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 הקדמה
תכנות מערכות הוראה בב כעשורבעלת ניסיון של , נכתב על ידי רושו יוניתספר זה 

מחלקה להנדסת תוכנה  בHTML5- וXHTML אינטרנטיות ואתרי אינטרנט בטכנולוגיות
כמו כן במחלקה לניהול מערכות מידע באקדמית , מסלול לעיצוב אינטראקטיבי בשנקרוב

הצלחת הסטודנטים על פי שיטת לימוד מוגדרת .  חולוןשל תל אביב יפו ובמכון הטכנולוגי
 . הספר הזהכתיבת להחומר ו לריכוז ליוזמה מהתר, היטב ועקבית

, ברורים על תהליכים מוגדרים ו, עד כמה שניתן, להקפידמנסה יוניתבמהלך הלימוד בספר 
 בכך הרי לא די. יעילות הקודשל חשיבות האת גם להדגיש ו, עבודה יעילה וקוד איכותי

 .בעל משמעותולהיות יעיל , אופן מקצועישרת ב הוא צריך ל- "עובד " פועל אוהאתרש
 ה שללתכנון ולבניי,  בכלים תיאורטיים ומעשיים להבנת רשת האינטרנטאותךהספר מצייד 

החל , ולעבודה עצמאית JavaScript-ביחד עם שפות נלוות כ, HTML5אתרי אינטרנט בשפה 
במהלך הטכנולוגיה בין את תכיר וגם אתה ת.  להגשת המוצר הסופיהגדרת הצרכים ועדבשלב 

 . תרגיליםפתרון תוך כדי התנסות ב - ולא פחות חשוב ,הלימוד של הטקסט והדוגמאות

מערכת מידע ,  אינטרנטילבנות אתרתוכל ספר מהדורה השנייה של ההלימוד בעם סיום 
תוך שימוש , HTML5  בשפת)מובייל(יישומים למכשירים ניידים  וWebמבוססת 

 .אינטראקטיב וקוד, משולבת מדיה, לצורך בנייה מקצועית ונקייה, בטכנולוגיות מתקדמות
 . הספר מתייחס הן למסך הרחב והן למסך הצר של מובייל

HTML5 ,אבל עדיין זה לא נכון , יותר סלחנית בנושא קידוד, בשונה מגירסאות קודמות
מדריך מעשי , Code Complete"וכל למצוא בספר עוד על כך ת. לעבוד בצורה לא אחידה

 .עמי-שיצא בהוצאת הוד, "לפיתוח תוכנה

 מבנה הספר
לכל ,  לב שים. פתרונותישהתרגילים כל ל. ברמות שונותלאורך הספר תמצא תרגילים 
כדי , בפתרונות יש גיוון בבחירות הדרכים ואופני הפתרון. תרגיל יש דרכי פתרון שונות

. אולם זכור שיש פתרונות נוספים שיכולים להיות טובים גם הם,  מגוונותלספק לך דוגמאות
 הפרק העוסק בטפסים .ועל קוד יעיל ואפקטיבי, בפתרונות יש הקפדה על מינימליזם בקוד

הספר  . את הטופס שבונים ביחדמרחיביםבה בכל שלב של הלמידה , סדנת עבודהכ משמש
 מכסים את כל הנושאים הרלוונטיים להעלאת 7 עד 1פרקים : מחולק לשני חלקים עיקריים

 ואילך עוסקים בנושאים מורכבים שיאפשרו לך לשדרג את 8פרקים . אתר מקצועי לאוויר
מתן , איתור מיקום הגולש, קוד, הידע שלך ולהפוך את האתר לאינטראקטיבי בעזרת מדיה

 .אפשרות לגרירת קבצים לחלון הדפדפן ועוד
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 קהל היעד
ובין אם אתה מנוסה , בין אם אתה שואף לדעת לבנות אתר והנך ללא ניסיון או ידע בתחום

תוכל למצוא בספר זה את , HTMLובקיא בגרסאות קודמות של שפת בניית האתרים 
 ,להבנההספר כולל פרק מבוא המתאר מושגים בסיסיים הכרחיים . התשובות שחיפשת

 הספר מסיים ברמה מאוד גבוהה של .דמות טיפים למי שעבד בגרסאות קובמהלך הספרו
 . ובניית אתר רספונסיביתגית הקנבס המפורסמת ,מדיה,  מורכביםAPI-התממשקות ל

 קטעי הקוד
האינטרנט של  והפתרונות הקיימים מאתר css- וhtml -ניתן להוריד את כל קבצי הקוד ב

 www.hod-ami.co.il: הוצאת הוד עמי

. שייפתח גם קבצי תמונות של מסכים שנמצאים בספרבנוסף לקטעי הקוד תמצא בקובץ 
מכיוון שהספר מודפס ללא צבעים תוכל להיעזר במסך המקורי כדי לראות כיצד הוא נראה 

