
Wysyłanie pocztą e-mail wybranego tekstu z zakładką w Netscape 

Częstym zadaniem wykonywanym przez użytkowników w Internecie jest wysyłanie komuś wiadomości 

e-mail z częścią strony. Zwykle podejście polega na zaznaczeniu tekstu, skopiowaniu go, wklejeniu do 

wiadomości e-mail i wysłaniu wiadomości e-mail. Za pomocą JavaScript w Netscape możesz zbudować 

bookmarklet, który wysyła wiadomości e-mail do użytkownika wysłanego na stronie, wywołując 

domyślnego klienta poczty e-mail użytkownika i wstępnie wypełniając wiadomość wybranym tekstem. 

Ta bookmarklet opiera się na następujących elementach: 

• Netscape udostępnia metodę document.getSelection, która zwraca zaznaczony tekst. 

• Korzystanie z mailto: link uruchamia wiadomość wychodzącą z domyślnym klientem poczty 

użytkownika. Treść wiadomości można ustawić za pomocą adresu URL formularza mailto:? BODY = 

treść dokumentu. 

Poniższe kroki pokazują, jak utworzyć ten bookmarklet: 

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

2. Zapisz aktualnie zaznaczony tekst w zmiennej selectedText: 

selectedText = document.getSelection (); 

3. Użyj funkcji zmiany znaczenia, aby przekonwertować zaznaczony tekst na format zakodowany w 

adresie URL i zapisać wynik z powrotem w zaznaczonym tekście: 

selectedText = escape (selectedText); 

4. Ustaw location.href na odpowiedni mailto: URL, w tym zaznaczony tekst jako treść wiadomości, aby 

końcowy skrypt wyglądał następująco: 

selectedText = document.getSelection (); 

selectedText = escape (selectedText); 

location.href = ’mailto:? BODY =’ + selectedText; 

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

ciąg adresu URL po przypisaniu go do właściwości location.href, co spowoduje, że pusta strona z 

wyświetlonym adresem URL zastąpi bieżącą stronę: 

selectedText = document.getSelection (); 

selectedText = escape (selectedText); 

void (location.href = ’mailto:? BODY =’ + selectedText); 

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: 

javascript: selectedText = document.getSelection (); selectedText = escape (selectedText); void 

(location.href = ’mailto:? BODY =’ + selectedText); 

7. Utwórz zakładkę, używając tego kodu jako adresu URL. Aby przetestować bookmarklet, otwórz 

stronę internetową w przeglądarce i zaznacz tekst. Wybierz nową utworzoną zakładkę, a Twój klient 

poczty e-mail powinien otworzyć się z treścią wiadomości ustawioną na wybrany tekst 


