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அன்றப சிவம்.

என்னடவா  HTML புத்தகத்திற்கவான ஆசிரியர் உணரைணய 'அன்றப சிவம்' என்று மதவாடங்குகிறறறன என்று யவாரும் 
பயந்து விட றவண்டவாம். தற்றபவாது ஒருசில மவாதங்களைவாக, கடவுள் பற்றிய ஆரைவாய்ச்சியில் ஈடபட்ட வருகிறறன். 
பல புது விஷயங்கணளை உணைர்கிறறன். நவாம் அணனவரும், நம் வவாழக்ணக மிகவும் செந்றதவாஷமவாக அணமய, 
பணைம் றதடி ஓடகிறறவாம். ஆனவால், ஓறரை இடத்தில் பணைம் குவிப்பணதவிட, றதணவயுள்றளைவாருக்கு பகிரும் 
றபவாது, அதிக செந்றதவாஷம் கிணடக்கிறது. இவ்வவாறு பிறருக்கு உதவும் றபவாது, நவாம் ஆணசெப்படம் விஷயங்கள் 
தவானவாகறவ நடக்கின்றன. உதவியவானது, பணைமவாக மட்டறம இருக்க றவண்டியதில்ணல. செரியவான றநரைத்தில் 
மசெவால்லப்படம், அன்பவான, ஆதரைவவான, நம்பிக்ணகயூட்டம் வவார்த்ணதகளைவாகறவவா, புது விஷயங்கணளை கற்றுத் 
தருவதவாகறவவா கூட இருக்கலவாம். இவ்வவாறு பகிர்வதவால் கிணடக்கும் செந்றதவாஷத்ணதறய கடவுள் தன்ணமயவாக 
அறிகிறறன்.

எனறவ, எனக்கு மகிழச்சி கிணடக்க, பணைம் மட்டறம றபவாதுமவானதல்ல. என்னிடம் உள்ளைவற்ணற பிறருக்கு 
பகிர்தல், நவான் அறிந்தவற்ணற பிறருக்கு கற்பித்தல் றபவான்றவற்ணறச் மசெய்தவாறல, நவான் நிணனக்கும் விஷயங்கள் 
இயல்பவாகறவ நடந்து விடகின்றன என்பணத உணைர்கிறறன்.

தமிழல் கணிணி நுட்பங்கணளைப் பகிரை, ஒரு களைமவாக உள்ளை 'கணியம்' தளைத்தில், இதுவணரை மவளியவான எனது 
மின்னூல்களுக்கு வவாசெகர்கள் தரும் ஆதரைவு மபருமகிழச்சி அளிக்கிறது.

“றதமதுரைத் தமிறழைவாணசெ உலமகல்லவாம் பரைவும் வணக மசெய்தல் றவண்டம்”

“பிற நவாட்ட நல்லறிஞர் செவாத்திரைங்கள் தமிழ மமவாழயிற் மபயர்த்தல் றவண்டம்”

என்ற பவாரைதியின் விருப்பங்கணளை நிணறறவற்றுவதில், என் பங்களிப்பும் உள்ளைது என்பறத, மிகவும் மகிழச்சி.

மதவாடர்ந்து ஊக்கம் அளிக்கும்  என் குடம்பத்தினருக்கும், கணியம் குழுவினருக்கும், 
.  FreeTamilEbooks com குழுவினருக்கும், வவாசெகர்களுக்கும் நன்றிகள்.

து. நித்யவா 

நியூ கவாசில்,
இங்கிலவாந்து.,
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1 HTML  - அறிமுகம

    Hyper Text Markup Language என்பறத  HTML என்றணழைக்கப்படகிறது. இது ஒரு வணலதளைத்ணத 
உருவவாக்கப் பயன்படம் மமவாழ ஆகும். 

 HTML மமவாழணயப் பயன்படத்தி  gedit றபவான்ற ஒரு  -Text Editor ல் உருவவாக்கப்படம் -program
ஆனது .html எனும் மபயருடன் றசெமித்து ணவக்கப்படம். பின்னர் இது -browser ல்  open
மசெய்யப்படம்றபவாது ஒருரு் அழைகிய வணலதளைமவாக மவளிப்படம். 

-gedit ல் மகவாடக்கப்படம் செவாதவாரைணை -text ஆனது ஒருசில -tags வுடன் இணணைந்து -hypertext ஆக 
மவாறுகிறது. இந்த  hypertext மூலமவாக -browser க்குக் கட்டணளைகணளைப் பிறப்பிப்பறத  markup
எனப்படம். இதுறவ     Hyper Text Markup Language எனும் மபயர் உருவவாவதற்கவான கவாரைணைம் ஆகும். 

2 HTML tags

ஒரு  -html program க்குத் றதணவயவான அடிப்பணட  tags பின்வருமவாறு:

< > - html முதன்முதலில் மகவாடக்கப்படம் இந்த -tag ஆனது -browser க்கு இது ஒரு   html program
என்பணத உணைர்த்துகிறது. 

< > - head அடத்ததவாக உள்ளை இந்த -tag ஆனது -browser ன் தணலப்ணப அணமக்கப் பயன்படகிறது. 

< > - -title head ஐத் மதவாடர்ந்து வரும்  title எனும் -tag க்குள் அணமயும் வவார்த்ணதகறளை வணலதளைத்தின் 
தணலப்பவாக அணமகிறது. </ > title எனும்  tag தணலப்பு வவார்த்ணத முடிவுற்றணத உணைர்த்துகிறது. இதன் 
பின்னர் </ > head எனும் -tag ஐயும் நவாம் முடித்துக் மகவாள்கிறறவாம். 

குறிப்பு: தணலப்பிணன நீங்கள் மகவாடத்தவாலும், மகவாடக்கவாமல் றபவானவாலும், இத்தணகய -tags ஐ ஒவ்மவவாரு 
 -html program லும் பயன்படத்த றவண்டம். 

< > - body வணலதளைத்தில் இடம்மபற றவண்டிய மமவாத்த செவாரைவாம்செமும் இந்த -tag க்குள் தவான் அணமயும். 
</ > body எனும்  tag வணலதளைத்தில் இடம்மபற றவண்டியணவ  முடிவுற்றணத உணைர்த்துகிறது.

இறுதியவாக அணமந்துள்ளை </ > html எனும் ,  tag program முடிவுற்றணத -browser க்கு உணைர்த்துகிறது. 

இது றபவான்று < ></ >,< ></ >,< ></ >,< ></ > html html title title head head body body றபவான்ற 
ஒவ்மவவாரு -tag ம் /-ஐத் மதவாடர்ந்து அறத வவார்த்ணதகணளைப் மபற்று முடிக்கப்படவணத இணணை  tags அல்லது
றஜவாடி  tags என்பர். -html ல் இடம்மபறும் ஒவ்மவவாரு -tag க்கும் இணணை  tag என்மறவான்று இருக்க 
றவண்டிய அவசியமில்ணல. இணவ இல்லவாமலும் ஒருசில  tags உள்ளைன.

இப்றபவாது இத்தணகய -tags ஐப் பயன்படத்தி -gedit ல் உருவவாக்கப்பட்ட ஒரு -program ஐ பின்வரும் 
படத்தில் கவாணைலவாம். 
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File: sample.html

<html> 
<head>Rhymes</head> 
<body> 
Most children love being told Nursery Rhymes. Even elders love to hear 
these rhymes. They are sweet to our ears forever. The rhymes speak 
volumes about the interest shown by the education department to enthuse 
the children to speak out. 
</body> 
</html>

இந்த sample.html எனும் program, firefox browser-ல் open மசெய்யப்படம்றபவாது அது 
பின்வருமவாறு அணமகிறது. இதில் title tag-க்குள் மகவாடக்கப்பட்ட Rhymes எனும் வவார்த்ணத 
browser-ன் தணலப்பவாக "Rhymes – Mozilla Firefox” என்று அணமவணத கவனிக்கவும். பின்னர் 
body tag-க்குள் மகவாடக்கப்பட்டணவ content-ஆக மவளியவாகி உள்ளைது.
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3 Paragraph :

பத்திகணளை மவளிப்படத்த உதவும்  -p tag ன் முக்கியத்துவத்ணத அறிந்து மகவாள்ளை பின்வருமவாரு மூன்று 

பத்திகணளை  -body tag க்குள் அடித்து அதணன -browser ல் திறந்து பவார்க்கவும். 

File: paragraph.html

<html>
<head><title>Nursery Rhymes</title></head>
<body>
Most children love being told Nursery Rhymes. The most popular rhymes 
are listed here. Even elders love to hear these rhymes. They are sweet 
to our ears forever. These rhymes speak volumes about the interest shown
by the education department to enthuse the children to speak out.

The list is clearly not exhaustive but it is believed that a good cross 
section of famous poems for children have been included. We have 
selected the most famous Nursery Rhymes for children. We have done our 
best to collect all the Nursery Rhymes from all sources and add them 
here for your reference. The addition of more and more rhymes is going 
on everyday.

These Nursery Rhymes for children have been passed down over the years 
and due to the short nature of the verse can easily be remembered by 
most children from a very early age. Analysis of these Nursery Rhymes 
will reflect the historical background in which these Nursery Rhymes 
were written.
</body>
</html>
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இதில்  -body tag க்குள் உள்ளைணவ -browser ல் மவளிப்பட்டள்ளைது. ஆனவால் அறத வடிவில் 
-paragraph ஆக அணவ மவளிப்படவில்ணல. ஏமனனில்  -body tag க்குள் உள்ளைணவ -browser ல் 

மவளிப்படறவண்டம் என்பது மட்டறம இங்கு கட்டணளை. அணவ -paragraphs ஆக மவளிப்படறவண்டம் 
எனும் கட்டணளைணய அளிக்கறவ இந்த < >  p tag பயன்படகிறது. 

இப்றபவாது < > -p tag ஐ ஒவ்மவவாரு பத்தியின் ஆரைம்பத்திலும், அதனுணடய இணணை -tag ஐ பத்தியின் 
முடிவிலும் அணமத்து -program ஐ பின்வருமவாறு மவாற்றவும். 

File: paragraph.html

<html>
<head><title>Nursery Rhymes</title></head>
<body>
<p>Most children love being told Nursery Rhymes. The most popular rhymes
are listed here. Even elders love to hear these rhymes. They are sweet 
to our ears forever. These rhymes speak volumes about the interest shown
by the education department to enthuse the children to speak out.</p>

<p>The list is clearly not exhaustive but it is believed that a good 
cross section of famous poems for children have been included. We have 
selected the most famous Nursery Rhymes for children. We have done our 
best to collect all the Nursery Rhymes from all sources and add them 
here for your reference. The addition of more and more rhymes is going 
on everyday.</p>

<p>These Nursery Rhymes for children have been passed down over the 
years and due to the short nature of the verse can easily be remembered 
by most children from a very early age. Analysis of these Nursery Rhymes
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will reflect the historical background in which these Nursery Rhymes 
were written.</p>
</body>
</html>

இப்றபவாது பத்திகள் -browser ல் மவளிப்படவணதக் கவாணைலவாம். 
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 :align attribute
இந்த  align எனும் , < > -attribute p tag வுடன் இணணைக்கப்படம்றபவாது, அணவ பத்திகணளை -browser ல் 
எந்தப் பக்கத்தில் மவளிப்படத்த றவண்டம் என்பணத உணைர்த்தப் பயன்படகிறது. இந்த  -align attribute க்கு
அளிக்கப்படம் மூன்று விதமவான மதிப்புகணளைப்  ( , , ) left right center மபவாருத்து, அணவ பத்திகணளை 
இடதுபுறத்திறலவா, வலதுபுறத்திறலவா அல்லது மத்தியிறலவா மவளிப்படத்தும். இது பின்வருமவாறு.

File: pattribute.html

<html>
<head><title>Nursery Rhymes</title></head>
<body>
<p align="left">Most children love being told Nursery Rhymes. The most 
popular rhymes are listed here. Even elders love to hear these 
rhymes.</p>

<p align="center">The list is clearly not exhaustive but it is believed 
that a good cross section of famous poems for children have been 
included. </p>

<p align="right">These Nursery Rhymes for children have been passed down
over the years and due to the short nature of the verse can easily be 
remembered by most children from a very early age.</p>
</body>

www.kaniyam.com



16

</html> 
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4 Line Break 

அடத்தடத்த வரிகணளை மவளிப்படத்த உதவும்  -br tag ன் முக்கியத்துவத்ணத அறிந்து மகவாள்ளை பின்வருமவாரு 

மதவாடர்ச்சியவான வரிகணளை  -body tag க்குள் அடித்து அதணன -browser ல் திறந்து பவார்க்கவும். 

File: lines.html

<html>
<head><title>Chubby Cheeks Rhyme</title></head>
<body>
Chubby cheeks, dimple chin
Rosy lips, teeth within
Curly hair, very fair
Eyes are blue, lovely too
Teacher's pet, is that you ?
Yes! Yes! Yes!
</body>
<html>
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இங்கும்  -body tag க்குள் உள்ளைணவ -browser ல் மவளிப்பட்டவிட்டது. ஆனவால் அணவ அடத்தடத்த 
வரிகளைவாக மவளிப்படவில்ணல. இணவ அடத்தடத்த வரிகளைவாக மவளிப்படறவண்டம் எனும் கட்டணளைணய 
அளிக்கறவ இந்த < >  br tag பயன்படகிறது. 

File: lines.html
<html>
<head><title>Chubby Cheeks Rhyme</title></head>
<body>
Chubby cheeks, dimple chin<br>
Rosy lips, teeth within<br>
Curly hair, very fair<br>
Eyes are blue, lovely too<br>
Teacher's pet, is that you ?<br>
Yes! Yes! Yes!
</body>
<html>

இப்றபவாது < > -br tag ஐ ஒவ்மவவாரு வரியின் இறுதியிலும் அணமக்கவும். இதற்கு இணணை  tag இல்ணல.

இப்றபவாது - browser ல் இணவ அடத்தடத்த வரிகளைவாக மவளியவாவணதக் கவாணைலவாம்.
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5 Headings

ஒருசில வவார்த்ணதகணளை தணலப்பவாக அணமக்க விரும்பினவால், அந்த வவார்த்ணதகளுக்கு  முன்னும் பின்னும் 
-headings க்கவான இணணை -tags ஐப் பயன்படத்தலவாம்.

< 1>, < 2>, < 3>, < 4>, < 5> h h h h h மற்றும் < 6> h எனும் 6 வணக   headings tags உள்ளைன. இணவ 
முணறறய தணலப்புகளின் அளைவிணன மகவாஞ்செம் மகவாஞ்செமவாக குணறத்துக் மகவாண்றட வரும். இது பின்வருமவாறு.

