
Mutatkozzunk be az Interneten! 
A HTML nyelv - II. rész 

Ebben a részben bemutatjuk, hogyan lehet képeket illeszteni egy HTML-
dokumentumba. A legtöbb böngésző képes megjeleníteni a GIF, JPG és XBM 
minősítőjű (kiterjesztésű) képállományokat. Más formátumú képeket megfelelő 
programmal (pl. GWS) alakíthatunk át. A beillesztés legegyszerűbb módja a 
következő: 

<IMG SRC="képnév">, 
ahol a képnév a képet tartalmazó állomány neve, esetleg elérési úttal együtt, ha 
nem az aktuális katalógusban található. Ugyanakkor a képnév URL-t is tartal
mazhat, ha a kép más szerveren található. Például az 

<IMG SRC="kep.gif"> 
beilleszti a megfelelő helyre a kep.gif nevű képet. Ha ezt a képet középre 
szeretnénk tenni egy paragrafuson belül, akkor a következő módon járhatunk 
el: 

<P ALIGN=CENTER> 
<IMG SRC="kep.gif"> 
</P> 

Megjegyezzük, hogy a HTML nyelvben nincs jelentősége, hogy kis- vagy 
nagybetűvel írjuk a parancsokat, a képállomány nevében azonban ez nem így 
van, mivel a Unix különbséget tesz kis- és nagybetűk között. 

Ha egy képet is tartalmazó HTML dokumentumot olyan böngészővel nézünk, 
amely nem tud képeket megjeleníteni, akkor a kép helyén az [IMAGE] szó jelenik 
meg. Sokszor jobb, ha ehelyett egy szöveget jelentetünk meg. Ezt a következő 
paranccsal érhetjük el: 

<IMG SRC="kep.gif" ALT="szöveg"> 
Ekkor, ha a böngésző képes képmegjelenítésre, akkor a megfelelő helyen a 

kép lesz látható, ellenben pedig a szöveg. 
Mivel a képek, különösen ha jó felbontásúak, igen lassan jelennek meg a 

képernyőn, kiváltképpen ha távoli szerveren vannak, érdemes a kép helyére egy 
szöveget tenni, amely a képre hivatkozik, és csak akkor jelenik meg, ha 
rákattintunk a szövegre. Például: 

<A HREF="kep.gif"> Ide kattints, ha l á t n i akarod!</A> 
A szövegben az Ide kattints, ha látni akarod! jelenik meg aláhúzva és 

kiemelve, és ha rákattintunk az egérrel, akkor behozza a képet. Sokszor az is jó 
megoldás, ha egy kis képet jelenítünk meg, majd erre rákattintva bejön ugyanaz 
a kép megnagyobbítva: 

<A HREF="nagykép.jpg"> <IMG SRC="kiskep.jpg"> </A> 
Itt a két kép ugyanazt ábrázolja, csak különböző méretben. A képeket meg 

lehet jeleníteni különböző nagyságban úgyis, hogy nem változtatjuk meg azok 
méretét, csak a megjelenítésnél adunk meg nagyítási, kicsinyítési arányt. Például, 
a következő parancs 

<IMG SRC="kep.jpg" HEIGHT=50% WIDTH=60%> 
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a képet függőlegesen 50%-ra, vízszintesen 60%-ra nyomja össze. Általában jobb 
megoldás az, ha csak egyik méretben adunk meg értéket, mert a böngésző ekkor 
arányosan próbálja megjeleníteni a képet. Százalék helyett képpontot is megad-
hatunk (csak számot írunk), ez azonban túlságosan merev megoldás. 

Vannak mozgóképek is, amelyekkel érdekesebbé tehetjük a honlapunkat. Ha 
böngészés közben érdekes képre akadunk, azt letölthetjük, ha az egér jobb oldali 
gombját lenyomjuk és a Saseimage szövegre kattintunk (Windows 95-ben), vagy 
menüből végezzük ugyanazt (a File menüpontból), ha más Windows-vál-
tozatunk van. (Persze előbb érdemes szétnézni az illető helyen, hogy megtud-
hassuk, hogyan viszonyulnak a Copyright-hoz). 

Ha a BODY parancsot kibővítjük, megadhatunk egy képet, amelyet 
megjelenítéskor az alapszín helyett használ, és erre írja a szöveget. A képet 
annyiszor helyezi a képernyőre, ahányszor kell, hogy teljesen kitöltse azt. 
Például: 

<BODY BACKGROUND="kep.gif"> 
Borzási Péter 

Mit tudunk az üstökösökről 

Az égen fényes üstökös; uszálya 
az ég felétől le a földre ér. 
Mondják, ez ama "nagy", melynek pályája 
egyenes, vissza hát sohase tér. 

Vajda János 

Március és április hónap folyamán ritka "égi jelenségben" gyönyörködhettünk. 
A kora esti és a hajnali égbolton sziporkázó üstökös vonult át. Századunkban ez 
a 38. szabad szemmel látható üstökös, melyet 1995 július 23-án pillantott meg 
először két amerikai csillagász Alan Hale és Thomas Bopp. Felfedezőikről az 
égitest a Hale-Bopp üstökös elnevezést kapta. Amikor két évvel ezelőtt először 
megpillantották még jóval a Jupiter bolygó pályáján túl volt, mintegy 7 csil-
lagászati egységre a Naptól (a csillagaszati egység - Cs.E., a Nap-Föld közepes 
távolsága, 150 millió kilométer). A későbbi vizsgálatok kiderítették, hogy 
évszázadunk egyik legfényesebb üstököse közeledik Naprendszerünkhöz; a 
Hale-Bopp üstökös átmérőjét 35 km körülire becsülték. Az előzetesen számított 
pályája lényegesen megváltozott amikor a Jupiter óriásbolygó közelébe jutott. 

1996. április 5.-én közelítette meg legjobban a Jupitert, amikor attól 0,77 
csillagászati egységre volt. A pályaszámításokból kiderült, hogy mintegy 3500 
évvel ezelőtt már járt a Naprendszer térségében és ha pályája közben nem 
módosul akkor 2500 év múlva ismét látható lesz a Földről. Március 22.-én járt 
földközelben, amikor 187 millió kilométerre volt bolygónktól, a Napot 1997 
április 1-én közelítette meg legjobban, akkor 0,91 csillagászati egységre volt a 
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