
Modyfikacja cienia 

Zdolność projektantów stron internetowych do implementowania efektów wizualnych wyłącznie w 

dynamicznym kodzie HTML poprawiła się dzięki obsłudze kaskadowych arkuszy stylów w przeglądarce. 

W tym zadaniu zobaczysz, jak manipulować atrybutami wizualnymi swojego cienia z JavaScript, gdy 

cień będzie na swoim miejscu. Możesz manipulować dowolnym atrybutem stylu cienia, podając 

identyfikator warstwy cienia, a następnie uzyskując dostęp do właściwości stylu obiektu warstwy. To 

zadanie tworzy cień, a następnie udostępnia dwa łącza: Gdy użytkownik kliknie pierwsze łącze, zmienia 

się kolor cienia, a gdy użytkownik kliknie drugie łącze, zmienia się szerokość cienia. 

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

changeDropColor. Funkcja powinna przyjąć jeden argument, który zawiera identyfikator elementu do 

pracy z: 

function changeDropColor(dropID) { 

} 

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

document.getElementById: 

var dropObject = document.getElementById (dropID); 

3. Zmień kolor przypisany do atrybutu tła obiektu stylu elementu: 

dropObject.style.background = „# 000000”; 

4. Utwórz kolejną funkcję o nazwie changeDropWidth. Funkcja powinna przyjąć jeden argument 

zawierający identyfikator elementu do pracy. Funkcja powinna działać w taki sam sposób, jak 

changeDropColor, z tym wyjątkiem, że wymiary elementu są zmieniane zamiast koloru tła. 

5. W treści dokumentu utwórz cień. Upewnij się, że zewnętrzna warstwa ma identyfikator myDrop. 

6. Utwórz łącze, które użytkownik może kliknąć, aby wywołać funkcję changeDropColor. 

7. Utwórz kolejny link, który użytkownik może kliknąć, aby wywołać funkcję changeDropWidth, aby 

końcowa strona wyglądała jak Listing 170-1. 

<head> 

<script language=”JavaScript”> 

function changeDropColor(dropID) { 

var dropObject = document.getElementById(dropID); 

dropObject.style.background = “#000000”; 

} 

function changeDropWidth(dropID) { 

var dropObject = document.getElementById(dropID); 

dropObject.style.width = 105; 

dropObject.style.height = 105; 



} 

</script> 

</head> 

<body> 

<div id=”myDrop” style=”width: 100px; height: 100px; Æ 

position: relative; left: 0px; top: 0px; background: Æ 

#cccccc;”> 

<div style=”width: 100px; height: 100px; background: Æ 

#00ffff; position: relative; left: -4px; top: -4px;”> 

This box has a drop shadow. 

</div> 

</div> 

<a href=”javascript:changeDropColor(‘myDrop’);”>Change Æ 

Color of the Drop Shadow</a><br> 

<a href=”javascript:changeDropWidth(‘myDrop’);”>Change Æ 

Width of the Drop Shadow</a> 

</body> 

8. Zapisz plik i otwórz go w przeglądarce. 

9. Kliknięcie pierwszego linku zmienia kolor cienia na czarny. Kliknięcie drugiego powoduje zwiększenie 

szerokości cienia o 5 pikseli. 

 