File : heading.html

<html>
<head><title></title></head>
<body>
<h1>History of India (H1)</h1>
<h2>1.Prehistoric era (H2)</h2>
<h3>1.1 Stone Age (H3)</h3>
Isolated remains of Homo erectus in Hathnora in the Narmada Valley in 
central India indicate that India might have been inhabited since at 
least the Middle Pleistocene era somewhere between 500,000 and 200,000 
years ago.
<h4>1.2 Bronze Age (H4)</h4>
The Bronze Age in the Indian subcontinent began around 3300 BCE with the
early Indus Valley Civilisation. 
</body>
<html>
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இங்கு History of India என்பது மிகப்மபரிய தணலப்பவாகவும், அதனடியில் உள்ளை Prehistoric era 
என்பது மகவாஞ்செம் மபரிய தணலப்பவாகவும், அதனடியில் உள்ளை Stone Age, bronze Age என்பணவ 
சிறிய தணலப்புகளைவாகவும், h1, h2.h3,h4 என்பதற்றகற்ற வணகயில் மவளிப்பட்டள்ளைன.
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6 Bold & Italic tags
ஒருசில வவார்த்ணதகணளை/வரிகணளை -bold ஆக கவாட்டவதற்கு < > -b tag ம், செவாய்மவழுத்துக்களைவாகக் 
கவாட்டவதற்கு < >-i ம் பயன்படகிறது.  இணவ இணணை -tags ஐப் மபற்றிருக்கும். எனறவ இவற்ணற நவாம் 
விரும்பிய வவார்த்ணதகளுக்கு முன்னும் பின்னும் இணணைத்தவால், அணவ -bold ஆகவும், செவாய்மவழுத்துக்களிலும்
மவளிப்படம். இது றபவான்றற < >,</ > u u எனும்  tag வவார்த்ணதகணளை அடிக்றகவாடிட உதவும். இணவ 
பின்வருமவாறு. 

File: bi.html

<html>
<head><title></title></head>
<body>
<B>Kaniyam is a free monthly E-Magazine in tamil for foss.</B><br> 
<I>Authors write on various topics on Free software.</I><br>
<u>Shrinivasan is the editor of Kaniyam.</u>
</body>
</html>

இங்கு முதல் வரி bold எழுத்துக்களிலும், இரைண்டவாவது வரி செவாய்மவழுத்துக்களிலும், மூன்றவாவது வரி 
அடிக்றகவாடிட்டம் மவளிப்பட்டள்ளைது. 
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7 Big & Small tags
செவாதவாரைணை அளைணவவிட செற்று மபரிய அளைவில் எழுத்துக்கணளை மவளிப்படத்த < > big எனும் -tag ம், செவாதவாரைணை 
அளைணவவிட செற்று சிறிய அளைவில் எழுத்துக்கணளை மவளிப்படத்த < > small எனும் -tag ம் பயன்படகிறது. 
இது பின்வருமவாறு. 

File: bs.html

<html>
<head><title>Chubby Cheeks Rhyme</title></head>
<body>
<big>Kaniyam is a free monthly E-Magazine in tamil for foss.</big><br> 
Authors write on various topics on Free software.<br>
<small>Shrinivasan is the editor of Kaniyam.</small>
</body>
<html>

இங்கு முதல் வரி செவாதவாரைணை அளைணவவிட செற்று மபரிய அளைவிலும், இரைண்டவாவது வரி செவாதவாரைணை 
அளைவிலும், மூன்றவாவது வரி செற்று சிறிய அளைவிலும் மவளிப்பட்டள்ளைது. 
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8 Font 

எழுத்துக்களின் அளைவு, நிறம் மற்றும் அதன் வடிவத்ணதக் குறிப்பிட < >  font tag பயன்படகிறது. 
இவற்றிற்கவாக முணறறய ,  size colour மற்றும்  face றபவான்ற  attributes இவற்றுடன் 
பயன்படத்தப்படகின்றன. இணவ மூன்றில் நவாம் எணதக் குறிப்பிட விரும்புகிறறவாறமவா, அந்த -attribute ஐ 

 -font tag வுடன் றசெர்த்துக் குறிப்பிடலவாம் அல்லது இணவ மூன்ணறயும் ஒறரை றநரைத்திலும் குறிப்பிடலவாம். இது 
பின்வருமவாறு. 

File: font.html

<html>
<head><title></title></head>
<body>
<font color="green">Kaniyam is a free monthly E-Magazine</font><br> 
<font size=5>Authors write on various topics on Free 
software.</font><br>
<font color="blue" size=12 face="Arial">Author : 
Shrinivasan</font></small>
</body>
<html>

இங்கு முதல் வரி பச்ணசெ நிறத்தில் மவளிப்பட றவண்டம் என்று மட்டம் மகவாடக்கப்பட்டள்ளைது. 
இரைண்டவாவது வரியின் அளைவு 5-ஆக இருக்க றவண்டம் என்று மகவாடக்கப்பட்டள்ளைது. மூன்றவாவது 
வரியில் எழுத்துக்கள் நீல நிறத்திலும், 12 அளைவிலும், Arial எழுத்துக்களைவாகவும் மவளிப்பட 
றவண்டம் என்று மூன்று attributes-ம் மகவாடக்கப்பட்டள்ளைது. எனறவ இதன் மவளிப்பவாட 
பின்வருமவாறு இருக்கும். 
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9 Strike Superscript & Subscript tags
ஒரு மசெவால்ணல எழுதிவிட்ட பின்னர் அதணன ஒரு றகவாடவால் அடிப்பதற்கு < > -strike tag ம் , ஒருசில 
எண்கணளை ஒருரு் எழுத்தின் றமற்பகுதியில் குறிப்பிட  -superscript tag ம், ஒருசில எண்கணளை ஒருரு் எழுத்தின் 
கீழ பகுதியில் குறிப்பிட  -subscript tag ம் பயன்படகிறது. 
உதவாரைணைத்துக்கு பின்வரும் மவளிப்பவாட்ணட கவனிக்கவும். 

இங்கு 2 எனும் எண்  x மற்றும்  y எழுத்துக்களின் றமற்புறத்தில் மவளிப்பட அந்த எண்ணின் முன்னும் பின்னும்
< ></ > sup sup எனும்  (   ) tag sup for superscript பயன்படத்தப்பட்டள்ளைணத பின்வரும் -program
ல் கவனிக்கவும். அவ்வவாறற 2 எனும் எண்  H எனும் எழுத்தின் கீழப் பகுதியில் மவளிப்பட அந்த எண்ணின்  
முன்னும் பின்னும் < ></ > sub sub எனும்  (   ) tag sub for subscript பயன்படத்தப்பட்டள்ளைது. 

20000 எனும் எண்ணணை றகவாடிட்ட அடிப்பதற்கு அந்த எண்ணின் முன்னும் பின்னும் < > strike எனும்  tag
பயன்படத்தப்பட்டள்ளைணதயும் பின்வரும் -program ல் கவாணைலவாம்.

File: ss.html

<html>
<head><title></title></head>
<body>
The new price of this product is <strike>Rs.20000</strike> Rs.10000<br>
The chemical formulae of water: H<sub>2</sub>0<br>
An expression: x<sup>2</sup>+y<sup>2</sup>
</body>
<html>
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10 Preservative tag
 -Preservative tag ஆனது  -body tag க்குள் உள்ளைவற்ணற அதன் வடிவம் மகவாஞ்செம் கூட மவாறவாமல் 

அப்படிறய -browser ல் மவளிப்படத்த உதவுகிறது. உதவாரைணைத்துக்கு பின்வருமவாறு ஒரு -program ஐ 
< >  pre tag இல்லவாமல் அடித்து, -browser ல் திறந்து பவார்க்கவும். 

File: pre.html

<html>
<head><title></title></head>
<body>

<center>Kannan Store</center>

Customer Name: T.Shrinivasan

Product      Price
Hamam soap    Rs.25
Sugar         Rs.50
Rice       Rs.150

</body>
</html>
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 -body tag க்குள் நவாம் ஒவ்மவவாரு வரிக்கும் மகவாடத்த இணடமவளி,   tag space எல்லவாம் 
புறக்கணிக்கப்பட்ட, மவறும் எழுத்துக்கள் மட்டம் -browser ல் மவளிப்பட்டவிட்டது. இப்றபவாது அறத 

-program ஐ   pre tag மகவாடத்து -browser ல்  open மசெய்து பவார்க்கவும். 

File: pre.html

<html>
<head><title></title></head>
<body>
<pre>
<center>Kannan Store</center>

Customer Name: T.Shrinivasan

Product      Price
Hamam soap    Rs.25
Sugar         Rs.50
Rice       Rs.150

</pre>
</body>
</html>
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இப்றபவாது நவாம் மகவாடத்த எழுத்தின் வடிவம் கூட மவாறவாமல், அணவ browser-ல் மவளிப்படவணதக் 
கவாணைலவாம். எனறவதவான் <pre> tag மிகவும் பயனுள்ளைதவாகக் கருதப்படகிறது.
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11 Lists

-HTML ல் ஒருசில விவரைங்கணளை நவாம் பட்டியலிட விரும்பினவால் 3 விதமவான பட்டியல்கணளைப் 
பயன்படத்தலவாம். அணவ பின்வருமவாறு.

 Ordered list - மதவாடர்ச்சியவான எண்களைவால் தகவல்கணளைப் பட்டியலிடவது. < > ol எனும் இணணை  tags
இந்த றவணலணய மசெய்யும். 

 Unordered list – புள்ளிகணளை ணவத்து தகவல்கணளைப் பட்டியலிடவது. < > ul எனும் இணணை  tags
இதற்குப் பயன்படகிறது. 

  Defnition list - ஒரு சிறு தணலப்பும், அதன்கீழ அந்த தணலப்புக்கவான விளைக்கமுமவாக தகவல்கணளைப் 
பட்டியலிடவது. < > dl எனும் இணணை  tags இந்த றவணலணயச் மசெய்யும். 

அடத்தபடியவாக பட்டியலில் மவளியவாகும் ஒவ்மவவாரு தகவலும் < > li எனும் இணணை  tags மூலம் 
மகவாடக்கப்படகிறது. (    ). li for list index அதவாவது நித்யவா, வித்யவா, செத்யவா எனும் மூன்று மபயர்கணளைப் 
பட்டியலிட விரும்பினவால், ஒவ்மவவாரு மபயரின் முன்னும் பின்னும் < ></ > -li li tags ஐ இணணைக்க றவண்டம். 
பின்னர் இந்தப் மபயர்கணளை மதவாடர்ச்சியவான எண்களைவால் பட்டியலிட றவண்டமவா அல்லது புள்ளிகணளை ணவத்து 
பட்டியலிட றவண்டமவா எனக் குறிப்பிடம் வணகயில் அந்த மூன்று மபயர்கணளையும் மகவாடப்பதற்கு முன்னர் 
< > ol அல்லது < > ul எனும் -tags ஐயும், மூன்று மபயர்கணளையும் மகவாடத்து முடித்த பின்னர் கணடசியவாக 
அதற்கவான இணணை -tags ஐயும் மகவாடக்க றவண்டம்.

ஆனவால் இந்த < ></ > -li li tag ஆனது  -defnition list க்குப் மபவாருந்தவாது. இந்த முணறயில் தணலப்பும், 
அதன் விளைக்கமுமவாக விவரைங்கள் பட்டியலிடப்படவதவால், தணலப்பின் முன்னும் பின்னும் < ></ > -dt dt tags
ம், (    ) dt for defnition title தணலப்புக்கவான விளைக்கத்தின் முன்னும் பின்னும் < ></ > -dd dd tag ஐயும் 
(    )dd for defnition data பயன்படத்த றவண்டம். 

இந்த மூன்று முணறயிலும் விவரைங்கள் பட்டியலிடப்படவணத பின்வரும் உதவாரைணைத்தில் கவாணைலவாம். 

File: list1.html

<html>
<head><title></title></head>
<body>

Types of Testing
<ol>
<li>Functional Testing</li>
<li>Non-functional testing</li>
</ol>

Types of non-functional testing
<ul>
<li>Performance testing</li>
<li>Automation testing</li>
</ul>

<dl>
<dt>Functional Testing</dt>
<dd>The functionality of an application will be tested.<dd>
<dt>Performance Testing</dt>
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<dd>The performance of an application will be tested.<dd>
</dl>

</body>
<html>

 Combined Lists

ஒருரு்  -main list ல் விவரைங்கணளை பட்டியலிடம்றபவாது, அதற்குள் -sublist ஐ உருவவாக்குவறத  combined
lists எனப்படம்.  பின்வரும் உதவாரைண்த்தில்  -ordered list ன் கீழ பட்டியலிடப்பட்டள்ளை  Functional

 Testing எனும் விவரைத்தின் கீழ ஒருசில தகவல்கள்   Unordered list முணறயில் 
பட்டியலிடப்பட்டள்ளைணதக் கவாணைலவாம். அவ்வவாறற -   Non functional testing எனும் விவரைத்தின் கீழும் 
தகவல்கள்   unordered list முணறயில் பட்டியலிடப்பட்டள்ளைன. 

File: list2.html

<html>
<head><title></title></head>
<body>
Types of Testing
<ol>
<li>Functional Testing</li>
<ul><li>Integration testing</li><li>System testing</li></ul>
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<li>Non-functional testing</li>

<ul><li>Automation testing</li><li>Regression testing</li></ul>
</ol>
</body>
<html>

இதன் மவளிப்பவாட பின்வருமவாறு இருக்கும். 
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12 Tables

அணனவருக்கும்  Table என்றவால் என்னமவன்று மதரிந்திருக்கும். இப்றபவாது -HTML ல் ஒருரு் -table ஐ 
உருவவாக்குவது எப்படிமயன்று பவார்க்கப்றபவாகிறறவாம். 

முதலில் ஒருரு் -table ன் மதவாடக்கத்தின் < > table எனும் -tag ஐயும், கணடசியவாக அதற்கவான இணணை -tag
ஐயும் மகவாடக்க றவண்டம். பின்னர் -table ல் இடம்மபறப்றபவாகும் ஒவ்மவவாரு -row ன் ஆரைம்பத்தில் < >-tr
ம், இறுதியில் </ > -tr tags ஐயும் (    ) tr for table row மகவாடக்க றவண்டம். இது -table ன் தணலப்பவாக 
அணமயப்றபவாகும் -row க்கும் மபவாருந்தும். 

