
Tworzenie zależnego systemu Windows w Netscape 

Netscape 7 (i Mozilla, na której jest zbudowany) obsługuje kilka interesujących dodatkowych 

właściwości, których możesz użyć podczas otwierania nowych okien za pomocą metody window.open. 

Jedna z takich właściwości pozwala na tworzenie zależnych okien. Zazwyczaj po otwarciu okna za 

pomocą window.open nowe okno jest zasadniczo niezależne od okna, które je otworzyło. Możesz 

zminimalizować okna niezależnie, a co ważniejsze, możesz zamknąć okna niezależnie. Na przykład, jeśli 

zamkniesz oryginalne okno, które wydało polecenie window.open, nowe okno pozostanie otwarte. 

Jednak w zależności od okien działa to inaczej. Po otwarciu zależnego okna jego stan jest powiązany ze 

stanem okna, które je otworzyło: Zminimalizuj oryginalne okno, a nowe okno zminimalizuje je; zamknij 

oryginalne okno, a nowe okno się z nim zamknie. Zależne okna umożliwiają tworzenie aplikacji 

wieloekranowych w JavaScript w taki sam sposób, jak tradycyjne aplikacje Windows lub Macintosh 

mogą mieć wiele powiązanych okien. Można użyć zależnych okien do wyświetlenia paneli sterowania, 

formularzy wprowadzania danych i innych narzędzi powiązanych z aplikacją działającą w oknie 

głównym, a następnie zamknąć je wszystkie, zamykając okno główne. Oczywiście musisz wziąć pod 

uwagę fakt, że zależne okna nie istnieją w Internet Explorerze, więc to rozwiązanie będzie przydatne 

tylko w przeglądarkach Netscape. Aby utworzyć zależne okno w Netscape, musisz użyć właściwości 

zależnej podczas otwierania okna: 

window.open („URL”, „nazwa okna”, „zależne”); 

To zadanie ilustruje zasadę, tworząc stronę z łączem, za pomocą którego użytkownik może utworzyć 

zależne okno: 

1. Utwórz nowy dokument HTML. 

2. W treści dokumentu utwórz link, który będzie używany do otwarcia zależnego okna: 

<a href=”#”>Open a dependent window</a> 

3. W module obsługi zdarzeń onClick znacznika wywołaj metodę window.open, aby otworzyć nowe 

okno. Upewnij się, że określono właściwość zależną dla okna 

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

’,’width=300,height=300,dependent’);”>Open a dependent window</a> 

4. Zapisz plik i zamknij go. 

5. Otwórz plik w Netscape. Pojawi się okno z linkiem. Kliknij link, a pojawi się nowe okno. Zminimalizuj 

oryginalne okno, a zobaczysz, że nowe okno z nim minimalizuje. Zamknij oryginalne okno, a zobaczysz 

nowe okno z nim zamknięte. 


