن ويكيبيديا أكثر من مجرد صفحات  .HTMLفهي تستعمل موارد
هل هذا المثال
كامل؟ لَ ،
 CSSو  JavaScriptوصور مشتركة في كل صفحة .فيجب أن ُت َ
طريح في
بشكل صط
ذكر تلك الموارد
ٍ
ٍ
طحيحا وتسططلك سط ً
ً
ً
طلوكا سططليمً ا
عرض طا صط
قسططم  CACHE:من ملططف  ،manifestلكي ُتعططرَ ض الصططفحات
عنطططدما ُتشطط َطغل دون اتص ططال .لكن الغاي ططة من قس ططم  fallbackتكمن عنطططدما ل ت ط ِ
طنزل كام ططل ص ططفحات
تطبيق الويب الذي يحتوي على موارد لم تذكرها بصراحة في ملف .manifest

 .2تسلسل الحداث
تحدثنا إلى الن عن تطبيقات الويب الططتي تعمططل دون اتصططال ،وعن ملططف  manifestللتخططزين
طكل مبهم ،وكططأن المططر يجططري بطريقططةٍ سططحريةٍ.
المططؤقت ،وعن مخططزن التطططبيق )» («appcacheبشط ٍ

ً
نزل الملفات ،وتقططوم المتصططفحات بمهامهططا على ِ
فست َ
ُ
عمل سططليمً ا! لكننططا
أتم وجططه ،وكططل شططيء يعمططل
شيء من تلقاء نفسه.
ٍ
أي
نتحدث هنا عن تطوير تطبيقات الويب ،فل يعمل ّ

ً
بدايط ً
طفحة
طة ،لنتكلم عن تسلسططل الحططداث ،تحدي ط ًدا أحططداث  .DOMعنططدما يططزور متصططفحك صط
ً
ططططططططططططططططططططلة من الحططططططططططططططططططططداث في كططططططططططططططططططططائن
ططططططططططططططططططططيطلِق سلس
ُتشططططططططططططططططططططير إلى ملططططططططططططططططططططف  ،manifestفس
ُ
أن ه ططذا قطططد يب ططدو معقط ط ًد ا ،لكن ث ططق بي ،هطططذه أبسطططط نس ططخة
window.applicationCache؛ أعلم َ
تمكنت من كتابتها والتي ل تهمل أيّ ة معلومةٍ مهمة.
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ططططيطلِق الحططططدث
 .1بعططططد أن يلحططططظ المتصططططفح خاصططططية  manifestفي عنصططططر > ،<htmlفس ُ
ً
طططططططططططرة ) جميطططططططططططع الحطططططططططططداث المطططططططططططذكورة هنطططططططططططا س ُ
طططططططططططتفعَ ل في الكطططططططططططائن
 checkingمباش
َ
زرت هططذه
 ،(window.applicationCacheسط ُطيفعَ ل الحططدث  checkingدومً ط ا ،حططتى لططو
ٌ
صفحات أخرى إلى ملف  manifestنفسه.
الصفحة من قبل أو كانت تشير
 .2إن لم يتعامل متصفحك مع ملف  manifestالمُ ح َدد من قبل…
•

سططططيطلِق الح ط ططدث  ، downloadingثم س ط ططيبدأ بتنزي ط ططل الم ط ططوارد الم ط ططذكورة في مل ط ططف
ُ
 manifestللتخزين المؤقت.

•

أثنط ططاء التنزي طططل ،سط ط ُطيطلِق متص طططفحك الح طططدث  progressبين الحين والخط ططر ،الط ططذي
معلومات عن عدد الملفات التي ُن ِز َلت.
ٍ
يحتوي على

•

بعط ططد إكمط ططال تنزيط ططل جميط ططع المط ططوارد المط ططذكورة في ملط ططف  manifestبنجط ططاح ،سط ط ُطيطلِق
أن تطططبيق الططويب قططد ُطخ ِزن مؤق ًتططا
المتصفح الحدث النهائي  cachedالططذي يُ شططير إلى َ
بشكل كامل ،وهو جاهز لكي يُ ستخدم دون اتصال.
ٍ

َ
زرت هططذه الصططفحة أو أي صططفحة أخططرى ُتشططير إلى نفس ملططف manifest
 .3في المقابططل ،إن
من قبططل ،فسططيعلم متصططفحك عن ملططف manifest؛ فربمططا خط َطزن بعض المططوارد في مخططزن
التطططبيق ) ،(appcacheوربمططا خط َطزن كامططل التطططبيقً .
تغيط ر ملططف
إذا السططؤال الن هططو :هططل ّ
 manifestمنذ آخر مرة تحقق فيها المتصفح من ذلك؟
•

إذا كط ط ططان الجط ط ططواب :ل ،لم يتغط ط ططير ملط ط ططف manifest؛ فسط ط ط ُطيطلِق متصط ط ططفحك الحط ط ططدث
خطوات إضافية.
ٍ
 ،noupdateولن يحتاج إلى اتخاذ
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تغيططططططط ر ملط ط طططف manifest؛ فس ط ط ططيطلِق متصطططططططفحك الح ط ط ططدث
إذا كطططططططان الجط ط طططواب :نعمّ ،
 downloadingويُ عيد تنزيل ُ
كل موردٍ موجودٍ في ملف .manifest

•

أثنط ططاء التنزي طططل ،سط ط ُطيطلِق متص طططفحك الح طططدث  progressبين الحين والخط ططر ،الط ططذي
يحتوي على معلومات عن عدد الملفات التي ُن ِز َلت.

•

سيطلِق المتصفح
بعد إعادة تنزيل كل الموارد الموجودة في ملف  manifestبنجاحُ ،
أن النسط ططخة الجديط ططدة من تطط ططبيق
الحط ططدث النهط ططائي  updatereadyالط ططذي يُ شط ططير إلى َ
الططويب قططد ُط ِ
طكل كامططل ،وهي جططاهزة لكي ُتسططتخدم دون اتصططال .لكن
خ زنت مؤق ًتططا بشط ٍ
آنيا ،لكنططك
انتبه إلى َ
أن النسخة الحديثة لن ُتستعمَ ل فو ًرا ،فل ُتب َدل النسخة القديمة ً
تسط ططتطيع اسط ططتخدام النسط ططخة الجديط ططدة دون إجبط ططار المسط ططتخدم على إعط ططادة تحميط ططل
الصفحة باستدعاء الدالة )( window.applicationCache.swapCacheيدويًا.

فسيطلِق متصططفحك الحططدث
بشكل خاطئ في أي نقطة في هذه المرحلة،
إذا حدث أي شيء
ُ
ٍ
 errorوسيتوقف .هذه هي قائمة مختصرة بالشياء التي قد ُتسبِب المشكلة:
•

أعط ططاد ملط ططف  manifestرسط ططالة الخطط ططأ ) HTTP 404أي  (Page Not Foundأو ) 410أي
.(Permanently Gone

•

يتغي ط ط ر ،لكن فش ط ططل تنزي ط ططل ص ط ططفحة  HTMLال ط ططتي ُتشط طططير
ّط
عُ ِثطط ططرَ على مل ط ططف  manifestولم
إلى الملف.

•

تغير ملف  manifestأثناء التحديث.
ّ

•

تغيط ط ر ،لكن المتصط ططفح قط ططد فشط ططل بتنزيط ططل أحط ططد المط ططوارد
عُ ِثط ططرَ على مل طططف  manifestوقط ططد ّ
المذكورة فيه.
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 .3تنقيح الخطاء
َ
لتطوك لكنططني متأكط ٌد تمامًط ا َ
قرأتططه ِ
أريد أن أشير إلى نقطتين مهمتين هنططا ،أولهمططا هطو شط ٌ
أنك
طيء

لم تعططره اهتمامططك ،لططذا دعططني أكططرره :إذا فشططل تنزيططل أحططد المططوارد الموجططودة في ملططف manifest
تط ً
بالكلي ة،
ّط
طنزيل سططليمً ا ،فستفشططل عمليططة التخططزين المططؤقت لتطططبيق الططويب الططذي يعمططل دون اتصططال
وسططيطلِق المتصططفح الحططدث  ،errorلكن ليس هنالططك أيّ ط ة إشططارات إلى ماهيططة المشططكلة .وهططذا مططا
ُ
ومزعج ا أكططثر
ًط
يجعططل تنقيح ) (debuggingتطبيقططات الططويب الططتي تعمططل دون اتصططال أم طرًا معق ط ًدا
من المعتاد.
النقطة الثانية هي ليست خطططأً – إذا ابتغينططا الدقططة التقنيططة–  ،لكنهططا سطتبدو وكأنهططا ِ
عل ٌة خطط ٌ
طيرة
ٌ
َ
تغي ر
طفحك فيمططا إذا ّط
طق متصط
في المتصفح إلى أن تعلم ما الذي يجري .لهذه النقطة علقة بآليةِ تحقط ِ
طة لكنهططا مهمط ٌ
طوات هططذه العمليططة مملط ٌ
ملططف  .manifestوهي عمليط ٌ
ِ
طة ،لططذا انتبططه
ثلث خطط ٍ.
طة تتططألف من
جي ًدا لما سأتلوه عليك.
 .1سيسط ططأل متصط ططفحك –ع طططبر البط ططنى الهيكليط ططة العتياديط ططة في  –HTTPإذا انتهت صط ططلحية
التخط ططزين المط ططؤقت لملط ططف  .manifestوكمط ططا في بقيط ططة الملفط ططات الط ططتي ُتخ ط ط َدم عط ططبر ،HTTP
سي ِ
بشكل اعتيادي بعض المعلومات حول الملططف في ترويسططات
ضمن خادوم الويب عندك
ُ
ٍ
 .HTTPبعض تل ططك الترويس ططات ) Expiresو  (Cache-Controlتخ ِب ططر متص ططفحك كيطططف
يُ سططمَ ح لططه بتخططزين الملططف مؤق ًتططا دون سططؤال الخططادوم إذا تغيِ ر أم ل .ل علقططة لهططذه النططوع
تقريبط ا لكططل صططفحة
من التخططزين بتطبيقططات الططويب الططتي تعمططل دون اتصططال؛ وهططو يحططدث
ً
ططططططططططططكربت مططططططططططططا أو صططططططططططططورةٍ أو أي مططططططططططططوردٍ آخر
ٍ
 HTMLأو صططططططططططططفحة أنمططططططططططططاط  CSSأو س
على الويب.
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 .2إذا انتهت ص ط ططلحية مل ط ططف  manifestالمططططؤقت ) ً
وفقط ططا لترويس ط ططات  HTTPالخاص ط ططة بططططه(،
طفحك الخ ططادومَ إذا ك ططانت هنال ططك نس ط ٌ
طخة جدي ط ٌ
فسيس ططأل متص ط ُ
وج َدت،
طدة من المل ططف؛ ف ططإن ِطط
فسي ِ
سي ِ
رسطل متصططفحك طلبيططة  HTTPالطتي تتضططمَ ن تططاريخ
نزلها المتصططفح .وللقيططام بهططذاُ ،
ُ
آخر تعططديل لملططف  manifestالمُ خط َطزن مؤق ًتططا ،وهططو نفسططه الططذي أرسططله الخططادوم في جططواب
 (HTTP response) HTTPفي آخططر مططرّ ة نط َطزل فيهططا متصططفحك ملططف  .manifestإذا قططال
فسيعيد الخادوم الحالططة 304
أن ملف  manifestلم يتغير منذ ذاك الوقت،
ُ
خادوم الويب َ
)أي ِ .(Not Modified
أن هذا ل علقة لططه بتطبيقططات الططويب الططتي تعمططل دون اتصططال،
أكرر َ
وهو يحدث لكل نوع من أنواع الموارد الموجودة في الويب.
تغي ط ر من ططذ ذاك الت ططاريخ ،فس ط ُطيعيد الحال ططة
أن مل ططف  manifestق ططد ّط
 .3إذا
ظن خ ططادوم ال ططويب َ
َ
ً
متبوعة بمحتويات الملف الجديططد بالضططافة إلى ترويسططات Cache-
) HTTP 200أي (OK
طكل سطليم
 Controlجديدة وتاريخ جديد لخططر تعططديل ،لططذا سططتعمل الخطوتططان  1و  2بشط ٍ

في الم ططرة القادم ططة )بروتوك ططول  HTTPجمي ططل جطط ًدا؛ إذ ُت ِ
خطط خططواديم ال ططويب للمس ططتقبل
َ
يتأكد َ
أنه
دائمً ا ،فإن كططان على خططادوم الططويب إرسططال ملط ٍطف إليططك ،فسططيفعل مططا بوسططعه لكي
داع(.
لن يحتاج إلى إرساله لك مرتين دون
ٍ
بعد تنزيل ملف  manifestالجديد ،سيقارن المتصططفح المحتويططات مططع النسططخة الططتي َ
نزلهططا
آخططر مططرة .إذا كططانت محتويططات ملططف  manifestمماثلط ً
طة لمحتويططات آخططر نسططخة ،فلن يُ عيططد
أي من الموارد المذكورة في الملف.
متصفحك تنزيل ّ
قد تعترض إحططدى الخطططوات السططابقة طريقططك أثنططاء تطططويرك واختبططارك لتطططبيق الططويب الططذي
طأت نس ط ً
يعم ططل دون اتص ططال ،على س ططبيل المث ططال ،لنق ططل َ
أنك أنش ط َ
طخة من مل ططف  ،manifestثم بع ططد 10
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دق ططائق أدركت َ
أن ك تحت ططاج إلى إض ططافة م ططورد آخ ططر إلى المل ططف .ل توج ططد مش ططكلة ،ص ططحيح؟ أض ططفت
سط ًرا جدي ًد ا وجربت التطبيق ،لكنه لم يعمل! إليك ما حدث :عندما أعدت تحميل الصفحة ،لحظ
المتصططفح خاصططية  ،manifestوأطلططق الحططدث  ،checkingلكنططه لم يفعططل شططي ًئا… أصططرَ متصططفحك
لن خطططادوم الطططويب –افتراضط ط ًطيا– مضط ط ٌ
طبوط للطلب من
أن ملط ططف  manifestلم يتغط ططير .لمط ططاذا؟ َ
بعنط ططادٍ َ
المتصفحات أن ُت ِ
خزن الملفات الثابتة مؤق ًتا ِ
لعدة ساعات )وذلك عبر ترويسططات Cache-Control
ً
عالقط ا في الخطططوة رقم  1من الخطططوات
أن متصططفحك سططيبقى
في بروتوكططول  .(HTTPوهططذا يعططني َ
َ
تغي ر ،لكن متصططفحك لن يحططاول
أن الملططف قططد ّ ط
الثلث السابقة .من
أن خططادوم الططويب يعططرف َ
المؤكد َ
سؤال خادوم الويب .لماذا؟ َ
لنه في آخر مرة نط َطزل متصططفحك فيهططا ملططف  ،manifestطلب الخططادوم
من ط طططه أن يُ خط ط ط ِطزن الملط ط ططف مؤق ًتط طططا لع ط طط ِ
طد ة سط ط ططاعات ،لكن متصط ط ططفحك حط ط ططاول إعط ط ططادة طلب ذاك الملف
بعد  10دقائق.
أن هططذه ليسططت ّ
ِ
طيء كمططا يجب .إن لم تكن
علططة وإنمططا مططيزة .إذ يعمططل كططل شط ٍ
دعططني
أوضطح لططك َ
هنال ططك طريقطططة لتخ ططزين الملفطططات مؤق ًت ططا في خ ططواديم ال ططويب )والخ ططواديم الوسطططيطة ]،([proxies
طدة سططاعات محط ً
طزاء لططك بعططد أن قضططيت عط ِ
طاول
فسططينهار الططويب بين ليلططةٍ وضططحاها .لكن هططذا ليس عط ً
أن ملططف  manifestقططد تعط َدل )من الطريططف إن كنت قططد انتظططرت
معرفة لماذا لم يلحططظ متصططفحك َ
طترة كافيط ً
فط ً
طة ثم أعط َ
لن فططترة صططلحية
طكل سططحري! ذلططك َ
طدت تحميططل الصططفحة فسططيعمل الملططف بشط ٍ
الملف قد انتهت ،كما قد ُح ِد َد لها تمامً ا(.

هططذا مططا عليططك فعلططه فوريً ط ا :إعططادة ضططبط خططادوم الططويب عنططدك لكي ل يُ خط َطزن ملططف manifest
َ
كنت تسططتعمل خططادوم ويب مبططني على أباتشططي ،فكططل مططا عليططك
مؤق ًتططا عططبر بروتوكططول  .HTTPإذا
فعله هو إضافة السطرين التيين إلى ملف :.htaccess
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ExpiresActive On
"ExpiresDefault "access

ست ِ
التعليمات السابقة ُ
عط ل التخزين المؤقت لكل ملف في ذاك المجلططد وفي جميططع المجلططدات
رجح َ
الفرعية ،ومن المُ َ
طادوم إنتططاجي؛ لططذا عليططك إمططا أن تضططع التعليمططات
أنك ل تريد فعططل هططذا في خط
ٍ
السططابقة ضططمن تعليمططة > <Filesلكي تط ِ
طؤثر على ملططف  manifestفقططط ،أو ُت ِ
فرعيط ا ل
نش طئ مجل ط ًدا
ً
يحتوي إل على ملف  manifestوملف  .htaccessفقططط .وكالمعتططاد ،تختلططف تفاصططيل الضططبط من
لتفاصططيل حططول كيفي ططة التحكم
خططادوم إلى آخ ططر ،لططذا راج ططع توثيططق خططادوم الططويب الططذي تس ططتعمله
ٍ
ٍ
بترويسات التخزين المؤقت لبروتوكول .HTTP
بعط طططد أن ُت ِ
عطل التخ ط ططزين الم ط ططؤقت الخ ط ططاص ب ط ططبروتوكول  HTTPعلى مل ط ططف  ،manifestربم ط ططا
تواجه ططك مش ططكلة أخ ططرى في َ
أنك ق ططد عط ط َدلت في أح ططد الم ططوارد ال ططتي س ط ُطت َ
خزن في مخ ططزن التط ططبيق
)ُ (appcache
لتس ط ططتعمَ ل دون اتص ط ططال ،لكنه ط ططا بقيت تمل ط ططك نفس عن ط ططوان  URLفي خادوم ط ططك .هن ط ططا
سط ططتعترض الخطط ططوة رقم  2من الخطط ططوات الثلث السط ططابقة طريقط ططك .إذا لم يتغط ططير محتط ططوى مل طططف
تغيطططط ر .ألططططق نظ ً
خزنططططة مس ً
أن أحططططد المططططوارد المُ َ
ططططرة إلى
ططططبقا قططططد ّ
 ،manifestفلن يلحططططظ المتصططططفح َ
ِ
المثال التي:
CACHE MANIFEST
# rev 42
clock.js
clock.css

إذا عط ِ
طد َ
لت ملططف النمططاط  clock.cssوجططربت التطططبيق ،فلن تلحططظ وجططود التعططديلت الططتي
لن ملف  manifestنفسه لم يُ ع َدل.
أجريتها ،وذلك َ
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ً
تعديل لموردٍ ما في تطبيق الويب الذي يعمل دون اتصال ،فعليك
لذا في كل مرة ُتجري فيها
ٌ
أن ُت ِ
طرف وحيططد .أسططهل طريقططة
بسيط ج ًدا ،فل يلزمك إل تغييرُ حط ٍ
عدل ملف  manifestنفسه .وهذا
غي ر رقم النسططخة
وجدتها لفعل هذا هططو تضططمين تعليططق فيططه رقم النسططخة أو المراجعططة ) ّ .(revisionط
تغيط ر وس ططيعيد تنزي ططل ك ططل
أن محت ططوى المل ططف ق ططد ّط
الموج ططود في التعلي ططق ،ثم س ططيلحظ متص ططفحك َ
الموارد المذكورة فيه.
CACHE MANIFEST
# rev 43
clock.js
clock.css

ِ
واحدا!
لننشئ
.4
ً

ً
لحقط ط ا بحفظنط ططا
هط ططل تتط ططذكر لعبط ططة الضط ططامة الط ططتي برمجناه طططا في فصط ططل  canvasثم ح ّس ط طنّاها

للتحركات عبر التخزين المحلي ؟ ما رأيك أن نجعل اللعبة تعمل دون اتصال.
علينططا أن ُن ِ
نش طئ ملططف  manifestيحتططوي على قائمططة بجميططع المططوارد الططتي تحتططاج لهططا اللعبططة.
حسطنًا ،هنالططك صططفحة  HTMLرئيسططية ،وملططف  JavaScriptوحيططد الططذي يحتطوي على شططيفرة اللعبة.
برمجيا عبر الواجهططة البرمجيططة لعنصططر  .canvasوجميططع أنمططاط
شيء
ٍ
ل توجد صور ،لننا رسمنا كل
ً
ٌ
موجودة في عنصر > <styleفي أعلى صفحة .HTML
CSS
ها هو ذا ملف  manifestالخاص باللعبة:
CACHE MANIFEST
halma.html
../halma-localstorage.js
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كلمططة عن المسططارات :أنشط ُ
فرعيط ا باسططم  offline/في مجلططد  ،examples/وملططف
طأت مجل ط ًدا
ً
طديل
ولن ص ططفحة  HTMLس ططتحتاج إلى تع ط
 manifestالس ططابق موج ططو ٌد هن ططاك في المجل ططد الف ططرعي.
َ
ٍ

طخة منفصط ً
طأت نسط ً
طيط لكي تعمططل دون اتصططال )سططآتيك بططه بعططد دقيقططة( ،فأنشط ُ
طلة من ملططف ،HTML
بسط ٍ

الموج ط ط ُ
طودة أي ً
ضطططططا في المجلطططططد الفطططططرعي  ،offline/ولعطططططدم وج ط ططود أيّط ط ط ة تعطططططديلت على شط طططيفرة
 JavaScriptمنططذ أن أضططفنا دعمً ط ا للتخططزين المحلي ،فسأسططتعمل ملفططات  .jsنفسططها الموجططودة في
المجلد الب ) .(examples/ستبدو المسارات كالتي:
/examples/localstorage-halma.html
/examples/halma-localstorage.js
/examples/offline/halma.manifest
/examples/offline/halma.html

نريطططططططططططططططططططططططططططططد الشطططططططططططططططططططططططططططططارة إلى ملفين في ملطططططططططططططططططططططططططططططف  manifestللتخطططططططططططططططططططططططططططططزين المحلي
) ،(/examples/offline/halma.manifestأولهمططا هططو النسططخة الططتي تعمططل دون اتصططال لملططف
) HTML (/examples/offline/halma.htmlولن كل الملفين في المجل ططد نفس ططه ،فمن الممكن
ذكططره في ملططف  manifestدون وجططود سططابقة للمسططار .أمططا ثانيهمططا ،فهططو ملططف  JavaScriptالموجططود
في المجل ط ط ط طططد الب ) ،(/examples/halma-localstorage.jsويجب اسط ط ط ط ططتخدام المس ط ط ط طططارات
النسططبية في ملططف  ،../halma-localstorage.js : manifestوهططذا مشط ٌ
طابه لسططتعمالك لعنططوان
 URLنسط ططبي في خاصط ططية > .<img srcيمكنط ططك أي ً
ض ط طا اسط ططتعمال المسط ططارات المطلقط ططة ) absolute
 ، pathsتلططك الططتي تبططدأ من المجلططد الجططذر للموقططع( أو حططتى عنططاوين  URLالمطلقططة )الططتي ُتشططير إلى
موارد موجودة على نطاقات أخرى(.

