
Zapisywanie danych wyjściowych do przeglądarki 

Jednym z najbardziej praktycznych aspektów JavaScript jest możliwość wyprowadzania tekstu i HTML 

do strumienia wyjściowego przeglądarki z poziomu twoich skryptów, tak aby tekst i HTML pojawiały 

się w przeglądarce tak, jakby były częścią rzeczywistego HTML dokumentu. Kluczem do tego jest 

metoda document.write. Metoda document.write wysyła do przeglądarki dowolny tekst lub kod 

HTML zawarty w argumencie. Na przykład, jeśli wydasz następujące polecenie document.write: 

document.write („<strong> Witaj </strong>”); 

przeglądarka otrzymuje następujący kod HTML i renderuje go: 

<strong> Witaj </strong> 

Ważną kwestią do zapamiętania jest to, że document.write nie wyświetla żadnych znaków końca linii 

po wyświetlanym tekście. Oznacza to, że jeśli masz dwa polecenia document.write w rzędzie, dane 

wyjściowe tych dwóch poleceń znajdują się obok siebie. Aby to zilustrować, rozważ następującą parę 

poleceń: 

document.write („Witaj”); 

document.write („Do widzenia”); 

Możesz być skłonny myśleć, że spowoduje to wysłanie do przeglądarki następujących wiadomości: 

Witaj 

Do widzenia 

W rzeczywistości tak jednak nie jest. Wysyłane są następujące informacje: 

Witaj Do widzenia  

Aby rozwiązać ten problem, obiekt dokumentu zawiera również metodę writeln. Ta metoda 

wyświetla tekst, po którym następuje znak nowej linii. Rozważ następujący kod JavaScript: 

document.writeln („a”); 

document.write („b); 

Zostanie to wysłane do przeglądarki jako: 

a 

b 

Poniższe zadanie ilustruje użycie metod document.write i document.writeln: 

1. Otwórz nowy dokument HTML w preferowanym edytorze HTML lub edytorze tekstu. 

2. Utwórz treść dokumentu z otwierającymi i zamykającymi znacznikami body, a wewnątrz niego 

określ wstępne znaczniki: 

<body> <pre> 

</pre> </body> 

3. Wstaw blok skryptu do treści dokumentu: 



<script> 

</script> 

4. Podaj JavaScript jako język znacznika skryptu: 

<script language = ”JavaScript”> 

5. Umieść otwierające i zamykające komentarze HTML w bloku skryptu: 

<! - 

// -> 

6. Utwórz serię poleceń document.write i document.writeln w bloku skryptu. Ostatnia strona 

powinna wyglądać jak Listing 9-1. 

<body> <pre> 

<script language = ”JavaScript”> 

<! - 

document.write („Wi”); 

document.writeln („taj”); 

document.write („tu”); 

// -> 

</script> 

</pre> </body> 

 

7. Zapisz plik. 

8. Otwórz plik w przeglądarce obsługującej JavaScript. Powinieneś zobaczyć frazę „Witaj tu” w 

przeglądarce. 



 

 


