
Sprawdzanie poprawności adresów e-mail 

Podczas sprawdzania poprawności informacji w formularzu możesz sprawdzić, czy tekst w polu 

tekstowym jest zgodny z formatem prawidłowego adresu e-mail. To zadanie ilustruje, jak to zrobić. 

Zastosowana metoda sprawdzania poprawności adresu e-mail ma następującą logikę: 

• Sprawdź, czy adres e-mail jest pusty; jeśli tak, to pole jest nieprawidłowe. 

• Sprawdź, czy nie występują niedozwolone znaki, a jeśli występują, pole jest nieprawidłowe. 

• Sprawdź, czy brakuje symbolu @; jeśli tak, to pole jest nieprawidłowe. 

• Sprawdź występowanie kropki; jeśli nie ma, pole jest nieprawidłowe. 

• W przeciwnym razie pole jest prawidłowe. 

Poniższe kroki tworzą formularz z pojedynczym polem do wprowadzenia adresu e-mail. Gdy 

użytkownik prześle formularz, pole jest sprawdzane przed przesłaniem. Jeśli sprawdzanie poprawności 

się nie powiedzie, użytkownik zostanie o tym poinformowany, a przesłanie anulowane. 

1. W nagłówku nowego dokumentu HTML utwórz blok skryptu zawierający funkcję checkEmail, która 

otrzyma ciąg tekstowy. 

2. W funkcji sprawdź, czy adres e-mail nie ma długości i jeśli tak robi, informuje użytkownika i zwraca 

false z funkcji. 

3. Następnie sprawdź, czy istnieją następujące niedozwolone znaki: /,:, ,, lub;. Jeśli dowolny z tych 

znaków istnieje, poinformuj użytkownika i zwróć false. 

4. Następnie sprawdź, czy istnieje symbol @. Jeśli nie, poinformuj użytkownika i zwróć false. 

5. Teraz sprawdź, czy kropka istnieje. Jeśli nie, poinformuj użytkownika i zwróć false: 

6. Na koniec zwróć true z funkcji, jeśli adres e-mail przeszedł wszystkie testy, aby cała funkcja wyglądała 

jak Listing 98-1. 

function checkEmail(email) { 

if (email.length == 0) { 

window.alert(“You must provide an e-mail address.”); 

return false; 

} 

if (email.indexOf(“/”) > -1) { 

window.alert(“E-mail address has invalid character: /”); 

return false; 

} 

if (email.indexOf(“:”) > -1) { 

window.alert(“E-mail address has invalid character: :”); 

return false; 



} 

if (email.indexOf(“,”) > -1) { 

window.alert(“E-mail address has invalid character: ,”); 

return false; 

} 

if (email.indexOf(“;”) > -1) { 

window.alert(“E-mail address has invalid character: ;”); 

return false; 

} 

if (email.indexOf(“@”) < 0) { 

window.alert(“E-mail address is missing @”); 

return false; 

} 

if (email.indexOf(“\.”) < 0) { 

window.alert(“E-mail address is missing .”); 

return false; 

} 

return true; 

} 

7. Utwórz kolejną funkcję o nazwie checkForm, która przyjmuje obiekt formularza jako argument. 

Funkcja powinna wywołać checkEmail i przekazać mu wartość pola zawierającego adres e-mail, a 

następnie zwrócić wynik zwrócony przez funkcję checkEmail: 

function checkForm(formObj) { 

return checkEmail(formObj.myField.value); } 

8. W treści dokumentu utwórz formularz zawierający pole do wpisania adresu e-mail i użyj programu 

obsługi zdarzeń onSubmit do wywołania funkcji checkForm: 

<body> 

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

onSubmit = ”return checkForm (this);”> 

E-mail: <input type = ”text” name = ”myField”> <br> 

<input type = ”Submit”> 

</form> 



</body> 

9. Zapisz plik pod nazwą target.html i otwórz go w przeglądarce. 

10. Spróbuj przesłać formularz bez prawidłowego adresu e-mail, a powinieneś zobaczyć odpowiedni 

komunikat o błędzie. 


