
Umieszczanie obiektu 

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

JavaScript. Na przykład możesz określić lokalizację obiektu w oknie przeglądarki za pomocą tego 

obiektu. Informacje o lokalizacji są częścią właściwości stylu obiektu. Właściwość style zawiera lewy i 

górny atrybut. Możesz określić lokalizację obiektu, zwykle w pikselach, za pomocą następujących 

dwóch właściwości: 

object.style.left 

object.style.top 

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 następujący obraz ma identyfikator myImage: 

<img src = ”image.gif” id = ”myImage”> 

Następnie możesz uzyskać odniesienie do obiektu obrazu za pomocą: 

var imageRef = document.getElementById („myImage”); 

Oznacza to, że imageRef odwoływałby się wówczas do obiektu elementu obrazu w dokumencie i 

można przypisać nowe położenie do obrazu za pomocą następujących elementów: 

imageRef.style.left = 100; 

imageRef.style.top = 200; 

Ten kod ustawia obraz w odległości 100 pikseli od lewej strony okna przeglądarki i 200 pikseli od góry 

okna przeglądarki. Poniższe kroki pokazują, jak zbudować stronę z elementem warstwy i łączem. Gdy 

użytkownik kliknie łącze, obiekt przesuwa się w nowe miejsce. 

1. W nagłówku nowego dokumentu utwórz skrypt zawierający funkcję o nazwie moveObject. Funkcja 

powinna przyjąć jeden argument zawierający identyfikator elementu do pracy z: 

function moveObject(objectID) { 

} 

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

document.getElementById: 

var thisObject = document.getElementById (objectID); 

3. Przypisz nowe lokalizacje do lewego i górnego atrybutu obiektu stylu elementu: 

thisObject.style.left = 300; 

thisObject.style.top = 100; 

4. W treści dokumentu utwórz warstwę i umieść ją w dowolnym miejscu, używając atrybutu stylu 

znacznika div. Podaj myObject jako identyfikator warstwy: 

<div id=”myObject” style=”position: absolute; left:  50px; top: 200px; background-color: #cccccc;”>My 

Object</div> 



5. Utwórz link, który użytkownik może kliknąć, aby wywołać funkcję moveObject, tak aby końcowa 

strona wyglądała jak Listing 160-1. 

<head> 

<script language=”JavaScript”> 

function moveObject(objectID) { 

var thisObject = document.getElementById(objectID); 

thisObject.style.left = 300; 

thisObject.style.top = 100; 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

<div id=”myObject” style=”position: absolute; left: 50px; top: 200px; background-color: #cccccc;”>My 

Object</div> 

<a href=”javascript:moveObject(‘myObject’);”>Move Object to (300,100).</a> 

</body> 

6. Zapisz plik i zamknij go. 

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

8. Kliknij łącze, a element zostanie przeniesiony do nowej lokalizacji 


