
Zamykanie okna z łącza 

Każde okno przeglądarki ma powiązany z nim obiekt okna. Jak wspomniano w 114, obiekt ten oferuje 

właściwości, które umożliwiają dostęp do ramek w oknie, dostęp do nazwy okna, manipulowanie 

tekstem na pasku stanu i sprawdzanie stanu otwarcia lub zamknięcia okna. Metody pozwalają 

wyświetlać różne okna dialogowe, a także otwierać nowe okna i zamykać otwarte okna. Wśród funkcji 

obiektu okna są: 

• Tworzenie okien dialogowych alertów 

• Tworzenie okien dialogowych z potwierdzeniami 

• Tworzenie okien dialogowych monitujących użytkownika o wprowadzenie informacji 

• Otwieranie stron w nowych oknach 

• Określanie rozmiarów okien 

• Kontrolowanie przewijania dokumentu wyświetlanego w oknie 

• Planowanie wykonania funkcji 

Do obiektu okna można się odwoływać na kilka sposobów: 

• Używanie okna słów kluczowych lub self w celu odniesienia do bieżącego okna, w którym 

wykonywany jest kod JavaScript. Na przykład window.alert i self.alert odnoszą się do tej samej metody. 

• Używanie nazwy obiektu w innym otwartym oknie. Na przykład, jeśli okno jest powiązane z obiektem 

o nazwie myWindow, myWindow. 

alert odnosi się do metody alertów w tym oknie. 

Czasami strony internetowe zawierają link na stronie, dzięki czemu użytkownik może zamknąć stronę, 

klikając link, w przeciwieństwie do korzystania z własnych kontrolek okna do zamykania okna. Jest to 

szczególnie powszechne w przypadkach, gdy witryna sieci Web wyświetla nowe okno w określonym 

celu i chce umożliwić użytkownikowi łatwe zamknięcie tego nowego okna. Podanie takiego linku 

„zamknij okno” jest łatwe do wykonania przy użyciu javascript: URL w linku do wywołania metody 

window.close: 

<a href=(jajavascript:window.close();(> 

Poniższe kroki pokazują, jak utworzyć prostą stronę z linkiem do zamknięcia okna: 

1. Utwórz nowy dokument HTML. 

2. W treści dokumentu utwórz łącze do zamknięcia okna. 

3. Użyj javascript: URL w atrybucie href znacznika, aby wywołać metodę window.close, gdy użytkownik 

kliknie łącze, aby końcowa strona wyglądała jak Listing 132-1. 

<body> 

<a href=(javascript:window.close();(> Zamknij to okno </a> 

</body> 

4. Zapisz plik i otwórz go w przeglądarce 



5. Kliknij łącze, a okno się zamknie. 


