
Dostęp do zawartości pola tekstowego 

Podczas tworzenia formularza HTML tworzona jest seria obiektów, do których można uzyskać dostęp 

z poziomu JavaScript. Sam formularz jest obiektem, a następnie każde pole w formularzu jest 

reprezentowane przez obiekt w JavaScript. Za pomocą tych obiektów można uzyskać dostęp do 

wartości przechowywanych w polach formularza, takich jak pola wprowadzania tekstu. Możesz 

sprawdzić tekst wyświetlany w polu wprowadzania tekstu - niezależnie od tego, czy jest to część 

formularza, czy tekst wprowadzony przez użytkownika. Aby uzyskać dostęp do pola w JavaScript, 

wykonaj następujące czynności: 

1. Utwórz nowy dokument w preferowanym edytorze. 

2. W treści dokumentu utwórz formularz o nazwie myForm zawierający pole wprowadzania tekstu o 

nazwie myText: 

<body> 

<form name = ”myForm”> 

<input type = ”text” name = ”myText”> 

</form> 

</body> 

3. Utwórz link w swoim formularzu. Ten link służy do wyświetlania wartości elementu wprowadzania 

tekstu w oknie dialogowym. Podaj # jako adres URL linku: 

<body> 

<form name = ”myForm”> 

<input type = ”text” name = ”myText”> 

</form> 

<a href=(##> Sprawdź pole tekstowe </a> 

</body> 

4. Użyj procedury obsługi zdarzeń onClick w elemencie łącza, aby określić kod JavaScript, który ma 

zostać wykonany, gdy użytkownik kliknie łącze. Aby uzyskać dostęp do pola formularza, użyj 

następującej składni: 

document.formName.fieldName 

Odwołuje się do obiektu powiązanego z polem. Obiekt ma kilka właściwości, w tym: 

• name: nazwa pola (zgodnie z atrybutem name) 

•value : tekst wyświetlany w polu 

• form: Odwołanie do obiektu formularza dla formy, w której pole istnieje 

Dlatego właściwość document.formName.formField.value zawierałby ciąg tekstowy wyświetlany w 

polu. W tym przykładzie document.myForm.myText.value reprezentowałby tekst w polu 

wprowadzania tekstu, więc jest on przekazywany jako argument do window.alert. W rezultacie tekst 



w polu wprowadzania tekstu myText jest wyświetlany w oknie dialogowym. Listing 79-1 pokazuje pełną 

listę z dodanym JavaScript. 

<body> 

<form name = ”myForm”> 

<input type = ”text” name = ”myText”> 

</form> 

<a href = ”#” onClick = ”window.alert (document.myForm.myText.value); ”> Sprawdź pole tekstowe 

</a> 

</body> 

5. Zapisz plik i zamknij go. 

6. Otwórz plik w przeglądarce. Wpisz tekst w polu tekstowym i następnie kliknij link, aby zobaczyć tekst 

wyświetlany w oknie dialogowym, jak pokazano na rysunku 

 

 


