
Używanie wielu najazdów na jednej stronie 

Opierając się na efekcie najazdu zilustrowanym w zadaniu wcześniejszym, zadanie to pokazuje, w jaki 

sposób można rozszerzyć tę zasadę, aby obsługiwała wiele najazdów na jednej stronie. Jest to 

przydatne, gdy budujesz menu z obrazów najazdu. Poniższe kroki ilustrują tworzenie dwóch obrazów 

najazdu na jednej stronie: 

1. W bloku skryptu w head nowej strony utwórz obiekt Image o nazwie rollImage1 i załaduj 

alternatywny obraz najazdu dla pierwszego obrazu do niego, przypisując obraz do właściwości src 

obiektu rollImage1. Utwórz także obiekt Image o nazwie defaultImage1 i załaduj do niego obraz 

domyślny dla pierwszego obrazu, przypisując obraz do właściwości src obiektu defaultImage1: 

rollImage1 = new Image; rollImage1.src = „jag.jpg”; 

defaultImage1 = new Image; defaultImage1.src = „bm.png”; 

2. Powtórz proces dla drugiego obrazu, tworząc i ładując 

rollImage2 i defaultImage2, więc wynikowy skrypt wygląda następująco: 

rollImage2 = new Image; rollImage2.src = „jed.png”; 

defaultImage2 = new Image; defaultImage2.src = „jag.jpg”; 

3. W treści skryptu umieść dwa domyślne obrazy ze znacznikami img; użyj atrybutów znaczników, aby 

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

myImage1 i myImage2 do obrazów: 

<img src = ”bm.jpg” name = ”myImage1” width = 100  height = 100 border = 0> 

<img src = ”jed.png” name = ”myImage2” width = 100 height = 100 border =  0> 

4. Zawiń każdy tag img podczas otwierania i zamykania tagów i określ adres URL, pod którym 

użytkownicy mają być kierowani, kiedy klikną obraz w atrybucie href tagu. Dodaj atrybut onMouseOver 

do każdego znacznika i użyj go do wyświetlenia obrazów najazdu. Spowoduje to wyświetlenie obrazu 

najazdu, gdy mysz przesunie się nad odpowiednim obrazem. Dodaj także atrybut onMouseOut do 

każdego znacznika i użyj go do wyświetlenia domyślnego obrazu, gdy mysz przesunie się z 

odpowiedniego obrazu. Końcowy skrypt powinien wyglądać następująco: 

<head> 

<script language = ”JavaScript”> 

rollImage1 = new Image; rollImage1.src = „Tellers1.jpg”; 

defaultImage1 = new Image  defaultImage1.src = „Lotus.jpg”; 

rollImage2 = new Image; rollImage2.src = „heidi.jpg”;  

defaultImage2 = new Image; defaultImage2.src = „ArcRV11.jpg”; 

</script> 

</head> 

<body> 

<a href = ”#” onMouseOver = ”document.myImage1.src = rollImage1.src; ” 



onMouseOut = ”document.myImage1.src =  defaultImage1.src; ”> 

<img src = ”lotus.jpg” name = ”myImage1” width = 100 height = 100 border = 0> 

</a> 

<a href = ”#” onMouseOver = ”document.myImage2.src = rollImage2.src; ” 

onMouseOut = ”document.myImage2.src = defaultImage2.src; ”> 

<img src = ”ArcRV1.1.jpg” name = ”myImage2” width = 100 height = 100 border =  0> 

</a> 

</body> 

5. Zapisz kod w pliku HTML i załaduj go w przeglądarce. Istnieją dwa możliwe stany: kiedy mysz nie 

znajduje się nad obrazem i gdy mysz znajdzie się nad pierwszym obrazem 

 



 


