
Zmiana wyboru pola wyboru 

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 zmienić status zaznaczenia pola wyboru. To zadanie 

pokazuje, jak kontrolować status wyboru pola wyboru. Aby uzyskać dostęp do pola wyboru, użyj 

następującej składni: 

document.formName.fieldName 

Odwołuje się do obiektu powiązanego z polem wyboru, który ma kilka właściwości, w tym: 

• zaznaczone: Wskazuje, czy pole wyboru jest aktualnie zaznaczone 

• wartość: odzwierciedla wartość atrybutu wartości dla pola wyboru 

Dlatego właściwość document.formName.formField.value zawierałaby wartość pola wyboru. Poniższe 

kroki tworzą formularz z polem wyboru. Pod warunkiem, że użytkownik może kliknąć, aby zaznaczyć 

lub odznaczyć pole wyboru. JavaScript służy do zmiany stanu zaznaczenia pola wyboru. 

1. Utwórz nowy dokument w preferowanym edytorze. 

2. W treści dokumentu utwórz formularz o nazwie myForm: 

<body> 

<form name = ”myForm”> 

</form> 

</body> 

3. W formularzu utwórz pole wyboru o nazwie myCheck: 

<input type = ”checkbox” name = ”myCheck” 

value=”My Check Box”> Check Me 

4. Po formularzu utwórz łącze z atrybutem href ustawionym na #. Użytkownik użyje tego łącza, aby 

zaznaczyć pole wyboru: 

<a href= „#”> Zaznacz pole </a> 

5. Ustaw moduł obsługi zdarzeń onClick łącza, aby przypisał wartość true do sprawdzonej właściwości 

pola wyboru: 

<a href = ”#” onClick = ”document.myForm.myCheck.checked = true; ”> Zaznacz pole </a> 

6. Utwórz podobny drugi link, aby odznaczyć pole wyboru, ale (ustaw na false zamiast na prawda). 

Ostateczna strona będzie wyglądać 

Listing 93-1. 

<body> 

<form name=”myForm”> 

<input type=”checkbox” name=”myCheck” 



value=”My Check Box”> Check Me 

</form> 

<a href=”#” onClick=”document.myForm.myCheck.checked = true;”>Check the box</a><br> 

<a href=”#” onClick=”document.myForm.myCheck.checked = false;”>Uncheck the box</a> 

</body> 

7. Zapisz plik i zamknij go. 

8. Otwórz plik w przeglądarce, a pojawi się formularz i łącza 

9. Kliknij pierwszy link, aby zaznaczyć pole wyboru. Kliknij drugi link, aby odznaczyć pole wyboru. 


