
Generowanie animowanych banerów w JavaScript 

Wiele banerów wyświetlanych w Internecie jest animowanych. Czasami są one wykonywane za 

pomocą animowanych plików GIF, które zapewniają prosty sposób generowania animowanego obrazu 

bez konieczności korzystania z niestandardowego kodu. Jednak GIF-y mają swoje ograniczenia, z 

których szczególnie nie są odpowiednie do wyświetlania zdjęć w stylu fotograficznym o dużej głębi 

kolorów. Wtedy przydają się obrazy JPEG. Problem polega na tym, że obrazów JPEG nie można 

animować. Za pomocą JavaScript można animować baner oparty na JPEG w taki sam sposób, jak pokaz 

slajdów umożliwia wyświetlanie wielu obrazów. Odbywa się to poprzez utworzenie jednego obrazu 

JPEG dla każdej klatki animacji, a następnie obrócenie ich za pomocą JavaScript. To zadanie pokazuje, 

jak utworzyć animowany baner z JavaScript i zapewnić kontrolę nad czasem między kolejnymi 

przejściami klatek: 

1. W bloku skryptu w nagłówku nowego dokumentu utwórz dwie tablice: imageList do 

przechowywania pojedynczych obiektów Image dla ramek banera oraz przejściową listę do 

przechowywania listy czasów przejścia w milisekundach, określając czas oczekiwania po wyświetleniu 

jednej ramki przed wyświetleniem następnej: 

var imageList = new Array; 

var przejścieList = new Array; 

2. Wypełnij tablicę imageList obiektami Image dla ramek i określ czasy przejścia w tablicy transitionList: 

imageList [0] = new Image; 

imageList [0] .src = „frame1.jpg”; 

transitList [0] = 2000; 

imageList [1] = new Image; 

imageList [1] .src = „frame2.jpg”; 

transitList [1] = 500; 

imageList [2] = new Image; 

imageList [2] .src = „frame3.jpg”; 

transitList [2] = 5000; 

imageList [3] = new Image; 

imageList [3] .src = „frame4.jpg”; 

transitList [3] = 3000; 

3. Utwórz funkcję rotateBanner, która pobiera pojedynczy parametr frameNumber, aby wskazać 

ramkę, którą należy wyświetlić: 

function rotateBanner (frameNumber) { 

} 

4. W funkcji wyświetl określoną ramkę w miejscu obiektu Image o nazwie banner: 

document.banner.src = imageList [frameNumber] .src; 



5. Następnie zwiększ numer klatki i przypisz ją do nowej zmiennej o nazwie imageChoice: 

var imageChoice = frameNumber + 1; 

6. Sprawdź wartość imageChoice. Jeśli jest taki sam jak długość w tablicy imageList, zresetuj ją do 0. W 

ten sposób baner będzie się obracał, gdy znajdzie się w ostatniej klatce: 

if (imageChoice == imageList.length) {imageChoice = 0; } 

7. Jako ostatni krok funkcji zaplanuj funkcję rotateBanner aby uruchomić ponownie po odpowiednim 

wyświetleniu określonym w tablicy przejścieList: 

window.setTimeout („rotateBanner („ + imageChoice + „)”, TransitList [frameNumber]); 

8. W treści dokumentu wyświetl pierwszą ramkę obrazu za pomocą tagu img i nazwij baner obrazu: 

<img src = ”frame1.jpg” name = ”banner”> 

9. W znaczniku body określ atrybut onLoad, aby wywoływać rotateBanner podczas ładowania 

dokumentu, przekazując wartość 0 do funkcji rotateBanner: 

<body onLoad = ”rotateBanner (0)”> 

10. Zapisz kod w kodzie HTML i otwórz plik w przeglądarce, aby zobaczyć animowany baner 


