
Szyfrowanie danych przed ich przesłaniem 

Szyfrując dane w formularzu przed przesłaniem ich przez Internet, dodajesz niewielką warstwę 

prywatności do przesyłanych danych. Można to osiągnąć w JavaScript, jeśli jest to pożądane, 

przekazując każde pole formularza przez funkcję szyfrowania przed przesłaniem formularza. Zasada 

jest prosta: 

1. W znaczniku formularza użyj onSubmit, aby wywołać funkcję szyfrowania przed przesłaniem 

formularza. 

2. Formularz szyfrowania powinien działać w każdym polu formularza i szyfrować wartość każdego 

pola. 

Proces szyfrowania może korzystać z właściwości elements znacznika formularza, aby łatwo uzyskać 

dostęp do wszystkich pól w formularzu, nie wiedząc z góry, jakie pola będą miały. Ta właściwość jest 

tablicą zawierającą jeden wpis dla każdego obiektu w formularzu. Dlatego pierwsze pole w formularzu 

można określić jako: 

document.formName.elements [0] 

Poniższe zadanie tworzy formularz, który przed przesłaniem jest szyfrowany za pomocą prostego 

algorytmu. Algorytm szyfrowania po prostu konwertuje każdą literę w polach formularza na ich 

numeryczne odpowiedniki Unicode: 

1. W nagłówku nowego dokumentu HTML utwórz blok skryptu z funkcją o nazwie szyfruj. Ta funkcja 

powinna przyjmować ciąg tekstowy jako pojedynczy argument. Ten ciąg zostanie zaszyfrowany: 

<script language=”JavaScript”> 

function encrypt(item) { 

} 

</script> 

2. W funkcji utwórz zmienną o nazwie newItem, która będzie przechowywać zaszyfrowany ciąg. 

Początkowo powinien to być pusty ciąg znaków: 

var newItem = „”; 

3. Zapętlaj każdy znak w oryginalnym ciągu tekstowym: 

for (i=0; i < item.length; i++) { 

} 

4. Dla każdego znaku w ciągu użyj metody charCodeAt metody obiektu ciągu, aby uzyskać numeryczną 

reprezentację litery w Unicode i dodać ją do ciągu newItem. Zauważ, że kropka jest dodawana po 

każdym znaku. To oddziela znaki w sposób przejrzysty, aby ułatwić późniejsze odszyfrowanie. 

5. Zwróć zaszyfrowany ciąg z funkcji. Funkcja szyfrowania powinna wyglądać następująco: 

function encrypt(item) { 

var newItem = “”; 

for (i=0; i < item.length; i++) { 



newItem += item.charCodeAt(i) + “.”; 

} 

return newItem; 

} 

6. Utwórz drugą funkcję o nazwie encryptForm, która przyjmuje obiekt formularza jako argument. 

7. W funkcji przejdź przez tablicę elementów. Dla każdego elementu zaszyfruj wartość pola za pomocą 

funkcji szyfrowania i zapisz wynik z powrotem do wartości pola: 

function encryptForm(myForm) { 

for (i=0; i < myForm.elements.length; i++) { 

myForm.elements[i].value = 

encrypt(myForm.elements[i].value); 

} 

} 

8. W treści dokumentu utwórz formularz ze wszystkimi potrzebnymi polami. Użyj procedury obsługi 

zdarzeń onSubmit, aby przesłać formularz do funkcji encryptForm: 

<form name=”myForm” action=”target.html” onSubmit=” encryptForm(this); 

window.alert(this.myField.value);”> 

Enter Some Text: <input type=”text” name=”myField”><br> 

<input type=”submit”> 

</form> 

9. Zapisz plik i otwórz go w przeglądarce. 

10. Kliknij przycisk Prześlij. Formularz jest zaszyfrowany, a zaszyfrowana wartość pola jest wyświetlana 

w oknie dialogowym przed przesłaniem formularza. 


