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وب به آرامي نشانه هاى سالخوردگى خود را نشان مي دهد. در ظاهر هنوز سالم و روبه راه به نظر مى رسد:  سايت ها، در دهه گذشته بسيار 
قدرتمندتر و هوشمندتر شده اند. برخالف سايت هاى دهه 90 كه اغلب متون و تصاوير ايستايى را نمايش مى دادند، سايت هاى دهه 
اول قرن حاضر مى توانند كارهايى فراتر از آن را انجام دهند. مى توانيم چوب دستى  خود را روى نقشه هاى گوگل به حركت در آوريم 
و عكس هايى را كه در دنياى واقعى از محل برداشته شده اند، تماشا كنيم. اما در زير اين پوسته، دوران وب 2 به شدت نيازمند تعمير و 

وصله و پينه است. زيرا ويديو و ساير عناصر چندرسانه اى به راحتى روى صفحات معمول وب كار نمى كنند.

وب به آرامي نش
قدرتمندتر و ه
اول قرن حاضر

ها عك

سايت هاى دهه 
ركت در آوريم 
يازمند تعمير و 

وب، باز متولد شده است

 دهه گذشته گستره فعاليت هايى را كه ما مى توانستيم به صورت آنالين انجام دهيم، به شدت افزايش داده است. اما برنامه 
نويسـى پايه و اصلى وب، ديگر توان ايستادگى ندارد. اين حقيقت،  بزرگ ترين موتور نوآورى جهان را به فروپاشى تهديد 

مى كرد. البته تنها تا زمانى كه گروه كوچكى از جنگجويان وب براى نجاتش با يكديگر متحد شدند.

براي اين كه همه چيز به درستى كار كند، توسعه دهندگان  
سايت ها به كمك نياز داشتند و براى برطرف كردن اين مشكل، 
ــتاندارد باز برنامه نويســى  از HTML روى گرداندند؛ همان اس
كه باعث شكوفايى وب شــد. صاحبان  سايت ها براى نمايش 
ــه حركــت درآوردن انيميشــن ها، برنامه هاى  ــا و ب ويديوه
اختصاصى و انحصارى - برنامه هايى نظير فلش و سيلوراليت 
ــيدند - را به   ــه نظر مى رس كه بســيار آينده نگرانه و پيشــرو ب

ــود و نصب پالگين  ســايت خود افزودند و كاربران را به دانل
مربوط به هر يك مجبور كردند. اين كار ســايت ها را پيچيده و 
ــن امر براي كامپيوترهاى خانگــى به اندازه كافى  ُكند كرد. اي
ــتگاه هاى قابل حمل - پلتفرم  ناراحت كننده بود. اما روى دس
ــود. زيرا به  ــب غيرقابل پذيرفتن ب ــاى آينده - اغل كامپيوتره
هرحال صفحه نمايش هاى آن ها كوچك و اتصاالت اينترنتى 

آن ها نامناسب بود.
و اين مشــكل به نيروى محركه پيشــرفت و توســعه اى 
 App ــى مى كرد: طلوع تبديل شــد كه بعدتر خود وب را قربان
ــا (برنامه هاي كوچك و تك منظــوره اي كه غالباً   يا برنامك ه
براي دستگاه هاي قابل حمل طراحي و پياده سازي مي شوند). 
ــر تلفن هاى  ــن برنامه ها كه براى تجهيزات مشــخصى نظي اي
هوشمند يا كامپيوترهاى لوحى سفارشــى شده بودند، بدون 
ــردن كاربر به مراجعه به صفحه يا ســايت خاصى در  مجبور ك

وب، اطالعات، فيلم ها و بازى ها را به طور مســتقيم به وسيله 
ــل مى كردند. به يقين از «پلتفرم هاى باز» هم  موردنظر وى منتق
صحبت مى شد و به عنوان مثال، برخالف فروشگاه نرم   افزارى 
كه توســط اپل كنترل مى شــد، آندروئيد ماركــت گوگل به 
ــتگاه هايى كه  ــى داد تا براى دس هر توســعه دهنده اى اجازه م
سيستم عامل آندروئيد داشتند، برنامه هايى را تهيه كند. اما اين 
هم شــكل محدودى از «باز بودن» و بسيار دور از ايده    آل هاى 
شكل دهنده وب بود. ايده آلى كه مى خواست اطالعات را در 
اختيار هر كســى كه به يك مرورگر و يك موتور جســت وجو 
دسترسي داشــت، قرار دهد. در واقع بايد گفت در اختيار همه 
افراد. پيش از طلوع وب، امكان آنالين شــدن وجود داشــت، 
اما بســيارى تنها از طريق سرويس هاى بسته اى نظير پراديجى 
(Prodigy)، كامپيوســرو (CompuServe) و امريكــن آنالين 
(American Online) اين كار را انجام مى دادند  و تا زمانى كه 
وب با تعريف جديد «باز بودن» - كه در ياخته هاى  HTML تنيده 
ــه بزرگ ترين توليد كننده  شــده - ظهور نكرده بود، اينترنت ب
ارزش اقتصادى تبديل نشد. اما با گذشت زمان، موقعيت وب نيز

 به خطر افتاد.
ــبختانه چند تن از افراد كليدى، سرانجام رقابت با  خوش
يكديگر را كنار گذاشته و قيامى را رهبرى مي كنند كه شانسى 

دوباره را براى وب فراهم مى آورد.

