
Manipulowanie ustawieniami arkusza stylów 

Zaletą Dynamic HTML jest to, że pozwala on na integrację JavaScript i kaskadowych arkuszy stylów. 

Twoje style nie są więc tylko statycznymi definicjami wizualnymi, które są ustalane po renderowaniu 

strony. Zamiast tego możesz manipulować wszystkimi tymi atrybutami stylu z poziomu kodu 

JavaScript. Z każdym elementem strony jest powiązany obiekt, do którego można uzyskać dostęp w 

JavaScript. Te obiekty mają właściwość stylu. Właściwość style jest w rzeczywistości obiektem 

odzwierciedlającym wszystkie ustawienia stylu CSS dla obiektu. Aby odwołać się do obiektu elementu, 

użyj metody document.getElementById. Możesz uzyskać odwołanie do obiektu za pomocą: 

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

Oznacza to, że objRef odwoływałby się wówczas do obiektu dla elementu elementID. Poniższe kroki 

pokazują, jak zbudować stronę z elementem warstwy i formularzem, którego użytkownik może użyć, 

aby wprowadzić nazwę dowolnego atrybutu stylu i wartości, a następnie zastosować go do warstwy: 

1. W bloku skryptu nowego dokumentu utwórz funkcję o nazwie changeStyle. Funkcja powinna pobrać 

trzy argumenty zawierające odpowiednio identyfikator elementu do pracy, nazwę stylu i wartość stylu: 

function changeStyle(objected,styleName,styleValue) { } 

2. W funkcji utwórz zmienną o nazwie thisObj i użyj document.getElementById, aby powiązać ją z 

obiektem dla identyfikatora określonego w argumencie funkcji: 

var thisObj = document.getElementById(objectID); 

3. Przypisz nową wartość do określonego stylu: 

eval („thisObj.style.” + styleName + „=’ ”+ styleValue +„ „„ ”); 

4. W treści dokumentu utwórz warstwę i umieść ją w dowolnym miejscu za pomocą atrybutu stylu 

znacznika div. Podaj myObject jako identyfikator warstwy. 

5. Utwórz formularz z dwoma polami do wprowadzania tekstu o nazwie styleText i styleValue: 

<form> 

Styl: <input type = ”text” name = ”styleText”> <br> 

Wartość: <input type = ”text” name = ”styleValue”> <br> 

</form> 

6. W formularzu dodaj przycisk. Użyj procedury obsługi zdarzeń onClick, aby wywołać funkcję 

changeStyle, aby końcowa strona wyglądała jak Listing 190–1. 

<head> 

<script language=”JavaScript”> 

function changeStyle(objectID,styleName,styleValue) { 

var thisObj = document.getElementById(objectID); 

eval(“thisObj.style.” + styleName + “=’” + 

styleValue + “‘“); } 



</script> 

</head> 

<body> 

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

Object</div> 

<form> 

Style: <input type=”text” name=”styleText”><br> 

Value: <input type=”text” name=”styleValue”><br> 

<input type=”button” value=”Display Style” 

onClick=”changeStyle(‘myObject’,this.form.styleText.value,this.form.styleValue.value);”> 

</form> 

</body> 

7. Zapisz plik i otwórz go w przeglądarce, a teraz zobaczysz formę i obiekt 

8. Wprowadź nazwę i wartość stylu w formularzu i kliknij przycisk, aby zobaczyć wartość stylu 

zastosowaną do warstwy. 

 


