
Programowe przełączanie obrazu 

To zadanie ilustruje sposób łączenia ładowania obrazów opartego na JavaScript z modułem obsługi 

zdarzeń onMouseOver w celu uzyskania efektu najazdu. Ten efekt najazdu jest zwykle używany w 

kontekście przycisków opartych na obrazie, a także menu zawierających elementy menu zbudowane z 

obrazów. Zastanów się nad rysunkiem. Tutaj pojedynczy obraz jest wyświetlany na stronie 

internetowej, a wskaźnik myszy nie znajduje się nad obrazem. Gdy wskaźnik myszy przesuwa się nad 

obrazem, obraz najazdu zastępuje oryginalny obraz, jak na rysunku. Kiedy wskaźnik myszy przesuwa 

się poza obraz, obraz powraca do oryginału pokazanego na rysunku 

 



 

Zasada tworzenia efektów najazdu w JavaScript jest prosta i obejmuje trzy kluczowe elementy: 

• Określ domyślny obraz w znaczniku img. 

• Utwórz dwa obiekty Image; w jednym załaduj domyślny obraz, a w inny załaduj obraz najazdu. 

• Określ procedury obsługi zdarzeń onMouseOver i onMouseOut, aby zarządzać zmianą wyświetlanego 

obrazu, gdy mysz przesunie się na obraz lub z niego zniknie. 

Poniższe kroki przedstawiają sposób utworzenia prostego efektu najazdu dla pojedynczego obrazu na 

stronie: 

1. W nagłówku strony utwórz blok skryptu z otwierającymi i zamykającymi znacznikami script. 

2. W skrypcie utwórz obiekt Image o nazwie rollImage i załaduj do niego alternatywny obraz rollover, 

przypisując obraz do właściwości src obiektu rollImage: 

rollImage = new Image; 

rollImage.src = „rollImage1.jpg”; 

3. W skrypcie utwórz obiekt Image o nazwie defaultImage i załaduj domyślny obraz do wyświetlenia w 

nim. 

4. W treści skryptu umieść domyślny obraz ze znacznikiem img. Użyj atrybutów znacznika, aby 

kontrolować rozmiar i ramkę obrazu zgodnie z potrzebami, i użyj atrybutu name, aby przypisać nazwę 

myImage do obrazu. 

5. Zawiń znacznik img podczas otwierania i zamykania znaczników i określ adres URL, pod który mają 

być kierowani użytkownicy po kliknięciu obrazu w atrybucie href znacznika. Dodaj atrybut 



onMouseOver do znacznika i użyj go do wyświetlenia obrazu najazdu do obiektu myImage. Spowoduje 

to wyświetlenie obrazu najazdu, gdy wskaźnik myszy przesunie się nad obrazem. Dodaj również atrybut 

onMouseOut do znacznika i użyj go, aby wyświetlić domyślny obraz, gdy mysz zsunie się z obrazu. 

Końcowy skrypt powinien wyglądać następująco: 

<head> 

<script language = ”JavaScript”> 

rollImage = new Image ; 

rollImage.src = „rollImage1.jpg”; 

defaultImage = new Image; 

defaultImage.src = „image1.jpg”; 

</script> 

</head> 

<body> 

<a href = ”myUrl” onMouseOver = ”document.myImage.src = rollImage.src; ” 

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

<img src = ”image1.jpg” name = ”myImage” width = 100  height = 100 border = 0> 

</a> 

</body> 

7. Zapisz kod w pliku HTML i załaduj go w przeglądarce. Kiedy mysz przesuwa się nad obrazem, efekt 

najazdu powinien zastąpić go obrazem najazdu, a następnie przełączyć go z powrotem do domyślnego 

obrazu, gdy wskaźnik myszy opuści miejsce zajmowane przez obraz. 


