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آموزش Semantic article
امروزه وب دارای اقیانوسی از مقاالت خبری و مطالب وب می باشد .که به  W3Cدلیل خوبی برای تعریف عنصری برای مقاله
به جای >" <div class="articleمی دهد.
عنصر  articleوسیله ای برای مقاله ی یک وب می باشد .داشتن بیشتر از یک مقاله در یک صفحه ی وب بسیار متداول
است.
آنچه در زیر میبینید یک صفحه ی وب می باشد که دارای بیشتر از یک مقاله می باشد .به هرحال وقتی که روی عنوان
کلیک کنید صفحه ای با تنها یک مقاله باز خواهد شد.
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ما باید از محتوای مقاله ای استفاده کنیم که فکر می کنیم قابل انتشار است .درست مانند اخبار و مطالب وب که می
توانیم در  RSS feedبه اشتراک بگذاریم .یک  articleمی تواند در یک  articleدیگر قرار بگیرد .مثالی از این نمونه
کامنت های ارسال شده ی یوزر در مورد عنوان یک وبالگ می باشد .عناصر داخلی  articleنشان می دهند که مقاالتی که
در صدر هستند در اتباط با محتوای مقاالت بیرونی می باشند .به عنوان مثال تیتر یک وبالگ در یک سایت که پذیرنده ی
کامنت های یوزرها می باشد به عنوان یک مقاله ی دیگر در داخل مقاله برای تیتر وبالگ قرار گرفته است.
منظور از یک مقاله فقط محتوای آن نمی باشد .شما می توانید در یک مقاله  headerو  footerنیز داشته باشید .از
آنجایی که هر مقاله باید یک تیتر داشته باشد ،داشتن عنصر headerبسیار متداول است.
><body
><h1>My blog</h1
><article
><header
><h1>The Very First Rule of Life</h1
><p><time pubdate datetime="2009-10-09T14:28-08:00"></time></p
></header
>a<p
If there's a microphone anywhere near you, assume it's hot and
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sending whatever you're saying to the world. Seriously.
></p
><p>...</p
><footer
><a href="?comments=1">Show comments...</a
></footer
></article
><body

در  HTML5داشتن  h1تا  h6در یک  articleبسیار خوب است .از آنجایی که یک  articleتقسیم بندی محتوا می باشد،
بدین معناست که یک مقاله زیرمجموعه ایاز موارد قبل از خود بوده است.
در مورد ما  articleزیرمجموعه ای از یک بدنه می باشد و می تواند اوت الین خود را داشته باشد .با این توضیحات بهتر
این است داکیومنت وب خود را حفظ کنیم ،زیرا الزم نیست به اوت الین آن خارج از مقاله فکر کنید.
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