علين ط ط ط ططا إضط طط ط ططافة خاصط ط ط طططية  manifestفي مل ط ط ط ططف  HTMLلكي ُتش ط ط ط ططير إلى ملطط ط ط ططف manifest
للتخزين المؤقت:
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><!DOCTYPE html
>"<html lang="en" manifest="halma.manifest

طفح حططديث،
هذا كل ما عليك فعلططه! عنططدما تططزور صططفحة اللعبططة الططتي تعمططل دون اتصططال بمتصط ٍ

فسط ط ِ
طينزل ملط ططف  manifestالمُ شط ططار إليطططه في خاصط ططية  manifestثم سطططيبدأ بتنزيط ططل جميط ططع المط ططوارد
الموجودة فيه ويضعها في مخزن التطبيق ) .(appcacheومن هنا ستتولى شططيفرة الصططفحة المططر
في كط ططل مط ططرة تط ططزور فيهط ططا الصط ططفحة .يمكنط ططك اللعب دون اتصط ططال وسط ط ُطت َ
محليط ط ا،
خزن بيانط ططات اللعبط ططة
ً
لذا ستستطيع أن ُتغلِق اللعبة ثم تعود إليها متى شئت.

 .5كلمة أخيرة
أعلنت  W3Cأخيرً ا َ
أن هططذه العمليططة ستسططتغرق
أنها ستزيل هذه المططيزة من معيططار  ،HTML5إل َ
طويل .ونصططحت  W3Cباسططتخدام  Service Workersبط ً
وق ًتططا طط ً
أن مططيزة Service
طدل منهططا .المشططكلة َ
 Workersغ ططير مدعوم ططة من الغالبي ططة العظمى من المتص ططفحات ،والمتص ططفحات ال ططتي تتواج ططد فيه ططا
جزئيا فقط.
ميزة  Service Workersتدعمها دعمً ا
ً
أن عليطك السططتمرار في اسططتخدام
تركت  W3Cالمطورين بين المطرقططة والسططندان ،لكنططني أرى َ
هذه الميزة ،مع متابعة أخبار دعم  Service Workersلتنتقل إليها في المستقبل.

 .6مصادر إضافية
المعايير:
•

 Offline web applicationsفي مواصفة HTML5
ٌ
توثيق من صانعي المتصفحات:

•

Offline resources in Firefox
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ٌ  الططتي هي جط،HTML5 offline application cache
Safari client-side storage طزء من

•

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

•

258
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كلنط ط ط ططا نعط ط ط ططرف نمط ط ط ططاذج الط ط ط ططويب ،أليس ك ط ط طططذلك؟ َأ ِ
نش ط ط ط طئ > ،<formوبعض عناص طط ط ططر >input

" ،<type="textوربمطططططططططططا عنصطططططططططططر >"type="password

 <inputوأنطططططططططططهِ النمطططططططططططوذج بطططططططططططزر

>".<input type="submit
ُ
طال جديططدٍ الططتي تسططتطيع
معلوماتك السابقة منقوصة ،إذ تعط ِطرف  HTML5ثلثططة عشططر نططوع إدخط ٍ
طرت كلمططة »تسططتطيع« بصططيغة المضططارع ،أي َ
اسططتعمالها في نماذجططك .لحططظ أنططني ذكط ُ
أنك تسططتطيع
اسطططتخدامها الن دون أيّططط ة أمطططور التفافيطططة أو إضطططافات مُ
خصصطططة .لكن ل تتحمس كثطططيرً ا؛ فلم أكن
َ
أن جميططع تلططك المططيزات الرائعططة مدعومط ٌ
أن تلططك النمططاذج
طة في كططل متصططفح؛ مططا أقصططده هططو َ
أقصططد َ
بشكل رائع في المتصفحات الحديثة ،لكنها ستبقى تعمل في المتصفحات القديمة )بما في
ستعمل
ٍ

ً
مماثل لسلوكها في المتصفحات الحديثة.
ذلك  (IE6وإن لم يكن سلوكها

 .1النص البديل
IE

Firefox

Safari

Chrome

Opera

iPhone

Android

+10

+3.7

+4.0

+4.0

+11.0

+4.0

+2.3

أول تحسين لنماذج الويب أتت بططه  HTML5هططو القططدرة على ضططبط نص بططديل )placeholder
سيعرَ ض داخل حقططل الدخططال لطالمططا كططان
 (textفي حقل الدخال» .النص البديل« هو النص الذي ُ
ً
فارغا ،وسيختفي النص البديل بعد بدء الكتابة في الحقل.
حقل الدخال
نص طا بط ً
ٌ
طرجح َ
طديل من قبططل ،فمتصططفح  Firefoxفيططه ٌ
من المط َ
طديل في شططريط
نص بط
أنك شططاهدت ً
ططططوب فيططططه » ) «Search Bookmarks and Historyالنص البططططديل في الصططططدارات
ٌ
العنططططوان مكت
الحديثة هو » «Searchفقط(:
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الشكل  :29النص البديل في Firefox

شيء فيه ،فسيختفي النص البديل:
ٍ
أي
وعندما تهمّ بكتابة ّ

الشكل  :30سيختفي النص البديل عند بدء الكتابة

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

طفحات الططتي ل تططدعم النص البططديل الخاصط َ
ُ
طية  placeholderببسططاطة .انظططر
ستتجاهل المتصط
إلى الجدول أعله لمعرفة ما هي المتصفحات التي تدعم النص البديل.
ً
صورة أو أن أغيِ َر اللوان.
س :هل يمكنني وضع وسوم  HTMLفي خاصية placeholder؟ أريد أن أضيف
نص بس ططيط ،ول يُ س ططمَ ح بوض ططع وس ططوم  HTMLفيه ططا .لكن
ج :ل يمكن أن تحت ططوي خاص ططية  placeholderإل على ٍ
هنالك إضافات  CSSتسمح لك بتنسيق النص البديل في بعض المتصفحات.

 .2التركيز التلقائي على الحقول
IE

Firefox

Safari

Chrome

Opera

iPhone

Android

+10

+4.0

+5.0

+5.0

+10.1

.

+3.0
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طل للدخ ططال في نم ططوذج الططويب
يمكن لمواق ططع ال ططويب اس ططتخدام  JavaScriptللترك ططيز على حق ط ٍ

ست ِ
تلقائيا .على سبيل المثال ،الصفحة الرئيسية لمحرك البحث ُ Google
تلقائيط ا )(auto-focus
ًط
ركز
ً
على حق ططل البحث لكي تس ططتطيع الب ططدء في كتاب ططة عب ططارة البحث مباش ط ً
أن ه ططذا
طرة؛ وعلى ال ططرغم من َ
المر ملئمٌ للكثططيرين ،لكنططه قططد يُط زعِ ج المسططتخدمين المتقططدمين أو أولي الحتياجططات الخاصططة؛ فلططو
َ
طغطت على زر المسططافة ) (spaceمتوقعً ط ا أن ُت مططرَ ر الصططفحة إلى السططفل ،فسططتفاجأ بعططدم التمريططر،
ضط
لن مؤشططر الكتابططة موجططو ٌد في حقططل من حقططول النمططوذج )سط ُطيك َتب فططراغ في ذاك الحقططل بط ً
طدل من
َ
ٍ
طال مختل ططف أثن ططاء تحمي ططل الص ططفحة وب ططدأت الكتاب ططة في ططه،
التمري ططر( .وإن ض ططغطت على حق ططل إدخ ط ٍ
فسيأتي سكربت التركيز التلقططائي )بعططد اكتمططال تحميططل الصططفحة( و»يُ سططاعِ ُدك« وينقططل التركططيز إلى
حقل مختلف ،ويقطع لك »سلسلة أفكارك«.
حقل الدخال الصلي ،مما يجعلك تكتب في
ٍ
ولم ط ا ك ططان الترك ططيز التلق ططائي يُ َ
نفذ عطططبر  ،JavaScriptفمن الص ططعب التعام ططل م ططع ك ططل الحطططالت
ّط
ٌ
منقذ لِمَ ن يريدون تعطيل ميزة التركيز التلقائي.
الغريبة؛ وليس هنالك
لحططل هططذه المشططكلةَ ،
وفرَ ت  HTML5خاصططية  autofocusلجميططع عناصططر التحكم في نمططاذج
عين في
ال ططويب .عم ططل الخاص ططية  autofocusواض ط ٌ
طح من اس ططمها :نق ططل الترك ططيز إلى حق ططل إدخ ططال مُ ّ

لمط ا ك ططانت ه ططذه الخاص ططية موج ططودة في HTML
أق ططرب فرص ططة ممكن ططة عن ططد تحمي ططل الص ططفحة .ولكن ّط
طبقططة عططبر  ،JavaScriptفسططيكون سططلوكها متمط ً
طاثل في جميططع مواقططع الططويب وعلى جميططع
وليسططت مُ َ
المتصططططفحات .وسططططيتمكن مطططططورو المتصططططفحات )أو مط ط ططورو الضططططافات( من منح المس ط ططتخدمين
إمكانية تعطيل التركيز التلقائي تمامً ا.
ٌ
مثال عن كيفية التركيز التلقائي عبر الخاصية :autofocus
هذا
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><form
><input name="q" autofocus
>"<input type="submit" value="Search
></form

المتصفحات التي ل تدعم الخاصططية  autofocusسططتتجاهلها تمامًط ا .انظططر إلى الجططدول أعله
لتعرف ما هي المتصفحات التي تدعم خاصية .autofocus
هططل تري ططد أن تعمططل م ططيزة التركططيز التلق ططائي في جميططع المتصططفحات ،وليس تلططك ال ططتي ت ططدعم
 HTML5فقط ططط؟ يمكنط ططك السط ططتمرار في اسط ططتخدام سط ططكربت التركط ططيز التلقط ططائي ،لكن عليط ططك إجط ططراء
تعديلين بسيطين:

 .1أضف الخاصية  autofocusإلى شيفرة HTML
 .2اكتشف إذا كان المتصفح يططدعم الخاصططية  ،autofocusوشط ِطغل سططكربت التركططيز التلقططائي
داخليا.
إن لم يكن يدعم المتصفح الخاصية autofocus
ً
>"<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
…

ً
ِ
عمليا عن التركيز التلقائي.
مثال
جرب الصفحة التية لترى
ً
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ا .ضبط التركيز التلقائي في أقارب فرصة ممكنة
تنتظر العديد من صفحات الططويب وقططوع الحططدث  window.onloadلكي تضططبط التركططيز؛ لكن
الحططدث  window.onloadل يُ فعَ ل إل بعططد تحميططل جميططع الصططور؛ وإذا حططوَ ت صططفحتك على الكثططير
من الصططور ،فمن المحتمططل أن الس ططكربت ال ططذي ستسططتخدمه سططيؤدي إلى إع ططادة التركططيز على حق ططل
عين بعططد أن يبططدأ المسططتخدم تفاعلططه مططع قسط ٍطم آخططر في صططفحتك .هططذا هططو سططبب كططره
الدخططال المُ ّ
المستخدمين المتقدمين لسكربتات التركيز التلقائي.
وضططعنا سططكربت التركططيز التلقططائي في المثططال الموجططود في القسططم السططابق بعططد حقططل الدخططال
ً
ٌ
أن وضع شيفرة  JavaScriptفي منتصف الصفحة
حل
مباشرة؛ وهذا
مثالي لمشكلتنا ،لكن قد ترى َ
ٌ
هطططو أمط ططرٌ سطططيئ )أو قط ططد ل يسطططمح لطططك السطططند الخلفي ] [back-endبطططذلك(؛ فطططإن لم تسطططتطع وضطططع
السطططكربت في منتصطططف الصطططفحة ،فعليطططك أن تضطططبط التركطططيز أثنطططاء وقطططوع حطططدث مخصطططص مثل
)( $(document).readyفي ً jQuery
بدل من .window.onload
><head
><script src=jquery.min.js></script
><script
{ )($(document).ready(function
{ )))"if (!("autofocus" in document.createElement("input
;)($("#q").focus
}
;)}
></script
></head
><body
>"<form name="f
><input id="q" autofocus
>"<input type="submit" value="Go
></form
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ٌ
حي عن استخدام  jQueryللتركيز التلقائي.
مثال
هذا
ٌ
ُت ِ
فعل مكتب ططة  jQueryالح ططدث الخطططاص  readyفي أقطططرب فرص ططة تت ططوافر فيه ططا ش ططجرة DOM
للصططفحة ،أي أنهططا تنتظططر إلى أن ينتهي تحميططل النص في الصططفحة ،لكنهططا لن تنتظططر تحميططل جميططع
الصور فيها .لكن هذا ليس ً
ً
كبيرة ج ًدا أو كططان التصططال بطي ًئا للغايططة،
مثاليا ،فإن كانت الصفحة
حل
ً
أن هططذا الحططل
فقططد يبططدأ المسططتخدم تفاعلططه مططع الصططفحة قبططل تنفيططذ سططكربت التركططيز التلقططائي؛ إل َ
أفضل بكثير من انتظار وقوع الحدث .window.onload
طل وسط ٌ
إذا كنت قاد ًرا على إضافة تعبير  JavaScriptوحيد في شيفرة صططفحتك ،فهنالططك حط ٌ
طط
أن
بين المرين .يمكنك اسططتخدام الحططداث الخاصططة في  jQueryلتعريططف حططدث خططاص بططك ،ولنقططل َ
اسطططمه هطططو  .autofocus_readyثم تسطططتطيع تفعيطططل هطططذا الحطططدث يطططدويً ا بعطططد أن ُتتطططاح خاصطططية
ً
مباشرة.
autofocus
><head
><script src=jquery.min.js></script
><script
{ )($(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

ٌ
خصصة في  jQueryللتركيز التلقائي.
حي عن استخدام الحداث المُ َ
مثال
هذا
ٌ
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طالي مثططل الحططل الول ،إذ يضططبط التركططيز إلى الحقططل المُ ح ط َدد في أقططرب فرصططة
هططذا الحططل مثط ٌ
ممكن ططة ،وذل ططك أثن ططاء تحمي ططل بقي ططة نص الص ططفحة .لكن ططه ينق ططل تنفي ططذ التسلس ططل المنطقي لتطبيق ططك
) التركططيز على حقططل الدخططال( من جسططم الصططفحة إلى ترويسططتها .يعتمططد المثططال السططابق على مكتبططة
 ،jQueryلكن مفهطططططوم الحطططططداث الخاصطططططة ليس مقتصطططططرًا على  jQueryفحسطططططب ،فلطططططدى مكتبطططططات
ٌ
إمكانيات مشابهة.
 JavaScriptالخرى مثل  YUIو Dojo
الخلصة هي:
•

ً
ضبطا سليمً ا.
من المهم ضبط التركيز التلقائي

•

يُ َ
فضطط ل أن ت ططدع المتص ططفح يض ططبط الترك ططيز التلق ططائي ع ططبر خاص ططية  autofocusفي حق ططل
تلقائيا عليه إذا كان ذلك ممكنًا.
الدخال الذي تريد التركيز
ً

•

حل للمتصطططططططفحات القديمطططططططة ،فاكتشطططططططف ً
كنت تريطططططططد ً
َ
أول دعم المتصطططططططفح للخاصط ط طططية
إذا
سي َ
نفذ على المتصفحات القديمة فقط.
أن السكربت الذي كتبتَه ُ
 autofocusلكي تتأكد َ

•

ح ططاول ض ططبط الترك ططيز التلق ططائي في أق ططرب فرص ططة ممكن ططة ،ح ططاول ً
مثل أن تض ططع س ططكربت
التركططيز في شططيفرة  HTMLبعططد حقططل الدخططال مباشط ً
طرة .فططإن لم تسططتطع ،فاسططتعمل مكتبططة
ً
ِ
مباشططرة بع ططد شططيفرة
خصططص
وفعل الحططدث المُ َ
خصص ططة،
 JavaScriptت ططدعم الحططداث المُ َ
طططططططططططططدث مثطططططططططططططل الحطططططططططططططدث
ٍ
النمطططططططططططططوذج؛ وإن لم يكن ذلطططططططططططططك ممك ًنطططططططططططططا ،فاعتمطططططططططططططد على ح
)( $(document).readyفي مكتبة .jQuery

•

ظرف كان.
ٍ
أي
ل تنتظر الحدث  window.onloadلكي يضبط التركيز تحت ّ
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 .3عناوين البريد اللكتروني
ِ
طل من الحقططول ،وكططان
لفططترةٍ تجططاوزت العقططد من الططزمن ،احتططوت نمططاذج الططويب على عططدد قليط ٍ
أكثرها شيوعً ا:
نوع الحقل
مربع تأشير )(checkbox
زر انتقاء ) (radio button
حقل كلمة مرور

شيفرة HTML

>" <input type="checkboxيمكن تفعيله أو تعطيله
>" <input type="radioيمكن تجميعه مع حقول أخرى
>"<input type="password
نقطا ً
ظهر ً
بدل من الحروف المكتوبة
يُ ِ

قائمة منسدلة

…>- <select><option
ظهر مربع حوار »اختيار ملف«
>" <input type="fileيُ ِ

مُ نتقي الملفات
زر الرسال

ملحظات

>"- <input type="submit

نص عادي

>" <input type="textيُ مكن حذف الخاصية type

تعمططل جميططع أنططواع الحقططول السططابقة في  ،HTML5فلططو أردت »التحططديث إلى ) «HTML5ربمططا
بتغيططير نططوع المسططتند  ،(DOCTYPEفلن تحتططاج إلى إجططراء أيّ ططة تعططديلت على نمططاذج الططويب عنططدك،
والفضل بذلك يعود إلى توافقية  HTML5مع الصدارات التي تسبقها.
ولسباب ستتضح لك بعططد قليططل ،ل
لكن  HTML5أضافت ثلثة عشر نوعً ا جدي ًدا من الحقول،
ٍ
سبب يمنعك من استعمالها الن.
ٌ
يوجد
ٌ
مخصص لعناوين البريد ،ويبدو كما يلي:
أول أنواع المدخلت الجديدة
><form
>"<input type="email
>"<input type="submit" value="Go
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></form

ُ
أوشكت على كتابططة جملططةٍ مطلعهططا» :أمططا في المتصططفحات الططتي ل تططدعم "«...type="email
طداركت نفس ططي وت ططوقفت .لكن م ططا الس ططبب؟ لن ططني لس ط ُ
ُ
طت متأكط ط ًدا من م ططاذا يع ططني ع ططدم دعم
لكن ططني ت ط
المتصططفح للحقططل " ،type="emailإذ »تططدعم« جميططع المتصططفحات " ،type="emailلكنهططا قططد ل
صط طا له ططا )س ططترى بع ططد قلي ططل بعض المثل ططة عن المعامل ططة الخاص ططة له ططذا الحق ططل(؛ لكن
تفع ططل ش ططي ًئ ا خا ً
المتصط ططفحات الط ططتي ل تتعط ططرف على " type="emailسط ططتعامله على َ
أنه " type="textوسط ططيظهر
نصي عادي.
كحقل
ٍ
ٍ
ٍ
لن في ال ططويب مليين النم ططاذج ال ططتي
ل تس ططعني الكلم ططات للتعب ططير عن م ططدى أهمي ططة م ططا س ططبقَ ،

تس ط ططألك أن ت ط ططدخِ ل عن ط ططوان بريط طططدك اللك ط ططتروني ،وجميعه ط ططا تس ط ططتعمل >"type="text

<input

وستشط ططاهد مربعً ط ط ا نصط ط ًطيا ،ثم ُتط ططدخِ ل فيط ططه عنط ططوان بريط ططدك ،وانتهى .ثم أتت  HTML5الط ططتي أضط ططافت
" ،type="emailفهل سترتبك المتصفحات؟ ل ،يُ عامِ ل كططل متصططفح على وجططه هططذا الكططوكب القيم
غير المعروفة لخاصية  typeعلى أنها " ،type="textبما في ذلططك  .IE 6لططذلك تسططتطيع اسططتعمال
ً
حال دون القلق حول دعم المتصفحات.
"type="email
أن المتصططفح »يططدعم« الحقططل "type="email؟ حس طنًا ،قططد يعططني هططذا عط ِ
طدة
لكن مططاذا يعططني َ
أشططياء .لم ُتحط ِ
طدد مواصططفة  HTML5أيّ ط ة توصططية حططول الواجهططة الرسططومية الططتي تظهططر للمسططتخدم

لنططواع المططدخلت الجديططدة .ستعرضططه أغلبيططة متصططفحات سطططر المكتب مثططل  Safariو Chrome
طي؛ وله ططذا لن يُ لحِط ط ظ مس ططتخدمو موقع ططك الف ططرق ) إلى أن يُ ح ططاولوا
و  Operaو  Firefoxكحق ط ٍ
طل نص ط ّ
إرسال النموذج(.
ثم ها قد أتت الهواتف المحمولة…
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ليس للهوات ططف المحمول ططة لوح ططة مف ططاتيح فيزيائي ططة ،فك ططل »الكتاب ططة« تتم بالض ططغط على لوح ططة
مفاتيح ظاهرة على الشاشة التي ُتعططرَ ض عنططد الحاجططة لهططا )عنططد التركططيز على حقططل من حقططول أحططد
النماذج في صفحة الويب على سبيل المثططال( .تتعططرف متصططفحات الهواتططف المحمولططة الذكيططة على
العديططططد من أنططططواع المططططدخلت الجديططططدة في ُ ،HTML5
وتجططططري تعططططديلت ديناميكيططططة على لوحططططة
المفاتيح الظاهرة على الشاشة لكي ُتلئم نوع المدخلت.
ً
مثل  ،عناوين البريد اللكتروني هي نصوص ،صحيح؟ بالطبع ،لكنها نوع خاص من النصوص،
ً
فمثل يحتططوي كططل عنططوان بريططد إلكططتروني )نظريًططا( على رمططز @ وعلى نقطططة ) (.واحططدة على القططل؛
َ
كنت تسططتعمل هططاتف  iPhoneوحططاولت الكتابططة
ومن غير المحتمل أن يحتوي على فراغططات؛ لططذا لططو
في عنصر >" ، <input type="emailفسططتظهر لوحططة مفططاتيح تحتططوي على زر مسططافة أصططغر من
َ
وست ِ
ُ
خصص هواتف أندرويد لوحططة مفاتيحهططا
لمحرفي @ و .
المعتاد ،بالضافة إلى أزرار مخصصة
بشكل مشابه.
ٍ
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الشكل  :31تخصيص لوحة المفاتيح لتسهيل كتابة عناوين البريد اللكتروني

الخلصة :ل توجد سلبيات لتحويل جميع الحقطول الططتي ُت ِ
مثل عنططاوين البريططد اللكططتروني إلى
" type="emailفي الحططال .فلن يلحططظ ذلططك أحط ٌد إل مسططتخدمي الهواتططف المحمولططة ،الططذين أظن
أيض ط ا  . |-:لكن من سططيلحظ ذلططك سيبتسططم بصططمت ويشططكرك في قلبططه َ
َ
ً
لنك
أنهم لن ينتبهططوا لططذلك
ً
قليل.
سهلت عليه المر

