 HTML 5.1در راه اﺳﺖ

ﻃﺮاﺣﺎن وب ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﺑﻌﺪی  HTML5آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ

از زﻣﺎن ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﺗﺤﻮﻻت زﯾﺎدی آن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ؛ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪه ،ﺗﻌﺪادی از آنﻫﺎ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی از آنﻫﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻬﻢ درﺑﺎره اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ
واﮔﺬاری ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻃﺮف اداره ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ آﯾﮑﺎن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .اﻣﺎ ﻓﺎرغ از
اﯾﻦ واﮔﺬاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن دوﻟﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای
اﺻﻠﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻮده و دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی ﺷﺪه HTML ،اﺳﺖ.
زﺑﺎن ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ﻧﮕﺎرشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ زﺑﺎن ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺮز ﻟﯽ آن را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ رﺳﻤﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ HTML
 5.1ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری دارد .اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ از  HTMLاز ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻮر ﺳﺎده ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ  HTMLﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورد .ﺑﺪون ﺷﮏ  HTML5ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﻋﺮﺿﻪ وب ﺑﻪ وﺟﻮد
آورده و ﻃﺮاﺣﺎن را از ﻗﯿﺪوﺑﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت زﻣﺎنﺑﺮ آزاد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد HTML 5.1
ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد ،ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده و ﻗﺮار اﺳﺖ
ﭼﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺤﺎت وب ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ رﺳﻤﯽ HTML
 5.1در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺟﻬﺎﻧﯽ وب ) (W3Cﻧﮕﺎرش  HTML 5.2را از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ آﻏﺎز
ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻋﻀﺎی ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺟﻬﺎﻧﯽ وب ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  W3Cﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ رﺳﻤﯽ ﻧﮕﺎرش ﺟﺪﯾﺪی از  HTMLآﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﮕﺎرش  5.1از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ آﻏﺎز ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای 5.1
 HTMLرا ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد؛ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،از ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ﮐﺎر روی ﻧﺴﺨﻪ  HTML 5.2را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  HTML 5.1اﮐﻨﻮن از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻧﻬﺎﯾﯽ ) (Release Candidateﺧﺎرج و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
) (Proposed Recommendationوارد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺎز آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺎم ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ W3C
 Recommendationاﺳﺖ؛ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ  HTML 5ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻌﻠﯽ  HTMLﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  HTML 5.1ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪدﺳﺖآورده ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ،از ﺣﺎﻟﺖ
 RCﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ  PRوارد ﺷﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
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ﭼﮕﻮﻧﻪ آﯾﮑﻮنﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  10اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ
اﯾﻦ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ آرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﮐﻠﯽ درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ،دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ و ﭼﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﺷﺎن و ﺑﻪ ﻃﻮر دﺳﺘﯽ در ﻧﮕﺎرشﻫﺎی آﺗﯽ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

 HTML 5.1ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  HTML 5.1در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺬاب و
ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش  HTML5ﮐﻤﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻣﻼ ً ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  HTML5ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  CSS3ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ،
اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ وب ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻮم ﻧﻘﺎﺷﯽ ) (Canvasﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ
ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﺑﻪراﺣﺘﯽ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﺷﮑﺎل را رﺳﻢ ﮐﺮده و ﺟﻠﻮهﻫﺎی وﯾﮋه ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
را ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﻪای از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی  HTML 5ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
در ﻣﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻬﺎر وﯾﮋﮔﯽ
ﺷﺎﺧﺺ > <dialog> ،<picture> ،<Summaryو > <detailاز اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﭼﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ را رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد؟ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  1ﺗﻌﺪادی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪﺷﺪه ﺑﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  HTML 5.1را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

جدول :1
فهرستی
از
ویژگیها
ی جدید
اضافهشد
ه به
HTML
5.1

><picture
ﻓﺸﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﮓ > <pictureﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی
 HTML5ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺗﮓ ﮐﻤﯽ دﯾﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮوه  WHATWGﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﻣﺠﺎب ﺳﺎزد از اﯾﻦ ﺗﮓ در ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﮐﺮوم ،ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ،
ﺳﺎﻓﺎری و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اج ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮓ اﻣﺮوزه در ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ
ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺟﻬﺎﻧﯽ وب در ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ اﺧﯿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺗﮓ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﮓﻫﺎی ﺧﻮد
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺗﮓ ،ﺗﮓ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  srcsetدر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﯾﺪ  HTML 5.1در اﺧﺘﯿﺎر ﻃﺮاﺣﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن وب را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﺗﺼﺎوﯾﺮ واﮐﻨﺶﮔﺮا در ﺻﻔﺤﺎت وب را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

