
Zmiana rozmiaru pływającego okna 

W 203 widziałeś, jak utworzyć pływające okno. Czasami będziesz chciał manipulować tym pływającym 

oknem po jego wyświetleniu. Jednym ze sposobów manipulowania ruchomym oknem jest zmiana jego 

rozmiaru. W tym zadaniu nauczysz się zmieniać rozmiar okna pływającego za pomocą kodu JavaScript 

wykonanego w głównym, tylnym oknie. Aby to zrobić, musisz polegać na metodzie resizeTo obiektu 

okna. Poniższe zadanie pokazuje, jak automatycznie zmienić rozmiar ruchomego okna na 400 na 300 

pikseli pięć sekund po jego wyświetleniu: 

1. Utwórz nowy dokument w edytorze HTML. Ten dokument będzie służył jako dokument dla głównego 

okna w tle. 

2. W nagłówku dokumentu utwórz nowy blok skryptu z tagami script. 

3. W skrypcie utwórz funkcję o nazwie floatingWindow, która będzie używana do wyświetlania 

ruchomego okna. Użyj słowa kluczowego function, aby utworzyć funkcję. W funkcji użyj metody 

window.open, aby otworzyć nowe okno o preferowanej wysokości; w oknie załaduj plik 

floatingWindow.html. Tutaj okno ma 300 na 175 pikseli, a wynikowy obiekt okna jest przechowywany 

w zmiennej floater: 

function floatingWindow(){ 

floater = window.open(“floatingWindow.html”,””,”height=175, width=300,scrollbars=no”); 

} 

4. W skrypcie utwórz drugą funkcję o nazwie resizeFloatingWindow. Funkcja powinna wywołać 

floater.resizeTo, aby zmienić rozmiar okna pływającego: 

function resizeFloatingWindow() { 

floater.resizeTo(400,300); 

} 

5. W module obsługi zdarzenia onLoad znacznika body wywołaj funkcję floatingWindow, a następnie 

użyj funkcji setTimeout, aby wywołać resizeFloatingWindow pięć sekund po wyświetleniu ruchomego 

okna: 

<body onLoad = ”floatingWindow (); setTimeout (zmiana rozmiaru FloatingWindow () ’, 5000);”> 

Dokument główny trafia tutaj. 

</body> 

6. Zapisz i zamknij plik, a następnie otwórz nowy plik w edytorze, aby zawierał zawartość ruchomego 

okna. 

7. W znaczniku body pliku użyj procedury obsługi zdarzeń onBlur, aby wywołać metodę self.focus, aby 

wymusić powrót okna do przodu, jeśli użytkownik spróbuje usunąć fokus z okna: 

<body onBlur = ”self.focus ()”> 

Pływające okno 

</body> 



8. Zapisz plik jako floatingWindow.html. 

9. Otwórz plik tła i powinieneś zobaczyć pływające okno wyświetlane z przodu. Pięć sekund później 

zmienne okno powinno się zmienić 


