
Używanie ukrytej ramki w kodzie JavaScript 

Czasami będziesz chciał użyć dodatkowej „ukrytej” ramki do przechowywania dokumentu 

zawierającego tylko kod JavaScript. Tworzenie ukrytej ramki jest łatwe. Po prostu określ 0 pikseli jako 

szerokość lub wysokość ramki w atrybucie cols lub rows tagu frameset: 

<frameset cols=”0,50%,*”> 

<frame ...> 

<frame ...> 

<frame ...> 

</frameset> 

W tym przykładzie pierwsza ramka jest skutecznie ukryta. To zadanie jest odmianą 139, w której 

funkcje JavaScript są przenoszone do trzeciej ukrytej ramki, a lewa i prawa ramka nadal oferują łącza 

umożliwiające użytkownikowi wywoływanie funkcji: 

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

zestawem atrybutów cols, aby utworzyć dwie równe kolumny: 

<frameset cols=”0,50%,*”> 

2. We frameset ramek utwórz znacznik frame, aby załadować ukrytą ramkę dokumentem 

zawierającym kod JavaScript zawierający funkcje: 

<frame name=”codeFrame” src=”140code.html”> 

3. W zestawie ramek utwórz znaczniki drugiej i trzeciej ramki, aby załadować dokumenty dla 

widocznych ramek po lewej i prawej stronie: 

<frameset cols=”0,50%,*”> 

<frame name=”codeFrame” src=”140code.html”> 

<frame name=”frame1” src=”140a.html”> 

<frame name=”frame2” src=”140b.html”> 

</frameset> 

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

5. W bloku skryptu utwórz funkcję o nazwie firstFunction, która nie przyjmuje żadnych argumentów. 

6. W funkcji użyj window.alert, aby wyświetlić użytkownikom, że wywołali pierwszą funkcję: 

function firstFunction() { 

window.alert(“This is the first function”); 

} 

7. Utwórz drugą funkcję o nazwie secondFunction, która jest podobna do pierwszej. Zapisz plik w 

lokalizacji wskazanej w zestawie ramek dla dokumentu ODE: 

function secondFunction () { 



window.alert („To jest druga funkcja”); 

} 

8. Utwórz nowy dokument dla ramki po lewej stronie i w treści dokument, utwórz łącza, które używają 

procedury obsługi zdarzeń onClick do wywoływania funkcji, a następnie zapisz plik w lokalizacji 

określonej w zestawie ramek dla widocznej lewej ramki: 

<body> 

<a href=”#” onClick=”onClick=”parent.codeFrame.firstFunction();”> First Function</a> 

<p> 

<a href=”#” onClick=”onClick=”parent.codeFrame.secondFunction();”> Second Function</a> 

</body> 

9. Utwórz kolejny nowy plik HTML, który wygląda tak samo jak dokument dla ramki po lewej stronie, a 

następnie zapisz plik w miejscu określonym dla widocznej prawej ramki we frameset. 

10. Otwórz zestaw ramek w przeglądarce. Łącza pojawiają się w obu ramkach. Kliknij pierwsze łącze w 

lewej ramce, a pojawi się odpowiednie okno dialogowe. Podobnie kliknij drugie łącze w ramce po 

prawej stronie i pojawi się okno dialogowe z drugiej funkcji. 


