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 הקדמה
זה   ידי  ספר  על  ניסיון  ד"ר  נכתב  בעלת  יונית,  שנים  רושו  בב רב  מערכות הוראה  תכנות 

בטכנולוגי אינטרנט  ואתרי  וב ב   HTML5  תיאינטרנטיות  תוכנה  להנדסת  מסלול מחלקה 
בשנקר אינטראקטיבי  תל  לעיצוב  של  באקדמית  מידע  מערכות  לניהול  במחלקה  כן  כמו   ,

ובמכון   יפו  חולוןאביב  ראש  .  הטכנולוגי  כיום  משמשת  תוכנה יונית  להנדסת  המחלקה 
התמחות   את  שריכזה  שנים  אחרי  שיטת  .  Webהנדסת  בשנקר,  פי  על  הסטודנטים  הצלחת 

  הספר הזה.  כתיבת להחומר ו לריכוזליוזמה   מהתרלימוד מוגדרת היטב ועקבית,  

ברורים,  ליכים מוגדרים ועל תה  ,עד כמה שניתן   ,להקפיד  מנסה יוניתבמהלך הלימוד בספר  
איכותי וקוד  יעילה  ו עבודה  הקוד.  של  חשיבות  האת  גם  להדגיש  ,  בכך יעילות  די  לא  הרי 

או  האתרש ל  -   "עובד"  פועל  צריך  ב הוא  יעיל  שרת  מקצועי,  משמעות.ולהיות  אופן    בעל 
מצייד   ולבניי   אותך הספר  לתכנון  האינטרנט,  רשת  להבנת  ומעשיים  תיאורטיים  שלבכלים    ה 

אינטרנט   אינטרנטיות  אתרי  מידע  ו CSSמשולבת  ,  HTML5בשפה  ומערכות  שפות  ,  עם  ביחד 
כ  עצמאית   JQuery- ו   JavaScript- נלוות  בשלב  לעבודה  החל  להגשת  ,  ועד  הצרכים  הגדרת 

  , במהלך הלימוד של הטקסט והדוגמאות ה  הטכנולוגי בין את  ת כיר וגם  אתה ת המוצר הסופי.  
  .  תרגילים פתרון  תוך כדי התנסות ב   - ולא פחות חשוב  

סיום   בעם  ה  הרביעיתמהדורה  הלימוד  אתרתוכל  ספר  של  מידע אינטרנט  ילבנות  מערכת   ,
(רספונסיביים  יישומים  ו  Webמבוססת   ניידים  תוך HTML5בשפת    )מובייללמכשירים   ,

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

  .2021תכני הספר וקטעי הקוד עודכנו לשנת 

HTML5  בוד בצורה לעיש  קודמות, יותר סלחנית בנושא קידוד, אבל עדיין    מגרסאות, בשונה
", , מדריך מעשי לפיתוח תוכנהCode Completeאחידה. עוד על כך תוכל למצוא בספר " 

    עמי.-שיצא בהוצאת הוד

  מבנה הספר
תרגילים   תמצא  הספר  ללאורך  שונות.  לכל    שים  .פתרונות  ישהתרגילים  כל  ברמות  לב, 

כדי   הפתרון,  ואופני  הדרכים  בבחירות  גיוון  יש  בפתרונות  שונות.  פתרון  דרכי  יש  תרגיל 
לספק לך דוגמאות מגוונות, אולם זכור שיש פתרונות נוספים שיכולים להיות טובים גם הם.  

הפרק העוסק בטפסים    בפתרונות יש הקפדה על מינימליזם בקוד, ועל קוד יעיל ואפקטיבי.
הספר   את הטופס שבונים ביחד.  מרחיבים ת עבודה, בה בכל שלב של הלמידה  סדנכ  משמש

מכסים את כל הנושאים הרלוונטיים להעלאת    7עד    1מחולק לשני חלקים עיקריים: פרקים  
פרקים   לאוויר.  מקצועי  את    8אתר  לשדרג  לך  שיאפשרו  מורכבים  בנושאים  עוסקים  ואילך 
 ינטראקטיבי. ארספונסיבי ול הידע שלך ולהפוך את האתר ל
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  קהל היעד 
בין אם אתה שואף לדעת לבנות אתר והנך ללא ניסיון או ידע בתחום, ובין אם אתה מנוסה  

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

קוד הספר מסיים ברמה מאוד גבוהה של  ם למי שעבד בגרסאות קודמות.טיפי במהלך הספרו
  ובניית אתר רספונסיבי.  אינטראקטיבי

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

  www.hod-ami.co.ilהוצאת הוד עמי: 

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

    עם צבע.

  הורד למחשב שלך ו " להורדת הקבצים. לחץ עליו קוד מקור מצא את הספר באתר ואת הלינק " 
 ו: ז ה י אנחנו ממליצים לפתוח את הקובץ לתיקי   . cd.zip-59471ת  א 

C:\HodAmiBooks\59471\ 
    בספר נתייחס לתיקיית ברירת המחדל הזו.  .תיקייה אחרשם כל ל כמובן לפתוחתוכל 

  יונית רושוד"ר על 
מאוניברסיטת   המידע  במדעי  ודוקטורט  עסקים  במנהל  שני  תואר  בעלת  תוכנה,  מהנדסת 

פוסט במסגרת  חוקרת  כיום  גוריון -חיפה.  בן  באוניברסיטת  להנדסה  בפקולטה  דוקטורט 
מעל   של  מעשי  ניסיון  בעלת  רושו  ד"ר  והרשתות.  המידע  אתרים    20בתחומי  בבניית  שנים 

בארץ.  ווביות  ומערכות הייטק  בשנקר, לאחר  לחברות  תוכנה  המחלקה להנדסת   יונית ראש 
, לאפיון  Web, לתכנות  HTML5-, ומרצה לווב  הייתה ראש התמחות הנדסת  ןשנים בה   מספר

בשנקר.  תוכנה  להנדסת  במחלקה  האינטרנט  מארג  ולשירותי  ענן  למחשוב  תוכנה  מערכות 
תכנות   לימדה  השנים  תל    Webבמהלך  של  באקדמית  מידע  למערכות  בחוג  יפו,  גם  אביב 

ובמחלקה לתקשורת חזותית ב'שנקר'. ד"ר רושו כתבה את מדורי טרנדי באתר    HITבמכללת  
ייסדה, -' ו10'נענע ברשת.  בעיצוב ובטכנולוגיה  מגמות  'הארץ', על  'ניצוצות ברשת' באתר 

