
Tving IE5+ til at overholde CSS-specifikationerne
Lille stort trick til at glemme IE-PITA* med Dean Edwards' IE7 scripts
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Træt af Internet Explorers egenrådige forhold til w3c's css-specifikationer?

Ikke bleg for at ty til java for at blive fri for bøvlet?

Så varm op til det store JUHUUU nu og se her:

Alt det bøvl med Internet Explorer og css - også css2, det er slut! Finale! Fortid!

Ok, træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen, men i dette tilfælde gør de næsten, det er meget,
MEGET tæt på at være sandt. Vigtigst af alt er, at box-modellen fungerer efter bogen! Men du kan f.ex.
også bruge tranparente png'er hvis du giver dem suffixet -trans.png**, du kan bruge pseudo-klasser, du
kan bruge position: fixed;, min- og max-width; og meget mere, og for at det ikke skal være løgn kan du
tage hul på css3 og bruge opacity-egenskaben!

Hvordan det? Jo, hent IE7 og smid mappen med indhold på din server i samme mappe som din(e) css-
fil(er). Indsæt derpå denne kommentar i dit webdokuments head-sektion:

<!--[if lt IE 7]> <script src="IE7/ie7-standard-p.js"
type="text/javascript"></script><![endif]-->

Vupti, nu er din største bekymring hvordan du får armene ned igen! - Eller, hvis du er ægte krakiler, kan
du sætte dig til at ærgre dig over at background-egenskaber stadig ikke breder sig ind under border i IE.
Alle de væsentligste bekymringer er overstået, du kan koncentrere dig om dit layout.

Forklaringen
Dean Edwards har konstrueret en række java-scripts, "IE7", "to make IE behave like a standards-compliant
browser". Det vil sige at IE5, IE5.5 og IE6 tvinges til at behandle dit css rigtigt - i standard såvel som i
quirks mode. Vær's' go' at tage for dig af retterne, Dean Edwards' IE7-URL får du her:
http://dean.edwards.name/IE7/

Demo
Nu er det jo svært vise den slags på eksperten.dk, så jeg har lavet en lille demo, der viser lidt af hvad "IE7"
kan bruges til. Kig ind på http://frkolsen.frac.dk/ie7-demo/
Husk: Hvis du skal se konsekvensen af IKKE at bruge IE7 skal du bruge en IE5, IE5.5 eller IE6 uden java
aktiveret.

*IE-PITA: InternetExplorer-PainInTheAss
** Omdøb den - mere el. mindre - gennemsigtige 'kigigennem.png' til 'kigigennem-trans.png'
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Hvis Dean Edwards var i stand til at levere valid kode, kunne det måske være interessant at tvinge

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://dean.edwards.name/IE7/
http://frkolsen.frac.dk/ie7-demo/


brugeren til at downloade et par hundrede unødige kb data ... men det er ikke tilfældet. For folk, der
faktisk kan kode, er der ikke større problemer med IE's mange fejl - og det er der heller ikke med FF's
ligeså mange
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Nogen der rent faktisk har prøvet det her, og kan fortælle om det rent faktisk virker?
Det lyder som om det kunne være et okay script at have liggende på ens side, om ikke andet så bare for at
sikre sig tildels korrekt rendering i browsere < IE6.
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"Ikke bleg for at ty til java for at blive fri for bøvlet?" <- du har tydeligvis ikke skrevet artikel selv, eller
også har du ikke forstået hvad du skriver om selv. Derudover så er conditional comments et html/css
værktøj, og har intet med java eller javaSCRIPT at gøre.
Og det hjælper ikke på standard overholdsen, at du rendere visse ting med javascript.

Absolut ikke imponerede, og langtfra optimalt på nogen som helst måde.


