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A keretek

A Hosszú leírás mezőben megadott fájl tartalma a nem grafikus böngészők ese-
tén jelenik meg.

A Cím mezővel sokszor találkozhatunk, és tartalmát akkor láthatjuk, ha egérrel 
megállunk a kérdéses elem felett. Több böngésző azonban nem tudja értelmezni, 
így az meg sem jelenik.

A Keret mérete szakaszban a mértékegységet tartalmazó legördülő listát érde-
mes megnézni közelebbről. Háromféle mértékegységből választhatunk: Relatív, 
Százalék, Képpont. Ezt a három mértékegységet valójában tekinthetjük kétfélé-
nek, hiszen a képpontokban megadott méret abszolút méretet jelent, míg a relatív 
és a százalék egységek mindketten relatív méretezést jelentenek. Például a szom-
szédos keretekre megadott 20% és 80% szélesség azonos értékű a relatív egység-
ben megadott 1 és 4 értékekkel. Igazából a %-os méretezést tekinthetjük úgy is, 
mint a relatív méretezés olyan esetét, amikor a megadott méretek összértéke 100. 
A %-os méretezésnél ügyeljünk arra, hogy a keretek összesített szélessége 100% 
legyen, mert egyébként nem érvényesülnek a beállított értékek! Pontosabban ér-
vényesülnek, de nem %-osan, hanem relatív értékekként. Például a kétkeretnyi szé-
les lapon a keretekre beállított 20% és 40% szélesség kitölti a böngészőablak tel-
jes szélességét, és azonos értékű az 1:2 arányú relatív beállítással. A táblázatoknál 
írtakhoz hasonlóan ügyeljünk arra, hogy ne legyen ellentmondás az ablakméret és 
az egyes keretek méretezésének összessége között!

A Margók szakaszban azt határozhatjuk meg, hogy milyen közel mehet a szöveg 
a keret határaihoz vízszintesen (Szélesség), illetve függőlegesen (Magasság).

A Beállítások szakaszra ügyeljünk, mert furcsa viselkedés lehet a nem megfele-
lő beállítások eredménye!

Keretek viselkedése a böngészőben

Ha a Böngészőben átméretezhető jelölőt kiválasztottuk, akkor az azt jelenti, 
hogy a böngészőben egérrel közelítve a keretek közös határához a kurzor kétirányú 
nyíllá alakul, és lenyomott bal gombbal átméretezhetjük a kereteket. Az alapértel-
mezés az átméretezhető keret. Ellentmondáshoz vezet, ha egy keretet átméretez-
hetőre állítottunk, a szomszédját pedig nem. Ebben a helyzetben a böngészőben 
nem mozgathatjuk a keretek közös határát. Például egy háromoszlopos keretben 
a bal szélső keretből töröljük a Böngészőben átméretezhető jelölőt. Ekkor a bal 
és a középső keret közös határát nem mozgathatjuk, de a középső és jobb szélső 
keretek közös határait már igen.