  . ווב', חברה לבניית אתרים ואפליקציות ווב-ניהלה ומכרה את 'דיינמיק

  תנסות ולחקור מתוך מטרה להגיע לרמה בינלאומית מקצועית. אני מעודדת אותך לקרוא, לה
  יונית.
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1  

 מבוא ומושגים באינטרנט
החדישה  בטכנולוגיה  הכתוב  אתר  אלא  אתר,  סתם  ולא  אתר!  לבנות  ללמוד  החלטת  ובכן, 

, אלא  HTML5. ולא סתם  HTML5  -והמדוברת ביותר בעולם בתחום בניית אתרי אינטרנט  
HTML5  ,כן ומקצועי.  משמעות  בעל  מינימליסטי,  אתר   יעיל,  לבנות  היא  שלך  השאיפה 
הכל,    !מקצועיאתר    !חדשני לא  עוד  שוזה  מידע   HTML5עם  מכיוון  מערכת  לבנות  תוכל 

  ואפילו משחקים, כפי שתקרא בהמשך.   Web  יתאינטרנטית, אפליקצי

זה   מההתחלה.  ת בספר  לגמרי  טכניים,  תתחיל  מושגים  האתרים תלמד  בניית  שפת  את  כיר 
למקצוען בגרסאות  ותהפוך  אתרים  בנית  וכבר  האתרים  בניית  מעולם  מגיע  אתה  אם  גם   .

של   של  HTMLקודמות  בלימוד  שתתקדם  ככל  לך.  יתאים  זה  ספר   ,HTML5    לראות תוכל 
העבודה,  בצורת  גם  אתמקד  שלפניך  בספר  חדשות.  ולהגדרות  חדשות  לתגיות  התייחסות 

ובאינטראקטיביות. ביצועים  בשיפור  הקוד,  פעם    ביעילות  של   יוצגומדי  דוגמאות  בפניך 
  . הלהעשראתרים אינטראקטיביים מעניינים מהעולם, להתרשמות ו

למעצבים   שמתאימה  עכשווית,  מתקדמת  ברמה  ומסיים  בסיסית  מרמה  מתחיל  זה  ספר 
למתכנתים  מידע    , אינטראקטיביים,  מערכות  בניית  למנהלי  בתחום  שמתעניין  מי  ולכל 

. בעצם, זו רק ההתחלה, אז הבה נצא  ומערכות מידע אינטרנטיות  , אפליקציות ווביותאתרים
  לדרך!

- - -  -  -  

  : , כדי ליצור את התשתית להבנה הבאים  המושגיםבפרק זה נבחן את 

  כתובות מחשב באינטרנט 

 לקוח -טכנולוגיית שרת 

 הדפדפן 

  פרוטוקולHTTP  

  פרוטוקולFTP 

  אחסון האתר 

  דומיין ותת דומיין 

 HTML  
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 כתובות של מחשבים ברשת האינטרנט
קבצים   למעשה  הינם  האינטרנט  אתרי  מההתחלה.  של  נתחיל  האחסון  במתקני  המאוחסנים 

כתובת  אשר    מחשבים בעל  הינו  לאינטרנט,  המחובר  מחשב  האינטרנט.  לרשת  מקושרים 
למחשב   כך  לו,  שייחודית  מספרית  זהות  תעודת  יש  שלאדם  כמו  לו.  רק  הייחודית  מספרית 
יש שם מספרי אשר שמור עבורו בלבד, ואשר ניתן לפנות אליו כדי להעביר אליו נתונים או  

  לופין, לקבל ממנו נתונים. ילח

האינטרנט  ה ברשת  המחשב  של  המספרי  מורכב )IP  )IP Addressכתובת  קרוי  שם  והוא   ,
של   IPמארבעה מספרים בני שלוש ספרות לכל היותר, שמופרדים בנקודות. דוגמה לכתובת  

  .31.154.252.145מחשב יכולה להיות 

נעשה מהבית, מהמשרד או מבית    הדברבכל פעם שמחשב מתחבר לרשת האינטרנט, בין אם  
  קבועה.  IPלרכוש מספק האינטרנט כתובת   ניתן זמנית. IPכתובת הקפה, הוא מקבל 

יש  למחשב  גם  כך  שלהם,  הזהות  תעודת  במספר  ולא  בשמם  לאנשים  קוראים  שאנו  כפי 
שלו המספרית  לכתובת  בנוסף  מילולית,  המילולית  ה.  כתובת  בשםכתובת    דומיין   קרויה 

)Domain (  .מהכתובת המספרית לכתובת המילולית נקרא  מנגנון התרגום  DNS  )Domain 
Name System(  שרתי פזורים  העולם  ברחבי   .DNS  של טבלאות  המחזיקים  שמות    רבים, 

  מקבילות.  IPדומיין מוצלבים עם כתובות 

 טכנולוגיית שרת לקוח
הנפוצ ההתקשרות  היא  צורת  מחשבים  בין  ביותר  שרתה  של לקוח- טכנולוגיית  המחשב   .

הוא   באתר  אתר client(   לקוחהגולש  את  המהווים  הקבצים  נמצאים  שעליו  המחשב   .(
  ). server( שרתהאינטרנט הוא  

לשרת,  נשלחים  הנתונים  הדפדפן.  של  הכתובת  בשורת  אינטרנט  כתובת  מקליד  הגולש 
. בין אם הקוד כתוב בטכנולוגיית צד "HTMLדף  "לדפדפן    ובכל מקרה מחזיר  ,שמעבד אותם 

תמיד יישלח לדפדפן   -, או כל טכנולוגיה אחרת  php  או  aspכמו    ),dot.net(   נט-שרת דוט
  נתח. יודע לקרוא ולהדפדפן ש, HTMLדף 

 הדפדפן 
ובת של  אתרי האינטרנט. כשאתה מקליד כת  הדפים שלתוכנת הדפדפן היא זו המציגה את  

  אתר בשורת הכתובת של הדפדפן, הוא שולח בקשה לשרת. 
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7  

  HTML5-טפסים ב 
ב  וחשוב  מרכזי  נושא  הוא  להניח,  HTML5-הטופס  סביר  בטופס  .  משתמש  פעם  שאתה  בכל 
וסיסמ משתמש  שם  מזין  לחשבון  השאתה  להתחבר  שאתה  או  שלך,    Gmail  כדי  פעם  בכל 

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

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

  . HTML5-ב

נלמד ונכיר את את החומר. במהלך הפרק    למודלעליך  להקל    כדי  ב תרגול רבמשלזה  פרק  
הן  טופס  ה . לבסוף, נציג את  נבנה טופס הצטרפות למועדון לקוחותחלקי הטופס השונים וגם  