مردني يا ماندني؟ (2)
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فناورى بهترين 
جنبه ها و 

عملكردهاى وب 
را گرامى خواهد 

داشت و قابليت هاى 
تازه اى را به وجود 

خواهد آورد. 
اگر يك مرورگر 
مى تواند مقادير 

عظيمى از داده ها 
را در خود ذخيره 

كند،در آن صورت 
شما قادر خواهيد 

بود حتى زمانى كه 
به اينترنت متصل 

نيستيد، كارهايى را 
روى صفحات وب 

انجام دهيد. 

كودتا
ــناد  ــبكه عظيم از اس زمانى كه تيم برنرزلى ايده يك ش
ــه هم را در اواخر دهه1980 مطرح كرد، به روشــى  مرتبط ب
ــه رفتار كنند  احتياج داشــت كه به صفحات بگويد، چگون
ــان كامپيوترى  ــك بدهند. هيچ زب ــه به يكديگر لين و چگون
ــه درد اين كار نمى خــورد، بنابراين او  ــان واقعًا ب در آن زم
ــى «زبان  ــان مخصوص خــودش را ســاخت. نتيجه يعن زب
ــك مجموعه  ــع ي ــن»(HTML)، در واق نشــانه گذارى ابرمت
ــاختاربندى اسناد بود، به گونه اى  برچسب براى كمك به س
ــر بتواند آن را تفســير كند، به درســتى به  ــك كامپيوت كه ي
ــد دهد. در طول  ــا را با يكديگر پيون نمايش درآورد و آن ه
ــادرى وب جهان گســتر برنرزلى  ــان م ــان HTML به زب زم
تبديل شــد. توســعه دهندگان وب با برنامه نويســى به زبان 
ــد، در زمان روبه رو شــدن با  ــه مرورگرها مى گفتن HTML ب

يك صفحه با آن چه كار كنند. در اصل برنامه نويســان از يك 
فرهنگ واژگان استاندارد استفاده مى كنند تا تعيين كنند كدام 
ــن افتادنى و... ــاى صفحه عكس، متن، منوهاى پايي بخش ه

 هستند. 
ــش بايد به  ــده آل را كه دان ــن خود HTML اين اي به يقي
اشتراك گذاشته شود، مجسم مى كند. برخالف نرم افزارهاى 
ــد، HTML به  ــه كدهاى خــود را پنهان مى كنن انحصارى ك
ــازوكارش را مشــاهده كرده و  همگان اجــازه مى دهد، س
ــد و در مرورگر  ياد بگيرند. به ســايت نيويورك تايمز بروي
ــه Source  را انتخاب كنيد، اكنون  خود از منوى View گزين
ــوگل، توضيحاتــش را در مورد  ــد كه گ ــد دريابي مى تواني
ــى آورد،  ny) از كجــا به دســت م mes.com) آن ســايت
ــن HTML ســايت گنجانيده  ــن توضيحــات در مت ــرا اي زي

شده اند.

<meta name=“description” content=“Find
breaking news, multimedia, reviews &amp;
opinion on Washington, business, sports,
movies, travel, books, jobs, education, 
real
estate, cars &amp; more”>

ــيد: آيا  ــه 1990، برنرزلى از خود مى پرس در اواخــر ده
HTML بيش از هدف اوليه اش عمر كرده است؟ انفجار اينترنت 

در راه بود و HTML نمى توانســت از عهده پيچيدگى كارهايى 
ــتند از طريق وب انجام  كه مردم و كســب وكارها ســعى داش
ــه اى تازه  ــد. او از ايده شــروع دوباره با مجموع ــد، برآي دهن
ــتيبانى مى كرد؛ مجموعه اى  ــتورالعمل ها براى وب پش از دس
ــد و در ميان همه  ــر كن ــراى آينده آماده ت ــه وب را ب جديد ك
خصوصيات تازه، آن را در اداره انتقال اطالعات از سايت ها به 
كامپيوترهاى كاربران تواناتر كند. كنسرسيوم وب جهان گستر 
ــازمان استاندارد وب كه توســط برنرزلى هدايت  (W3C)، س
 HTML قرار داشت، تصميم گرفت كه توسعه MIT مى شد و در

را متوقف كند.
 XHTML آنچه سرانجام پديدار شد، زبان جايگزينى بود كه
ناميده شــد. صنعت وب در ابتدا از اين حركت پشتيبانى كرد، 
ــر تجديد نظر  ــا زمانى كه XHTML توســعه يافت، در اين ام ام
كرد. اين زبان تازه كامًال  با نســخه هاى پيشين سازگار نبود و 
ــته و آماده مى شــدند تا  اين يعنى صفحات وب بايد از نو نوش
با استاندارد جديد پيشــنهادى سازگار شوند و روش برخورد 
اين زبان با اشتباهات برنامه نويسان وب بسيار خشن و ناماليم 
ــاده گير و بخشــنده بود و به سادگى با  بود. تا آن زمان، وب س
ــتباه كنار مى آمد. اما سيستم جديد،  كدهاى نامناســب و پراش

