
Aktualizacja lub zmiana wyboru przycisku opcji 

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

z poziomu JavaScript. Sam formularz jest obiektem, a następnie obiekt w JavaScript reprezentuje każde 

pole formularza. Za pomocą tych obiektów można dynamicznie wybierać przycisk opcji w grupie 

przycisków opcji. To zadanie pokazuje, jak wybrać przycisk opcji na podstawie innej akcji, która ma 

miejsce. Aby uzyskać dostęp do grupy przycisków opcji, użyj następującej 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 parą przycisków 

radiowych, a następnie udostępniają dwa łącza, które użytkownik może kliknąć, aby wybrać przyciski 

radiowe bez faktycznego klikania bezpośrednio na przyciski radiowe. Wybieranie przycisków opcji 

odbywa się za pomocą JavaScript. 

1. W nagłówku nowego dokumentu HTML utwórz blok skryptu z funkcją o nazwie selectButton, która 

pobiera pojedynczy argument zawierający indeks określonego przycisku opcji w grupie. 

2. W funkcji ustaw sprawdzoną właściwość przycisku opcji na true: 

<script language=”JavaScript”> 

function selectButton(button) { 

document.myForm.myRadio[button].checked = true; 

} 

</script> 

3. W treści dokumentu utwórz formularz o nazwie myForm z grupą przycisków opcji o nazwie myRadio: 

<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> 

4. Po formularzu utwórz łącze, które używa procedury obsługi zdarzeń onClick do wywołania funkcji 

selectButton w celu wybrania pierwszego przycisku opcji: 

<a href= obj## onClick=____selectButton(0);;> Wybierz pierwszy przycisk radiowy </a> <br> 



5. Utwórz kolejny link do wyboru drugiego przycisku opcji, aby ostatnia strona wygląda jak na listingu 
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<head> 

<script language=”JavaScript”> 

function selectButton(button) { 

document.myForm.myRadio(button).checked = true; 

} 

</script> 

</head> 

<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=”selectButton(0);”>Select First Radio Button</a><br> 

<a href=”#” onClick=”selectButton(1);”>Select Second Radio Button</a> 

</body> 

6. Zapisz plik i otwórz plik w przeglądarce 