 .4عناوين الويب
عنط ططاوين مواقط ططع الط ططويب –الط ططتي يُ سط ططمّ يها مهووسط ططو المعط ططايير » ،«URLsإل بعض المتحط ططذلقين
ٌ
خصص؛ البنية العامة لعناوين الويب مرتبطة
فأولئك يدعونها » –«URIsهي
نوع آخرٌ من النص المُ َ
بمعططططايير النططططترنت ذات الصططططلة .إذا طلب منططططك أحططططدهم كتابططططة عنططططوان لموقططططع ويب في نمططططوذج،
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طيء مثط ططل » «http://www.google.com/وليس »Farwood 125
فسط ططيتوقعون منط ططك كتابط ططة شط ط ٍ
«Road؛ ومن الشائع استخدام الخططط المائططل  /في العنططاوين )الخططط المائططل مططذكورٌ ثلث مططرات في
ً
أيضطا ،لكن يُ م َنططع وضططع فراغططات في
عنططوان صططفحة  Googleالرئيسططية(؛ وينتشططر اسططتخدام النقططط .
العنوان .لدى جميع عناوين الويب لحقة للنطاق مثل » «.comأو ».«.org
طي
تعططرض أغلبيططة متصططفحات الططويب لسطططح المكتب الحديثططة حقططل " type="urlكحقط ٍ
طل نصط ّ
ع ططادي ،ل ططذلك لن يُ لح ططظ مس ططتخدمو موقع ططك ذل ططك إلى أن يح ططاولوا أن يُ ِ
رسططلوا النم ططوذج .س ط ُطتعامِ ل
المتصططفحات الططتي ل تططدعم  HTML5الحقططل " type="urlكحقططل " type="textتمامً ط ا ،فل بططأس
من استعمال هذا الحقل في صفحات الويب الحديثة عند الحاجة.
س ط ُطت ِ
عد ل الهواتطططف الذكيطططة من طريقطططة عطططرض لوحطططة المفطططاتيح كمطططا في حقطططل عن ططوان البريطططد
اللكططتروني ،لكن لوحططة المفططاتيح في هططذه المططرة ُ
خص طص لتسططهيل إدخططال عنططاوين الططويب .ففي
ست َ
وسيس ططتعاض عن ططه بنقط ططة وخطططط مائ ططل وزر »«.com
هوات ططف  iPhoneس ط ُطيزال زر المس ططافة تمامًط ط ا
ُ
)يمكنك الضططغط مطط ً
طول على زر » «.comللختيططار بين اللحقططات الشططهيرة الخططرى مثططل » «.orgأو
وست ِ
ُ
بشكل مشابه.
خصص هواتف أندرويد لوحة مفاتيحها
»(«.net؛
ٍ
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الشكل  :32تخصيص لوحة المفاتيح لتسهيل كتابة عناوين الويب

 .5إدخال الرقام
لن الرقططام
طلب إدخال الرقام أصعب من طلب كتابة عنوان بريد إلكططتروني أو موقططع ويب؛ َ
معقططدة أكططثر ممططا تظن .اخططتر رقمططا مططا بسططرعة1- .؟ ل ،كنت أقصططد رقمًط ا بين  1و 7½«. 10؟ ل ،ليس
رقمً ا كسريًاπ .؟ لماذا تختار الرقام العجيبة؟!
رقم مطططا« ،فمن المحتم ططل َ
الفك ططرة ال ططتي أود إيص ططالها هي َ
أنك سطططتطلب من
أنك ل تسطططأل عن » ٍ
معين ،ول تريططد إل نوعًط ا محط َد ًدا من الرقططام ضططمن ذلططك المجططال،
المسططتخدم إدخططال رقم في مجططال
ّ
وقططد تريططد اسططتبعاد العططداد الكسططرية أو العشططرية ،أو أن تسططمح بإدخططال الرقططام الططتي تقبططل القسططمة
على  .10ستسمح لك  HTML5بكل هذا.
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"<input type="number
"min="0
"max="10
"step="2
>"value="6

لنتحدث عن الخاصيات السابقة ً
كل على حدة )يمكنك المتابعة مع المثال الحي إن شئت(.
•

أن الحقل يقبل الرقام.
الخاصية " type="numberتعني َ

•

الخاصية "ُ min="0ت ِ
حدد القيمة الدنيا المقبولة لهذا الحقل.

•

الخاصية "ُ max="10ت ِ
حدد القيمة القصوى المقبولة.

•

ً
ست ِ
مجتمعة مع قيمة الخاصية ُ min
عر ف مططا هي الرقططام المسططموحة
الخاصية "step="2
في المجال 0 :و  2و  4وهكذا إلى أن تصل إلى قيمة الخاصية .max

•

حدد القيمة الفتراضية .يُ فترَ ض أن تكون هذه الخاصططية مألوفط ً
الخاصية "ُ value="6ت ِ
طة
لديك ،فهي نفس الخاصية التي تستعملها دومً ا لتحديد قيم حقول النمططوذج )ذكط ُ
طرت هططذه
ِ
أن  HTML5مبني ططة على إص ططدارات  HTMLالس ططابقة ،فل حاج ططة أن
النقط ططة هن ططا لكي أذكرك َ
تعيد تعلم كل المور التي تعرفها من قبل!(.
أن جميطططع الخاصطططيات السطططابقة
هطططذه هي الشط ططيفرة الخاصط ططة بحقطططل الرقطططام.
ابطططق في ذهنطططك َ
ِ

اختيارية .فإذا كانت لديك قيمة دنيا للمجال المقبول لكن دون وجود حد أقصططى للرقططام ،فيمكنططك
ضططبط خاصططية  minوعططدم ضططبط الخاصططية  .maxالخطططوة الفتراضططية هي  ،1ويمكنططك عططدم ذكططر
ً
مختلفططة عن  .1تسططتطيع إسططناد سلسططلة نصططية
الخاصططية  stepإل إذا كططانت قيمططة الخطططوة عنططدك
ٌ
ٌ
افتراضية ،أو بإمكانك حذف الخاصية تمامً ا.
قيمة
فارغة إلى الخاصية  valueإن لم تكن هنالك
ِ
توفر لك دوال  JavaScriptللتحكم بهذا الحقل:
لكن  HTML5ل تقف عند هذا الحد ،إذ
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•

الدالة ) input.stepUp(nتزيد قيمة الحقل مقدار .n

•

الدالة ) input.stepDown(nتنقص من قيمة الحقل مقدار .n

•

الخاصية ُ input.valueAsNumberت عيد القيمة الحالية للحقل كعططدد ذي فاصططلةٍ عشططرية
ً
ً
َ
نصية دومً ا(.
سلسلة
أن الخاصية ُ input.valueتعيد
)تذكر َ
ب عليططك تخيططل شططكل هططذا الحقططل؟ حس طنًا ،طريقططة عططرض هططذا الحقططل عائططدة تمامً ط ا
هططل َ
ص طعُ َ

لمتصطططفحك ،وي ططدعم مختل ططف مُ صطط ِطن عي المتص ططفحات ه ططذا الحق ططل بطرائ ططق مختلف ططة .ففي الهواتف
سي ِ
حسط طن المتص ططفح من لوحطططة المف ططاتيح مج ططد ًدا
–الطططتي يص ططعب فيه ططا كتابطططة المطططدخلت عمومًط ط ا– ُ
لكتابة الرقام.

الشكل  :33تخصيص لوحة المفاتيح لدخال الرقام
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أم ط ططا في نس ط ططخة س ط طططح المكتب من المتص ط ططفحات ،س ط ططيظهر نفس الحق ط ططل "type="number
ً
ططططططغيرة للعلى والسططططططفل تسططططططتطيع الضططططططغط عليها
كعنصططططططر » «spinboxالططططططذي يملططططططك أسططططططهمً ا ص
لتغيير القيمة.

الشكل  :34حقل  spinboxفي متصفحات سطح المكتب

تح ططترم المتص ططفحات قيم الخاص ططيات  minو  maxو  ،stepل ططذلك س ططتكون قيم ططة ذاك الحق ططل
مقبول ططة دومًطط ا ،فل ططو وص ططلت إلى القيم ططة القص ططوى ،فس ط ُطي َ
عطل زر الس ططهم العل ططوي ولن تس ططتطيع زي ططادة
الرقم الموجود.

الشكل  :35تعطيل زر السهم العلوي عندما تبلغ قيمة الحقل الحد القصى

وكمططا في بقيططة حقططول الدخططال الططتي شططرحناها سط ً
طابقا في هططذا الفصططل ،المتصططفحات الططتي ل
َ
وكأنه " ،type="textوسططتظهر القيمططة الفتراضططية في
تططدعم " type="numberسط ُطتعامِ ل الحقططل
الحقططل النصططي )لنهططا مُ َ
خزنططة في الخاصططية  ،(valueلكن سططيتجاهل المتصططفح الخاصططيات الخططرى

مثط ططل  minو max؛ لكنط ططك تسط ططتطيع إنشط ططاء  spinboxبنفسط ططك ،أو قط ططد تسط ططتعمل مكتبط ططة JavaScript
طططططططططذكر أن تتحقطططططططططق من دعم المتصطططططططططفح لهطططططططططذا الحقل ً
َ
أول،
تحتطططططططططوي على هطططططططططذا العنصطططططططططر؛ لكن ت
على سبيل المثال:
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{ )if (!Modernizr.inputtypes.number
ل يوجد دعم لحقول // type=number
ِب  Dojoأو مكتبة  JavaScriptأخرى //
ربما تجر
}

 .6تحديد الرقام عبر المزلج

ٌ
آلية أخرى لتمثيل المدخلت الرقمية ،فمن المحتمل َ
مزلج ا« ) (sliderمن
ًط
أنك رأيططك »
هنالك

قبل يُ ش ِبه:

الشكل  :36المزلج

ً
أيض طط طا ،والشطططططيفرة الخاصطططططة بطط ططه ش ط ططبيهة جط ط ط ًدا
يمكن ط ططك وض ط ططع الم ط ططزلج في نم ط ططاذج HTML5
بحقل :spinbox
"<input type="range
"min="0
"max="10
"step="2
>"value="6

جميططططططططع الخاصططططططططية المتططططططططوفرة مماثلططططططططة لحقططططططططل ") type="numberأي  minو  maxو step
و  ، (valueوله ططا نفس المع ططنى .الف ططرق الوحي ططد ه ططو في واجه ططة الس ططتخدام؛ فب ط ً
طدل من وجططود حق ططل
لكتاب ططة ال ططرقم ،س ططتعرض المتص ططفحات الحديث ططة الحق ططل " type="rangeكم ططزلج ،بينم ططا ستعرض ططه
المتصفحات القديمططة الططتي ل تططدعم  HTML5كحقططل " ،type="textلططذا ل يوجططد سططبب يمنعططك من
ً
مباشرة.
البدء باستخدامه
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ُ .7منتقي التاريخ

ً
حقل لختيططار التططاريخ ،لكن مكتبططات  JavaScriptتططداركت المططر )Dojo
لم تتضططمن HTML 4

و  jQuery UIو  YUIو  (Closure Libraryلكن هططذه الحلططول كططانت تتطلب »الخططوض في« مكتبططة
 JavaScriptالتي تدعم حقل مُ نتقي التاريخ ).(date picker
ً
حقل لنتقاء التاريخ دون الحاجة إلى كتابته يدويًا عططبر JavaScript؛
أضافت  HTML5أخي ًرا
وفي الواقططع ،أضططفات سططتة حقططول :واحططد للتططاريخ )  (dateوآخططر للشططهر ) (monthوآخططر للسططبوع
) (weekوآخططر للططوقت ) (timeوآخططر للتططاريخ والططوقت ) (date + timeوآخططر للتططاريخ والططوقت لكن
دون ذكر المنطقة الزمنية ).(date + time – timezone
لكن للسف ،هذا الحقل غير مططدعوم من أغلبيططة المتصططفحات .إذ يدعمططه متصططفح  Operaمنططذ
الصدار التاسع و  Chromeمن الصدار .20
هذه هي طريقة عرض متصفح  Operaلحقل >":<input type="date

الشكل  :37مُ نتقي التاريخ

وإذا أردت من المسططططططططططططططططططططططتخدم انتقططططططططططططططططططططططاء الططططططططططططططططططططططوقت والتططططططططططططططططططططططاريخ ،فهنالططططططططططططططططططططططك حقل
>":<input type="datetime
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الشكل  :38مُ نتقي الوقت والتاريخ

أمط ططا لط ططو كنت تحتط ططاج إلى الشط ططهر والسط ططنة فقط ططط )ربمط ططا تريط ططد إدخط ططال تط ططاريخ انتهط ططاء البطاقط ططة
الئتمانية( ،فهنالك حقل >":<input type="month

الشكل  :39مُ نتقي الشهر والسنة

أيضط طا حق ط ٌ
ً
معين في الس ططنة –وإن لم يكن ذل ططك ش ططائعً ا– ع ططبر الحقل
طل لنتق ططاء أس ططبوع
ويت ططوفر
ّ
>":<input type="week
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الشكل  :40مُ نتقي السبوع

أخيرًا وليس آخرًا ،يمكنك اختيار الوقت عبر الحقل >":<input type="time

الشكل  :41مُ نتقي الوقت

من المحتمططططل أن تططططدعم المتصططططفحات حقططططول الدخططططال السططططابقة تباعًطططط ا ،لكن كمططططا في حقططططل
طول نصططيةٍ بسططيطةٍ في المتصططفحات الططتي ل
" type="emailوغططيره ،سط ُطتعرَ ض هططذه الحقططول كحقط ٍ
تطططططططططططططططدعم الحقطططططططططططططططل " type="dateوأخوتطططططططططططططططه .يمكنطططططططططططططططك ببسطططططططططططططططاطة أن تسطططططططططططططططتعمل الحقل

>"type="date

 <inputوأخوت ط ط ططه لتطط ط ط ِ
طوفر مُ نتقي الت ط ط ططاريخ لمس ط ط ططتخدمي متصطط ط ط َ
طفحي Opera

و  Chromeوتنتظطططططر دعم بقيطططططة المتصطططططفحات .أو أن تعتمطططططد ً
عمليططططط ا هطططططو اسطططططتعمال >input
حل
ً
" <type="dateثم تكتشف إن كان المتصططفح يططدعم مُ نتقي التططاريخ ،ثم تسططتعمل ً
برمجي ا إن
ًط
حل
لم يكن يدعمه )مثل  Dojoو  jQuery UIو  YUIو  Closure Libraryأو ً
حل آخر(.
><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 // ):
استخدام مكتبة  Dojo/jQueryUI/YUI/Closureلنشاء واحد //
لا //
ثم استبدل حقل > <inputديناميكي
}
></script

 .8حقول البحث
حسططططنًا ،وظيفططططة هططططذا الحقططططل واضططططحة من اسططططمه ،لكن قططططد نحتططططاج إلى شططططرح آليططططة تطبيقه
في المتصفحات.
البحث ل يك ططون فق ططط في محرك ططات البحث مث ططل  Googleأو ! ،Yahooفمن الممكن أن يك ططون
أي موقع؛ فهنالك واح ٌد في موقططع أمططازون ،وآخططر في موقططع ،CNN
أي صفحة وفي ّ
حقل البحث في ّ
ً
أيضط ط ط ط ا في أغلبيط ط طططة المطط ط ططدونات .لكن م ط ط ططا ه ط ط ططو الوسط ط طططم المسط طط ططتخدم لتل ط ط ططك الحق ط ط ططول؟
ويتواجطط ط ططد

>"type="text

 ، <inputمثطططططططططل بقيطططططططططة حقطططططططططول النص الموجطططططططططودة في الطططططططططويب .لنحطططططططططاول

تصحيح المر…
><form
>"<input name="q" type="search
>"<input type="submit" value="Find
></form

مط ططا رأيط ططك بتجربط ططة حقط ططل >" <input type="searchفي متصط ططفحك .قط ططد ل تلحط ططظ أيّط ططة
َ
كنت تسططتعمل  Safariعلى نظططام ،Mac OS X
اختلفططات بينططه وبين الحقططل النصططي العططادي؛ لكن إن
فسيبدو الحقل كما يلي:
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الشكل  :42حقل البحث

هل لحظت الفرق؟ لططدى حقططل البحث زوايططا مططدورة! أعلم َ
أنك ل تسططتطيع احتططواء نفسططك من
الفط ططرح ،لكن انتظط ططر ،فهنالط ططك المزيط ططد! عنط ططدما تبط ططدأ الكتابط ططة في حقط ططل " ،type="searchفسيضط ططع
المتصفح زر » «xصغير في الجانب اليمن من الحقططل؛ ويططؤدي الضططغط عليططه إلى حططذف محتويططات
الحقل )متصفح  ،Chromeالذي يتشارك مع  Safariفي البنية الداخلية ،لططه السططلوك السططابق نفسططه(.
الغططرض من التعططديلت البسططيطة السططابقة هي إعطططاء حقططول البحث شط ً
طكل وسط ً
طلوكا شط ً
طبيها بحقططول
البحث في تطبيقات  Mac OS Xالمكتبية مثل .iTunes

الشكل  :43حقل البحث بعد الكتابة فيه

يسططتعمل موقططع  Apple.comالعنصططر >" <input type="searchلحقططل البحث في الموقططع
ً
ً
خاصا بنظام  Macفقط؛ فهططو شططيفرة HTML
ً
مألوفا لمستخدمي  ،Macلكن ذلك ليس
شكل
لعطائه
طكل
فحسططب ،وبهططذا يسططتطيع كططل متصططفح على كططل منصططة )أو نظططام تشططغيل( أن يعططرض الحقططل بشط ٍ
مش ططابه لعناص ططر الواجه ططة الرس ططومية الخاص ططة بالمنص ططة .وكم ططا ه ططو الح ططال في بقي ططة أن ططواع الحق ططول،
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المتصفحات التي ل تتعرف على حقل " type="searchسططتعامِ له َ
كأنه "type="text؛ فل يوجططد
ً
حال.
سبب يمنعك من استخدام " type="searchفي حقول البحث
ٌ

ُ .9منتقي اللوان

ُ
طون مططا ويُ عيططد
تعط ِطرف  HTML5حقططل >" <input type="colorالططذي يسططمح لططك باختيططار لط ٍ

التمثيططل السططت عشططري للططون المُ ختططار؛ تططأخرت المتصططفحات في دعم هططذا الحقططل ،إذ يدعمططه Opera
منططذ الصططدار  ،17و  Firefoxمنططذ الصططدار  ،29و  Chromeمنططذ الصططدار  ،20ومططا زلنططا في انتظططار
ي وينططدوز
دعم بقية المتصفحات له .يندمج هذا الحقل جي ًدا مع منتقي اللوان الموجططود في نظططامَ ّ

و  ،Macأما في لي ُنكس فهو يعرض مُ نتقي ألوان أساسي .وهو يُ عيططد قيمططة سططت عشططرية للططون RGB
الذي يمكن استخدامه في أي مكان يقبل ألوان ِ ) CSS
جرب مُ نتقي اللوان في متصفحك(.
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الشكل  :44مُ نتقي اللوان في ويندوز و Mac

 .10التحقق من صحة مدخلت المستخدم
IE

Firefox

Safari

Chrome

Opera

iPhone

Android

+10

+4.0

+5.0

+10

+9.0

+4.1

+4.0

تحدثت في هذا الفصل عن عددٍ من حقططول الدخططال الجديططدة وبعض المططيزات المحدثططة مثططل
لحقل من حقول النموذج ،لكنني لم أذكر ما أعتبره أهم جططزء من النمططاذج الحديثططة
التركيز التلقائي
ٍ

ً
ً
شائعة
مشكلة
في  :HTML5التحقق التلقائي من صحة مدخلت المستخدم .خذ على سبيل المثال
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ً
تحققط ا من مططدخلت المسططتخدم
هي إدخططال عنططوان بريططد إلكططتروني في نمططوذج ويب؛ ربمططا سططتجري
طق من جهططة الخططادوم عططبر  PHPأو  Pythonأو أيً ا
من طططرف العميططل عططبر  ،JavaScriptمتبوعًط ا بتحقط ٍ

كانت لغة البرمجططة الططتي تسططتعملها .لن يُ شط ِ
طك ل التحقططق من مططدخلت المسططتخدم عططبر  HTML5بط ً
طديل
ً
طططططديل عن سطططططكربتات JavaScript
عن التحقطططططق من جهطططططة الخطططططادوم ،لكن من المطططططرجح أن تكطططططون ب

التي تستعملها.
هنالك مشكلتين كبيرتين في التحقق من البريد اللكتروني عبر :JavaScript
 .1عطططططططد ٌد كبط ط ط ططيرٌ ج ط ط ط ط ًدا من زوار موقع ط ط طططك )حطططططططوالي  %10تقريبط ط طططا( يُ ِ
عطلطططططططون JavaScript
ً
في متصفحهم
ً
تحققا سليمً ا
 .2ستفشل في التحقق من صحة البريد اللكتروني
أنا آسف لقطول هططذا ،لكنططك ستفشططل في ذلططك .فعمليططة تحديططد فيمططا إذا كططانت سلسطلة نصططية مططا
ٌ
طكل ل يُ ص ط َدق .فكلمططا أمعنت النظططر في المططر ،لوجططدت مططدى
هي عنططوان بريططد إلكططتروني معقططدة بشط ٍ
تعقيططده .هططل ذكط ُ
أن المططر معقط ٌد جط ًدا جط ًدا؟ أليس من السططهل إلقططاء ذاك الحِ مططل والصططداع
طرت لتططوي َ
الناتج عنه على عاتق المتصفح؟

الشكل  :45التحقق من عنوان البريد اللكتروني

أن إمكانيططة التحقططق من حقططول
لقطططة الشاشططة السططابقة مططأخوذة من متصططفح  ،Opera 10إل َ
النماذج متوافرة منذ الصدار  «. 9ولدى  Firefox 4و  Chrome 10آليةٌ مشابهة .كل ما عليك فعله
هو ضبط الخاصية  typeإلى " ."emailوعندما يحاول المستخدم إرسططال ) (submitنمططوذج فيططه
تلقائي ا من عنوان البريططد اللكططتروني حططتى
حقل >" ،<input type="emailفسيتحقق المتصفح
ً
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معط ً
َ
لة في المتصفح.
لو كانت JavaScript
ِ
ً
طططططططططططططططوفر  HTML5أي ً
تحققطططططططططططططططا من عنطططططططططططططططاوين الطططططططططططططططويب المُ َ
دخلطططططططططططططططة في حقطططططططططططططططول
ضطططططططططططططططا
ت
>" ،<input type="urlوالرق ططام المدخل ططة في حق ططول >"<input type="number؛ س ططتؤخذ
قيم الخاصية  minو  maxبالحسبان عنططد التحقططق من الرقططام ،فلن تسططمح لططك المتصططفحات بإرسططال
َ
أدخلت رقمً ا كبي ًرا أكبر من الحد القصى.
النموذج إذا

الشكل  :46التحقق من الرقام

ل حاج ططة إلى وضطططع ش ططيفرات لتفعيطططل التحق ططق من الم ططدخلت في HTML5؛ إذ تكطططون مفعَ ل ططة
افتراضيا ،إل َ
أنك تستطيع تعطيلها عبر وضع الخاصية .novalidate
ً
><form novalidate
>"<input type="email" id="addr
>"<input type="submit" value="Subscribe
></form

 .11الحقول المطلوبة
IE

Firefox

Safari

Chrome

Opera

iPhone

Android

+10

+4.0

+5.0

+10

+9.0

+4.1

+4.0

ً
أيضا أن
التحقق من مدخلت المستخدم في  HTML5ليس محدو ًدا بنوع الحقل ،إذ تستطيع
ِ
ترسل النموذج.
أن بعض الحقول »مطلوبة«؛ يجب توفير قيم للحقول المطلوبة قبل أن
ُتشير إلى َ
ٌ
بسيطة ج ًدا:
شيفرة الحقول المطلوبة
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><form
><input id="q" required
>"<input type="submit" value="Search
></form

