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دوره آموزشی HTML5

آموزش Semantic footer
مشابه  ،headerعنصر  footerنیز به پاورقی یک صفحه ی وب اشاره می کند .اکثر اوقات  footerمی تواند به
عنوان آنچه ما در مورد آن فکر کردیم ،استفاده شود.
به طور کل  footerشامل اطالعاتی در مورد یک بخش است ،اطالعاتی ازقبیل نویسنده ی متن ،لینک های مربوط
به داکیومنت ،اطالعات کپی رایت و غیر.
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لطفا این تصور را نداشته باشید که برای هر وب فقط می توانید یک  footerداشته باشید .بلکه برای هر بخش یا
هر مقاله می توانید یک  footerداشته باشید.

لطفا به مثال زیر دقت داشته باشید که در آن دو مقاله دارای  footerهستند و یک عنصر site wide
 footerوجود دارد که به عنوان  footerاصلی این داکیومنت محسوب می شود.
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<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>The Ramblings of a Scientist</title>
<body>
<h1>The Ramblings of a Scientist</h1>
<article>
<h1>Episode 15</h1>
<video src="/fm/015.ogv" controls preload>
<p><a href="/fm/015.ogv">Download video</a>.</p>
</video>
<footer>
<!-- footer for article -->
<p>Published <time pubdate datetime="2009-10-21T18:26-07:00"></time></p>
</footer>
</article>
<article>
<h1>My Favorite Trains</h1>
<p>I love my trains. My favorite train of all time is a Kof.</p>
<p>
It is fun to see them pull some coal cars because they look so
dwarfed in comparison.
</p>
<footer>
<!-- footer for article -->
<p>Published <time pubdate datetime="2009-09-15T14:54-07:00"></time></p>
</footer>
</article>
<footer>
<!-- site wide footer -->
<nav>
<p>
<a href="/credits.html">Credits</a><a href="/tos.html">Terms of Service</a> <a href="/index.html">Blog Index</a>
</p>
</nav>
<p>Copyright © 2009 Gordon Freeman</p>
</footer>
</body>
</html>
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