  .מכשיר הניידמסך המחשב והן בב

מתקדמים,   בנושאים  נעסוק  זה  פרק  לאחר  אתר.  הקמת  לצורך  הנדרש  האחרון  הפרק  זהו 
  על הידע שרכשת בשבעת הפרקים הראשונים של הספר.  המתבססים

  .form.htmlכל הקוד של פרק זה נמצא בקובץ 

  בפרק זה תלמד:

  מהו הטופס ומה מטרתו 
 טפסים ב -HTML5 
  לאן נשלחים הנתונים מתוך הטופס 
  סדנת עבודה 
  תגית הטופס 
   טקסט תיבת  פקד  הבסיסיים:  הפקדים 

 ופקד שליחת הנתונים 
  נוספים פקדי טקסט  

 פקדי מספר 
  פקדי בחירה 
  מיקום סמן בתוך שדה מסוים 
  שדות חובה 
 הגדרת טקסט ברירת מחדל לשדה 
  ניהול המידע 
  השלב הבא  
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  מטרתו?   י טופס ומה מהו ה 
בשמוצג  טופס   או  אינטרנט  אינטרנטיבאתר  ליצור  יישום  למשתמש  מאפשר  דו,  - תקשורת 

. פעולות אלו נתוניםשל    לשינוי ולמחיקהה,  הוספאימות, להטופס נועד לאתר.  כיוונית עם ה 
  . זה  פרקהלימוד ב, כפי שתראה בהמשך שרתאל העל ידי שליחת נתונים מתבצעות  

  . Gmail- את טופס ההתחברות למציג  7.1 תרשים

  

  7.1 תרשים

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

  

  7.2 תרשים

מקוונת   בחנות  מוצרים  רכישת  לקוחות,  למועדון  נעשות הצטרפות  אחרות,  רבות    ופעולות 
  טרנט: אינ  טפסי על ידיברוב המקרים  
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  ין המאפיautocomplete  :<form autocomplete> 
שומר הדפדפן  אזי    ,)on. אם הוא דולק (offאו    onזה יכול לקבל שני ערכים:    מאפיין

הבזיכרון   עבור  לו  המוזנים  הערכים  הבאה  את  ובפעם  למשתמש  שדות  יציע  הוא 
  . onברירת מחדל היא  . הם להשתמש ב

  המאפייןnovalidate  :<form novalidate>  

בטופס  נתונים  ה,  מוגדר  המאפייןאם   אימותהמוזנים  עוברים  אם  ) validation(  אינם   .
הנתונים   קיים,  אינו  העברתם  המאפיין  בעת  לב.  לשרתיאומתו  העיקרית  יטול  הסיבה 

בהמשך,    םולהמשיך לעדכן אות  נתונים אימות הנתונים היא לאפשר לגולשים לשמור  
  הביניים של השמירה. בשלבי אימות  ללא

של סגירה  ה פתיחה וה ת  ו תגי) הריק שהכנת את  bodyבתוך גוף המסמך (הוסף    :2-7  תרגול
  . עם המאפיינים הרלוונטייםטופס  ה

<form action="" method="get" autocomplete novalidate></form> 

  . יישלחו אל הדף הנוכחי שים לב שבמאפיין הראשון הערך ריק (""), ופירוש הדבר שהנתונים  

 מבנה הטופס 
. רוב הפקדים הינם  עודו   פעולה, שדות  בחירהשדות  טקסט,  שהם שדות    פקדיםהטופס מכיל  

  .וערך שםלכל פקד יש יד. י, כפי שתראה מ<input>תגיות  

גיל בחירת  תאריך לידה,  הזנת  שם משתמש,  הזנת  כדי לציין ליד כל פקד מה תפקידו, כגון:  
  . <label>נהוג להשתמש בתגית   ,כד'ו

  <label>התגית  

לדוגמה: "הזן כמו  (  או הוראה למשתמש  הפקד,מטרת    מכילה את התיאור של  <label>תגית  
    עצמו. הפקד אתוהן , )שם פרטי"

בטופס   אזור  לתחום  כל  פסקהיש  תגית  על בתוך  לשלוט  שנוכל  וכדי  הטוב  הסדר  למען   ,
  .CSS-ורי הטופס בעזרת הגדרות העיצוב ב זא

לראות  ת  הלימודבהמשך   הוכל  בות  אדוגמ שכל  הטופסכלולות  תגית  התגית תוך  לפניך   .
<label>  שנמצאת בתגית פסקה<p>   שבתגית הטופס<form> :  

<form action="" method="get" autocomplete novalidate> 
<p><label> 
 פה תהיה תגית הפקד 
</label></p> 
</form> 
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  הפקדים 
או  יכולים להיות תיבת טקסט בת שורה אחת, שדות בחירה,  שונים ש  פקדים  מכיל כל טופס  

אחרים בהמשך.  אלמנטים  שתראה  בתגית  הקלט    פקדירוב    כפי  שימוש  ידי  על  מיושמים 
<input>    משתנה, מתוך רשימת ערכים מוגדרים מראש של ומוגדרים על ידי שימוש בערך

html,  מאפיין עבור הtype .  

  . משויך לוש ערךו שם  יש למעשה שני מרכיבים: פקדכל ל

 מוגדר על ידי המאפיין של הפקד  השםname .  

 המאפיין   בתוך מוגדרל הפקד ש הערךvalue.  

  ניתן להגדיר לפקדים את המאפיינים הבאים:

  .yyyוהערך הוא  xxx  הוא המאפיין סוגכאשר  ,<"input xxx="yyy>התבנית היא:  

 tabindex  -    מפקד לפקד כשלוחצים על המקש    )סמן(ה  מיקודהעברת הסדר  קביעת
 .במקלדת)  Tab( טאב 

 title  -    הגדרתtooltip  (תיאור פקד)    כמוalt   בתגית<img>  במעבר עכבר מעל הפקד .
 . titleערך של המאפיין ככתוב ששלו,  תיאוריוצג ה

 maxlength  - טקסט. השאפשר להקליד בתוך פקד תיבת   מספר התווים 

 size  -    יכול שהגולש  התווים  ראשוני  פקדב  לראותמספר  אינה  במבט  זו  לב,  שים   .
בו , אפשר יהיה להקליד  6בגודל  וחב. לדוגמה, אם תגדיר שפקד סיסמה הוא  הגדרת ר

 התווים הראשונים שהקלדת.  6תווים, אך יראו רק את   20גם 

 pattern  -  ב חדש  אשרHTML5- מאפיין  להגדיר    ,  המבנה  מאפשר  מוזן שערך  עבור 
הפקד. לדוגמ  בשדה  אותיות  האם  יזין  והגולש  בלבד,  מספרים  של  תבנית    מוגדרת 
 . titleשמוגדר במאפיין בנוסח הודעת שגיאה לגולש ג , תוצטופסוישלח את ה

  .6-ל  0בין שערכה ואחריה ספרה   c-ל aבקוד הבא מוגדרת תבנית של אות בין  

<p><label> Coupon number: 
 <input pattern="[a-c][0-6]" name="coupon" 

title="A coupon number must be a digit between 0 to 
6 followed by a lower case letter.">   
 </label></p> 
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  : , כמו בהגדרה של כל פקדההגדרה כוללת שני אלמנטים

 הפקד:    שםname  .  בתגית כפי   אתמציין  ו  <select>מוגדר  הנגללת  הרשימה   שם 
 שנשלח לשרת.

