
Wyświetlanie zawartości w widoku 

Rozszerzając zasadę ukrywania obiektów poza ekranem, możesz zbudować system do przesuwania 

obiektu do widoku spoza okna przeglądarki. Pomysł jest prosty: umieść obiekt poza ekranem, a 

następnie stopniowo zmieniaj jego położenie, aż zostanie w pełni wyświetlony w oknie. Prostym 

podejściem byłoby umieszczenie obiektu poza ekranem, a następnie użycie pętli, aby przenieść obiekt 

na ekran piksel po pikselu. Na przykład, możesz użyć prostej pętli for, aby przenieść obiekt myObject 

na ekranie z 200 pikseli powyżej górnej krawędzi okna do okna. Problem polega na tym, że pętla 

porusza się tak szybko, że obiekt skutecznie pojawia się natychmiast na ekranie. Zamiast tego może 

być konieczne przerwanie między każdą zmianą położenia obiektu. Można to osiągnąć za pomocą 

metody setTimeout, która umożliwia zaplanowane wywołanie funkcji. Na przykład poniższy kod 

powoduje, że każdy ruch ma miejsce w odstępie jednej dziesiątej sekundy: 

function moveLayer(target,newTop) { 

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

eval(“document.” + target); 

targetLayer.top = newTop; 

if (newTop < 0) { 

setTimeout(“moveLayer(‘“ + target + “‘,” + (newTop+1) + “)”,100); 

} 

} 

moveLayer(‘myObject’,-200); 

Poniższe zadanie pokazuje pełną stronę, na której tekst strony przewija się na ekranie przy użyciu tej 

techniki: 

1. Utwórz nowy dokument w swoim edytorze. 

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

3. W skrypcie utwórz zmienną o nazwie slideSpeed, która wskazuje szybkość, z jaką zawartość powinna 

przesuwać się na ekran. Im niższa wartość slideSpeed, tym szybciej zawartość będzie się przesuwać 

podczas przesuwania: 

var slideSpeed = 1; 

4. Utwórz funkcję moveLayer, jak opisano wcześniej w tym zadaniu. Zauważ, że czas określony w funkcji 

setTimeout używa slideSpeed jako mnożnika do ustawienia liczby milisekund między każdym 

wywołaniem funkcji moveLayer: 

function moveLayer(target,newTop) { 

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

eval(“document.” + target); 

targetLayer.top = newTop; 

if (newTop < 0) { 

setTimeout(“moveLayer(‘“+target+”’,”+(newTop+1)+”)”,slideSpeed * 25); 



} 

} 

5. W znaczniku body użyj procedury obsługi zdarzeń onLoad, aby wywołać moveLayer podczas 

ładowania strony. Przesuwna animacja rozpocznie się przy 100 pikselach powyżej górnej części okna, 

ponieważ tutaj właśnie znajduje się dana warstwa zostaną umieszczone początkowo: 

<body onLoad = ”moveLayer („ myLayer ”, - 100);”> 

6. Utwórz warstwę za pomocą otwierających i zamykających znaczników div i nazwij warstwę myLayer 

atrybutem id. 

7. Ustaw atrybut stylu znacznika div, aby zastosować bezwzględne pozycjonowanie, i ustaw warstwę 

100 pikseli za górną krawędzią okna: 

<div id=”myLayer” style=”position: absolute; top: -100;”> 

8. Umieść dowolny tekst na warstwie: 

<div id=”myLayer” style=”position: absolute; top: -100;”> 

<p> 

Place the text of the page here. 

Place the text of the page here. 

Place the text of the page here. 

Place the text of the page here. 

Place the text of the page here. 

</p> 

</div> 

9. Zapisz plik i otwórz go w przeglądarce. Początkowo nic nie będzie wyświetlane. Stopniowo zawartość 

strony przesunie się w dół do okna. Na koniec zostanie wyświetlony cały tekst, a przesuwanie zatrzyma 

się, gdy tekst dotrze do górnej części okna 


