
Wykrywanie zdarzeń MouseOver na obrazach 

Za pomocą modułu obsługi zdarzeń onMouseOver można wykryć, kiedy wskaźnik myszy znajduje się 

nad obrazem. Następnie możesz wyzwalać akcje, które mają wystąpić tylko wtedy, gdy mysz przesunie 

się w przestrzeń zajmowaną przez obraz. Zwykle służy to do tworzenia efektów najazdu, jak pokazano 

w poniższych zadaniach. Aby określić moduł obsługi zdarzeń, należy użyć atrybutu onMouseOver 

znacznika img, aby określić JavaScript, który ma być wykonywany, gdy kursor myszy przesuwa się nad 

obrazem. Na przykład: 

<img src = ”plik obrazu” onMouseOver = ”kod JavaScript”> 

W przypadku gdy używasz obrazu jako łącza - na przykład obrazu służącego jako przycisk w menu - 

zwykle umieszczasz atrybut onMouseOver w znaczniku obejmującym znacznik img: 

<a href=(„URL” onMouseOver=//JavaScript code#> 

<img src = ”plik obrazu”> 

</a> 

Poniżej pokazano użycie onMouseOver zarówno w znacznikach img, jak i tagach oraz powoduje 

wyświetlenie odpowiedniego komunikatu w oknie dialogowym, gdy wskaźnik myszy przesuwa się nad 

obrazem: 

1. W treści dokumentu umieść znacznik img, aby wyświetlić pierwszy obraz: 

<img src = ”bm.png”> 

2. Dodaj atrybut onMouseOver do znacznika img: 

<img src = ” bm.png” onMouseOver = ””> 

3. Jako wartość atrybutu onMouseOver, użyj metody window.alert, aby wyświetlić komunikat, gdy 

wskaźnik myszy przesunie się nad obrazem: 

<img src = ” bm.png” onMouseOver = ”window.alert („ Nad ” Obraz ’);”> 

4. Dodaj drugi znacznik img, aby wyświetlić kolejny obraz: 

<img src = ”jag.jpg”> 

5. Umieść znaczniki otwierające i zamykające wokół drugiego obrazu; nie trzeba podawać adresu URL, 

a tag należy dodać do atrybutu onMouseOver. Jako wartość atrybutu onMouseOver użyj ponownie 

metody window.alert, aby wyświetlić komunikat, gdy wskaźnik myszy przesunie się nad drugim 

obrazem. Wynikowy kod powinien wyglądać następująco: 

<body> 

<img src = ”image1.jpg” alert onMouseOver = ”(„ Nad ”Obraz ’);”> <br> 

<a href = ”#” onMouseOver = ”window.alert („ Nad Link ’);”> <img src = ”image2.jpg”> </a> 

</body> 

6. Zapisz kod w pliku HTML i otwórz plik w przeglądarce. Strona będzie wyglądać jak rysunku 



 

 

7. Przesuń kursor myszy nad pierwszy obraz i podobne okno dialogowe pojawia się nad rysunkiem. 

Najedź myszką na wysyłany obraz  a pojawi się okno dialogowe informujące o przejściu przez łącze. 



 

 


