
Testowanie, czy obraz jest załadowany 

Czasami, gdy ładujesz obraz, albo przez tag img, albo w JavaScript poprzez utworzenie obiektu Image, 

ładowanie obrazu może zająć dużo czasu. W takich okolicznościach możesz chcieć zapobiec pewnym 

działaniom, jeśli odpowiednie obrazy nie zostały jeszcze załadowane. Na przykład w pokazie slajdów 

właściwe może być pominięcie obrazu, jeśli nie jest on w pełni załadowany, gdy użytkownik próbuje go 

wyświetlić. Podobnie może być lepiej wyłączyć efekty najazdu, dopóki wszystkie odpowiednie obrazy 

nie zostaną pomyślnie załadowane, aby nie powodowały przełączania na niekompletne lub 

nieobciążone obrazy. To zadanie ilustruje użycie pełnej właściwości obiektu Image przez rozszerzenie 

losowego pokazu slajdów z 070, dzięki czemu pokaz slajdów nie rozpocznie się, dopóki wszystkie 

obrazy nie zostaną w pełni załadowane. Poniższe kroki tworzą tę aplikację pokazu slajdów: 

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

pomieści obiekty Image do pokazu slajdów. Załaduj wszystkie obrazy do tablicy: 

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 Image; 

imageList [3] .src = „image4.jpg”; 

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”; 

2. W taki sam sposób, jak w 070, utwórz funkcję o nazwie slideShow, która pobiera pojedynczy 

parametr o nazwie imageNumber, wyświetla określony obraz, losowo wybiera inny obraz, a następnie 

planuje wywołanie pokazu slajdów, aby wyświetlić ten obraz w trzy sekundy: 

function slideShow (imageNumber) { 

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

var imageChoice = Math.floor (Math.random () * imageList.length); 



„)”, 3000); 

} 

3. Utwórz funkcję o nazwie checkImages za pomocą słowa kluczowego function: 

function checkImages () { 

} 

4. W funkcji utwórz zmienną o nazwie wynik i ustaw ją na false: 

var result= false; 

5. W funkcji utwórz pętlę for, aby wykonać pętlę przez tablicę imageList: 

forla (i = 0; Ii <imageList.length; i ++) { 

} 

6. W pętli sprawdź, czy ładowanie obrazu zostało zakończone, a jeśli tak, upewnij się, że wynik jest 

prawdziwy. Można to zrobić, łącząc bieżącą wartość wyniku z wartością pełnej właściwości 

powiązanego obiektu Image za pomocą operacji logicznej OR: 

dla (i = 0; i <imageList.length; i ++) { 

result = (result || imageList [i] .complete); 

} 

7. Przetestuj wynik w instrukcji if, a jeśli wynik jest prawdziwy, wywołaj funkcję slideShow, aby 

rozpocząć pokaz; w przeciwnym razie skorzystaj z okna. Metoda setTimeout, aby wywołać funkcję 

checkImages w ciągu jednej sekundy w celu ponownego sprawdzenia: 

if (result) { 

slide show (0); 

} else { 

window.setTimeout („checkImages ()”, 1000); 

} 

8. W treści dokumentu wyświetl początkowy obraz ze znacznikiem img, a następnie ustaw atrybut 

onLoad znacznika body, aby wywoływał 

function checkImages: 

<body onLoad = ”checkImages ()”> 

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

</body> 


