
Sprawdzanie poprawności numerów telefonów za pomocą wyrażeń regularnych 

W zadaniu 100 widziałeś przykład sprawdzania poprawności numeru telefonu w JavaScript. Podstawą 

była funkcja checkPhone. Niestety ta funkcja pokazuje długi, skomplikowany i okrągły sposób 

sprawdzania poprawności numeru telefonu. Ma tę zaletę, że używa tylko niewielkiego zestawu 

prostych, typowych poleceń i konstrukcji JavaScript, takich jak instrukcje if i pętle, ale wymaga zbyt 

wielu kroków i dlatego jest podatny na błędy: jeśli pomylisz logikę, walidacja będzie niepoprawna. 

Używając wyrażeń regularnych, możesz znacznie uprościć ilość kodu potrzebną do tego zadania. 

Wyrażenia regularne stanowią potężne rozszerzenie koncepcji symboli wieloznacznych, umożliwiając 

określenie wzorców tekstowych i wyszukiwanie dopasowań dla tych wzorców. Niestety, wyrażenia 

regularne to zaawansowany temat wykraczający poza zakres tego zadania, ale pokażę ci, jak 

przeprowadzić weryfikację numeru telefonu za pomocą wyrażeń regularnych. Użycie wyrażenia 

regularnego jest proste po jego utworzeniu. Użyjesz go w następującym formacie: 

var someString =”string to test”; 

var regularExpression = /pattern to match/modifiers; 

if (regularExpression.test(someString)) { 

Code to execute if there is a match; 

} 

Poniższe kroki tworzą formularz z polem do wprowadzenia numeru telefonu, który jest sprawdzany za 

pomocą wyrażeń regularnych: 

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

zwraca ciąg tekstowy: 

function checkPhone(phone) { 

} 

2. W funkcji utwórz wyrażenie regularne dla dopasowania do a numer telefonu. Wprowadź 

następujące dane dokładnie tak, jak są przedstawione: 

var check = / ^ \ ({0,1} [0-9] {3} \) {0,1} [\ - \.] {0,1} [0-9] {3} [\ - \.] {0,1} [0-9] {4} $ /; 

3. Następnie sprawdź, czy ten wzór nie pasuje do numeru telefonu. Zauważ, że wynik zwrócony przez 

metodę testową jest zanegowany. W ten sposób instrukcja if jest prawdziwa tylko wtedy, gdy nie 

znaleziono dopasowania: 

if (! check.test (phone)) { 

} 

4. Jeśli nie znaleziono dopasowania, poinformuj użytkownika i zwróć false z funkcji: 

if (! check.test (phone)) { 

window.alert („Musisz podać prawidłowy numer telefonu.”); 

return false; 

} 



5. Na koniec zwróć true z funkcji, jeśli numer telefonu przeszedł pomyślnie test, aby cała funkcja 

wyglądała tak: 

function checkPhone(phone) { 

var check = /^\({0,1}[0-9]{3}\){0,1}[ \-\.] {0,1}[0-9]{3}[ \-\.]{0,1}[0-9]{4}$/; 

if (!check.test(phone)) { 

window.alert(“Provide a valid phone number.”); 

return false; 

} 

return true; 

} 

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

Funkcja powinna wywołać checkPhone i przekazać mu wartość pola zawierającego numer telefonu, a 

następnie zwrócić wynik zwrócony przez funkcję checkPhone: 

function checkForm(formObj) { 

return checkPhone(formObj.myField.value); 

} 

7. W treści dokumentu utwórz formularz zawierający pole dla wprowadzenie numeru telefonu i użycie 

funkcji obsługi zdarzeń onSubmit do wywołania funkcji checkForm: 

<body> 

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

onSubmit=”return checkForm(this);”> 

Phone: <input type=”text” name=”myField”><br> 

<input type=”submit”> 

</form> 

</body> 

8. Zapisz plik jako target.html i otwórz go w przeglądarce. 

9. Spróbuj przesłać formularz bez prawidłowego numeru telefonu, a powinieneś zobaczyć odpowiedni 

komunikat o błędzie. 