><dialog
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﮓﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  HTML 5.1اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺗﮓ > <dialogاﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﮐﺮوم و اﭘﺮا از اﯾﻦ ﺗﮓ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اج اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺗﮓ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ
ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﭘﺎپآپ را درون ﮐﺪﻫﺎی  HTMLﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻃﺮاﺣﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ از
ﮐﺪﻫﺎی ﺟﺎوااﺳﮑﺮﯾﭙﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﺴﺘﻨﺪات اﯾﻦ ﺗﮓ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
ﻣﺤﺘﻮا ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ را درون اﯾﻦ ﺗﮓ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .از ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮری ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮓ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ
ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎی  lightboxو  modelﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل  2000ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

> <summaryو ><details
اﯾﻦ دو ﺗﮓ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺗﺄﯾﯿﺪﻧﺸﺪه ،ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ دو ﺗﮓ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺟﻤﻊﺷﻮﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن از ﺗﮓﻫﺎی  HTMLﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن از اﯾﻦ ﺗﮓﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی دﯾﮕﺮی در
وﯾﺠﺖﻫﺎی راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﮐﺮوم ،اﭘﺮا ،ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ و ﺳﺎﻓﺎری از
ﺗﮓﻫﺎی> <summaryو > <detailsﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ دو ﺗﮓ را در ﻣﺮورﮔﺮ
ﺧﻮد آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ دو ﺗﮓ ﺑﻌﺪ از ﻋﺮﺿﻪ رﺳﻤﯽ  HTML 5.1اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ  HTML 5.1ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  HTML 5.1ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره
ﮐﺮدﯾﻢ از اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺘﺪ )(HTMLElement.forceSpellcheck
اﺷﺎره ﮐﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﺪ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ازﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﻏﻠﻂﮔﯿﺮی در ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎﺻﯽ در ﻓﺮم ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎدرﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ،ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ورودی ﯾﺎ ﮐﺎدرﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺳﯽ درون
آنﻫﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  HTML 5.1در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ allfullscreen ،اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮی اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﻤﺎمﺻﻔﺤﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﯾﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﮓﻫﺎی
> <iframeﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.

قابلیتهایی همچون بوم نقاشی ) (Canvasکه با طیف گستردهای از توابع به طراحان
اجازه میداد بهراحتی انواع مختلفی از اشکال را رسم کرده و جلوههای ویژه
مختلفی را به وجود آورند ،تنها گوشهای از توانمندیهای  HTML 5به شمار میرفت

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ،راﺑﻂﻫﺎی  imagebitmap ،XMLDocumentو ﻣﺘﺪ
)( registerprotocolHandlerﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ  HTML 5.1را آﻏﺎز ﮐﺮدW3C ،
ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد؛ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
 W3Cﺗﻤﺎﯾﻞ دارد در  HTML 5.1وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ آنﻫﺎ را
در ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  at Riskﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ از آنﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﮑﺮده ﯾﺎ ﻃﺮاﺣﺎن از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ ،در  HTML 5.2ﺣﺬف
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار در  HTML 5.1ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ > ،<menuitem> ،<menuﻣﻘﺪار ﺗﺎرﯾﺦ
و زﻣﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی وﯾﮋهای از ﻋﻨﺎﺻﺮ ورودی ،ﻋﻨﺼﺮ > <keygenو ردﯾﺎبﻫﺎی ﻣﺘﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن
ﻣﺘﺎدﯾﺘﺎﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﺷﺎره ﮐﺮد.

آﯾﺎ رؤﯾﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و آﯾﻨﺪه ﺗﺠﺴﻢ ﺳﻪﺑﻌﺪی در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ  Canvasدر  HTML5.1رﻗﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد؟
ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ،ﺑﻪ ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻢاﮐﻨﻮن ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﮔﺰارشﻫﺎ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ و
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮد را از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﯾﻨﺪه واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی /اﻓﺰوده ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را در ﺧﺼﻮص ﻓﻨﺎوریﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﭘﻞ ،ﻋﻨﺼﺮ  Canvas HTML5را اوﻟﯿﻦﺑﺎر