לחץ עליו ועקוב . להורדת הקבצים" קוד מקור"מצא את הספר באתר ואת הלינק  .עם צבע
 : לתיקייה זו, ק שלךיועתקו הקבצים אוטומטית לדיס, אם לא תגדיר אחרת .אחר ההוראות

C:\HodAmiBooks\59463\ 

עמי -לאחר שתוריד את הקבצים מאתר הוד. תוכל לבחור בעת ההתקנה בכל תיקייה אחרת
. C שנמצאת בכונן HodAmiBooks שנמצאת תחת 59463בתיקיה ) אם לא שינית(הם יימצאו 

אחר הלחיצה בדרך כלל הפעולות שיש לבצע ל .בספר נתייחס לתיקיית ברירת המחדל הזו
 .Close- וOKלחיצה על , UnZipלחיצה על , לחיצה על הפעל: על הלינק

 יונית רושועל 
בעלת תואר שני במנהל עסקים ודוקטורנטית בחוג לניהול מידע וידע , מהנדסת תוכנה

 בבניית  שנים15של מעל  בעלת ניסיון מעשי ,בטכנולוגיות אינטרנט באוניברסיטת חיפה
לתכנות ווב ולעיצוב , HTML5-מרצה ל. לחברות הייטק בארץות  ווביומערכותאתרים 

לתקשורת חזותית ו לניהול מערכות מידע,  להנדסת תוכנהבמחלקות ממשקים ומסכים
טרנדי  יכתבה את מדור.  ובמכון הטכנולוגי חולוןאביב יפו-באקדמית של תל, 'שנקר'ב

. עיצוב ובטכנולוגיה ברשתעל מגמות ב', הארץ' באתר 'ניצוצות ברשת'-ו' 10נענע'באתר 
 .חברה לבניית אתרים ואפליקציות ווב, 'ווב-דיינמיק'את  ניהלה ומכרה, ייסדה

 .להתנסות ולחקור מתוך מטרה להגיע לרמה בינלאומית מקצועית, אני מעודדת אותך לקרוא
 .יונית



44 HTML5   2' מהד 

יותר צריך להגדיר אם . בתגית הפתיחה בלבדמוגדרים תמיד ) attributes (מאפיינים
לפי , כמובן. הכתיבה שלהםסדר ל חשיבות ללא, הם יוגדרו זה אחר זה, ממאפיין אחד

 .'רווח' לכתוב את התולפני כל מאפיין יש יש לזכור ש,  שלמעלההנוסחה

 ולא יודע מה את התגיותכיר עדיין על אף שאינך מ, exercise_2.8.htmlן בקוד התבונ
 :שר מודגשים ברקע אפורא, תוכל לזהות את המאפיינים, משמעותן

<!DOCTYPE html> 
<html> 
 <head> 
  <title>Attributes</title> 
 </head> 
   <body> 
  <section> 
   <img  src="logo.jpg"  alt="cats"  title="cats"> 
      <br> 
      <a  href="about.html">about us</a> 
  </section> 
 </body> 
</html> 

התוצאה אינה מוצגת כי עכשיו . בהמשך הלימוד תכיר ותבין את משמעות המאפיינים הללו
 .חשוב להבין מה מאפיין וכיצד כותבים אותו

 הערך רשום ולאחריו, (=) סימן שוויון שלאחריו י, רווח יש מאפייןתוכל לראות שלפני כל 
 . גרשייםבתחום כשהוא  ושל

 .גרשיים בין שרשום 'ערך' שווה 'שם'רווח :  תוכל לראות שהנוסחה תמיד מתקיימתךכ

 HTML5מסמכי התקניות הנדרשת ב: סיכום
למניעת , תקנים שנקבעו חשוב להקפיד על החוקים ולפעול על פי הHTML5  קודבכתיבת

גרסאות שונות של . דפדפנים שונים ומערכות הפעלה שונות,  על מסכים שוניםתצוגה שונה
ועל כן התצוגה הסופית , דפדפנים שונים מחמירות באופן שונה בכתיבת התגיות והמאפיינים

הקפדה על התקניות המומלצת בספר זה תסייע למניעת פערי . משתנה מדפדפן לדפדפן
סיבות יש . למען הסדר הטוב, ה נוחה וכמובןקריאבנוסף ל. תצוגה בין דפדפנים שונים
בעת על כללים עקביים ומסודרים לשמירה או לפחות " החוקים"נוספות לצורך בהקפדה על 

 . HTML5מסמך כתיבה של 

. גרסאות קודמותבכלליה כפי שהיה ב נוקשה האינ, כלומר הגרסה החדשה, HTML5 שפת
 .ות לשמירה על סדר וחוקיותהמלצנחשף להחשובים והחוקים כמה מלהלן נלמד על 



