
Wywołanie najazdu w innej lokalizacji za pomocą łącza 

Najazdy są zwykle uruchamiane, gdy użytkownik przesuwa mysz nad samym obrazem; wszystkie 

dotychczasowe przykłady najazdów działały w ten sposób. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby efekty 

przewijania były wyświetlane w innym miejscu niż miejsce wykrycia ruchu myszy. Można na przykład 

uwięzić kursor myszy nad linkiem, ale użyć tego zdarzenia, aby przełączyć obraz w innym miejscu na 

stronie. Ten przykład pokazuje, jak wyzwolić przełącznik obrazu, gdy użytkownik przesunie wskaźnik 

myszy nad oddzielnym linkiem: 

1. W bloku skryptu w nagłówku nowego dokumentu utwórz obiekt Image o nazwie originalImage i 

załaduj domyślny obraz najazdu do obiektu: 

var originalImage = new Image; 

originalImage.src = „image1.jpg”; 

2. Utwórz obiekt Image o nazwie replaceImage i załaduj obraz najazdu do obiektu. Ostatni blok skryptu 

powinien wyglądać następująco: 

<script language = ”JavaScript”> 

var originalImage = new Image; 

originalImage.src = „image1.jpg”; 

var replaceImage = new Image; 

replaceImage.src = „rollImage1.jpg”; 

</script> 

3. W treści dokumentu utwórz link, który będzie używany do wyzwalania najazdu; nie ma znaczenia, 

jaki adres URL jest określony dla celu uruchomienia najazdu: 

<a href=//myUrl70> ROLLOVER THIS TEXT </a> 

4. Dodaj atrybut onMouseOver do znacznika i przełącz obiekt myImage na obraz w obiekcie 

replaceImage; spowoduje to przejście, gdy mysz przesunie się nad linkiem: 

<a href = ”#” onMouseOver = ”document.myImage.src = replaceImage.src; ”> ROLLOVER THIS TEXT 

</a> 

5. Dodaj atrybut onMouseOut do znacznika i przełącz obiekt myImage do obrazu w obiekcie 

originalImage; spowoduje to przywrócenie obrazu do pierwotnego stanu, gdy mysz odsunie się od 

linku: 

<a href = ”#” onMouseOver = ”document.myImage.src = replaceImage.src; ” 

onMouseOut = ”document.myImage.src = originalImage.src; ”> ROLLOVER THIS TEXT </a> 

6. Dodaj znacznik img do ciała i wyświetl domyślny obraz. Nazwij obraz myImage za pomocą atrybutu 

name. Ostatnia strona powinna wyglądać następująco: 

<head> 

<script language = ”JavaScript”> 

var originalImage = new Image; 



originalImage.src = „image1.jpg”; 

var replaceImage = new Image; 

replaceImage.src = „rollimage1.jpg”; 

</script> 

</head> 

<body> 

<a href = ”#” onMouseOver = ”document.myImage.src = replaceImage.src; ” 

onMouseOut = ”document.myImage.src = originalImage.src; ”> ROLLOVER THIS TEXT </a> <br> 

<img src = ”Tellers1.jpg” width = 100 name = ”myImage”> 

</body> 

7. Zapisz stronę w pliku HTML i otwórz plik w przeglądarce. 


