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ÂncorasÂncoras

 Definição de âncoras na páginaDefinição de âncoras na página

 Uma âncora é uma localização dentro de uma página, Uma âncora é uma localização dentro de uma página, 
com um determinado nome e para a qual pode ser com um determinado nome e para a qual pode ser 
definido um linkdefinido um link

<a <a nomenome = “zona1”>Secção 1</a> = “zona1”>Secção 1</a>

 Para definir o link para uma âncoraPara definir o link para uma âncora

<a <a hrefhref = “#zona1”> Visite a secção 1 deste documento</a> = “#zona1”> Visite a secção 1 deste documento</a>
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MapasMapas
 Tag Tag <map><map> …  … </map></map>

<map<map  namename = “Portugal” = “Portugal”>>
<area <area shape shape = "poly" coords = "220, 243, 248, 248, 259, 241, 275, = "poly" coords = "220, 243, 248, 248, 259, 241, 275, 

252, 272, 281, 281, 302, 269, 291, 258, 299, 218, 285, 214, 277, 252, 272, 281, 281, 302, 269, 291, 258, 299, 218, 285, 214, 277, 
198, 270, 209, 253, 225, 256" href="SitesRegionais/Évora.htm" 198, 270, 209, 253, 225, 256" href="SitesRegionais/Évora.htm" />/>

<area <area shape shape = "rect" coords = "5, 18, 121, 112" href="SitesRegionais/= "rect" coords = "5, 18, 121, 112" href="SitesRegionais/
Açores.htm" Açores.htm" />/>

<area <area shape shape = "circ" coords = "30, 173, 26" = "circ" coords = "30, 173, 26" 
href="SitesRegionais/Madeira.htm"href="SitesRegionais/Madeira.htm" /> />

</map></map>

 Para usar uma imagem no mapa definidoPara usar uma imagem no mapa definido

<img src = “mapaPortugal.gif” <img src = “mapaPortugal.gif” usemapusemap = “#Portugal” /> = “#Portugal” />
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MapasMapas
 AtributosAtributos

AtributoAtributo ValorValor DescriçãoDescrição

shapeshape rectrect
polypoly
circlecircle

Forma genérica da áreaForma genérica da área

coordscoords rect: x1, y1, rect: x1, y1, 
x2, y2x2, y2
poly: x1, y1, poly: x1, y1, 
x2, y2, x3, y3x2, y2, x3, y3
circle: x, y, rcircle: x, y, r

Coordenadas das áreasCoordenadas das áreas
rectângulorectângulo: canto superior esquerdo e : canto superior esquerdo e 
inferior direitoinferior direito
polígonopolígono: coordenadas de cada um dos : coordenadas de cada um dos 
pontos relevantespontos relevantes
circulocirculo: centro e raio : centro e raio 

hrefhref ficheiro.htmficheiro.htm Página à qual se pretende que a área faça Página à qual se pretende que a área faça 
ligaçãoligação
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