
Przenoszenie przeciągniętego obiektu w trybie przeciągnij i upuść 

W 208 widziałeś podstawy przeciągania i upuszczania. To zadanie pokazuje, jak przenieść przeciągnięty 

obiekt w Internet Explorerze. Na przykład, rozważ przypadek, którego celem jest umożliwienie 

użytkownikowi przeciągnięcia tekstu do niebieskiego kwadratu i upuszczenia go w celu pozostawienia 

go w kwadracie i usunięcia oryginalnego tekstu. Wykonanie tego wymaga kilku kroków: 

1. Gdy użytkownik zacznie przeciągać obiekt, zapisz obiekt do wykorzystania w przyszłości. 

2. Gdy użytkownik upuści obiekt na niebieskim polu, wstaw HTML z obiektu źródłowego do treści 

niebieskiego pola. 

3. Usuń oryginalny obiekt ze strony. 

Poniższe kroki tworzą ten przykład: 

1. Utwórz nowy dokument i utwórz blok skryptu w nagłówku. W bloku skryptu zdefiniuj zmienną 

sourceObject jako nowy Obiekt, który będzie symbolem zastępczym do przechowywania obiektu 

przeciąganego przez użytkownika: 

var sourceObject = new Object (); 

2. Dodaj funkcję do bloku skryptu o nazwie moveObject, która pobiera dwa argumenty: źródłowy i 

docelowy, które są przeciąganym obiektem źródłowym oraz obiekt docelowy, w którym upuszczono 

obiekt źródłowy: 

funkcja moveObject (źródło, cel) { 

} 

3. W funkcji dodaj pełny kod HTML obiektu źródłowego do wnętrza obiektu docelowego, a następnie 

ustaw styl wyświetlania obiektu źródłowego na none, aby go ukryć. Spowoduje to duplikowanie 

obiektu źródłowego wewnątrz docelowego obiektu docelowego upuszczenia, a następnie ukrywa 

oryginał: 

funkcja moveObject (źródło, cel) { 

destination.innerHTML + = source.outerHTML; 

source.style.display = „none”; 

} 

4. W treści dokumentu użyj znaczników zakresu, aby określić tekst do przeciągania. Nazwij blok 

dragThis atrybutem id i użyj procedury obsługi zdarzeń onDragStart, aby przypisać obiekt źródłowy do 

sourceObject, gdy użytkownik zacznie przeciągać tekst: 

<span id=”dragThis” onDragStart=”sourceObject = event.srcElement;”> 

Drag This 

</span> 

5. Utwórz niebieskie pole docelowe, używając tagu div. Nazwij pole dropHere i anuluj onDragEnter i 

onDragOver, jak opisano wcześniej w tym zadaniu. Na koniec użyj onDrop, aby wywołać funkcję 

moveObject z sourceObject i event.srcElement jako dwoma argumentami. 



<div id=”dropHere” 

onDragEnter=”event.returnValue = false;” 

onDragOver=”event.returnValue = false;” 

onDrop=”moveObject(sourceObject,event.srcElement);” 

style=”height:100;width:100;left:500;position:absolute;background-color:blue;”>&nbsp;</div> 

6. Zapisz plik i otwórz go w przeglądarce, aby przetestować kod przeciągania i upuszczania. 