اين را ببينيد
معرفى يك المان ويديويى در HTML 5.0  نمى توانست زودتر از اين انجام شود. بر اساس مطالعاتى كه سيسكو انجام داده است، مشاهده ويديوى 

آنالين به زودى از اشتراك فايل نظير به نظير؛ به عنوان فعاليتى كه مسبب بيشترين ترافيك اينترنت است، پيشى خواهد گرفت.
ترافيك اينترنت استفاده كننده هاى جهانى 
42070 پتابايت در ماه

نكته: يك پتابايت تقريبًا با يك ميليون گيگابايت برابر است.                   منبع: ايندكس بصرى شبكه سيسكو

فعاليت ها:
VoIP

بازى آنالين
تماس ويديويى
وب / اطالعات

اشتراك فايل (نظير به نظير)
ويديوى اينترنتى به تلويزيون
ويديوى اينترنتى به كامپيوتر



استيو جابز، كسى 
كه آن قدر از آنچه 
فلش بر سر وب 
آورده است، متنفر 
بود كه آى پد و 
آى فون ها را بدون 
قابليت اجراى فلش 
توليد كرد، به يقين 
 HTML 5 سيستم
را در زمينه فراهم 
كردن امكان توليد 
گرافيك هاى 
پيشرفته و انيميشن 
و قابليت هاى 
typography در 
 سايت ها،ستايش 
خواهد كرد. 

ــد ناهنجار، يك پيغام خطا  اجبار مى كرد كه هر صفحه اى با ك
بازگرداند. اين امر در شــرايط آزمايشــگاهى مناســب به نظر 
ــن طراحان وب هم  ــيد، اما در عمــل حتى با تجربه تري مى رس
ــالم XHTML  با  ــًال خوش ريخت و س در نوشــتن كدهاى كام
دشوارى روبه رو مى شدند. صفحات وب بدون هيچ هشدارى 

از كار مى افتادند.
جنبش كوچكى شروع به شــكل گيرى كرد و مخالفت ها 
در ســال 2004 و در حين برگزارى يك كارگاه W3C در دفتر 
ــازنده فلش) در ســان خــوزه كاليفرنيا به  مركزى ادوبى (س
ــى (Hakon Wium Lie) مدير  ــيد. هاكن ويوم ل اوج خود رس
ــر اپرا) كه يكى از  ارشــد فناورى در اپرا (توليد كننده مرورگ
سازمان دهندگان اين رخداد بود، در اين باره مى گويد: «سؤال 
ــالب؟ آيا ما بايد  ــل تدريجى يا انق اساســى اين بود كه تكام
ــه كار رفته بود، كامل  HTML را به همان شــكلى كه در وب ب

ــد و تميزترى ايجاد  مى كرديم يا ســعى مى كرديم، زبان جدي
كنيم؟»

برنامه نويسى به نام يان هيكسون (Ian Hickson) كه يكى 
ــك رأى گيرى  ــود، كار را به ي ــى ب ــروه ويوم ل از اعضــاى گ
ــا W3C و  ــه در آن تصميم گرفته مى شــد: آي ــرد ك موكول ك
ــاره HTML معمولى را به عرصه  شــركاى تجارى اش بايد دوب
بازگردانند يا خير؟ اين پيشنهاد در رأى گيرى با نتيجه يازده به 
هشــت رد شد. اما تعدادى از كســانى كه از پيشنهاد هيكسون 
ــرده بودند، در يك خصوصيت مشــترك بودند:  طرفدارى ك
آن ها نمايندگان مايكروسافت، اپل و موزيال بودند كه در واقع 
سازندگان مرورگرهاى وب محسوب مى شدند. تنتك سليك 
ــان مايكروســافت كه اكنون  ــده آن زم (Tantec  Celik) نماين
براى موزيال، توسعه دهنده توليدكننده فايرفاكس كار مى كند، 
مي گويد: «هنگامى كه آشكار شد كه رقبا با يكديگر هم عقيده 
هســتند، نمايندگان آن ها چاره اى نداشتند جز اين كه دست به 
ــدام“ در واقع يك كودتا بود.» دو روز  ”اقدامى“ بزنند و اين ”اق
ــه رهبرى موزيال، اپرا  ــد از اتفاقات كارگاه W3C  گروهى ب بع
و اپل اعالم كردند، در حال تشــكيل يك سازمان جديد براى 
ادامه كار روى HTML  هستند كه W3C آن را كنار گذاشته بود. 
اين گروه كوچك بى درنگ شــروع به تهيه پيش نويس نسخه 
 (Editor) كردند و يان هيكســون سرپرست HTML جديدى از
اين گروه شــد. نســخه جديد آن ها HTML  5 ناميده شد، زيرا 
در واقع پنجمين نســخه از فرهنگ واژگان HTML محســوب 

