HTML – lekcja 4
Wstawianie grafiki do dokumentu
Podstawowa konstrukcja ma następującą postać: <img src="plik_graficzny">
IMG jest skrótem od Image (obraz), natomiast SRC jest skrótem od Source (żródło). Efekt zastosowania konstrukcji jest
następujący:

Jeśli nie stosujemy żadnych dodatkowych parametrów, obrazek jest ustawiany przy lewym brzegu dokumentu i ma
wielkość oryginału. Możemy jednak użyć szeregu parametrów, które zmienią położenie, wielkość i inne cechy obrazka.
Wielkość obrazka możemy regulować za pomocą parametrów HEIGHT (wysokość) i WIDTH (szerokość). Na przykład:
<IMG SRC="tucows.gif" HEIGHT=150>

<IMG SRC="tucows.gif" WIDTH=200>

Możemy również zdeformować obrazek, podając arbitralne wartości wysokości i szerokości obrazka:
<IMG SRC="tucows.gif" WIDTH=200 HEIGHT=50>

Przy zwiększaniu wymiarów w stosunku do wartości oryginalnych pamiętajmy o malejącej rozdzielczości obrazka na
ekranie przeglądarki.

Parametr BORDER=x pozwala wyświetlić wokół obrazka ramkę o grubości równej x pikseli:
<IMG SRC="tucows.gif" WIDTH=120 HEIGHT=160 BORDER=5>

Parametry VSPACE (vertical space) i HSPACE (horizontal space) pozwalają ustalić odległość obrazka, w pikselach, od
oblewającego go tekstu:
<IMG SRC="tucows.gif" HSPACE=50>

Ten tekst

jest odsunięty od obrazka o 50 pikseli w poziomie.

<IMG SRC="tucows.gif" VSPACE=50>

Ten obrazek jest odsunięty od akapitu poprzedzającego i następującego po nim o 50 pikseli w pionie
Jeśli chcemy, aby osoby korzystające z Internetu w trybie tekstowym wiedziały, co zawiera obrazek, możemy wstawić
dodatkowo parametr ALT="informacja". Napis ten zostanie wyświetlony na ekranie przeglądarki tekstowej. Informacja jest
ważna wówczas, gdy grafika zawiera odsyłacze do innych stron.
Gdybyśmy chcieli umieścić obrazek na środku wiersza, musimy objąć go znacznikami <CENTER></CENTER>

Efektownym elementem graficznym, akceptowanym przez Internet Explorer, a wprowadzonym przez Microsoft w ramach
tzw. Microsoft Extensions, jest. Jest to "pływający" w poprzek ekranu napis.
Animacji można przypisać wiele parametrów, które bardzo urozmaicają zachowanie napisu.
Minimalna definicja Marquee ma postać <MARQUEE>Tekst animacji</MARQUEE>.
Dodatkowe parametry są wstawiane w ramach otwierającego znacznika, tj. <MARQUEE parametr>
Animację można wstawiać także do komórki tabeli, między znaczniki <TD> </TD>:
BEHAVIOR=SCROLL powoduje, że tekst porusza się od jednego brzegu strony w kierunku drugiego, znika za nim i
wypływa ponownie zza pierwszego brzegu.
BEHAVIOR=SLIDE powoduje, że tekst wyrusza od pierwszego brzegu, dociera do drugiego i zatrzymuje się.
BEHAVIOR=ALTERNATE powoduje, że tekst wyrusza od pierwszego brzegu, dociera do drugiego i "odbija się", powracając
w kierunku pierwszego.
BGCOLOR=kolor pozwala określić kolor tła, czyli drogi, po której porusza się napis. Kolor można podać w postaci
numerycznej lub słownej (16 barw). Opis słowny obejmuje: Black, Olive, Teal, Red, Blue, Maroon, Navy, Gray, Lime,
Fuchsia, White, Green, Purple, Silver, Yellow, Aqua.
Fizyczne wymiary drogi są wyznaczone przez parametry HEIGHT=x (wysokość) i WIDTH=y (szerokość). Można je
wyrazić w pikselach lub procencie wysokości i szerokości ekranu.
Parametr SCROLLAMOUNT=x pozwala określić w pikselach skoki tekstu (ruch odbywa się skokami po x pikseli). Przy
niewielkiej wartości ruch jest płynny i wolniejszy, przy dużych - nieco szarpany i szybszy.

