
Dostosowywanie wyników za pomocą zmiennych URL 

Podczas budowania adresu URL strony możesz dodać serię par nazwa-wartość na końcu adresu URL w 

następującej formie: 

http: //my.url/somepage.html? nazwa1 = wartość1& nazwa2 = wartość2& ... 

Zasadniczo parametry te są jak zmienne: nazwane kontenery dla wartości. W JavaScript obiekt 

dokumentu udostępnia właściwość URL, która zawiera cały adres URL dokumentu, a korzystając z 

pewnych manipulacji na tej właściwości, możesz wyodrębnić niektóre lub wszystkie parametry adresu 

URL zawarte w adresie URL. Poniższy kod wyświetla wszystkie parametry adresu URL bieżącego 

dokumentu: 

1. W bloku skryptu w treści dokumentu oddziel bieżący URL dokumentu przy znaku zapytania i zapisz 

dwie części w tablicy urlParts: 

var urlParts = document.URL.split („?”); 

2. Podziel część adresu URL po prawej stronie znaku zapytania na jedną lub więcej części znaku 

handlowego „ampersand”. To umieszcza każdą parę nazwa-wartość we wpisie tablicy w parametrze 

arrayParts. 

var parametrParts = urlParts [1] .split („&”); 

3. Wyślij kod HTML, aby skonfigurować tabelę i wyświetl nagłówki kolumn dla tabeli, używając metody 

document.write: 

document.write („<obramowanie tabeli = 1 cellpadding = 3 odstęp komórek = 0> ”); 

document.write („<tr>”); 

document.write („<td> <strong> Nazwa </strong> </td> <td>  

<strong>Value</strong> </td> ”); 

4. Uruchom pętlę for, która przechodzi przez każdy element w tablicy parameterParts. Oznacza to, że 

pętla powinna zaczynać się od 0 i liczyć do jednego mniej niż długość tablicy; dzieje się tak, ponieważ 

w tablicy 10 elementów pierwszym indeksem jest 0, a ostatnim indeksem 9. 

for (i = 0; i <parametrParts.length; i ++) { 

5. Wyjście HTML, aby rozpocząć wiersz tabeli dla każdej pary nazwa-wartość: 

document.write („<tr>”); 

6. Oddziel parę nazwa-wartość przy znaku równości i zapisz wyniki w tablicy pairParts. Pierwszy wpis 

(o indeksie 0) zawiera nazwa pary, a drugi wpis (o indeksie 1) zawiera wartość wpisu: 

var pairParts = parametrParts [i] .split („=”); 

7. Wyświetl nazwę i wartość w komórkach tabeli. Upewnij się, że wartość pary nie jest zakodowana za 

pomocą funkcji unescape: 

document.write („<td>” + pairParts [0] + „</td>”); 

document.write („<td>” + unescape (pairParts [1]) + „</td>”); 

8. Wyjście HTML, aby zamknąć wiersz tabeli i zamknąć pętlę zamykającym nawias klamrowy: 



document.write („</tr>”); 

} 

9. Wyjdź z HTML, aby uzupełnić tabelę, a następnie zamknij skrypt z zamykającym znacznikiem skryptu. 

Końcowy kod źródłowy powinien wyglądać jak na Listingu 52-1  

<script language=”JavaScript”> 

var urlParts = document.URL.split(“?”); 

var parameterParts = urlParts[1].split(“&”); 

document.write(“<table border=1 cellpadding=3 Æ 

cellspacing=0>”); 

document.write(“<tr>”); 

document.write(“<td><strong>Name</strong></td><td>Æ 

<strong>Value</strong></td>”); 

for (i = 0; i < parameterParts.length; i ++) { 

document.write(“<tr>”); 

var pairParts = parameterParts[i].split(“=”); 

document.write(“<td>” + pairParts[0] + “</td>”); 

document.write(“<td>” + unescape(pairParts[1]) + Æ 

“</td>”); 

document.write(“</tr>”); 

} 

document.write(“</table>”); 

</script> 

i jeśli przeglądany w przeglądarce, adres URL ma parametry, zostaną wyświetlone w tabeli  