45   HTML(5)   יסודות ועקרונות שפת: 2פרק 

- ו<head> תגיותתהיינה אתה ודאי מקפיד על כך ש, XHTML- ידע קודם ביש לךאם 
<body> ,שפת. וכל תגית חייבת להיסגר HTML5למעשה.  אינה מקפידה על חוקיות זו ,
HTML5תגית כמו למשל,  מאפשרת להשאיר חלק מהתגיות פתוחות ולא לסגור אותן 

 .<html>, <head> ,<body>תגיות חובה להשתמש באין גם . קהְסהפִ

 ? HTMLמנוסה בגרסאות קודמות של 

 יתקשה מאוד לקבל את השינויים בתקניות XHTMLמי שרגיל לשמור על התקניות של 
 .תתרגל, קח נשימה. HTML5הנדרשת במסמכי 

 אתה מוזמן להעלות את הקובץ שכתבת ,הקוד שאתה כותב חוקי ותקניכדי לבדוק אם 
 . http://validator.w3.org: כתובתאל אתר בשמרת ו

 רגילותלערבוב בין האותיות ,  בושים לב לתגיות החסרות. exercise_2.9.htmlהתבונן בקוד 
נמצא  exercise_2.9.htmlקוד  .ועוד,  סביב הערך של המאפייןגרשייםלכך שאין , ורישיות

 :HTML5תקני בבדיקת התקינות של 
<!DOCTYPE html> 
 <heaD> 
  <title>Attributes</TITLE> 
  <meta charset=utf-8> 
   <bOdy> 
     <SECTION> 
     This is what it is. 
  </section> 
  <p>תודה לכולכם 
   </body> 

, הקוד תקני, HTML5על פי ההגדרות הלא נוקשות של , כביכול האלו" השגיאות"למרות כל 
הקוד הזה לא היה תקני בגרסאות ,  לשם ההשוואה.והתוצאה גם מוצגת בדפדפן כראוי

 .HTMLקודמות של 

 

 2.11 תרשים
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לשם האחידות , כללי הכתיבה אינה מחייבת להקפיד על HTML5-על אף העובדה ש, עם זאת
 : לקייםרצוי את החוקיות שמדגישהאני 

ף גולו) head(לכותרת : חלקים לשני המסמך את לחלק רצוי .Structure - מבניות .1
)body( ,הפתיחה תתגי בין ולהכיל את שניהם <html> הסגירה תגיתבין ל </html> ,

 .doctype  ההצהרהשורת לאחרשנכתבות 

 :Well-formed -עריכה נכונה  .2

 ולא להשאיר פתוחות,  לסגוררצוי, תגיות שבאופן אינטואיטיבי אמורות להיסגר .
 . אחרות וhead ,body  ,p: כגון

  קינון נכון- Properly nested. תיסגרנה תגיות הסגירה יש להקפיד על כך ש
 . בהתאמה לפי סדר פתיחתן, במשוואה מתמטיתחוקיות הסוגרייםכמו ב

שימוש באותיות רגילות  על להקפידמומלץ  .Case sensitive - אותיות סוגי .3
 .")גדולות("רגילות ואותיות רישיות  אותיות לערבב ולא ,בלבד ")קטנות("

 תיכתבנה התכונות שכל ולהקפיד גרשייםב מאפיין של תכונה כל לתחום רצוי .4
 החדש המאפיין כדוגמת, המאפיין לשם זהה ערך יש אם. רגילות באותיות

hidden="hidden" כתובל אפשר <section hidden>בלבד . 

אני בטוחה שעם ,  בשלב זהגם אם לא כל החוקים הרשומים בסעיף זה ברורים לך
 .חשיבות השמירה עליהםאותם ואת כיר  תלימוד זה בההתקדמות שלך

 ? HTMLמנוסה בגרסאות קודמות של 

  ,כלומר. פר לא אסגור תגיות ריקותמהלך הלימוד בסב
<meta charset="utf-8" /> או <br /> בסדר וזה , בסוף תגית הסגירהיוצגו ללא לוכסן. 
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 1 תרגיל
 HTML5הכן מסמך , וחדים כפי שלמדתטקסטים ותווים מי,  הכולל את השלדHTML דף צור

 :2.12 תרשיםשייראה כפי שמוצג ב

 

 2.12 תרשים

 .solution_2.1.htmlקוד הפתרון נמצא ב



  תגיות המבנה החדשות : 3פרק  87

3 

 תגיות המבנה החדשות
 דפיהן למתחיל והן למי שכבר התנסה בכתיבת , HTML5 ללומד פרק זה הינו אחד החשובים

HTML הם לקחו בחשבון , ההגדרות שלהקבעו את  השפה מפתחיכאשר . בגרסאות קודמות
 אחד הצרכים .ככל שיכלו להעריך אותם, צרכים עכשוויים וחידושים טכנולוגיים עתידיים

אם אתה .  הקודדףחשבון הוא השימוש בתגיות בעלות משמעות ליצירת מבניות בשנלקח ב
 בהן היה ת שהשתמש<div> תגיות מספרדאי תסכים שבוו, בעל ניסיון בגרסאות קודמות

