
Ładowanie stron do ramek 

HTML oferuje koncepcję zwaną ramkami, która pozwala podzielić dostępną przestrzeń w danym oknie 

na podpanele, do których można załadować różne dokumenty. Aby utworzyć ramki, użyj zestawu 

ramek i znaczników ramki: 

<frameset rows=”50%,*”> 

<frame src=”frame1.html”> 

<frame src=”frame2.html”> 

</frameset> 

To tworzy okno z dwiema poziomymi ramkami o jednakowej wielkości. Obiekt okna umożliwia dostęp 

do tych ramek w JavaScript. Każda ramka jest powiązana z obiektem. Te obiekty są w oknie. ramki 

tablic, tak więc pierwszą tablicą określoną w kodzie zestawu ramek jest window.frames [0], drugą - 

window.frames [1] i tak dalej. Ponadto ramki można nazwać za pomocą atrybutu name znacznika 

frame, jak poniżej: 

<frameset rows=”50%,*”> 

<frame src=”frame1.html” name=”frame1”> 

<frame src=”frame2.html” name=”frame2”> 

</frameset> 

W tym przypadku obiekty ramki można określić jako window.frame1 i window.frame2. Poniższy 

przykład tworzy zestaw ramek z dwiema kolumnami w oknie. Prawa ramka jest początkowo pusta, 

podczas gdy lewa ramka zawiera kod JavaScript, aby załadować nowy dokument do prawej ramki. 

1. Utwórz nowy dokument HTML do przechowywania frameset i utwórz blok zestawu ramek z 

zestawem atrybutów cols, aby utworzyć dwie równe kolumny: 

<frameset cols=”50%,*”> 

2. We frameset utwórz znacznik ramki, aby załadować ramkę po lewej stronie z dokumentem 

zawierającym kod do załadowania nowego dokumentu w ramce po prawej stronie: 

<frame name=”frame1” src=”135a.html”> 

3. We frameset utwórz drugi znacznik ramki, aby załadować pustą stronę do ramki po prawej stronie, 

aby cały dokument wyglądał następująco: 

<frameset cols=”50%,*”> 

<frame name=”frame1” src=”135a.html”> 

<frame name=”frame2” src=”about:blank”> 

</frameset> 

4. Zapisz plik i zamknij go. Utwórz nowy dokument HTML oraz w nagłówek, utwórz blok skryptu. 

5. W bloku skryptu ustaw położenie dokumentu po prawej stronie ramkę do adresu URL nowego 

dokumentu do załadowania w ramce po prawej: 



parent.frame2.document.location = „holder.html”; 

6. Podaj odpowiedni tekst w treści dokumentu i zapisz plik. Strona powinna wyglądać jak na listingu 

135-1. 

<head> 

<script language=”JavaScript”> 

parent.frame2.document.location = “135b.html”; 

</script> 

</head> 

<body> 

This is frame 1. 

</body> 

7. Zapisz plik we właściwej lokalizacji dla adresu URL określonego w lewej ramce w kroku 3 wcześniej i 

zamknij go. Otwórz nowy plik HTML i umieść zawartość do załadowania w prawej ramce, jak na Listingu 

135-2. 

<body> 

To jest ramka 2. 

</body> 

8. Zapisz plik, aby znajdował się we właściwej lokalizacji dla adresu URL określonego w kroku 5 

wcześniej i zamknij go. 

9. Załaduj plik zestawu ramek. Strona ładuje się, a kod w ramce po lewej stronie ładuje drugi plik do 

ramki po prawej stronie 


