
Dostęp do formularza w innym oknie przeglądarki 

Podczas otwierania nowego okna w JavaScript możliwe jest, że oryginalne okno, w którym 

wywoływana jest metoda window.open, może uzyskać dostęp do obiektu okna nowego okna. Aby to 

zrobić, po prostu przypisz obiekt zwrócony z metody window.open do zmiennej: 

var newWindow = window.open (URL, nazwa okna); 

Za pomocą tego nowego obiektu można uzyskać dostęp do dowolnej części okna lub dokumentu w 

nowym oknie, tak jak do oryginalnego okna lub dokumentu. To zadanie ilustruje, jak otworzyć nowe 

okno zawierające formularz, a następnie podać link w oryginalnym oknie, które wyświetla zawartość 

pola w formularzu w oknie dialogowym: 

1. W treści nowego dokumentu HTML utwórz formularz i nazwij formularz myForm za pomocą 

atrybutu name znacznika formularza: 

<form name = ”myForm”> 

</form> 

2. W formularzu utwórz pole tekstowe i nazwij pole myField: 

<form name = ”myForm”> 

<input type = ”text” name = ”myField”> 

</form> 

3. Zapisz plik i zamknij go. 

4. W innym nowym pliku HTML utwórz skrypt w nagłówku pliku: 

<script language = ”JavaScript”> 

</script> 

5. W skrypcie użyj metody window.open, aby otworzyć poprzedni dokument w nowym oknie; należy 

podać adres URL pliku utworzonego w poprzednich krokach i przypisać obiekt zwrócony do zmiennej 

newWindow: 

<script language = ”JavaScript”> 

var newWindow = window.open („holder.html”, „newWindow”); 

</script> 

6. W treści dokumentu utwórz łącze umożliwiające dostęp do wartości pola formularza w nowym 

oknie: 

<a href=”#”>Check Form Field in New Window</a> 

7. Użyj procedury obsługi zdarzenia onClick znacznika, aby wywołać metodę window.alert: 

<a href=”#” onClick=”window.alert();”>Check Form Field in New Window</a> 

8. Jako wartość do wyświetlenia w oknie dialogowym alertu podaj wartość pola tekstowego myField w 

formularzu myForm w nowym oknie, aby końcowa strona wyglądała tak: 



<a href=”#” onClick=”window.alert(newWindow.document.myForm.myField. value);”>Check Form 

Field in New Window</a> 

<head> 

<script language=”JavaScript”> 

var newWindow =  window.open(“130a.html”,”newWindow”); 

</script> 

</head> 

<body> 

<a href=”#” onClick=”window.alert(newWindow.document.myForm.myField.value);”>Check Form 

Field in New Window</a> 

</body> 

9. Zapisz plik i otwórz go w przeglądarce. Wyświetlane jest pierwsze okno zawierające link, a 

automatycznie otwiera się drugie okno zawierające formularz. 

10. Wpisz tekst w formularzu w nowym oknie, a następnie kliknij atrament w nowym oknie. 

Wyświetlone zostanie okno dialogowe z ostrzeżeniem zawierające tekst wprowadzony w polu 

tekstowym. 