 הפקד:    ערךvalue  ערך תגית  .  לכל    האפשרות   אתמציין  אשר    <option>מוגדר 
  .מתוך האפשרויות הנגללותהגולש  ה על ידיבחרנש

המאפיין   אות   selectedהגדרת  תציג  האפשרויות  מחדל.  ה לאחת  זובדוגמ  כברירת  תוצג    ה 
  האפשרות השנייה. 

גלוי    sizeהמאפיין   באופן  מוצגות  תהינה  אפשרויות  כמה  להגדיר  לפני   עודמאפשר 
שמאפשר   multipleניתן גם להיעזר במאפיין  שלוחצים על הרשימה לפתוח אותה. במצב זה,  

  לבחור יותר מאשר שורה אחת. 

שלך  הוסף    :9-7  תרגול הנרשם בטופס  של  הילדים  מספר  לבחירת  נגללת  רשימה  פקד 
הלקוחות בשם  למועדון  פרמטר  לקבל  מצפה  השרת   .children.    וצפה הטופס  את  שלח 

  שונות. בתוצאה. בדוק מה התוצאה כאשר מסמנים אפשרויות 

  file upload  -   פקד להעלאת קובץ 
לשרת.   כלשהואפשרות להעלאת תמונה או קובץ    יש גםממוחשבים  טפסי רישום  שב  מקובל

תמלדוגמה,   להעלות  רוצה  כשאתה  מוצג  קובץ  להעלאת  שלך,  פקד  הפייסבוק  לחשבון  ונה 
להעלות   ב  Word  קובץאו  עבודה  להגיש  האתר  כדי  או  הספר  ים  ובטפס,  אוניברסיטהבית 

כשמוגדר  ,  <input>תגית  , ולשם כך משתמשים בפשוטהינו  העלאת קובץ  הפקד ל  חרים.א
  : type" למאפיין file" ערךה בה 

<p><label>Upload your image:  
<input type="file" name="face"></label></p> 

  שני אלמנטים:  כרגיל ההגדרה כוללת 

 הפקד:   שםname יישלח לשרת.. מציין את שם הפקד אשר 
 הפקד:    ערךvalue  השרת ידי  על  נקבע  הערך  זה.  ערך  לערוך  יכול  אינו  הגולש   .

  בהתאם לנתיב לקובץ שהגולש בחר בו. 

הפקד מאפשר לבחור קובץ. אולם, פעולת העלאתו לשרת מתבצעת על ידי קוד שנכתב בצד 
  השרת ואינו נסקר בספר זה. 

  
  7.28תרשים 
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קובץ לאתר אליו אתה רוצה להעלות את הקובץ, כפי שוודאי יש לציין, שכיום מקובל לגרור  
  .11אותו תכיר בפרק  File API -. אפשרות זו מיושמת על ידי שימוש בGmail  -אתה מכיר מ

  והטופס בכללותו פקדים  ה עיצוב  

  מעוצב עם תמונה )  submit(   " שלח " פקד  
  : בתמונת רקעולהשתמש לשליחת תוכן הטופס   submitלעצב את הפקד  תוכל

<input type="image" src="images/send.jpg"> 

  תמונהה אל  את הנתיב    srcלהגדיר במאפיין    עליך,  לחצןבמקום להגדיר מה יהיה כתוב על ה
  . הרצויה

  

    <legend>  - ו    <fieldset>התגיות  

רצוי כל חלק  לאיגוד  או  ,  radioאו פקדי    checkbookפקדי    תקבוצ  לאיגוד שלזו טובה  תגית  
  הבה נראה כיצד כותבים את הקוד למטרה זו..  של הטופס

תגית   הגדר  האזור שתבחר  מסביב  <fieldset>סביב  עדינה  שרוצים    שתוצג כמסגרת  האזור 
  .שנבחר האזור, עבור כותרתשם, או ציין לכדי  <legend>תגית   בתוכה. הגדר לאגד

בחירת    נציג,  הלדוגמ אזור  יותר  התחביביםאת  בתוך   באופן  בידולו  ידי  על  ומקצועי  ברור 
  : מסגרת

<p><fieldset> 
 <legend>Hobbies: </legend> 
 <label>Reading books: <input type="checkbox"  
  name="hobbies" value="Reading Books"></label><br> 
 <label>Play with my children:<input type="checkbox"  
  name="hobbies" value="Children"></label><br> 
 <label>Sleeping:<input type="checkbox" name="hobbies"  
  value="Sleeping"></label> 
 </fieldset> 
</p>  

  מציג את התוצאה בדפדפן.  7.29 תרשים
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  7.29 תרשים

  <details>התגית  

בזו  תגית   לו  HTML5- חדשה  מידנועדה  לגולש  המידע    אפשרע.  ספק  את  גלוי להציג 
  בהתאם לבחירה.  ו סגור,("פתוח") א

התגית    7.30  תרשים את  נראית  בדפדפן  מציג  שהיא  "סגורה"כפי  לה ו  כשהיא  מוגדר 
  עכבר מעליה: ה מעבר גורם להצגת התיאור בעת אשר   titleהמאפיין 

  

  7.30 תרשים

  :7.31 תרשיםהתוכן כפי שתראה בפתח אזור הטקסט המורחב ויוצג יבלחיצה על הכותרת י

  

  7.31 תרשים

  :לביצוע המשימה ניתן להלןהקוד 
<details open title="click to open"> 
 <h4>Latest News</h4> 
 <p>some text goes here..</p> 
</details> 

  , לפי רצונך.CSS-ב גם תוכל לעצב זאת
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8  

  CSS3נושאים מתקדמים 
הלימוד,   של  זה  מוכן  בשלב  כבר  באתה  לבנות  לככב  למדת  ברשת.  האמיתי    דפי עולם 

