
Radzenie sobie z różnicami w rozmieszczeniu obiektów w nowszych przeglądarkach 

Pracując bezpośrednio z elementami stron z poziomu JavaScript, musisz pamiętać o pewnych 

krytycznych różnicach między przeglądarkami Internet Explorer i Netscape. Przypomnij, że można 

przypisać identyfikatory do dowolnego obiektu w kodzie HTML za pomocą atrybutu id. Na przykład 

następujący kod HTML tworzy zakres tekstu o identyfikatorze myText: 

<span id = ”myText”> Trochę tekstu tutaj </span> 

Jeśli chcesz odwoływać się do tego zakresu tekstu w JavaScript, musisz odwoływać się do niego inaczej 

w obu przeglądarkach. Netscape odnosi się do elementów strony za pomocą ich identyfikatorów 

bezpośrednio pod obiektem dokumentu. Oznacza to, że ten tekst może zawierać następujące 

informacje: 

document.myText 

Dla porównania do elementów strony odwołuje się ich identyfikatory w programie Internet Explorer 

w document.all: 

document.all.myText 

Na szczęście tę różnicę można uwzględnić za pomocą metody document.getElementById: Biorąc pod 

uwagę ciąg identyfikatora elementu strony, metoda ta zwraca odwołanie do obiektu powiązanego z 

metodą i jest obsługiwana w przeglądarce Internet Explorer 5 lub nowszej i Netscape 6 lub nowszej . 

Aby skorzystać z tej metody w celu odniesienia się do zakresu tekstu wcześniej, należy wykonać 

następujące czynności: 

document.getElementById („myText”); 

Poniższe zadanie ilustruje użycie tej metody. Użytkownik otrzymuje link; po kliknięciu linku tekst jest 

zastępowany nowym tekstem: 

1. Utwórz nowy dokument w swoim edytorze. 

2. W treści dokumentu utwórz nowy zakres tekstu: 

<body> 

<span> 

</span> 

</body> 

3. Podaj identyfikator zakresu za pomocą atrybutu id znacznika span: 

<span id = ”mySpan”> 

4. W zakresie tekstu utwórz łącze, które użytkownik może kliknąć, aby zmienić tekst w zakresie: 

<a href= obj.> Zmień ten tekst </a> 

5. Jako adres URL łącza użyj javascript: URL, aby zmienić atrybut tekstowy obiektu powiązanego z 

elementem strony zakresu tekstu. Ostatnia strona jest pokazana na listingu 249-1. 

<body> 

<span id=”mySpan”> 



<a href=”javascript:document.getElementById(‘mySpan’).text = ‘New Text’;”>Change this text</a> 

</span> 

</body> 

6. Zapisz plik i zamknij go. 

7. Otwórz plik w przeglądarce i zobaczysz link. 

8. Kliknij łącze, a łącze zniknie i zostanie zastąpione nowym tekstem 


