
Tworzenie kodu do załadowania, gdy strona ładuje się z onLoad 

Często musisz wykonać kod JavaScript tuż po wczytaniu strony, ale chcesz się upewnić, że kod nie 

zostanie wykonany przed całkowitym załadowaniem strony. Najprostszą formą wykonania kodu w 

czasie ładowania jest umieszczenie go w bloku skryptu, ale nie wewnątrz funkcji, jak pokazano w 

poniższym przeglądzie wysokiego poziomu strony HTML: 

<head> 

<script language = ”JavaScript”> 

Kod do wykonania w czasie ładowania 

</script> 

</head> 

<body> 

Treść dokumentu 

</body> 

Problem polega na tym, że JavaScript może zostać uruchomiony przed zakończeniem ładowania treści 

dokumentu. Może to powodować problemy, jeśli kod odnosi się do elementów strony, które nie 

zostały załadowane podczas wykonywania kodu; w rzeczywistości w tym przypadku kod zgłasza błędy. 

Rozwiązanie problemu polega na użyciu modułu obsługi zdarzeń onLoad. W połączeniu ze znacznikiem 

body procedura obsługi zdarzeń onLoad jest wykonywana po załadowaniu całego ciała dokumentu. 

Jeśli umieścisz kod do wykonania w czasie ładowania w funkcji, poprzedni kod zostanie przekształcony 

w następujący przy użyciu onLoad: 

<head> 

<script language=”JavaScript”> 

function startFunction() { 

Kod do wykonania w czasie ładowania 

} 

</script> 

</head> 

<body onLoad=”startFunction()”> 

Treść dokumentu 

</body> 

W poniższym przykładzie użyto funkcji onLoad do wypełnienia pola tekstowego formularza bieżącą 

datą w chwili załadowania strony do przeglądarki przez klienta: 

1. Uruchom blok skryptu za pomocą znacznika script: 

<script language = ”JavaScript”> 

2. Utwórz funkcję o nazwie start, która nie przyjmuje argumentów: 



function start() { 

3. Utwórz nowy obiekt daty i przypisz go teraz do zmiennej: 

var now = new Date (); 

4. Ustaw wartość pola tekstowego daty w pierwszym formularzu w dokumencie na bieżącą datę: 

document.forms [0] .date.value = now.getFullYear () + „/” + now.getMonth () + „/” + now.getDay (); 

5. Zamknij funkcję za pomocą nawiasu klamrowego: 

} 

6. W znaczniku body swojego dokumentu HTML dodaj atrybut onLoad o wartości start (): 

<body onLoad = ”start ()”> 

7. Utwórz formularz z polem tekstowym o nazwie data bez początkowej wartości domyślnej: 

<form method = ”post” action = ”http: //my.url”> 

<input type = ”text” name = ”date”> 

</form> 

8. Załaduj stronę do przeglądarki; pole formularza powinno zawierać aktualną datę 

 