 HTML5-בפרק זה מרוכזות התגיות החדשות העיקריות ב, על כן. גדול וחסר כל משמעות
אחרים שיש לתת עליהם נושאים חשובים  גם והוא כולל, דףמבנה הלסייע ביצירת שמטרתן 

 .HTML5 דפיבעת כתיבת את הדעת 

 :בפרק זה נבחן את הנושאים הבאים

 תגית ה<header> 

 תגית ה<footer> 

 תגית ה<section> 

  התגית<main> 

 תגית ה<article> 

 תגית ה<nav> 

 תגית ה<aside> 

 אזורים יעודיים 

 תגיות נוספות 

  מודל התוכן שלHTML5 

 

 

 ? HTMLבגרסאות קודמות של מנוסה 

מודל התוכן  פירוט של אתמצחלק האחרון של הפרק ב. כל התגיות בפרק זה חדשות עבורך
 . שאתה מכירinline- וblockמחליף את הגדרות אשר , HTML5החדש של 
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  ליצירת מבניות HTML5-תגיות חדשות ב
 משמעותבעלת 

החשיבות תלמד על ו, שלהןשמעות מנדון ב ו מעטותתגיותכך שדרושות למד על  ת6בפרק 
 . החדשות של השפה נבחן את התגיותבפרק זה. HTML5  השפהומפתחייוצרי הקנו לכך ש

את המרכיבים דף והן יוצרות וקובעות את המבנה של ה. תגיות מבנההן אלו , שים לב
 . של בנייןדשלהמקבילה ל, לפנינו אם כן. העיקריים שלו

 ><headerתגית ה

לעתים , דף בדרך כלל את האזור העליון של ההמגדיר) כותרת עליונה( <header>התגית 
התגית יכולה להכיל כמעט כל תגית  .' וכדלוגו, באנר,  תפריט עליון אופקיתכוללהיא גם 

 בתוך נמצאשתוכן ש, מודעים לכךמנועי החיפוש . <footer>-ו <header>אחרת למעט 
ניתן . יראה זאת כך, יוצר דף הקוד, משתמששגם הוזו סיבה מספיק חשובה ,  זו חשובתגית

 .דףאחת ב <header>להגדיר יותר מתגית 

 :exercise_3.1.html לאופן השימוש בתגית תוכל לראות בקוד הדוגמ

<!DOCTYPE html> 
<html> 
 <head> 
  <title>Yonit</title> 
 </head> 
 <body> 
  <header> 
   <h1>Profile Company</h1> 
   <h2>Goals</h2> 
  </header> 
 </body> 
</html> 

 <footer>תגית ה

 , באתרי אינטרנט.דףהתחתון של המגדירה את החלק ) כותרת תחתונה( <footer>התגית 
 .פרטי יצירת קשר וזכויות יוצרים ,קישורים שונים כמו לדוגמהבדרך כלל כלולים בה 

<footer>footer links</footer> 

בשילוב , footer-בתפריט הניווט המרכזי של האפליקציה  ע רבות מופיWebבאפליקציות 
או ,  כשמתחילים לגלולת נעלמהכותרת התחתונה, בדרך כלל. 3.1כמו בתרשים , סמלים

 .וכל התוכן נגלל מאחוריה, ה במקומה קבועתלחילופין נשאר
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 <style>תגית ה: הגדרת העיצוב בראש המסמך באופן גורף

יועדת עבור  ומנמצאת בראש הדףש <head>תגית היש להגדיר בתוך  <style>את התגית 
 :exercise_4.4.html קוד - בתגית זו יש לכתוב את העיצוב באופן הבא.  כולומסמךההגדרות 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>CSS</title> 
<style> 
 a 
 { 
  color: white; 
  background-color: black; 
  margin-left: 5px; 
 } 
</style> 
</head> 
<body> 
<nav> 
 <a href="index.html">Home Page</a><br> 
 <a href="about.html">About</a><br> 
 <a href="vision.html">Vision</a><br> 
 <a href="contact.html">Contact</a> 
</nav> 
</body> 
</html> 

 . exercise_4.4.htmlבקוד שנמצאות  ההוראותכעת ננתח את 

ללא , a קישורהבתוכה כתוב שם של תגית . <head>תגית ה מוגדרת בתוך <style>תגית ה
 ?פירוש הדברמה  .<…>המשולשים סימון 

שכעת יופיעו הגדרות " מבין" הוא <style>תגית פוגש ב המסמך וסורק אתכשהדפדפן 
  .ין תגית הפתיחה לבין תגית הסגירהב, למסמך כולועיצוב 

 שרשומות לאחרהגדרות העיצוב הללו מופיעות בצורת שם התגית שעליה יחולו ההגדרות 
 סביב שם התגית וזהו ההבדל <...> ןאי,  כאמור.שם התגית בין הסוגריים המסולסלים

