
Reagowanie na zmiany w polu tekstowym formularza 

Korzystanie z procedur obsługi zdarzeń JavaScript w połączeniu z formularzami zapewnia potężny, ale 

prosty mechanizm do tworzenia dynamicznych formularzy, które reagują na dane wejściowe 

użytkownika w kliencie bez konieczności przesyłania go na serwer. Tego rodzaju formularze mogą być 

używane do tworzenia aplikacji kalkulatora, do monitowania użytkowników o dane i do innych 

aplikacji. Jednym z programów obsługi zdarzeń, których można używać do tworzenia formularzy 

dynamicznych reagujących na działania użytkownika, jest moduł obsługi zdarzeń onChange. W 

przypadku użycia z polem tekstowym procedura obsługi zdarzeń onChange jest wywoływana za 

każdym razem, gdy zmienia się tekst w polu, a następnie kursor opuszcza pole tekstowe. W przypadku 

pola tekstowego procedura obsługi zdarzeń onChange wygląda następująco: 

<input type = ”text” name = ”textField” onChange = ”Some JavaScript”> 

Poniższy przykład ilustruje dynamiczną formę, w której użytkownik wprowadza liczbę w jednym polu 

tekstowym, a kwadrat liczby jest automatycznie wyświetlany w drugim polu tekstowym, gdy kursor 

użytkownika opuści pierwsze pole tekstowe: 

1. Uruchom blok skryptu za pomocą znacznika script: 

<script language = ”JavaScript”> 

2. Uruchom funkcję o nazwie doSquare, która przenosi pojedynczy parametr zawierający wskaźnik do 

pola, w którym nastąpiła zmiana: 

function doSquare(formField) { 

3. Oblicz kwadrat liczby i przypisz tę wartość do zmiennej tymczasowej o nazwie square: 

var square = formField.value * formField.value; 

4. Przypisz wartość zmiennej kwadrat do pola formularza o nazwie squareValue: 

formField.form.squareValue.value = square; 

5. Zakończ funkcję zamykającym nawiasami klamrowymi: 

} 

6. Zamknij blok skryptu zamykającym tagiem skryptu: 

</script> 

7. W treści dokumentu HTML uruchom formularz; tag form nie musi mieć atrybutu method ani action: 

<form> 

8. Utwórz pole tekstowe o nazwie number, które powinno mieć moduł obsługi zdarzeń onChange, 

który wywołuje funkcję doSquare i przekazuje wskaźnik do tego pola formularza: 

<input type = ”text” name = ”number” onChange = ”doSquare (this)”> 

9. Utwórz pole tekstowe o nazwie squareValue, które będzie używane do wyświetlania kwadratu 

wartości wprowadzonej przez użytkownika: 

<input type = ”text” name = ”squareValue”> 



10. Dodaj tekst opisowy, aby pomóc użytkownikowi zrozumieć formularz, i zamknij formularz 

zamykającym znacznikiem formularza. Ostatnia strona powinna wyglądać następująco: 

<script language=”JavaScript”> 

function doSquare(formField) { 

var square = formField.value * formField.value; 

formField.form.squareValue.value = square; 

} 

</script> 

<body> 

<form> 

<input type=”text” name=”number” onChange=”doSquare(this)”> squared is 

<input type=”text” name=”squareValue”> 

</form> 

</body> 


