
Określanie dostępności pasków przewijania dla przeglądarki 

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

aspektów wyglądu i zachowania okna. Wśród funkcji, które można kontrolować, jest to, czy paski 

przewijania okna są wyświetlane po otwarciu. 

Aby kontrolować te funkcje, metoda window.open przyjmuje opcjonalny trzeci argument. Ten 

argument jest ciągiem tekstowym zawierającym listę wartości oddzielonych przecinkami. Te wartości 

pozwalają ustawić właściwości otwieranego okna. Aby kontrolować rozmiar okna, musisz ustawić 

wartość właściwości pasków przewijania, przypisując mu wartość tak lub nie. Na przykład poniższy 

przykład tworzy okno bez pasków przewijania: 

window.open(“http://www.zsf24.pl/”,”myNewWindow”,”scrollbars=no”); 

Poniższe kroki pokazują, jak utworzyć stronę z dwoma linkami. Oba łącza otwierają tę samą stronę w 

małym nowym oknie, ale jedno łącze otwiera nowe okno bez pasków przewijania, a drugie otwiera je 

za pomocą pasków przewijania. 

1. W treści nowego dokumentu HTML utwórz link do otwarcia pliku nowego okna bez paska narzędzi: 

<a href=””>Click here</a> for a window without scrollbars 

2. Użyj # jako adresu URL w tagu: 

<a href=”#”>Click here</a> for a window without scrollbars 

3. Użyj atrybutu onClick, aby wywołać metodę window.open w celu otwarcia wybranego adresu URL i 

określ paski przewijania = nie w trzecim argumencie 

<a href=’#’ onClick=’window.open(“http://www.juxta.com/”,” 

newWindow1”,”scrollbars=no,width=300,height=300”);’> Click here</a> for a window without 

scrollbar 

4. Utwórz kolejny link do otwierania nowego okna z paskami przewijania: 

<a href=””>Click here</a> for a window with scrollbars 

5. Użyj # jako adresu URL w tagu: 

<a href=”#”>Click here</a> for a window with scrollbars 

6. Użyj atrybutu onClick, aby wywołać metodę window.open w celu otwarcia wybranego adresu URL, 

i określ paski przewijania = tak w trzecim argumencie. Ostateczny dokument powinien wyglądać jak na 

listingu 123-1. 

<body> 

<a href=’#’ 

onClick=’window.open(“http://www.juxta.com/”,”newWindow1”,”scrollbars=no,width=300,height=3

00”);’>Click here</a> for a window without scrollbars 

<p> 

<a href=’#’ 

onClick=’window.open(“http://www.juxta.com/”,”newWindow2”,”scrollbars=yes,width=300,height=

300”);’>Click here</a> for a window with scrollbars 



</body> 

7. Zapisz plik i otwórz go w przeglądarce. Gdy użytkownik kliknie pierwsze łącze, otworzy się nowe okno 

bez pasków przewijania. Gdy użytkownik kliknie drugie łącze, otworzy się nowe okno z paskami 

przewijania. 

 

 



 

 



 

 


