
Ukrywanie zdjęć za pomocą zakładek 

To zadanie pokazuje, jak ukryć obrazy na stronie za pomocą bookmarkletu. Może to być przydatne, 

gdy obrazy na stronie zaśmiecają wyświetlacz i musisz je usunąć dla zachowania przejrzystości lub 

podczas testowania własnych stron, aby zobaczyć, gdzie dokładnie pojawiają się obrazy, a gdzie nie. W 

tym przykładzie wykorzystano fakt, że tablica document.image zawiera obiekt dla każdego obrazu na 

bieżącej stronie. Każdy obiekt Image ma właściwość stylu, która wskazuje na obiekt stylu zawierający 

ustawienia stylu tego obrazu. Jedną z właściwości tego obiektu stylu jest właściwość widoczności, która 

po ustawieniu na ukryty powoduje, że dany obiekt jest renderowany jako niewidoczny. W wyniku tego 

za pomocą prostej pętli w tablicy document.images można ukryć wszystkie obrazy w dokumencie, jak 

w następujących krokach: 

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

2. Użyj pętli for, aby zapętlić od 0 do długości tablicy document.images: 

for (i = 0; i <document.images.length; i ++) { 

3. W pętli przypisz „ukryte” do właściwości widoczności obiektu stylu dla danego obrazu: 

document.images [i] .style.visibility = „ukryty”; 

4. Załącz ostatnie polecenie w instrukcji void; w przeciwnym razie przeglądarka spróbuje wyświetlić 

ciąg „ukryty” po przypisaniu go do właściwości widoczności, co spowoduje, że pusta strona z tekstem 

„ukryty” zastąpi bieżącą stronę: 

void (document.images [i] .style.visibility = „ukryty”); 

5. Zamknij pętlę for, aby końcowy skrypt wyglądał następująco: 

for (i = 0; i <document.images.length; i ++) { 

void (document.images [i] .style.visibility = „ukryty”); 

} 

6. 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: 

javacript: for (i = 0; i <document.images.length; i ++ {void (document.images [i] .style.visibility = 

’hidden's 

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

skryptozakładkę, otwórz stronę internetową zawierającą obrazy w przeglądarce. Wybierz nową 

zakładkę lub ulubioną, którą utworzyłeś, a obrazy znikną 


