
Wykrywanie wybranego przycisku opcji 

Podczas tworzenia formularza HTML tworzony jest szereg obiektów, do których można uzyskać dostęp 

z poziomu JavaScript. Sama forma jest obiektem, a obiekt w JavaScript reprezentuje również każde 

pole formularza. Za pomocą tych obiektów można uzyskać dostęp do wybranego przycisku opcji w 

grupie przycisków opcji. To zadanie pokazuje, jak sprawdzić, który przycisk radiowy wybrał użytkownik. 

Aby uzyskać dostęp do grupy przycisków opcji, użyj tej składni: 

document.formName.groupName 

Odnosi się to do obiektu związanego z grupą przycisków opcji. Ten obiekt jest w rzeczywistości tablicą 

zawierającą wpis dla każdego przycisku w grupie, a każdy z tych wpisów ma kilka właściwości, w tym 

dwie krytyczne dla tego zadania: 

• zaznaczone: Wskazuje, czy przycisk opcji jest aktualnie wybrany 

• wartość: odzwierciedla wartość atrybutu wartości przycisku opcji 

Dlatego właściwość document.formName.formField[0].value zawierałaby wartość pierwszego 

przycisku opcji w grupie przycisków opcji. Poniższe kroki tworzą formularz z grupą przycisków opcji. 

Wartość aktualnie wybranego przycisku opcji jest wyświetlana po kliknięciu podanego łącza. 

1. W nagłówku nowego dokumentu HTML utwórz blok skryptu za pomocą funkcji o nazwie 

whichButton, która nie przyjmuje argumentów: 

<script language=”JavaScript”> 

function whichButton() { 

} 

</script> 

2. W funkcji utwórz zmienną o nazwie buttonValue, która początkowo jest pustym ciągiem: 

var buttonValue = „”; 

3. Pętlę przez tablicę przycisku opcji obiektu document.myForm.myRadio : 

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

} 

4. W pętli sprawdź, czy wybrana jest bieżąca pozycja przycisku opcji: 

if (document.myForm.myRadio [i] .checked) { 

} 

5. Jeśli bieżący przycisk jest zaznaczony, przypisz jego wartość do buttonValue: 

buttonValue = document.myForm.myRadio [i] .value; 

6. Po pętli zwróć wartość parametru buttonValue. Listing 88-1 przedstawia zakończoną funkcję. 

<script language = ”JavaScript”> 

function whichButton() { 



var buttonValue = “”; 

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

if (document.myForm.myRadio[i].checked) { 

buttonValue = document.myForm.myRadio[i].value; 

} 

} 

return buttonValue; 

} 

</script> 

7. W treści dokumentu utwórz formularz o nazwie myForm, który wywoła twoją funkcję. To powinno 

mieć grupę przycisków radiowych o nazwie myRadio i link. Łącze powinno używać procedury obsługi 

zdarzeń onClick, aby wyświetlić wynik wywołania funkcji whatButton w oknie dialogowym alertu. 

Ostateczny formularz powinien wyglądać jak na listingu 88-2. 

<body> 

<form name=”myForm”> 

<input type=”radio” name=”myRadio” 

value=”First Button”> Button 1<br> 

<input type=”radio” name=”myRadio” 

value=”Second Button”> Button 2 

</form> 

<a href=”#” onClick=”window.alert(whichButton());”>Which Radio Button?</a> 

</body> 

8. Zapisz plik i otwórz plik w przeglądarce. Powinieneś zobaczyć formularz i link. 

9. Wybierz przycisk opcji i kliknij link, aby wyświetlić wyświetlaną wartość. 


