
Używanie funkcji do tworzenia wielu najazdów na jednej stronie 

Rzeczywiste korzyści z używania funkcji do najazdów stają się widoczne, gdy próbujesz utworzyć wiele 

efektów najazdu na stronie. Poniższy przykład pokazuje, jak używać funkcji utworzonych w 065 i 066, 

aby utworzyć dwa obrazy najazdu w tym samym dokumencie: 

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

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

tablicę, do której ma się odnosić nazwa: źródło dla domyślnego obrazu i zamiennik obrazu najazdu: 

var source = 0; 

var replacement = 1; 

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

function createRollOver (originalImage, replaceImage) { 

var imageArray = new Array; 

imageArray [źródło] = new Image; 

imageArray [source] .src = originalImage; 

imageArray [replacement] = new Image; 

imageArray [replacement] .src = replaceImage; 

return imageArray; 

} 

3. Utwórz funkcję o nazwie roll w taki sam sposób jak w 066: 

function roll (targetImage, displayImage) { 

targetImage.src = displayImage.src; 

} 

4. Po funkcji roll wywołaj dwukrotnie funkcję createRollOver, aby utworzyć tablice dla dwóch rollover. 

Wyniki są zwracane i przechowywane w rollImage1 i rollImage2: 

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

var rollImage2 = createRollOver („image2.jpg”, ”rollImage2.jpg ”); 

5. W treści dokumentu utwórz obraz ze znacznikiem img dla pierwszego najazdu i dołącz go do 

otwierania i zamykania znaczników; użyj funkcji roll, aby określić odpowiednie przełączniki obrazu dla 

procedur obsługi zdarzeń onMouseOver i onMouseOut znacznika, i nazwij obraz myImage1 atrybutem 

nazwy znacznika img: 

<a href = ”#” onMouseOver = ”roll (myImage1, rollImage1 [replacement]) ”onMouseOut = ”roll 

(myImage1, rollImage1 [source])”> 

<img src = ”Tellers1.jpg” width = 100 name = ”myImage1” border = 0> 

</a> 



6. W treści dokumentu utwórz obraz ze znacznikiem img dla drugiego najazdu i dołącz go do otwierania 

i zamykania znaczników; użyj funkcji roll, aby określić odpowiednie przełączniki obrazu dla procedur 

obsługi zdarzeń onMouseOver i onMouseOut znacznika, i nazwij obraz myImage1 atrybutem nazwy 

znacznika img. Końcowy skrypt powinien wyglądać następująco: 

<a href = ”#” onMouseOver = ”roll (myImage2, rollImage2 [replace])” onMouseOut = ”roll (myImage2, 

rollImage2 [source])”> 

<img src = ”lotus.jpg” width = 100 name = ”myImage2” border = 0> 

</a> 

7. Zapisz plik HTML i otwórz go w przeglądarce. Wyświetlane są dwa obrazy. Gdy wskaźnik myszy nie 

znajduje się nad żadnym obrazem, wyświetlane są obrazy domyślne. 