அடத்தபடியவாக -table ன் தணலப்பவாக இடப்மபறப்றபவாகும் ஒவ்மவவாரு வவார்த்ணதயின் முன்னரும் பின்னரும் 
< ></ > -th th tags ம் (    ), -th for table heading table க்குள் தகவல்களைவாக இடம்மபறப்றபவாகும் 
ஒவ்மவவாரு வவார்த்ணதயின் முன்னரும் பின்னரும் < ></ > -td td tags ம் (    ) td for table data இடம்மபற 
றவண்டம். 

இத்தணகய tags-ஐப் பயன்படத்தி உருவவாக்கப்பட்ட ஒரு table-ஐப் பின்வருமவாறு கவாணைலவாம். 

File: table1.html

<html>
<head><title></title></head>
<body>

<table>

<tr>
<th>Name</th>
<th>Marks</th>
<th>Rank</th>
</tr>

<tr>
<td>Viyan</td>
<td>1200/1200</td>
<td>First</td>
</tr>

<tr>
<td>Harini</td>
<td>1180/1200</td>
<td>Second</td>
</tr>

</table>

</body>
</html>
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,  &  Border height width attributes
 Border எனும் பண்பு ஒருரு் -table க்கு அழைகிய -border ஐ உருவவாக்குவதற்கும்,  height எனும் 

பண்பு ஒருரு் -table ன் நீளைத்ணத மவாற்றி அணமப்பதற்கும்,  width எனும் பண்பு ஒருரு் -table ன் 
அகலத்ணத மவாற்றி அணமப்பதற்கும் பயன்படகிறது. 

இணவ மூன்றும் மதவாடக்கத்தில் நவாம் மகவாடக்கின்ற < > -table tag வுடன் இணணைந்றத  கவாணைப்படம்.  
மவறும்  border எனும் வவார்த்ணதணய மட்டம் மகவாடத்தவால் றபவாதுமவானது. றமலும் தடிமனவான 

 border றவண்டம் எனில் அதற்கு ஒரு மதிப்பும் தரைலவாம். உதவாரைணைம்  - =3border

 height மற்றும் -width க்குக் மகவாடக்கப்படம் மதிப்பு -pixel களின் எண்ணிக்ணகயிறலவா அல்லது 
செதவிகிதமவாகறவவா இருக்கும். மபவாதுவவாக செதவீதத்தில் மகவாடப்பது புரிந்துமகவாள்ளை செற்று சுலபமவாக 
இருக்கும்.  

இதணன பின்வரும் உதவாரைணைத்தில் கவாணைலவாம்.

File: table2.html

<html>
<head><title></title></head>
<body>

<table border width="60%" height="40%">

<tr>
<th>Name</th>
<th>Marks</th>
<th>Rank</th>
</tr>

<tr>
<td>Viyan</td>
<td>1200/1200</td>
<td>First</td>
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</tr>

<tr>
<td>Harini</td>
<td>1180/1200</td>
<td>Second</td>
</tr>

</table>

</body>
</html>

  Background colour attribute
இந்தப் பண்பு -table ல் நிறங்கணளைக் மகவாண்டவரைப் பயன்படகிறது. =” ” Bgcolor yellow என < > table

-tag வுடன் இணணைந்து மகவாடக்கும்றபவாது முழு -table ம் மஞ்செள் நிறத்தில் கவாணைப்படம். இந்தப் பண்பிணன 
ஏறதனும் ஒருரு் -cell க்கு மட்டம் மகவாடக்கும்றபவாது அந்த இடம் மட்டம் நவாம் குறிப்பிட்டள்ளை நிறத்தில் 
கவாணைப்படம். 

இதணனப் பின்வரும் உதவாரைணைத்தில் கவாணைலவாம். 

File: table3.html

<html>
<head><title></title></head>
<body>

<table border bgcolor="yellow">

<tr>
<th>Name</th>
<th>Marks</th>
<th>Rank</th>
</tr>
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<tr>
<td width="80%" height="20%">Viyan</td>
<td>1200/1200</td>
<td bgcolor="White">First</td>
</tr>

<tr>
<td align="center">Harini</td>
<td>1180/1200</td>
<td>Second</td>
</tr>

</table>

</body>
</html>
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13 Links
ஒருசில வணலதளைங்களில்     click here for more என்றிருக்கும். அங்கு மசென்று நவாம் மசெவாடக்கும்றபவாது, அது
நம்ணம இன்மனவாரு பக்கத்திற்கு மகவாண்ட மசெல்லும். இவ்வவாறு ஒன்ணற நவாம் மசெவாடக்கும்றபவாது அது நம்ணம 
இன்மனவாரு பக்கத்திற்கு அணழைத்துச் மசெல்வறத  links எனப்படம். இவற்ணற எவ்வவாறு உருவக்குவமதன்று 
இந்தப் பகுதியில் பவார்க்கலவாம். 

முதலில் 1.  link htm எனும் ஒருரு் -program ல் -Rhymes க்கவான ஒருரு் அறிமுகத்ணதக் மகவாடத்துவிட்ட, 
அதனடியில்    Click here for    Chubby Cheeks Rhyme என்று ஒருரு் -link ஐ உருவவாக்கவும். -link ஐ 
உருவவாக்குவதற்கு   anchor tags அதவாவது < ></ > a a பயன்படம். இதற்கிணடயில் மகவாடக்கப்படம் 
வவார்த்ணதகள் நீலநிறத்தில் அடிக்றகவாடிடப்பட்ட -link ஆகத் மதன்படம். இதணன நவாம் மசெவாடக்கும்றபவாது எந்த 
இடத்திற்குச் மசெல்ல றவண்டம் என்பணத  href எனும் பண்பு தீர்மவானிக்கும்.   hypertext reference
என்பறத  href ஆகும். 

File: link1.htm

<html>
<head><title>Nursery Rhymes</title></head>
<body>
<center> Introduction - Rhymes</center>
<br>
<br>
Most children love being told Nursery Rhymes. The most popular rhymes 
are listed here. Even elders love to hear these rhymes. They are sweet 
to our ears forever. These rhymes speak volumes about the interest shown
by the education department to enthuse the children to speak out.
<br>
<br>
<a href="link2.htm">Click here for Chubby Cheeks Rhyme</a>
</body>
</html>

றமற்கண்ட -program ல் -href ன் மதிப்பு 2.  link htm என்று கவாணைப்படவதவால் கீழவரும் -program க்கு 
நம்ணம அணழைத்துச் மசெல்லும். 

2.  link htm பின்வருமவாறு.

File: links2.htm

<html>
<head><title>Chubby Cheeks Rhyme</title></head>
<body>
Chubby cheeks, dimple chin<br>
Rosy lips, teeth within<br>
Curly hair, very fair<br>
Eyes are blue, lovely too<br>
Teacher's pet, is that you ?<br>
Yes! Yes! Yes!<br>
<br>
<a href="link1.htm">Click here to go back to Introduction</a>
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</body>
</html>

இந்த -program ன் கணடசியில் உள்ளை        click here to go back to introduction என்பணத நவாம் 
மசெவாடக்கும்றபவாது -href ன் மதிப்பு 1.  link htm என்றிருப்பதவால், இது நம்ணம முந்ணதய -program க்றக 
மகவாண்ட மசெல்லும். 

எனறவ இதன் மவளிப்பவாடகள் பின்வருமவாறு அணமயும்.

  Internal Links

ஒறரை பக்கத்திற்குள் உள்ளை பல்றவறு பகுதிகளுக்கு இணணைப்பு தருவதற்கு   Internal Links பயன்படகின்றன.
இங்கு இணணைப்பு தரை றவண்டிய பகுதிக்கு ஒரு (name மபயர்) தரை றவண்டம். பின் <  =”# ”> a href name
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என்று எழுதி இணணைப்பு தரைலவாம். 

File: internallink.html

<html>
<head><title>Internal Links</title></head>
<body>
<a href="#bottom"> Goto Bottom</a>

<p> A big para goes here </p>

<a name="bottom"></a>
</body>
</html>

 External Links
நவாம் உருவவாக்கிய -program களுக்கிணடயில் -links ஐ உருவவாக்குவதற்கும், பல்றவறு 
வணலதளைப்பக்கங்களுக்கு -links ஐ உருவவாக்குவதற்கும் மபரிய வித்தியவாசெம் ஒன்றும் இல்ணல. மவறும் -href
ன் மதிப்பு மட்டறம மவாறும். பல்றவறு வணலதளை பக்கங்களுக்குமவான முழுமுகவரிணயயும் -href ன் மதிப்பவாகக் 
மகவாடக்கும்றபவாது, அது நம்ணம பல்றவறு வணலதளைங்களுக்குக் மகவாண்ட மசெல்லும். 

இதணன நவாம் பின்வரும் program-ல் கவாணைலவாம். 

File: externallinks.htm

<html>
<head><title></title></head>
<body>
<a href="http://www.kaniyam.com/all-releases/">Click here for Kaniyam 
magazines</a><br>

<a href="http://www.kaniyam.com/mysql-book-in-tamil/">Click here for 
MySQL book</a><br>

<a href="mailto:nithyadurai87@gmail.com">send me your comments</a><br>
</body>
</html>

href-ன் மதிப்பவாக mailto: என்பணதத் மதவாடர்ந்து ஏறதனும் ஒருரு் முகவரிணயக் மகவாடத்தவால், அந்த 
முகவரிக்கு மின்னஞ்செல் அனுப்பப்படம். இது றமற்கண்ட program-ல் மூன்றவாவதவாக 
இடம்மபற்றுள்ளைது. றமற்கண்ட program-ன் மவளிப்பவாட பின்வருமவாறு அணமயும். 
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இதில் முதல் link-ஐ மசெவாடக்கும்றபவாது பின்வரும் மவளிப்பவாடம், இரைண்டவாவது link-ஐ 
மசெவாடக்கும்றபவாது அடத்த படத்தில் உள்ளை மவளிப்பவாடம், கணடசியவாக உள்ளை link-ஐ 
மசெவாடக்கும்றபவாது எனது முகவரிக்கு ஒருரு் மின்னஞ்செலும் மசெலுத்தப்படம். 
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14 Frames
ஒருரு் -link ஐ மசெவாடக்கும்றபவாது, அதன் மவளிப்பவாட ஒருரு் புதிய பக்கத்தில் இடம்மபறவாமல், அறத பக்கத்தில் 
இடம்மபறுமவாறு மசெய்ய  frames உதவுகிறது. இதன் மூலம் திணரைணயக் குணறந்தபட்செம் இரைண்ட பகுதிகளைவாகப் 
பிரித்து, முதல் பகுதியில் -links ம் அடத்த பகுதியில் அதற்கவான மவளிப்பவாடம் வருமவாறு மசெய்யலவாம்.

< > frameset tag
இது திணரைணய பல பிரிவுகளைவாகப் பிரிக்க உதவுகிறது. இதன் -cols எனும்  attribute திணரைணய இடமிருந்து 
வலமவாகவும், -rows எனும்  attribute திணரைணய றமலிருந்து கீழைவாகவும் பிரிக்க உதவுகிறது. இத்தணகய 
பண்புகளின் மதிப்புகணளை செதவீதத்தில் மகவாடப்பது புரிந்து மகவாள்ளை செற்று சுலபமவாக இருக்கும். இது < > body

-tag க்கு பதிலவாகப் பயன்படத்தப்படகிறது. எனறவ இதற்குள் < > -body tag க்குள் பயன்படத்திய -tags க்கு
இடமில்ணல. 

< > noframes tag
-frames ஐப் புரிந்து மகவாள்ளை முடியவாத -browser கள் < > -noframes tag க்குள் உள்ளைவற்ணற execute

மசெய்து அதன் மவளிப்பட்ணட -browser ல்  கவாட்டம். இதற்குள்  -body tag க்குள் பயன்படத்திய 
-commands ஐ பயன்படத்தலவாம். 

< > frames tag
திணரையவானது எத்தணன பகுதிகளைவாகப் பிரிக்கப்பட்டள்ளைறதவா அத்தணன < > , -frames tag frameset க்குள் 
கவாணைப்படம். இதன்  src எனும் பண்பு, ஒருரு் -frame க்குள் என்ன இடம்மபற றவண்டம் என்பணதக் 
குறிப்பிடப் பயன்படகிறது. அடத்ததவாக  name எனும் பண்பு ஒவ்மவவாரு -frame க்கும் மபயரிட உதவுகிறது.
 
இத்தணகய -tags ஐக் மகவாண்ட உருவவாக்கப்பட்ட ஒருரு் -program ஐ பின்வரும் உதவாரைணைத்தில் கவாணைலவாம்.

File: frame1.htm

<html>
<head><title></title></head>
<frameset cols="30%,*">
<frame src="frame2.htm" name="left"/>
<frame src="table1.html" name="right"/>
</frameset>
<noframes>
Your browser doesn't support frames.
</body>
</html> 

இதில் -frameset ன்  cols எனும் பண்பினவால் திணரையவானது இடமிருந்து வலமவாக இருபகுதிகளைவாகப் 
பிரிக்கப்பட்டள்ளைது. -cols ல் மகவாடக்கப்பட்ட மதிப்புகள் மூலம் முதல் பகுதியவானது திணரையில் 30% 
இடத்ணதயும், அடத்த பகுதியவானது மீதமுள்ளை இடத்ணதயும் (* என்பது மீதமுள்ளை 70% இடம்) 
எடத்துக்மகவாள்கிறது. 

திணரையவானது இருபகுதிகளைவாகப் பிரிக்கப்படறவ, இதற்குள் இரு   frames tag உள்ளைது. முதல் -frame க்கு 
“ ” left என்றும் இரைண்டவாவது -frame க்கு " ” right என்றும் மபயரிட்டள்றளைவாம். முதல் -frame ல் -src ன் 
மதிப்பு 2.  frame htm என்றிருப்பதவால், இந்த -program ன் மவளிப்பவாட முதல் -frame க்குள் 
இடம்மபறும். 
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2.  frame htm எனும்  program பின்வருமவாறு. 

File: frame2.htm

<html>
<head><title></title></head>
<body>
<a href="table1.html" target="right">simple Table</a><br>
<a href="table2.html" target="right">Table with border</a><br>
<a href="table3.html" target="right">Table with colour</a>
</body>
</html>

இந்த -program ல் உள்ளை 3 -links ம்  left என்று மபயரிடப்பட்ட முதல் -frame க்குள் மவளிப்படம். 

