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دوره آموزشی HTML5

آموزش Semantic aside
عنصر  asideبخشی است که تا حدی به محتوای اصلی مربوط می شود ،اما می تواند از آن جدا شود .در این آموزش
من از عنصر  asideبرای نکات مربوط به موضوع استفاده می کنم .آنچه در بخش زرد رنگ بیان می شود ،اطالعات
اضافه ای به خواننده ارائه می دهد ،اما خواننده می تواند بدون خواندن بخش زرد رنگ به خواندن مطلب ادامه
دهد .به تصویر زیر توجه کنید.
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<article>
<p>
As of writing, the only web browser completely support date time input is Opera.
In HTML5, it is the job of web browser to ensure user can only enter a valid date time string
into the input textbox.
</p>
<aside>
Picking a date from Calendar is not the only way to input a date value even though it's the most popular
implementation.
HTML5 specifications does not mention anything about displaying a calendar for date input.
</aside>
</article>

W3C ویژگی های
 بخشی از یک صفحه را نشان می دهد که شامل محتوایی است که به طور سطحی مربوط بهaside عنصر
 چنین بخش هایی معموال در فن چاپ به شکل. می باشد و همچنان می تواند از آن متن مجزا باشدaside محتوای
.نوار کناری نشان داده می شوند
 یا ستون های فرعی و برای، مثال برای نقل قول ها،این عنصر می تواند برای افکت هایی در فن چاپ استفاده شود
. و برای محتوایی که از متن مجزا قرار می گیرندnav تبلیغ و برای گروه های عناصر
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