
Kontrolowanie odstępów między liniami 

Z każdym elementem Twojej strony powiązany jest obiekt, do którego można uzyskać dostęp poprzez 

JavaScript. Na przykład możesz manipulować oknem odstępów między elementami za pomocą tego 

obiektu. Informacje o odstępach między wierszami są częścią właściwości stylu obiektu. Właściwość 

style jest obiektem odzwierciedlającym wszystkie ustawienia stylu kaskadowego arkusza stylów (CSS) 

dla obiektu, w tym atrybut wysokości linii. Oznacza to, że możesz określić wysokość linii obiektu, zwykle 

w pikselach, za pomocą następującej właściwości: 

object.style.line-height 

Aby odwołać się do obiektu elementu, użyj metody document.getElementById. Dla każdego obiektu w 

dokumencie, którym chcesz manipulować za pomocą JavaScript, powinieneś przypisać identyfikator za 

pomocą atrybutu id znacznika elementu. Na przykład poniższy identyfikator ma identyfikator myLayer: 

<div id = ”myLayer”> </div> 

Na tej podstawie możesz uzyskać odwołanie do obiektu warstwy za pomocą: 

var layerRef = document.getElementById („myLayer”); 

layerRef odwoływałby się wówczas do obiektu elementu warstwy (myLayer) w twoim dokumencie i 

możesz zmienić jego wysokość linii za pomocą tego: 

layerRef.style.lineHeight = „15px”; 

Poniższe kroki pokazują, jak zbudować stronę z elementem warstwy i łączem. Gdy użytkownik kliknie 

łącze, wysokość linii w warstwie wzrasta. 

1. W nagłówku nowego dokumentu utwórz blok skryptu zawierający funkcję o nazwie moreSpace. 

Funkcja powinna wziąć jeden argument zawierający identyfikator elementu do pracy z: 

function moreSpace(objectID) { 

} 

2. Utwórz zmienną o nazwie thisObject i powiąż ją z obiektem ID określonym w argumencie funkcji. 

Użyj document.getElementById: 

var thisObject = document.getElementById (objectID); 

3. Zwiększ wartość atrybutu lineHeight obiektu stylu elementu, aby końcowa funkcja wyglądała 

następująco: 

thisObject.style.lineHeight = parseInt (thisObject.style.lineHeight) + 5 + „px”; 

4. W treści dokumentu utwórz warstwę i umieść ją w miejscu, w którym używasz atrybutu stylu 

znacznika div. Określ początkową wysokość linii dla obiektu i określ myObject jako identyfikator 

warstwy: 

<div id=”myObject” style=”position: absolute; left:  50px; top: 50px; width: 150px; font-size: 14px; line- 

height: 18px; background-color: #cccccc;”>This is my object and it has lots of text for us to experiment  

with.</div> 

5. Utwórz link, który użytkownik może kliknąć, aby wywołać funkcję moreSpace, aby końcowa strona 

wyglądała jak Listing 158-1. 



<head> 

<script language=”JavaScript”> 

function moreSpace(objectID) { 

var thisObject = document.getElementById(objectID); 

thisObject.style.lineHeight = 

parseInt(thisObject.style.lineHeight) + 5 + “px”; 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

<div id=”myObject” style=”position: absolute; left: 50px; top: 50px; width: 150px; font-size: 14px; line-

height: 18px; background-color: #cccccc;”>This is my object and it has lots of text for us to experiment 

with.</div> 

<a href=”javascript:moreSpace(‘myObject’);”>Increase the line spacing.</a> 

</body> 

6. Zapisz plik i zamknij go. 

7. Otwórz plik w przeglądarce, a zobaczysz link i obiekt tekstowy. 

8. Kliknij łącze, a wysokość linii warstwy wzrośnie. Klikaj dalej, a wysokość linii będzie się zwiększać. 


