
Dane formularza przetwarzania końcowego za pomocą onSubmit 

Potężne zastosowanie procedur obsługi zdarzeń JavaScript polega na przetwarzaniu danych formularzy 

przed ich przesłaniem w celu zapewnienia ich poprawności. Korzystając z tego, możesz upewnić się, że 

wymagane pola zostały wypełnione, a pola zawierają prawidłowe typy danych (na przykład, jeśli pytasz 

o numer telefonu w polu tekstowym, nie powinien on zawierać ogólnego ciągu). Sprawdzając 

poprawność danych w kliencie za pomocą JavaScript, możesz poprosić użytkownika o naprawienie 

problemów przed przesłaniem formularza, a tym samym wyeliminować niepotrzebną transakcję z 

serwerem, który zużywa przepustowość i zasoby serwera. Najprostszym sposobem na przetwarzanie 

danych formularza po zakończeniu jest zatrzymanie przesyłania formularza za pomocą procedury 

obsługi zdarzeń onSubmit w znaczniku formularza. Kod JavaScript wykonywany przez moduł obsługi 

zdarzeń onSubmit musi zwracać wartość true lub false. Poniższy przykład ilustruje formularz z dwoma 

polami tekstowymi. Pola są sprawdzane przed przesłaniem formularza, aby upewnić się, że pierwsze 

nie jest puste, a drugie nie jest puste i zawiera wartość liczbową. 

1. Uruchom blok skryptu za pomocą znacznika script: 

<script language = ”JavaScript”> 

2. Utwórz funkcję o nazwie processForm, która pobiera pojedynczy argument o nazwie targetForm, 

który zawiera obiekt formularza do przetworzenia: 

function processForm(targetForm) { 

3. Ustaw zmienną tymczasową, aby śledzić, czy formularz został pomyślnie zatwierdzony; początkowo 

zakłada się, że walidacja się powiedzie: 

var success = true; 

4. Przetestuj pierwsze pole formularza o nazwie text1, aby sprawdzić, czy jest puste, a jeśli tak, 

powiadom użytkownika i ustaw wartość false na false: 

if (targetForm.text1.value == „”) { 

success = false; 

window.alert („Pole pierwszego formularza nie może być puste”); 

} 

5. Przetestuj drugie pole formularza o nazwie text2, aby sprawdzić, czy zawiera numer, a jeśli nie, 

powiadom użytkownika i ustaw wartość success na false: 

if (typeof(targetForm.text2.value) != “number”) { 

success = false; 

window.alert(“The second form field must contain a number”); 

} 

6. Zwróć wartość success i zamknij funkcję i blok skryptu, aby blok skryptu wyglądał następująco: 

<script language=”JavaScript”> 

function processForm(targetForm) { 



var success = true; 

if (targetForm.text1.value == “”) { 

success = false; 

window.alert(“The first form field must not be empty”); 

} 

if (typeof(targetForm.text2.value) != “number”) { 

success = false; 

window.alert(“The second form field must  contain a number”); 

} 

return success; 

} 

</script> 

7. W treści dokumentu utwórz formularz zawierający dwa pola tekstowe: 

<form method = ”post” action = ”http: //my.url”> 

Pierwsze pole: 

<input type = ”text” name = ”text1”> <br> 

Drugie pole: 

<input type = ”text” name = ”text2”> <br> 

<input type=”submit” value=”submit”> 

</form> 

8. Dodaj atrybut onSubmit do znacznika formularza: 

<form method = ”post” action = ”http: //my.url” onSubmit = ””> 

9. Ustaw wartość atrybutu onSubmit, aby zwracała processForm (this): 

<form method = ”post” action = ”http: //my.url” onSubmit = ”return processForm (this)”> 

10. Gdy użytkownik prześle formularz, jeśli nie zostanie poprawnie wypełniony, zobaczy jeden lub dwa 

komunikaty o błędach, a formularz nie zostanie przesłany na serwer. 

 

 


