
Używanie funkcji do wyzwalania najazdu 

Oprócz tworzenia funkcji do obsługi tworzenia obiektów obrazu najazdu, możesz zawrzeć kod do 

obsługi faktycznego przełączania obrazów w najazdach w ramach obsługi zdarzenia. To zadanie 

stanowi rozszerzenie przykładu zilustrowanego w 065 i dodaje do tego celu funkcję. Poniższe kroki 

pokazują, jak dodać funkcję do kodu z 065 oraz budować i wyzwalać najazdy przy użyciu obu funkcji: 

1. W bloku skryptu w nagłówku nowego dokumentu utwórz dwie zmienne - źródło i zamiennik 

zawierające odpowiednio wartości 0 i 1. Te zmienne pozwalają obiektom Image każdego najazdu na  

tablicę, do której ma się odnosić nazwa - źródło obrazu domyślnego i zamiennik obrazu najazdu. 

var source = 0; 

var replacement = 1; 

2. Utwórz funkcję o nazwie createRollOver w taki sam sposób jak w 065: 

funkcja 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; 

} 

3. Utwórz funkcję o nazwie roll za pomocą słowa kluczowego function. Ta funkcja przyjmuje dwa 

parametry - targetImage, który będzie obiektem Image skojarzonym ze znacznikiem img dla danego 

obrazu oraz displayImage, który będzie obiektem Image dla img do wyświetlenia: 

function roll (targetImage, displayImage) { 

} 

4. W funkcji przypisz obraz z displayImage do lokalizacji obrazu związanej z targetImage, aby końcowa 

funkcja wyglądała tak: 

function roll (targetImage, displayImage) { 

targetImage.src = displayImage.src; 

} 

5. Po funkcji roll wywołaj funkcję createRollOver, aby utworzyć niezbędną tablicę rollover i przypisz 

tablicę zwróconą przez funkcję do rollImage1. Końcowy skrypt wygląda następująco: 

var rollImage1 = createRollOver („jed.png”, „Tellers1.jpg”); 

6. W treści HTML utwórz obraz z tagiem img i nazwij obraz myImage1: 

<img src = ”jed.png” width = 100 name = ”myImage1” border = 0> 



7. Otocz obraz otwierając i zamykając tagi:  

<a href=//myUrl//> 

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

</a> 

8. Określ atrybuty onMouseOver i onMouseOut znacznika. Używają one funkcji przechylania do obsługi 

przełączania obrazów. 

<a href = ”#” onMouseOver = ”roll (myImage1, rollImage [replacement]) " onMouseOut = ”roll 

(myImage1, rollImage1 [source])”> 

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

</a> 

9. Zapisz plik HTML i otwórz go w przeglądarce.  