இதில்  target என்று ஒருரு் புது பண்பு  -anchor tag ல்  இடம்மபற்றுள்ளைணதயும் அதன் மதிப்பு " ” right
என்று இருப்பணதயும் கவனிக்கவும். இந்தப் பண்றப அந்த -link ஐ மசெவாடக்கும்றபவாது, அதன் மவளிப்பவாட புது 
பக்கத்தில் இடம்மபறவாமல்,  “ ” right எனும் மபயணரைக் மகவாண்ட இரைண்டவாவது -frame ல் இடம்மபற உதவும். 

இதன் மவளிப்பவாட பின்வருமவாறு.
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15 Forms
இதுவணரை எத்தணகய வடிவிமலல்லவாம் தகவல்கணளை பயனர்களுக்கு மவளிப்படத்துவது என்று பவார்த்றதவாம். 
இப்றபவாது படிவங்கள் மூலம் எவ்வவாறு பயனர்களிடமிருந்து தகவல்கணளை மபற்றுக்மகவாள்வது என்று 
பவார்க்கப்றபவாகிறறவாம். 

< > form tag
ஒருரு் படிவத்ணத உருவவாக்க < > -form tag ஐ < >-body க்குள் மகவாடக்க றவண்டம். இதற்கவான இணணை  tag
படிவம் முடியும்றபவாது இடம்மபறும். இந்த < >-form க்கு  method மற்றும்  action என்று இரைண்ட 
பண்புகள் உள்ளைன. -method க்கு  post எனும் மதிப்பும், -action க்கு படிவத்தில் பூர்த்தி மசெய்யப்பட்ட 
விவரைங்கணளை எங்கு அனுப்ப றவண்டம் எனும் மதிப்பும் மபற்றிருக்கும்.  இது பின்வருமவாறு.

<  =" " ="form method post action : 87@ .mailto nithyadurai gmail com">

மபவாதுவவாக -action ன் மதிப்பு ஒரு -program ஆகறவவா அல்லது -database ஆகறவவா இருக்கும். 
ஆனவால் இங்கு நவாம் சுலபமவாகப் புரிந்து மகவாள்வதற்கவாக  mailto எனும் -command ஐப் 
பயன்படத்தியுள்றளைவாம். அதவாவது படிவத்தில் பூர்த்திமசெய்யப்பட்ட விவரைங்கள்  -mailto command ல் 
உள்ளை மின்னஞ்செல் முகவரிக்குச் மசென்றுவிடம்.

அடத்தபடியவாக பயனர்களிடமிருந்து விவரைத்ணதப் மபற்றுக்மகவாள்வதற்குப் பயன்படம் ஒவ்மவவாரு விதமவான 
-tags ஐயும் பின்வருமவாறு பவார்க்கலவாம்.  

< > input tag
பயனர்களிடமிருந்து எழுத்துக்கள் எண்கள் றபவான்ற வணகயவான தகவல்கணளைப் மபற்றுக்மகவாள்ளை < > input

 tag பயன்படம். இதற்கு  type மற்றும்  name என்று இரைண்ட மபவாதுவவான பண்புகள் உள்ளைன. -type
ஆனது மபற்றுக்மகவாள்ளைப்றபவாவது எவ்வணக விவரைம் எனும் மதிப்பிணனயும், -name ஆனது 
மபற்றுக்மகவாண்ட விவரைத்துக்கு ஒருரு் மபயணரையும் அளிக்கப் பயன்படகிறது. 

Text box

உதவாரைணைத்துக்கு ஒருவரைது மபயர் மற்றும் மதவாணலறபசி எண் றபவான்ற விவரைத்ணத மபற்றுக்மகவாள்வதற்கவான 
இரைண்ட   input tags பின்வருமவாறு அணமயும். 

<input type="text" size="25" name="name"/> 
<input type="text" size="10" name="ph"/>

இங்கு மபற்றுக்மகவாள்ளைப்றபவாகும் விவரைம் எழுத்துக்கள் மற்றும் எண்கள் வடிவில் இருப்பதனவால், இரைண்ட 
 -input tag க்கும் -type ன் மதிப்பு  text என்று உள்ளைது. 

றமலும் முதல் -input க்கு  name எனும் மபயரும், அடத்த -input க்கு  ph எனும் மபயரும் 
அளிக்கப்பட்டள்ளைது. அடத்தபடியவாக  size எனும் பண்பு முதல் -input ல் ஒருரு் மபயர் 25 எழுத்துக்கள்  வணரை 
இருக்கலவாம் எனும் விவரைத்ணதயும், அடத்த -input ல் ஒருரு் மதவாணலறபசி எண் 10 எண்கள் வணரை இருக்கலவாம் 
எனும் விவரைத்ணதயும் அளிக்கிறது. 

இங்கு ஒவ்மவவாரு  -input tag ம் இணணை  tag ஏதுமின்றி அதனிறுதியில் / ஐப் மபற்று முடிக்கப்படவணதக் 
கவாணைலவாம். எனறவ இணவ    self closing tags என்றணழைக்கப்படம்.

இதுறபவான்று மவறும் இரைண்ட input tags-ஐ மட்டம் program-ல் மகவாடக்கும்றபவாது அணவ திணரையில் 
மவறும் இரைண்ட மபட்டிகணளை மட்டம் மவளிப்படத்தும். இந்த இரைண்ட மபட்டிகளும் எதற்கவாக என்று 
பயனர்களுக்குத் மதரியவாதல்லவவா. அதற்கவாக ஒவ்மவவாரு input tag-ன் முன்னரும் பின்வருமவாறு 
மகவாடக்கலவாம். 
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Name <input type="text" size="25" name="name"/> 
Phone Number <input type="text" size="10" name="ph"/>

இணவ பயனர்களின் வசெதிக்கவாக மட்டறமயன்றி றவறு எதற்கும் கிணடயவாது. பயனர்கள் அளித்த 
விவரைங்கமளைல்லவாம்  name எனும் பண்பில் உள்ளை மபயரினவால் மட்டறம குறிக்கப்படம். உதவாரைணைம்.

 = Name Kaviyan
 = 4839403892Ph

Radio button

இரைண்ட விவரைத்ணதக் மகவாடத்து அதில் ஏறதனும் ஒன்ணற றதர்வு மசெய்ய   radio button பயன்படம். 
உதவாரைணைத்துக்கு ஒருவர் ஆணைவா மபண்ணைவா எனும் விவரைத்ணத அவர்கணளைறய  type மசெய்ய மசெவால்லுவதற்கு 
பதிலவாக, "ஆண்" , "மபண்" எனும் இரைண்ட  -radio buttons ஐக் மகவாடத்து அதில் ஏறதனும் ஒன்ணற றதர்வு 
மசெய்யுமவாறு மசெவால்லலவாம். இதற்கவான   input tag பின்வருமவாறு அணமயும். 

<input type="radio" name="sex" value="M"/> 
<input type="radio" name="sex" value="F"/>

இணவ திணரையில் மவறும் இரைண்ட  -radio button கணளை மட்டறம மவளிப்படத்தும். எனறவ எந்த  button
எதற்கவாக எனப் பயனர்கள் புரிந்து மகவாள்ளை ஒவ்மவவாரு -tag க்கும் முன்னர் பின்வருமவாறு மகவாடக்கலவாம். 
இணவயும் பயனர்களின் புரிதலுக்கவாக மட்டறம. 

Male <input type="radio" name="sex" value="M"/> 
Female <input type="radio" name="sex" value="F"/>

இங்கு  value எனும் பண்பு ஒவ்மவவாரு -option க்கும் உரிய மதிப்பிணனக் மகவாண்டிருக்கும். உதவாரைணைத்துக்கு 
இரைண்டவாவது -option ஐ றதர்வு மசெய்தவால் " " F எனும் மதிப்பு  name எனும் பண்பில் உள்ளை மபயரினவால் 
குறிக்கப்பட்ட மின்னஞ்செலில் பின்வருமவாறு மசெலுத்தப்படம். 

 = sex F

முதல் -option ஆனது -default ஆக றதர்வு மசெய்யப்பட்ட நிணலயிறலறய இருக்குமவாறு அணமக்க 
விரும்பினவால், அதனிறுதியில் ' ' checked எனும் வவார்த்ணதணய மட்டம் இணணைத்தவால் றபவாதுமவானது. இது 
பின்வருமவாறு. 

Male <input type="radio" name="sex" value="M" checked/> 

Checkboxes 

இரைண்டக்கும் றமற்பட்ட விவரைங்கணளைக் மகவாடத்து அதிலிருந்து ஒன்றுக்கும் றமற்பட்ட விவரைங்கணளைத் றதர்வு 
மசெய்யுமவாறு அணமக்க விரும்பினவால் -checkboxes ஐப் பயன்படத்தலவாம். உதவாரைணைத்துக்கு தமிழ, ஆங்கிலம்,
இந்தி எனும் 3 மமவாழகளில் ஒருவருக்கும் எந்மதந்த மமவாழகமளைல்லவாம் மதரியும் எனும் விவரைத்ணதப் 
மபற்றுக்மகவாள்ளை விரும்பினவால், அதற்கவான   input tag பின்வருமவாறு அணமயும். 

<input type="checkbox" name="Language" value="Tamil" /> 
<input type="checkbox" name="Language" value="English"/> 
<input type="checkbox" name="Language" value="Hindi"/>

இணவ மூன்று குட்டி குட்டி மபட்டிகணளை மட்டறம திணரையில் மவளிப்படத்தும். எனறவ எந்த மபட்டி எந்த 
மமவாழக்கவாக எனக் குறிப்பிடம் வணகயில் ஒவ்மவவாரு  -input tag க்கும் முன்னர் அந்தந்த மமவாழகளின் 
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மபயர்கணளை குறிப்பிடலவாம். 

இங்கும்  value எனும் பண்பு ஒவ்மவவாரு -checkbox க்கும் உரிய மதிப்பிணனக் மகவாண்டிருக்கும். 
உதவாரைணைத்துக்கு முதல் இரைண்ட -checkboxes ஐ றதர்வு மசெய்தவால் அந்தத் தகவல்கமளைல்லவாம் பின்வருமவாறு 
மசெலுத்தப்படம். 

 = Language Tamil
 = Language English

முதல் -checkbox ஆனது -default ஆக றதர்வு மசெய்யப்பட்ட நிணலயிறலறய இருக்குமவாறு அணமக்க 
விரும்பினவால், அதனிறுதியில் ' ' checked எனும் வவார்த்ணதணய மட்டம் இணணைத்தவால் றபவாதுமவானது. இது 
பின்வருமவாறு. 

<input type="checkbox" name="Language" value="Tamil" checked/> 

Submit & Reset buttons 

< > -input tag ன்   type எனும் பண்பிணன ' ' Submit என்று மகவாடக்கும்றபவாது, படிவத்தில் நவாம் பூர்த்தி 
மசெய்த விவரைங்கள் அணனத்தும், படிவத்தின்   action எனும் பண்பில் என்ன குறிப்பிடப்பட்டள்ளைறதவா 
அதற்றகற்ப மசெயல்படம். ' ' Reset என்று மகவாடக்கும்றபவாது படிவத்தில் பூர்த்தி மசெய்த விவரைங்கள் அணனத்தும்
நீக்கப்பட்டவிடம்.

<input type="submit"/> 
<input type="reset"/>

றமற்கூறியவவாறு நவாம் மகவாடக்கும்றபவாது, திணரையில் மவறும் இரைண்ட  buttons மட்டம் மவளிப்படம். எனறவ
எந்த  button எதற்கவாக எனப் பயனர்கள் புரிந்து மகவாள்வதற்கவாக  value எனும் பண்பிணன நவாம் இணணைக்க 
றவண்டம். இது பின்வருமவாறு. 

<input type="submit" value="ok"/> 
<input type="reset" value="cancel"/>

இப்றபவாது ஒரு -button ன் றமல் ' ' OK என்றும், அடத்த -button ன் றமல் ' ' cancel என்றும் பயனர்களின் 
வசெதிக்கவாக எழுதப்பட்டிருக்கும். 

< > select tag
ஒருரு் -  -drop down list ஐ உருவவாக்கி அதிலிருந்து மதிப்புக்கணளை றதர்வு மசெய்ய விரும்பினவால், < > select

-tag ஐப் பயன்படத்தலவாம். இதற்கு இணணை  tag உண்ட. றமலும்  name மற்றும்  size என்று இரைண்ட 
விதமவான பண்புகணளைப் மபற்றிருக்கும். -name ல் நவாம் றதர்ந்மதடக்கும் -option க்கு ஒருரு் மபயரும், -size ல்
எத்தணன -option கணளைக் மகவாடக்கப் றபவாகிறறவாம் எனும் எண்ணிக்ணகயும் இருக்கும். -list க்குள் 
இடம்மபறப்றபவாகும் ஒவ்மவவாரு விவரைமும் < > option எனும் இணணை -tag க்குள் கவாணைப்படம். 

உதவாரைணைத்துக்கு 3 நகரைத்தின் மபயர்கணளை ஒருரு் -  -drop down list ல் மகவாடத்து, அதிலிருந்து ஒன்ணற றதர்வு 
மசெய்வதற்கவான  code பின்வருமவாறு அணமயும். 

<select name="city" size="3"> 
<option>Chengalpattu</option> 
<option>Kanchipuram</option> 
<option>Tambaram</option>
</select>

ஒன்றுக்கும் றமற்பட்ட விவரைத்ணத றதர்வுமசெய்யுமவாறு அணமக்க விரும்பினவால்,  -select tag க்குள்  multiple
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எனும் வவார்த்ணதணய இணணைத்தவால் றபவாதுமவானது. 
<select name="city" size="3" multiple> 

முதல் -option ஆனது -default ஆக றதர்வு மசெய்யப்பட்ட நிணலயிறலறய இருக்குமவாறு அணமக்க 
விரும்பினவால்,   -option tag க்குள்  selected எனும் வவார்த்ணதணய இணணைத்தவால் றபவாதுமவானது. 

<option selected>Chengalpattu</option> 

< > textarea tag
ஒன்றுக்கும் றமற்பட்ட பல வரிகணளைக் மகவாண்ட "கருத்துக்கள்" அல்லது "முகவரி" றபவான்ற விவரைங்கணளைப் 
பயனர்களிடமிருந்து மபற்றுக்மகவாள்ளை < >  textarea tag பயன்படம். இதற்கு இணணை  tag உண்ட. றமலும் 

 rows மற்றும்  cols என்று இரைண்ட பண்புகணளைப் மபற்றிருக்கும். -rows ல் வரிகளின் எண்ணிக்ணகயும், 
-cols ல் அவற்றின் அகலமும் இடம்மபறும். 

றமற்கூறிய அணனத்து -tag ஐயும் பயன்படத்தி உருவவாக்கப்பட்ட ஒருரு் -program ஐ பின்வருமவாறு 
கவாணைலவாம்.

