
Aktualizowanie wielu ramek z łącza 

Jeśli masz układ zestawu ramek z wieloma ramkami, możesz zezwolić na aktualizację kilku ramek, gdy 

użytkownik kliknie łącze. W takim przypadku nie można kierować dwóch adresów URL do dwóch ramek 

jednocześnie za pomocą prostego linku. Zamiast tego konieczne staje się wykorzystanie JavaScript do 

ładowania adresów URL do ramek poprzez ustawienie właściwości document.location każdej z ramek. 

To zadanie pokazuje, jak zbudować zestaw ramek z trzema ramkami poziomymi. Link u góry ramki 

powoduje ładowanie nowych dokumentów do obu dolnych ramek. 

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

zestawem atrybutów wierszy, aby utworzyć trzy wiersze: 

<frameset cols=”10%,45%,45%”> 

2. W zestawie ramek utwórz trzy znaczniki ramki, aby załadować trzy początkowe dokumenty; ramka1 

będzie zawierać link, a pozostałe będą zawierać treść: 

<frameset rows=”10%,45%,45%”> 

<frame name=”frame1” src=”142a.html”> 

<frame name=”frame2” src=”142b.html”> 

<frame name=”frame3” src=”142c.html”> 

</frameset> 

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

4. W bloku skryptu utwórz funkcję o nazwie twoLink, która nie przyjmuje żadnych argumentów. W tej 

funkcji ustaw właściwości document.location dla frame2 i frame3 na nowe dokumenty: 

function twoLinks() { 

parent.frame2.document.location = “142bnew.html”; 

parent.frame3.document.location = “142cnew.html”; 

} 

5. W treści dokumentu utwórz link, aby wywołać funkcję twoLinks: 

<body> 

<a href=”#” onClick=”twoLinks();”>Update frame2 and frame3</a> 

</body> 

6. Zapisz plik w miejscu wskazanym dla klatki 1 w zestawie klatek wcześniej. Następnie utwórz dwa 

proste pliki HTML dla początkowych dokumentów dla frame2 i frame3. Na przykład dokument frame2 

może wyglądać następująco: 

<body> 

To jest ramka 2. 

</body> 



7. Następnie utwórz dwa proste pliki HTML dla nowych dokumentówramka 2 i ramka 3. Są to 

dokumenty załadowane do omawianej wcześniej funkcji twoLinks. Na przykład dokument frame3 

może wyglądać tak: 

<body> 

To jest nowy dokument w ramce 3. 

</body> 

8. Załaduj plik zestawu ramek. Kliknij link, aby zaktualizować dwie dolne ramki 

 


