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Dimensões w x h x d dimensões

Veja: A porta tem 45 cm de largura.; A largura da porta é de 45 cm; Para perguntas, também podemos usar as expressões mencionadas acima, mas de maneiras um pouco diferentes. Para evitar isso, eu tenho um rebolo que agora compartilho com vocês: como nas aulas de matemática eles costumam ensinar que a área é básica X altura ou algo
semelhante e sempre usando a letra H para representar altura, quando se imagina A palavra height tem ah na frente (Haltura). Para evitar o problema mostrado acima, podemos usar a propriedade de dimensionamento de caixas para indicar como queremos que o navegador calcule as dimensões dos itens. Há um, altura, terminando com -ht.
Finalmente, duas observações: a primeira diz respeito ao sufixo dos nomes mencionados neste post. É sobre isso que o post de hoje vai falar. É comum ficar confuso entre esses dois e quando chega a hora de acabar confuso. Bem, algumas pessoas não sabem que temos duas maneiras de calcular as dimensões dos elementos. Com content-box, quando
você define a largura: 100px, o interior (conteúdo) do item terá 100px, mas desde padding-left: 50 px, o tamanho total do item será 150 px. Nós também precisamos ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ Explicar a que dimensões nos referimos na frase, para que a outra pessoa possa entender mais facilmente o que está sendo dito. Com Border-Box, se deﬁnirmos e.g., width: 100px,
não importa se definirmos left: 50px, o tamanho final do item será o 100px que definimos em width. Mas enquanto definimos 50 px left-padding, agora o interior do item terá apenas 50 px de espaço para que o item tenha 100px de largura no total. Detalhe aqui é que a resposta será dada de acordo com a palavra que foi usada na pergunta. Imagine
que agora queremos criar um elemento que preencha 100 % do do seu pai, mas quem também tem uma margem interior para que o texto não enfrente encostado em suas bordas. A outra Ã©Â com relaÃ§ÂÃ£Âo a width e height (largura e altura, respectivamente). Ou seja, se foi usada a primeira pergunta (a que tem wide), serÃ¡Â dada a primeira
resposta mais acima (a que tem wide tambÃ©Âm), e vice-versa. ÃÂ comum haver confusÃ£Âo na hora de escrever estas palavras. Farei em breve um post explicando melhor a diferenÃ§Âa entre os dois. AtÃ©Â mais, Ueritom OlÃ¡Â web developer! Ao estilizar elementos no CSS, muitas vezes precisamos definir dimensÃµÂes. Isso deveria resultar em
um quadrado, jÃ¡Â que largura e altura estÃ£Âo iguais, certo? Podemos mencionar as dimensÃµÂes de duas maneiras: com substantivos ou com adjetivos. Veja a lista: comprimento: length e long; profundidade: depth e deep; altura: height e tall/high; Note que para altura pode ser usado tanto tall quanto high na parte do adjetivo. Para evitar
problemas, muitas pessoas gostam de forÃ§Âar o comportamento de todos os elementos e pseudo-elementos como border-box usando o seguinte cÃ³Âdigo: *, *::before, *::after { box-sizing: border-box; } Dependendo do que vocÃªÂ estÃ¡Â criando, se estÃ¡Â trabalhando com texto, criando layouts, etc, cada comportamento pode ser o mais indicado.
Fique no aguardo. Vamos definir sua largura como 100px e altura tambÃ©Âm sendo 100px. Mas e se eu colocar uma margem interna (padding) de 50px Ã Â esquerda? .box{ width: 100px; height: 100px; padding-left: 50px; } Veja que o resultado foi um retÃ¢Ângulo com uma largura de 150px. Tamanho baseado no conteÃºÂdo Imagine uma div com
um texto dentro. Isso pode ser a causa de problemas quando vamos definir dimensÃµÂes de um elemento dentro de outro e o layout acaba quebrando quando pensamos que deveria estar tudo certo. Como height, que Ã©Â altura em inglÃªÂs, tambÃ©Âm comeÃ§Âa com h, fica mais fÃ¡Âcil de lembrar. .box{ width: 100%; height: 100px; padding-left:
50px; } Teremos o seguinte resultado: Veja que a nossa caixa ultrapassou o tamanho do seu elemento pai, pois o de 50px foi somado Ã Â largura, resultado em uma largura total de 150px. Cada dimensÃ£Âo possui um adjetivo prÃ³Âprio, enquanto que o substantivo Ã©Â a prÃ³Âpria palavra que descreve a dimensÃ£Âo. VocÃªÂ conhece? Este post jÃ¡Â
foi lido 5334 vezes desde 27/06/2015Quando queremos descrever altura, largura ou comprimento, usamos alguma das unidades de medidas existentes (metros, centÃÂmetros, pÃ©Âs, milhsa, quilÃ´Âmetros, etc). Se quisermos, por exemplo, dizer que uma porta tem 45 centÃÂmetros de largura, podemos dizer de duas maneiras. Isso pode causar
problemas em algumas ocasiÃµÂes. Para ilustrar, vou comeÃ§Âar com a largura (width, em inglÃªÂs). Qual serÃ¡Â o tamanho? A forma padrÃ£Âo de se calcular o tamanho de um elemento Ã©Â a soma de sua largura ou altura (width ou height), margem interna (padding) e grossura da borda (border). PorÃ©Âm, o modo como as dimensÃµÂes dos
elementos sÃ£Âo calculadas podem causar alguns problemas. Podemos usar width ou wide para dizer a largura de algo. Veja o que acontece quando alteramos para border-box: .box{ width: 100%; height: 100px; padding-left: 50px; box-sizing: border-box; } O box-sizing com o valor border-box faz com que o navegador nÃ£Âo calcule a dimensÃ£Âo de
um elemento somando bordas e margens com altura e largura. O valor padrÃ£Âo do box-sizing Ã©Â content-box. Para isso, vou criar um container para essa nossa caixa: .container{ width: 100px; height: 100px; border: 5px solid rgba(0,0,0,0.5); } E vou mudar a nossa caixa agora para que a largura seja 100% ao invÃ©Âs de deixar 100px fixos. As
outras dimensÃµÂes funcionam de maneira bastante parecida, mudando apenas o substantivo e o adjetivo correspondente. Mas isto nÃ£Âo Ã©Â o suficiente para termos uma frase completa. Assim, nossa caixa poderÃ¡Â preencher dinamicamente dependendo do tamanho do elemento pai. Os outros todos terminam com -th (width, depth e length). Sei
que isso Ã©Â um ¢ÃÂÂassassinato¢ÃÂÂ da LÃÂngua Portuguesa, mas este truque me Não se esqueça mais do que. No caso de adjetivos, eles estão no final da sentença e no caso de nomes, eles geralmente permanecem no meio ou mais perto do seu começo. Veja: HowÃ ¢ Wide ¢ é a porta?; Qual é a largura da porta? As duas frases têm o mesmo
significado, que é Â: "Qual é a largura da porta? Ã ã". Onde eu quero chegar lá? esta?
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