
Ukrywanie banerów za pomocą zakładek 

To zadanie jest odmianą 236. Tutaj zamiast ukrywać wszystkie obrazy, ukryte zostaną tylko obrazy, 

które mogą być reklamami banerowymi. To dobre narzędzie, jeśli chcesz uniknąć obrazów banerów. 

Zasada tego zadania polega na tym, że banery reklamowe mają zwykle ten sam rozmiar: 468 na 60 

pikseli. Jest tak, ponieważ jest to rozmiar podyktowany przez większość dużych sieci reklamowych i 

stron internetowych, które sprzedają banery reklamowe. Oznacza to, że skrypt opracowany w 236 

musi zostać rozszerzony, aby sprawdzić wysokość i szerokość obrazu przed kontynuowaniem 

ukrywania. Jest to łatwe, ponieważ każdy obiekt Image w tablicy document.images ma właściwości 

wysokości i szerokości, które można sprawdzić, aby określić rozmiar obrazu. Poniższe kroki pokazują, 

jak utworzyć bookmarklet, aby ukryć reklamy banerowe: 

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 sprawdź rozmiar każdego obrazu, aby sprawdzić, czy jest to 468 na 60 pikseli, używając 

instrukcji if: 

if (document.images [i] .width == 468 && document.images [i] .height == 60) { 

4. Jeśli obraz ma rozmiar 468 na 60 pikseli, przypisz „ukryty” do właściwości widoczności obiektu stylu 

dla danego obrazu: 

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

5. 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”); 

6. Zamknij instrukcję if i pętlę, aby końcowy skrypt wyglądał następująco: 

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

if (document.images [i] .width == 468 && document.images [i] .height == 60) { 

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

} 

} 

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: for (i = 0; i <document.images.length; i ++) {if (document.images [i] .width == 468 && 

document.images [i] .height == 60) {void (document.images [ i] .style.visibility = 'ukryty' 

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

otwórz stronę internetową zawierającą reklamy banerowe  twojej przeglądarce. Wybierz nową 

zakładkę lub ulubioną, którą utworzyłeś, a banery znikną 


