ﺗﻔﺎوت ﺟﺰﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ

ﺻﺪرﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮوم و اﭘﺮا در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از HTML 5

ﭼﻬﺎر ﺳﺎل از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  HTML 5ﺳﺮ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﻣﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزد ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﭘﯿﺖ ﻗﺪرت
وﯾﮋهای را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﯽﮔﺬرد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل HTML 5 ،ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ،
زﯾﺮا ﮐﻤﯿﺘﻪ  W3Cﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را درﺑﺎره  HTML 5ﮔﺮﻓﺖ W3C .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪﺟﺎی آنﮐﻪ وﻗﺖ
ﺧﻮد را روی ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ از  HTML 5ﺻﺮف ﮐﻨﺪ ،از آن ﺑﮕﺬرد و ﮐﺎر روی ﻧﺴﺨﻪ  HTML 5.1را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﮐﺮوم،
اﭘﺮا ،ﺳﺎﻓﺎری ،ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ Edge ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ  HTML 5واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ؟
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞ روز از ﻋﺮﺿﻪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ  HTML 5.1ﻣﯽﮔﺬرد ،آﯾﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  HTML 5ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ ﮐﺮوم و اﭘﺮا ﻫﻤﭽﻨﺎن از رﻫﺒﺮان
ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی  HTML 5ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺟﺰﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ
و ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﻫﻢﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

مطلب پیشنهادی 10 :قابلیتی که انتظار داریم در  HTML6ببینیم

از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  HTML 5ﺳﺮ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ،ﺟﻬﺎن ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﻗﻄﻌﺎ ً در اﻧﺘﻈﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻧﻬﺎﯾﯽ
دﯾﮕﺮی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﮐﺠﺎی دﻧﯿﺎی وب ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد  HTML 5اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی  HTML 5ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮد
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی
ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی
 HTML 5ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮمﻫﺎ ،ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ ،ﺧﺼﻠﺖﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه؛ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻨﺎن روی ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﺳﻮدی ﺑﺮای دﻧﯿﺎی ﻣﺎ ﻧﺪارد .ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن
رؤﯾﺎﻫﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی رﻧﮓ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺪﻫﺎی ﺧﻮد ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ آنﻫﺎ را دارﯾﻢ .اﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮏ
ﻫﻢﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺖ  HTML5Test.comﺑﻪ
ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺸﺎن از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺗﮑﺎﻣﻞ آنﻫﺎ دارد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﺮی از ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ اﺧﺒﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ  HTML 5Testﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ از اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی  HTML 5ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻓﺮآﯾﻨﺪ
اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده  0ﺗﺎ  555اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ را در
ﻣﺮورﮔﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﻧﺴﺨﻪ  11اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺘﯿﺎز  341ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ .(1

شکل  :1امتیاز تخصیص داده شده به اینترنت اکسپلورر  11در سیستمعامل ویندوز ) 7در قعر فهرست مرورگرهای
پشتیبانیکننده از  HTML 5قرار دارد(.

اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ را در ﻣﺮورﮔﺮ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﻧﺴﺨﻪ  39ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺘﯿﺎز  467ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ
 .(2اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮآﯾﻨﺪ
اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺳﺮی از
اﺷﯿﺎی  DOMاﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ آﯾﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ در ﻣﺮورﮔﺮ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،درﺑﺎره ﺑﺎگﻫﺎی دردﺳﺮﺳﺎزی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ ﻣﺮورﮔﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻃﻼﻋﯽ
ﻧﻤﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ از ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در  HTML 5ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.

شکل  :2فایرفاکس در رتبه سوم پشتیبانی از  HTML 5قرار دارد.

ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ
ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد .ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ و ﮐﺮوم از ﮐﺪکﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ  WebMو  Ogg Theoraﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ از
 MPEG-4ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎﻓﺎری از  MEPG-4ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ از  WebMﯾﺎ  Oggﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ
ﺳﻪ ﻣﺮورﮔﺮ از  H.264ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺪکﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﺨﺸﯽ از  HTML 5ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در
ﭘﯿﺶرﻓﺖ وب ﻣﺪرن ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن وب ﻣﻬﻢ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻏﻠﺐ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﺎن وب ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﺳﺮور و ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺧﻄﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد  HTML 5و ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ  HTML 5testدر اﺻﻞ ﺟﺰء
 HTML 5ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽروﻧﺪ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺬاﺑﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Web Storageو  Web Workersﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ  W3Cاراﺋﻪ
ﺷﺪه و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ در زﯾﺮ ﭼﺘﺮ  HTML 5ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺰرگﺗﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻫﺴﺘﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  HTML 5از ﺗﮓﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺘﻦ درون ﯾﮏ
ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .آنﻫﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Sections ،Asides ،Footersو Headers
ﻗﺮار دارﻧﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺎ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن > <h3ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ
اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺒﮏﻫﺎی  CSSرا دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ .روﻧﺪ ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﭼﯿﻨﺶ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ،دردﺳﺮﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ وب ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ )ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺟﺪول( ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزﻧﺪ .ﮔﺮوه  HTML 5ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
ﺳﺎدهﺗﺮ از وب ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺎدی اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی  Tableﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺟﺪاول
دادهای ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ دﺳﺖﺧﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن
ﮐﻼس ﺟﺪﯾﺪی از ﺧﺼﻠﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ) ARIAﺳﺮﻧﺎم  (Accessible Rich Internet Applicationsدر اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن
ﻗﺮار دارد .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ARIAﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ را ﺑﺮای ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎری ﮐﻪ  ARIAاﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎلThis is ،
 a role = buttonو ﻣﺮورﮔﺮ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮای  APIﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ در
دﺳﺘﺮس ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ  HTMLﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺮورﮔﺮ
ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

از ﺻﻔﺤﺎت وب ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وب
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ در  HTML 5اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی
ﮐﺎﻣﻼ ً ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Web Storage ، Web Socketsو  Web Workersﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ

از ﺗﻮان آنﻫﺎ ﺧﺎرج اﺳﺖ ،آنﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن اﻣﮑﺎن
ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺮماﻓﺰار  Google Docsرا ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی
ﻣﺤﻠﯽ دادهﻫﺎ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪای و رﯾﺴﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ از دادهﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی روی ﺟﺰﯾﯿﺎت رﯾﺰ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن
از وﺟﻮد آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  Web Workersاز ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ اﮐﻨﻮن
ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ رﯾﺴﻤﺎن ﮐﺎرﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺮای ﻣﻮازی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﻏﺎز ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ رﯾﺴﻤﺎنﻫﺎی  Workerﮐﯽ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮ
روﻧﺪ ﮐﺎری رﯾﺴﻤﺎنﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ  Workerﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  URLﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﭘﯿﺖ
ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ Worker .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﯾﮏ  Workerرا اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
)'Var Worker = New Worker ('helper.js
دهﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻮﭼﮏ و ﺟﺰﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  Web Storageاﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺴﻤﺎنﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻣﻮﺗﮑﺲ ) (Mutexﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ  Web Storageﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺳﺮﺑﺎره ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ روی ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪه دﯾﮕﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪﺳﺎزی دادهﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺮدم اﻏﻠﺐ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ را در زﺑﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦﻫﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی از ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  W3Cدﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻋﻨﺼﺮ را ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎراﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻨﺎن در وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ
ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﯾﻦ ﺟﺰﯾﯿﺎت
ﻣﺒﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از آنﻫﺎ دارﻧﺪ .ﻣﺸﺨﺼﻪ  Web Storageﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را ﺑﻪ  5ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻢﮔﺮاﯾﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻣﻨﺎﻗﺸﻪﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺨﺶﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮدازشﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی وب در ﺣﺎل ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺷﯿﻮهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺸﺨﺼﻪ  Encrypted Media Extensionsاﺳﮑﺮﭘﯿﺖﻫﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺤﺘﻮا ،ﻣﺠﻮز ﮐﻨﺘﺮل /ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻠﯿﺪ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺠﻮز را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺮﺧﻮردار از ﻣﺠﻮز ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﮐﺮوم،
اﭘﺮا و ﺳﺎﻓﺎری از اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﺤﺮک در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ) WebVTT .ﺳﺮﻧﺎم Web Video Text
 (Tracksﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﺑﺎ
ﻫﺪف ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﻨﻮان ﯾﺎ زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﺑﺮای وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮐﺪﻫﺎی ﻓﻬﺮﺳﺖ  1ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﮐﺎرﺑﺮد
 WebVTTرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ:
WEBVTT
00:11.000 --> 00:13.000
<v Roger Bingham>We are in New York City
...
...
00:32.500 --> 00:33.500 align:start size:50%
><v Neil deGrasse Tyson><i>Laughs</i
00:35.500 --> 00:38.000
<v Roger Bingham>You know I'm so excited my glasses are falling oﬀ here.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﮐﻠﻤﺎت ،ﮔﺮافﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮک را در ﻫﺮ ﮐﺠﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﻪ
ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی از ﻣﺸﺨﺼﺎت  HTML 5آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ ،زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﻔﺮی ﺑﻪ درون ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺒﻨﯿﻢ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ از ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -1ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم

ﮐﺮوم ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را از  HTML 5Testﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺮوم  43ﺑﺮاﺑﺮ
 526ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﺮوم از ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ  HTML 5ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن رﻫﺒﺮی
ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد )ﺷﮑﻞ .(3

شکل  :3کروم همچنان رهبری مرورگرها در پشتیبانی از  HTML 5را بر عهده دارد.

در اﯾﻦﺟﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺮوم ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮوم ﺑﻪزودی ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ  7 ،6 ،5 ،4و .(8

شکل  :4پشتیبانی نکردن از  MPEG-4و  Audio/video track selectionدر کروم

شکل  :5پشتیبانی از اکثر ویژگیهای فرم و صوت کار طراحان را سادهتر میکند.

شکل  :6پشتیبانی از محتوای گرافیکی در کروم عالی است.

شکل  :7کروم در ارتباط با فیلدهای ورودی /خروجی؟ ارتباطات و ذخیرهسازی عملکرد تحسینبرانگیزی دارد.

شکل  :8تعامل با کاربر و مؤلفههای وب و کارایی در سطح بالایی قرار دارند.

اﻟﺒﺘﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﯿﭻ روﺷﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺳﺎده و ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﻃﻼﻋﺎت
وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺮوم ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮔﺴﺘﺮده از اﺑﺰارﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﯾﮏ ﻣﺮورﮔﺮ رؤﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﺪ از ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ،
ﮐﺮوم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ ﺷﮑﺎف در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ وﺟﻮد دارد .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮوم در آن
ﺿﻌﯿﻒ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﺪکﻫﺎ و ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای اﺳﺖ MPEG-4 .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی آیاواس ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺮوم ﻧﻪ .ﻫﺮ دو ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از  Audio track selectionو
اﭘﻞ از  Video track selectionﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺑﺎره ﮐﺮوم ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ،ﮐﺮوم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
 -2اﭘﺮا
در زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﭘﺮا ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز  525در ﻣﮑﺎن دوم  HTML 5Testﻗﺮار دارد و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎ ﮐﺮوم
اﺧﺘﻼف دارد )در ﺳﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﭘﺮا ﭼﻬﺎر اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎ ﮐﺮوم اﺧﺘﻼف داﺷﺖ( )ﺷﮑﻞ  .(9اﭘﺮا ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮوم از ﻃﯿﻒ
ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮم و ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮐﺮوم ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮورﮔﺮ
ﮐﺮوم ،اﭘﺮا از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی  Custom content handlers ،Scoped style elementsو Script execution events
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت اﭘﺮا در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﮑﺮدن از ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی  MPEG-4و  H.264ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای
ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﭘﺮا از  AACو  MP3ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .دو ﻓﺮﻣﺖ ﺻﻮﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