مى شد.
ــوز در حال جدال بر ســر يك نســخه  ــازمان W3C هن س
جديد از XHTML  بود، در حالى كه بيشــتر شركت هاى سازنده 
ــه HTML روى آورده  بودند(هرچند  ــه شــدت ب مرورگرها ب
مايكروســافت به جاى صرف تمام قدرت و اعتبارش در يكى 
از اين جبهه ها از شركت در هر دو طرف اين ماجرا كناره گرفته 
بود). به هر حال،  در انتهاى سال 2006، تيم برنرزلى مجبور شد 
كه به شكســت اعتراف كند و بگويد كه W3C با اين شورشيان 
ــكارى خواهد كرد تا به گفته وى «يكى از ارزشــمندترين  هم

جواهرات فناورى وب» را به وجود آورند. 

ــوگل كار مى كند، مى گويد:  هيكســون كه اكنون براى گ
ــدارد، فراموش كرده بود  ــن نكته را كه هيچ قدرتى ن «W3C اي
و اين واقعًا همان اتفاقى اســت كه رخ داده اســت. هركســى 
مى تواند يك فهرســت مشخصات بنويسد، اما اگر كسى آن را 
پياده سازى نكند، چيزى بيش از يك رمان علمى تخيلى بى مزه 
 HTML 5.0 قصد دارد ظرف دو سال آينده W3C «.نخواهد بود
ــاند. اما اين تنها يك مســئله تكنيكى است.  را به تصويب برس
نكته مهم اين اســت كه HTML 5.0 توسط شركت هايى توسعه 
داده شده است كه در عمل مجبور هستند پاسخ گوى مشتريان 
خود باشند و كار آن ها به بزرگ ترين بازنگرى اي تبديل شد كه 

برنامه نويسى وب تا به حال به خود ديده است.

ترفندهاي تازه
هــدف اصلى HTML 5.0 اين اســت كه به  ســايت ها اين 
شــانس را بدهد كه به قابليتى فراى صفحات دســت يافته و به 
برنامه تبديل شــوند. به عنوان نمونه، يكى از اصطالحات تازه 
HTML 5.0 كلمه ”canvas“ اســت كه به طراحان  سايت ها اين 

ــك متحرك را در صفحه جاى  امكان را مى دهد كه يك گرافي
دهند كه مى تواند در يك بازى يا انيميشــن مورد استفاده قرار 
بگيرد. همچنين اين زبان تگ هايى براى صدا و ويديو خواهد 
داشــت كه بايد (قرار اســت) به شدت سيســتم تعامل وب با 
ــاده تر كند: براى برنامه نويســان وب، استفاده  مالتى مديا را س
ــك قطعه فيلم يا يك قطعه صوتى، به ســادگى درج متن و  از ي

عكس خواهد بود. 
هرچند كه وب پيش از اين با موسيقى و ويديو اشباع شده 
اســت ( يوتيوب به تنهايى عامل ده درصــد ترافيك اينترنت 
ــن زمينه را  در كل جهان محســوب مى شــود)، HTML 5.0  اي
مســاعدتر خواهد كرد: عناصر چندرسانه اى ديگر به كدهاى 
پيچيده و برنامه هاى افزودنى نظير فلش نياز نخواهند داشــت. 
ــن كار، مرورگرهاى وب را ســريع تر و كاراتر خواهد كرد.  اي
ــاده تر خواهد شد و  يادگيرى نحوه ســاخت صفحات وب س
ــه منظور دانلود  ــه HTML 5.0 فريب دادن كاربران ب از آنجا ك
برنامه هاى آلوده را براى مهاجمان دشوارتر مى كند، امنيت را 

نيز افزايش خواهد داد.
ــاى عملكردى وب را  ــى، HTML  5 بهترين جنبه ه به نوع
ــتاندارد تبديل مى كند. براى نمونه هم  ــته و آن را به اس برداش
ــما اجازه مى دهد، براى پيوست كردن يك  اكنون Gmail به ش
فايل به يك ايميل آن را به درون پنجره مرورگر كشــيده و رها 
كنيد. حال چنين قابليتى در HTML  5 مهم شــمرده مى شــود، 
ــاده، يكى از مجموعه  به اين معنى كه كشــيدن و رها كردن س
ــاى هر صفحه وبى  ــاى عمومى درباره توانايى ه پيش فرض ه
ــاوري قابليت هايى تازه را نيز  خواهد بود.واضح اســت كه فن
ــد آورد. يكى از قابليت هاى در حال توســعه  به وجود خواه
HTML  5، به يك مرورگر اجــازه خواهد داد كه حجم عظيمى 