HTML5  ה את  לעצב  למדת  ויעיל.  מקצועי  הרלוונטיות.  ו  דפיםבאופן  העיצוב  הגדרות  את 
לאפשרויות  לפניך   עיצוברבות  את.  CSS- ב  הגדרות  יותר  תכיר  זה  ו   CSSבפרק  את  בכלל 
CSS3 גופנים. שימוש בסוגי ידיעותיך על את ותרחיב  ,בפרט  

  בפרק זה נבחן את הנושאים הבאים: 

 טכניקות מתקדמות ב-CSS 

 CSS3 
  גופנים הטמעת 

  חזרה ודגשים   , תמונות רקע 
כידוע, לתמונות יש משקל (נפח) ובעת טעינת .  4פרק  למדת בלאתר  פשוטה  הוספת רקע  על  

ככל   אינטרנט  יהיו  עמוד  טעינתו  וזמן  משקלו  כך  רקע),  או  (תוכן  תמונות  יותר  בו  שיהיו 
יעל על ידי הפחתת השימוש בתמונות רקע, כאשר זה אפשרי. יארוכים יותר. לכן, מומלץ ל

אפקט של לואת הפחתת השימוש בתמונת רקע  הרקע  ת  ת הגדרת תמונשתוכל לייעל אכדי  
   :רגילה רקע  תניזכר בהגדרת תמונהבה מעברי צבע,  

body  
{ 
    background:url(some_pattern.jpg); 
} 

השטח שמוגדר עבור   ולגובה  לאורך, הדפדפנים משכפלים את תמונת הרקע  כברירת מחדל
  .  ההתגית שתמונת הרקע מוגדרת כרקע של



224 HTML5    '4מהד 

  הגדרת תמונת רקע עבור מעברי צבע 

בה ניתן להבחין במעברי  ש ,  8.1  תרשים את  ראה  ?  דף תמונת רקע לכל רוחב ה מה פירוש הדבר  
  : הדף לכל רוחב    , כהה למעלה ועד בהיר למטה ראש התמונה ועד תחתיתה, מצבע  מ צבע  

  

  8.1 תרשים

  שתי אפשרויות להגדיר את מעברי הצבע.  יש

) , שינוי צבע הדרגתיgradient(  גרדיאנט  ליצור, כאשר היה צורך  CSSבגרסאות קודמות של  
כמו לחתוךהיית    ,8.2  תרשיםב  אופקי,  ברוחב    צריך  ו   1תמונה  הגדרת   כתובלפיקסל  את 

  : העיצוב הבאה 

background: #999999 url(some_pattern.jpg) repeat-x; 

  הבא: אוסף ההגדרות קיצור של למעשה הינה  זו שורה 

background-color: #999999; 
background-image: url(some_pattern.jpg); 
background-repeat: repeat-x; 
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 8.2 תרשים
 : ת ההגדרה הבאהשורתיצור על ידי  8.3 תרשיםב  הגרדיאנטאת 

background-repeat: repeat-y; 

 
 8.3 תרשים

הגדרת ללא שימוש בתמונות רקע.  ,  CSS3הגדרות העיצוב של  מבוססת על   האחרונההשיטה 
 . , כפי שתלמד בהמשךתוהקודמ ותשיטאשר בשונה מ CSS3-מעברי צבע ב 

 מיקום תמונת רקע 

, על ידי הגדרת תמונת רקע  <ul>מעוצב לרשימות    )bulletתבליט (  הגדירלשברצונך  נניח  
תמונת רקע קטנה שלא חוזרת על עצמה, צמודה   להגדירניתן    שברשימה.   <li>לכל תגית  

נכתוב את ההגדרות   ך. כרוחב הדף   אופקי באמצעבאופן  וממוקמת    לימין (ברשימה בעברית)
 : CSS-ב

ul { 
list-style-type: none; 
} 
li { 
padding-right: 20px; 
background: url(images/bullet.jpg) no-repeat right center; 
direction: rtl; 
} 
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  ): exercise_8.1.html(קוד  HTML5התגיות במסמך כך נכתוב את 
<ul> 
 <li>תפוזים</li> 
 <li>בננות</li> 
</ul> 

  

  8.4 תרשים
  : exercise_8.1.htmlקוד הסבר ללהלן 

  : השוליים הפנימיים יוצרים את ההזחה של הטקסט. 7שורה 

  : תמונת הרקע  שלמיקום את המציינות  ההגדרה בסוף  שתי המילים השמורות: 8שורה 

right - .מיקום אופקי     

center -   .מיקום אנכי  

ל  -  direction: rtl:  9שורה   גורמת  זו  הגדרה  שלמדנו,  שככפי  מימין  יהיה  טקסט  היוון  כך 
  ). ltr. כיוון שמאל לימין נרשם rtl( לשמאל

 במילים שמורות. ולא   ,או באחוזים פיקסלים למשל,ניתן להשתמש ביחידות 

  מיקום על פי פיקסלים 

נעשית   הפיקסלים  המדידת  של  העליונה  השמאלית  כך האובייקטאו    תגיתמהנקודה   . , 
  היה אופקי ואנכי, הנקודה השמאלית העליונה של התמונה ת בכיוון  פיקסלים    15במיקום של  

האובייקט.  15  במרחק של  העליונה  השמאלית  מהנקודה  ולגובה  לרוחב  תוכל    פיקסלים 
  . החישוב בפיקסלים אינטואיטיבי ומאוד הגיוני.  8.5 תרשיםלראות זאת ב 

  

  8.5 תרשים
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  מיקום באחוזים 

באחוזים החישוב   בתמונה  מיקום  פנימית  לנקודה  ומתייחס  שונה  "נקודת כנה  נש  מעט 
  ת הייחוסנקודאופקי ואנכי,  בכיוון  אחוזים    15ל  מתייחס למרחק ש מיקום  הכאשר  .  הייחוס"

למעשה התמונה    15%  מרחקב  נמצאת  ומגובה  מהפינה  מרוחב  נמדדים  השמאלית אשר 
  . של האובייקט העליונה

  . מאשר חישוב פיקסליםהחישוב באחוזים יותר מורכב . 8.6 תרשיםתוכל לראות זאת ב 

ההסברל שברצונך  צורך  להניח  הקיר.  תוכל  על  תמונה  התמונה    לתלות  את  תולה  אינך 
התמונה,  של  העליונה  השמאלית  בפינה  מסמר  אתה  מ  בעזרת  ולכן  טוב,  אינו  שהדבר  כיוון 

