
Sprawdzanie poprawności haseł 

W niektórych przypadkach podczas sprawdzania poprawności formularza możesz przetestować hasło 

podane przez użytkownika. Powszechnym podejściem jest poproszenie użytkownika o dwukrotne 

określenie hasła o określonej długości, aby upewnić się, że wpisało je poprawnie. Poniżej utworzono 

formularz z dwoma polami hasła. Sprawdzanie odbywa się, gdy użytkownik prześle, aby sprawdzić, czy 

dwa wprowadzone pola są zgodne i mają co najmniej sześć znaków. Jeśli kontrole nie powiodą się, 

użytkownik zostanie o tym poinformowany, a przesłanie anulowane. 

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

która otrzyma dwa ciągi tekstowe: 

function checkPassword(password,confirm) { 

} 

2. W funkcji sprawdź, czy hasła są zgodne, a jeśli nie, poinformuj użytkownik i zwróć false z funkcji: 

if (password != confirm) { 

window.alert(“Passwords don’t match.”); 

return false; 

} 

3. Następnie sprawdź, czy długość łańcucha jest mniejsza niż sześć znaków; jeśli tak, poinformuj 

użytkownika i zwróć false z funkcji: 

if (password.length < 6) { 

window.alert(“Passwords must be 6 or more characters); 

return false; 

} 

4. Na koniec zwróć true z funkcji, jeśli hasło przeszło testy, aby cała funkcja wyglądała tak: 

function checkPassword(password,confirm) { 

if (password != confirm) { 

window.alert(“Passwords don’t match.”); 

return false; 

} 

if (password.length < 6) { 

window.alert(“Passwords must be 6 or more characters); 

return false; 

} 

} 



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

Funkcja powinna wywołać checkPassword i przekazać mu oba hasła, a następnie zwrócić wynik 

zwrócony przez funkcję checkPassword: 

function checkForm(formObj) { 

return checkPassword(formObj.myPassword.value, 

formObj.myConfirm.value); 

} 

6. Utwórz formularz, który zawiera dwa pola hasła i używa procedury obsługi zdarzeń onSubmit do 

wywołania funkcji checkForm: 

<body> 

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

onSubmit=”return checkForm(this);”> 

Enter Password: <input type=”password” 

name=”myPassword”><br> 

Confirm Password: <input type=”password” 

name=”myConfirm”><br> 

<input type=”submit”> 

</form> 

</body> 

7. Zapisz plik i otwórz go w przeglądarce. 

8. Wprowadź dwa niedopasowane hasła i prześlij formularz. Powinien zostać wyświetlony odpowiedni 

komunikat o błędzie 


