
Używanie ramek do przechowywania danych pseudo-trwałych 

Zwykle, jeśli przechowujesz zmienną za pomocą kodu JavaScript w danym dokumencie w ramce, kiedy 

użytkownik opuści ten dokument i przejdzie do innego w ramce, zmienne zostaną utracone. Rozważ 

jednak zestaw ramek z dwiema ramkami. W tym przypadku istnieją trzy dokumenty: dokument 

zestawu ramek i dwa dokumenty załadowane do każdej ramki. Niezależnie od tego, jak użytkownik 

porusza się po tych dwóch dokumentach, dokument zestawu ramek nadal istnieje. Odwoływanie się 

do zmiennych w zestawie ramek z kodu w poszczególnych ramkach jest proste: 

parent.variableName 

Ten przykład ilustruje użycie trwałych zmiennych w dokumencie zestawu ramek poprzez utworzenie 

zestawu ramek, w którym definiujesz zmienną. W lewej ramce wyświetlasz dokument, który po prostu 

wysyła stałą zmienną za pomocą JavaScript. W ramce po prawej stronie wyświetlany jest dokument z 

linkiem, który przeniesie użytkownika do innego dokumentu, który wyśle trwałą zmienną: 

1. Utwórz nowy dokument HTML do przechowywania zestawu ramek. Rozpocznij dokument od bloku 

skryptu i ustaw zmienną o nazwie persistentVariable z wybranym tekstem w skrypcie: 

<script language = ”JavaScript”> 

var persistentVariable = „To jest wartość trwała”; 

</script> 

2. Postępując zgodnie ze skryptem, utwórz zestaw ramek z dwoma ramkami pionowymi. Załaduj 

dokument do lewej ramki, a dokument do prawej ramki; utworzysz te dokumenty później. Ostatnia 

strona wygląda następująco: 

<script language=”JavaScript”> 

var persistentVariable = “This is a persistent value”; 

</script> 

<frameset cols=”50%,*”> 

<frame name=”frame1” src=”138a.html”> 

<frame name=”frame2” src=”138b.html”> 

</frameset> 

3. Zapisz plik i zamknij go. Utwórz nowy plik HTML do załadowania w lewej ramce. W treści dokumentu 

utwórz skrypt i skorzystaj z metody document.write, aby wyświetlić wartość parametru 

persistentVariable we frameset 

<body> 

To jest ramka 1. Trwała zmienna zawiera: 

<p> 

<strong> 

<script language = ”JavaScript”> 

document.write (parent.persistentVariable); 



</script> 

</strong> 

</body> 

4. Zapisz plik w lokalizacji określonej w zestawie ramek dla ramki po lewej stronie i zamknij ją. Utwórz 

nowy plik HTML do początkowego ładowania w ramce po prawej stronie. Treść dokumentu powinna 

po prostu zawierać link do trzeciego dokumentu: 

<body> 

This is frame 2. 

<a href=”138c.html”>Click here</a> to load a new document in this frame 

</body> 

5. Zapisz plik w miejscu określonym w zestawie ramek dla prawej ramki i zamknij go. Utwórz nowy 

HTML do wyświetlenia gdy użytkownik kliknie link w ramce po prawej stronie. Treść dokumentu 

powinna wyglądać podobnie do dokumentu załadowanego w lewej ramce i wyświetlać stałą zmienną 

za pomocą metody document.write: 

<body> 

To jest nowy dokument w ramce 2. Trwała zmienna zawiera: 

<p> 

<strong> 

<script language = ”JavaScript”> 

document.write (parent.persistentVariable); 

</script> 

</strong> 

</body> 

6. Zapisz plik w lokalizacji wskazanej w łączu w kroku 4, a następnie zamknij plik. 

7. Otwórz zestaw ramek w przeglądarce. Początkowo trwała zmienna jest wyświetlana w lewej ramce, 

a link pojawia się w prawej ramce. Gdy użytkownik kliknie link w ramce po prawej stronie, tam również 

będzie wyświetlana wartość zmiennej 


