
Umieszczanie zawartości poza ekranem 

Dzięki JavaScript łatwo ukryć zawartość poza ekranem, dopóki jej nie potrzebujesz. Jest to alternatywa 

dla używania widoczności warstw do ukrywania i wyświetlania zawartości. Za pomocą JavaScript 

możesz w rzeczywistości kontrolować położenie górnej i lewej strony dowolnego elementu na swojej 

stronie. Mając to na uwadze, możesz użyć ujemnej wartości pikseli, aby umieścić element poza górną 

krawędzią ekranu. Zasada jest prosta. Biorąc pod uwagę obiekt o nazwie myObject, możesz określić 

górę obiektu w pikselach względem okna przeglądarki, wykonując następujące czynności: 

myObject.top = rozmieszczenie pikseli względem góry okna; 

Na przykład, jeśli chcesz umieścić obiekt 100 pikseli w dół od górnej części okna, użyj tego: 

myObject.top = 100; 

Podobnie możesz określić lewą stronę obiektu, jak w poniższym przykładzie, który umieszcza obiekt 

2000 pikseli od lewej strony okna przeglądarki: 

myObject.left = -2000; 

Nasuwa się pytanie, jak zidentyfikować odpowiedni obiekt, do którego zostanie zastosowana górna lub 

lewa właściwość. W Internet Explorerze obiekty mają właściwość stylu, która zawiera obiekt stylu. 

Dlatego w przypadku obiektu o nazwie myObject w Internet Explorerze odsyłamy do 

myObject.style.top i myObject.style.left. W Netscape górne i lewe właściwości są bezpośrednio 

dostępne z obiektu jako myObject.top i myObject.left. Poniższe zadanie pokazuje, jak wyświetlić tekst 

w warstwie i pozwolić użytkownikom ukryć tekst po kliknięciu łącza: 

1. Utwórz nowy dokument. 

2. W nagłówku dokumentu utwórz blok skryptu z otwierającymi i zamykającymi znacznikami script. 

3. W skrypcie utwórz funkcję o nazwie hideLayer, która przyjmuje jeden cel atrybutu; cel będzie 

reprezentował nazwę obiektu, który będzie ukryty, gdy użytkownik kliknie link: 

function hideLayer(target) { 

} 

4. W funkcji utwórz zmienną o nazwie targetLayer do przechowywania obiektu, z którym będziesz 

pracować; będzie to zależeć od używanej przeglądarki: 

targetLayer = (document.getElementById)? document.getElementById (target) .style: eval 

(„document.” + target); 

5. Użyj obiektu targetLayer, aby ustawić górę obiektu na -2000 pikseli, aby przesunąć go poza ekran. 

Funkcja wygląda następująco: 

function hideLayer(target) { 

targetLayer = (document.getElementById) ? document.getElementById(target).style : 

eval(“document.” + target); 

targetLayer.top = -2000; 

} 



6. W treści dokumentu użyj otwierających i zamykających znaczników div, aby utworzyć warstwę o 

nazwie myLayer: 

<div id=”myLayer” style=”position: absolute;”> 

</div> 

7. W warstwie umieść dowolny tekst, który chcesz wyświetlić, a następnie link, który używa javascript: 

URL, aby wywołać funkcję hideLayer, i podaj nazwę warstwy jako ciąg znaków: 

<div id=”myLayer” style=”position: absolute;”> 

<p>Here is some text in a layer.</p> 

<p><a href=”javascript:hideLayer(‘myLayer’)”>Click here to hide the layer</a></P> 

</div> 

8. Zapisz plik i otwórz go w przeglądarce. Pojawi się tekst i link 

9. Kliknij łącze, a tekst i łącze w warstwie znikną 