 .CSS- לבין הגדרת עיצוב לתגית בHTML-מהגדרת תגית ב
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פותחים המסולסלים הסוגריים הבין יש , exercise_4.4.htmlכפי שתוכל לראות בקוד 
 : זוגות של הגדרות עיצובכמהסוגרים הו

 ;color: white   ;לבן :צבע

 ;background-color: black   ;שחור :צבע רקע

 ;margin-left: 5px   ; פיקסלים5 :שמאליים-שוליים

נתונים הכוללים את ש זוג בכל שורה יכיוון שק מפסי-שורה יש נקודה כל בסוףשים לב ש
 אחרי הנקודתיים .);(פסיק -נקודהנתונים כותבים  בין כל זוג .סוג המאפיין ואת הערך שלו

 .אין גרשיים כדי לתחום את ערך המאפייןו, יש רווח

 זו מראה כיצד ארבע תגיות הדוגמ. <a> מסוגמוגדרות ארבע תגיות  <body>בתגית 
 .<a> שהוגדרו באופן גורף לכל תגיות קישורים מקבלות את הגדרות העיצוב

 יוצגו <body> שבתוך <a>תגיות ה שכל , היא4.4 תרשיםכפי שתוכל לראות ב, התוצאה
 מאומה מבלי שהיה צריך להגדיר, לליות שהוגדרו לקישוריםעל פי הגדרות העיצוב הכ

 .HTML-של התגית ב) Inline" (בשורה"

 

 4.4 תרשים

 <style>הבעיה בשיטת תגית 

בעיות יש אך ,  HTMLשלבעיה של ריבוי הגדרות עיצוב בשורות התגית את הפתרנו ,  כןאם
 . זובחירת אפשרות גם ב

,  רבותאתר גדול עם הגדרות עיצובב. דףשיש עומס קוד בתחילת ה, בעיה ראשונה היא
עומס זה פוגע . דףיכולות להיות עשרות שורות של זוגות הגדרות בתחילת מסמך ה

בסדר של הקוד בדף בגלל ריבוי , minificationווצות כשורות הקוד אינן מון שמכיו, ביעילות
מנועי החיפוש . וכן בקריאתו על ידי מנועי החיפוש העיקריים, שורות מיותרות בתחילתו

  אך בגלל כל הגדרות העיצוב,<body>תגית הקוד ומחפשים תוכן שמופיע בסורקים את 
לפגוע בקידום והדבר עלול , <body> תגיתהני לפרבות  יש שורות <head>-המופיעות ב

 .9תמצא בפרק ) minification(עוד על כיווץ .  ובביצועים שלוהאתר
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 HTML5-טפסים ב
בכל פעם שאתה משתמש בטופס , סביר להניח. HTML5-הטופס הוא נושא מרכזי וחשוב ב
בכל פעם שאתה או ,  שלךGmail  כדי להתחבר לחשבוןהשאתה מזין שם משתמש וסיסמ

 בכל פעם שאתה ,רוכש מוצר בחנות מקוונת באינטרנט וממלא לשם כך פרטים אישיים
 ולפעמים אפילו כשאתה מדרג מאמר או שירות , כלשהו באתרנרשם למועדון לקוחות

 הוא עבר HTML5- וב,הטופס מאפשר ליצור אינטראקציה בין הגולש לבין השרת. מסוים
בפרק זה נלמד כיצד תהליך זה מתבצע וכיצד לבנות ולנהל טפסים חכמים . שדרוג משמעותי

 .HTML5-ב

נלמד ונכיר את במהלך הפרק . ר את החומלמודלעליך  להקל כדי משלב תרגול רבזה פרק 
הן טופס הנציג את , לבסוף. נבנה טופס הצטרפות למועדון לקוחותחלקי הטופס השונים וגם 

 .מכשיר הניידמסך המחשב והן בב

 .form.htmlכל הקוד של פרק זה נמצא בקובץ 

 :בפרק זה תלמד

 מהו הטופס ומה מטרתו 

 טפסים ב-HTML5 

 לאן נשלחים הנתונים מתוך הטופס 

 דנת עבודהס 

 תגית הטופס 

 פקד תיבת טקסט : הפקדים הבסיסיים
 ופקד שליחת הנתונים

 פקדי טקסט נוספים 

 פקדי מספר 

 פקדי בחירה 

 מיקום סמן בתוך שדה מסוים 

 שדות חובה 

 הגדרת טקסט ברירת מחדל לשדה 

 ניהול המידע 

 השלב הבא 
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 ? מטרתויטופס ומהמהו ה
-תקשורת דומאפשר למשתמש ליצור , טייישום אינטרנבאתר אינטרנט או בשמוצג טופס 

פעולות אלו . נתוניםשל  לשינוי ולמחיקה, ההוספל, אימותהטופס נועד ל. אתרכיוונית עם ה
 . זהפרקהלימוד בכפי שתראה בהמשך , שרתאל העל ידי שליחת נתונים מתבצעות 

