
Uwzględnienie nowych linii w danych wyjściowych 

Metoda document.write jest przydatna, ale czasami ma ograniczenia. W szczególności metoda 

document.write nie wyświetla znaków nowego wiersza na końcu każdego generowanego ciągu. 

Rozważ następujący fragment kodu JavaScript: 

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

document.write („b”); 

Zasadniczo jest to taki sam kod, jak następujący kod HTML: 

<strong> a </strong> b 

Zauważ, że „b” znajduje się w tym samym wierszu co „a”, chociaż są one wyprowadzane w dwóch 

poleceniach document.write w osobnych wierszach kodu JavaScript. Oznacza to, że wynik jest 

wyświetlany bez spacji między literami, jak na rysunku 

 

Oczywiście jest to trochę inne niż gdybyś miał HTML w dwóch osobnych liniach, jak: 

<strong> a </strong> 

b 

W takim przypadku nowy wiersz po pierwszym wierszu kodu byłby renderowany przez przeglądarkę 

jako spacja. Problem ten staje się bardziej dotkliwy w blokach wstępnie sformatowanego tekstu (tekst 

wewnątrz tagów wstępnych). Aby rozwiązać problem, obiekt dokumentu oferuje również metodę 

document.writeln. Ta metoda jest dokładnie taka sama jak metoda document.write . Metoda, z tą 

różnicą, że wypisuje znak nowej linii do przeglądarki na końcu ciągu. Oznacza to, że następujący kod 

document.writeln („<strong> a </strong>”); 

document.writeln („b”); 

jest zasadniczo taki sam jak następujący kod HTML: 

<strong> a </strong> 

b 

Jest to przydatne w sytuacjach, w których nowe linie są ważne i chcesz upewnić się, że nowy wiersz 

jest wyprowadzany na końcu każdego wiersza tekstu wyświetlanego przez JavaScript. Aby zilustrować 

użycie document.writeln, poniższy przykład jest odmianą przykładu w 045, z tym wyjątkiem, że dane 

są wyprowadzane jako wstępnie sformatowany tekst przy użyciu metody document.writeln: 

1. Uruchom blok skryptu za pomocą znacznika script: 



<script language = ”JavaScript”> 

2. Wyświetl komunikat wprowadzający za pomocą document.write: 

document.writeln („<p> Oto kilka informacji na ten temat dokument: </p> ”); 

3. Wydrukuj tag wstępny, aby rozpocząć sekcję wstępnie sformatowanego tekstu: 

document.writeln („<pre>”); 

4. Wydrukuj dokument odsyłający: 

document.writeln („Dokument odsyłający:„ + document.referrer); 

5. Wydrukuj domenę bieżącego dokumentu: 

document.writeln („Domena:„ + dokument.domena); 

6. Wprowadź adres URL bieżącego dokumentu: 

document.writeln („URL:„ + document.URL); 

7. Zamknij skrypt, wysyłając zamykający tag poprzedzający, a następnie zamykający tag skryptu: 

document.writeln („</pre>”); 

</script> 

8. Zapisz skrypt w pliku HTML i otwórz plik w przeglądarce. Wynik jest pokazany na rysunku 

 