א ידי    ותהתולה  תלעל  מקום  כלשהו  יקביעת  שהמסמר יה  להניח,  סביר  התמונה.  שטח  על 
העלי בחלק  אמצעית  בנקודה  שונה ויינעץ  תהיה  הזו  שהנקודה  להניח  וסביר  התמונה  של  ן 
תמונה   קטנה לעומת  תמונה  היחסית נמ .  גדולהעבור  הנקודה  אחוזים,  בחישובי  צאת  כך גם 

  ני שטח התמונה, באופן יחסי לגודל התמונה.  פעל 

  

  8.6 תרשים
לכך,   לת  exercise_8.1.htmlבקוד  אם  בהמשך  ציר  תבליטהאת    קבוע רצה  על  , y  באמצע 

   אחוזים: הגדרת על ידי  בקוד תוכל ליישם זאת

background: url(images/bullet_bgr.jpg) no-repeat 0 50%; 

  זהה לקוד הבא: ונרשם בקיצור וד זה שוב, ק

background-image:url(images/bullet_bgr.jpg); 
background-repeat:no-repeat; 
background-position: 0 50%; 

לכן,    הסבר: האלמנט.  של  הגובה  באמצע  בדיוק  היא  זה  במקרה  הייחוס  הנקודה נקודת 
תהיה  היא  של התגית ולכן    yבדיוק באמצע על ציר  תהיה    yעל ציר    של התמונה   האמצעית 

  . ממורכזת אנכית

  לא מומלץ לערבב ולהשתמש באותה ההגדרה באחוזים ובפיקסלים יחד. 
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  מתקדם עיצוב קישורים  
 פשוטה ביותר לעצב קישור: הוצגה דרך  4בפרק  .הבה נרענן את ידיעותינו לפני שנמשיך

a {color: blue;} 

  :, נגדיר כךםקישורים שטרם ביקרו בה או להבליט לבודדכדי 

a:link {color: blue;} 

 כתוב כך:נבעבר,  בהם  וכבר ביקרקישורים שכדי לציין 
a:visited {color: red;}   

  . תייחס למעבר העכברנ -  a:hoverכאשר נכתוב 

  .  עצמו הלחיצה למצבנתייחס  - a:focusאו  a:activeכשנכתוב 

כרום   אלדפדפני  להוראות  שונה  באופן  מגיבים  שתי  ו,  ופיירפוקס  את  לכתוב  מומלץ  ולכן 
  ששני הדפדפנים הללו יתנהגו באופן זהה. כדי ההגדרות, 

  : דיל יע נעשיתמקישור  הקו התחתיאת ד ילהורהדרך , 4כפי שלמדת בפרק 

text-decoration: none; 

 קו תחתון בעיצוב אישי 
 : כלשהי ידי תמונהניתן ליצור קו תחתי מסוגנן על 

  

  8.7 תרשים
  ): exercise_8.2.html(קוד  CSS-כתמונת רקע ב 8.7התרשים את להגדיר  תוכל 

a:link, a:visited { 
 color: #333333; 
 text-decoration: none; 
 background: url(images/underline.jpg) repeat-x right  
  bottom; 
 direction: rtl; 
 padding-bottom:2px; 
} 
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  . 8.8 תרשיםהתוצאה בדפדפן מוצגת ב

  

  8.8 תרשים

  ) classesהמחלקות (   הקטנת מספר טכניקות ל 
  הדגשת קישורים מסוגים שונים 

  דפיםשמקשרים ל)  internal(  פנימיים  קישורים  לבדל) כדי  icons(אייקונים  להשתמש ב  תוכל
הנוכחי אחריםדפי אל  שמקשרים    )external(  חיצוניים  קישוריםלעומת    באתר  באתרים    .ם 

תחילה עליך    מעוצב, כך גם בסעיף זה.התבליט ה   של  השל הקו התחתון ובדוגמ  הכמו בדוגמ
  , ההרצוי. לדוגמ האייקוןליצור את 

  
 8.9 תרשים

 : ) exercise_8.3.html(קוד  לכל קישור חיצוני class הדרך הפשוטה ביותר היא ליצור
.external_links { 
 background: url(images/external.jpg) no-repeat left top; 
 padding-left: 35px; 
 direction:rtl; 
} 

  . 8.10 תרשיםמוצגת בהתוצאה בדפדפן 

 
 8.10 תרשים

חיצוניים ל   תוכלדומה    אופןב קישורים  בין  הפרדה  יצירת קישבין  ליצור  פנימיים ללא   ורים 
  שלך.  CSSבמסמך   מספר המחלקות. המטרה היא כמובן להפחית את מחלקה ייעודית
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9  

JQuery ו-Javascript 
ושבונה אתרים   ,טכנולוגיותמקצועי צריך להכיר  ואפליקציות  מעצב אתרים  מקובל לומר ש

להבין  ואפליקציות   צריך  אתר   .עיצובמקצועי  ולבנות  לעצב  לאפיין,  להצליח  כדי  בימינו, 
אינטרנטיתאינטרנט מידע  מערכת  או  אפליקציה  את  יםמוצלח  ,  הן  להכיר  צריך  היכולות , 

ה את  והן  הטכנולוגיה  לך  ההכיוונים  מגמות,  שמאפשרת  ואת  טרנדיםאו  האינטראקטיביות  , 
שפת   עליהן.  חולם  קוד    HTML5שהמעצב  בכתיבת  להיעזר  ממך    כדי   Javascriptמצפה 

סרטונים,   על  הקנבס ,  צליליםלשלוט  על  קבצים  , )Canvas(  ציורים  חלון   גרירת  לתוך 
, המהווה Javascript השפהתחילה את  להכיר  ין ולבצע, עליך  להב  שתוכל הדפדפן ועוד. כדי  

   .מית ועודא , להתנהגות אינטראקטיבית דינJQuery-את היסוד ל

מתי  ו   נראה   Javascript, כיצד קוד  HTML5במסמכי    Javascript  קוד   בפרק זה תלמד היכן לשלב 
  העוצמתית   JQuery  ספריה ה משם תמשיך להכרת  ו   דוגמאות . תראה  Javascript- משתמשים ב 

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

  בפרק זה נבחן את הנושאים הבאים: 

  מהיJavascript ? 
  דףJavascript  הראשון שלך 
  מודול אובייקט המסמך- DOM 
  קריאת נתונים והשמת נתונים 
 Style  האובייקט 
  תחביר השפה 
  מניפולציות עלCSS  

 הדפדפן ל ידיע קוד סדר קריאת 
  אירועים, פונקציות, אובייקטים ומשתנים 
  פונקציות מובנות שימושיות 
 מציאת אובייקטים על המסך 
 סימן הדולר 
 JQuery  

