
Wykrywanie typu przeglądarki 

Za pomocą JavaScript możesz określić typ przeglądarki, z której korzysta użytkownik. Jest to przydatne, 

jeśli chcesz zaimplementować funkcje w swoich aplikacjach, które wymagają innego kodu w różnych 

przeglądarkach. Wykrywając przeglądarkę, z której korzysta użytkownik, możesz uwzględnić to w 

kodzie, który faktycznie jest uruchamiany przez użytkownika. Kluczem do określenia przeglądarki, z 

której korzysta użytkownik, jest obiekt nawigatora. Obiekt nawigatora udostępnia kilka właściwości, za 

pomocą których można określić typ używanej przeglądarki: 

• navigator.appName: Ta właściwość zwraca ciąg wskazujący używaną przeglądarkę. Na przykład tym 

ciągiem może być „Microsoft Internet Explorer” lub „Netscape”. 

• navigator.appCodeName: Ta właściwość zwraca nazwę przeglądarki, za którą twierdzi. Na przykład 

w przeglądarce Internet Explorer 6 będzie to rzeczywiście „Mozilla”, podobnie jak w Netscape 7. 

• navigator.userAgent: Ta właściwość zwraca cały ciąg agenta użytkownika. Ciąg agenta użytkownika 

to ciąg wysyłany przez przeglądarkę na serwer, który identyfikuje się z serwerem. Nazwa aplikacji i 

nazwa kodowa pochodzą z ciągu agenta użytkownika. 

Oto przykłady ciągów agenta użytkownika: 

• Internet Explorer 6: Mozilla / 4.0 (kompatybilny; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.0.3705) 

• Netscape 7: Mozilla / 5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv: 1.0.2) Gecko / 20030208 Netscape 

/ 7.02 

Poniższe zadanie pokazuje, jak wyświetlić nazwę aplikacji, nazwę kodową i klienta użytkownika 

przeglądarki: 

1. Utwórz nowy dokument w preferowanym edytorze. 

2. W treści dokumentu utwórz blok skryptu z tagami script: 

<body> 

<script language = ”JavaScript”> 

</script> 

</body> 

3. Użyj metody document.write, aby wyświetlić nazwę aplikacji: 

document.write („Typ przeglądarki:„ + navigator.appName + „<br>”); 

4. Użyj metody document.write, aby wyświetlić nazwę kodową: 

document.write („Nazwa kodowa:„ + navigator.appCodeName + „<br>”); 

5. Użyj metody document.write, aby wyświetlić ciąg agenta użytkownika. 

Ostatnia strona powinna wyglądać jak Listing 245-1 

<body> 

<script language=”JavaScript”> 

document.write(“Browser Type: “ + navigator.appName + “<br>”); 



document.write(“Code Name: “ + navigator.appCodeName + “<br>”); 

document.write(“User Agent: “ + navigator.userAgent + “<br>”); 

</script> 

</body> 

6. Zapisz plik i zamknij go. 

7. Otwórz plik w przeglądarce 