از داده ها را ذخيره كند. فهرســت مشــخصات جديد پيشنهاد 
ــراى هر دامنه وب پنج مگابايت  مى كند كه ميزان اين داده ها ب
ــدارى كه هم اكنون  باشــد، يعنى حدود هزار برابر بيش از مق
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امكان پذير اســت. چنين ظرفيتى مى تواند امكان كار كردن با 
ــى در زمانى كه به اينترنت  صفحــات وب را براى كاربران حت
متصل نيستند، فراهم كند. شما مى توانيد زمانى كه داخل مترو 
هســتيد (و به اينترنت دسترســى نداريد)، آرايش تيم فوتبال 
ــر دهيد يا ايميل هاى خود را بنويســيد و  مجازى خود را تغيي
زمانى كه دوباره اتصال شما برقرار شد؛ به گفته آنه وان كسترن
ــه روى  ــزارى ك ــدس نرم اف  (Anne van Kesteren)، مهن
ــتانداردهاى باز براى اپرا كار مى كند، متوجه مى شويد كه  اس

صفحه وب عمليات همسان ســازى را به انجام خواهد رساند. 
ــما آنالين هستيد هم مزايايى در  اين قابليت حتى زمانى كه ش
بر خواهد داشت. اگر خود مرورگر بتواند اطالعاتى را ذخيره 
ــداوم اطالعات  ــور نخواهد بود به صورت م كند، ديگر مجب
ــايتى كه در حال كار با آن هســتيد، دريافت  مورد نياز را از س
كند. زمانى كه مسيرها به واسطه ارتباط دائمى كامپيوتر شما با 
يك پايگاه داده خارجى مسدود نشده باشد، همه چيز سريع تر 
ــه كمك اين قابليت  ســايت ها  اجرا خواهد شــد. همچنين ب

آنچه توسط HTML 5 دگرگون خواهد شد
ــتاندارد جديد باعث خواهد شد وب راحت تر و بهتر كار كند و وب سايت ها را قادر مى سازد تا امكانات جديدى  اين اس
ــى جديد  ــت به لطف برنامه نويس ــايت، چگونه ممكن اس ــت به اين كه يك س ارائه دهند. در اينجا نگاهى خواهيم داش

بازسازى شود.

ــد در  ــاى جدي ــاختار(Structure): تگ ه س
كدنويسى سايت، به سازماندهى بهتر اطالعاتى 
كه بايد به ايندكس كننده هاى خودكار موتورهاى 
ــوند، كمك خواهد كرد. اين  جست وجو ارائه ش
ــراى همه  ــت وجو را ب ــر مى تواند نتايج جس ام

مرتبط تر و دقيق تر كند.

پرده نقاشــى (Canvas): گرافيك هاى 
ــاير انواع محتواهاى تعاملى  متحرك و س
ــت.  ديگر به افزونه ها نياز نخواهند داش
يك تگ جديد canvas به طراحان وب 
اجازه خواهد داد تا عناصر گرافيكى را در 

HTML به وجود آورند.

ــه ب ــوط  مرب  API ــك  ي  :(Chat) چــت 
ــه  ــك برنام ــدازى ي ــكان راه ان  HTML 5 ام
ــعه دهندگان  ــاده را براى توس گفت وگوي س
ــه كاربران  ــن امر ب ــى آورد. اي ــم م وب فراه
ــر  ــه اى فرات ــه در عرص ــد ك ــكان مى ده ام
ــا»  «نظره ــش  بخ ــاى  محدوديت ه از 
(comments) با يكديگر تعامل داشته باشند.

 :(Drag And Drop) كشــيدن و رها كردن
ــتاندارد  ــردن روش اس ــا ك ــيدن و ره كش
جابه جايى فايل ها در كامپيوترهاى روميزى 
ــن امكان را  ــت. اكنون HTML  5  اي بوده اس
براى وب فراهم آورده است. ديگر به سادگى 
ــدى از خودتان را در  ــد عكس جدي مى تواني

يك شبكه اجتماعى آپلود كنيد.

ــوا (Edit Content): كاربران  ويرايش محت
ــاى بخش هاى  ــود كه متن ه ــادر خواهند ب ق
ــش كنند.  ــه وب را ويراي ــب يك صفح منتخ
آن ها مى توانند يادداشت هايى را درباره آنچه 
ــاهده كرده اند در صفحات بنويسند و اين  مش
ــايت  ــت ها در دفعه بعد مراجعه به س يادداش

ديده خواهند شد.

ــه  ــر (Video/Audio): ب صــوت و تصوي
ــش صدا و  ــا براى پخ ــاز به افزونه ه جاى ني
ــايت ها به افراد اجازه خواهند داد كه  فيلم،  س
ــورت بومى روى  ــه محتواها را به ص اين گون
ــاهده كنند. اين  مرورگر خود بارگذارى و مش
امر به تجربه اى ساده تر، سريع تر و امن تر منجر 

خواهد شد.
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ــراى انجام دادن  ــما پيش از ترك آن ها ب ــد آنچه را ش مى توانن
ــد، به خاطر  ــا انجام بودي ــى جديد، در حال ســاخت ي فعاليت
بســپرند. به عنوان مثال، موزيال از عملكــرد ذخيره آفالين در 
ــرار دارد، براى  ــوز در مرحله آزمايش ق طــى برنامه اى كه هن
ــتفاده  ــل يك مرورگر به يك نرم افزار ويرايش تصوير اس تبدي
ــما مى توانيد يك تصوير را در يك صفحه وب  كرده است. ش
دستكارى كنيد و كار شما حتى پيش از پايان ويرايش و آپلود 