File: form.htm

<html>
<head><title></title></head>
<body>
<form method="post" action="mailto:nithyadurai87@gmail.com">
<pre>
Name:<input type="text" size="25" name="name"/>
Phone:<input type="text" size="10" name="ph"/>

Sex:
Male<input type="radio" name="sex" value="M" checked/>
Female<input type="radio" name="sex" value="F"/>

Languages Known:
Tamil<input type="checkbox" name="Language" value="Tamil" checked/>
English<input type="checkbox" name="Language" value="English"/>
Hindi<input type="checkbox" name="Language" value="Hindi"/>

City:
<select name="city" size="3" multiple>
<option selected>Chengalpattu</option>
<option>Kanchipuram</option>
<option>Tambaram</option></select>

Address:
<textarea name="address" rows=5 cols=25></textarea>

<input type="submit" value="ok"/>
<input type="reset" value="cancel"/>
</pre>
</form>
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</body>
</html>
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16 HTML5

மூலம் – :// . . / / : .https commons wikimedia org wiki File Logozyrtare jpg

இதுவணரை நவாம் பவார்த்த -html ஆனது 5 html என்று புதுப்பிறவி எடத்துள்ளைது. இது பல புதிய அம்செங்கணளை 
வணலத்தளைங்களில்  உருவவாக்கப் பயன்படகிறது.  இதன் துணணைமகவாண்ட ஒலி/ஒளி றகவாப்புகள் மற்றும் 2 /3D D
படங்கள் ஆகியவற்ணற நமது வணலத்தளைத்தில் மவளிப்படத்தலவாம். றமலும் தகவல்கணளை -application ல் 
றசெமிப்பது, அவற்ணறப் பயன்படத்துவது மற்றும் -   real time protocols மூலம் றசெமித்த தகவல்கணளைப் 
பரிமவாறிக் மகவாள்வது றபவான்ற பல சிறப்பவான றவணலகணளையும்  javascript மற்றும்  css ஆகியவற்றின் 
துணணைமகவாண்ட 5 html மசெய்கிறது. 

றமலும் வணலத்தளைங்கணளை கணினி, அணலறபசி, Tablet றபவான்ற பல்றவறு கருவிகளின் வழயவாகப் 
பவார்க்கும்றபவாதும், அதன் வடிவணமப்பில் எவ்வித மவாற்றமும் ஏற்படவாமல்,  வணலத்தளைமவானது சீரைவாகக் 
கவாட்சியளிக்க பின்வரும் நுட்பங்கள் பயன்படகின்றன.

மூலம் – :// . . / / 5- - - -380429526http daphyre deviantart com art HTML Logos and Badges
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5 – HTML இணணையப் பக்கத்தின் அடிப்பணடக் கட்டணமப்ணபக் கூறுகிறது. 

 3 – CSS இது நவாம் திணரையில் பவார்ப்பவற்ணற அழைகவாக்குவதுடன்  -user interface ஐயும் 
கவனித்துக்மகவாள்கிறது. 

 – Javascript செவாதவாரைணை  html பக்கங்கணளை -dynamic ஆக மவாற்றி அந்தப் பக்கங்களுக்கு பல புதிய 
மசெயல்பவாடகணளை அளிக்கிறது. 

5-HTML ம் ஒரு செவாதவாரைணை  -html program க்கவான -syntax ஐறய மபற்றிருக்கும். இது பின்வருமவாறு.

<!DOCTYPE html>
<head>
<title> </title>
<meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
Code for html/html5
</body>
</html>

முதலில் உள்ளை <!  > DOCTYPE html என்பது இதுவும் ஒருரு்   html document தவான் என்பணத 
உணைர்த்துகிறது. அடத்ததவாக  -head tag க்குள் புதிதவாக உள்ளை  -meta tag ஆனது நமது  html document
பற்றிய தகவல்கணளை றசெமிக்க உதவுகிறது. றமலும் இதன்  charset எனும் , -8 attribute UTF எனும் 
மதிப்பிணன மபற்றிருப்பணத கவனிக்கவும். இது நமது -program ல் உள்ளை  code அணனத்ணதயும் 

  -8 Unicode Transformation Format ல் மவாற்ற உதவுகிறது.
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17 HTML5-ல் புதியன

5-HTML ல் புதிய பல விஷயங்கள் றசெர்க்கப்பட்டள்ளைன. 

 & :Audio Video

,  Flash silverlight றபவான்ற  plugin ஏதுமின்றி பவாடல், கவாமணைவாளி ஆகியவற்ணற இணணையப்பக்கங்களில் 
றசெர்க்கலவாம். 

 :Geolocation API

இந்த -API ஐப் பயன்படத்தி பயனர்களின் இருப்பிட விவரைம், IPaddress றபவான்ற விவரைங்கணளைப் மபறலவாம்.
அதன்மூலம் அவர்களின் இடத்திற்றகற்ற தகவல்கணளை வழைங்கலவாம். 

 :Local storage

இணணையதளைத்திற்குத் றதணவயவான தகவல்கள் -database ன் துணணையின்றி -browser லிறய றசெமிக்கப்படம்
வசெதிணய 5 HTML தருகின்றது. இதுறவ  Local Storage எனப்படம். இவ்வவாறு றசெமிக்கப்படம் விவரைங்கள் 
றதணவயவான றபவாது மட்டறம பயன்படத்தப்படவதவால், இவற்ணற அதிக அளைவில் றசெமித்தவாலும் தளைத்தின் 
திறனும், றவகமும் குணறயவாது. 

 & :Drag Drop

ஒரு இணணையப் பக்கத்தின் மீது, பயனர் படம் அல்லது றகவாப்பு ஒன்ணற இழுத்து விடம் வசெதிணய எளிதவாகத் 
தரைலவாம். இதற்கு 4 HTML ல்  JavaScript மகவாண்ட நிணறய நிரைலவாக்கம் மசெய்ய றவண்டம்.

பல புதிய  input வசெதிகள்:

 Form உருவவாக்கப் பயன்படம்  -input tag ல் பல புதிய வசெதிகள் றசெர்க்கப்பட்டள்ளைன. பல்றவறு நிறங்கணளை
மகவாடத்து அதிலிருந்து ஒரு நிறத்ணத றதர்வுமசெய்யுமவாறு அணமக்கும் வசெதி, ஒரு -calender ஐ 
மவளிப்படமவாறு மசெய்து அதிலிருந்து றததிணய றதர்வுமசெய்யும் வசெதி, பயனர் மகவாடக்கும் -input ஐ 
றசெவாதிக்கின்ற வசெதி றபவான்ற பல வசெதிகணளை -javascript ன் துணணையின்றி 5-html ல் இயல்பவாகறவ 
மபறலவாம். 

புதிய :canvas

திணரைணய  javascript மூலம் ஒரு வணரைபலணகயவாகறவ பயன்படத்தலவாம். 

புதிய /  :semantic structural elements

,  section nav றபவான்றணவ ஒரு பக்கத்தின் பல்றவறு பகுதிணயக் குறிக்கின்றன.  article பக்கத்தின் முக்கியப்
பகுதியின் உணரைணயக் குறிக்கிறது. 

 Browser ஆதரைவு  :- 

5-HTML ல் பக்கங்கணளை உருவவாக்கும்றபவாது பயனரின் -browser ஐயும் கருத்தில் மகவாள்ளை றவண்டம். மிக 
செமீபத்தில் மவளியவான  browsers மட்டறம 5-HTML ஐ ஆதரிப்பணவ. பணழைய -browser களில் 5 HTML
செரியவாக இயங்கவாது. 
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18 HTML5 - புதிய பக்கக் கட்டமமைப்புக் கூறுகள் – New 
structural elements

5-HTML ல் சில புதிய பக்கக் கட்டணமப்புக் கூறுகள் றசெர்க்கப்பட்டள்ளைன. இணவ யவாவும் < > …. body
</ > -body tag க்குள் வருவன. 

:// . . / / : -5.https commons wikimedia org wiki File Html png

article – இது ஒரு இணணையப் பக்கத்தின் முக்கியப் பகுதியவாக வரும் கட்டணரை, வணலப்பதிவு, பின்னூட்டம் 
றபவான்றவற்ணறக் குறிக்கப் பயன்படகிறது. 

aside – முக்கியப் பகுதிறயவாட வரும்  ,  side bar widget றபவான்றவற்ணறக் குறிக்கப் பயன்படகிறது. 

Header – ஒரு இணணைய தளைத்தின் றமற்பகுதியில் உள்ளை சின்னம் தணலப்பு றபவான்றவற்ணற அப்படிறய 
மவாறவாமல் அணனத்துப் பக்கங்களிலும் மவளிப்படத்த பயன்படகிறது. 

<header>
  <hgroup>
    <h1>Header 1</h1>
    <h2>Sub Header 2</h2>
  </hgroup>
</header>

இதில்  hgroup என்பது -heading ஐ ஒரு குழுவவாகக் கருத ணவக்கிறது. 

fgure – றவமறவாரு பக்கத்ணத சுட்டம் படங்கணளை உருவவாக்க இது பயன்படகிறது.   fg caption என்பது 
அந்த பக்கத்தின் தணலப்ணப வணரையறுக்கிறது. 
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<figure>
  <img src="KaniyamLogo.png" alt="logoo" />
  <figcaption>
    <a href="http://kaniyam.com/logo.png">
    Kaniyam Logo</a>, visit the web site for more info. 
  </figcaption>
</figure>

footer – தளைத்தின் அடிப்பகுதிணயக் குறிக்க  footer பயன்படகிறது. இதில் ,  copyright menu றபவான்ற 
விவரைங்கள் இருக்கும். 

<footer>
  <h3 id="copyright">Copyright 2015, Creative Commons By Attribution </h3>  
</footer>

nav – தளைத்தின் -menu ஐ வணரையறுக்கிறது. 

<nav>
  <h2>Menu</h2>
  <ul>
    <li><a href="#Page1">Page1</a></li>
    <li><a href="#Page2">Page2</a></li> 
    <li><a href="#Page3">Page3</a></li> 
  </ul>
</nav>

section – ஒரு இணணையப் பக்கத்திணன பல்றவறு பவாகங்களைவாகப் பிரிக்க இது பயன்படகிறது. 

ஒரு 5 HTML பக்கத்தின் அணமப்பு இதுறபவால இருக்கும். 

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head> 
        <meta charset="UTF-8"> 
        <title>Sample HTML5 document</title>
        <script src="samplefile.js"></script> 
        <link rel="stylesheet" href="stylefile.css">
    </head> 
    <body>
      <header>...</header>
      <nav>...</nav>
      <article>
            <section>
              ...
            </section>
      </article>
      <aside>...</aside>
      <footer>...</footer>
    </body>
</html>
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19 HTML5 – ன் புதிய வசதிகள்

5 – HTML ன் புதிய வசெதிகள்:

5-HTML ல் ஊடகக் றகவாப்புகள், 2 /3  D D வணரைபடங்கள், Forms றபவான்றவற்ணறப் பயன்படத்த பல புதிய 
வசெதிகள் உள்ளைன. 

ஊடகம்( ) : -Media

< >audio  – இது ஒலிக் றகவாப்புகணளை இயக்க உதவுகிறது. 
< > – video இது கவாமணைவாளிகணளை மவளிப்படத்த உதவுகிறது. 
< > – source இது ஒலி / ஒளி உள்ளிட்ட பல்றவறு ஊடக மூலங்கணளைக் குறிக்கப் பயன்படகிறது.
< > – track இது ஒலிக்றகவாப்பு / ஒளிக்றகவாப்புகளுக்கவான உணரைணய  -text track ஐப் பயன்படத்தி 
மவளிப்படத்த உதவுகிறது.  

 :-Drawing

< > – canvas இது திணரையில் 2  / 3  D D படங்கணளைக் கவாட்ட/வணரைய உதவுகிறது. 

:// . . / / : 5_ _ .https commons wikimedia org wiki File HTML canvas example png

புதிய   :- form tags

<  > – data list பல -options ஐக் மகவாடத்து, நவாம் றதர்வு மசெய்யும் வசெதிணயத் தருகிறது. 
< > –  keysen keypair என்ற  -form feld ஐ தருகிறது. 
< > – output திணரையில் ஒரு நிரைலின் மவளிப்பவாட்ணடக் கவாட்ட உதவுகிறது. 
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20 HTML5 – மைமாற்றங்களும நீக்கங்களும  

4-HTML ன் சில கூறுகள் 5-HTML ல் மவாற்றப்பட்டம் நீக்கப்பட்டம் உள்ளைன. அணவ பின்வருமவாறு. 

மவாற்றங்கள் :-

< > – a ஆனது  hyperlink இணணைப்பு தரை உதவுவறதவாட , 5-HTML ல் < > … </ >-a a க்கு இணடறய பல 
-tags ஐப் பயன்படத்தவும் அனுமதிக்கிறது. 

<a href="kaniyam.com">
   <h1>..</h1>
   <p>..</p>
</a>

< > – hr இது ஒரு கிணடமட்டக் றகவாட வணரைகிறது. கட்டணரையில் ஒரு மவாற்றம் உண்டவாவணதயும் குறிக்கிறது. 

நீக்கங்கள் :-

< > , < > acronym applet றபவான்றணவ நீக்கப்பட்டள்ளைன. < >-applet க்கு பதிலவாக < >-object ஐப் 
பயன்படத்தலவாம். றமலும் 
< > basefont
< > big
< > center
< > dir
< > font
< > frame
< > frameset
< > noframe
< > strike
< > tt ஆகியணவயும் நீக்கப்பட்டள்ளைன. 
< >, < > strike s ஆகியணவ எழுத்துக்களின் றமல் றகவாடிடப் பயன்பட்டன. இனி < > del என்று பயன்படத்த 
றவண்டம். 
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21 HTML5 attributes:

-HTML ல் உள்ளை பல்றவறு -tags ன் தன்ணமணயத் தீர்மவானிக்க  attributes பயன்படகின்றன. இத்தணகய 
-attributes க்கு மபயரும் ( )name  மதிப்பும் ( ) value இருக்கும். 

உதவாரைணைம்:   <p class="test">...</p>

இவற்ணற  ,    basic attributes custom data attributes என இருவணகயவாகப் பிரிக்கலவாம். 

1.  :Basic attributes

 :-id
இது  -html fle ல் உள்ளை ஒவ்மவவாரு -tag க்கும் ஒரு மபயணரைத் தருகிறது. இந்த மபயணரைப் பயன்படத்தி  css
மற்றும் -javascript ல் ஒவ்மவவாரு -tag ஐயும் அணுகலவாம். 

