
Używanie map obrazów i najazdów jednocześnie 

Najazdów można również używać z mapami obrazów. Na przykład, rysunek może być wykorzystany do 

stworzenia złożonego menu graficznego. Poszczególne elementy są określone w mapie obrazu, a 

zatem są klikalnymi linkami. Gdy z mapą obrazu używane są najazdy, za każdym razem, gdy użytkownik 

przewróci pierwszy owal, mapa obrazu jest zastępowana alternatywnym obrazem podkreślającym ten 

owal i zapewniającym opisowy tekst 

Poniższe kroki tworzą efekt najazdu na mapie obrazu: 

1. W bloku skryptu w nagłówku nowego dokumentu utwórz obiekt Image o nazwie originalImage i 

załaduj do obiektu domyślny obraz najazdu: 

var originalImage = new Image; 

originalImage.src = „image1.jpg”; 

2. Utwórz obiekt Image o nazwie replaceImage i załaduj obraz najazdu do obiektu. Ostatni blok skryptu 

powinien wyglądać tak: 

var replaceImage = new Image; 

replaceImage.src = „rollImage1.jpg”; 

3. W nagłówku dokumentu utwórz blok mapy obrazu z otwierającymi i zamykającymi znacznikami 

mapy. Podaj nazwę mapy obrazu jako imageMap z atrybutem nazwy znacznika mapy: 

<map name = ”imageMap”> 

</map> 

4. Użyj znacznika obszaru, aby określić prostokątny blok dla łącza na mapie obrazu; użyj atrybutu 

kształtu z wartością rect i  atrybutu coords  określający współrzędne prostokąta: 

<area shape = „rect” coords = ”0,0,100,100”> 

5. Dodaj atrybut onMouseOver do znacznika obszaru, aby zastąpić obraz o nazwie myImage z 

replaceImage, gdy mysz przesuwa się po określonym obszarze. Dodaj także atrybut onMouseOut do 

znacznika area, aby zastąpić obraz o nazwie myImage obrazem originalImage, gdy mysz przesunie się 

po określonym obszarze: 

<area shape = „rect” coords = ”0,0,100,100” 

onMouseOver = ”document.myImage.src = replaceImage.src; ” 

onMouseOut = ”document.myImage.src = originalImage.src;”> 

6. W treści dokumentu wyświetl domyślny obraz za pomocą znacznika img i nazwij obraz myImage 

atrybutem name. Użyj atrybutu usemap, aby powiązać obraz z mapą obrazu imageMap: 

<img src = ”image1.jpg” width = 200 name = ”myImage” usemap = ”# imageMap”> 

7. Zapisz kod w pliku HTML i otwórz go w przeglądarce. Gdy mysz przesuwa się nad kwadratem o 

szerokości 100 pikseli i głębokości 100 pikseli w lewym górnym rogu obrazu, cała mapa obrazu zostaje 

zastąpiona obrazem najazdu. Gdy mysz opuści obszar, wyświetlony zostanie oryginalny obraz. 


