
Praca z zagnieżdżonymi ramkami 

Wszystkie przykłady ramek w tej części książki dotyczyły pojedynczej warstwy ramek. Oznacza to, że 

okno jest podzielone na wiersze lub kolumny i to wszystko. Możliwe jest jednak zagnieżdżanie 

zestawów ramek. Na przykład zacznij od rozważenia prostego zestawu ramek: 

<frameset cols=”50%,*”> 

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

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

</frameset> 

Tworzy to dwie proste ramki pionowe. Ale co, jeśli chcesz, aby prawą ramkę dalej podzielić na dwie 

poziome ramki? Można to zrobić, przekształcając frame2.html w sam zestaw ramek: 

<frameset rows=”50%,*”> 

<frame src=”subframe1.html” name=”subframe1”> 

<frame src=”subframe2.html” name=”subframe2”> 

</frameset> 

Po rozpoczęciu zagnieżdżania zestawów ramek w ten sposób zadanie tworzenia odniesień między 

ramkami za pomocą JavaScript jest bardziej skomplikowane niż w przypadku prostych zestawów ramek 

na jednym poziomie. Na przykład, aby odwołać się do podramki 2 z klatki 1, użyłbyś następującego: 

parent.frame2.subframe2 

To zadanie ilustruje kroki tworzenia zagnieżdżonego układu ramki, takiego jak ten opisany wcześniej. 

W podramce 2 umieścisz funkcję o nazwie doAlert, a następnie udostępnisz łącze w ramce 1, aby 

użytkownik mógł ją wywołać. 

1. Utwórz nowy dokument dla zestawu ramek najwyższego poziomu. W tym dokumencie utwórz 

zestaw ramek z dwoma ramkami pionowymi o nazwie frame1 i frame2: 

<frameset cols=”50%,*”> 

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

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

</frameset> 

2. Zapisz plik i zamknij go. 

3. Utwórz nowy dokument dla frame1.html. W tym dokumencie umieść łącze w treści dokumentu, 

który wywołuje funkcję doAlert w podramce 2: 

<body> 

This is frame1. 

<a href=”#” onClick=”parent.frame2.subframe2.doAlert();”>Click to see alert from subframe2.</a> 

</body> 



4. Zapisz plik i zamknij go. 

5. Utwórz nowy dokument dla frame2.html. W tym dokumencie utwórz zestaw ramek dla 

zagnieżdżonych ramek poziomych w ramce po prawej stronie i nazwij ramki podramka1 i podramka2: 

<frameset rows=”50%,*”> 

<frame src=”subframe1.html” name=”subframe1”> 

<frame src=”subframe2.html” name=”subframe2”> 

</frameset> 

6. Zapisz plik i zamknij go. 

7. Utwórz nowy dokument dla podramki1.html i dołącz dowolną treść do wyświetlenia w tej ramce: 

<body> 

To jest podramka1. 

</body> 

8. Zapisz plik i zamknij go. 

9. Utwórz nowy dokument dla podramki2.html. W nagłówku dokumentu utwórz blok skryptu 

zawierający funkcję doAlert, która wyświetla użytkownikowi okno dialogowe z ostrzeżeniem 

wskazujące ramkę, w której zostało wykonane: 

<head> 

<script language=”JavaScript”> 

function doAlert() { window.alert(“This is subframe2.”); } 

</script> 

</head> 

<body> 

This is subframe2. 

</body> 

10. Zapisz plik i zamknij go. Otwórz zestaw ramek najwyższego poziomu w przeglądarce, a zobaczysz 

układ klatki Jeśli użytkownik kliknie link w ramce po lewej stronie on lub ona zobaczy okno dialogowe 