شکل  :9اختلاف کروم و اپرا فقط در یک امتیاز است.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺤﺘﻮای ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای روی اﭘﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﭘﺮا
ﻗﻄﻌﺎ ً در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺠﻮز ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ از اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ .اﭘﺮا ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ً از  Ogg Vorbis ،Ogg Theoraو  WebMﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر و ﮐﺮوم ،اﭘﺮا ﻧﯿﺰ رﻫﺒﺮی Pointer
 eventsرا ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد Pointer events .ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻢ ﮐﺮدن ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ و اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ واﺣﺪ ﺑﺮای ورودیﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎوس و ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻤﺴﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ورودیﻫﺎ را
ﺳﺎدهﺗﺮ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺗﺮ ﺳﺎزد .ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻓﺎرغ از ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ورودی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن Pointer events
ﺷﺪه اﺳﺖ ،اراﺋﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای واﺣﺪ از روﯾﺪادﻫﺎ و واﺳﻂﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه درﯾﺎﻓﺖ ورودیﻫﺎ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر
ﻃﺮاﺣﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،اﭘﺮا ﻣﺮورﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪش ﮐﻢﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺮوم از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺴﺘﺮدهای از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺪرن وب ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -3ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ
ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺪدی ،ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ دو ﮔﺎم ﻋﻘﺐﺗﺮ از دو ﻣﺮورﮔﺮ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪه از ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﻧﺴﺨﻪ  39اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺘﯿﺎز  467را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد )ﺷﮑﻞ  .(10اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ درﺑﺎره
ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی زﯾﺎدی دارد .ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی زﯾﺎدی را در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن را در ﻣﮑﺎن ﺳﻮم اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ورودی ﺟﺪﯾﺪ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ را ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺮم را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﻣﺎن ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎ ﮐﻨﺪ،
ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺬﻓﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ  26اﻣﺘﯿﺎز را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.

شکل  :10بر خلاف انتظارها فایرفاکس در زمینه پشتیبانی از  HTML 5عقب افتاده است.

اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﭘﯿﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻃﺮاﺣﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﯿﺶﺗﺮ آنﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺳﺒﮏ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ از اﯾﻦ ﮐﻼسﻫﺎ ﺑﻪﺟﺎی
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ اﺳﮑﺮﭘﯿﺖ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ،روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ً
ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز را ﺑﺮای ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﺤﺪودهای ﺑﺮای ﺳﺒﮏﻫﺎ ،ﺑﺮای ادﻏﺎمﺳﺎزی ﭼﻨﺪ  Style sheetsراهﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود ،اﻣﺎ از دﯾﺪ  HTML 5Testﺑﯿﺶﺗﺮ از دو اﻣﺘﯿﺎز ارزش ﻧﺪارد .ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻫﯿﭻ اﻣﺘﯿﺎزی را در
زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی  Microdata markupﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﺮدن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻮعﻫﺎی
راﯾﺞ دادهای در ﺻﻔﺤﺎت وب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺮای ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ .ﻧﻪ  W3Cو
ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺎزﻧﺪه دﯾﮕﺮی  Microdata markupرا دوﺳﺖ ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺪکﻫﺎ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪﻋﻤﻞ آورده ،اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮوم و اﭘﺮا از  MPEG-4دوری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ
ﻧﯿﺰ از  Ogg ،WebMو  H.264ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﮐﺎﻣﻠﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ ﻣﻬﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﮔﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮمﻫﺎ را دوﺳﺖ دارﯾﺪ و ﺣﺘﻤﺎ ً ﻻزم
اﺳﺖ آنﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ در ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ از اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن زﻣﺎن و ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ورودی
ﻓﺮمﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.
 -4ﺳﺎﻓﺎری اﭘﻞ
ﺳﺎﻓﺎری ﻧﺴﺨﻪ  8ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺘﯿﺎز  396را از ﺳﺎﯾﺖ  HTML 5Testﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی  HTML 5ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻧﯿﺎز دارد )اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺴﺨﻪ  7/1/5آن ﮐﻪ ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪه ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺘﯿﺎز  209را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ( .ﺳﺎﻓﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ زﯾﺎدی را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻧﮑﺮدن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری و ﻓﺮمﻫﺎ از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﺪ ورودی ﺑﺮای
ﺟﻤﻊآوری زﻣﺎن ﯾﺎ رﻧﮓ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﻮ ﭘﺸﺘﯿﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻻزم اﺳﺖ ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺎزی ﮐﺎر
ﺑﯿﺶﺗﺮی را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﮔﺰﯾﻨﻪای در زﻣﯿﻨﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﯿﻢﭘﺪ ﯾﺎ
روﯾﺪادﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺷﺎرهﮔﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮی را ﺑﺮای ﻣﺮورﮔﺮ ﺳﺎﻓﺎری اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﻨﺘﯽ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﭽﺴﺒﯿﺪ!
ﺳﺎﻓﺎری در دﻧﯿﺎی ﮐﺪکﻫﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ و ﮐﺮوم در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎﻓﺎری وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی
 MPEG-4و  H.264را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ  WebMو  Ogg Theoraرا ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺧﺒﺮ ﺧﻮب دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﭘﯿﺖ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ در آنﻫﺎ
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺎﻓﺎری ﮐﻢﮐﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﯿﺮ از ﻃﺮﯾﻖ  WebRTCﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﭘﻞ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده
اﺳﺖ و در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﻗﺮار دارد .ﺳﺎﻓﺎری ﻫﻨﻮز از ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی Custom
 scheme، Content handlers، Custom search providersو  Workersﺑﺮای ﭘﺮدازش ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
 -5اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر
ﻧﺴﺨﻪ  11ﻣﺮورﮔﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز  348از ﺳﺎﯾﺖ  HTML 5Testﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻫﻢ ﻧﺪارد )ﺷﮑﻞ  .(11اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪای اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی زﯾﺎدی را از
دﺳﺖ داده و ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺨﺶ  Web Applicationﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  Custom search providersﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

