
Centrowanie obiektu w poziomie 

Za pomocą JavaScript możesz określić wymiary obszaru roboczego okna przeglądarki. Korzystając z 

tych informacji, możesz precyzyjnie pozycjonować elementy na środku okna przeglądarki. Oznacza to, 

że w razie potrzeby można wyśrodkować element strony w poziomie. Aby to zrobić, musisz znać 

szerokość obszaru roboczego okna. Sposób, w jaki to robisz, zależy od używanej przeglądarki: 

• W Netscape 6 i nowszych właściwość window.innerWidth wskazuje szerokość obszaru roboczego 

okna przeglądarki w pikselach. 

• W przeglądarce Internet Explorer właściwość document.body.clientWidth wskazuje szerokość w 

pikselach. 

Aby wyśrodkować obiekt w poziomie, musisz także znać jego szerokość i móc zresetować szerokość. 

Szerokość elementu strony jest uzyskiwana z właściwości width obiektu stylu powiązanego z 

elementem. Aby odwołać się do obiektu elementu, użyj metody document.getElementById. Możesz 

uzyskać odwołanie do obiektu za pomocą: 

var objRef = document.getElementById („elementName”); 

Oznacza to, że objRef odwoływałby się wówczas do obiektu dla elementu o nazwie elementName i 

można by odwoływać się do szerokości warstwy za pomocą: 

objRef.style.width 

Poniższe zadanie tworzy warstwę na stronie wraz z łączem. Gdy użytkownik kliknie łącze, obiekt 

zostanie wyśrodkowany poziomo w oknie przeglądarki. 

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

centerHorizontally. Funkcja powinna przyjąć jeden argument o nazwie objectID, który zawiera 

identyfikator elementu do pracy. 

2. Utwórz zmienną o nazwie thisObj i powiąż ją z identyfikatorem obiektu określone w argumencie 

funkcji. Użyj document.getElementById: 

var thisObj = document.getElementById (objectID); 

3. Utwórz zmienną o nazwie szerokość i zapisz wysokość roboczą obszaru okna przeglądarki w 

zmiennej: 

var height = (window.innerWidth)? window.innerWidth: document.body.clientWidth; 

4. Przypisz szerokość obiektu do zmiennej o nazwie objectWidth: 

var objectWidth = parseInt (thisObj.style.width); 

5. Oblicz prawidłowe położenie lewej strony obiektu i zapisz go w zmiennej newLocation: 

var newLocation = (width - objectWidth) / 2; 

6. Przypisz tę nową lokalizację do atrybutu width elementu obiekt stylu: 

thisObj.style.left = newLocation; 

7. Utwórz warstwę i umieść ją w dowolnym miejscu za pomocą 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> 

8. Utwórz link, który użytkownik może kliknąć, aby wywołać funkcję centerHortizontally, aby końcowa 

strona wyglądała jak Listing 167-1. 

<head> 

<script language=”JavaScript”> 

function centerHorizontally(objectID) { 

var thisObj = document.getElementById(objectID); 

var width = (window.innerWidth) ? window.innerWidth : 

document.body.clientWidth; 

var objectWidth = parseInt(thisObj.style.width); 

var newLocation = (width - objectWidth) / 2; 

thisObj.style.left = newLocation; 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

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

Object</div> 

<a href= “javascript:centerHorizontally(‘myObject’);”> Center object horizontally.</a> 

</body> 

9. Otwórz plik w przeglądarce, a teraz zobaczysz link i obiekt. Kliknij łącze, a obiekt zostanie 

przeniesiony do poziomego środka obszaru dokumentu w oknie przeglądarki. 