يمكنك تجربة حقل > <input requiredفي متصفحك.
غيط ر بعض المتص ططفحات الش ططكل الفتراض ططي للحق ططول المطلوب ططة .وإذا ح ططاول المس ططتخدم
ق ططد ُت ّ ط
أن من الضططروري
إرسططال النمططوذج دون تعبئططة الحقططل المطلططوب ،فسططيظهر إشططعارٌ يخططبر المسططتخدم َ
ً
فارغا )الصورة التية من متصفح :(Chrome
إدخال قيمة في الحقل وعدم تركه

الشكل  :47حقل مطلوب

 .12مصادر إضافية
المواصفات والمعايير:
•

أنواع ><input

•

خاصية ><input placeholder

•

خاصية ><input autofocus

•

خاصية ><form novalidate

•

خاصية ><input required
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:JavaScript مكتبات

HTML5  مكتبة لكتشاف دعم،Modernizr

•

:مقالت مفيدة

▲

|
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Forward Thinking Form Validation

•

Mozilla Developer Center: Forms in HTML5

•

HTML5 Forms in Mozilla Firefox

•

HTML5 Form Validation

•

١٠

البيانات الوصفية
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هيكلي تمامً ا وبعضططها مجططر ُد حاويططةٍ لواجهططةٍ
هنالك أكططثر من  100عنصططر في  ،HTML5بعضططها
ٌ
برمجية .وعبر تاريخ  ، HTMLتجططادل كططاتبو المعططايير حططول العناصططر الططتي يجب تضططمينها في اللغططة،
فه ط ططل يجب أن تحت ط ططوي  HTMLعلى عنصط طططر ><figure؟ أو عنص ط ططر ><person؟ م ط ططاذا عن عنصر
><rant؟ ُاتخِ ط ط َذت القط ططراراتُ ،
وكت َِبت المعططططايير ،وطط ططوَ ر المطط ططورون تطبيقططططاتهم ،وأضط ططاف صط ططانعو
المتصفحات الميزات لمتصفحاتهم ،و ُدفِ عَ ت عجلة تطوير الويب إلى المام.
َ
طار فعططل هططذا .لم تصططل
من
المؤكد َ
أي معيط ٍ
أن  HTMLلن تستطيع إرضاء الجميع ،إذ ل يسططتطيع ّ
ً
فمثل ،ل يوج ططد عنص ططر > <personفي HTML5
بعض الفك ططار المقترح ططة إلى المس ططتوى المطل ططوب،
)وكذلك المر لعنصر >(<rant؛ ل يوجد شط ٌ
طيء يمنعططك من إضططافة عنصططر > <personإلى صططفحات
ً
طكل متماثططل في جميططع المتصططفحات،
الويب التي تكتبها ،لكنها لن تكون سليمة بنيويًا ،ولن تعمل بشط ٍ
ً
لحقا.
وقد تتعارض مع معايير  HTMLالمستقبلية إن أضافتها
حسنًا ،إن لم يكن الحل كامنًا في إنشططاء عناصططر جديططدة ،فمططاذا على مطط ِ
طور الططويب الططذي يحب
ٌ
طاولت لتوسططعة الصططدارات القديمططة من .HTML
اتباع القواعد الهيكليططة أن يفعططل؟ كططانت هنالططك محط
أشهر طريقة هي  ،microformatsالتي تسططتعمل الخاصططيتين  classو  relفي  .HTMLخيططارٌ آخططر
ً
ً
ص ِممَ ت لتعمل في  XHTMLلكنها ُ
هو  ،RDFaالتي ُ
أيضا.
لحقا إلى HTML
ص ِدرَ ت
لططدى  Microformatsو  RDFaنقط ُ
ً
ً
مختلفططا تمامً ط ا لتحقيططق
طريقططا
طاط قططوةٍ وضططعف .إذ تأخططذان
الهططدف نفسططه :توسططعة صططفحات الططويب بإضططافة ُبططنى هيكليططة جديططدة ل ُت ِ
طزءا من أسططاس لغططة
مثل جط ً
 .HTMLل أنوي أن أقلب هذا الفصل إلى حرب بين الصيغ؛ وإنما أريد أن ُأ ِ
ِ
طالث
خيار ثط ٍ
ركز على
ططورَ
ٍ
ٍ
بعططد تعلم الططدروس من  microformatsو ُ ،RDFa
وصط ِممَ لينططدمج جيط ًدا مططع  :HTML5إنططه »البيانططات
الوصفية« ).(microdata
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 .1ما هي البيانات الوصفية؟
كل كلمة في الجملة التية مهمة ،لذا انتبه جي ًدا إليها:
طات على شططكل »السططم/القيمططة« آتيط ٌ
َ
ِ
طة
طجرة  DOMبثنائيط ٍ
توصف البيانططات الوصططفية شط
اصطلحات مُ
خصصة.
َ
ٍ
من أنواع
حس طنًا ،مططاذا تعططني الجملططة السططابقة العجيبططة؟ لنبططدأ من نهايتهططا إلى بططدايتها .تتمحططور البيانططات
تخيل
الوصفية ) (microdataحول »أنواع الصطلحات المخصصة« ).(custom vocabularies
ّ
أن جميططع عناصططر  HTML5هي نط ٌ
طوع وحيط ٌد من الصطططلحات .وهططذا النططوع يسططتطيع تمثيططل »قسم«
َ
) (sectionأو »مقالة« ) ، (articleلكنه ل يسططتطيع تضططمين عناصططر لتمثيططل »شططخص« أو »حططدث«.
اصطلحات خططاص بططك .تسططمح
ٍ
فإذا أردت تمثيل »شخص« في صفحة الويب ،فعليك تعريف نوع
طططططخص أن يُ ع ِ
طططططرف اصططططططلحات
ٍ
أي ش
لطططططك البيانطططططات الوصطططططفية ) (microdataبطططططذلك ،إذ يسطططططتطيع ّ
 microdataخاصة به ويبدأ بتضمين خاصياته ) (propertiesفي صفحات الويب التي يطورها.
النقط ط ططة الثاني ط ططة ال ط ططتي علي ط ططك أن تعرفه ط ططا عن البيان ط ططات الوص ط ططفية َ
أنه تعم ط ططل وف ط ططق ثنائي ط ططات
ً
»السم/القيمة« .فكل نوع اصطلحات يُ ِ
ٌ
معينة .على
أسماء
مجموعة من الخاصيات التي لها
عرف
ّ
طيات مثططل  nameو  .imageولتضططمين
سبيل المثال ،قد يتضمن نوع الصطلحات » «personخاصط ٍ
خاصط ططية من خاصط ططيات البيانط ططات الوصط ططفية )  (microdataفي صط ططفحة الط ططويب ،عليط ططك وضط ططع اسط ططم
معين .واعتمططا ًد ا على العنصططر الططذي تضططع فيططه خاصططيتك ،هنالططك قواعططد حططول
طان
ّ
الخاصططية في مكط ٍ
كيفية استخلص قيمة الخاصية )سنأتي على ذكرها في القسم التالي(.
بالضط ططافة إلى الخاصط ططيات الط ططتي لهط ططا أسط ططماء ،تعتمط ططد البيانط ططات الوصط ططفية كثط ططيرًا على مفهط ططوم
تخي ل المجالت في البيانططات الوصططفية هي أن تتخيططل
»المجال« ) .(scopeأبسط طريقة تستطيع
ّ
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علق ططة »الب-البن« بين عناص ططر  .DOMالعنص ططر > <htmlيحت ططوي ع ط ً
طادة على عنص ططرين<head> :
ً
عادة على ِ
عدة أبناء وقططد يحتططوي كط ٌ
طل منهططا على أبنططاء خاصططة
و > .<bodyالعنصر > <bodyيحتوي
ً
فمثل قططد تحتططوي صططفحة الططويب على عنصططر > <h1موجططودٍ ضططمن عنصططر > <hgroupموجططودٍ
بططه.
ٌ
طدول مططا على خليططة ><td
داخل عنصر > <headerالموجود داخل عنصر > .<bodyوقططد يحتططوي جط
موجططططودة ضططططمن > <trالموجططططود ضططططمن >) <tableالططططذي يتفططططرّ ع من >ُ .(<bodyتعيططططد البيانططططات
الوصططفية اسططتخدام هططذه البنيططة الهيكليططة لشططجرة  DOMلتوفططير طريقططة لقططول »جميططع الخاصططيات
ٌ
طأخوذة من نططوع الصطططلحات المُ حط َد د« .وهططذا يسططمح لططك باسططتخدام أكططثر من
ضمن هططذا العنصططر مط
ً
أيض طا أن تضططع
نططوع من أنططواع الصطططلحات في البيانططات الوصططفية في الصططفحة نفسططها .تسططتطيع
طوع آخططر ،وذلططك عططبر إعططادة اسططتخدام البنيططة
نوعً ط ا من أنططواع اصطططلحات البيانططات الوصططفية ضططمن نط ٍ
الهيكلية لشجرة ) DOMسأريك ِ
عد ة أمثلة عن تداخل أنواع الصطلحات في هذا الفصل(.
ً
طدثت سط ً
ُ
قليل فيططه .مهمططة البيانططات الوصططفية
طابقا عن موضططوع  ،DOMلكن دعططني أسططتفيض
تحط
هي إضط ُ
طافة مزيططدٍ من الهيكليططة إلى البيانططات الظططاهرة في صطفحة الطويب .ليس الغططرض من البيانططات
مكملط ٌ
ُ
ُ
ِ
طة للغططة  HTMLوتعتمططد عليهططا .وكمططا
تعمل بمفردها ،وإنمططا هي
بيانات
ٍ
صيغة
الوصفية أن تكون

سططترى في القسططم التططالي ،تعمططل البيانططات الوصططفية بأفضططل صططورة ممكنططة عنططدما تسططتعمل HTML
ً
طتعمال سطليمً ا ،لكن اصطططلحات  HTMLغططير كافيططة للتعبططير عن كططل مططا نريططده ،لططذلك أتت البيانططات
اسط
البط نى الهيكليططة للبيانططات الموجططودة في شططجرة .DOM
الوصططفية ) (microdataللتحكم الططدقيق في ُ
إذا كططانت البيانططات الططتي تحططاول توصططيفها غططير موجططودةٍ في شططجرة  ،DOMفربمططا عليططك أن تططتراجع
وتعيد التفكير فيما إذا كانت البيانات الوصفية هي الحل الصحيح لمشكلتك.
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هططل أصططبحت هططذه الجملططة واضط ً
طحة الن؟ » ِ
طات
توصطف البيانططات الوصططفية شططجرة  DOMبثنائيط ٍ
ٌ
ططلحات مُ
طات
خصصططة« .أرجططو ذلططك ،وسططنرى تطبيقط ٍ
َ
ٍ
آتية من أنواع اصط
على شكل »السم/القيمة«
ً
عملية عليها في بقية هذا الفصل.

 .2النموذج الهيكلي للبيانات الوصفية

طهل .تحتططاج ً
تعريف نوع اصطططلحات البيانططات الوصططفية الخططاص بططك سط ٌ
أول إلى مجططال أسططماء

) (namespaceالططذي هططو رابططط  .URLرابططط  URLلمجططال السططماء يمكن أن يُ شططير إلى صططفحة ويب
موجودة ،لكن هذا ليس ضروريً ا .لنقل أنني أريد إنشاء نوع اصطلحات لوصططف »شطخص مططا« .إذا
ُ
كنت أمل ططك النط ططاق  schema.orgفسأس ططتعمل راب ططط  URLالتي http://schema.org/Person
ٌ
طريقة سططهلة لنشططاء مُ عط ِطرف فريططد عططالمي:
أسماء لنوع اصطلحات البيانات الوصفية .هذه
ٍ
كمجال
نطاق تملكه.
اختر رابط  URLفي
ٍ
سأحتاج إلى تعريف بعض الخاصيات في نوع الصطلحات ،لنبدأ بثلث خاصيات أساسية:
•

) nameاسمك الكامل(

•

ٌ
رابط لصورةٍ لك(
) image

•

ٌ
لموقع يتعلق بك ،مثل مدونتك أو حسابك على (Google+
رابط
) url
ٍ
بعض الخاص ططيات الس ططابقة هي رواب ططط  ،URLوبعض ططها الخ ططر مج ططرد نص بس ططيط .وتر ُب ططط ك ط ُ
طل

معي ن من الشيفرات ،وحتى قبل أن تبدأ بالتفكير عن البيانات الوصططفية أو
بنوع
واحدةٍ منها نفسها
ّ
ٍ
أن لديك صططفحة لحسططاب المسططتخدم أو صططفحة »،«About
الصطلحات أو إلى ما هنالك…
تخيل َ
ّ
من المحتمططططل َ
أنك ستضططططع اسططططمك كترويسططططة )ربمططططا في عنصططططر > ،(<h1أمططططا صططططورتك ففي عنصر
> <imgذلططك َ
لنك تريططد أن يراهططا زوار صططفحتك ،وستضططع أيّط ة روابططط  URLمرتبطططة بططك في عناصر
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> <aذل ططك َ
لن ك تري ططد أن يتمكن زوار ص ططفحتك من النق ططر عليه ططا .ولنق ططل أي ً
أن كام ططل معلومات ططك
ضط طا َ
ٌ
موجودة في عنصر > <sectionلفصلها عن بقية محتويات الصفحةً .
إذا:
الشخصية
><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

النم ططوذج الهيكلي للبيان ططات الوص ططفية ه ططو ثنائي ططات على ش ططكل »الس ططم/القيم ططة« .يُ ع ططرَ ف اس ططم
الخاصية التي تتبع لبيانططات الوصططفية )مثططل  nameأو  imageأو  urlفي مثالنططا( دومًط ا ضططمن عنصططر
 .HTMLثم تؤخططذ قيمططة تلططك الخاصططية من شططجرة  DOMللعنصططر .ولغلبيططة عناصططر  ،HTMLتكططون
قيمة الخاصية هي المحتوى النصي للعنصر ،لكن هنالك عد ٌد ل بأس به من الستثناءات.
العنصر

القيمة

><meta

الخاصية content

><audio
><embed
><iframe
><img

الخاصية src

><source
><video
><a
><area

الخاصية href

><link
><object

الخاصية data
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><time

الخاصية datetime

جميع العناصر الخرى

المحتوى النصي

» إض ططافة البيان ططات الوص ططفية« إلى ص ططفحتك هي مس ططألة إض ططافة بعض الخاص ططية إلى عناص ططر
 HTMLالتي لديك .أول شيء عليك فعلططه هططو التصططريح عن نططوع الصطططلحات الططذي ستسططتخدمه،
وذلك عبر الخاصية  ، itemtypeأما الشيء الثاني الططذي عليططك دائمًط ا فعلططه هططو التصططريح عن مجططال
) (scopeنوع الصطلحات ،وذلك عططبر الخاصططية  .itemscopeجميططع البيانططات الططتي نريططد هيكلتهططا
ٌ
موجطططططططودة في عنصطططططططر > ،<sectionل ط ط طططذا سططططططط ُن ِ
عرف الخاص ط ط طططيتين itemtype
في المثطططططططال التي
و  itemscopeفي العنصر >.<section
>"<section itemscope itemtype="http://schema.org/Person

اسططمك هططو أول المعلومططات الموجططودة ضططمن عنصططر > ،<sectionوهططو موجططو ٌد ضططمن عنصر
أي معنى خاص في النموذج الهيكلي للبيانات الوصططفية في ،HTML5
> ،<h1وعنصر > <h1ل يملك ّ
سيصط طنَف تحت بن ططد » جمي ططع العناص ططر الخ ططرى« حيث تك ططون قيم ططة الخاص ططية هي المحت ططوى
ل ططذلك ُ
طكل مماثططل إن كططان اسططمك موجططو ًدا ضططمن عنصر
النصي الموجود ضمن العنصر )سيعمل ما سططبق بشط ٍ
> <pأو > <divأو >.(<span
><h1 itemprop="name">Mark Pilgrim</h1

السط ط ط ططططر الس ط ط ط ططابق يق ط ط ط ططول بالعربي ط ط ط ططة» :هط طط ط ططذه هي خاصط ط طط ططية  nameلن ط ط ط ططوع الصط طط ط طططلحات
 ،http://schema.org/Personوقيمة تلك الخاصية هي .«Mark Pilgrim
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ً
ووفقططا للنمططوذج
الخاصية التالية هي خاصية  ،imageالتي من المفترض أن تكون رابط ،URL
الهيكلي للبيانات الوصفية في » ،HTML5قيمة« خاصططية البيانططات الوصططفية الموجططودة في العنصططر
أن رابط  URLلصورتك الشخصية موجو ٌد في خاصططية
> <imgهي قيمة الخاصية  ،srcلكن لحظ َ
أن العنصر > <imgيُ ِ
مثل خاصية .image
> ،<img srcفكل ما علينا فعله هو التصريح َ
"<p><img itemprop="image
"src="http://www.example.com/photo.jpg
>alt="[me smiling]"></p

السطططططططططططططر السططططططططططططابق يقططططططططططططول بالعربيططططططططططططة» :هططططططططططططذه هي قيمططططططططططططة خاصططططططططططططية  imageلنططططططططططططوع
الصطططططططططططططططططططططططلحات  ،http://schema.org/Personوقيمططططططططططططططططططططططة تلططططططططططططططططططططططك الخاصططططططططططططططططططططططية هي
.«http://www.example.com/photo.jpg
ً
ً
ووفقططا للنمططوذج الهيكلي للبيانططات الوصططفية
أيض طا،
في النهايططة ،الخاصططية  urlهي رابططط URL
في  » ، HTML5قيمططة« خاصططية البيانططات الوصططفية الموجططودة في العنصططر > <aهي قيمططة الخاصططية
ً
أن
توافقا
 ،hrefوهذا يتوافق
مثالي ا مع الشيفرة الموجودة عندك؛ فكل مططا تحتططاج لططه هططو أن تقططول َ
ً
مسبقا يُ ِ
ً
مثل الخاصية :url
عنصر > <aالموجود
<a itemprop="url" href="http://diveintomark.org/">dive into
>mark</a

السطططططططر السططططططابق يقططططططول بالعربيططططططة» :هططططططذه هي قيمططططططة خاصططططططية  urlلنططططططوع الصطططططططلحات
 ،http://schema.org/Personوقيمة الخاصية هي .«http://diveintomark.org/
قليل فلن ُت ِ
ً
ً
ً
مشكلة بكططل تأكيططد .يمكنططك إضططافة خاصططيات
شكل لك
مختلفة
إذا كانت شيفراتك
أي شيفرة من شيفرات  ،HTMLحططتى الشططيفرات من القططرن العشططرين
البيانات الوصفية وقيمتها إلى ّ
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ً
بتاتططا
الططتي كططانت تسططتعمل الجططداول لنشططاء تخطيططط الصططفحة .وبغض النظططر عن أنططني ل أنصططحك
ً
طائعة  ،ومططا يططزال بإمكاننططا إضططافة خاصططيات
بكتابططة مثططل هططذه الشططيفرات ،لكنهططا للسططف مططا تططزال شط
البيانات الوصفية إليها.
><TABLE
<TR><TD>Name<TD>Mark Pilgrim
><TR><TD>Link<TD
<A href=#
>onclick=goExternalLink()>http://diveintomark.org/</A
></TABLE

أض ططف خاص ططية  itempropفي خلي ططة الج ططدول ال ططتي تحت ططوي على الس ططم لنش ططاء الخاص ططية
أي معنى خاص في النموذج الهيكلي للبيانات الوصفية في ،HTML5
 .nameخليا الجدول ل تملك ّ
لذلك ستكون قيمة الخاصية هي المحتوى النصي الموجود ضمن الخلية.
<TR><TD>Name<TD itemprop="name">Mark Pilgrim

ً
طتعمال
إضططافة الخاصططية  urlأصططعب بقليططل ،إذ ل تسططتعمل الشططيفرة السططابقة العنصططر > <aاسط
سط طططليمً ا ،فب ط ط ً
طدل من وض ط ططع رابط طططط للص ط ططفحة اله ط ططدف في خاص ط ططية  ،hrefفستس ط ططتعمل JavaScript
والخاصية  onclickلستدعاء دالة )غير معروضة هنا( التي تستخلص رابط  URLثم تنتقل إليه.
أن تلططك الدالططة سططتفتح الرابططط في نافططذة منبثقططة صططغيرة دون شططريط
ولكي ُتصططاب بالغثيططان ،لنقططل َ
مسليا في القرن الماضي؟
تمرير .ألم يكن الويب
ً
متوجب ا عليططك إضططافة خاصططية البيانططات الوصططفية ،لكن عليططك أن تكططون
على أيّ ة حال ،ما يزال
ً
ً
أن الرابططط الهططدف ليس موجطو ًدا في خاصططية ،href
مبدعً ا
قليل .ل يمكنك استخدام عنصر > <aإذ َ
ول توج ططد طريق ط ٌ
طة تس ططتطيع فيه ططا تج ططاوز القاع ططدة ال ططتي تقططول »في العنص ططر > ،<aابحث عن قيم ططة
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خاصططية البيانططات الوصططفية في  ،«hrefلكنططك تسططتطيع إضططافة عنصططر ليحتططوي الفوضططى السططابقة،
ُ
وتضيف الخاصية  urlإليه.
>"<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

ُ
فستسططتعمَ ل القاعططدة الفتراضططية
ولعططدم وجططود قاعططدة خاصططة تنطبططق على العنصططر >،<span
»قيم ططة الخاص ططية هي المحت ططوى النص ططي الموج ططود ض ططمن العنص ططر«» .المحت ططوى النص ططي« ل يع ططني
» جميططع الشططيفرات داخططل العنصططر« )كططالتي تحصططل عليهططا عططبر خاصططية  innerHTMLفي  DOMعلى
سططبيل المثططال(  ،وإنمططا تعططني »النص فقططط« .وفي هططذه الحالططة يكططون المحتططوى النصططي لعنصططر ><a
الموجود ضمن العنصر > <spanهو .http://diveintomark.org/
َ
كنت تستعمل HTML
الخلصة :يمكنك إضافة خاصية البيانات الوصفية إلى أي شيفرة .وإذا

أن إضططافة البيانططات الوصططفية أسططهل وأيسططر فيمططا لططو كططانت شططيفرة HTML
طكل صططحيح ،فسططتجد َ
بشط ٍ
ً
مشوهة ،لكنك تستطيع إضافة البيانات الوصفية إليها على أيّ ة حال.