تصوير ذخيره خواهد شد.
ــد بهينه ســازى  ــن امي ــن همچني ذخيره ســازى آفالي
 LucidChart محصوالتى را نظير آنچه شــركت تازه تأســيس
در ايالت يوتا، توليد مى كند، به همراه آورده اســت. محصول 
اين شــركت، امكان همكارى افراد گوناگون را در مكان هاى 
ــى آورد. از اين طريق،  ــند فراهم م مختلف جهت تهيه يك س
ــيم نمودارها و  ــك كاربر مى تواند به صورت بى درنگ، ترس ي
جابه جايى تصاوير در صفحه نمايش را كه توسط كاربر ديگر 
انجام مى شود، مشاهده كند. زمانى كه HTML 5 همه گير شود، 
ديگر الزم نيســت اين كاربران به صورت همزمان روى اسناد 
ــرات خود را به صورت آفالين  كار كنند: آن ها مى توانند تغيي
اعمال كنند و برنامه بعدها، تغييرات آن ها را اعالم خواهد كرد.

ــذار LucidChart مى گويد:  بن ديلتز (Ben Dilts) بنيان گ

«باالخره اين امكان براى ما فراهم شــد كه برنامه هايى را روى 
ــا تقليدى از برنامه هاى دســكتاپ  وب بســازيم كه ديگر تنه
ــاى وبى بســازيم كه از  ــم برنامه ه ــون مى تواني نيســتند. اكن

نرم افزارهاى دسكتاپ بهتر باشند.»
ــى  ــاى HTML 5 ويديوي ــن كاربرده يكــى از گوياتري
ــام «مركز شــهر ســرزمين رام نشــده» ــه ن ــى اســت ب تعامل
ــى كاناداي ــروه  گ ــه  ك  (The Wilderness Downtown)

ــپتامبر گذشته از آن   Arcade Fire طى همكارى با گوگل در س
ــه اى را كه در آن بزرگ  پرده بردارى كرده اســت. آدرس خان
شــده ايد، وارد كنيد، اندكى بعد صفحــه نمايش ويديويى را 
نشــان خواهد داد كه در آن مردى نقابدار در تاريكى در حال 
ــام اين ها با  ــدن در خيابانى خلوت و تاريك اســت و تم دوي
ــروه با نام موزيكــى ترســناك و پرتحــرك از آلبوم جديد گ

ــراه خواهد بود. پس از حــدود يك دقيقه،   The Suburbs هم
ــواره اى و  ــه تصاوير ماه ــد و آن گونه ك ــو تغيير مى كن ويدي
دوربين هاى خيابانى نشــان مى دهند، به نظر مى رســد كه مرد 
ــما در حال دويدن اســت. تركيب  نقابدار در محله قديمى ش
صدا و تصاوير شخصى شده (دستكارى شده) توجه برانگيز و 
به شدت اثرگذار است (مجله نيويوركر طي اظهار نظري آن را 
«پر احساس» ناميده است) و اگرچه برخى از قسمت ها ممكن 
اســت به كمك برنامه اى نظير فلش ساخته شــده باشند، تنها 
HTML  5 مى تواند با چنين سادگى و روانى داده ها، عكس ها و 

ويديوها را از منابع مختلف جمع كرده و در كنار يكديگر قرار 
دهد و پيام نهفته در پس اين تجربه اين اســت كه وب نسل بعد 

بسيار بازتر و هنرمندانه تر خواهد بود.
ــن امر ســود خواهند برد.  ســايت هاى معمولي هم از اي
ــتيو جابز مديرعامل اپل آن قدر از باليى كه فلش بر سر وب  اس
آورده بود، بيزار بود كه نگذاشت آى پد و آى پاد قابليت اجراى 
آن را داشته باشند، روش HTML  5 را خواهد ستود. روشى كه 
 ســايت ها را قادر خواهد كرد، گرافيك هاى پيچيده، انيميشن 
و سيستم نمايشى غنى ترى را به وجود آورند. زيبايى و قدرت 
HTML  5 هم اكنون نيز عامل پيشــرفت ســايت اشتراك اسناد 

Scribd.com شــده اســت. اين ســايت يكى از برجسته ترين 

ــتفاده ازعناصــرى از ســايت هايى اســت كه شــروع به اس
ــناخته شــده  ــرده كه اكنون نيز براى مرورگرها ش  HTML  5 ك
ــواره از اين امر گاليه  هســتند. بنيان گذاران Scribd.com هم
داشتند كه سايت از فلش براى نمايش محتواى فايل ها استفاده 
مى كرد، چندان خوب به نظر نمى رسيد. چيزهايى كه كاربران 
پست مى كردند به اندازه اى كه بايد، قابل خواندن و به سادگى 
ــاب (Frame) ظاهر  ــناد در يك ق قابل ويرايش نبودند. اين اس
ــن (Jared Friedman) بنيان گذار  مى شــدند و جــارد فريدم
ــرد. بنابراين،  ــاد مى ك ــند در جعبه» ي ســايت از آن با نام «س
مهندســان Scribd.com شش ماه زمان صرف بازسازى سايت 
كردند. آن ها به رغم اين كه مى دانستند اين كار مستلزم تبديل 
ــتفاده از  ــب HTML  5 خواهد بود، اس ــه قال ــا فايل ب ميليون ه
ــتند. در نهايت اين  ــار گذاش ــناد كن فلــش را براى نمايش اس
ماراتن كشنده كدنويسى نتيجه نهايى خود را نشان داد. بعد از 

