
Tworzenie wielu przycisków wysyłania formularzy za pomocą przycisków INPUT TYPE = ”button” 

Na niektórych stronach internetowych zobaczysz formularz z wieloma przyciskami, które wydają się 

być przyciskami przesyłania. Typowym przykładem tego jest formularz logowania: jeden przycisk loguje 

użytkownika, jeden przycisk tworzy nowe konto użytkownika przy użyciu nazwy użytkownika 

wprowadzonej przez użytkownika, a trzeci e-mail z hasłem użytkownika do użytkownika w przypadku, 

gdy on lub ona ma zapomniałem We wszystkich przypadkach używany jest ten sam formularz, ale 

formularz jest przesyłany pod innym adresem URL. Domyślnie przyciski przesyłania zawsze przesyłają 

formularz pod adres URL określony w atrybucie akcji znacznika formularza, niezależnie od tego, ile z 

nich pojawia się w formularzu. Aby to zrobić, należy użyć zwykłych przycisków dla dodatkowych 

przycisków i użyć procedur obsługi zdarzeń onClick dla tych przycisków, aby zresetować docelowy 

adres URL formularza, a następnie przesłać formularz. Obiekty formularza mają właściwość akcji, która 

wskazuje adres URL, pod którym formularz zostanie przesłany. Możesz zmienić ten adres URL, 

przypisując nowy adres URL do właściwości: 

document.formName.action = „nowy adres URL”; 

Obiekty formularza mają również metodę przesyłania, która przesyła formularz tak, jakby użytkownik 

kliknął przycisk przesyłania. W poniższych krokach wykorzystano te zasady, aby utworzyć formularz 

logowania z trzema przyciskami, tak jak opisano wcześniej: 

1. Utwórz nowy dokument w preferowanej przeglądarce. 

2. W treści dokumentu utwórz formularz; jako akcję określ stronę, na której formularz powinien zostać 

przesłany, jeśli użytkownik loguje się: 

<body> 

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

</form> 

</body> 

3. W formularzu utwórz pole nazwy użytkownika: 

Nazwa użytkownika: <input type = ”text” name = „nazwa użytkownika”> <br> 

4. W formularzu utwórz pole hasła: 

Hasło: <input type=”password” name=”password”><br> 

5. Utwórz przycisk wysyłania dla procesu logowania: 

<input type = ”button” value = ”Login” onClick = ”this.form.submit ();”> 

6. Utwórz zwykły przycisk dla użytkowników, którzy chcą zarejestrować nowe konta: 

<input type = ”button” value = „Register”> 

7. W module obsługi zdarzeń onClick dla przycisku ustaw adres URL akcji na stronie rejestracji, a 

następnie prześlij formularz: 

<input type = ”button” value = „Register” onClick = ”this.form.action =„ register.html ”; 

this.form.submit (); ”> 

8. Utwórz zwykły przycisk dla użytkowników, którzy chcą  odzyskać  hasła: 



<input type = ”button” value = ”Odzyskaj hasło”> 

9. W module obsługi zdarzeń onClick dla przycisku ustaw adres URL akcji na stronę służącą do 

pobierania haseł, a następnie prześlij formularz. Ostatnia strona wygląda jak na listingu 107-1. 

<body> 

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

Username: <input type=”text” name=”username”><br> 

Password: <input type=”password” name=”password”><br> 

<input type=”button” value=”Login” onClick=”this.form.submit();”> 

<input type=”button” value=”Register” onClick=”this.form.action = ‘register.html’;  

this.form.submit();”> 

<input type=”button” value=”Retrieve Password” onClick=”this.form.action = ‘password.html’; 

this.form.submit();”> 

</form> 

</body> 

10. Zapisz plik i otwórz go w przeglądarce. Powinieneś zobaczyć formularz z wieloma przyciskami do 

przesyłania na inną stronę 

 