شکل  :11اینترنت اکسپلورر در ویندوز  10از امتیاز بالاتری نسبت به همتای خود در ویندوز  7برخوردار است.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﺑﻪﻗﺪری زﯾﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد درﺑﺎره آنﻫﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮی
ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﺑﻪراﺣﺘﯽ و ﻧﺮﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺪﻫﺎی  HTML 5را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از
ﺑﯿﺶﺗﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽآورد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ در ﻫﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
 ،HTML 5اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﯾﮏ ﻧﻘﺺ دارد .از ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺪکﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ،ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ورودی ﻓﺮم و ﯾﮏ
ﺳﺮی ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی  CSSﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﮑﺮده و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -6ﻣﺮورﮔﺮ Edge
از ﭘﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﻣﺮورﮔﺮ  Edgeﺷﺮﮐﺖ در وﯾﻨﺪوز  10ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺘﯿﺎز  402را از
 HTML 5Testﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ .(12

شکل  :12در حالی که نخستین پیشنمایش مایکروسافت  Edgeامتیاز  390را کسب کرده بود ،مایکروسافت  Edgeاز جهش
خوبی برخوردار بوده است.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺘﮕﺎه ،ﭼﺮﺧﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ﮔﯿﻢﭘﺪ ،Web audio ،DRM ،اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ،ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اﺷﺎره ﮐﺮد Edge .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮐﺪکﻫﺎی  MEPG-4و  H.264ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع،
اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ را در ﺷﮑﻞﻫﺎی  13و  14ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

شکل  :13کروم همچنان صدرنشین است.

شکل  :14مایکروسافت  Edgeدر زمان نگارش این مقاله هنوز بهطور رسمی عرضه نشده و از امتیاز قابل قبولی
برخوردار است.

در دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺮوم ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮑﻪﺗﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ .(15

شکل  :15کروم نسخه  39در صدر قرار دارد.

ﺳﺨﻦ آﺧﺮ
اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی  HTML 5Testﮐﺎﻣﻼ ً دﻗﯿﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ آنﻫﺎ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦﮐﻪ آﯾﺎ
ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ  HTML 5ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻣﺮورﮔﺮی ﯾﮏ ﮐﺎر را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺪاول اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﯾﺎ رﻧﺪر ﺻﻔﺤﺎت را
ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﭼﮏﻟﯿﺴﺘﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﯾﮏ ﻣﺮورﮔﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  HTML 5ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﻤﯿﺘﻪ در ﺣﺎل ﮐﺎر و ﺑﺮرﺳﯽ روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
دﯾﮕﺮی از اﯾﺪهﻫﺎ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ  HTML 5.1ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻗﺮار دارد ،اﻣﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺑﺮای
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽرود ،ﻃﺮاﺣﺎن وب ﺷﺎﻫﺪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس آنﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﻫﻢﮔﺮاﯾﯽ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن وب ﻗﺮار داده ﺗﺎ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 02ﻣﻬﺮ 1394

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/workshop/1664 :

