
Sprawdzanie linków e-mail za pomocą zakładek 

W tym zadaniu opisano, jak przeszukiwać stronę w poszukiwaniu łączy e-mail, a następnie wyświetlać 

te adresy w oknie dialogowym - wszystkie z bookmarkletem. Zasada tego jest prosta. Tablica 

document.links zapewnia dostęp do wszystkich łączy w dokumencie. Łącza e-mail pojawią się na tej 

liście i przyjmą formę mailto: adres e-mail. Na tej podstawie wszelkie sprawdzanie łączy do wiadomości 

e-mail obejmuje przechodzenie przez tablicę document.links, sprawdzanie protokołu łącza, a 

następnie, w razie potrzeby, wysyłanie adresu łącza, jeśli protokołem łącza jest mailto :. 

To zadanie wykorzystuje tę logikę do zbudowania bookmarkletu, który zbiera wszystkie takie adresy 

na liście, a następnie wyświetla listę w oknie dialogowym. 

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

2. Utwórz pustą zmienną łańcuchową o nazwie emailList, która będzie przechowywać listę wszystkich 

adresów znalezionych na końcu skryptu: 

emailList = “”; 

3. Uruchom pętlę for. Pętla od 0 do długości tablicy document.links: 

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

4. Użyj instrukcji if, aby sprawdzić, czy bieżący wpis w tablicy document.links używa protokołu mailto: 

if (document.links[i].protocol == “mailto:”) { 

5. Jeśli link jest adresem e-mail, wyodrębnij link z linku i zapisz go w zmiennej tymczasowej o nazwie 

thisEmail: 

thisEmail = document.links [i] .toString (); 

6. Usuń część ciągu mailto: za pomocą metody substring, aby usunąć pierwsze 7 znaków łącza i zapisz 

wynik z powrotem w tym e-mailu: 

thisEmail = thisEmail.substring (7, thisEmail.length); 

7. Dołącz adres e-mail na końcu ciągu emailList i dodaj znak nowej linii po adresie e-mail: 

emailList + = thisEmail + „\ n”; 

8. Zamknij bloki if i for, a następnie użyj metody window.alert, aby wyświetlić wartość ciągu emailList, 

aby skrypt wyglądał następująco: 

emailList = „”; 

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

if (document.links[i].protocol == “mailto:”) { 

thisEmail = document.links[i].toString(); 

thisEmail = thisEmail.substring(7,thisEmail.length); 

emailList += thisEmail + “\n”; 

} 

} 



window.alert(emailList); 

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

aby wynik był jednowierszowym adresem URL z usuniętymi wszystkimi dodatkowymi spacjami: 

javascript: emailList = ””; for (i = 0; i <document.links.length; i ++) {if (document.links [i] .protocol == 

”mailto:”) {thisEmail = document.links [i] .toString (); thisEmail = thisEmail.substring (7, 

thisEmail.length); emailList + = thisEmail + ”\ n”;}} window.alert (emailList); 

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

bookmarklet, otwórz stronę internetową w przeglądarce. Na przykład otwórz Yahoo! strona główna. 

Wybierz nową utworzoną zakładkę lub ulubioną. Powinno zostać wyświetlone okno dialogowe 

zawierające adresy e-mail ze strony 

 