 :-Class
ஒறரை பண்புகணளைக் மகவாண்ட பல்றவறு -tags ஐ  class மூலம் மபயரிடலவாம். அவ்வவாறற ஒறரை  class

-name ஐக் மகவாண்ட பல்றவறு -tags ஐயும் குறிப்பிடலவாம். 
 

 :-Style
  Inline css மூலம் -tags ன் மவளிப்பவாட்ணட அழைகுபடத்த உதவுகிறது. 

உதவாரைணைம்:  

<div class="styles" id="myDiv">
/*...*/
</div>

2.   :Custom data attributes
நமது றதணவக்றகற்றபடி புதுப்புது -attributes ஐ றசெர்த்துக்மகவாள்வறத    custom data attributes
எனப்படம். இது -  =  data name value என்றவவாறு இருக்கும். அதவாவது - data எனத் மதவாடங்கி  எந்தப் 
மபயணரை றவண்டமவானவாலும் மகவாடக்கலவாம். இத்தணகய   -custom data attributes ஐ ,  css javascript
மகவாண்ட அணுகலவாம். 

உதவாரைணைம்:

<div id="customDiv" data-type="programming" data-level="senior">
    /*...*/
 </div>

ஒரு -attribute ன் மதிப்பிணன  ( ) javascript js மகவாண்ட மபறுதல்:

ஒரு 5 -html element ஐ  js மகவாண்ட அணுகுவதற்கு அதற்கு ஒரு   unique id றவண்டம். பின்னர் 
() getElementbyId எனும்   js function மகவாண்ட அணத அணுக்கலவாம். 

var mydiv=document.getElementById('customDiv')
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இது பின்வரும் 5 -html element ஐ அணுகுகிறது. 

<div id="customDiv" data-type="programming" data-level="senior">
    /*...*/
 </div>

 

இந்த  custom மதிப்புகணளை பின்வரும் இரு வழகளில் மபறலவாம். 

1. () getattribute method

var mydiv=document.getElementById('customDiv')

//Using  getAttribute() property
var type=mydiv.getAttribute("data-type"); //returns "programming"
customDiv.setAttribute("data-type", "testing"); //changes "data-type" to 
"testing"
customDiv.removeAttribute("data-type"); //removes "data-type" attribute 
entirely 

2.   dataset property ஐ அணுக

//Using JavaScript's dataset property
var type=mydiv.dataset.type; //returns "programming"
customDiv.dataset.type=testing; //changes "data-brand" to "testing"
customDiv.dataset.type=null; //removes "data-brand" attribute

முழு உதவாரைணைம் இங்றக 

 <!DOCTYPE html>
<html>
    <head> 
        <title>Sample</title> 
        <meta charset="utf-8" /> 
    </head>   
    <body>
        <div id=”customDiv” data-type="programming" data-level="senior">
        </div> 
        <script>
             var type=mydiv.getAttribute("data-type");  
             customDiv.setAttribute("data-type", "testing");
             customDiv.removeAttribute("data-type");
        </script>
    </body>
</html>
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22 HTML5-ன் புது input வசதிகள்

< >-form க்குள் < > input என்பது பயனர்களிடமிருந்து விவரைங்கணளை உள்ளீடவாகப் மபற உதவும் ஓர் வணக 
ஆகும். 5-HTML ல் பின்வரும் பல < > input வணககள் அறிமுகப்படத்தப்பட்டள்ளைன. 

color: பல்றவறு நிறங்கணளை மகவாடத்து அதிலிருந்து ஒரு நிறத்ணத றதர்ந்மதடக்க உதவும் நிறக்கருவி 

date: -calender ஐ மவளிப்படமவாறு மசெய்து அதிலிருந்து ஒரு றததிணய றதர்ந்மதடக்க உதவும் கருவி 

datetime: றததி மற்றும் றநரைத்ணத றதர்ந்மதடக்க உதவும் கருவி 

email: மின்னஞ்செல் முகவரிணய மட்டம் மபற உதவும் வணக 

month: மவாதம் வருடம் மற்றும் றததி மபற உதவும் வணக 

number: எண்கணளை மட்டம் உள்ளீடவாகப் மபறும் வணக. ,  min max மதிப்புகணளைத் தரைலவாம். 

range: ,  min max மதிப்புகளுக்கிணடறய உள்ளை எண்கணளை மட்டம் ஒரு மதவாகுப்பவாகப் மபற உதவும் 
வணக. 

search: றதட மபட்டி அணமக்க உதவும் வணக 

tel: மதவாணலறபசி எண் மட்டம் மபற உதவும் வணக 

time: றநரைம் மட்டம் மபற உதவும் வணக 

url : இணணையதளை/பக்க முகவரிகள் மட்டம் மபறும் வணக 

week : வவாரைம் வருடம் மட்டம் மபறும் வணக 

உதவாரைணைம்  :

<div>
    <h3>type="color"</h3>
    <input type="color" name="color">
</div>

<div>
    <h3>type="date"</h3>
    <input type="date" name="date">
</div>

<div>
    <h3>type="datetime"</h3>
    <input type="datetime" name="datetime">
</div>

<div>
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    <h3>type="datetime-local"</h3>
    <input type="datetime-local" name="datetime-local">
</div>

<div>
    <h3>type="email"</h3>
    <input type="email" name="email">
</div>

<div>
    <h3>type="month"</h3>
    <input type="month" name="month">
</div>

<div>
    <h3>type="number"</h3>
    <input type="number" name="number">
</div>

<div>
    <h3>type="range"</h3>
    <input type="range" id="range" name="range">
    <output for="range" id="output"></output>
</div>

<div>
    <h3>type="search"</h3>
    <input type="search" name="search" results="5" autosave="saved-
searches">
</div>

<div>
    <h3>type="tel"</h3>
    <input type="tel" name="tel">
</div>

<div>
    <h3>type="time"</h3>
    <input type="time" name="time">
</div>

<div>
    <h3>type="url"</h3>
    <input type="url" name="url">
</div>

<div>
    <h3>type="week"</h3>
    <input type="week" name="week">
</div>
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<div>
    <input type="submit" value="Send">
</div>
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5-HTML ல் புது   input attributes றசெர்க்கப்பட்டள்ளைன. 

1. Autofocus – ஒரு இணணைய பக்கத்ணத திறந்தவுடன்  -mouse cursor ஐ ணவத்திருக்கும் மபட்டிணய
குறிப்பிடகிறது. 

2. Placeholder – பயனர் தரை றவண்டிய தகவல் பற்றிய விவரைம் தரும் வணக.

required : இணதக் குறிப்பிட்டள்ளை மபட்டியில் பயனர் கண்டிப்பவாகத் தகவணலத் தரை றவண்டம். 

form :  input மபட்டியவானது எந்த -form ஐ றசெர்ந்தது எனக் குறிப்பிட உதவுகிறது. 

height : உயரைம் 

width : அகலம் 

pattern : ஒரு   regular expression தந்து அதன்படி மட்டறம தகவணலப் மபற உதவுகிறது. 

சில Boolean வணகயவான -attribute களுக்கு மவறும் மபயர் மட்டம் தந்தவாறல றபவாதும். ,  True False
என்று மசெவால்ல றவண்டியதில்ணல. =’ ’ autofocus autofocus என்று மசெவால்லவாமல் மவறும்  autofocus
என்று மசெவான்னவாறல றபவாதும்.. 

உதவாரைணைங்கள் 

<input type="text" autofocus />
<input type="text" placeholder =”some text” />
<input type="text" required />
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23 HTML5 – புது HTML form elements

-Form ஐ நிரைப்பு  input வணக றபவாலறவ < > < > < > datalist keygen output றபவான்ற வணககள் 
றசெர்க்கப்பட்டள்ளைன. 

< >-form க்கு பின்வரும் புது  attributes றசெர்க்கப்பட்டள்ளைன. 

autocomplete: தவானவாகறவ -form ஐ நிரைப்பும் வசெதிணய தீர்மவானிக்கிறது. 

novalidate: -form ஐ  submit மசெய்யும்றபவாது தகவல்கணளை மீண்டம் செரிபவார்க்க றவண்டவாம் என்று 
குறிப்பிடகிறது. 

5 < >HTML datalist

பயனரிடமிருந்து தகவணலப் மபறும்  -input box ல் முதல் எழுத்ணதத் தட்டினவால், ஒரு பட்டியல் றதவான்றி 
அதிலிருந்து ஒன்ணற றதர்வு மசெய்யும் வசெதிணய இந்த  datalist தருகிறது. 

உதவாரைணைம்  

<!DOCTYPE html>
<html>
    <body>
        <form action="demo_form.asp" method="get">
            <input list="colors" name="color">
                <datalist id="colors">
                  <option value="Red">
                  <option value="Blue">
                  <option value="Green">
                  <option value="Pink">
                  <option value="Black">
                </datalist>
            <input type="submit">
        </form>
    </body>
</html>

5 < >HTML keygen

பயனணரை  login மசெய்ய ,  username password றகட்கும்றபவாறத,  keygen மூலம்  , private key
 -public key ஐ உருவவாக்க உதவுகிறது. 

  –  Private key browser ல் றசெமிக்கப்படகிறது. 
  –  Public key server க்கு அனுப்பப்படகிறது. 
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5 < >HTML output

இது பல்றவறு நிரைல்களின் -output ஐ இணணையப் பக்கத்தில் கவாட்ட உதவுகிறது. 
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24 HTML5 – Storage

5-HTML ல் பல்றவறு தகவல்கணளை -browser க்குள்றளைறய றசெமிக்கலவாம். அதிக அளைவிலவான தகவல்கணளை 
றசெமித்தவாலும், அணவ றதணவயவான றபவாது மட்டறம பயன்படத்தப்படவதவால் றவகம் சிறிதும் குணறவதில்ணல. 
இதில் இருவணகயவான றசெமிப்பு வணககள் உள்ளைன. அணவ,

 Local Storage : இதில் தகவல்கள் நிரைந்தரைமவாக றசெமிக்கப்படகின்றன. 

 Session Storage : இதில் தகவல்கள் ஒரு -session ல் மட்டம் அதவாவது பயனர் -browser ஐ மூடம் 
வணரை மட்டம் றசெமிக்கப்படகின்றன. பின் அணவ அழக்கப்படகின்றன.

Cookies: 4-HTML ல் இதுறபவால தகவல்கணளை றசெமிக்க  cookies பயன்பட்டன. இது இணணையதளைத்திற்கும்
-browser க்கும் இணடறய உள்ளை ஒரு   text fle ஆகும். இதில் பல குணறகள் உள்ளைன. 

1. ஒவ்மவவாரு -request க்கும் இந்த மமவாத்த  -cookie fle ம் றசெர்த்றத அனுப்பப்படகிறது. இதனவால் றவகம் 
மவகுவவாகக் குணறக்கிறது. 
2. 4  KB அளைவிலவான தகவல்கணளை மட்டறம றசெமிக்க முடியும். 
3. பவாதுகவாப்பு கவாரைணைங்களுக்கவாக ஒவ்மவவாருவரும் -cookie ஐ தமது -browser ல் முடக்கி ணவத்திருப்பவார்.

இத்தணகய குணறகணளை 5-HTML ன்   Local storage தீர்கிறது. 

 Local Storage: 

தகவல்கணளை  -local storage ல் றசெர்க்க மவாற்ற அழக்க -javascript ஐப் பயன்படத்தலவாம். 

 ( , ) – setItem key value இது புது தகவணல =  key value என்ற முணறயில் றசெர்க்கிறது. 

localStorage.setItem("name", "kaniyam"); //name is the key, kaniyam is the 
value

 ( ) – getItem key இது -key க்கு நிகரைவான -value ஐ தருகிறது.

sessionStorage.getItem('name'); // name is the key

 ( ) – removeItem key இது -key ன் விவரைங்கணளை அழக்கிறது. 

localStorage.removeItem("name"); // name is the key

() – clear இது எல்லவா தகவல்கணளையும் அழக்கிறது. 

localStorage.clear();

உதவாரைணைம் : 
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<script>
    localStorage.setItem("name", "kaniyam"); //saves to the database, 
key/value
    document.write(localStorage.getItem("name")); //kaniyam!
    localStorage.removeItem("name"); //deletes the matching item from the 
database
    //Or alternatively you can save a value to the database using this syntax
    localStorage.name= "kaniyam";
</script>

 JSon வணக –  JSon என்பது    . Java Script Object Notifcation இது பல்றவறு தகவல்கணளை ஒரு 
 array றபவால றசெமிக்க உதவுகிறது. உதவாரைணைம்.  -Local storage ல் இந்த  JSon வணகயிலும் தகவல்கணளை 

றசெமிக்கலவாம்.  text வணகத் தகவணல -JSon ஆக மவாற்றியபின் றசெமிக்கலவாம். உதவாரைணைம்: 

{
" ": " ",frstName Nithya
" ": " ",lastName Shrinivasan
" ": 30,age
" ": phoneNumber
[{" ": " "," ": "99--66},{" ": " "," ":"888-87"}]type home number type fax number
}

var complexdata = [1, 2, 3, 4, 5, 6];

// store array data to the localstorage
localStorage.setItem("list_data_key",  JSON.stringify(complexdata));

//Use JSON to retrieve the stored data and convert it 
var storedData = localStorage.getItem("complexdata");
if (storedData) {
  complexdata = JSON.parse(storedData);
}

 Session Storage: 

  Browser window மூடம் வணரை மட்டறம றசெமிக்கப்படம் விவரைங்கணளை  -session storage ல் 
றசெமிக்கலவாம்.   Local storage றபவாலறவ றசெர்த்தல், மவாற்றுதல், அழத்தல் பணிகணளை மசெய்யலவாம். 

 JSON வணகத் தகவணலயும் றசெமிக்கலவாம். 
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உதவாரைணைம் 

<script>
    sessionStorage.setItem("name", "kaniyam"); //saves to the database, 
key/value
    document.write(sessionStorage.getItem("name")); //kaniyam!
    sessionStorage.removeItem("name"); //deletes the matching item from the 
database
    //Or alternatively you can save a value to the database using this syntax
    sessionStorage.name= "kaniyam";
</script>
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25 HTML5 Application cache & Canvas

5  HTML Application cache : இணணையத்தளைங்கணளை இணணைய இணணைப்பு இல்லவாமறலறய பவார்க்க 
அவற்ணற   application cache மூலம்  -ofine storage ல் றசெமிக்கலவாம். இவ்வவாறு -ofine ல் ஒரு 
பக்கத்ணத றசெமிக்க < > -html tag உடன்  manifest எனும் -attribute ஐ றசெர்க்க றவண்டம். 