על   נוסף  בספר "  Javascriptמידע  למצוא  לימוד  תוכל  בהוצאת  Javascriptסדנת  שיצא   "
  עמי. -הוד



262 HTML5     '4מהד  

  ? Javascriptמהי  
Javascript  דבר לכל  תכנות  שפת  כהינה  ומשמשת  באתריהעיקרית  שפה  ,  קוד  ם  לכתיבת 
היא  יותאינטרנט  ובמערכות שנוחה,  .  כפי  וליישום,  ללימוד  גם   ,תראה  די מיקלה  היא 
בקוד  כמשתלבת   תכנות  CSS  בהוראותו  HTML5ראוי  שפת  עצמיםזו  .   Object(  מבוססת 
Orientedשתלמד כפי  יכולות  ובהמשך),    ,  פעולה  מספקת  בין   ) אינטראקטיבית(הדדית  של 

האתר לבין  עם  הגולש  נוח  באופן  משתלבת  השפה  מ.  מורכבים.  ומידע  תכנות  כיוון רכיבי 
ידי    Javascriptשקוד   על  ומבוצע  נקרא  ו ה  ,הדפדפןנקרא  לקוחא  קוד   Client Side(  שפת 

Programming Language(.  קוד  Javascript  ב אחר  יישוםבתוך    פועל בדפדפנים  דפדפן.  , 
ספארי פיירפוקס,  כרום,  אקספלורר,  אשר   מובנה   Javascript  "מנוע"יש    אופרהו  אינטרנט 

הקוד את  אתמפענח  שמציג  הדפדפן,  תוכנת  את  מריצה  ההפעלה  מערכת  האינטרנט,   דף   . 
  .  Javascriptבתוכו כתוב קוד בשפת  ש

תגיות   באמצעות  אותו  ומציג  מהשרת  מידע  מקבל  הראשון,  בפרק  שלמדנו  כפי  הדפדפן, 
HTML  המידע תוכן    כולל .  (טקסט) תמונות,  מהמידע  מילולי  חלק  ועוד.  קישורים  סרטונים,   ,

מאתרים אחרים או מבסיסי נתונים למיניהם,    נתונים חישובים, הקצאת משאבים, טעינת    חייב מ 
  . לטפל   Javascriptבכל הפעולות מסוג זה יכולה שפת  ועוד.    פעולות אינטראקטיביות שונות, 

  י אינטרנט   דף ב   Javascriptהתפקיד של  
  למדת על ההפרדה בין תוכן לבין תצוגה.   6בפרק 

 קוד  HTML    ת מידע דינמיות  ובמערכבתוך תגיות בעלות משמעות.    כןהתומגדיר את
ב ולהשאיר  חיצוני,  למקור  התוכן  את  להפריד  מקובל  דינמיים  אינטרנט    - ובאתרי 

html  .רק את תגיות המבנה של העמוד 
 קוד CSS  על ידי הגדרות העיצוב.  התצוגהמגדיר את 
 קוד Javascript האינטראקטיביות ואתההתנהגות  את  מאפשר.  

  הראשון שלך   Javascript  דף 
  את השפה.   "לחוש"עם קוד פשוט וקל, כדי הבה נתחיל 

במסמך   תגיות  לקרוא  מצפה  שתָ   HTML5הדפדפן  התוכן  את  לגולש  ולהציג  חום  שלך 
אינו צריך להיות מוצג לגולש, אלא אמור להתבצע ברקע על   Javascriptבתגיות. אולם, קוד  

קוד   את  לזהות  צריך  הדפדפן  כן,  אם  הדפדפן.  לבין   Javascriptידי  בינו  להתבלבל  ולא 
דרך  ב   <script>  על ידי התגית  יתנעש  HTMLבקוד    Javascriptהגדרת אזור     . HTML5תגיות  

  :זו
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<script></script> 

  ?  HTMLמנוסה בגרסאות קודמות של  

הכתיבה   צורת  את  מכיר  אתה  צורך <"script type="text/Javascript>ודאי  יותר  אין   .
  זהו ערך ברירת המחדל. מכיוון ש, javascriptקוד   בכתיבת typeלכתוב את המאפיין 

 שלך. בדרך כלל, נשלב   HTML5ניתן לשלב במספר מקומות במסמך    Javascriptפקודות  את  
  .  <head>בתגית  

הקוד המוצג בקוד   אתלו  והוסף    , כפי שאתה כבר יודע לעשות  HTML5  דףצור  הבה נתחיל:  
exercise_9.1.html,  בתוך תגית<head> :  

<script> 
 alert("Hello World!"); 
</script> 

  

  9.1 תרשים

שקישרת   תגית  חיצוני,    CSSקובץ    HTML-לכפי  הגדרת  ידי  כך<link>על  ואף    ,  ניתן, 
קובץ   לקשר  בתגית    חיצוני  Javascriptמומלץ,  שימוש  ידי  התגית  <script>על  את   .

  :<head>תגית  מגדירים בתוך 

<head> 
<script src="includes/General_Functions.js" ></script> 
<title></title> 

</head> 

  ? Javascriptהשפה    כיצד פועלת 
בקודתכנות  ה שפות   נכתבות  עוברות  השפה  המקובלות   ,) את  שממיר    )compilationהידור 
גם נכתבת  Javascriptשפת  זו התוכנית שמפעילה את המחשב. - 1-ו 0ספרות סדרת הקוד ל

,  את השפהקורא  פדפן  דעל ידי הדפדפן. ההיא נקראת    CSSוכמו    HTMLכמו  וכטקסט,  היא  
  . פועל על פי ההוראות ומפענח את הקוד 
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10  
 ורספונסיביות  מובייל

ה אינטרנטיות,  ומערכות  אתרים  ובפיתוח  בעיצוב  האתגרים  נרחבת  ואחד  בתמיכה  הצורך  א 
ובגדלים מכשירים.    שונים  בסוגים  יששל  שונים  ,  שונים  מסך  וגדלי  רזולוציות  למכשירים 

לי בכל שייראה אופטימכאשר עומדים לבנות אתר אינטרנט  עובדה היוצרת אתגר לא פשוט  
התנהגות,    מכשיר תוכן,  ִ פונקציונ מבחינת  ונ ולחילופין,    ענקיים  מסכים קיימים    .תאּורְ ליות 
זהקטנים   מסכים אין  יעילוגם    הגיוני   .  לל  לא  לכל  ,  מכשיר  לכל  בנפרד  ולתכנת  עצבתכנן, 