 .3توصيف الشخاص
بالمناسبة ،لم أخترع المثلة السابقة من عنططدي تمامًط ا ،فهنالططك اصطططلحات للبيانططات الوصططفية
ً
نظرة أقرب.
لتوصيف المعلومات الخاصة بالشخاص ،ومن السهل فعل ذلك .لنلقي
أسططهل طريقططة لططدمج البيانططات الوصططفية في موقعططك الشخصططي تكططون في صططفحة » ،«About
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 فيمكنط ططك، أليس كط ططذلك؟ إن لم تكن لط ططديك صط ططفحة،« لط ططديكAbout» من المط ططرجح وجط ططود صط ططفحة
. التية ببعض البنى الهيكليةAbout المتابعة معي في توسعة صفحة
ً لننظر
: قبل إضافة أيّ ة خاصيات لها علقة بالبيانات الوصفية،أول إلى الشيفرة المصدرية
<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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أول شططيء عليططك فعلططه دائمً ط ا هططو التصططريح عن نططوع الصطططلحات الططذي ستسططتعمله ،ومجططال

) (scopeالخاصططيات الططتي تريططد إضططافتها .يمكنططك القيططام بططذلك عططبر إضططافة خاصططيتَي itemtype
و  itemscopeإلى العنصر الب الذي يحتوي على بقية العناصر التي تريد توصططيف البيانططات فيهططا،
وهو في حالتنا العنصر >.<section
>"<section itemscope itemtype="http://schema.org/Person

يمكنط ط ط ططك الن البط ط ط ططدء بتعريط ط ط ططف خاصط ط ط ططيات البيانط ط ط ططات الوص ط ط طططفية من نط ط ط ططوع الص طط ط طططلحات
 ،http://schema.org/Personلكن م ططا هي ه ططذه الخاص ططيات؟ كم ططا ه ططو واض ططح ،تس ططتطيع رؤي ططة
كامططل قائمططة الخاصططيات بزيططارة الصططفحة  http://schema.org/Personفي متصططفحك .ل تتطلب
أن ذل ططك
مواص ططفة البيان ططات الوص ططفية أن توض ططع قائم ططة الخاص ططيات في تل ططك الص ططفحة ،لكن ططني أرى َ
مستحسن .فلو أردت ً
مثل أن تجعل المطورين يستعملون نوع اصطلحات البيانات الوصفية الذي
طان أفض طططل لوضط ططع التوثيط ططق في طططه من رابط ططط نط ططوع
أنشط ططأته ،فس طططتحتاج إلى توثيقط ططه .ول يوجط ططد مك طط ٌ
الصطلحات نفسه ،أليس كذلك؟
الشرح

الخاصية
name

السم

additionalName

السم الضافي ،قد يكون السم الوسط أو اللقب

image

ٌ
رابط لصورةٍ له

jobTitle

المُ سمَ ى الوظيفي ) ً
مثل ،مدير مالي ]([Financial Manager

url

رابط  URLلصفحة ويب ،مثل الصفحة الرئيسية لمدونة ذاك الشخص

affiliation

المنظمة التي يرتبط بها هذا الشخص )أن يكون ً
ً
موظفا أو طال ًبا فيها(
مثل
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العنوان الفيزيائي للشخص .يمكن أن يحتوي على خاصيات أخرى مثل
 streetAddressو  addressLocalityو  addressRegionو postalCode
و addressCountry

knows

وشخص آخر
ٍ
علقة اجتماعية بين الشخص الموصوف

ٌ
ٌ
طوعة ضططمن عنصططر >،<img
صورة موضط
أول شيء نصادفه في صفحة » «Aboutالسابقة هي
ولكي ُن ِ
أن الصطورة الموجطودة هي صطورة الشطخص الموصططوف ،فكططل مططا نحتططاج لطه هطو إضططافة
صرح َ
" itemprop="imageإلى عنصر >.<img
"<img itemprop="image" width="204" height="250
"src="http://diveinto.html5doctor.com/examples/2000_05_mark.jpg
>"]alt="[Mark Pilgrim, circa 2000

ٌ
َ
كنت تتذكر من
موجودة في خاصية  ،srcوإذا
أين هي قيمة خاصية البيانات الوصفية؟ إنها
النم ططوذج الهيكلي للبيان ططات الوص ططفية في  » ، HTML5قيم ططة« خاص ططية البيان ططات الوص ططفية في عنصر
> <imgهي محتططوى الخاصططية  .srcولكططل عنصططر > <imgخاصططية – srcوإل فلن ُتعططرَ ض الصططورة–
طططططكل صطططططحيح،
دائمططططط ا ،أتطططططرى؟ إذا كنت تكتب  HTMLبش
ً
وخاصطططططية  srcتحتطططططوي على رابطططططط URL
ٍ
ٌ
سهل ج ًدا.
فاستعمال البيانات الوصفية
ً
علوة على ذلططك ،العنصططر > <imgليس موجططو ًدا لوحططده في الصططفحة ،فهططو عنصططر ابن للعنصر
> ،<sectionالططذي عرَ فن ططاه مططع الخاصططية ُ .itemscopeتعي ططد البيان ططات الوصططفية اسططتعمال علق ططة
»الب-البن« بين العناصططر في الصططفحة لتعريططف مجططال ) (scopeخاصططيات البيانططات الوصططفية .أي
أننططا نقططول بالعربيططة» :العنصططر > <sectionيُ ِ
شخص طا ،وأيّ ط ة خاصططيات للبيانططات الوصططفية الططتي
ً
مثل
طيات تابع ط ٌ
تج ططدها في العناص ططر ال ططتي تك ططون اب ًنططا للعنص ططر > <sectionهي خاص ط ٌ
طة ل ططذاك الش ططخص«.
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أن العنصططر > <sectionهططو الفاعططل في الجملططة ،والخاصططية itemprop
يمكنططك تخيططل المططر على َ
ِ
تمثل الفع ط ططل )وهططططو يُ شط ط ط ِبهُ :
»ط ِورَ في«(  ،وقيم ط ططة خاصططططية البيان ط ططات الوصططططفية هي المفعططططول به
صط ط
في الجملة.
هذا الشخص ]من >"[<section itemscope itemtype="...
ُ
ص ِورَ في ]من >"[<img itemprop="image

الصورة http://diveintohtml5.org/examples/2000_05_mark.jpg
]من خاصية >[<img src
ً
يجب تعريططططططف »الفاعططططططل« م ً
ططططططدة فقططططططط ،وذلططططططك بوضططططططع الخاصططططططيتين itemscope
ططططططرة واح
فيعطططططططططططرَ ف بوضطططططططططططع الخاصطططططططططططية
و  itemtypeفي عنصطططططططططططر > <sectionالب .أمطططططططططططا »الفعطططططططططططل« ُ
" itemprop="imageفي عنصر > .<imgأمططا »المفعططول بططه« فل يحتططاج إلى أيّط ة شطيفرات خاصططة،
أن قيمة خاصية البيانات الوصفية في عنصر > <imgفي خاصية .src
لن النموذج الهيكلي يقول َ
َ
سططننتقل الن إلى القسططم التططالي من الشططيفرة ،سنشططاهد ترويسططة > <h1وبدايططة قائمططة >.<dl
ليس من الضروري إضافة خاصططيات البيانططات الوصططفية إلى عنصططرَ ي > <h1و > ،<dlفل حاجططة إلى
وضط ططع خاصط ططية من خاصط ططيات البيانط ططات الوصط ططفية في كط ططل عنصط ططر من عناصط ططر  .HTMLالغط ططرض من
البيانطططات الوصطططفية ه ططو »توصطططيف« البيانطططات وليس الشطططيفرات أو الترويس ططات الطططتي تحي ططط بهطططا.
ترويسة > <h1ل تحتوي على قيمة ،فهي مجرد ترويسة .وكذلك المططر لعنصططر > <dtالططذي يحتططوي
على السلسلة النصية » «Nameالتي ل تمثل خاصية ،وإنما لفتة ) (labelفقط.
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><h1>Contact Information</h1
><dl
><dt>Name</dt
><dd>Mark Pilgrim</dd

أين توجط ططد المعلومط ططات الحقيقيط ططة؟ في عنصط ططر > ،<ddوهنالط ططك سط ططنحتاج إلى وضط ططع خاصط ططية
أي خاصططية منهططا؟ إنهططا خاصططية  ،nameوأين قيمططة الخاصططية؟ هي النص الموجططود
 ،itempropلكن ّ
ضمن العنصر > ، <ddلكن أل نحتاج إلى وضع القيمة في شيفرة خاصططة؟ النمططوذج الهيكلي للبيانططات
معنى خاص لعناصر > ،<ddوستكون قيمططة الخاصططية هي
الوصفية في  HTML5يقول ل ،فل يوجد
ً
النص الموجود ضمن العنصر.
><dd itemprop="name">Mark Pilgrim</dd

كيط ططف نسط ططتطيع التعبط ططير عمط ططا سط ططبق بالعربيط ططة؟ »اسط ططم هط ططذا الشط ططخص هط ططو .«Mark Pilgrim
حسنًا ،لنتابع.
ً
قليل  ،هذه هي الشيفرة قبل إضافة البيانات الوصفية:
صعب
ٌ
إضافة الخاصيتين التاليتين
><dt>Position</dt
><dd>Developer advocate for Google, Inc.</dd

إذا نظط ط َ
أن النص »Developer advocate for
طرت إلى نط ططوع اصط طططلحات  ،Personفسط ططتجد َ

 «Google, Inc.يحت ط طط ططوي على خاص طط ط ططيتين) jobTitle :قيمتهط ط ط ططا »advocate

(«Developer

و  ) affiliationقيمته ططا » ،(«Google, Inc.لكن كيططف تس ططتطيع أن ُتعبِ ر عن ذلططك عططبر البيان ططات
الوصفية؟

302

|

▲

البيانات الوصفية

نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5

ِ
تمكنططك من
الجططواب المختصططر :ل يمكنططك فعططل ذلططك .ل توجططد طريقططة في البيانططات الوصططفية
ً
تقس ططيم سلس ططلةٍ نص ططيةٍ إلى ع ط ِ
محرفططا من ه ططذه السلس ططلة
طدة خاص ططيات .ل يمكن ططك الق ططول »أول 18
ٌ
ُ
ً
خاصية أخرى«.
محرفا هي
بيانات وصفية ،وآخر 12
ٍ
خاصية
النصية هي

أن المطططططر مسطططططتحيل .تخيطططططل أنطططططك تريطططططد أن ُتن ِسطططططق النص »Developer
لكن هطططططذا ل يعطططططني َ
ططمختل ططف عن النص » .«Google, Inc.حسط طنًا CSS ،ل تس ططتطيع فع ططل ذل ططك
 «advocateبن ططوع خ ط ٍ
كنت سططتفعل؟ سططتحتاج ً
ً
َ
أول إلى وضططع كططل قسططم من السلسططلة النصططية في حاويططات
أيضا ،لكن مططاذا
مختلفة ،مثل > ،<spanثم ُتطبِ ق أنماط  CSSعلى كل عنصر > <spanعلى حدة.
ً
أيضط ا على البيانططات الوصططفية ،فهنالططك معلومتططان منفصططلتان هنططا:
يمكنططك تطططبيق هططذه التقنيططة
أن
 jobTitleو  .affiliationإذا وضططعت كططل معلومططة في عنصططر > ، <spanفستسططتطيع القططول َ
ٌ
ٌ
مستقلة من خاصيات البيانات الوصفية.
خاصية
كل عنصر > <spanهو
><dt>Position</dt
<dd><span itemprop="jobTitle">Developer advocate</span> for
><span itemprop="affiliation">Google, Inc.<span></dd

هططذا يعططني» :وظيفططة هططذا الشططخص هي "  ."Developer advocateهططذا الشططخص يعمططل لططدى
طحيح أننط ططا وض طططعنا مزيطط ط ًدا من
ٌ
طات وصط ططفية .صط ط
" .«"Google, Inc.تل طططك جملتط ططان ،وخاص طططيتا بيانط ط ٍ
الشيفرات ،لكننا استفدنا منها خيرَ استفادة.
سنسطططتفيد أي ً
ضطططا من نفس التقني ططة لتوص ططيف معلوم ططات العن ططوان ،يُ ع ط ِطرف ن ططوع الص طططلحات
أن
 Personالخاصية  ،addressالتي هي بدورها عنصرٌ من عناصر البيانات الوصططفية ،وهططذا يعططني َ
للعنططوان نط ُ
طاص بططه )  ، (http://schema.org/PostalAddressولططه خاصط ٌ
ططلحات خط ٌ
طيات
ٍ
طوع اصط
ٌ
متعلقة به.
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ِ
ططططططططططططياتstreetAddress :
ٍ
خمس خاص
ططططططططططططرف نططططططططططططوع الصطططططططططططططلحات PostalAddress
يُ ع
َ
و  addressLocalityو  addressRegionو  postalCodeو .addressCountry
مبرمجط ا ،فمن الم ططرجح َ
َ
أن ك تع ططرف كي ططف تفص ططل النقط ططة بين الكائن ططات وخاص ططياتها،
ًط
كنت
إذا
أن العلقة كالتي:
تخيل َ
•
•
•
•
•
•
•

Person
Person.PostalAddress
Person.PostalAddress.streetAddress
Person.PostalAddress.addressLocality
Person.PostalAddress.addressRegion
Person.PostalAddress.postalCode
Person.PostalAddress.addressCountry
لنعططد إلى مثالنططا .العنططوان بأكملططه موجططو ٌد في عنصططر > <ddوحيططد )أكط ِطرر مط ً
أن العنصر
طرة أخططرى َ

> <dtهططو لفتططة ،ول يلعب دو ًرا في إضططافة معلومططات إلى البيانططات الوصططفية( .من السططهل الشططارة
إلى خاصية  ،addressكل ما عليك فعله هو إضافة الخاصية  itempropفي عنصر >.<dd
><dt>Mailing address</dt
>"<dd itemprop="address

لكن تط َ
أن خاصططية  addressهي بططدورها عنصططرٌ من عناصططر البيانططات الوصططفية ،هططذا يعططني
طذكر َ
ً
أيضا.
أننا نحتاج إلى وضع الخاصيتين  itemscopeو itemtype
><dt>Mailing address</dt
<dd itemprop="address" itemscope
>"itemtype="http://schema.org/PostalAddress

لق ططد رأين ططا ه ططذا من قب ططل ،لكن للعناص ططر من المس ططتوى الول ) .(top-levelعنص ططر ><section
يحت ططوي على  itemtypeو  ،itemscopeوجمي ططع العناص ططر الموج ططودة ض ططمن العنص ططر ><section
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الططتي لططديها خاصططيات للبيانططات الوصططفية هي ضططمن »مجططال« ) (scopeنططوع اصطططلحات البيانططات

الوصططططططفية .لكن هططططططذه هي أول مططططططرة نططططططرى فيهططططططا »تشططططططعّ ب« المجططططططالت ،أي تعريططططططف itemtype
ً
ططططططططططططططططططبقا )في عنصر
و ) itemscopeفي عنصططططططططططططططططططر > (<ddداخططططططططططططططططططل مجططططططططططططططططططال موجططططططططططططططططططود مس
> .(<sectionالمجططالت المتشططعبة تعمططل تمامًط ا كمططا تعمططل شططجرة  DOMفي  .HTMLالعنصططر ><dd
معي ٍن من العناصططر البنططاء ،ويكططون مجالهططا هططو نططوع الصطططلحات المُ عططرَ ف في
يحتططوي على عططددٍ
ّ
العنصر > ،<ddوبعططد أن ينتهي العنصططر > <ddعططبر وسططم الغلق > </ddفسططيرجع المجططال إلى نططوع
الصطلحات المُ عرَ ف في العنصر الب )الذي هو > <sectionفي حالتنا(.
ُت ع طططاني خاص طططيات العنط ططوان من المشط ططكلة نفسططططها الط ططتي واجهناهططططا عنط ططد تعريط ططف الخاص طططيتين
ً
قليل ،وعلين طططا تقسط ططيمها إلى
 jobTitleو  ،affiliationلكن السلسط ططلة النصط ططية للعنط ططوان أطط ططول
خمس خاصيات للبيانات الوصفية .وسنستعمل اللية نفسها التي اتبعناهططا سط ً
طابقا :وضططع كططل قطعططة
من المعلومات في عنصر > ، <spanثم توصيف تلك المعلومات عبر خاصيات البيانات الوصفية.
<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

ً
عنوانططا بريططديً ا .اسططم الشططارع لططذاك العنططوان البريططدي هططو "100
بالعربيططة» :هططذا الشططخص يملططك
 ،"Main Streetأمطط ططا البل ط ططدة ) (localityفهي " ،"Anytownوالقليم ) (regionه ط ططو " ،"PAوالرم ط ططز
البريدي ) (postal codeهو " ،"19999واسم الدولة هو ".«"USA
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ٌ
خاصة بالوليات المتحدة؟
س :هل صيغة العنوان البريدي

ٌ
عامة لتتمكن من وصف أي عنططوان بريططدي في العططالم .لكن لن
ج :ل .خاصيات نوع الصطلحات PostalAddress
يكون لجميع العناوين قيمٌ لكل خاصية من الخاصيات ،ول بأس بهذا؛ وقد تتطلب بعض العنططاوين وضططع أكططثر من

ً
ً
فمثل ،لو كان يحتوي العنوان البريدي على عنططوان الشططارع
أيضا.
معينة ،ول بأس بهذا
»سطر« واحد في خاصية
ّ
ِ
فسيمثل كلهما الخاصية :streetAddress
ورقم البناء،

<p itemprop="address" itemscope
>"itemtype="http://schema.org/PostalAddress
>"<span itemprop="streetAddress
100 Main Street
Suite 415
></span
...
></p

ٌ
ٌ
قائمة بروابط  .URLلططدى نططوع الصطططلحات Person
شيء أخيرٌ في صفحة »:«About
بقي
ٌ
طوع من أنططواع الروابططط )المهم أن
خاصية لهططذا الغططرض اسططمها  ،urlالططتي يمكن أن تحتططوي على ّ
أي نط ٍ
يكون » ً
رابطا«(.
أن تعريف الخاصية  urlغير مُ ح َدد ،ويمكن أن تحتوي على أيّ ة روابط متعلقة
ما أقصده هو َ
موقع آخر مثل فيسبوك أو تويتر.
بالشخص :مدونة ،أو معرض صور ،أو حساب شخصي على
ٍ
تقنيط ا ،يمكن لي
أن الشططخص الواحططد قططد يمتلططك أكططثر من خاصططية .url
من المهم أن تلحططظ َ
ً
ً
فمثل قططد يكططون لططديك أكططثر من خاصططية image
خاصية أن تتكرر ،لكن إلى الن لم نستفد من هططذا.
ُتشير إلى روابط  URLلصورتين مختلفتين .أريد هنا أن أذكر أربعة روابططط  URLمختلفططة :المدونططة،
وحسططاب  ،Googleوحسططاب  ،Redditوحسططاب تويططتر .هنالططك قائمططة في  HTMLفيهططا أربعططة روابططط
موج ططودة في أربع ططة عناص ططر > ،<aك ط ُ
طل واح ططدٍ منه ططا موج ططو ٌد في عنص ططر > <liخ ططاص ب ططه .س ُنض ططيف
الخاصية " itemprop="urlإلى كل عنصر من عناصر >.<a
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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

طة خاصط ً
سطيعامَ ل العنصططر > <aمعاملط ً
ً
طة،
وفقططا للنمططوذج الهيكلي للبيانططات الوصططفية في ُ ،HTML5
فقيمططة خاصططية البيانططات الوصططفية تؤخططذ من الخاصططية  ،hrefوليس من المحتططوى النصططي للعنصططر.
وسط ططيتم تجاهط ططل المحتط ططوى النصط ططي لكط ططل رابط ططط من قِ َبط ط ل مُ ف ِس ط طر البيانط ططات الوصط ططفية .وهط ططذا يعط ططني
–بالعربيططة–» :هططذا الشططخص لديططه رابططط  URLفي  http://diveintomark.org/وهططذا الشطخص
لديه رابط  URLآخر في  http://www.google.com/profiles/pilgrimوهذا الشخص لديه
رابط ططط  URLآخططططر في  http://www.reddit.com/user/MarkPilgrimوهط ططذا الشط ططخص لديط ططه
رابط  URLآخر في .«http://www.twitter.com/diveintomark
نسقة
ا .التعرف على المقتطفات المُ َ
ربم ططا تتس ططاءل » :لم ططاذا نفع ططل ه ططذا؟« ه ططل ُنض ططيف الب ططنى الهيكلي ططة عب ًثططا؟ لم ططاذا نأب ططه للبيان ططات
الوصفية ونستعملها؟
هنالططك نوعططان رئيسططيان من التطبيقططات الططتي تسططتخدم  ،HTMLوبطريقهططا تسططتخدم البيانططات
ً
أيضا:
الوصفية
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 .1متصفحات الويب
 .2محركات البحث
طة برمجيط ٌ
أمططا للمتصططفحات ،فهنالططك واجهط ٌ
طة في  DOMلسططتخلص عناصططر البيانططات الوصططفية
وخاص ططياتها وقيم تل ططك الخاص ططيات من ص ططفحة ال ططويب ،لكن للس ططف ه ططذه الواجه ططة البرمجي ططة غ ططير
أن هذا الطريططق مسططدو ٌد إلى أن
مدعومة إل من الصدارات الحديثة لبعض المتصفحات ،لهذا اعتبر َ
تدعم جميع المتصفحات هذه الواجهة البرمجية.
ٌ
طتهلك آخططر لشططيفرات  HTMLهططو محركططات البحث .مططاذا يمكن لمحركططات البحث فعلططه مططع
مسط
طخص م ططا؟ تخي ططل ه ططذا :ب ط ً
طدل من ع ططرض عن ططوان
خاص ططيات البيان ططات الوص ططفية ال ططتي تتح ططدث عن ش ط ٍ
الص ططفحة ومُ َ
لخص عن محتواه ططا ،فس ططيعرض مح ط ِطر ك البحث بعض المعلوم ططات الهيكلي ططة الموج ططودة
فيها ،مثططل السططم الكامططل ،والمُ سططمى الطوظيفي ،والشططركة الططتي يعمططل بهططا ،والعنططوان ،وربمططا سطيعرض
صغ ً
ً
صورة مُ َ
ً
رة له .هل جذب ذلك انتباهك؟
أيضا
طزء من برنططامج »المقتطفططات المنسططقة«
يططدعم محططرك البحث  Googleالبيانططات الوصططفية كجط ٍ
) ،(Rich Snippetsفعندما يُ ِ
فسطر عنكبططوت البحث في  Googleصططفحتك ويجططد خاصططيات للبيانططات
الوصفية التي تتطابق مع نوع الصطططلحات  ،http://schema.org/Presonفسططيحاول تفسططير
ٌ
ٌ
تلك الخاصيات ويُ ِ
رائعة لكي ترى كيف
أداة
خزن قيمها بجانب بقية بيانات الصفحة .لدى Google
»يططرى«  Googleخاصططيات البيانططات الوصططفية في صططفحتك  ،واختبارهططا على صططفحة  Aboutالططتي
سيعطي النتيجة:
نعمل عليها ُ
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ّ
المنظمة
ظهرها أداة اختبار البيانات
الشكل  :48معلومات البيانات الوصفية كما ُت ِ

ٌ
موجودة هنا :خاصططية  imageمن > ،<img srcجميططع روابططط  URLمن
كل البيانات الوصفية
قائم ططة عناص ططر > ،<a hrefوح ططتى ك ططائن العن ططوان )م ططذكورٌ في » («addressوالخاص ططيات الخمس
المتعلقة به.
طبي ،فل توج ططد قواع ططد مُ ل ِز َطمط ة
الن ،كي ططف يس ططتعمل  Googleك ططل ه ططذه المعلوم ططات؟ الم ططر نس ط ٌ
لكيفيططة عططرض خاصططيات البيانططات الوصططفية ،ول أيّ هططا سط ُطيعرَ ض ،وحططتى ل توجططد قواعططد تحكم إذا
أن
ك ططانت س ط ُطتعرَ ض ه ططذه الخاص ططيات أم ل .إذا بحث أح ططدهم عن » «Mark Pilgrimورأى َ Google
أن خاصيات البيانات الوصططفية
صفحة » «Aboutتستحق الظهور في نتائج البحث ،وقرر َ Google
ً
مشابهة لما يلي:
الموجودة في تلك الصفحة تستحق أن ُتعرَ ض ،فعندها ستبدو نتيجة البحث
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ٌ
ٌ
ٌ
شخصا
ً
وصفية تصف
بيانات
مثال عن نتيجة البحث عن صفحة فيها
الشكل :49

أول سطر » «About Mark Pilgrimهو عنوان الصفحة الموجود في عنصر > ،<titleولكن
ٌ
مليء
هذا ليس أمرًا مثيرًا للهتمام؛ لن محرك  Googleيفعل هذا لكل صططفحة ،لكن السطططر الثططاني
ً
مباشرة من البيانات الوصططفية الططتي أضططفناها إلى الصططفحة«Anytown PA » .
بالمعلومات المأخوذة
ٌ
ططططططططططططططططزء من العنططططططططططططططططوان البريططططططططططططططططدي  ،الموصططططططططططططططططوف عططططططططططططططططبر نططططططططططططططططوع الصطططططططططططططططططلحات
هططططططططططططططططو ج
 ،http://schema.org/PostalAddressأمطططططا » «Developer advocateو »«Google, Inc.

