
Tworzenie wyglądu ruchu trójwymiarowego 

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

JavaScript. Na przykład możesz określić lokalizację obiektu w oknie przeglądarki, używając tego 

obiektu, a także jego rozmiar. Poniższe kroki pokazują, jak zbudować stronę z elementem warstwy, 

który zaczyna się w lewym górnym rogu na 100 na 100 pikseli i przesuwa się w dół i w prawo, stopniowo 

zwiększając rozmiar, aż do przesunięcia 100 pikseli z pierwotnej pozycji początkowej. Rezultatem jest 

efekt zbliżenia kwadratu do użytkownika. 

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

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

function moveObject(objectID) { 

} 

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

document.getElementById: 

var thisObj = document.getElementById (objectID); 

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

thisObj.style.left = parseInt (thisObj.style.left) + 10; 

thisObj.style.top = parseInt (thisObj.style.top) + 10; 

4. Przypisz nowe wartości do atrybutów wysokości i szerokości obiektu stylu elementu. Za każdym 

razem zwiększaj rozmiar o 10 procent w każdym kierunku, mnożąc bieżącą wysokość i szerokość przez 

1,1: 

thisObj.style.width = parseInt (thisObj.style.width) * 1.1; 

thisObj.style.height = parseInt (thisObj.style.height) * 1.1; 

5. Jako ostatni krok funkcji musisz zdecydować, czy obiekt powinien się ponownie poruszyć. Sprawdź 

bieżącą lokalizację, a jeśli lewa pozycja obiektu jest mniejsza niż 200 pikseli, użyj metody 

window.setTimeout, aby zaplanować ponowne uruchomienie funkcji: 

Ostateczna funkcja wygląda następująco: 

function moveObject(objectID) { 

thisObj = document.getElementById(objectID); 

thisObj.style.left = parseInt(thisObj.style.left) + 10; 

thisObject.style.top = parseInt(thisObject.style.top) + 10; 

thisObj.style.width = parseInt(thisObj.style.width) * 1.1; 

thisObj.style.height = parseInt(thisObj.style.height) * 1.1; 

if (parseInt(thisObj.style.left) < 200) { 

window.setTimeout(“moveObject(‘“ + objectID + “‘)”,150); 

} 



} 

6. W treści dokumentu utwórz warstwę o nazwie myObject i umieść ją w dowolnym miejscu za pomocą 

atrybutu stylu znacznika div: 

<div id=”myObject” style=”position: absolute; left: 50px; 

top: 200px; background-color: #cccccc;”>My Object</div> 

7. W module obsługi zdarzeń onLoad znacznika body wywołaj funkcję moveObject, aby rozpocząć 

animację. Ostatnia strona znajduje się na listingu 165-1. 

<head> 

<script language=”JavaScript”> 

function moveObject(objectID) { 

thisObj = document.getElementById(objectID); 

thisObj.style.left = parseInt(thisObj.style.left) + 10; 

thisObj.style.top = parseInt(thisObj.style.top) + 10; 

thisObj.style.width = parseInt(thisObj.style.width) * 1.1; 

thisObj.style.height = parseInt(thisObj.style.height) * 1.1; 

if (parseInt(thisObj.style.left) < 200) { 

window.setTimeout(“moveObject(‘“ + objectID + “‘)”,150); 

} 

} 

</script> 

</head> 

<body onLoad=”moveObject(‘myObject’);”> 

<div id=”myObject” style=”position: absolute; left: 50px; top: 50px; height: 50px; width: 50px; 

background-color: #cccccc;”></div> 

</body> 

8. Zapisz plik i otwórz go w przeglądarce. Teraz widzisz początkowy element bloku strony. Żywioł 

animuje się, porusza się w dół, w prawo i rośnie, aż osiągnie ostateczne położenie 

 

 

 