:// . / -152091http pixabay com p

உதவாரைணைம் 

<html manifest="mysample.appcache">
//  ...
</html>

Manifest என்பது நவாம் -ofine ல் றசெமிக்க விரும்பும் பக்கங்கணளை விளைக்கும் ஒரு றகவாப்பு.

  – cache manifest றசெமிக்க விரும்பும் றகவாப்புகளின் பட்டியல்  
 – Network இந்த பட்டியலில் உள்ளை றகவாப்புகள்  network இருந்தவால் மட்டறம அணுக முடியும். றசெமிக்க 

இயலவாது. 
  – Fall back பக்கங்கணளை அணுக முடியவில்ணல என்றவால் கவாட்ட றவண்டிய மவாற்றுப் பக்கங்களின் பட்டியல். 

உதவாரைணைம் 

CACHE MANIFEST
# 2013-03-19 v3.0.0

CACHE:
home.html
stylesheet.css
scripts/main.js

NETWORK:
login.apsx
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FALLBACK:
default.html
images/offline.jpg

# – ல் மதவாடங்கும் வரிகள் . comment
எல்லவா பக்கங்கணளையும் இணணைய வழயில் மட்டறம பவார்க்க  : * Network என்று எழுதுக. ஒருமுணற 
பக்கங்கள் றசெமிக்கப்பட்டவால் -server ல் அணவ மவாறினவாலும் -browser ல் றசெமிக்கப்பட்டணவறய 
கவாட்டப்படம். புது மவாற்றங்கணளைக் கவாட்ட  -manifest fle ஐ மவாற்ற றவண்டம்.  . 

-Cache ஐ மவாற்றுதல்: 
* பயனர்  -browser catche ஐ நீக்கும் வணரை 
*  -manifest fle ஐ மவாற்றும் வணரை 
* நிரைல் வழறய  catche மவாறும் வணரை 
றசெமிக்கப்பட்ட விவரைங்கள் அப்படிறய இருக்கும். இணணைய இணணைப்பு அதிகம் கிணடக்கவாத கவாலங்களில் இந்த 

  ofine storage முணற மவகுவவாகப் பயன்படம். 
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26 HTML5 Canvas:
இணணையப் பக்கங்களில் 2 /3  D D படங்கணளை  javascript மகவாண்ட வணரைய < > canvas பயன்படகிறது. 

* இதில்  resolution குறிப்பிடவது அவசியம். 
*  Text கவாட்டவது கடினம் 
* படங்கணளை ,  jpg png ஆகச் றசெமிக்கலவாம். 
* விணளையவாட்டகணளை உருவவாக்கப் மபரிதும் பயன்படம் .

< >-canvas ல் , , -id width height ஐ கண்டிப்பவாகத் தரை றவண்டம்.

உதவாரைணைம் 

<canvas id="sampleCanvas" width="100" height="100">
/*..*/
</canvas>

 javascript மகவாண்ட இணத அணுகுதல்.

உதவாரைணைம் 

var canvas  = document.getElementById("sampleCanvas");

படம் வணரைதல்: (2 ) getcontext d என்ற -function ஆனது -canvas ஐ தயவார் மசெய்கிறது. ,  x y
 coordinate தருவதன் மூலம் எளிதில் வணரையலவாம். 

var canvas = document.getElementById("sampleCanvas");
var context=canvas.getContext("2d");

  ( 1, 1, 2, 2) – Fill Rect x y x y மபட்டி வணரைய

var canvas = document.getElementById("sampleCanvas");
var context=canvas.getContext("2d");
context.fillRect(0,0,100,200);

( , ) –  Moveto x y line மதவாடக்கம் 
 ( , ) –Lineto x y   line முடிவு 
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() –  stroke line வணரைய உதவாரைணைம் 

<!DOCTYPE html>
<html>
    <body>
        <img id="logo" src="sample.jpg" alt="logo" width="220" height="277"/>
        <canvas id="sampleCanvas" width="100" height="100" >
        </canvas>
        <script>
           var c=document.getElementById("sampleCanvas");
           var context=c.getContext("2d");
           context.moveTo(0,0);
           context.lineTo(200,100);
           context.strokeStyle = '#ff00ff'
           context.lineWidth = 10;
           context.stroke();      
        </script>
    </body>
</html>
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27 Scalable Vector Graphics - SVG tag

 - SVG tag ஆனது வட்டம், மசெவ்வகம், நீள்றகவாளைம்,  Polygon றபவான்ற வடிவங்கணளை திணரையில் 
மவளிப்படத்த உதவும். இது    Scalar Vector Graphics எனப் மபவாருள்படம். இந்த -tag க்குள் 
ஒவ்மவவாரு வடிவத்ணத மவளிப்படத்துவதற்கும் தனித்தனி  tags பயன்படம். இத்தணகய -tags க்கவான 
விதிமுணறகள் அணனத்தும் :// . 3. /2000/http wwww org svg  எனுமிடத்தில் கவாணைப்படம். எனறவதவான் 

 -SVG tag ன்  (     ) xmlns Extensible Markup Language Name Space எனும்  attribute இந்த 
முகவரிணய அதன் மதிப்பவாக மபற்றிருக்கும்.

இப்றபவாது ஒருரு் றகவாட, மசெவ்வகம் மற்றும் வட்டம் ஆகியவற்ணற வணரைவதற்கவான -code ஐப் பின்வருமவாறு 
கவாணைலவாம்.

File: svg.htm

<!DOCTYPE html>
<head>
<title>SVG</title>
<meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
<h2>Examples for SVG</h2>

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<line x1="0" y1="0" x2="200" y2="100"style="stroke:red;stroke-width:2"/>
</svg>

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<rect id="redrect" width="300" height="100" fill="green" />
</svg>

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<circle cx="50" cy="50" r="50" fill="blue" />
</svg>

</body>
</html>
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இங்கு  -svg tag க்குள் உள்ளை <  >  line tag ஒருரு் றகவாட்டிணன வணரைவதற்கும், < >  circle tag வட்டத்ணத 
வணரைவதற்கும், < >  rect tag மசெவ்வகத்ணத வணரைவதற்கும் பயன்படத்தப்பட்டள்ளைணதக் கவாணைலவாம். இணவ 
மூன்றும் -   self closing tags ஆகும்.

இணவ மூன்ணறயும் ஒறரை  -svg tag க்குள் மகவாடக்கும் றபவாது அதன் வடிவங்கள் அணனத்தும் ஒன்றன் மீது 
ஒன்றவாக வணரையப்படகின்றன. எனறவ தவான் ஒவ்மவவாரு வடிவத்துக்கும் ஒவ்மவவாரு முணற  -svg tag ஐ 
பயன்படத்தியுள்றளைன்.

ஒருரு் றகவாட வணரைவதற்கு ( 1, 1) ( 2, 2) x y x y எனும் மதிப்புகள் றதணவ. எனறவ இத்தணகய மதிப்புகணளை  line
-tag ன்  attribute ஆகக் மகவாடத்து ஒருரு் றகவாட வணரையப்பட்டள்ளைது. றமலும்  -style attribute ன் 

மதிப்பவாக  Stroke அதவாவது றகவாட்டின் நிறம் மற்றும் அதன் அகலத்தின் மதிப்பு மகவாடக்கப்பட்டள்ளைது.

அவ்வவாறற ஒருரு் மசெவ்வகம் வணரைவதற்குத் றதணவப்படம்  height மற்றும்  width எனும் மதிப்புகள் அதன் 
-attributes ஆகக் மகவாடக்கப்பட்டள்ளைணதயும்,  fll எனும் மற்மறவாரு  attribute மூலமவாக மசெவ்வகத்திற்கு 

பச்ணசெ நிறம் பூசெப்பட்டள்ளைத்ணதயும் கவாணைலவாம்.

அடத்தபடியவாக வட்டம் வணரைவதற்கு றதணவபட்ட ,  x y மற்றும்  (Radius ஆரைம்) எனும் மதிப்புகள் முணறறய 
, ,  cx cy r எனும் -attributes க்கு மதிப்பவாக மகவாடத்து வட்டம் வணரையப்பட்டள்ளைணதயும்,  fll எனும் 

மற்மறவாரு  attribute மூலமவாக வட்டத்திற்கு நீல நிறம் பூசெப்பட்டள்ளைத்ணதயும் கவாணைலவாம்.
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28 Embed tag

நமக்மகல்லவாம் நன்றவாக மதரிந்த  youtube றபவான்ற வணலத்தளைத்தில் நவாம் -audio ணவக் றகட்டம் -video
ணவப் பவார்த்தும் மகிழந்துள்றளைவாம். இதுறபவான்ற வணலத்தளைத்ணத எவ்வவாறு உருவவாக்குவது? நவாம் உருவவாக்கப் 
றபவாகும் வணலத்தளைத்தில் எவ்வவாறு ஒளி /ஒலி றகவாப்புகணளை இணணைப்பது?  இதற்கவாக 5 HTML வழைங்கும் 

-tag தவான் < > . embed tag

,  Flash Silverlight றபவான்ற  plugin எதுவும் இல்லவாமறலறய ,  audio video ஐ இதன் மூலம் 
இயக்கலவாம்.

இப்றபவாது ஒருரு்  audio மற்றும் -video ணவ இணணைப்பதற்கவான -code ஐப் பின்வருமவாறு கவாணைலவாம்.

File: Audio.htm
<!DOCTYPE html>
<head>
<title>Audio & Video</title>
<meta charset="utf-8" />
</head>
<body>

<h2>Audio</h2>
<embed src="/home/nithya/Music/mahadevaya.mp3">

<h2>Video</h2>
<embed src="/usr/share/help/sl/mahjongg/figures/mahjongg-video.ogv">

</body>
</html>
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29 Drag & Drop

   Drag and Drop என்பது நமது வணலத்தளைத்தில் உள்ளைவற்ணற (படங்கணளைறயவா அல்லது றகவாப்புகணளைறயவா)
இடம் நகர்த்தி ணவப்பதற்கு உதவும் ஒருரு் பயன்பவாட ஆகும். எந்த ஒரு -Object ஐ நவாம் இடம் நகர்த்த 
விரும்புகிறறவாறமவா அந்த -object ன் மீது  மசெவாடக்கி, பின்னர் மசெவாடக்கிய நிணலயிறலறய அத்தணன நகர்த்தி 
றவமறவாரு இடத்தில் ணவத்துவிட்ட  mouse பட்டனில் இருந்து விரைணல நீக்கினவால் அந்த  object
இடம்மபயர்ந்து விடம். 

உதவாரைணைத்துக்கு நமது வணலத்தளைத்ணதப் பயன்படத்தப் றபவாகும் பயனர்கள் அங்கு உள்ளை ஒருரு் படத்ணத 
இடம்நகர்த்தி அங்கு கவாணைப்படம் ஒருரு் சிறிய மபட்டிக்குள் ணவக்குமவாறு அணமப்பதற்கவான  code பின்வருமவாறு
அணமயும்.

File: drag and frop.html

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<style>
#div1 {width:350px;height:70px;padding:10px;border:1px solid #aaaaaa;}
</style>
<script>
function allowDrop(ev) {
    ev.preventDefault();
}

function drag(ev) {
    ev.dataTransfer.setData("text", ev.target.id);
}

function drop(ev) {
    ev.preventDefault();
    var data = ev.dataTransfer.getData("text");
    ev.target.appendChild(document.getElementById(data));
}
</script>
</head>
<body>
<p>Drag the Dog image into the rectangle</p>

<div id="div1" ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)"></div>
<br>
<img id="drag1" src="/home/nithya/Pictures/nithya-5th-
month/DSC_0171.jpg" draggable="true" ondragstart="drag(event)" 
width="300" height="200">
</body>
</html>
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இதற்கவான  code பவார்ப்பதற்கு செற்று கடினமவாக இருந்தவாலும் மகவாஞ்செம் மகவாஞ்செமவாக படித்துப் பவார்த்தவால் 
சுலபமவாகப் புரிந்து விடம். 

முதலில்  -body tag க்குள் உள்ளை < >  div tag மசெவ்வக வடிவில் ஒருரு் -divition ஐ உருவவாக்குவதற்கும், 
< >  img tag ஒருரு் படத்ணத மவளிப்படத்துவதற்கும் பயன்படகிறது. இந்தப் படத்ணதத் தவான் < > -div tag ஆல்
உருவவாக்கப்பட்ட மசெவ்வக வடிவ மபட்டிக்குள் நவாம் நகர்த்தப் றபவாகிறறவாம்.

< > -img tag க்குள் உள்ளை -attributes ன் விளைக்கத்ணதப் பின்வருமவாறு கவாணைலவாம்.

 = id இதன் மூலம் இந்தப் படத்திற்கு ‘ ’ COW எனப் மபயரிட்டள்றளைவாம்.
 = src இந்தப் படத்திற்கவான முழு முகவரி இங்கு அளிக்கப்பட்டள்ளைது.

 = draggable இதற்கு ‘ ’ true என மதிப்பிணன அணமப்பதன் மூலம், இந்தப் படத்ணத நகருமவாறு மவாற்றி 
அணமக்க முடியும்.

 = ondragstart இந்தப் படத்ணத நகர்த்தும் றபவாது என்ன நிகழை றவண்டம் எனும் மதிப்பு ( ) drag event
எனும் -function ஆக இங்கு மகவாடக்கப்பட்டள்ளைது. எனறவ இந்தப் படத்ணத நகர்த்தும் றபவாது, இந்த 

-function க்குள் வணரையறுக்கப்பட்டள்ளை விஷயங்கறளை நிகழத்தப்படம்.

< > -div tag க்குள் உள்ளை -attributes ன் விளைக்கத்ணதப் பின்வருமவாறு கவாணைலவாம்.

 = id இதன் மூலம் இந்த -divition க்கு ‘ ’ rect எனப் மபயரிட்டள்றளைவாம்.

 = ondrop இந்த -divition க்குள் ஏறதனும் ஒருரு் -object ஐ மகவாண்ட வந்து விடம்றபவாது என்ன நிகழை 
றவண்டம் எனும் மதிப்பு ( ) drop event எனும் -function ஆக மகவாடக்கப்பட்டள்ளைது. 

 = - ondragover cursor ஆல் ஏறதனும் ஒருரு்  object நகர்த்தப் பட்டக்மகவாண்டிருக்கும் றபவாது என்ன நிகழை
றவண்டம் என்பது ( ) allowDrop event எனும் -function ஆக இங்கு மகவாடக்கப் பட்டள்ளைது.

