
Wywoływanie przejść do pokazu slajdów z łączy 

Innym przydatnym rozszerzeniem pokazu slajdów zilustrowanym w zadaniu 069 jest umożliwienie 

użytkownikowi przesuwania pokazu do przodu i do tyłu poprzez klikanie łączy zamiast automatyzacji 

przejścia slajdów jak w 069 i 070. Poniższy przykład tworzy aplikację pokazu slajdów z te ręczne linki 

dla użytkownika do sterowania postępem slajdów: 

1. W bloku skryptu w nagłówku nowego dokumentu utwórz tablicę o nazwie imageList; ta tablica 

pomieści obiekty Image do pokazu slajdów: 

var imageList = new Array; 

2. Utwórz zmienną o nazwie currentSlide i ustaw jej wartość domyślną na 0; ta zmienna zostanie 

wykorzystana do śledzenia slajdu, który użytkownik aktualnie przegląda: 

var currentSlide = 0; 

3. 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”; 

itp. 

4. Utwórz funkcję o nazwie nextSlide za pomocą słowa kluczowego function; ta funkcja zostanie 

wywołana, gdy użytkownik będzie chciał przejść do następnego slajdu: 

function nextSlide () { 

} 

5. W funkcji użyj instrukcji if, aby sprawdzić, czy użytkownik jest już na ostatnim slajdzie. Odbywa się 

to poprzez porównanie wartości przechowywanej w currentSlide plus 1 (dla następnego slajdu) z 

długością tablicy imageList. Jeśli to nie jest ostatni slajd, to jest inny slajd i zwiększasz bieżący Slajd: 

if (currentSlide + 1 <imageList.length) { 

currentSlide + = 1; 

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

} 

6. Utwórz funkcję o nazwie previousSlide za pomocą słowa kluczowego function; ta funkcja zostanie 

wywołana, gdy użytkownik chce wrócić do poprzedniego slajdu: 

function previousSlide () { 

} 

7. W funkcji użyj instrukcji if, aby sprawdzić, czy użytkownik jest już na pierwszym slajdzie. Odbywa się 

to poprzez porównanie wartości zapisanej w currentSlide minus 1 (dla poprzedniego slajdu) do zera: 



if (currentSlide - 1> = 0) { 

} 

8. Jeśli poprzedni slajd jest większy lub równy zero, użytkownik ma inny slajd do obejrzenia i ten slajd 

jest wyświetlany, a bieżąca wartość slajdów zmniejsza się o jeden: 

currentSlide - = 1; 

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

9. W treści dokumentu utwórz dwa łącza dla poprzedniego i następnego slajdu, aw atrybucie href użyj 

javascript: previousSlide () i javascript: nextSlide (), aby wywołać odpowiednie funkcje, gdy użytkownik 

kliknie łącza. Na koniec dołącz tag img, który wyświetla pierwszy obraz z pokazu slajdów, z nazwą 

slideShow określoną za pomocą atrybutu name. 