در ﺳﺎل  2004ﺳﺎﺧﺖ؛ از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای در دﻧﯿﺎی وب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ ،ﻣﺤﯿﻄﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﻫﻨﺮی ﺑﺴﺎزﯾﻢ؛
ﺟﻠﻮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﺎوااﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ؟
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزیﻫﺎ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ و دﺳﺘﮑﺎری وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از Canvas
ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ ﻃﺮاﺣﯽ اﺷﮑﺎل دوﺑﻌﺪی ،دﺳﺘﮑﺎری ﺗﺼﺎوﯾﺮ و رﻧﺪر ﮐﺮدن ﮔﺮاﻓﯿﮏﻫﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ در  Canvasﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ Canvas .ﺑﺮ ﺧﻼف  SVGﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ؛ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﻧﺪر ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﺟﺎی وﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ،ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ویژگی جالب توجه دیگری که همراه با  HTML 5.1در اختیار توسعهدهندگان قرار
خواهد گرفت allfullscreen ،است .این ویژگی به مرورگرها اعلام میکند چه عناصری
اجازه دارند به صورت تمامصفحه نشان داده شوند و چه عناصری باید به حالت عادی
به نمایش درآیند .این ویژگی تنها در تگهای > <iframeقابل استفاده است

ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ  Canvasدر زﻣﺎن رﻧﺪر ﮐﺮدن ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از اﺷﯿﺎ در ﯾﮏ زﻣﺎن و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
اﻧﯿﻤﺸﯿﻦﺳﺎزی ﺑﺎ ﻣﺘﺪ  requestAnimationFrameﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻣﺪرن ،در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﻪای از
 Canvasﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﺑﺰار ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  ،ExplorerCanvasﺑﻪ ﻃﺮاﺣﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ
در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر  8ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن رﺳﻢ اﺷﮑﺎل ﺑﺎ CSS
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ  DevToolsدر ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﺑﺰار ﺑﺎزرﺳﯽ  Canvasﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﺑﺎگﻫﺎﯾﯽ در آن ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺣﺬف ﺷﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺑﺰار  Canvasرا ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﺑﺰاری ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺧﻄﺎﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎ در اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و
ﺑﻪوﯾﮋه در زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزیﻫﺎ و ﺟﻠﻮهﻫﺎی وﯾﮋه ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

آﯾﻨﺪه  Canvasﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ؟
 A-Frameو اﺑﺘﮑﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮزﯾﻼ  ،MozVRﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ را ﺑﻪ وﺟﻮد
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد ﺗﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی را ﺑﻪ دﻧﯿﺎی وب وارد ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ اﻏﺮاق اراﺋﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺎی ﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و  Canvasﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﮑﺎﻣﻞ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮیﺗﺮ ﺷﺪن ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وب ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ راه واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ،ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی در ﺣﺎل ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ) Canvasﺑﻪوﯾﮋه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  (requestAnimationFrameدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﺪهآﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺟﺎوااﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻓﺰوده ﺷﻮد .واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ً ﺳﻔﺎرﺷﯽ و ﺷﺨﺼﯽ ﻃﺮاﺣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻟﺒﺎس ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮای ﺗﺠﺴﻢ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﯿﺶ از ﺧﺮﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را از زاواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻘﺶ  Canvasدر واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ وب ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ .اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از ﺟﺎوااﺳﮑﺮﯾﭙﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﺣﺎل ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺧﻮد دﻧﯿﺎی وب ﻧﯿﺰ ﻃﺮاﺣﺎن و
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ
دارد.

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ  HTML 5.2آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ
 HTML 5.1ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی آﺗﯽ ﻧﺴﺨﻪ رﺳﻤﯽ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻋﻀﺎی  W3Cاز ﻣﺪتﻫﺎ
ﻗﺒﻞ ﮐﺎر روی  HTML 5.2را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ.
دو وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻮد دارد <”script type=”module> ،و >meta name= “theme-
 <”colorﻫﺴﺘﻨﺪ .وﯾﮋﮔﯽ اول ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻧﮓ ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ وب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ رﻧﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ
اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺮورﮔﺮ وﯾﻮاﻟﺪی
رﻧﮓﻫﺎی ﻧﻮار اﺑﺰار راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی را زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﯽروﯾﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .وﯾﮋﮔﯽ دوم در ﺟﻬﺖ
ﺗﮑﺎﻣﻞ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎوااﺳﮑﺮﭘﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪآراﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺎژولﺑﻨﺪی ﮐﺮدن ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺪ
ﺟﺎوااﺳﮑﺮﭘﯿﺖ ﮐﻪ روی ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره HTML
 5.1ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ آدرس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﺗﻐﯿﯿﺮات و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﯾﺪ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ آدرس ﺑﺮوﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ  HTML 5.2ﺑﻪ اﯾﻦ آدرس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 12دى 1395

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/workshop/6026 :

