
Tworzenie symbolu zastępczego „Ładowanie strony ...” 

W tym zadaniu opisano, jak utworzyć symbol zastępczy „ładowanie strony”, który pojawia się w 

osobnym oknie podczas ładowania głównego dokumentu. Po zakończeniu ładowania głównego 

dokumentu okno zastępcze zostanie zamknięte. To zadanie wykorzystuje dwie metody obiektu okna 

oraz jedną procedurę obsługi zdarzeń: 

• window.open: Otwiera nowe okno i ładuje dokument w tym oknie 

• window.close: Zamyka okno 

• onLoad: Używany w znaczniku body, aby uruchomić JavaScript do uruchomienia, gdy dokument 

będzie ładowany dalej 

Poniższe kroki tworzą okno zastępcze: 

1. Utwórz plik HTML, który ma służyć jako zawartość okna zastępczego „ładowanie strony”. Każda 

zawartość, którą użytkownik chce zobaczyć w tym oknie, powinna zostać umieszczona w tym pliku. 

Nazwij plik holder.html. Poniżej znajduje się prosty plik, który informuje użytkownika, że ładuje się 

strona główna: 

<html> 

<head> 

<title> Ładowanie strony ... </title> 

</head> 

<body> 

<strong> 

Ładowanie strony ... Proszę czekać 

</strong> 

</body> 

</html> 

2. Utwórz plik HTML dla głównego dokumentu w tym samym katalogu. W przypadku tego zadania plik 

nosi nazwę mainpage.html. Prosty plik mainpage.html może wyglądać następująco: 

<html> 

<head> 

<title> Strona główna </title> 

</head> 

<body> 

<p> To jest strona główna </p> 

</body> 

</html> 



3. W mainpage.html dodaj blok skryptu do nagłówka dokumentu: 

<script language = ”JavaScript”> 

</script> 

4. W bloku skryptu otwórz nowe okno za pomocą window.open. Ta metoda przyjmuje trzy argumenty: 

plik do załadowania do okna, nazwę okna i szereg parametrów określających cechy okna - w tym 

przypadku szerokość i wysokość okna są ustawione na 200 pikseli. Metoda zwraca odniesienie do 

obiektów okna, dzięki czemu można później manipulować oknem. Odwołanie to jest przechowywane 

w zmiennej placeHolder: 

var placeHolder = window.open („holder.html”, ” holderWindow, ”szerokość = 200, wysokość = 200”); 

5. Dodaj atrybut onLoad do tagu body: 

<body onLoad = ””> 

6. Jako wartość atrybutu onLoad użyj placeHolder.close (). 

To zamyka okno zastępcze po zakończeniu ładowania dokumentu głównego. Końcowy kod 

mainpage.html wygląda jak na listingu 56-1. 

<html> 

<head> 

<script language = ”JavaScript”> 

var placeHolder = Æ 

window.open („holder.html”, „placeholer”, „szerokość = 200, wysokość = 200 ”); 

</script> 

<title> Strona główna </title> 

</head> 

<body onLoad = ”placeHolder.close ()”> 

<p> To jest strona główna </p> 

</body> 

</html> 

7. Upewnij się, że holder.html i mainpage.html znajdują się w tym samym katalogu, a następnie załaduj 

mainpage.html w oknie przeglądarki. Okno z zawartością pliku holder.html powinno pojawić się nad 

głównym oknem, a następnie zniknąć, gdy tylko główne okno zakończy ładowanie. 



 