 .Gmail-את טופס ההתחברות למציג  7.1 תרשים

 

 7.1 תרשים

 :7.2 תרשים הרא. טופסעל ידי תבנית  מתבצע )גוגל (Google-בגם חיפוש מידע 

 

 7.2 תרשים

 נעשות , ופעולות רבות אחרותרכישת מוצרים בחנות מקוונת , הצטרפות למועדון לקוחות
 :טרנט אינ טפסיעל ידיברוב המקרים 
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JQueryו -Javascript 
 ושבונה אתרים ,טכנולוגיותמקצועי צריך להכיר ואפליקציות מעצב אתרים מקובל לומר ש

לעצב ולבנות אתר , כדי להצליח לאפיין,  בימינו.עיצובמקצועי צריך להבין ואפליקציות 
צריך להכיר הן את היכולות , ים מוצלחאפליקציה או מערכת מידע אינטרנטית, אינטרנט

האינטראקטיביות ואת , טרנדיםאו ההכיוונים , מגמותאפשרת לך הטכנולוגיה והן את השמ
 כדי Javascript מצפה ממך להיעזר בכתיבת קוד HTML5שפת . שהמעצב חולם עליהן
גרירת קבצים לתוך חלון , )Canvas (ציורים על הקנבס, צלילים, לשלוט על סרטונים

עליך ,  להבין ולבצעשתוכלאולם כדי , באים תכיר בפרקים ההאת כל אל. הדפדפן ועוד
להתנהגות , JQuery-המהווה את היסוד ל, Javascript השפהתחילה את להכיר 

  .מית ועודאאינטראקטיבית דינ

מתי  ו נראהJavascriptכיצד קוד , HTML5 במסמכי Javascript  קודבפרק זה תלמד היכן לשלב
  העוצמתיתJQuery ספריההתמשיך להכרת משם  ודוגמאותתראה . Javascript-משתמשים ב

 תתחיל מהבסיס ותתקדם לכתיבת קוד מקצועי הן זה פרק ב. וללמידת אופני השימוש בה
  .  נושאים נבחרים משיקיםה גם שלתוך התנסות ולמיד, JQuery-והן ב Javascript-ב

 :בפרק זה נבחן את הנושאים הבאים

  מהיJavascript? 

  דףJavascriptהראשון שלך  

  מודול אובייקט המסמך- DOM 

 קריאת נתונים והשמת נתונים 

 Style האובייקט  

 תחביר השפה 

  מניפולציות עלCSS 

 הדפדפןל ידי ע קודסדר קריאת  

 אובייקטים ומשתנים, פונקציות, אירועים 

 פונקציות מובנות שימושיות 

 מציאת אובייקטים על המסך 

 סימן הדולר 

 JQuery 

שיצא בהוצאת " Javascriptסדנת לימוד "וכל למצוא בספר  תJavascriptמידע נוסף על 
 .עמי-הוד
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 לקבצי mp3המיר את קבצי ניתן ל .ogg- וmp3ג תומכים בקבצים מסו הדפדפנים השונים
oggכמו , שנמצאים ברשתאמצעות כלים בכנות לעריכת מוסיקה וותאמצעות  ב

http://audio.online-convert.com/convert-to-ogg . קודexercise_10.4.html: 

<audio controls> 
 <source src="sounds/1.mp3" type="audio/mp4"> 
 <source src="sounds/1.ogv" type="audio/ogg"> 
 no support 
</audio> 

 .ידאואובייקט ושליטה על בדומה ל )אודיו(אובייקט שמע שליטה על  מאפשר Javascriptקוד 

 Canvasהתגית 

 המטר, דפדפנים תומכים, הכרת התגית
ד החידושים המשמעותיים ביותר והטכנולוגיה הנלווית לה הן אח )קנבס (Canvasהתגית 

לתכנות  Flash  מחליפה את השימוש בטכנולוגייתHTML5-רבות נטען ש. HTML5-ב
 אחת הסיבות לטענה זו ,ואמנם.  ועודגרפים ודיאגרמות אנימטיביות, אנימציות, משחקים

 . <canvas> היא השימוש בתגית

, לאיור צורות) ומכאן שמה(עבודה  מספקת משטח <canvas>…</canvas>תגית קנבס ה
 .  ועודיםקסטט, תמונות

 :ההצלחות הבולטות של הקנבס

לחיצת עכבר , כמו מעבר עכבר,  הקנבס מגיב לאירועים שהמשתמש יוזם- אינטראקטיביות
 .ועוד

אלו שתי התכונות שמאפשרות לתכנת משחקים ,  ביחד עם האינטראקטיביות- אנימטיביות
 .ישכל צורה שאתה מצייר על הקנבס אתה יכול להנפ. בקנבס במקום בפלאש