276
تير

1390

شبكه
S

H
A

B
A

K
E

H
[N

ET
W

O
R

K
]

در دست اقدام
مرورگر مايكروسافت، يعنى اينترنت اكسپلورر، در قابليت كار با HTML 5 از تمام رقبا عقب تر است.

درصد قابليت هاى جديد HTML 5 كه توسط مرورگرهاى مطرح پشتيبانى مى شود.

نسخه نرم افزار:
آينده 
(2011 يا بعدتر)
آينده نزديك
 (حدود 2010)

نسخه فعلى

نسخه قبلى

دو نسخه قبل تر

           كروم       سافاري     فايرفاكس    اينترنت          اپرا
            اكسپلورر 
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افتخار برخى از 
دستاوردهاى 

HTML5 نصيب 
اپل خواهد شد، 
زيرا به رغم اين 
حقيقت كه اپل 
سكاندار اصلى 

انقالب برنامك ها 
(App) بوده است 

و سهم كمى از 
بازار مرورگرها 

دارد، به صورتى 
غير مستقيم يكى 
از بزرگ ترين 

بازيگران وب شده 
است.

اين نوسازى، صفحات Srcibd بهتر از پيش به نظر مى رسيدند، 
زيرا اسناد ديگر از جعبه هايشان بيرون آمده بودند. ديگر به نظر 
ــناد را با ذره بين بخوانند.  ــيد كه كاربران مجبورند اس نمى رس
ــر بيش از قبل در ســايت مى ماندند.  بازديدكنندگان ســه براب
ــا هم از ظاهر زيباى  ــن مى گويد: «اين عالى بود. حتى م فريدم

اسناد شگفت زده شده بوديم.» 
بازسازى Scribd ســايت را براى مرورگر آى پد نيز قابل 
ــتفاده مى كرد و در آن جا اين ســايت روانى و سرعت يك  اس
ــناد كافى اســت  برنامه (App) را داشــت. براى ورق زدن اس
ــا كنيد. اين  ــند جابه ج ــده را در زير يك س ــه يك نوار لغزن ك
امر نشــان دهنده آن چيزى اســت كه مى تواند مهم ترين فايده 
HTML  5 باشد: روشــى كه مى تواند وب را روى دستگاه هاى 

قابل حمل (موبايل) كاربردي كند. در اين ميان، افتخار برخى 
ــتاوردهاى HTML  5 نصيب اپل خواهد شد، زيرا به رغم  از دس
 (App) ــالب برنامه ها اين حقيقت كه اپل ســكاندار اصلى انق
بوده اســت و ســهم كمى از بازار مرورگرها دارد، به صورتى 

غير مستقيم يكى از بزرگ ترين بازيگران وب شده است.
ــه كرد،  ــون را ارائ ــه اپل در ســال 2007 آى ف ــى ك زمان
ــى را از وب روى  ــارات عموم ــن محصول به شــدت انتظ اي
ــان، اغلب  ــا آن زم ــتگاه هاى قابل حمــل افزايــش داد. ت دس
تلفن هاى هوشمند تنها نسخه اى بســيار پايين تر از استاندارد 
ــه روى كامپيوترهاى خانگــى به نمايش  ــه ك وب را، آن گون
ــتفاده از سيســتمى را  ــد، ارائه مى كردند. اما اپل اس در مى آم
ــافارى دســكتاپش بود:  انتخاب كرد كه زيربناى مرورگر س
ــور مرورگر اپن ســورس اش، WebKit، بخش نرم افزارى  موت
كه كدهاى وب را به آنچه روى صفحه نمايش ظاهر مى شود، 
ترجمه مى كند. در ســال 2008 گوگل نيز WebKit را به عنوان 
ــرد و از اين طريق  پايه اصلى مرورگــرش (كروم) انتخاب ك
WebKit به دسكتاپ ها و تلفن هاى مبتنى بر آندروئيد راه يافت 

ــاى همراه نيز  ــازندگان تلفن ه و پس از آن صف طويلى از س
 RIM به پيروى از گوگل پرداختند: نوكيا، پالم، سامســونگ و
ــازنده بلك برى موتور WebKit را در گوشى هايشــان مورد  س
ــور غالب و اصلى  ــتفاده قرار دادند. امروزه، WebKit موت اس
 WebKit ــتگاه هاى قابل حمل است و چون مرور وب روى دس
ــتيبانى مى كند، توســعه دهندگان  به ســادگى از HTML  5 پش
ــد به راحتى از آن براى ســاخت نســخه موبايل  وب مى توانن
 سايت هايشــان كه به خوبى روى دستگاه هاى مختلف ديده و 

اجرا مي شود، استفاده كنند.

