
Zarządzanie indeksami Z w JavaScript 

Za pomocą kaskadowych arkuszy stylów można kontrolować względną kolejność warstw na stosie. 

Kolejność nakładania warstw określa, które warstwy pojawiają się na wierzchu innych warstw, gdy 

nakładają się na siebie. Ta kolejność układania jest kontrolowana za pomocą atrybutu stylu indeksu Z, 

który przyjmuje wartość liczbową. Im większa wartość, tym wyższa warstwa znajduje się w stosie. 

Informacje o porządkowaniu warstw są częścią właściwości stylu obiektu. Możesz określić kolejność 

warstw obiektu za pomocą object.style. zindex. Poniższe kroki tworzą dwie nakładające się warstwy z 

łączami, aby dostosować, która warstwa jest na wierzchu: 

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

pobierze dwa argumenty o nazwie topTarget (który będzie zawierał identyfikator warstwy, aby 

warstwa mogła przejść na górę) i bottomTarget (który będzie zawierał identyfikator warstwy aby 

warstwa przesunęła się na dół): 

function swapLayer (topTarget, bottomTarget) {} 

2. W funkcji ustaw kolejność układania żądanej górnej warstwy na 2, a dolnej na 1: 

document.getElementById (topTarget) .style.zIndex = 2; 

document.getElementById (bottomTarget) .style.zIndex = 1; 

3. W treści dokumentu utwórz warstwę o nazwie firstLayer o kolejności ułożenia 1: 

<div id = ”firstLayer” style = ”... z-index: 1;”> </div> 

4. W warstwie utwórz łącze, aby wywołać swapLayer, zaprojektowane tak, aby przenieść warstwę na 

górę stosu; jako „pierwszy argument” wpisz „firstLayer”, a jako drugi argument „secondLayer”: 

<p> <a href= „javascript:swapLayer( „FirstLayer ”,’secondLayer))> 

Przejdź na górę </a> </P> 

5. Utwórz drugą warstwę o nazwie secondLayer z kolejnością układania 2: 

<div id = ”secondLayer” style = ”... z-index: 2;”> </div> 

6. W warstwie utwórz łącze, aby wywołać projekt swapLayer, aby przenieść warstwę na górę stosu; 

określ „secondLayer” jako pierwszy argument, a „firstLayer” jako drugi argument. Ostatnia strona 

powinna wyglądać jak Listing 173-1. 

<head> 

<script language=”JavaScript”> 

function swapLayer(topTarget,bottomTarget) { 

document.getElementById(topTarget).style.zIndex = 2; 

document.getElementById(bottomTarget).style.zIndex = 1; 

} 

</script> 

</head> 



<body> 

<div id=”firstLayer” style=”position: absolute; left: 10px; top: 10px; width: 100px; height: 100px; 

background-color: yellow; z-index: 1;”> 

<p><a href= “javascript:swapLayer(‘firstLayer’,’secondLayer’)”>Move to top</a></P> </div> 

<div id=”secondLayer” style=”position: absolute; left: 60px; top: 60px; width: 100px; height: 100px; 

background-color: lightgrey; z-index: 2;”> 

<p><a href=“javascript:swapLayer(‘secondLayer’,’firstLayer’)”>Move to top</a></P> </div> 

</body> 

7. Zapisz plik i zamknij go. Otwórz plik w przeglądarce, a zobaczysz dwie nakładające się warstwy 

8. Kliknij łącze Przenieś na górę w dolnej warstwie, aby przejść na górę stosu. Kliknij link Przenieś na 

górę w drugiej warstwie i powróć do pierwotnego stanu strony. 