றமற்கூறிய < > img மற்றும் < > - div tags ன் -attributes ல் மகவாடக்கப்பட்டள்ளை  functions அணனத்தும்
< >-head க்குள் வணரையறுக்கப்படம். இத்தணகய -functions ன் மதவாடக்கத்திலும் முடிவிலும் < > script
எனும் இணணை  tags கவாணைப்படம். 

இப்றபவாது ஒவ்மவவாரு -function க்குள்ளும் மகவாடக்கப்பட்டள்ளை மதிப்பின் அர்தத்ணதப் புரிந்து 
மகவாள்றவவாம்.

 : Drag function இதற்குள் -image ன்  id மற்றும் அதன்  datatype வணரையறுக்கப்பட்டள்ளைது. இதற்கு 
.  datatransfer setdata எனும்  function பயன்பட்டள்ளைது. . .  ev target id என்பது < >-img க்குள் நவாம்

மகவாடத்துள்ளை ‘ ’ COW எனும் மதிப்பிணனயும், “ ” text என்பது அதன் - datatype ஐயும் குறிக்கிறது.

 : Allowdrop function மபவாதுவவாக வணலத்தளைத்தில் ஒருரு் -object ஐ நகர்த்த முடியவாது. இதற்குள் 
பயன்படத்தப்பட்டள்ளை  preventDefault எனும்  function இதுறபவான்ற அடிப்பணடயவான இயல்பிணன 
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மவாற்றி அணமத்து, ஒருரு் -object ஐ நகருமவாறு மசெய்யும்.

 : Drop function இதில் பயன்படத்தப்பட்டள்ளை .  datatransfer getdata என்பது  -drag function ல் 
. -datatransfer setdata ஆல் வணரையறுக்கப்பட்ட மதிப்பிணன மபற்றுக்மகவாள்ளும். பின்னர் அந்த 

மதிப்பிணன .target appendChild எனும்  function மூலமவாக, நவாம் உருவவாக்கிய -divition க்குள் 
மபவாருத்திவிடம்.
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30 Geolocation

பூமியில் நவாம் தற்றபவாது இருக்கும் இடத்ணதக் கண்டறிந்து மவளிக்கவாட்ட 5 HTML பயன்படத்தும் ஒருரு் 
விஷயறம  Geolocation ஆகும். உதவாரைணைத்துக்கு நவாம் சுற்றுலவா மசென்று மகவாண்டிருக்கும் றபவாது, தற்றபவாது 
எங்குள்றளைவாம் என்பணதத் மதரிந்து மகவாள்ளை நமது அணலறபசியில் உள்ளை -MAP ஐப் பயன்படத்துறவவாம் 
அல்லவவா? அறத றபவான்று ஒரு -MAP ஐ நவாம் உருவவாக்கப் றபவாகும் -application லும் மகவாண்ட வரை 

 Geolocation பயன்படகிறது. இது அட்செறரைணக தீர்க்கறரைணக ஆகியவற்றின் துணணை மகவாண்ட நவாம் இருக்கும்
இடத்ணதக் கண்டறிந்து அதணன  MAP றபவான்ற ஒருரு் வடிவில் மவளிப்படத்தும். இதற்கவான  code
பின்வருமவாறு.

File: Geolocation.htm 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function showPosition(position) {
    var xy = position.coords.latitude + "," + 
position.coords.longitude;

    var img_url = "http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?
center="
    +xy+"&zoom=14&size=400x300&sensor=false";

    document.getElementById("mapholder").innerHTML = "<img 
src='"+img_url+"'>";
}
</script>
</head>

<body>
<button 
onclick="navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition)">Click 
It to get your position</button>
<div id="mapholder"></div>
</body>
</html>

முதலில்  -body tag க்குள் உள்ளை < >  button tag ஒருரு் -button ஐ உருவவாக்குவதற்கும், அதன் மீது 
மசெவாடக்கும்றபவாது என்ன நிகழை றவண்டம் எனும் மதிப்பு அதன்  onclick எனும் -attribute ன் மதிப்பவாகவும் 
மகவாடக்கப்பட்டள்ளைது. - Onclick ன் மதிப்பவாக உள்ளை () getCurrentPosition எனும் , method

. , .  coords latitude coords longitude எனும் மதிப்புகணளை  showPosition எனும் -function க்குள் 
அனுப்பி அதன் மதவாடர்ச்சியவான றவணலகணளைச் மசெய்கிறது.
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 -body tag க்குள் அடத்து உள்ளை < > , ‘ ’ div tag mapholder எனும் ஒருரு் -divition ஐ உருவவாக்கியுள்ளைது.

இப்றபவாது ()-showPosition க்குள் என்ன நிகழகிறது என்பணதப் பவார்க்கலவாம். இந்த  function
மபற்றுக்மகவாண்ட ,  latitude longitude மதிப்புகணளை  xy எனும் - variable ல் மசெலுத்தி, பின்னர் 
அத்தணன  -Google Map உடன் இணணைத்துள்ளைது. அதவாவது _  img url எனும் - variable ன் மதிப்பவாக 

 -google map ன் முகவரிணயக் மகவாடத்து, அதனுடன்  xy இணணைக்கப்பட்டள்ளைது. 

கணடசியவாக நவாம் உருவவாக்கிய  mapholder எனும் பகுதிணய () getElementById மூலமவாக எடத்து, 
அதன் மதவாடர்ச்சியவாக அளிக்கப்படம் -innerHTML ன் மதிப்பவாக _  -img url variable ஐ அளிப்பதன் 
மூலம் நவாம் இருக்கும் இடம் -Map ல் மவளிப்படத்தப்பட்டள்ளைது.

இது   error handling ஏதும் இல்லவாத ஒருரு் அடிப்பணடயவான  program ஆகும்.
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31 Server Sent Events

நவாம் ஏறதனும் ஒருரு் -link ஐ மசெவாடக்கும்றபவாது, -browser ஆனது -server க்கு ஒருரு் நிகழவிணன அனுப்பி 
ணவத்தது, நவாம் மசெவாடக்கிய பக்கத்ணதக் றகட்கும். இது   -client sent event க்கு ஒருரு் சிறந்த உதவாரைணைம். 
அவ்வவாறற ஒருசில நிகழச்சிகள் -server யிடமிருந்து வந்து -browser ல் மவளிப்படம். உதவாரைணைத்துக்கு 
ஏறதனும் ஒருரு் வணலதளைப் பக்கத்தில் நவாம் றவணல பவார்த்துக் மகவாண்டிருக்கும் றபவாது திடீமரைன்று நம்ணமக் 
றகட்கவாமறலறய ஒருசில மசெய்திகள் -browser ல் மவளிப்பட்டக் மகவாண்றட இருக்கும் அல்லவவா! 
அணவமயல்லவாம்    Server Sent Events ஆகும்.

இது றபவான்று -Server யிடமிருந்து தவானவாக வந்து -browser ல் மவளிப்படம் நிகழவுகணளை எவ்வவாறு 
உருவவாக்குவது என்று பின்வருமவாறு பவார்க்கலவாம்.

File: SSE.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
    var source = new EventSource("demo_sse.php");
    source.onmessage = function(event) {
        document.getElementById("result").innerHTML += event.data + 
"<br>";
    };
</script>
</head>
<body>
<h1>Getting server updates</h1>
<div id="result"></div>
</body>
</html>

இங்கு  -body tag க்குள் புதிதவாக ஏதும் இல்ணல. மவறும் -SSE ஐ மவளிப்படத்துவதற்கு  result எனும் 
மபயரில் ஒருரு்  divition உருவவாக்கப்பட்டள்ளைது. எனறவ  -script tag க்குள் என்ன நிகழகிறது என்பணதப் 
பவார்ப்றபவாம். 

 ()   new EventSource என்பது  ஒவ்மவவாரு முணற  _ .  demo sse php எனும் பக்கத்தில்  server
 event நிகழும்றபவாதும் அதணன எடத்து  source எனும் -variable ல் றசெமிக்கும். பின்னர் அதன் மீது 

மசெயல்படம்  onmessage எனும் நிகழவு, அதில் றசெமிக்கப்படம் ஒவ்மவவாரு மதிப்ணபயும் ஒருரு் -function
க்குள் மசெலுத்தி  SSE நிகழவிணன மவளிப்படத்தும். 

( ) : Function event இதில் உள்ளை  getElementById என்பது  result எனும் -divition ஐ 
மபற்றுக்மகவாள்வதற்கும், அதன்மீது மசெயல்பட்டள்ளை  innerHTML எனும் நிகழவு -SSE ஐ -divition க்குள் 
மசெலுத்துவதற்கும் பயன்பட்டள்ளைது.
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முடிவுமரை 

இந்த நூலில் 4, 5 HTML HTML அகியவற்றின் அடிப்பணடகணளை மட்டறம பவார்த்துள்றளைவாம்.

இன்னும் இந்த நூலில் எழுதப் படவாதணவ பல. அவற்ணற வவாசெகர்கள் இணணையத்தில் றதடி, அறிந்து மகவாள்ளை 
இந்த நூல் ஆர்வத்ணதத் தூண்டம் என நம்புகிறறன்.

பின்வரும் இணணைப்புகள் மிகவும் பயனுள்ளைதவாக இருக்கும்.

. 3 . / / .wwww schools com html default asp

:// . /http howtocodeinhtml com

:// . . / 5- /http www geekchamp com html tutorials introduction

 HTML உடன்    ( ) Cascading Style Sheets css மற்றும்  Javascript ஐயும் கற்று, சிறந்த 
இணணையதளைங்கணளை உருவவாக்கி மகிழுங்கள் !
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ஆசிரியர் பற்றி

து. நித்யவா

கணிணி நுட்பங்கணளை தமிழல் எழுதி வருகிறறன்.     Cognizant Technologies Solutions
நிறுவனத்தில்,   Datawarehouse Testing துணறயில் பணிபுரிகிறறன். 

“றதமதுரைத் தமிறழைவாணசெ உலமகல்லவாம் பரைவும் வணக மசெய்தல் றவண்டம்” 
“பிற நவாட்ட நல்லறிஞர் செவாத்திரைங்கள் தமிழ மமவாழயிற் மபயர்த்தல் றவண்டம்” 

என்ற பவாரைதியின் விருப்பங்கணளை நிணறறவற்றுவதில், ன் பங்களிப்பும் உள்ளைது என்பறத, மிகவும் மகிழச்சி.

இப்றபவாது இங்கிலவாந்தில் பணிக்கவாக உள்றளைன்.

மின்னஞ்செல் - 87@ .nithyadurai gmai com
வணலப்பதிவு - :// . .http nithyashrinivasan wordpress com
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ஆசிரியரின் பிற மின்னூல்கள்

 

 

 '

http://freetamilebooks.com/ebooks/learn-mysql-in-tamil/

http://freetamilebooks.com/ebooks/learn-gnulinux-in-tamil-part1/

http://freetamilebooks.com/ebooks/learn-gnulinux-in-tamil-part2/
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 கணியம பற்றி

இலக்குகள்

• கட்டற்ற கணிநுட்பத்தின் எளிய விஷயங்கள் மதவாடங்கி அதிநுட்பமவான அம்செங்கள் வணரை அறிந்திட 
விணழையும் எவருக்கும் றதணவயவான தகவல்கணளை மதவாடர்ச்சியவாகத் தரும் தளைமவாய் உருமபறுவது. 

• உணரை, ஒலி, ஒளி என பல்லூடக வணககளிலும் விவரைங்கணளை தருவது. 

• இத்துணறயின் நிகழவுகணளை எடத்துணரைப்பது. 

• எவரும் பங்களிக்க ஏதுவவாய் யவாவருக்குமவான மநறியில் விவரைங்கணளை வழைங்குவது. 

• அச்சு வடிவிலும், புத்தகங்களைவாகவும், வட்டக்களைவாகவும் விவரைங்கணளை மவளியிடவது. 

பங்களிக்க

• விருப்பமுள்ளை எவரும் பங்களிக்கலவாம். 

• கட்டற்ற கணிநுட்பம் செவார்ந்த விஷயமவாக இருத்தல் றவண்டம். 

• பங்களிக்கத் மதவாடங்கும் முன்னர் கணியத்திற்கு உங்களுணடய பதிப்புரிமத்ணத அளிக்க 
எதிர்பவார்க்கப்படகிறீர்கள். 

• @ .editor kaniyam com முகவரிக்கு கீழக்கண்ட விவரைங்களைடங்கிய மடமலவான்ணற 
உறுதிமமவாழயவாய் அளித்துவிட்ட யவாரும் பங்களிக்கத் மதவாடங்கலவாம். 

• மடலின் மபவாருள்: பதிப்புரிமம் அளிப்பு 

• மடல் உள்ளைடக்கம் 

• என்னவால் கணியத்திற்கவாக அனுப்பப்படம் பணடப்புகள் அணனத்தும் கணியத்திற்கவாக 
முதன்முதலவாய் பணடக்கப்பட்டதவாக உறுதியளிக்கிறறன். 

• இதன்மபவாருட்ட எனக்கிருக்கக்கூடிய பதிப்புரிமத்திணன கணியத்திற்கு வழைங்குகிறறன். 

• உங்களுடணய முழுப்மபயர், றததி. 

• தவாங்கள் பங்களிக்க விரும்பும் ஒரு பகுதியில் றவமறவாருவர் ஏற்கனறவ பங்களித்து வருகிறவார் எனின் 
அவருடன் இணணைந்து பணியவாற்ற முணனயவும். 

• கட்டணரைகள் மமவாழமபயர்ப்புகளைவாகவும், விஷயமறிந்த ஒருவர் மசெவால்லக் றகட்ட கற்று 
இயற்றப்பட்டணவயவாகவும் இருக்கலவாம். 

• பணடப்புகள் மதவாடர்களைவாகவும் இருக்கலவாம். 

• மதவாழல் நுட்பம், மகவாள்ணக விளைக்கம், பிரைச்செவாரைம், கணத, றகலிச்சித்திரைம், ணநயவாண்டி எனப் 
பலசுணவகளிலும் இத்துணறக்கு மபவாருந்தும்படியவான ஆக்கங்களைவாக இருக்கலவாம். 

• தங்களுக்கு இயல்பவான எந்தமவவாரு நணடயிலும் எழுதலவாம். 

• தங்களைது பணடப்புகணளை எளியமதவாரு உணரை ஆவணைமவாக @ .  editor kaniyam com
முகவரிக்குஅனுப்பிணவக்கவும். 

• தளை பரைவாமரிப்பு, ஆதரைவளித்தல் உள்ளிட்ட ஏணனய விதங்களிலும் பங்களிக்கலவாம். 

• ஐயங்களிருப்பின் @ .  editor kaniyam com மடலியற்றவும். 
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