
Wyszukiwanie w Yahoo! z Bookmarklet w Internet Explorerze 

Częstym zadaniem wykonywanym przez użytkowników jest wyszukiwanie w popularnej wyszukiwarce, 

takiej jak Yahoo! dla słowa lub frazy, które znajdują na stronie internetowej. Zwykle podejście polega 

na wybraniu słowa lub frazy, skopiowaniu go, otwarciu Yahoo !, a następnie wklejeniu słowa lub frazy 

w polu wyszukiwania. Za pomocą JavaScript w Internet Explorerze możesz zbudować bookmarklet, aby 

użytkownik mógł po prostu wybrać słowo lub frazę, a następnie bookmarklet, aby automatycznie 

uruchomić odpowiednie wyszukiwanie w Yahoo!. 

Ta bookmarklet opiera się na następujących elementach: 

• Internet Explorer udostępnia obiekt document.selection odzwierciedlający tekst aktualnie wybrany 

na stronie internetowej. 

• Metoda createRange obiektu document.selection zwraca wskaźnik do wybranego zakresu, który ma 

właściwość text zawierającą zaznaczony tekst. 

• Yahoo! oczekuje zapytania wyszukiwania w adresie URL w postaci : 

http://search.yahoo.com/bin/search?p=search zapytanie tutaj. 

Poniższe kroki pokazują, jak utworzyć ten bookmarklet: 

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

2. Zapisz aktualnie zaznaczony tekst w zmiennej searchQuery: 

searchQuery = document.selection.createRange (). text; 

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

adresie URL i zapisać wynik z powrotem w searchQuery: 

searchQuery = escape (searchQuery); 

4. Ustaw location.href na Yahoo! szukany adres URL i dołącz wartość searchQuery na końcu adresu 

URL; końcowy skrypt będzie wyglądał następująco: 

searchQuery = document.selection.createRange (). text; 

searchQuery = escape (searchQuery); 

location.href = „http://search.yahoo.com/bin/search?p=” + wyszukiwarka; 

5. 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: searchQuery = document.selection.createRange () .text; searchQuery = escape 

(searchQuery); location.href = ’http: //search.yahoo.com/bin/search? p =’ + searchQuery; 

6. Utwórz ulubiony, używając tego kodu jako adresu URL. Aby przetestować bookmarklet, otwórz 

stronę internetową w przeglądarce i zaznacz tekst. Wybierz nowego ulubionego, który utworzyłeś, a 

twoja przeglądarka zostanie przekierowana do Yahoo !, gdzie wyświetlane są wyniki wyszukiwania. 


