
Odwoływanie się do nienazwanych ramek numerycznie 

We wszystkich poprzednich przykładach w tej części  odwoływaliśmy się do ramek poprzez nazwy 

określone w atrybucie name znacznika ramki. Weźmy na przykład następujący frameset: 

<frameset rows=”50%,*”> 

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

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

</frameset> 

Tutaj pierwsza ramka jest określana jako window.frame1 z poziomu dokumentu zestawu ramek lub 

parent.frame1 z jednej z dwóch ramek. Ale co, jeśli nie określono atrybutów nazwy? Rozważ 

następujący zestaw ramek: 

<frameset rows=”50%,*”> 

<frame src=”frame1.html”> 

<frame src=”frame2.html”> 

</frameset> 

W tym przypadku podejście do nazwy ramki zastosowane w poprzednim przykładzie nie będzie działać. 

Potrzebujesz więc innego podejścia. Poniższe zadanie pokazuje, jak utworzyć dwie ramki; w każdej 

ramce znajduje się funkcja o nazwie doAlert, która wyświetla okno dialogowe. Wywołujesz te funkcje 

poprzez łącza z drugiej ramki, używając tablicy ramek zamiast nazw ramek. 

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

zestawem atrybutów wierszy, aby utworzyć dwie równe kolumny: 

<frameset rows=”50%,*”> 

2. W zestawie ramek utwórz znacznik ramki, aby załadować dokument dla górnej ramki: 

<frame name=”frame1” src=”145a.html”> 

3. W zestawie ramek utwórz drugi znacznik ramki, aby załadować dokumenty do dolnej ramki: 

<frameset rows=”50%,*”> 

<frame name=”frame1” src=”145a.html”> 

<frame name=”frame2” src=”145b.html”> 

</frameset> 

4. Zapisz plik i zamknij go. Utwórz nowy dokument HTML na górę rama. W nagłówku dokumentu 

utwórz blok skryptu, aw bloku skryptu umieść funkcję o nazwie doAlert, aby wyświetlić komunikat do 

użytkownika wskazującego bieżącą ramkę: 

<script language = ”JavaScript”> 

function doAlert() { window.alert(“This is the top  frame”); } 

</script> 



5. W treści tekstu utwórz link do wywołania funkcji w dolnej ramce: 

<a href=”#”>Call the bottom frame</a> 

6. W module obsługi zdarzeń onClick dla znacznika wywołaj funkcję doAlert w dolnej ramce: 

<a href=”#” onClick=”parent.frames[1].doAlert();”>Call the bottom frame</a> 

7. Zapisz plik w lokalizacji określonej w zestawie ramek u góry ramki. Utwórz podobny dokument dla 

dolnej ramki, ale zmień komunikat wyświetlany w oknie dialogowym i wywołaj funkcję w górnej ramce: 

<script language=”JavaScript”> 

function doAlert() { window.alert(“This is the bottom frame”); } 

</script> 

<body> 

<a href=”#” onClick=”parent.frames[0].doAlert();”>Call the top frame</a> 

</body> 

8. Zapisz plik w lokalizacji określonej w zestawie ramek na dole ramki. 

9. Otwórz zestaw ramek w przeglądarce. Widzisz dwie ramki z linkami. Kliknij link w górnej ramce, aby 

wyświetlić okno dialogowe 

 


