
Używanie funkcji do tworzenia najazdu 

To zadanie pokazuje, jak enkapsulować tworzenie obiektów Image dla obrazu najazdu do funkcji. 

Poniższe kroki pokazują, jak utworzyć niezbędną funkcję i użyć jej do utworzenia efektu najazdu dla 

obrazu: 

1. W nagłówku dokumentu utwórz blok skryptu z otwierającymi i zamykającymi znacznikami skryptu: 

<script language = ”JavaScript”> 

</script> 

2. W skrypcie utwórz dwie zmienne: źródło i zamiennik zawierające odpowiednio wartości 0 i 1. Te 

zmienne pozwalają na obiekty Image każdej tablicy najazdu, do których ma się odnosić nazwa: source 

dla obrazu domyślnego i replacement  dla obrazu najazdu. 

var source = 0; 

var replacement = 1; 

3. Utwórz funkcję o nazwie createRollOver za pomocą słowa kluczowego function. Ta funkcja powinna 

przyjmować dwa parametry - originalImage, zawierający ścieżkę i nazwę obrazu domyślnego, i 

replaceImage, zawierający ścieżkę i nazwę obrazu najazdu: 

function createRollOver (originalImage, replaceImage) { 

} 

4. W funkcji utwórz tablicę o nazwie imageArray: 

var imageArray = new Array; 

5. Utwórz nowy obiekt Image w pierwszym elemencie tablicy, używając source, aby określić indeks i 

przypisać originalImage jako źródło tego obrazu: 

imageArray [source] =new Image; 

imageArray [source] .src = originalImage; 

6. Utwórz nowy obiekt Image w drugim elemencie tablicy, używając replacement do określenia indeksu 

i przypisz replacementImage jako źródło tego obrazu: 

imageArray [replacement] = new Image; 

imageArray [replacement] .src = replaceImage; 

7. Zwróć tablicę jako wartość zwróconą przez funkcję: 

return imageArray; 

8. Po funkcji wywołaj funkcję createRollOver, aby utworzyć niezbędną tablicę najazdu i przypisz tablicę 

zwróconą przez funkcję do rollImage1. Końcowy skrypt wygląda następująco: 

<script language = ”JavaScript”> 

var source = 0; 

var replacement = 1; 



function createRollOver (originalImage, replaceImage) { 

var imageArray = new Array; 

imageArray [source] = new Image; 

imageArray [source] .src = originalImage; 

imageArray [replacement] = new Image; 

imageArray [replacement] .src = replaceImage; 

return imageArray; 

} 

var rollImage1 = createRollOver („image1.jpg”, ”rollImage1.jpg ”); 

</script> 

9. W treści HTML użyj znacznika img, aby umieścić obraz, nazwij obraz myImage1 z atrybutem name i 

umieść obraz w bloku. Tag a musi mieć atrybuty onMouseOver i onMouseOut, które przypisują 

odpowiednie obrazy na podstawie ruchu myszy. Wynikowy kod źródłowy treści dokumentu wygląda 

następująco: 

<body> 

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

onMouseOut = ”document.myImage1.src =  rollImage1 [source] .src; ”> 

<img src = ”image1.jpg” width = 100 name = ”myImage1” border = 0> 

</a> 

</body> 

10. Zapisz plik HTML i otwórz go w przeglądarce. Domyślny obraz jest wyświetlany jak na rysunku. 

Najedź myszką na obraz, aby zobaczyć obraz najazdu. 



 

 

 


