
Automatyczne przewijanie strony 

To zadanie rozszerza możliwość odczytu pozycji przewijania strony opisanej w 211 i zapewnia prosty 

mechanizm automatycznego przewijania strony od góry do dołu po załadowaniu. To zadanie opiera się 

na zasadzie, że nie tylko można odczytać pozycję przewijania, ale także napisać. W Internet Explorerze 

pozycja przewijania jest kontrolowana przez dokument. body.scrollTop, podczas gdy w Netscape, jest 

kontrolowane przez okno. pageYOffset. Poniższe kroki pozwalają skonfigurować stronę, która po 

załadowaniu automatycznie przewija się z góry na dół: 

1. Utwórz nowy dokument i umieść blok skryptu w nagłówku dokumentu: 

<script language = ”JavaScript”> 

</script> 

2. W skrypcie utwórz funkcję o nazwie scrollPage, która nie przyjmuje żadnych argumentów. Ta funkcja 

przesuwa pasek przewijania w dół o 1 piksel, a jeśli strona nie jest jeszcze w dolnym harmonogramie, 

wykona kolejne wywołanie, aby przesunąć pasek przewijania w dół: 

function scrollPage() { 

} 

3. Rozpocznij przewijanie, tworząc zmienne origScroll i newScroll, aby zachować wartości później w 

funkcji: 

var origScroll = 0; 

var newScroll = 0; 

4. Sprawdź, czy istnieje document.all, aby ustalić, czy przeglądarka to Internet Explorer: 

if (document.all) { 

5. Jeśli przeglądarką jest Internet Explorer, najpierw zapisz bieżącą pozycję przewijania w origScroll, a 

następnie dodaj 1 do document.body.scrollTop, aby przesunąć pasek przewijania w dół o 1 piksel, a na 

koniec zapisz nową pozycję przewijania w newScroll: 

if (document.all) { 

origScroll = document.body.scrollTop; 

document.body.scrollTop + = 1; 

newScroll = document.body.scrollTop; 

} 

6. Jeśli przeglądarką jest Netscape, wykonaj te same czynności, co w przypadku Internet Explorera, ale 

użyj pozycji window.pageYOffset dla pozycji przewijania: 

if (document.all) { 

origScroll = document.body.scrollTop; 

document.body.scrollTop + = 1; 

newScroll = document.body.scrollTop; 



} else { 

origScroll = window.pageYOffset; 

window.pageYOffset + = 1; 

newScroll = window.pageYOffset; 

} 

7. Sprawdź, czy newScroll jest większy niż origScroll. Jeśli tak, to przewijanie nie dotarło do dołu strony, 

a setTimeout służy do planowania nowego połączenia z funkcją scrollPage: 

if (newScroll> origScroll) { 

setTimeout („scrollPage ()”, 25); 

} 

8. W znaczniku body użyj funkcji obsługi zdarzeń onLoad, aby wywołać funkcję scrollPage po 

załadowaniu strony: 

<body onLoad = ”scrollPage ()”> 

9. Umieść dowolny tekst strony w treści dokumentu i zapisz stronę. 

10. Załaduj stronę do przeglądarki i automatycznie rozpocznie się przewijanie. 


