
Ustawianie lokalizacji nowego systemu Windows przeglądarki 

Korzystając z metody window.open, wprowadzonej w 118, można faktycznie kontrolować wiele 

aspektów wyglądu i zachowania okna. Jedną z funkcji, które można kontrolować, jest umieszczenie na 

ekranie okna w momencie otwarcia metody window.open. Aby kontrolować umieszczanie, metoda 

window.open przyjmuje opcjonalny trzeci argument. Argument ma następującą postać: 

„Nazwa właściwości = wartość, nazwa właściwości = wartość itp.” 

Aby kontrolować położenie okna, ustaw różne właściwości dla różnych przeglądarek. W przeglądarce 

Internet Explorer ustawiasz górne i lewe właściwości. W przypadku Netscape ustawiasz właściwości 

screenX i screenY. Na przykład następujące umieszcza nowe okno 200 pikseli od lewej strony ekranu i 

100 pikseli w dół od góry ekranu: 

window.open („http://www.zsf24.pl/”, „myNewWindow”, ”szerokość = 300, wysokość = 200, lewa = 

200, screenX = 200, góra = 100, screenY = 100”); 

Poniższe zadanie ilustruje użycie tych właściwości nowych okien do otwarcia nowego okna, które 

znajduje się dokładnie 400 pikseli od górnej i lewej strony ekranu: 

1. W nagłówku nowego dokumentu HTML utwórz blok skryptu: 

<script language = ”JavaScript”> 

</script> 

2. W bloku skryptu użyj metody window.open, aby wyświetlić wybrany adres URL w nowym oknie i 

nazwij okno myNewWindow. Użyj właściwości top, left, screenX i screenY aby kontrolować pozycję 

okna i ustawić go na 400 pikseli z lewej i górnej strony ekranu: 

<script language = ”JavaScript”> 

window.open („http://zsf24.pl/”, „newWindow”, ”height = 300, width = 500, screenX = 400, screenY = 

400, top = 400, left = 400”); 

</script> 

3. W treści dokumentu dołącz dowolny kod HTML lub tekst, który chcesz aby wyświetlił się w oknie 

początkowym, dzięki czemu końcowy dokument wygląda tak . 

<head> 

<script language = ”JavaScript”> 

window.open („http://www.juxta.com/”, „newWindow”, ”height = 300, width = 500, screenX = 400, 

screenY = 400, top = 400, left = 400”); 

</script> 

</head> 

<body> 

Nowe okno ma 400 pikseli od lewego górnego rogu ekranu. 

</body> 

4. Zapisz plik. 



5. Otwórz plik w przeglądarce. Nowe okno zostanie otwarte w określonej lokalizacji 

 

 


