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Lássam a kezeket: közületek hányan szerettetek
volna a weben szörföléskor néhány sort papírra
vetni, úgy menet közben? Nos, ha egy modern
HTML5 böngészőt használsz (Opera, Firefox,
Chromium stb. ), akkor van hely, ahová azokat a
sorokat lejegyezheted – és csak egy fülnyi
távolságra van.

Jose Jesus Perez Aguinaga, a coderwall weboldalon
megjelent írásának köszönhetően megismerhetünk
egy egysoros parancsot, ami a HTML5 böngésződ
egy lapját egyszerű jegyzetfüzetté változtatja. A fülre
kattintva papírra vetheted a sorokat, vagy
gondolatokat, amik a böngészés közben jutottak az
eszedbe.

Íme, az egyszerű parancs:

data: text/html, <html contenteditable>

Egyszerűen másold le és il leszd be a parancsot a
HTML5 webböngésző egy új lapjának címsorába.

Minden szerkesztés nélkül íláthatod, a Beatles Let I t
Be dalánakek első bekezdését miután bemásoltam:

Elég szép, nemde?

Jose posztja arra sarkallta a többieket, hogy ők is
bedobják ötleteiket és fejlesztéseiket. Íme egy
változat, ami csak HTML5 böngészők (Chromium és
Chrome) webkitjével működik:

Ez jegyzetfüzetlapszerű háttér előtt jeleníti meg a
szövegedet. A kód, ami ezt előállítja a következő:

data: text/html; charset=utf-8,
<title>TextEditor</title>

<style>
body {

background: -webkit-linear-
gradient(#f0f0f0, #fff) ;

padding: 3%
height: 94%;

}

. paper {
font: normal 12px/1. 5 "Lucida

Grande", arial, sans-serif;
width: 50%;
height: 80%;
margin: 0 auto;
padding: 6px 5px 4px 42px;
position: relative;
color: #444;
line-height: 20px;
border: 1px solid #d2d2d2;
background: #fff

background: -webkit-gradient(linear,
0 0, 0 100%, from(#d9eaf3) , color-stop(4%,
#fff) ) 0 4px;

background: -webkit-linear-
gradient(top, #d9eaf3 0%, #fff 8%) 0 4px;

background: -moz-linear-
gradient(top, #d9eaf3 0%, #fff 8%) 0 4px;

background: -ms-linear-gradient(top,
#d9eaf3 0%, #fff 8%) 0 4px;

background: -o-linear-gradient(top,
#d9eaf3 0%, #fff 8%) 0 4px;

background: linear-gradient(top,
#d9eaf3 0%, #fff 8%) 0 4px;

-webkit-background-size: 100% 20px;
-moz-background-size: 100% 20px;
-ms-background-size: 100% 20px;
-o-background-size: 100% 20px;
background-size: 100% 20px;
-webkit-border-radius: 3px;
-moz-border-radius: 3px;
border-radius: 3px;
-webkit-box-shadow: 0 1px 2px

rgba(0, 0, 0, 0. 07) ;
-moz-box-shadow: 0 1px 2px

rgba(0, 0, 0, 0. 07) ;
box-shadow: 0 1px 2px

rgba(0, 0, 0, 0. 07) ;
}

. paper: : before {
content: ' ' ;
position: absolute;
width: 4px;
top: 0;
left: 30px;
bottom: 0;
border: 1px solid;
border-color: transparent #efe4e4;

}

textarea {
display: block;
width: 94%;
margin: 0 auto;
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padding: 3. 8% 3%;

border: none;

outline: none;
height: 94%;
background: transparent;
line-height: 20px;

} "><h1>Text Editor</h1>
</style>

<body contenteditable spellcheck="false"
class="paper" >

Egyszerűen másold a fenti kódot a kedvenc,
HTML5ös böngésződ egy új lapjának címsorába.
Ahogy az várható volt, Jose hozzászólásához fűzött
megjegyzések a témával kapcsolatos variációk sorát
vetették föl. Egyes változatok csak meghatározott
böngészőkben működnek.

Egy ilyen változat a megjegyzések tömegéből Jason
Cooper „a5”ös jegyzetfüzete.

Cooper a5ös jegyzetfüzetét úgy használhatod, hogy
a böngészővel a http: //a5.gg/re mutatsz. Ennek a
JavaScriptnek a hozzáadott értéke, hogy a
beíráskor automatikusan mentésre kerülnek a
jegyzetek. Csukd be a lapot és nyisd meg újra és a
szöveged megmaradt. Indítsd újra a
számítógépedet, nyisd meg újra a böngészőt, meg a
lapot és a szöveged ott van.

Az eredeti, sima parancs Firefoxban történő
alkalmazásának egyik előnye, hogy könnyen
mentheted a jegyzeteidet HTML fájlként. Chromium
és Chrome esetén nincs más közvetlen lehetőség a
jegyzetek mentésére, mint bemásolni egy másik
szerkesztőbe, vagy kinyomtatni. Firefox esetén
egyszerűen válaszd a Fájl → Oldal mentése. . . (vagy
Ctrl+S a bil lentyűzeten) és adj saját nevet a HTML
fájlodnak. Az „alap” fájlnév az index.html, de biztos
vagyok benne, hogy elő tudsz állni ennél jóval
beszédesebb és hasznosabb névvel is. Emellett,
elég hamar zavarossá és nehezen megtalálhatóvá
válhatnak a jegyzeteid, amikor index.html nevű fájlok
százai között kell keresgélni.
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