
Tworzenie prostego systemu menu najazdu 

Widziałeś, jak przeniesienie podstawowej logiki najazdu do funkcji może ułatwić tworzenie wielu 

obrazów najazdu. Aby w pełni to wykorzystać, należy umieścić funkcje w osobnym pliku JavaScript, 

który można następnie dołączyć do każdego tworzonego dokumentu. Poniższy przykład ilustruje 

sposób przejęcia funkcji używanych w 067, przeniesienia ich do zewnętrznego pliku JavaScript, a 

następnie zbudowania strony, która używa tego pliku do utworzenia dwóch obrazów najazdu na 

stronie: 

1. W pustym pliku tekstowym utwórz skrypt JavaScript, ale bez użycia znaczników skryptu do 

otwierania i zamykania skryptu. Uruchom skrypt, tworząc zmienne źródłowe i zastępcze: 

var source = 0; 

var replacement = 1; 

2. Utwórz funkcję o nazwie createRollOver, 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: 

funkcja roll (targetImage, displayImage) { 

targetImage.src = displayImage.src; 

} 

4. Zapisz plik jako rollover.js. 

5. W nowym pliku tekstowym dołącz plik rollover.js, używając atrybutu src znacznika script; umieść ten 

tag skryptu w nagłówku dokumentu: 

<script language = ”JavaScript” src = ”rollover.js”> </script> 

6. Utwórz drugi blok skryptu w nagłówku dokumentu. 

7. W tym skrypcie wywołaj dwukrotnie funkcję createRollOver, aby utworzyć tablice dla dwóch 

najazdów. Przypisz wynikowe tablice do rollImage1 i rollImage2: 

<script language = ”JavaScript”> 

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

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



</script> 

8. 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: 

<body> 

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

(myImage1, rollImage1 [source])”> 

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

</a> 

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

(myImage2, rollImage2 [source])”> 

<img src = ”image2.jpg” width = 100 name = ”myImage2” border = 0> 

</a> 

</body> 

9. Zapisz plik HTML i otwórz go w przeglądarce.  


