
Określanie bieżącej pozycji przewijania 

Za pomocą JavaScript możesz określić, jak daleko w dół strony przewinął użytkownik. Okno jest dość 

wąskie, więc użytkownik musi przewinąć okno w dół, aby zobaczyć ten sam tekst, co w szerokim oknie, 

w którym przewijanie byłoby zminimalizowane. Aby określić pionowe położenie paska przewijania, 

musisz użyć różnych technik w Internet Explorerze i Netscape. W przeglądarce Internet Explorer 

właściwość scrollTop obiektu body wskazuje na bieżącą pozycję przewijania: 

document.body.scrollTop 

W Netscape właściwość pageYOffset obiektu okna zapewnia te same informacje: 

window.pageYOffset 

Poniższe kroki ilustrują sposób korzystania z tej możliwości, aby utworzyć dwu-ramkową stronę HTML, 

w której dolna ramka zawiera dokument, który użytkownik może przewijać, a górna ramka zawiera 

przycisk, który użytkownik może kliknąć, aby wyświetlić bieżącą pozycję przewijania w oknie 

dialogowym : 

1. Utwórz nowy dokument, w którym będzie przechowywana zawartość dolnej ramki. 2. W nagłówku 

dokumentu utwórz blok skryptu. W bloku skryptu utwórz funkcję o nazwie scrollCheck, która nie 

przyjmuje żadnych argumentów: 

funkcja scrollCheck () { 

} 

3. W funkcji użyj instrukcji if, aby sprawdzić, czy użytkownik korzysta z Internet Explorera; osiąga się to 

poprzez sprawdzenie, czy document.all istnieje (nie będzie istniał w Netscape). Na tej podstawie użyj 

metody alertu, aby wyświetlić bieżącą pionową pozycję przewijania: 

function scrollCheck() { 

if (document.all) { 

alert(document.body.scrollTop); 

} else { 

alert(window.pageYOffset); 

} 

} 

4. W treści dokumentu umieść dużo tekstu, aby dokument mógł rozciągać się poza dolną część 

przeciętnego okna przeglądarki. 

5. Zapisz plik jako scrollFrame.html i zamknij go. Utwórz kolejny nowy plik do przechowywania górnej 

ramki. 

6. Utwórz przycisk w treści dokumentu, używając znacznika wejściowego, i wyświetl tekst „Przewiń 

pozycję”. 

<input type = ”button” value = ”Scroll Position”> 

7. Dodaj przycisk obsługi zdarzenia onClick i użyj go do wywołania funkcji scrollCheck w drugiej ramce: 



<input type = ”button” value = ”Scroll Position” onClick = ”parent.frames [1] .scrollCheck ();”> 

8. Zapisz plik jako scrollButton.html i zamknij go. Utwórz kolejny nowy plik do przechowywania zestawu 

ramek. 

9. Utwórz zestaw ramek z scrollButton.html w górnej ramce i scrollFrame.html w dolnym zestawie 

ramek: 

<frameset rows=”50,*”> 

<frame src=”scrollButton.html”> 

<frame src=”scrollFrame.html” id=”mainFrame”> 

</frameset> 

10. Zapisz plik i otwórz go w przeglądarce. Dwie ramki są wyświetlane. Przewiń dolną ramkę do żądanej 

lokalizacji, a następnie kliknij przycisk Przewiń pozycję w górnej ramce. Bieżąca pozycja przewijania 

dolnej ramki jest wyświetlana w oknie dialogowym 


