
Tworzenie pokazu slajdów w JavaScript 

Oprócz efektów najazdu dla obrazów, innym popularnym zastosowaniem JavaScript w obrazach jest 

tworzenie pokazów slajdów na stronach HTML. Te pokazy slajdów mogą być automatycznie lub ręcznie 

kontrolowane przez użytkownika. To zadanie ilustruje utworzenie automatycznego pokazu slajdów, w 

którym przejścia obrazu następują co trzy sekundy. Rezultatem jest pokaz slajdów, który rozpoczyna 

się na obrazie początkowym, a następnie przełącza się co trzy sekundy. Trzeci obraz jest wyświetlany 

po sześciu sekundach pokazu slajdów. Poniższe kroki tworzą określony automatyczny pokaz slajdów: 

1. W bloku skryptu w nagłówku nowego dokumentu HTML utwórz plik tablicy o nazwie imageList; ta 

tablica pomieści obiekty Image do pokazu slajdów: 

var imageList = new Array; 

2. Utwórz nowy element tablicy dla każdego obrazu pokazu slajdów i przypisz ścieżkę i nazwę pliku 

obrazu do atrybutu src obiektu: 

imageList [0] = new Image; 

imageList [0] .src = „image1.jpg”; 

imageList [1] = new Image; 

imageList [1] .src = „image2.jpg”; 

imageList [2] = new Image; 

imageList [2] .src = „image3.jpg”; 

imageList [3] = new Image; 

imageList [3] .src = „image4.jpg”; 

3. Utwórz funkcję o nazwie slideShow, która pobiera jeden parametr o nazwie imageNumber: numer 

wyświetlanego obrazu. Ta liczba jest indeksem danego obrazu w tablicy imageList, a funkcja wyświetli 

obraz, a następnie zaplanuje wyświetlanie następnego obrazu trzy sekundy później. 

function slideShow (imageNumber) { 

} 

4. W funkcji wyświetl obraz określony w imageNumber w miejscu obrazu o nazwie slideShow: 

document.slideShow.src = imageList [imageNumber] .src; 

5. Przyrost obrazu Numer o jeden: 

imageNumber + = 1; 

6. Użyj instrukcji if, aby sprawdzić, czy nowy numer obrazu wskazuje, że istnieje inny obraz do 

wyświetlenia; to znaczy, imageNumber powinien być mniejszy niż długość tablicy imageList po 

zwiększeniu: 

if (imageNumber <imageList.length) { 

} 



7. Wewnątrz bloku if użyj metody window.setTimeout, aby zaplanować wywołanie funkcji SlideShow z 

nową wartością imageNumber przekazaną jako parametr. Spowoduje to wyświetlenie następnego 

obrazu za trzy sekundy: 

window.setTimeout („slideShow („ + imageNumber + „)”, 3000); 

8. Dodaj moduł obsługi zdarzeń onLoad do znacznika body i wywołaj slideShow z wartością parametru 

zero (dla pierwszego slajdu) z wnętrza modułu obsługi zdarzeń: 

<body onLoad = ”slideShow (0)”> 

9. W treści dokumentu wyświetl pierwszy obraz pokazu slajdów ze znacznikiem img i użyj atrybutu 

name, aby nazwać obraz jako pokaz slajdów. Ostatnia strona powinna wyglądać jak Listing 69-1. 

<head> 

<script language = ”JavaScript”> 

var imageList = new Array; 

imageList [0] = new Image; 

imageList [0] .src = „image1.jpg”; 

imageList [1] = new Image; 

imageList [1] .src = „image2.jpg”; 

imageList [2] = new Image; 

imageList [2] .src = „image3.jpg”; 

imageList [3] = new Imagez; 

imageList [3] .src = „image4.jpg”; 

function slideShow (imageNumber) { 

document.slideShow.src = imageList [imageNumber] .src; 

imageNumber + = 1; 

if (imageNumber <imageList.length) { 

window.setTimeout („slideShow („ + imageNumber + „)”, 3000); 

} 

} 

</script> 

</head> 

<body onLoad = ”slideShow (0)”> 

<img src = ”image1.jpg” width = 100 name = „slideShow”> 

</body> 


