
Wyróżnianie linków do stron za pomocą zakładek 

Czasami autorzy stron internetowych nie zapewniają, aby linki na stronie były widoczne dla 

użytkownika. To zadanie pokazuje, jak utworzyć bookmarklet, aby podświetlić wszystkie linki na 

stronie, aby były dobrze widoczne dla użytkownika. Ta bookmarklet polega na tym, że wszystkie 

znaczniki są reprezentowane w tablicy document.all w Internet Explorerze. W tablicy document.all 

każdy obiekt reprezentuje znacznik. Każdy obiekt ma właściwość o nazwie tagName, której można użyć 

do testowania znaczników A reprezentujących łącza. Każdy obiekt ma również właściwość stylu 

zawierającą obiekt reprezentujący wszystkie atrybuty stylu łącza. Właściwość backgroundColor tego 

obiektu stylu służy do określenia koloru tła dla łącza. Na przykład poniższy przykład ustawia kolor tła 

pierwszego znacznika w dokumencie na żółty: 

document.all [0] .style.backgroundColor = „żółty”; 

Poniższe kroki pokazują, jak zbudować bookmarklet, aby podświetlić wszystkie linki w cyjanie: 

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

2. Użyj pętli for, aby zapętlić tablicę document.all: 

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

3. Wewnątrz pętli sprawdź, czy podany tag jest tagiem A, używając instrukcji if: 

if (document.all [i] .tagName == „A”) { 

4. Jeśli znacznik jest znacznikiem A, przypisz cyjan jako kolor tła: 

document.all [i] .style.backgroundColor = „cyan”; 

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

ciąg „cyan” po przypisaniu go do właściwości backgroundColor, co spowoduje, że pusta strona z 

tekstem „cyan” zastąpi bieżącą stronę: 

void (document.all [i] .style.backgroundColor = „cyan”); 

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

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

if (document.all [i] .tagName == „A”) { 

void (document.all [i] .style.backgroundColor = „cyan”); 

} 

} 

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.all.length; i ++) {if (document.all [i] .tagName == 'A') {void 

(document.all [i] .style.backgroundColor = ' cyan ');}} 

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

otwórz stronę internetową w przeglądarce. Wybierz nową zakładkę lub ulubioną, którą utworzyłeś, a 

linki zostaną podświetlone 


