
Tworzenie zmiennych wykrywania przeglądarki 

W 247 zobaczyłeś, jak można użyć testowania obiektowego do zbudowania warunków w celu 

ustalenia, która przeglądarka jest używana. W praktyce jednak zazwyczaj nie chcesz używać tych 

złożonych warunków w wielu miejscach w kodzie, aby określić, jakiej przeglądarki używa się do 

przeglądania twoich stron. Zamiast tego powszechną praktyką jest tworzenie listy zmiennych na 

początku skryptu. Każda z tych zmiennych reprezentowałaby określoną przeglądarkę i wersję i 

przyjmowałaby wartość true lub false. Na przykład zmienna ie4 może mieć wartość true lub false, aby 

wskazać, czy użytkownik korzysta z programu Internet Explorer 4. Następnie można przetestować, czy 

użytkownik używa tej przeglądarki w kodzie, wykonując następujące czynności: 

if (ie4) { 

Kod wykonywany, jeśli użytkownik korzysta z przeglądarki Internet Explorer 4 

} 

Możesz utworzyć te zmienne, przypisując do nich wyrażenia boolowskie; warunki te zostały określone 

w 247: 

• NS4 / IE4 +: (document.all || document.layers) 

• NS4 +: (! Document.all) 

• IE4 +: (document.all) 

• Tylko NS4: (document.layers &&! Document.getElementById) 

• Tylko IE 4: (document.all &&! Document.getElementById) 

• NS6 + / IE5 +: (document.getElementById) 

• NS6 +: (document.getElementById &&! Document.all) 

• IE5 +: (document.all && document.getElementById) 

• IE5.5 +: (document.all && document.fireEvent) 

• Tylko IE6: (document.all && document.createComment) 

• Tylko IE5: (document.all && document.getElementById &&! Document.fireEvent) 

• Tylko IE5.5: (document.all && document.fireEvent &&! Document.createComment) 

Poniższe zadanie pokazuje, jak zbudować kod JavaScript, aby utworzyć te rodzaje zmiennych dla każdej 

z głównych wersji Internet Explorera i Netscape: 

1. W nagłówku dowolnego dokumentu, w którym należy przeprowadzić wykrywanie przeglądarki, 

utwórz blok skryptu. 

2. W skrypcie utwórz zmienną o nazwie ie4, aby reprezentować program Internet Explorer 4, i przypisz 

wynik warunku testowego programu Internet Explorer 4 do zmiennej: 

var ie4 = (document.all &&! document.getElementById); 

3. W skrypcie utwórz zmienną o nazwie ie5, która będzie reprezentować program Internet Explorer 5, 

i przypisz wynik warunku testu Internet Explorer 5 do zmiennej: 



var ie5 = (document.all && document.getElementById &&! document.fireEvent); 

4. W skrypcie utwórz zmienną o nazwie ie55, która będzie reprezentować program Internet Explorer 

5.5, i przypisz wynik testu Internet Explorer 5.5  do zmiennej: 

var ie55 = (document.all && document.fireEvent &&! document.createComment); 

5. W skrypcie utwórz zmienną o nazwie ie6, która reprezentuje program Internet Explorer 6, i przypisz 

wynik warunku testowego programu Internet Explorer 6 do zmiennej: 

var ie6 = (document.all && document.createComment); 

6. W skrypcie utwórz zmienną o nazwie ns4, która będzie reprezentować Netscape 4, i przypisz wynik 

warunku testu Netscape 4 do zmiennej: 

var ns4 = (document.layers &&! document.getElementById); 

7. W skrypcie utwórz zmienną o nazwie ns6, która będzie reprezentować Netscape 6 i wyżej, i przypisz 

wynik Netscape 6 i wyżej. Końcowy zestaw przypisań zmiennych powinien wyglądać jak Listing 248-1 

<script language = ”JavaScript”> 

var ie4 = (document.all &&! document.getElementById); 

var ie5 = (document.all && document.getElementById && Æ 

! document.fireEvent); 

var ie55 = (document.all && document.fireEvent && Æ 

! document.createComment); 

var ie6 = (document.all && document.createComment); 

var ns4 = (document.layers &&! document.getElementById); 

var ns6 = document.getElementById &&! document.all); 

</script> 


