
Sprawdzanie poprawności numerycznego pola tekstowego za pomocą wyrażeń regularnych 

Czasami będziesz mieć formularz, w którym musisz ograniczyć tekst wprowadzany w polu tekstowym 

tylko do określonych znaków. Na przykład możesz chcieć ograniczyć tekst do liczb. Za pomocą wyrażeń 

regularnych można łatwo wykonać tę kontrolę, gdy użytkownik prześle formularz. 

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 tej książki; jednak to zadanie pokazuje, 

jak przeprowadzić sprawdzanie poprawności liczb za pomocą wyrażeń regularnych. 

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 checkNumber, 

która otrzyma ciąg tekstowy: 

<script language=”JavaScript”> 

function checkNumber(number) { 

} 

</script> 

2. W funkcji utwórz wyrażenie regularne w celu dopasowania do wartości liczbowej: 

var check = /^[0-9]+\.?[0-9]+$/; 

3. Następnie sprawdź, czy nie pasuje ten wzór do liczby: 

if (! check.test (number)) { 

} 

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

if (!check.test(number)) { 

window.alert(“You must provide a valid number.”); 

return false; 

} 

5. Na koniec zwróć true z funkcji, jeśli liczba pomyślnie przeszła test, aby cała funkcja wyglądała tak: 

function checkNumber(number) { 

var check = /^[0-9]+\.?[0-9]+$/; 

if (!check.test(number)) { 

window.alert(“You must provide a valid number.”); 

return false; 

} 

return true; 



} 

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

Funkcja powinna wywołać checkNumber i przekazać mu wartość pola zawierającego liczbę, a następnie 

zwrócić wynik zwrócony przez funkcję checkNumber: 

function checkForm(formObj) { 

return checkNumber(formObj.myField.value); 

} 

7. Utwórz formularz, który zawiera pole do wpisania numeru telefonu i używa procedury obsługi 

zdarzeń onSubmit do wywołania funkcji checkForm: 

<body> 

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

onSubmit=”return checkForm(this);”> 

Enter a number: <input type=”text” 

name=”myField”><br> 

<input type=”submit”> 

</form> 

</body> 

8. Zapisz plik i otwórz go w przeglądarce. 

9. Spróbuj przesłać formularz bez ważnego numeru, a powinieneś zobaczyć odpowiedni komunikat o 

błędzie. 

 