שאתה  שהמערכות, האפליקציות והאתרים  היא שלך, לדאוג  האחריות    .מסךלכל  ו  רזולוציה
רק   בונה מערכת  אין  המידע.  סוגי  ולכל  המכשירים  סוגי  כל  על  מקום,  מכל  נגישים  יהיו 

  .  למחשב, אין משתמש שהוא רק על המחשב

פתרונות יש   ש   מספר  כפי  רבים,  מכשירים  עבור  אחת  פעם  זאת  זה לעשות  בפרק  .  נסקור 
  breakpointsהיישום על ידי  תכיר את  בפרק זה    . רספונסיביות הוא בשיטת  תרון המקובל  הפ 

  הרספונסיבי הראשון שלך.   דף תבנה את ה גם  ו ,  Media Queriesבעזרת  (נקודות עצירה)  

מודול    Media Queries  :הערה עצמם    CSS3הוא  את  להתאים  שונים  לתכנים  מאפשר  אשר 
עומת  לבייל)  (מו  סלולרילמכשירים שבהם מאפייני מסך שונים, כמו למשל מסך של טלפון  

או   טאבלט  של  ודסקטופ)  מחשבשל  מסך  טאבלט  מובייל,  בין  נבדיל  המקצועית  .  (בעגה 
של   מומלץ  לתקן  הפכה  זו  של  2012ביוני    W3Cשיטה  בטכנולוגיה  יסוד  אבן  זוהי  עיצוב . 

  עיצוב אתרים מגיב).  - RWD )Responsive Web Design - אתרים רספונסיבי

  הנושאים הבאים: בפרק זה נבחן את 

  אשליית רוחב 

 אתר רספונסיבי 

 Viewport 

 Media queries 
  

  למוביילאתר תואם  

  שיקולים טכניים ומגבלות 

  צפיפות 

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

ב לרוחבמסתפקים  המסך  שהואפיקסלים   1000  של  התאמת  קבוע   ,  בדפדפן.    רוחב  ממורכז 
, headerשל הדף (העליונה והתחתונה  ת  ווהכותר  כלשהיתבנית  בצבע או ב השוליים נצבעים  

footer  (כל בדפדפן  ברוחב  לצופה  הזמין  הדף  .  המסך  מתוכן  הפנויים  להוסיף  ניתן  בצדדים 
  רואיםמסך צר  , בכתוצאה.  ומידע אחראנרים שונים, קישורים לרשתות חברתיות, פרסומות  ב

ש מה  את  שנמצא  רק  התוכן  ה בנמצא  באזור  ב.  פיקסלים   1000-גבולות  רחב  לעומתו,  מסך 
" הארץ"באתר של  . לדוגמה,  בשולייםכל המידע שנמצא  גם את    רואיםבעל רזולוציה גבוהה  

תוע של . פתרון זה יוצר תעדףבשוליים את המשך החלק העליון של ה) רואים  10.1(תרשים  
  רוחב המלא של המסך. זהו פתרון נוח וקל ליישום, אך אינו תחליף לאתר רספונסיביהניצול  
בהם  ואינו משנה    ,פיקסלים   1000- מסכים שצרים מבאינו פותר את הנראות  כיוון ש, מאמיתי 

  בהתאם.  ואת ההתנהגות את התוכן

  

  10.1תרשים 
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  אתר נפרד מותאם למובייל 
הקודמת, בה עושים שינויים מינוריים באתר הקיים, לצורך יצירת אשליית להבדיל מהשיטה  

  הרוחב, בשיטה הנוכחית בונים אתר אינטרנט שלם בנפרד, במיוחד עבור המסך הצר. 

אמצעות  בשהגלישה נעשית  , הקוד מזהה אוטומטית  ם למכשירים ניידיםמותאמישאתרים  ב
) נייד  אותו  )מוביילמכשיר  ומפנה  תואםאל  ,  כך  גם  ש  אתר  שונה.  בדומיין  להיות  יכול 

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

,  זאת  ועוד. עם   עיצוב  סגנוןצבעים, לוגו,  וביניהם  הראשי,  אתר  אלה של ה ל  דומים  מאפיינים
הזה ב  האתר  לגלישה  ל  ניידמותאם  משתמש   יםמקובלה  כלליםבהתאם  ולחוויית  לעיצוב 
  .  במסך הצר

א מציג  10.3-ו  10.2תרשימים   אתר  ים  ואת  "הארץ"  עיתון  אתר  תצוגות   WIREDת  בשתי 
ש גרסה  זהה:  שהתוכן  למרות  למכשיר  שונות  שמתאימה  וגרסה  הרחב  למסך  מתאימה 

לשאול    מובייל. שנוהגים  אתרים  המותאםיש  לאתר  לעבור  מעוניין  הוא  אם  המשתמש    את 
דרך  להישאר באתר הרגיל.  שברצונו  או  לצורך זה,    nativeאפליקציה  למובייל ולהשתמש ב

של  שזו,    פעולה היתרונות  מה  לנתח  אותו,  שואלים  מה  להבין  צריך  הגולש  המעבר  בה 
 עבור מייגעת ומטרידה  הינה לא ברורה,    -  או עבודה בגרסת המחשב  מכשיר הניידלגרסת ה

הגולשים.   הרוב  נבנה  זה,  מטורח  להימנע  הרספונסיביכדי  עצמו  את  מתאים  אשר    אתר 
בהם הגולש  ואוטומטית,   פועל  שהוא  המכשירים  בין  השוני  לבעיית  מודע  האינו  משתמש . 

אוטומטי  צופה   בדרך  בבאופן  האתר  לרוחבתכני  בהתאם  עבורו,  ביותר  של    המסך  הטובה 
    .המכשיר שהוא פועל בו באותו זמן
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  10.2תרשים 
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  10.3תרשים 

מכך   שנובעים  נוספים  שינויים  יש  המסך,  מגודל  הנובע  התצוגה  לשינוי  בנוסף  לעתים, 
(מובייל)   נייד  במכשיר  שהגולש  האינטרנט  פועל  שמצפים  שפועל באתר  מזו  שונה  בדרך 

  מחשב נייד. ב מחשב נייח או הגולש ב

של   הבא  באתר  לראות  ניתן  ל  GAPדוגמה  לבושהמיועד  בתרשים  פרטי  מניח   10.4.  האתר 
שש בידגולש  טלפון  עם  בקניון  ב  מסתובב  כלל  מתעניין  לעומת  בדרך  אליו,  הקרובה  חנות 

  : ברשת של הבגדים ההחדש  הורוצה לראות את הקולקצי או בבית גולש שנמצא במשרד 

  

  10.4תרשים 
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