هم ططا الخاص ططيتان من ن ططوع الص طططلحات ) http://schema.org/Personالخاص ططية jobTitle
و  affiliationعلى التوالي وبالترتيب(.
طات خاصط ً
هططذا رائططع! ل تحتططاج إلى أن تكططون شط ً
طركة كبط ً
طة مططع شططركات محركططات
طيرة ُتططب ِرمُ اتفاقيط ٍ
البحث لتخصيص طريقة عرض نتيجة البحث .كل ما تحتاج لططه هططو عشططر دقططائق وبعض خاصططيات
ِ
توصف فيها بياناتك التي ستنشرها في صفحتك.
 HTMLلكي
ُ
فعلت كل ما قل َته لي ،لكن لم تتغير طريقة عرض نتائج البحث عن صفحتي في  ،Googleما الخطب؟
س:
أن الشيفرة الموجودة في أيّ ة صططفحة أو موقططع ُ
ستسططتخدَم في نتططائج البحث« ،لكن بغض
ج» :ل تضمن َ Google
النظططر عن قططرار محططرك ّ Google
أل يسططتعمل البيانططات الوصططفية في صططفحتك ،فقططد يسططتعملها محططركُ
بحث آخططر.
ٍ

فمعيططار البيانططات الوصططفية ) (Microdataهططو معيططارٌ مفتط ٌ
طخص توظيفططه –كمططا في بقيططة أجططزاء
أي شط ٍ
طوح يسططتطيع ّ

تقنيططة  .–HTML5من واجبططك توفططير أكططبر قطدر من البيانططات تسطتطيع تقديمطه .ثم اتططرك المطر للخططرين لكي يُ قط ِرروا
ماذا يفعلون معها .ربما يفاجئوك!
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 .4توصيف المنظمات

ً
اصطلحات وحيد .صفحة »  «Aboutجيدة ،لكن من
ٍ
محدودة لنوع
البيانات الوصفية ليست

ً
طفحة واحط ً
ٌ
ِ
نوص طف
متعطش للمزيططد؟ لنتعلم كيططف
طدة اسططمها » ،«Aboutولكنططك
أن لططديك صط
المططرجح َ
المنظمات والشركات.
ً
ٌ
نظرة على شيفرة  HTMLدون البيانات الوصفية.
لنلق
نموذج لصفحة شركةٍ ما،
هذه
ِ
><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

ومنظم ،فجمي ط ططع المعلومط طططات ح ط ططول هطط ططذه المنظم ط ططة موج ط ط ٌ
َ
وصطط ط ٌطف قصطط ططيرٌ
طودة ض ط ططمن عنصر
> ،<articleفلنبدأ هناك.
>"<article itemscope itemtype="http://schema.org/Organization

وكم ط ططا فعلن ط ططا عن ط ططد توصط طططيف الش ط ططخاص  ،سط طططنحتاج إلى ض ط ططبط الخاص ط ططيتين  itemscopeو
 itemtypeفي العنصطططر الحطططاوي لبقيطططة العناصطططر ،وه ططو في حالتنطططا العنصطططر > .<articleخاصطططية
ُ itemtypeتص ط طط ط ط ِطر ح مط ط ط ط ططا هطططططططططو ن طط ط ط ططوع الص ط ط ط ططططلحات الطططططططططتي تسط ط ط ط ططتعملها )في هط ط ط ط ططذه الحالط ط ط ط ططة
أن كططل الخاصططيات الططتي
 ،(http://schema.org/Organizationوخاصية ُ itemscopeتصط ِطرح َ
تضبطها للعناصر البناء للعنصر الحالي ترتبط بنوع الصطلحات هذا.
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ً
طيات بسططيطة ،الططتي يكططون
إذا ،مططاذا يوجططد في نططوع الصطططلحات Organization؟ بضططع خاصط ٍ
ً
مألوفا لديك.
بعضها
الشرح

الخاصية
name

اسم المنظمة )على سبيل المثال(«Initech» :

url

رابط  URLلصفحة ويب ،مثل الصفحة الرئيسية للمنظمة

address

العنوان الفيزيائي للمنظمة ،يمكن أن يحتوي على خاصيات أخرى مثل streetAddress
و  addressLocalityو  addressRegionو  postalCodeو addressCountry

telephone

رقم هاتف المنظمة

geo

تحديد الحداثيات الجغرافية لموقع المنظمة ،ويملك خاصيتين دائمً اlatitude :
و .longitude

أول قطعة من الشيفرات في عنصططر > <articleهي > .<h1يحتططوي عنصططر > <h1على اسططم
ً
مباشرة.
الشركة ،ولهذا سأضيف خاصية " itemprop="nameإليه
><h1 itemprop="name">Google, Inc.</h1

ً
ووفقط ططا للنمط ططوذج الهيكلي للبيانط ططات الوصط ططفية في  ،HTML5عناصط ططر > <h1ليس له طططا معالجط ططة
خاص ططة ،وس ططتكون قيم ططة خاص ططية البيان ططات الوص ططفية هي المحت ططوى النص ططي للعنصطططر .أي أنن ططا قلن ططا
بالعربية» :اسم المنظمة هو ".«"Google, inc.
تمامط ا
ًط
المعلوم ططة التالي ططة ال ططتي نري ططد توص ططيفها هي العن ططوان .توص ططيف عن ططوان المنظم ططة مماث ططل
شخص ما .أضف ً
أول خاصية " itemprop="addressإلى العنصططر الططذي يحتططوي
ٍ
لتوصيف عنوان
أن هططذه هي خاصططية  addressللمنظمططة،
على العنوان )العنصر > <pفي هذه الحالة( .وهططذا يُ صط ِطرح َ
لكن مططاذا عن خاصططيات العنططوان نفسططه؟ سططنحتاج إلى الخاصططيتين  itemtypeو  itemscopeلكي
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ٌ
خاصيات تابعة له.
أن عنصر العنوان هذا له
نقول َ
<p itemprop="address" itemscope
>"itemtype="http://schema.org/PostalAddress

في النهايططة ،علينططا وضططع كططل قطعططة من المعلومططات في عنصططر > <spanلكي نتمكن من وضططع

الخاصطططططططططططططططططططططططططططططية الملئمطططططططططططططططططططططططططططططة ) streetAddressو  addressLocalityو addressRegion
و  postalCodeو  (addressCountryفي كل عنصر من تلك العناصر.
<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

ً
عنوانا بريططديً ا .اسططم الشططارع لططذاك العنططوان البريططدي هططو " 1600
بالعربية» :هذه المنظمة تملك
 ،"Amphitheatre Parkwayأما البلدة ) (localityفهي " ،"Mountain Viewوالقليم ) (regionهو
" ،"CAوالرمز البريدي ) (postal codeهو " ،"94043واسم الدولة هو ".«"USA
الخطوة التالية هي توصيف رقم الهاتف للمنظمططة .بُنيط ُ
طام الهواتط ِطف معقط ٌ
طدة بعض الشططيء،
طة أرقط ِ
والصططيغة المُ حط َددة لهططا خاصط ٌ
طة بكططل دولططة )والمططر أسططوأ إذا أردت التصططال بدولططةٍ أخططرى( .لططدينا في
مثالنا رقمٌ
طوب بصططيغةٍ ملئمططةٍ للتصططال من أي مكططان داخططل
هاتفي من الوليات المتحدة ،وهو مكتط ٌ
ٌ
الوليات المتحدة.
><p itemprop="telephone">650-253-0000</p
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ُ
)في حال لم تنتبه ،لقد خططرج نططوع الصطططلحات  Addressمن المجططال ] [scopeعنططدما أغلِطق
العنصر > .<pلقد عدنا الن إلى تعريف الخاصيات لنوع الصطلحات (.Organization
إذا كنت تري ططد وض ططع أك ططثر من رقم ه ططاتف –ربم ططا واح ططد للزب ططائن في الولي ططات المتح ططدة وآخ ططر
للزبائن من بقية دول العالم– فيمكنططك فعططل ذلططك .إذ يمكن تكططرار أي خاصططية من خاصططيات البيانططات
طاص بططه مفصط ٌ
رقم عنصططرُ  HTMLخط ٌ
طول
أن لكططل
ٍ
الوصفية أكثر من مرة .كل ما عليططك فعلططه هططو التأكططد َ
عن أيّ ة لفتة وضعتَها له.
><p
US customers: <span itemprop="telephone">650-253>0000</span><br
UK customers: <span itemprop="telephone">00 + 1* +
>6502530000</span
></p

ً
ووفقط ط ا للنمط ططوذج الهيكلي للبيانط ططات الوصط ططفية في  ،HTML5عناص طططر > <pأو عناصط ططر ><span
طة خاصط ط ٌ
ليس لهط ططا معالجط ط ٌ
طة ،وسط ططتكون قيمط ططة خاص طططية  telephoneهي المحتط ططوى النصط ططي للعنصر.
ل يحططططاول نط ططوع الصط طططلحات  Organizationأن يُ ِ
قس ط طم ويُ صط ط ِطنف مختلط ططف أجط ططزاء رقم الهططططاتف،
فخاص طططية  telephoneهي ٌ
طادي .حيث تسط ططتطيع وضط ططع رمط ططز المنطقط ططة بين قوسط ططين ،أو أن
نص عط ط ٌ
تستعمل الفراغططات بط ً
طدل من الشططرطات للفصططل بين الرقططام .وإذا حططاول العميططل الططذي يُ ِ
فسطر البيانططات
ٌ
الوصفية أن يُ ِ
عائدة تمامً ا إليه.
فسر رقم الهاتف ،فآلية ذلك
لططدينا بعططد ذلططك خاصط ٌ
طخص ما ،يمكن لروابططط
طية نألفهططا .url :ومثططل روابططط  URLالمتعلقططة بشط ٍ
 URLأن تتعلط ططق بمنظمط ططة .وقط ططد تكط ططون هط ططذه الروابط ططط هي الصط ططفحة الرئيسط ططية للشط ططركة ،أو صط ططفحة
طير آخططر :إذا كططان لططديك رابططط  URLعن أو
التواصل ،أو صفحة المنتجات ،أو أيّ ة صططفحة أخططرى .بتعبط ٍ
ِ
فوصفه بخاصية ".itemprop="url
من أو يتعلق بالمنظمة،
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"<p><a itemprop="url
>href="http://www.google.com/">Google.com</a></p

طة خاصط ٌ
ووفقا للنموذج الهيكلي للبيانات الوصفية في  ،HTML5عنصر > <aله معالجط ٌ
ً
طة ،فقيمططة
خاصططية البيانططات الوصططفية هي قيمططة الخاصططية  ،hrefوليس المحتططوى النصططي للرابططط .بالعربيططة:
»لط ططدى هط ططذه المنظمط ططة رابط ططط  URLالتي  .«http://www.google.com/لكن الخاصط ططية ل ُتحط ط ِ
طدد
مزي ًدا من المعلومات عن هذا الرتباط ،ول ُت ِ
ضمن السلسلة النصية للرابط .«Google.com
في النهاي ططة ،أري ططد الحططديث عن الموقططع الجغططرافي .ل أقصططد هن ططا الواجه ططة البرمجيططة لتحديططد
الموقطططططع الجغطططططرافي ؛ وإنمطططططا أقصطططططد كيفيطططططة توصطططططيف الموقطططططع الجغطططططرافي للمنظمطططططات باسطططططتخدام
البيانات الوصفية.
لح ططد ه ططذه اللحظ ططة ،كططل المثل ططة الططتي رأيناه ططا َ
رك َزت على توص ططيف البيان ططات المرئي ططة .بعبططارةٍ
أخططرى ،لططديك عنصططر > <h1فيططه اسططم الشططركة ،لططذا ُ
ستضططيف خاصططية  itempropإلى عنصططر ><h1
ُ
أن النص ) الم ططرئي( الموج ططود في تل ططك الترويس ططة ه ططو اس ططم المنظم ططة .أو ربم ططا ل ططديك عنصر
لتص ط ِطرح َ
> <imgالطططذي يُ شطططير إلى ص ططورةٍ مطططا ،وتس ططتطيع إضطططافة الخاصطططية  itempropلعنصطططر > <imgلكي
ٌ
ُت ِ
لشخص ما.
ٍ
صورة
أن تلك الصورة )المرئية( هي
صرح َ
أمططا في هططذا المثططال ،لن تك ططون معلوم ططات الموقططع الجغططرافي على ه ططذا النحططو؛ فل يوجططد ٌ
نص
مرئي يُ عطي إحداثيات الطول والعرض )بدقة أربعططة أرقططام عشططرية!( لموقططع المنظمططة .وفي الواقططع،
ٌ

ً
ج َد
إطلقططا .وحططتى لططو وُ ِط
الصفحة التي نعمططل عليها ل تحتططوي على معلومططات عن الموقططع الجغططرافي

ٌ
رابط إلى خرائط  ، Googleلكنه ل يحتوي على إحداثيات الطول والعططرض )يحتططوي على معلومططات
مش ططابهة في ص ططيغةٍ خاص ططةٍ بخرائ ططط  .(Googleلكن ح ططتى ل ططو افترض ططنا وج ططود راب ططط  URLلح ططدى
خدمات الخرائط التي تضع إحداثيات خطوط الطول والعرض كوسائط في رابططط  ،URLفل توجططد
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ٌ
وسيط
ٍ
أن » أول
طريقة في البيانات الوصفية لفصل أجزاء  URLعن بعضها؛ فل تستطيع أن تقول َ
في طلبي ططة  URLه ططو إح ططداثيات الط ططول والوس ططيط الث ططاني ه ططو إح ططداثيات الع ططرض وبقي ططة وس ططائط
الطلبية غير مهمة بالنسبة لنا«.
ِ
ً
طريقة لتوصيف البيانات غططير المرئيططة للتعامططل مططع الحططالت الخاصططة مثططل هططذه
توفر HTML5
ملذا أخططيرًا لططك .فلططو كططانت هنالططك طريقط ٌ
ً
طة لعططرض البيانططات الططتي
الحالة .ل َتستعمل هذه التقنيططة إل
أن البيان ططات المخفي ططة الطططتي تس ططتطيع »اللت« قراءته ططا فقطططط
تري ططد توص ططيفها ،فافع ططل ذل ططك .أرى َ
ً
ً
وسي ِ
حدث النص المرئي الموجود
آجل
عاجل أم
أن أحدهم سيأتي
ُ
»ستتعفن« بسرعة .وهذا يعني َ
في الصفحة لكنه سينسى تحديث البيانات غير المرئية .وهذا يحدث أكثر مما تتوقع.
ٌ
طالت ل نسططتطيع فيهططا تجنّب اسططتخدام البيانططات المخفيططة .ربمططا يريططد
لكن مططع هططذا ،هنالططك حط
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
طرة ،لع ططل ذل ططك ُطيط ِ
يص ططفها مباش ط ً
ذكر الش ططخص ال ططذي أتى ليح ططدث النص الم ططرئي لكي يُ ح ط ِ
طدث البيان ططات
ً
مباشرة.
المخفية بعده
أنشأنا في هذا المثال عنصططر > <spanضططمن عنصططر > <articleالططذي يحططوي بقيططة خاصططيات
المنظمططة ،ثم وضططعنا بيانططات الموقططع الجغططرافي المخفيططة داخططل عنصططر >) <spanهططذه هي الطريقططة

التنظيمية لنططوع الصطططلحات  ،Organizationراجططع صططفحة http://schema.org/Organization
لمزيدٍ 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

معلومط ططات الموقط ططع الجغط ططرافي مُ عرَ فط ط ٌ
طة في نطططوع الصط طططلحات الخط ططاص بهط ططا ،مثط ططل »عنط ططوان«
) (Addressالشخص أو المنظمة ،وبالتالي ،سيحتاج عنصر > <spanإلى ثلث خاصيات:
أن هذا العنصر يُ ِ
مثل خاصية  geoللمنظمة التي يتبع لها
 itemprop="geo" .1يقول َ
 itemtype="http://schema.org/GeoCoordinates" .2يُ ح ط ِ
ططلحات
ٍ
طوع اص ط
طدد ّ
أي ن ط ِ
ستخضع له خاصيات هذا العنصر
أن هذا العنصر هو عنصرٌ
حاو يملك نوع اصطلحات خاص به ) مُ ح َد ٌد
 itemscope .3يقول َ
ٍ
في خاصططية  .(itemtypeجميططع الخاصططيات الموجططودة ضططمن هططذا العنصططر هي خاصط ٌ
طيات
لنططططططططططططططوع الصطططططططططططططططلحات  ،http://schema.org/GeoCoordinatesوليس لنططططططططططططططوع

الصطلحات للعنصر الرئيسي http://schema.org/Organization
السططؤال المهم في هططذا المثططال هططو» :كيططف تسططتطيع توصططيف البيانططات غططير المرئيططة؟« يمكنططك
اسط ططتخدام العنصط ططر > .<metaلم تكن في السط ططابق تسط ططتطيع اسط ططتخدام العنصط ططر > <metaإل داخط ططل
أي مكان:
ترويسة صفحتك؛ أما في  ،HTML5فتستطيع استخدام العنصر > <metaفي ِ
><meta itemprop="latitude" content="37.4149" /

ووفقط ا للنمططوذج الهيكلي للبيانططات الوصططفية في  ،HTML5عنصططر > <metaلططه معالجط ٌ
ً
طة خاصططة،
فقيمة خاصية البيانات الوصفية هي قيمة الخاصية content؛ ولن هذه الخاصية ل ُتعططرَ ض أب ط ًدا،
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فهي مثاليط ٌ
طة لضططبط عططددٍ غططي ِر محططدودٍ من البيانططات المخفيططة .لكن سططتزداد المسططؤولية الملقططاة على
أن المعلوم ططات المخفي ططة س ططتبقى متوافق ط ً
طة م ططع م ططا حوله ططا من
عاتق ططك هن ططا ،إذ علي ططك الح ططرص على َ
النص المرئي.
ل يوجططططططد دعمٌ مباشططططططرٌ لنط ط ططوع الصط ط طططلحات  Organizationفي المُ قتطفططططططات المنسططططططقة في
َ
بحث جميلطططة لعرضطططها لطططك .لكن لهطططا تطططأثيرٌ على الحطططداث ) (events
ٍ
نتيجطططة
 ،Googleلطططذا ل أملطططك
والمراجعات ) ،(reviewsاللتان تدعمهما المقتطفات المنسططقة في ) Googleتقبططل بعض خاصططياتهما
أن يكون نوع الخاصية .(Organization
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ّ
المنظمة
ظهرها أداة اختبار البيانات
الشكل  :50معلومات البيانات الوصفية كما ُت ِ

 .5توصيف الحداث
معي نة ،ألن يكون من الجميل أن تسططتطيع إخبططار محركططات
أوقات
ٍ
تحدث بعض المناسبات في
ّ
ٌ
طريقة لفعل هذا في .HTML5
البحث متى ستقع تلك المناسبات تحدي ًدا؟ هنالك
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>

ٌ جميططع المعلومططات الططتي تخص الحططدث موجط
 وهططو المكططان الططذي،<article> طودة في عنصططر
. فيهitemscope  وitemtype نريد وضع خاصيتي
<article itemscope itemtype="http://schema.org/Event">

 الطططذي يحتطططوي،http://schema.org/Event  هطططوEvent  لنطططوع الصط طططلحاتURL رابطططط
ً أي
ُ طدول يص ططف خاص ططيات هطططذه الن ططوع من الص طططلحات؛ ال ططتي ذك ط
طرت بعض ططها في هطططذا
ضط طا على ج ط
ٍ
.الجدول

▲
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الشرح

الخاصية
name

اسم الحدث

url

رابط لصفحة تفاصيل الحدث

location

سيجرى فيه الحدث الذي يمكن أن يُ َ
مثل بنوع الصطلحات
الموقع الذي ُ

description

ٌ
وصف قصيرٌ للحدث

startDate

تاريخ بدء فعاليات الحدث بصيغة ISO

endDate

تاريخ انتهاء فعاليات الحدث بصيغة ISO

duration

المدة الزمنية لفعاليات الحدث بصيغة ISO

image

صورة تعبيرية متعلقة بالحدث

 PostalAddressأو Place

ً
ووفقطططط ا للنمططططوذج الهيكلي للبيانططططات الوصططططفية في
اسططططم الحططططدث موجططططو ٌد في عنصططططر >،<h1
طة خاص ط ٌ
 ،HTML5عنص ططر > <h1ليس ل ططه معالج ط ٌ
طة  ،وس ططتكون قيم ططة خاص ططية البيان ططات الوص ططفية هي
المحتوى النصي للعنصر > ،<h1لذا كل ما نحتاج له هو إضافة الخاصية  itempropلكي ُن ِ
أن
صرح َ
هذا العنصر يحتوي على اسم الحدث.
><h1 itemprop="name">Google Developer Day 2009</h1

نقول بالعربية» :اسم هذا الحدث هو .«Google Developer Day 2009
يحتوي الحططدث على صططورة ،الططتي يمكن توصططيفها باسططتخدام الخاصططية  ،imageوكمططا تتوقططع،
ُ
طططورة عطططبر عنصطططر > ،<imgوكمطططا في خاصطططية  imageفي نطططوع الصططططلحات ،Person
ُتعطططرَ ض الص
الصططورة في ن ططوع الص طططلحات  Eventهي راب ططط  ،URLولن النمططوذج الهيكلي للبيان ططات الوص ططفية
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أن قيمة الخاصية الموجودة في العنصر > <imgهي قيمططة خاصططية  ،srcفكططل مططا علينططا فعلططه
يقول َ
هو إضافة الخاصية  itempropإلى العنصر >.<img
"<img itemprop="image" width="300" height="200
src="http://diveintohtml5.org/examples/gdd-2009-prague"pilgrim.jpg
>"]alt="[Mark Pilgrim at podium

نق ط ط ط ططول بالعربي ط ط ط ططة» :إح ط ط ط ططدى الصط طط ط ططور المتعلق ط ط ط ططة به ط ط ط ططذا الح ط ط ط ططدث موجطط ط ط ط ٌ
طودة في الرابط ط ط طططط
.«http://diveintohtml5.org/examples/gdd-2009-prague-pilgrim.jpg
ٌ
ٌ
ٌ
نصية من الكلم العادي.
فقرة
وصف مختصرٌ للحدث ،وهو
يأتي بعد الصورة
<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

