
Zmiana położenia i rozmiaru warstwy w JavaScript 

251 pokazało, jak umieszczać warstwy za pomocą atrybutów stylu, a 252 pokazało, jak kontrolować 

rozmiar warstw za pomocą atrybutów stylu. Jednak po wyrenderowaniu strony tych atrybutów stylu 

nie można zmienić, chyba że użyjesz JavaScript. Jako przykład rozważ następującą warstwę: 

<div id = ”mylayer” style = ”height: 100px;”> Ta warstwa ma wysokość 100 pikseli </div> 

Możesz zmienić wysokość warstwy na 200 pikseli za pomocą tego: 

document.getElementByID („myLayer”). style.height = 200; 

Poniższe zadanie tworzy dwie warstwy; pierwszy ma łącze, które powoduje ruch warstwy. Drugi ma 

łącze, które powoduje zmianę rozmiaru warstwy: 

1. W bloku skryptu w nagłówku nowego dokumentu utwórz nową funkcję o nazwie moveLayer, która 

nie przyjmuje żadnych argumentów: 

function moveLayer() 

2. W funkcji zresetuj lewy atrybut stylu warstwy o identyfikatorze firstLayer do 300 pikseli: 

document.getElementById („firstLayer”). style.left = 300; 

3. W bloku skryptu utwórz drugą funkcję o nazwie resizeLayer, która nie przyjmuje żadnych 

argumentów: 

function resizeLayer() 

4. W funkcji zresetuj atrybuty stylu szerokości i wysokości warstwy o identyfikatorze secondLayer do 

300 pikseli i 400 pikseli: 

document.getElementById („secondLayer”). style.width = 300; 

document.getElementById („secondLayer”). style.height = 400; 

5. W treści dokumentu utwórz warstwę o identyfikatorze firstLayer: 

<div id=”firstLayer” style=”position: relative; background-color: lightgrey; width: 100px; height: 

100px;”>  

6. W warstwie utwórz łącze, które wywołuje funkcję moveLayer, gdy użytkownik klika link:  

<p><a href=”javascript:moveLayer()”>Move layer</a></p> 

7. Utwórz kolejną warstwę o identyfikatorze secondLayer: 

<div id=”secondLayer” style=”background-color: yellow; width: 100px; height: 100px;”> 

8. W warstwie utwórz łącze, które wywołuje funkcję resizeLayer, gdy użytkownik kliknie łącze, aby 

końcowa strona wyglądała jak Listing 255-1: 

<head> 

<script language=”JavaScript”> 

function moveLayer() { 

document.getElementById(“firstLayer”).style.left = 300; 



} 

function resizeLayer() { 

document.getElementById(“secondLayer”).style.width = 300; 

document.getElementById(“secondLayer”).style.height = 400; 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

<div id=”firstLayer” style=”position: relative; background-color: lightgrey; width: 100px; height: 

100px;”> 

<p><a href=”javascript:moveLayer()”>Move layer</a></p> 

</div> 

<div id=”secondLayer” style=”background-color: yellow; width: 100px; height: 100px;”> 

<p><a href=”javascript:resizeLayer()”>Resize layer</a></p> 

</div> 

</body> 

9. Zapisz plik i zamknij go. Otwórz plik w przeglądarce i powinieneś zobaczyć dwie początkowe warstwy. 

Kliknij łącze Przenieś warstwę, a górna warstwa powinna przeskoczyć w prawo. Kliknij link Resize Layer, 

a dolna warstwa powinna wzrosnąć. 