زندگى جديد
ــبه اوضــاع وب را  ــى HTML  5 هم نمى تواند يك ش حت
ــه عنوان مثال،  ــب كند. هنوز راه زيادى در پيش اســت. ب مرت
اگرچه سازندگان مرورگرها بر سر بسيارى از چيزها اتفاق نظر 
ــتاندارد ويديويى  دارند، هنوز به بحث درباره اين كه كدام اس
ــتيبانى كنند، ادامه مى دهند. همچنين توســعه دهندگان  را پش
ــتفاده از اين فناورى در  حد نهايى كاربردهايش،  وب براى اس
ــد اطمينان حاصل  ــدا آن ها باي ــاج دارند. در ابت به زمان احتي

ــازگار با ــه از مرورگرهاى كامًال س ــد كه تعداد افرادى ك كنن
ــيده اســت  ــتفاده مى كنند، به حد مناســبى رس  HTML   5  اس
ــگاه كنيد) و اين  ــدام» در صفحه قبل ن (به كادر «در دســت اق
اتفاق ظرف يكى دو ســال آينده رخ نخواهد داد. اما سرانجام 
سايت هاى بيشتر و بيشترى از Scribd پيروى خواهند كرد. اين 
ســايت ها به يك اندازه روى كامپيوترهاى معمولى و تبلت ها، 
ــتفاده تر خواهند شد و در آينده اى نه چندان  خواناتر و قابل اس
دور، نياز كاربران به دانلود چند دوجين برنامه مســتقل كمتر و 
ــع يك مرورگر وب،  كمتر خواهد شــد. و يك برنامه و در واق
مى تواند تجربه اى روان و راضى كننده را روى يك كامپيوتر يا 

يك دستگاه قابل حمل به نمايش گذارد.
ــود. در واقع به  ــه معناى حذف Appها نخواهد ب اما اين ب
نظر مى رســد، جايگاه Appها در محلى اســت كه نسل آينده 
ــر از آن سرچشــمه خواهد گرفت،  پيشــرفت هاى رابط كارب
ــتانداردهاى وب دوباره غالب  البته باز هم تا قبل از اين كه اس
شوند.  براى برخى شــركت ها هنوز به لحاظ تجارى به صرفه 
ــيوه اى خاص و بهينه شــده براى  خواهد بود كه محتوا را به ش
يك پلتفرم مشخص ارائه كنند. فراهم كردن دسترسى سريع تر 
ــران مى توانند از  ــاده تر به اطالعات نســبت به آنچه كارب و س
ــد، راهى براى ايجاد  طريق يك مرورگر وب به دســت بياورن
وفادارى در مشتريان است و تهيه محتواى انحصارى براى يك 
دستگاه مشــخص مى تواند راهى براى مجبور كردن كاربران 
به پرداخت پول بيشــتر (يا اصًال صرف پرداخت پول) باشــد 
ــد مجله وايرد  ادعا مي كنند  و به همين دليل بود كه برخي مانن
كه  «وب مرده اســت». اما HTML  5 با پاك سازى و بهبود وب 
ــم وب، پلتفرم  ــاور كني ــم مى كند كه ب ــل خوبى را فراه دالي
ــا در رتبه  ــى خواهد ماند و Appه ــات جديد باق اصلى خدم
ــن امر از اين بابت اهميت دارد كه  دوم قرار خواهند گرفت. اي
ســالمت وب براى وجود و ادامه يافتن خالقيت و كارآفرينى 
حياتى است. يكى از مشــكالت امروز اين است كه آشفتگى 
ــازندگان  ــى (هزينه هايى) را به س وب به نوعــى ماليات هاي
ســايت ها تحميل مى كند. زيرا آن ها اغلب مجبور هستند براى 
به كار انداختن افزونه هاى مالتى مدياى سايت شان به ادوبى يا 
مايكروسافت يا ديگران پول پرداخت كنند. در عين حال آن ها 
هنوز هم به وب نياز دارند، زيرا فراگير بودن و حضور گسترده 
ــه مخاطبان  ــاى بى مانندي را براى دسترســى ب وب فرصت ه
فراهم مى كند و اين مهم ترين دليلى بود كه باعث شــد رشــد 
ــه 1990 را كليد  ــانه، انفجــار خالقيت در ده و رونق اين رس
بزند و به گفته ديويد كوان (David Cowan)، يكى از شــركاى 
شــركت ســرمايه گذارى Bessemer Venture Partners، به 
همين دليل HTML  5 باعث رونق سرمايه گذارى هاى جديد در 

شركت هاى تازه تأسيس اينترنتى خواهد شد.
ــما دو تجارت داريد، يكى مبتنى  كوان مى افزايد: «اگر ش
ــما  بر وب و ديگرى مبتنى بر برنامه ها، تجارت مبتنى بر وب ش
به يقين بزرگ تر خواهد بود. اينجا شــركت هاى برنامه سازى 
كوچك و جالبى وجود دارند، اما هيچ كدام از آن ها آمازون يا 

eBay نخواهند شد.»


