
Wyświetlanie losowego obrazu 

Jednym zastosowaniem kombinacji JavaScript i obrazów jest za każdym razem ładowanie losowego 

obrazu w miejscu na stronie zamiast tego samego obrazu. Jednym z podejść jest wyświetlenie obrazu 

w całości przy użyciu JavaScript. Oznacza to, że musisz użyć JavaScript, aby określić listę możliwych 

obrazów, wybrać jeden losowo, a następnie wygenerować tag img, aby wyświetlić ten obraz. Skrypt 

utworzony w następujących krokach ilustruje ten proces: 

1. Utwórz blok skryptu z otwierającymi i zamykającymi znacznikami skryptu; blok skryptu powinien 

znajdować się w treści dokumentu HTML, w którym ma być wyświetlany obraz: 

<script language = ”JavaScript”> 

</script> 

2. W skrypcie utwórz tablicę o nazwie imageList: 

var imageList = new Array; 

3. Utwórz pozycję w tablicy dla każdego obrazu, który chcesz udostępnić do losowego wyboru. Na 

przykład, jeśli masz cztery obrazy, przypisz ścieżkę i nazwy tych obrazów do pierwszych czterech pozycji 

w 

tablica: 

imageList [0] = „bm.png”; 

imageList [1] = „Tellers1.jpg”; 

imageList [2] = „heidi.png”; 

imageList [3] = „jed.png”; 

4. Utwórz zmienną o nazwie imageChoice: 

var imageChoice; 

5. Przypisz liczbę losową do imageChoice za pomocą metody Math.random, która zwraca liczbę losową 

od 0 do 1 (tzn. Liczba będzie większa lub równa 0, ale mniejsza niż 1): 

var imageChoice = Math.random (); 

6. Rozszerz wyrażenie przypisane do imageChoice, mnożąc liczbę losową przez liczbę wpisów w tablicy 

imageList, aby uzyskać liczbę większą lub równą 0, ale mniejszą niż 4: 

var imageChoice = Math.random () * imageList.length; 

7. Rozszerz wyrażenie przypisane do imageChoice, usuwając dowolną część po przecinku za pomocą 

metody Math.floor; wynikiem jest liczba całkowita od 0 do jednego mniejsza niż liczba wpisów w 

tablicy - w tym przypadku oznacza to liczbę całkowitą od 0 do 3: 

var imageChoice = Math.floor (Math.random () * imageList.length); 

8. Użyj metody document.write, aby umieścić znacznik img w strumieniu danych HTML wysyłanym do 

przeglądarki. Jako wartość atrybutu src znacznika img losowy obraz jest określony jako imageList 

[imageChoice]. Końcowy skrypt wygląda następująco: 

<script language = ”JavaScript”> 



var imageList = new Array; 

imageList [0] = „bm.png”; 

imageList [1] = „Tellers1.jpg”; 

imageList [2] = „heidi.png”; 

imageList [3] = „jed.png”; 

var imageChoice = Math.floor (Math.random () * imageList.length); 

document.write („<img src =” ’+ imageList [imageChoice] + „”> ”); 

</script> 

9. Zapisz kod w pliku HTML i wyświetl plik w przeglądarce. Wyświetlany jest losowy obraz, jak na 

rysunku 1. Ponowne załadowanie pliku powinno dać inny obraz, jak pokazano na rysunku 2 (chociaż 

zawsze istnieje niewielka szansa, że ta sama liczba losowa zostanie wybrana dwa razy z rzędu). 

 

 



 

 