المعلومططة الططتي تلي الوصططف جديط ٌ
طدة علينططا .تقططع الحططداث عمومً ط ا في تططواريخ مُ ح ط َددة وتبططدأ
معينطططة .يجب أن نض ططع الوق ططات والتطططواريخ في  HTML5في عنص ططر >،<time
طات
وتنتهي في أوق ط ٍ
ّ
سيصط ِب ح السططؤال الن :كيططف سططنتمكن من إضططافة خاصططيات البيانططات الوصططفية
وهذا ما فعلنططاه .لططذا ُ
إلى عناصط ططر > <timeالسط ططابقة؟ بط ططالنظر مط ط ً
طرة أخط ططرى إلى النمط ططوذج الهيكلي للبيانط ططات الوصط ططفية في
طة خاصط ٌ
أن هنالططك معالجط ٌ
طة للعنصططر > .<timeفقيمططة خاصططية البيانططات الوصططفية
 ،HTML5سططنلحظ َ
ً
مهل  ،أليست الصططيغة المعياريططة لخاصططيات
هي قيمة خاصية  datetimeفي العنصر > .<timeلكن
ُ
طل خاصططية  datetimeفي العنصططر
البيانططات الوصططفية  startDateو  endDateهي  ،ISOمَ َثل َطه ا كمَ َثط ِ
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البططط نى
البططط نى الهيكليطططة من أسطططاس  HTMLمطططع ُ
> .<timeوأذكط ططرك مجطططد ًدا كيطططف تتوافطططق وتتنطططاغم ُ
الهيكلية التي ُن ضططيفها من نططوع الصطططلحات الخططاص بالبيانططات الوصططفية .عمليططة توصططيف تططواريخ
ٌ
سهلة وتتم كالتي:
بداية ونهاية الحدث عبر البيانات الوصفية
ً
صحيحا في المقام الول )باستخدام عناصر > <timeللوقت
 .1استخدام  HTMLاستخدامً ا
والتاريخ( ،ومن ثم

 .2إضافة خاصية itemprop
><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

بالعربيططة» :هططذا الحططديث يبططدأ في  November 6, 2009السططاعة  8:30صط ً
طباحا ،ويسططتمر إلى
 November 6, 2009الساعة ) 20:30بتوقيت مدينة براغ المحلي.«(GMT+1 ،
ثم ستأتي خاصية  ،locationالتي تقول عنها صفحة تعريف نوع الصطلحات  Eventأنهططا
ق ططد تك ططون من ن ططوع  PostalAddressأو .Place

طص
طان متخص ط ٍ
وفي حالتن ططا ،س ط ُطيقام الح ططدث في مك ط ٍ

بط ططالمؤتمرات ،وهط ططو  Congress Centerفي مدينط ططة بط ططراغ .وإمكاني طططة توصط ططيفه على َ
أنه »مكططططان«
) (Placeستسمح لنا بتضمين اسمه بالضافة إلى عنوانه.
أن العنص ططر > <pال ططذي يحت ططوي على العن ططوان ه ططو خاص ططية  locationلن ططوع
لنب ططدأ بالتص ططريح َ
طططططططيات تابعطططططططةٍ لنطططططططوع الصططططططططلحات
ٍ
الصططططططططلحات  ،Eventوهطططططططذا العنصطططططططر يحتطططططططوي على خاص
.http://schema.org/Place
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<p itemprop="location" itemscope
>"itemtype="http://schema.org/Place

ثم س ُن ِ
عرف اسم المكان بوضعه في عنصر > <spanوإضافة الخاصية  itempropإليه.
><span itemprop="name">Congress Center</span><br

وبسططططططططططبب قواعططططططططططد المجططططططططططالت ) rules

 (scopingفي البيانططططططططططات الوصططططططططططفية ،خاصططططططططططية

" itemprop="nameالس ططابقة ُتع ط ِطرف اس ططم المك ططان في ن ططوع الص طططلحات  Placeوليس في ن ططوع
لن العنصر > <pالسابق قد صرَح عن بداية خاصيات المكان ) ،(Place
الصطلحات  .Eventوذلك َ
غلططق عنصططر > <pبع ط ُد عططبرَ وسط ِطم > .</pأيّط ُ
ولمّ ط ا يُ َ
طيات ُن ِ
طات الوصططفيةِ
تبط ع للبيانط ِ
طة خاصط ٍ
عرفهططا والططتي َت َ
َ
َ
ِ
المجال .يمكن أن تتداخل أنواع الصطلحات مثططل
دخل
اصطلحات
ٍ
نوع
خصائص آخ ِر
تكون من
ُ
ِ
المكدس ) .(stackلم نحذف إلى الن آخر عنصر من المكدس ،وهذا يعني أننا مططا زلنططا ضططمن مجططال
نوع الصطلحات .Place
طوان ) (Addressللمكططان
في الحقيقة ،سيلزمنا إضافة نوع اصطلحات ثالث إلى المكططدس :عنط ٌ
سيقام به الحدث ).(Event
) (Placeالذي ُ
<span itemprop="address" itemscope
>"itemtype="http://schema.org/PostalAddress

ً
مرة أخرى ،علينا أن نضع كل جزء من العنوان كخاصططية بيانططات وصططفية مسططتقلة ،لططذلك علينططا
أن ُنضيف عد ًدا من عناصر > <spanلكي نضع خاصيات  itempropفيها )إذا رأيتني أشرح الم ططور
بسرعة هنا ،فأنصحك بالعودة إلى القسام السابقة وقراءة كيفية توصيف العنوان للفططراد وكيفيططة
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

ل توجد خاصيات إضافية للعنوان ،لذا لنغلق عنصططر > <spanالططذي بططدأ المجططال الخططاص بنططوع
الصطلحات .Address
></span

علين ططا الن إض ططافة الخاص ططية  geoلتمثي ططل الموق ططع الفيزي ططائي للح ططدث .سنس ططتخدم نفس ن ططوع
الص طططلحات ) (GeoCoordinatesال ططذي اس ططتعملناه في القس ططم الس ططابق لتحدي ططد موق ططع المنظمة.
سطط ط ططنحتاج إلى عنصطط ط ططر > <spanلكي يعم ط ط ططل كحاوي ط ط ططة ،وال ط ط ططذي يملط ط طططك الخاصط طط ططتين  itemtypeو
 .itemscopeوضمن العنصر > <spanسنضططع عنصططرَ ي > ،<metaواحط ٌد لتحديططد إحططداثيات العططرض
)الخاصية  (latitudeوالخر لتحديد إحداثيات الطول )الخاصية .(longitude
<span itemprop="geo" itemscope
>"itemtype="http://schema.org/GeoCoordinates
><meta itemprop="latitude" content="50.047893" /
><meta itemprop="longitude" content="14.4491" /
></span

بع ططد إغلقن ططا لعنص ططر > <spanال ططذي يح ططوي خاص ططيات الموق ططع الجغ ططرافي ،س ططنعود إلى مج ططال
 ،Placeلكن لم تعططد هنالططك أيّ ط ة خاصططيات لضططافتها إلى  ،Placeلططذا س ط ُنغلِق العنصططر > <pالططذي بططدأ
مجطططططططال نطططططططوع الصططططططططلحات  ، Placeوبهطططططططذا س ط ط ططنعود إلى تعريطططططططف الخاصطططططططيات التابعطططططططة لنطططططططوع
الصطلحات .Event
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></p

وأخططيرًا وليس آخ طرًا ،بقيت الخاصططية  ،urlالططتي يجب أن تكططون مألوفط ً
طة لططكُ .تضططاف روابططط
 URLالمتعلق ط ططة بالح ط ططداث بنفس طريق ط ططة إض ط ططافة الرواب ط ططط للش ط ططخاص وطريق ط ططة إض ط ططافة رواب ط ططط
ً
ً
َ
طحيحا )أي وضططع الروابططط في عنصططر >،(<a href
استعمال صط
كنت تستعمل HTML
للمنظمات .إذا
ٌ
ل خاصط َ
طط ُت ِ
أن الروابط َ
مث ُ
طيطة ج ط ًدا وذلططك بإضططافة
طية  urlفي البيانططات الوصططفية بسط
فآليططة التصططريح َ
خاصية  itempropإلى تلك العناصر فقط.
><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 َ
أن ك تستطيع توصيف أكثر من حدث في الصفحة نفسها.
ا .المقتطفات المنسقة من جديد!
ً
وفقا لداة اختبار البيانات المنظمة من  ،Googleالمعلومات التي تحصل عليها عناكب محططرك
البحث من صفحة الحدث السابقة هي:
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ّ
المنظمة
ظهرها أداة اختبار البيانات
الشكل  :51معلومات البيانات الوصفية كما ُت ِ

وصططفناها موج ط ٌ
َ
ظهط ر أداة اختب ططار
طودة هن ططا .لح ططظ كي ططف ُت ِط
لحظت ،جمي ططع البيان ططات ال ططتي َ
كم ططا
البيانط ططات الهيكليط ططة تشطططعّ ب أنطططواع الصططططلحات؛ هطططذا التمثيط ططل الرسطططومي سيسط ططاعدك كثط ططي ًرا على
تخيل الوضع.
ّ
هذه رسمٌ توضيحي للطريقة المتوقعططة لتمثيططل الصططفحة في نتططائج بحث  ) Googleأكططرر مط ً
طرة
ٌ
أي وقت ،ول توجططد
أن هذا مجرد مثال ،فقد يُ ّط
أخرى َ
غي ر  Googleطريقططة تنسططيق نتططائج البحث في ّ
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أن ُ Google
ست ِ
فسر البيانات الوصفية في صفحتك من الساس!(.
هنالك ضمانة َ

ٌ
ً
ٌ
ٌ
حدثا
وصفية تصف
بيانات
مثال عن نتيجة البحث عن صفحة فيها
الشكل :52

َ
تلقائيط ا ،س ططيبدأ مح ططرك  Googleباس ططتعمال البيان ططات
ًط
المولد
بع ططد عن ططوان الص ططفحة والمُ قتط ططف
الوصططفية الططتي أضططفناها إلى الصططفحة لعططرض جططدول المحتويططات .لحططظ طريقططة تنسططيق التططاريخ
طان في عناصططر  HTMLأو خاصططيات البيانططات
» .«Fri, Nov 6لم ترد هذه السلسلة النصية في ّ
أي مكط ٍ

الوصطططططفية .لكننطططططا اسطططططتخدمنا سلسطططططلتين نصطططططيتين همطططططا التطططططاريخ بصطططططيغةٍ معياريطططططةٍ ) 2009-11-
 06T08:30+01:00و  .(2009-11-06T20:30+01:00أخ ط ططذ  Googleهط طططذين الت ط ططاريخين وعَط ط ط ِر َف
َ
تاريخ وحيدٍ بصيغةٍ قراءتها أسهل.
أنهما في اليوم نفسه ،وقرر عرض
ٍ
انظر الن إلى العنوان الفيزيططائي .اختططار  Googleأن يعططرض اسططم المكططان  +البلططدة )(locality
قسط طمنا العن ططوان إلى
 +الدول ططة ،لكن ططه لم يع ططرض عن ططوان الش ططارع المُ َ
فصط طل .أص ططبح ه ططذا ممك ًن ططا لنن ططا ّ

طططططططططططططططططيات مسطططططططططططططططططتقلةٍ – streetAddressو  addressLocalityو addressRegion
ٍ
خمس خاص
طوان مختصط ٍطر للمكططان.
و  postalCodeو  –addressCountryاسططتفاد  Googleمن هططذا لعططرض عنط ٍ
طات الططتي توفرُ هططا عططبر البيانططات الوصططفية اسططتخدامها بطرائط َ
طرون للمعلومط ِ
طق
قد يختططار مسط
طتهلكون آخط َ
َ
سيعرضوه وما الذي لن يعرضوه .ل يوجططد خيططارٌ صططائب وخيططارٌ خطططأ
مختلفةٍ  ،إذ سيقررون ما الذي َ
َ
قدر من البيانات الهيكلية ،وبأكبر دقططةٍ ممكنططةٍ  ،واتططرك البططاقي على الخططرين
هنا.
عليك أن توفرَ أكبرَ
ٍ
ليفسروه كيفما شاؤوا.
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 توصيف المراجعات.6
ٌ هططذا مثط
طال آخططر عن كيفيططة جعططل الططويب ) وربمططا نتططائج البحث( أفضططل عططبر اسططتخدام البيانططات
.( الشركات والمنتجاتreviews)  مراجعات:الوصفية
ٌ
ً  لننظططر.(كتبت ها لحد مطاعم البيططتزا )هططذا المطعم حقيقي بالمناسططبة
ٌ
ُ
أول
قصيرة
مراجعة
هذه
: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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ٌ
موجطودة ضطمن عنصططر > ،<articleالططذي علينططا وضططع خاصططيتي  itemtypeو
هذه المراجعة
 itemscopeفيطططططططه .رابطططططططط  URLلمجطططططططال أسطططططططماء نطططططططوع الصططططططططلحات الطططططططذي سنسطططططططتعمل هطططططططو
.http://schema.org/Review
>"<article itemscope itemtype="http://schema.org/Review

ممتن لسؤالك.
ما هي الخاصيات الموجودة في نوع الصطلحات Review؟ أنا
ٌ
الشرح

الخاصية
itemReviewed

ً
ً
ً
شركة …
خدمة أو
منتجا أو
اسم العنصر الذي ستتم مراجعته .يمكن أن يكون

reviewRating

راجع للعنصر .يُ َ
مثل بنوع الصطلحات Rating
التقييم الذي أعطاه المُ ِ
) (http://schema.org/Rating

author

اسم الشخص الذي كتب المراجعة

datePublished

تاريخ نشر المراجعة بصيغة ISO

name

عنوان مختصر للمراجعة

reviewBody

راجع للعنصر
الوصف الذي كتبه المُ ِ

ٌ
نص عط ط ط ططادي ،وقيمته ط طط ططا موج طط ط ط ٌ
ُ
طيطة itemReviewed :هي ٌ
طودة في عنصر
أول خاص ط ط طططيةٍ بس ط ط طط
ٌ
> ،<h1لذا سنضع تلك الخاصية في ذاك العنصر.
><h1 itemprop="itemReviewed">Anna’s Pizzeria</h1

ً
لحقا في النهاية.
حاليا قسم التقييم وسأعود إليه
سأتجاوز
ً
طوان مختصط ططرٌ للمراجعط ططة،
الخاصط ططيتان التاليتط ططان سط ططهلتان وبسط ططيطتان .خاصط ططية  nameهي عنط ط ٌ
راجع لوصف العنصر المُ َ
راجع.
وخاصية  reviewBodyهي النص الذي كتبه المُ ِ

330

|

▲

HTML5 نحو فهم أعمق لتقنيات

البيانات الوصفية

<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>

ً
مألوفططا لططديك الن )إذا لم تكن
يجب أن يكون توصيف العنوان وإحداثيات الموقططع الجغططرافي
، وآليططة توصططيف عنططوان منظمة، فراجططع آليططة توصططيف عنططوان شطخص،تتططابع معنططا منططذ بدايططة الفصططل
.(وآلية توصيف إحداثيات الموقع الجغرافي من القسام السابقة في هذا الفصل
<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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ٌ
مشكلة شططائعة :يحتططوي على معلومططتين في عنصط ٍطر وحيططدٍ  .اسططم الشططخص الططذي
سطر
في آخر
ٍ
كتب المراجعططة هططو  ،Mark Pilgrimوتططاريخ المراجعططة هططو  .March 31, 2010كيططف نسططتطيع

توصيف هاتين الخاصيتين المستقلتين؟ ضعهما في عنصرَ ين منفصططلين وضططع خاصططية itemprop
في كل عنصر .يجدر بنا في هذا المثال أن نضطع التططاريخ في عنصططر > ،<timeلكي يططوفر لنططا طريقط ً
طة
ٍ
ٍ

ً
راج ع يمكن أن يُ حتططوى في عنصط ٍطر ليس لططه
سليمة لوضع خاصية  itempropالمناسبة .لكن اسططم المُ ِط
ٌ
ٌ
دللية مثل >.<span
قيمة
<p>— <span itemprop="author">Mark Pilgrim</span>, last
updated
>"<time itemprop="datePublished" datetime="2010-03-31
March 31, 2010
></time
></p
></article

حسطنًا ،لنتحططدث عن التقييمططات .أصططعب جططزء في توصططيف المراجعططة هططو التقططييم .افتراضط ًطيا،
التقييمات في نططوع الصطططلحات  Ratingتكططون على مقيططاس من  1إلى  ،5إذ  1هطو »سططيء جط ًدا«
ً
مختلفططا ،لكن
مقياسطا
و  5هو » رائع« .لكنك ما تزال قططادرًا على توصططيف التقططييم إذا كنت تسططتخدم
ً
دعنا نناقش المقياس الفتراضي ً
أول.
<p>★★★★☆ (<span itemprop="reviewRating">4</span> stars out of
>5)</p

َ
مقياس طا افتراضط ًطيا من  1إلى  ،5فالخاصططية الوحيططدة الططتي عليططك توصططيفها
كنت تسططتعمل
إذا
ً
ً
َ
مختلفا؟ كل ما عليك فعلططه هططو
مقياسا
كنت تستعمل
هي التقييم نفسه ) 4في مثالنا( .لكن ماذا لو
ً
مقياسطا من
التصريح عن حدود المقيططاس الططذي تسططتعمل .على سطيبل المثططال ،إذا أردت أن تسططتعمل
ً

332

|

▲

البيانات الوصفية

نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5

 0إلى  ،10فما يزال عليك التصريح عن خاصية " itemprop="ratingلكن ً
بدل من إعطاء قيم ططة
ً
مباشططرة ،سططيتوجب عليططك اسططتخدام نططوع  http://schema.org/Ratingلتعططيين أقططل
التقططييم
خص ط طص بالضط ططافة إلى تحديط ططد قيمط ططةٍ للتقط ططييم الفعلي ضط ططمن
قيمط ططة وأعلى قيمط ططة في مقياسط ططك المُ َ
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

بالعربي ططة» :ه ططذا المنتج ال ططذي أكتب مراجع ط ً
طاس من 0
ًط
طة عن ططه يمل ططك
تقييم ط ا قيمت ططه  9في مقي ط ٍ
إلى .«10
ُ
أن البيانات الوصفية المُ ضافة للمراجعات قد تؤثر على نتائج البحث؟ هذه هي
هل
ذكرت لك َ
ّ
المنظمة استخلصها من مراجعتنا:
البيانات التي تستطيع أداة اختبار البيانات
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ّ
المنظمة
ظهرها أداة اختبار البيانات
الشكل  :53معلومات البيانات الوصفية كما ُت ِ

ٌ
ٌ
توضيحية لكيف يمكن أن تبدو المراجعة عند عرضها في نتائج البحث:
صورة
وهذه

ٌ
ً
ٌ
ٌ
مراجعة
وصفية تصف
بيانات
مثال عن نتيجة البحث عن صفحة فيها
الشكل :54

334

|

▲

البيانات الوصفية

نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5

أليس هذا مُ به ًرا؟

 .7مصادر إضافية
مصادر عن البيانات الوصفية ):(Microdata
•

مواصفة  Microdataفي HTML5

•

صفحة  Microdataفي ويكيبيديا
مصادر عن المقتطفات المنسقة:

•

صفحة Rich Snippets

•

أداة اختبار البيانات المنظمة

•

طات عن أنط ططواع الصط طططلحات المختلفط ططة الط ططتي
موقط ططع  schema.orgالط ططذي يحتط ططوي معلومط ط ٍ
ذكرناها في هذا الفصل.
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أن شططريط العنططوان في المتصططفح هططو أشططهرُ عنصط ٍطر من عناصططر الواجهططات الرسططومية في
أعتططبرُ َ
العالم ،إذ أصبحت ُتعرَ ض روابط  URLعلى اللوحات العلنية ،وعلى جوانب الطرقات ،وحططتى في
الكتابط ططات على الجط ططدران؛ مجتمعً ط ط ا مط ططع زر الرجط ططوع إلى الخلط ططف –أحط ططد أهم الزرار في المتصط ططفح–
ستحصطططل على مقطططدرةٍ على التنقطططل إلى المطططام وإلى الخلطططف في شطططبكة المعلومطططات الكبطططيرة الطططتي
نسميها الويب.
طريقطططة معياري ٌ
ٌ
طططة لتعطططديل تطططأريخ
الواجهطططة البرمجيطططة للتعامطططل مطططع التطططأريخ في  HTML5هي
ٌ
جزء من هذه الواجهططة البرمجيططة )التنقططل في التططأريخ(
) (historyالمتصفح باستخدام السكربتات.
موج ططو ٌد في الص ططدارات الس ططابقة من HTML؛ أم ططا الج ططزاء الجدي ططدة في  HTML5تض ططمَ نت طرائ ططق
لض ططافة م ططدخلت إلى ت ططأريخ المتص ططفح ،وتغي ططير رابطططط  URLالظ ططاهر في ش ططريط المتص ططفح )دون
الحاجة إلى تحديث الصفحة( ،وإضافة حططدث سط ُطيفعَ ل عنططدما ُتحط َ
طذف تلططك المططدخلت من المكططدس
) ، stackوهذه هي آلية التعامل الداخلية مع التأريخ( بوساطة المستخدم عنططد ضططغطه لططزر الرجططوع
أن رابططط  URLفي شططريط العنططوان في المتصططفح سيسططتمر بططأداء عملططه
في المتصططفح .وهططذا يعططني َ
كمُ ِ
عرف فريد للمورد الحالي ) ،(current resourceحتى في التطبيقات الططتي تعتمططد اعتمططا ًدا كبططيرًا
ً
كامل للصفحة.
على السكربتات التي لن ُتجري تحدي ًثا

 .1السبب وراء تعديل التأريخ
طيط أن ينقلططك إلى
طط بسط ٍ
لمططاذا تريططد تعططديل تططأريخ المتصططفح يططدويً ا؟ بكططل بسططاطة ،يمكن لرابط ٍ
 URLجديططد؛ وهططذه هي الطريقططة الططتي عَ مِ ط َ
ل بهططا الططويب لكططثر من  25سططنة ،وسيسططتمر بططذلك .هططذه
وج َد مطططورو
الواجهة البرمجية لن تحططاول تقططويض الططويب ،وإنمططا العكس .ففي السططنوات الخططيرةَ ،ط
ال ططويب طرائ ططق جدي ططدة ومث ططيرة لتخ ططريب ال ططويب دون أي مس ططاعدة من المع ططايير الناش ططئةُ .
صطط ِممَ ت
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ّ
أن روابط  URLستستمر بأداء وظيفتهططا وأن تبقى
واجهة التأريخ البرمجية في HTML5
للتأكد من َ
ً
مفيدة حتى في تطبيقات الويب التي تعتمد تمامً ا على السكربتات.
بططالعودة إلى المف ططاهيم الساس ططية ،مططا وظيفططة رابططط URL؟ َ
إنه يُ ِ
عططرف م ططور ًدا فريطط ًدا )unique
 .(resourceيمكن ططك إض ططافة راب ططط مباش ططر إلي ططه ،أو وض ططع علم ططة مرجعي ططة إلي ططه ،ويمكن لمحرك ططات
لشخص ما الذي يسططتطيع
ٍ
البحث فهرسته ،ويمكنك نسخه ولصقه في رسالةٍ عبر البريد اللكتروني
أن يضغط عليه ويرى نفس المورد الذي رأيته أنت .هذه الميزات الرائعة ُتريك أهمية روابط .URL
حسنًا ،نحن نريد أن تكون للموارد المختلفططة روابططط  URLفريططدة .لكن المتصططفحات ُتعططاني من
غي َ
رت رابططط  ، URLحططتى باسططتخدام السططكربتات ،فسططتطلب من خططادوم الططويب
طور أساسططي :إذا ّ ط
قصط ٍ
أن ذلططك مُ بط ِ
طد ٌد للمططوارد إذا
البعيد تحدي ًثا لكامل الصفحة .وهذا يأخذ وق ًتططا ومططوار َد ،وسططيبدو لططك كم َ
ً
طبيهة جطط ًدا بالص ططفحة الحالي ططة .س ط ُطت َ
نزل ك ططل أج ططزاء الص ططفحة
ك ططانت الص ططفحة ال ططتي س ططتنتقل إليه ططا ش ط

