
Weryfikacja pól formularza za pomocą przycisku INPUT TYPE =”buton” zamiast TYPE = ”submit” 

Jedną z głównych aplikacji JavaScript jest sprawdzanie poprawności danych wprowadzonych w 

formularzach. Jednym z podejść jest sprawdzenie danych wprowadzonych, gdy użytkownik próbuje 

wysłać formularz, ale nie używanie żadnych rzeczywistych przycisków przesyłania. Podejście jest 

proste: 

• W formularzu, który chcesz sprawdzić, użyj zwykłego przycisku zamiast przycisku przesyłania, aby 

kontrolować przesyłanie formularza. 

• W module obsługi zdarzenia onClick przycisku wywołaj funkcję JavaScript, aby przetestować 

formularz po jego przesłaniu. 

• W funkcji sprawdź poprawność danych wprowadzonych przez użytkownika w formularzu. Jeśli dane 

są nieprawidłowe, poinformuj użytkownika; w przeciwnym razie prześlij formularz. 

Poniższe zadanie zawiera przykład tego typu sprawdzania poprawności. Jeśli użytkownik spróbuje 

przesłać formularz bez wpisywania tekstu w polu tekstowym, ostrzeżenie wskaże, że tekst należy 

wprowadzić w polu; w przeciwnym razie formularz zostanie przesłany. 

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

odbiera obiekt formularza (formObj): 

function checkForm(formObj) { 

} 

2. W funkcji utwórz zmienną o nazwie formOK, która ma wartość true: 

var formOK = true; 

3. W funkcji sprawdź, czy wprowadzony tekst jest pustym ciągiem: 

if (formObj.myField.value == „”) { 

} 

4. Jeśli pole jest puste, powiadom użytkownika, że musi wpisać tekst kontynuuj, a następnie ustaw 

fokus myszy w polu i ustaw formOK na false: 

window.alert („Musisz wpisać wartość w polu”); 

formObj.myField.focus (); 

formOK = false; 

5. Sprawdź, czy formOK jest prawdziwe, a jeśli tak, prześlij formularz: 

if (formOK) {formObj.submit (); }; 

6. W treści dokumentu utwórz formularz o nazwie myForm z polem tekstowym o nazwie myField i 

zwykłym przyciskiem, a nie przyciskiem wysyłania: 

<form name=”myForm” action=”target.html”> 

Text Field: <input type=”text” name=”myField”><br> 

<input type=”button” value=”Submit”> 



</form> 

7. W module obsługi zdarzenia onClick przycisku wywołaj funkcję checkForm. Ostatnia strona 

wygląda jak na listingu 97-1 

<head> 

<script language=”JavaScript”> 

function checkForm(formObj) { 

var formOK = true; 

if (formObj.myField.value == “”) { 

window.alert(“You must enter a value in the field”); 

formObj.myField.focus(); 

formOK = false; 

} 

if (formOK) { formObj.submit(); } 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

<form name=”myForm” action=”target.html”> 

Text Field: <input type=”text” name=”myField”><br> 

<input type=”button” value=”Submit” 

onClick=”checkForm(this.form);”> 

</form> 

</body> 

8. Zapisz plik pod nazwą target.html i zamknij go. 

9. Otwórz plik w przeglądarce. 

10. Spróbuj wysłać formularz bez wprowadzania tekstu. Wyświetlany jest alert, a następnie fokus 

powraca do pola. 


