
Tworzenie przejścia strony w Internet Explorerze 

Od wersji 4 program Internet Explorer oferuje funkcję, która pozwala określić efekty przejścia strony z 

efektem specjalnym, aby kontrolować, w jaki sposób jedna strona ma zastępować inną. Kontrolujesz 

efekty przejścia strony za pomocą metatagów umieszczonych w nagłówku dokumentów HTML. Tagi 

służą do ustawiania nagłówków HTTP Page-Enter lub Page-Exit w celu określenia przejść dla 

wchodzenia i wychodzenia ze strony. Jako wartość dla tych nagłówków HTTP określasz: RevealTrans 

(Czas trwania: liczba sekund, Przejście: rodzaj przejścia) Czas trwania określa, ile sekund powinno 

upłynąć, aby zakończyć przejście, podczas gdy typ przejścia jest wartością liczbową określającą jeden z 

dwóch tuzinów dostępnych efektów. Należą do nich: 

• 0: Box in 

• 1: Box out 

• 2: Circle in 

• 3: Circle out 

• 4: Wipe up 

• 5: Wipe down 

• 6: Wipe right 

• 7: Wipe left 

• 8: Vertical blinds 

• 9: Horizontal blinds 

• 10: Checkerboard across 

• 11: Checkerboard down 

Poniższe zadanie ilustruje przejścia stron poprzez utworzenie strony z wyjściem i wprowadzeniem 

efektów strony: 

1. W nagłówku nowego dokumentu utwórz metatag określający przejście, gdy użytkownik wejdzie na 

stronę. Określony efekt przejścia dotyczy efektu szachownicy na całej stronie: 

<meta http-equiv=”Page-Enter” content=”RevealTrans (Duration=3, Transition=10)”> 

2. Podaj drugi metatag wyjścia strony. i użyj efektu przejścia verticalblinds: 

<meta http-equiv=”Page-Exit” content=”RevealTrans (Duration=2, Transition=1)”> 

3. Określ dowolny tekst, który ma być wyświetlany na stronie, aby końcowa strona wyglądała jak Listing 

259-1. 

<head> 

<meta http-equiv=”Page-Enter” content=”RevealTrans (Duration=3, Transition=10)”> 

<meta http-equiv=”Page-Exit” content=”RevealTrans (Duration=2, Transition=11)”> 

</head> 

<body> 



This is the new page. 

</body> 

4. Zapisz plik i zamknij go. Otwórz swoją ulubioną stronę internetową w przeglądarce. 

5. W tym samym oknie przeglądarki otwórz właśnie utworzony plik. Powinieneś zobaczyć przejście 

strony do nowej przy użyciu efektu krzyża szachownicy. W tym samym oknie przeglądarki otwórz inną 

stronę internetową i powinieneś zobaczyć przejście wyjścia z efektem ślepych pionów 