אבל כיום ,  אמנם תראה כיצד לזהות אם הדפדפן תומך בקנבס- תמיכה נרחבת בדפדפנים
 .רוב הדפדפנים תומכים בו

אני . מדהימות, מעוצבות,  קהילות מתכנתים מציגות לראווה דוגמאות מורכבות- פופולריות
ממליצה לך להתרשם מהכמות העצומה של דוגמאות מרהיבות של מתכנתים ומעצבים 

 .  http://www.chromeexperiments.com באתר

 שקיימת תמיכה נרחבת גם לדעת כדאיאבל , תממדי-דועסוק בגרפיקה במסגרת פרק זה נ
 <canvas>,תגית דפדפנים שאינם תומכים ב. וסבר בהמשךיכפי ש, תמדימ-תלתבגרפיקה 
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 ףד בתאח <canvas>תגית ניתן להגדיר יותר מ.  להםקבענפי שכמציגים טקסט מחליף 
   .ו את זולחפוף זתגיות עשויות וה

 -קנבס  ולמעשה מוצג במשטח העבודה - או נכתבמשורטט ,  שכל מה שמאוירדעתחשוב ל
אם אתה מצייר משהו בקנבס וסוגר את , כלומר.  נשמר בשום מקום על ידי הדפדפןלא

 זאת בניגוד לצורה.  שתרצה להציגו בפעם הבאהחדשאת הציור מערוך תצטרך ל, הדפדפן
תאימה להצגה קנבס מטכנולוגיית , לכן. עליו לא נרחיב בפרק זה, SVGשמוגדרת באובייקט 

. שוב ושוב להשתמש בתוכן המוצג צריך ואינה מתאימה כאשר ,פעמית של גרפיקה-חד
 on  , כתצוגה חולפת אלא נוצר על ידי הקוד,דףאינו חלק מהמוצג במשטח העבודה שהתוכן 

the fly.אך לא תישמר ,  העמוד יופעל הקוד שמצייר על הקנבס בכל פעם שתפתח את
 .מההתחלהלצייר הקוד יתחיל . הנקודה האחרונה שצוירה

 הוספת התגית למסמך
 דףאחד במשטח עבודה ניתן להגדיר יותר מ . בתחילהשקופיםמשטחי העבודה כל 
 , ופעל בואחדהגדר תחילה משטח עבודה , כמתחיל. יכולים לחפוף זה את זהמשטחים וה
 .חר כך הוסף משטח ופעל גם בו בדרך דומהוא

,  פיקסלים300רוחב :  הוא יוצג בגודל ברירת המחדל, משטח העבודהגודלתגדיר את אם לא 
 . פיקסלים150גובה 

 :canvas_10.1.html קוד - תגיתדוגמת שימוש בלהלן 
<canvas> 
 Fallback Content 
</canvas> 

,  בהתחלהcanvas עם המילה בנפרדרק ממוספרים מספרי הקודים בחלק זה של הפ, שים לב
 .<canvas> בתגית שעוסקלצורך ההפרדה בין ההסבר על סרטונים ואודיו לבין החלק 

אם הדפדפן . כפי שתלמד בהמשך, ומציג את מה שכתוב בקוד, הדפדפן קורא את התגית
פתיחה לבין הטקסט הכתוב בין תגית הבו יוצג , קנבסמגרסאות קודמות ואינו תומך בתגית 

 .Fallback Contentיהיה כתוב  canvas_10.1.html  הקודמתבדוגמה. תגית הסגירה

. CSS- בנוסיף מעט הגדרות עיצוב, לכן. לבן וריקנשאר דף דבר וה מציגה אינהזו תגית 
כותבים תחילה את ,  הגדרות עיצוב שמתייחסות לתגית באופן כלליCSS-כשיש ב, להזכירך

 :ת הגדרות העיצוב שמשויכות אליהשם התגית ולאחריה א
canvas 
{ 
 border: solid black 1px; 
}    
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12 
  ורספונסיביותמובייל

א הצורך בתמיכה נרחבת וה, אחד האתגרים בעיצוב ובפיתוח אתרים ומערכות אינטרנטיות
, שונים מסך וגדלי רזולוציות למכשירים שונים יש.  של מכשירים שוניםבסוגים ובגדלים

לי בכל כאשר עומדים לבנות אתר אינטרנט שייראה אופטימעובדה היוצרת אתגר לא פשוט 
,  ולחילופיןענקיים מסכיםקיימים  .תאּוְרליות ונִפונקציונ, התנהגות,  מבחינת תוכןירמכש

לכל , מכשיר לכל בנפרד  ולתכנתעצבל, תכנןל לא יעילוגם  הגיוני אין זה. קטנים מסכים
כפי ,  לעשות זאת פעם אחת עבור מכשירים רביםמספר פתרונותיש  .מסךלכל ו רזולוציה

 -תכיר את שיטת הבפרק זה  .רספונסיביותהוא בשיטת ן המקובל תרוהפ. נסקור בפרק זהש
breakpoints )של ) נקודות עצירהMedia Queriesהרספונסיבי הראשוןדףתבנה את הגם  ו  