الجدي ططدة ،ح ططتى الج ططزاء المُ ما ِث ل ططة للص ططفحة الحالي ططة ،فل توج ططد هنال ططك طريق ط ٌطة لتغي ططير راب ططط URL
وتنزيل نصف الصفحة فقط.
أتت الواجهطططة البرمجي ططة للتعام ططل م ططع الت ططأريخ في  HTML5لح ططل ه ططذه الش ططكالية .فب ط ً
طدل من
تحديث كامل الصفحة ،يمكنك أن تستخدم سططكرب ًت ا لتنزيططل »نصططف صططفحة« .هططذه الخدعططة صططعبة
ً
قليل من العمل…
قليل وتحتاج إلى
ٍ

أن ل ططديك ص ططفحتان ،الص ططفحة  Aو الص ططفحة  .Bكل الص ططفحتين متماثلط ٌ
ططة بنس ططبة %90؛
لنقطططل َ

َ
طفحة  ،Aثم ح ططاول
وهنال ططك  %10فق ططط من المحت ططوى يختل ططف بين الص ططفحتين .زار المس ططتخدمُ الص ط
ً
النتقال إلى الصفحة  ،Bلكن ً
َ
حاولت اعتراض هذه العملية
كامل،
بدل من تحديث الصفحة تحدي ًثا
وإجراء الخطوات التية يدويًا:
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 .1تحميل  %10من الصفحة  Bالمختلفة عن ) Aربما باستخدام  ،(XMLHttpRequestوه ططذا
سيتطلب بعض التعديلت من جهة الخادوم لتطبيق الويب الخططاص بططك .إذ سططتحتاج إلى
كتابة شيفرة لكي ُتعيد  %10فقط من الصططفحة  Bالمختلفططة عن  ،Aوربمططا تفعططل ذلططك عططبر
رابططط  URLمخفي أو عططبر تمريططر وسططيط في الطلبيططة الططذي ل يسططتطيع المسططتخدم النهططائي
رؤيته في الحالت العادية.
تغيط ر )ع ططبر اس ططتخدام  innterHTMLأو دوال  DOMالخ ططرى( ،ق ططد
 .2تب ططديل المحت ططوى ال ططذي ّط
ً
أيضطا إلى إعططادة ضططبط أيّ ط ة دوال لمعالجططة الحططداث المرتبطططة بالعناصططر الموجططودة
تحتططاج
في المُ حتوى المُ ب َدل.
 .3تحديث شريط العنوان في المتصفح لكي يحتوي على رابط  URLللصفحة  ،Bوذلططك عططبر
دالططة خاصططة من الواجهططة البرمجيططة للتعامططل مططع التططأريخ في  HTML5الططتي سططأريك إياها
بعد قليل.
ً
ً
طحيحا(  ،سططينتهي المططر بحصططول المتصططفح على
تطبيقط ا صط
طبقتها
في نهاية هذه الخدعة )إذا ّ
ً
وسيص ِبح العنططوان
مباشرة.
شجرة  DOMمماثلة لتلك التي سيحصل عليها لو انتقل إلى الصفحة B
ُ
أنك انتقلت إلى الصططفحة  Bمباشط ً
في شططريط المتصططفح مسططاويً ا لرابططط  URLللصططفحة  ،Bكمططا لططو َ
طرة.
لكنططك في الحقيقططة لم تنتقططل إلى الصططفحة  Bولم ُتج طر تحططدي ًثا كط ً
طامل للصططفحة .وهططذه هي الخدعططة
ِ

لن الص ططفحة النهائي ططة مماثل ط ٌطة تمامًط ط ا للص ططفحة  Bوله ططا نفس راب ططط URL
ال ططتي كنت أتحطططدث عنه ططاَ .
ً
ممنونططا لططك على جهططودك لتحسططين تجربتططه
للصططفحة  ،Bلكن المسططتخدم لم يلحططظ الفططرق )ولم يكن
مع التطبيق(.
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 .2طريقة تعديل التأريخ
يوجد في واجهة التططأريخ البرمجيططة عططد ٌد من الططدوال في كططائن  ،window.historyبالضططافة
ططططدث وحيططططد في الكططططائن  .windowيمكنططططك اسط ططتخدامها لكتشططططاف ال طططدعم لواجهططططة الت طططأريخ
ٍ
إلى ح
البرمجية ،وهنالك دعمٌ ل بأس به من أغلبية المتصفحات الحديثة لهذه الواجهة البرمجية.
IE

Firefox

Safari

Chrome

Opera

iPhone

Android

+10

+4.0

+5.0

+8.0

+11.5

+4.2.1

*+4.3

ٌ
دعم لواجهة التأريخ البرمجية في الصدارات السابقة من متصفح أندرويد ،لكن
أن هنالك
* من المفترض َ
أن الدعم
لوجود عدد كبير من العلل البرمجية في تطبيق هذا الدعم في إصدار  ،4.0.4فسنعتبر َ

»الحقيقي« لواجهة التأريخ البرمجية قد بدأ منذ الصدار .4.3

ٌ
ٌ
وعملي لكيفية الستفادة من الواجهة البرمجية للتأريخ
بسيط
مثال
» «Dive Into Dogsهو
ٌ

طة طويلط ٌ
طائعة :مقالط ٌ
ً
في  .HTML5إذ يُط ب ِرز مشط ً
طة يرتبططط بهططا معط ُ
طور .سططيؤدي الضططغط على
طكلة شط
طرض صط ٍ

آني ا وتحططديث رابططط URL
رابططط » «Nextأو » «Previousفي معططرض الصططور إلى تحططديث الصططورة ً ط
في شططريط العنططوان في المتصططفح دون الحاجططة إلى تحططديث كامططل الصططفحة .أمططا في المتصططفحات
ال ططتي ل ت ططدعم واجه ططة الت ططأريخ البرمجي ططة – أو في المتص ططفحات الداعم ططة له ططا ،لكن المس ططتخدم َ
عطل
الس ط ططكربتات– س ط ططيعمل الرابط ط ططان » «Nextو » «Previousك ط ططرابطين اعتي ط ططاديين ،ويأخطط ططذانك إلى
الصفحة التالية بعد تحديث كامل الصفحة.
وهذا يثير النقطة المهمة التية:
طوكب آخ ططر على
إذا لم يتمكن تطبيق ططك من العم ططل في ح ططال تعطي ططل المس ططتخدم للس ططكربتات ،فيجب نفي ططك إلى ك ط
ٍ
الفور!
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لنتعمّ ط ق في مثططال » «Dive Into Dogsونططرى كيططف يعمططل .هططذه هي الشططيفرة الططتي ُتسططتعمل
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

ٌ
شططيء غططير اعتيططادي فيمططا سططبق .الصططورة نفس ططها هي عنصططر > <imgموجططو ٌد ضططمن
ل يوجططد
ٍ
طوى في عنصططر > ،<asideمن
عنصر > ،<figureجميع الروابططط هي عناصططر > ،<aوكططل شططيء محتط ً
ً
ً
طططحيحا .جميطططع الشطططيفرات الطططتي تتحكم
عمل ص
أن هطططذه الروابطططط العاديطططة تعمطططل
المهم أن نلحطططظ َ
بالتططأريخ موجط ٌ
طودة بعططد سططكربت لكتشططاف الططدعم  ،فططإن لم يكن متصططفح المسططتخدم داعمً ط ا للواجهططة
البرمجيططة للتططأريخ ،فل حاجططة إلى تنفيططذ الشططيفرات المتعلقططة بهططا ،وكططذلك المططر للمسططتخدمين الططذي
َ
عطلوا تنفيذ السكربتات بالمجمل.
ِ
ططططططططططططرره إلى
الدالططططططططططططة الرئيسططططططططططططية تحصططططططططططططل على كططططططططططططل رابططططططططططططط من تلططططططططططططك الروابططططططططططططط وتم
الدالة )(.addClicker
{ )(function setupHistoryClicks
;))"addClicker(document.getElementById("photonext
;))"addClicker(document.getElementById("photoprev
}
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هذه هي دالة )( addClickerالتي تأخذ عنصر >ُ <a
وتضططيف إليططه دالططة للتعامططل مططع الحططدث
 ،clickالتي يحدث فيها أمرٌ مثيرٌ للهتمام.
{ )function addClicker(link
{ )link.addEventListener("click", function(e
;)swapPhoto(link.href
;)history.pushState(null, null, link.href
;)(e.preventDefault
;)}, false
}

الدالة )( swapPhotoتقوم بأول خطوتين من الخطوات الثلث التي تحدثنا عنها .أول قسم

طزءا من  URLلرابططط التنقططل –أي  casey.htmlو adegio.html
من الدالة )( swapPhotoيأخططذ جط ً
وهك ططذا…– ويب ططني راب ططط  URLجدي ططد يُ ش ططير إلى ص ططفحةٍ مخفي ططةٍ ال ططتي ل تحت ططوي إل على الش ططيفرة
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

ٌ
مثال عن الشططيفرات الططتي ُتنتِجهططا تلططك الصططفحات )يمكنططك التأكططد من ذلططك في متصططفحك
هذا
ً
مباشرة(.
بزيارة الرابط السابق ]الذي هو رابط [URL
>"<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

ً
مألوفة لديك؟ هذا طططبيعي ،لنهططا نفس الشططيفرة الططتي اسططتخدمناها
هل تبدو الشيفرة السابقة
في صفحتنا الرئيسية لعرض أول صورة.
القس ططم الث ططاني من دال ططة )( swapPhotoيج ططري الخط ططوة الثاني ططة من الخط ططوات الثلث ال ططتي
تح ططدثنا عنه ططا :وض ططع الش ططيفرة الجدي ططدة ال ططتي ُن ط ِطز َلت في الص ططفحة الحالي ططة ،ت ط َ
أن هنال ططك عنصر
طذكر َ
> <asideمحيط ٌ
طط بالصططورة والشططرح التوضططيحي لهططا ،لططذلك تكططون عمليططة إضططافة شططيفرة الصططورة
ً
بسيطة عبر ضبط خاصططية  innterHTMLلعنصططر > <asideإلى خاصططية responseText
الجديدة
من كائن .XMLHttpRequest
{ )if (req.status == 200
= document.getElementById("gallery").innerHTML
;req.responseText
;)(setupHistoryClicks
;return true
}
;return false
}

ً
طروري لعططادة ضططبط دوال
أيضطا اسططتدعاء الدالططة )( ،setupHistoryClicksوهططذا ضط
لحططظ
ٌ

التعامل مع الحدث  clickفي روابط التنقل الجديدة ،لن ضبط المحتوى باستخدام innerHTML
سيمسح كل آثار الروابط القديمة مع دوال التعامل مع أحداثها.
ٌ
لنعططد الن إلى الدالططة )( ،addClickerفبعططد النجططاح بتغيططير الصططورة ،هنالططك خطط ٌ
طافية
طوة إضط
علينا عملها من الخطوات الثلث :ضبط رابط  URLفي شريط العنوان دون تحديث الصفحة.
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;)history.pushState(null, null, link.href

تأخذ الدالة )( history.pushStateثلثة وسائط:
ُ
وسطتمرَ ر إلى الدالططة الططتي تتعامططل
 :state .1يمكن أن يكون أي بنيططة من ُبططنى بيانططات ،JSON
مع الحدث  ، popstateالذي ستتعلم المزيططد من المعلومططات عنططه بعططد قليططل .ل نحتططاج إلى
ً
مساوية إلى .null
تتبع أي حالة في هذا المثال ،لذا سأترك القيمة
 :title .2يمكن أن يكط ططون أي سلسط ططلة نصط ططية .لكن هط ططذا الوسط ططيط غط ططير مط ططدعوم من أغلبيط ططة
المتصططفحات الرئيسططية ،فططإذا أردت ضططبط عنططوان الصططفحة ،فعليططك تخزينططه في الوسططيط
 stateثم ضبطه يدويً ا في الدالة التي تتعامل مع الحدث .popstate
 :url .3يمكن أن يكططططون أي رابططططط  ،URLوهططططو الرابططططط الططططذي سططططيظهر في شططططريط العنططططوان
في متصفحك.
اس ططتدعاء الدال ططة  history.pushStateس ططيؤدي إلى تغي ططير راب ططط  URLالظ ططاهر في ش ططريط
العنوان في المتصفح على الفور ،لكن أليست هذه نهاية القصة؟ ليس تمامً ط ا ،بقي علينططا أن نتحططدث
عمّ ا سيحصل إذا ضغط المستخدم على الزر المهم »الرجوع«.
الحالة العادية عنططدما يططزور المسططتخدم صططفحة جديططدة )بتحميلهططا كلهططا( هي إضططافة المتصططفح
لرابط  URLالجديد في »مكططدس« التططأريخ ) (history stackثم يُط ِ
نزل ويعططرض الصططفحة الجديططدة.
وعنططدما يضططغط المسططتخدم على زر الرجططوع إلى الخلططف ،فسططيزيل المتصططفح الصططفحة الحاليططة من
َ
عبثت بهططذه الليططة لكي
مكططدس التططأريخ ويعططرض الصططفحة الططتي تسططبقها ،لكن مططاذا سططيحدث عنططدما
تتفادى تحدي ًثا لكامل الصفحة؟
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حسط طنًا ،لق ططد زيّ َ
فت »التق ططدم إلى الم ططام« إلى راب ططط  URLجدي ططد ،وح ططان ال ططوقت الن ل ططتزييف
»الرجططوع إلى الخلططف« إلى رابططط  URLالسططابق .والمفتططاح نحططو تزييططف »الرجططوع إلى الخلططف« هططو
الحدث .popstate
{ )window.addEventListener("popstate", function(e
;)swapPhoto(location.pathname
}

َ
طتخدمت الدالططة )( history.pushStateلضططافة رابططط  URLمزيّ ط ف في مكططدس
بعططد أن اسط
التط ططأريخ الخط ططاص بالمتصط ططفح ،سط ط ُطيطلِق المتصط ططفح الحط ططدث  popstateفي الكط ططائن  windowعنط ططدما
يض ططغط المس ططتخدم على زر الرج ططوع .وه ططذه هي فرص ططتك لكم ططال عمل ططك في إيه ططام المس ططتخدم َ
أنه
انتقل ً
فعل إلى تلك الصفحة.
ٌ
طيطة جط ًدا ،فكططل مططا عليططك فعلططه هططو إعططادة
في هططذا المثططال ،عمليططة إعططادة الصططفحة السططابقة بسط
الصورة الصلية ،وذلك باستدعاء الدالة )( swapPhotoمع تمرير رابططط  URLالحططالي لهططاَ .
لنه عنططد
تغير إلى
استدعاء الدالة التي ُتعالِج الحدث  ،popstateيكون رابط  URLالظاهر في المتصفح قد ّ
ً
ح ِد َثت لرابط
أن قيمطططة الخاص ططية العامطططة  locationقطططد ُط ط
راب ططط  URLالسطططابق .وه ططذا يع ططني
أيضط طا َ
 URLالسابق.
لكي أساعدك في تخيل الوضع ،دعني أتلو عليك العملية »السحرية« من بدايتها إلى نهايتها:
•

يُ ِ
حمل المسططططتخدم الصططططفحة http://diveintohtml5.org/examples/history/fer.html
ً
وصورة للكلب .Fer
ويشاهد القصة

•

يضط ططغط المسط ططتخدم على الرابط ططط المُ عَ نط ططوَ ن » ،«Nextالط ططذي هط ططو عنصط ططر > <aتكط ططون قيمط ططة
خاصية  herfفيه هي .http://diveintohtml5.org/examples/history/casey.html
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ً
طططططططططدل من النتقطططططططططال إلى http://diveintohtml5.org/examples/history/casey.html
ب
طة خاصط ٌ
طامل ،فسططتعترض دالط ٌ
مباشرة وتحديث الصططفحة تحططدي ًثا كط ً
ً
طة للحططدث  clickعمليططة
وت ِ
ً
ً
الضغط على عنصر >ُ <a
خاصة بها.
شيفرة
نفذ

•

َ
الدالة )( ،swapPhotoالتي ُت ِ
نطططططشئ كائن
تستدعي تلك الدالة التي ُتططعالِج الحدث click
 XMLHttpRequestلكي ي ُن ِزل جزء  HTMLالموجود في الملف
 http://diveintohtml5.org/examples/history/gallery/casey.htmlبشكطل تطزامطني.

•

الدالة )( swapPhotoتضبط الخاصية  innerHTMLللعنصططر الططذي يحططوي الصططورة )عنصططر
> ،(<asideوبهذا ُ
ستب َدل صورة  Caseyبصورة .Fer

•

في النهايططططططططططة ،ستسططططططططططتدعي الدال ُ
ططططططططططة الططططططططططتي تتعامططططططططططل مططططططططططع الحططططططططططدث  clickالدال َ
ططططططططططة
)( history.pushStateلتغيط ططير رابط ططط  URLيط ططدويً ا في شط ططريط عنط ططوان المتصط ططفح إلى
.http://diveintohtml5.org/examples/history/casey.html

•

يضغط المستخدم على زر الرجوع في المتصفح.

•

ُ
تغي ر يططدويًا وأ ضططيف إلى مكططدس التططأريخ )عططبر الدالططة
أن رابط  URLقططد ّط
يلحظ المتصفح َ
)( (history.pushStateوب ط ً
طدل من النتق ططال إلى راب ططط  URLالس ططابق وإع ططادة تح ططديث
ططططي ِ
حد ث المتصططططفح الرابططططط الموجط ططود في شططططريط العنططططوان إلى رابططططط URL
الصططططفحة ،فس ُ
للصفحة السابقة )  (http://diveintohtml5.org/examples/history/fer.htmlثم يُ ط ِلططق
الحدث .popstate

•

الدالة الططتي ُتعططالِج الحططدث  popstateستسططتدعي الدالططة )( swapPhotoمط ً
طرة أخططرى ،لكن
هذه المرة مع تمرير الرابط القديم إليها الذي أصبح موجو ًدا الن في شريط العنوان.
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نزل الدال ط ُ
طرة أخ ططرى ،س ط ُطت ِ
ثم باس ططتخدام  XMLHttpRequestم ط ً
طزءا من
طة )( swapPhotoج ط ً

صفحة  HTMLالموجودة في http://diveintohtml5.org/examples/history/gallery
 /fer.htmlثم ستضط طططبط الخاص ط ططية  innerHTMLللعنصط طططر ال ط ططذي يح ط ططوي الص ط ططورة )عنصر
> ،(<asideوبهذا ُ
ستب َدل صورة  Ferبصورة .Casey
اكتملت خدعتنا ،جميع الدلة الظاهرة )محتططوى الصططفحة ،وعنططوان  URLفي المتصططفح( ُتشططير
ً
ً
ٌ
طديث
طفحة .لكن لم يحص ططل تح ط
طفحة وإلى الخلطططف ص ط
أن المس ططتخدم ق ططد انتق ططل إلى الم ططام صطط
إلى َ
ٌ
كامل للصفحة.

 .3مصادر إضافية
•

 Session history and navigationفي معيار HTML5

•

 Manipulating the browser historyعلى Mozilla Developer Center

•

استعراض بسيطة لواجهة التأريخ البرمجية

•

HTML5 today

 Usingالط ط ط ططتي تشط ط ط ططرح كيط ط ط ططف يسط ط ط ططتعمل موق طط ط ططع فيسط ط ط ططبوك الواجهة

البرمجية للتأريخ
•

 The Tree Sliderالتي تشرح استعمال موقع  GitHubللواجهة البرمجية للتأريخ

•

ٌ
مكتبة للتعامل مع التأريخ في المتصفحات الحديثة والقديمة
 History.jsهي
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اقرأ الفصططل الثططاني لتتعططرف على قواعططد اكتشططاف دعم المتصططفح للمططيزات؛ أو اسططتعمل مكتبططة
ً  إذا أردتModernizer
ً
.جاهز ا لكتشاف جميع الميزات التي تدعمها المتصفحات
حل
<audio>

•

return !!document.createElement('audio').canPlayType;

MP3 < بصيغةaudio>

•

var a = document.createElement('audio');
return !!(a.canPlayType &&
a.canPlayType('audio/mpeg;').replace(/no/, ''));

Vorbis < بصيغةaudio>

•

var a = document.createElement('audio');
return !!(a.canPlayType && a.canPlayType('audio/ogg;
codecs="vorbis"').replace(/no/, ''));

WAV < في حاويةaudio>

•

var a = document.createElement('audio');
return !!(a.canPlayType && a.canPlayType('audio/wav;
codecs="1"').replace(/no/, ''));

AAC < بصيغةaudio>
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>

•

<form> التحقق من المدخلت في عنصر

•

return 'type' in document.createElement('device');

return 'noValidate' in document.createElement('form');
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<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">

•

<input type="url">

•

<input type="date">

•

var i = document.createElement('input');
i.setAttribute('type', 'tel');
return i.type !== 'text';

var i = document.createElement('input');
i.setAttribute('type', 'url');
return i.type !== 'text';

var i = document.createElement('input');
i.setAttribute('type', 'date');
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return i.type !== 'text';

<input type="time">

•

<input type="datetime">

•

var i = document.createElement('input');
i.setAttribute('type', 'time');
return i.type !== 'text';

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>

•

<output>

•

return 'value' in document.createElement('meter');

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');

WebM < بصيغةvideo>
var v = document.createElement('video');
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return !!(v.canPlayType && v.canPlayType('video/webm;
codecs="vp9, vorbis"').replace(/no/, ''));

H.264 < بصيغةvideo>

•

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

•

(Drag-and-drop) السحب والفلت

•

return !!window.postMessage;

return 'draggable' in document.createElement('span');

File

•

(Geolocation) الموقع الجغرافي

•

(History) التأريخ

•

return typeof FileReader != 'undefined';

return !!navigator.geolocation;
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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

•

(Offline web applications) تطبيقات الويب التي تعمل دون اتصال

•

return !!document.getItems;

return !!window.applicationCache;

(Server-sent events) رسلة مِ َن الخادوم
َ ُالحداث الم

•

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

•

text/html  فيSVG صور

•

return !!(document.createElementNS &&
document.createElementNS('http://www.w3.org/2000/svg',
'svg').createSVGRect);

var e = document.createElement('div');
e.innerHTML = '<svg></svg>';
return !!(window.SVGSVGElement && e.firstChild instanceof
window.SVGSVGElement);

(Undo) التراجع

•

IndexedDB

•

Web Sockets

•

Web SQL Database

•

return typeof UndoManager !== 'undefined';

return !!window.indexedDB;

return !!window.WebSocket;

return !!window.openDatabase;
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Web Workers

•

 هل أنا في واحدةٍ منها؟:Widgets

•

return !!window.Worker;

return typeof widget !== 'undefined';

 طلبيات عابرة للنطاقات:XMLHttpRequest

•

return "withCredentials" in new XMLHttpRequest;

 إرسال كبيانات نموذج:XMLHttpRequest

•

 الحداث الناتجة عن رفع ملف:XMLHttpRequest

•

return !!window.FormData;

return "upload" in new XMLHttpRequest;

 مصادر إضافية.1
:المعايير والمواصفات
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Geolocation

•

Server-Sent Events

•

WebSimpleDB

•

Web Sockets

•

Web SQL Database

•

الملحق الول :دليل اكتشاف دعم المتصفح لميزات HTML5

•

Web Storage

•

Web Workers

•

Widgets

•

XMLHttpRequest Level 2

نحو فهم أعمق لتقنيات HTML5

مكتبات :JavaScript
•

 :Modernizrمكتبة لكتشاف دعم ميزات HTML5
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