Freimid ehk raamid
Freimide (frame) kasutamine lubab luua "leht lehes"-süsteeme - mitmest osast
koosnevaid lehekülgi, kus erinevates akendes saab vaadata erinevaid lehekülgi, sooritada
mitmesuguseid operatsioone jpm. Oskusliku kujunduse korral annab raamide kasutamine
märkimisväärset efekti, samas aga ei ole neid sugugi vaja igas olukorras. Tuleb meeles
pidada, et raamitehnikas lehekülg ei ole paljudele lugejatele tehniliselt kättesaadav, kuna
kõik brauserid seda ei tunnista. Seepärast tuleb enne "raamima" asumist endalt küsida kas seda on vaja? Jaatava vastuse korral aga tuleks vähegi tähtsama infolehe korral
kindlasti luua ka "varuventiil" ehk raamideta lehekülg neile, kes raame ei näe. See aga
tähendab praktiliselt topelttööd.
Raamidega lehekülg koosneb tegelikult peafailist ehk "sõrestikust", mis kujundab
lehekülje üldilme ning erinevatest lehekülgedest, mida kuvatakse eri raamides.
Toon siinkohal ära mõned raamidega seotud parameetrid:
<frameset>...</frameset> - raamid.
<border="..."> - näitab, kui suur on raami paksus.
<cols="..."> - näitab, mis pidi raam on.
<rows="..."> - näitab mis pidi raam on.
<frame name="..."/> - näitab, mis on raami nimi (seda nime läheb linkamisel vaja).
<scrolling="yes/no"> - sellega saab määrata, kas raami saab üles-alla kerida.
<src="..."> - sellega saab määrata, mis lehte raam näitab.
Näiteks:
HTML'is:
<html>
<head>
<title>Lihtne näide</title>
</head>
<frameset cols="60%, 40%">
<frameset rows="200, 200">
<frame src="7220.jpg"/>
<frame src="7679.jpg"/>
</frameset>
<frame src="norra.jpg"/>
</frameset>
</html>
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Brauseris:

Siis selline näide, kus kohas vasakus veerus saab klikkida teatud valikutel ja
tulemus kuvatakse paremale poole veergu. Kui avate sellise lehekülje freim.htm, näete te
tulemust, aga muidu tehtud failid on sellised:
fail freim.htm <html>
<head>
<title>Näide</title>
</head>
<frameset cols="25%,75%" border="1">
<frame src="sisukord.htm" name="sisukord"/>
<frame src="P8290153_1.JPG" name="leht"/>
</frameset>
</html>

Pildi nimeks on pandud leht. See sama leht peab kajastuma ka sisukorra failis, kus ta on
märgitud target'isse.
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fail sisukord.htm <html>
<head>
<title>Näide</title>
</head>
<body bgcolor="#00ffff">
<ol type="I">
<a href="pealkiri1.htm" target="leht"><li>Tööplaan</li></a>
<a href="pealkiri2.htm" target="leht"><li>10 klassi materjal</li></a>
<a href="pealkiri3.htm" target="leht"><li>11 klassi materjal</li></a>
<a href="pealkiri4.htm" target="leht"><li>Hinded</li></a>
</ol>
</body>
</html>

Sellest osast tegin ma ainult lehekülje 11 klassi materjal. Ülejäänutele kuvatakse lehekülg

The page cannot be displayed .

fail peakiri3.htm <html>
<head>
<title>Näide</title>
</head>
<body>
<ul>
<li>GIMP</li>
<li>HTML</li>
<ol>
<li>Sissejuhatus HTML'i</li>
<li>Teksti kujundamine</li>
<li>Värvide kasutamine</li>
<li>jne.</li>
</ol>
</ul>
</body>
</html>
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