 .שלך

 אשר מאפשר לתכנים שונים להתאים את עצמם CSS3 הוא מודול Media Queries :הערה
עומת מסך של ל סלולריך של טלפון כמו למשל מס, למכשירים שבהם מאפייני מסך שונים

זוהי אבן יסוד . 2012 ביוני W3Cשיטה זו הפכה לתקן מומלץ של . טאבלט או מחשב
 עיצוב - RWD) Responsive Web Design - עיצוב אתרים רספונסיביבטכנולוגיה של 

 ).אתרים מגיב

 :בפרק זה נבחן את הנושאים הבאים

 אשליית רוחב 

 אתר רספונסיבי 

 Viewport 

 Media queries 

 

 

  למוביילאתר תואם  

 שיקולים טכניים ומגבלות 

 צפיפות 

 JQuery Mobile 
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 אשליית הרוחב
אתרים רבים , מכיוון שכך. לא פשוט לתמוך ברחבים וברזולוציות שונות של מסכים

.  ממורכז בדפדפןרוחב קבוע שהוא,  פיקסלים1000  שלהתאמת המסך לרוחבמסתפקים ב
, header(של הדף העליונה והתחתונה ת ו והכותרכלשהיתבנית בע או בבצהשוליים נצבעים 

footer (להוסיף ניתן בצדדים הפנויים מתוכן הדף .  המסך הזמין לצופה בדפדפןברוחב כל
 רואיםמסך צר ב, כתוצאה. פרסומות ומידע אחר, קישורים לרשתות חברתיות, אנרים שוניםב

מסך רחב ב, לעומתו.  פיקסלים1000-לות הגבובנמצא באזור התוכן שנמצא רק את מה ש
" הארץ"באתר של , לדוגמה. בשולייםכל המידע שנמצא  גם את רואיםבעל רזולוציה גבוהה 

פתרון זה יוצר תעתוע של . דףבשוליים את המשך החלק העליון של הרואים ) 12.1תרשים (
 יף לאתר רספונסיביאך אינו תחל, זהו פתרון נוח וקל ליישום. רוחב המלא של המסךהניצול 
בהם  ואינו משנה , פיקסלים1000-מסכים שצרים מבאינו פותר את הנראות כיוון שמ, אמיתי

 . בהתאם ואת ההתנהגותאת התוכן

 

 12.1תרשים 
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 אתר נפרד מותאם למובייל
לצורך יצירת אשליית , בה עושים שינויים מינוריים באתר הקיים, להבדיל מהשיטה הקודמת

 .במיוחד עבור המסך הצר, נוכחית בונים אתר אינטרנט שלם בנפרדבשיטה ה, הרוחב

אמצעות בשהגלישה נעשית הקוד מזהה אוטומטית , ם למכשירים ניידיםמותאמישאתרים ב
כך . יכול להיות בדומיין שונהגם  שאתר תואםאל ומפנה אותו , )מובייל(מכשיר נייד 

יכול לחלוק את זה אתר נפרד . m.gap.com:  הואwww.gap.com האתר התואם של ,לדוגמה
בעל הוא  האתר התואם ,מבחינת נראות .עם האתר הראשיובסיס הנתונים אותו התוכן 

, עם זאת.  ועוד עיצובסגנון, לוגו, צבעיםוביניהם , הראשיאתר אלה של ה ל דומיםמאפיינים
 לעיצוב ולחוויית משתמש יםמקובלה כללים בהתאם לנייד מותאם לגלישה בהאתר הזה

 . מסך הצרב

בשתי תצוגות  WIREDואת אתר " הארץ"ת אתר עיתון ים א מציג12.3- ו12.2תרשימים 
 .מתאימה למסך הרחב וגרסה שמתאימה למכשיר מוביילגרסה ש: שונות למרות שהתוכן זהה

 למובייל את המשתמש אם הוא מעוניין לעבור לאתר המותאםיש אתרים שנוהגים לשאול 
,  זודרך פעולה. להישאר באתר הרגילשברצונו או , לצורך זה nativeאפליקציה ולהשתמש ב

מכשיר המעבר לגרסת הלנתח מה היתרונות של , בה הגולש צריך להבין מה שואלים אותוש
.  רוב הגולשיםעבורמייגעת ומטרידה ,  הינה לא ברורה- או עבודה בגרסת המחשב הנייד

הגולש ו, עצמו אוטומטיתאת תאים מ אשר אתר הרספונסיבינבנה ה, כדי להימנע מטורח זה
באופן אוטומטי צופה משתמש ה. אינו מודע לבעיית השוני בין המכשירים שהוא פועל בהם

 המסך של המכשיר שהוא פועל בו בהתאם לרוחב, הטובה ביותר עבורותכני האתר בדרך ב
  .באותו זמן


