
Zmiana koloru tła za pomocą zakładki 

To zadanie pokazuje, jak utworzyć bookmarklet, który umożliwia użytkownikom zastąpienie 

dowolnego koloru tła lub obrazu na stronie wybranym kolorem tła. Jest to szczególnie przydatne 

podczas przeglądania stron, na których autor dokonał złego wyboru projektu i sprawił, że tekst strony 

jest szczególnie trudny do odczytania. Technika zastosowana w tym bookmarkletu opiera się na kilku 

zasadach: 

• Właściwość document.body.background wskazuje obraz użyty jako tło. Po ustawieniu pustego ciągu 

wszelkie istniejące obrazy tła są usuwane ze strony. 

• Właściwość document.bgColor wskazuje kolor tła strony. 

Poniższe kroki opisują tworzenie bookmarkletu w celu zmiany koloru tła strony: 

1. Otwórz edytor tekstu, którego zwykle używasz do pisania JavaScript. 

2. Sprawdź, czy dokument nie używa ramek, testując długość tablicy ramek; jeśli długość jest mniejsza 

niż 1, wówczas nie ma ramek: 

if (frames.length <1) { 

3. Jeśli strona nie ma ramek, usuń obrazy tła, ustawiając document.body.background na pusty ciąg: 

document.body.background = „”; 

4. Użyj metody window.prompt, aby poprosić użytkownika o wprowadzenie koloru tła i zapisanie 

wyniku zwróconego w document.bgColor: 

document.bgColor = window.prompt („Wprowadź kolor tła:”); 

5. Umieść ostatni wiersz w instrukcji void; w przeciwnym razie przeglądarki Netscape będą próbowały 

wyświetlić wartość wprowadzoną przez użytkownika w oknie dialogowym po zastosowaniu jej na 

stronie, co spowoduje zniknięcie danej strony: 

void (document.bgColor = window.prompt („Wprowadź kolor tła:”)); 

6. Zamknij blok if, aby skrypt wyglądał następująco: 

if (frames.length <1) { 

document.body.background = „”; 

document.bgColor = window.prompt („Wprowadź kolor tła:”); 

} 

7. Usuń separacje wierszy i puste spacje ze skryptu i dodaj protokół javascript: na początku skryptu, 

aby wynik był jednowierszowym adresem URL z usuniętymi wszelkimi obcymi spacjami: 

javascript: if (frames.length <1) {document.body.background = ’’; void (document.bgColor = 

window.prompt („Wprowadź kolor tła:”));} 

8. Utwórz zakładkę lub ulubioną, używając tego kodu jako adresu URL. Aby przetestować bookmarklet, 

otwórz stronę internetową w przeglądarce. Na przykład możesz otworzyć stronę główną Juxta 

Publishing pod adresem www.juxta.com. Wybierz nową utworzoną zakładkę lub ulubioną i wprowadź 

kolor tła w oknie dialogowym. Strona powinna zostać zaktualizowana, aby użyć nowego koloru tła 


