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תכנות אינטרנט – אביטל גרינולד

אימות טופס בצד הלקוח
לפני ששולחים טופס לשרת נהוג לבדוק במחשב הלקוח שהערכים בטופס מולאו כראוי .
בדיקות אלו נעשות ב . javascript
נעזר בפונקציות המחזירות ערך 'אמת' אם כל הערכים מולאו כמו שצריך ו 'שקר' – אחרת.
לעתים הודעת השגיאה תופיע בחלון  Alertולפעמיים תופיע הודעה ליד השדה שיש למלא.
נראה את שתי הצורות.
איזה סוגי בדיקות נרצה לבצע?
 .1בדיקה שאכן השדה מולא ,כלומר אורך הטקסט גדול מ .0
 .2בדיקה שתוכן השדה הוא רק ספרות .למשל ל -ת.ז ,.גיל ,שנת לידה וכו'.
 .3בדיקה שהטקסט הנקלט באורך מסוים .למשל ת.ז .חייבת להכיל  9ספרות.
 .4בדיקה שטקסט מכיל תו מסויים או מתחיל בתו מסויים .למשל :מספר טלפון יתחיל ב  . 0כתובת דוא"ל
תכיל @ .
הערך של שדה הטופס הוא תמיד מסוג מחרוזת –  Stringולכן כדי לבצע את כל הבדיקות הללו יש לעבוד עם
אובייקט מסוג מחרוזת  Stringולבצע עליו פעולות.
להלן חלק מפעולות על אובייקט String
החזרת אורך המחרוזת
החזרת תו במקום  kבמחרוזת
החזרת המיקום הראשון של תו/תחילת
תת-מחרוזת מתחילת המחרוזת.
) (-1אם לא קיים.
החזרת המיקום הראשון של תו/תחילת
תת-מחרוזת ממיקום  kבמחרוזת
) (-1אם לא קיים.
החזרת המיקום האחרון של תו/תחילת
תת-מחרוזת מסוף המחרוזת.
) (-1אם לא קיים.
החזרת המיקום האחרון של תו/תחילת
תת-מחרוזת ממיקום  kמסוף המחרוזת
במחרוזת (-1) .אם לא קיים.
מחליף את כל אותיות המחרוזת
לאותיות קטנות
מחליף את כל אותיות המחרוזת
לאותיות גדולות

;)(s1.length
;) s1.charAt(kתו ראשון נמצא במקום 0
) – ch s1.indexOf(chתו
) – str s1.indexOf(strמחרוזת
מיקום ראשון = 0

) – ch s1.indexOf(ch, kתו
) – str s1.indexOf(str, kמחרוזת
מיקום ראשון = 0

)s1.lastIndexOf(ch
)s1.lastIndexOf(str
)s1.lastIndexOf(ch, k
)s1.lastIndexOf(str, k

 – chתו
 – strמחרוזת
מיקום ראשון = 0
 – chתו
 – strמחרוזת
מיקום ראשון = 0

;)(s1 = s1.toLowerCase
;)(s1 = s1.toUpperCase

שלבי עבודה:
) (1בניית טופס .לכל אובייקט קלט ניתן שם וזיהוי ע"י  nameו  . idמומלץ לתת אותו ערך שלשניהם.
) (2כתיבת פעולה = פונקציה תחומה בין תגי > <scriptבאזור ה > <headאשר תבצע בדיקה על האובייקט
לפי ה  idשלו ,ותחזיר 'אמת' אם הכל תקין ,תודיע הודעת שגיאה ותחזיר 'שקר' אם יש שגיאה.
) (3בתגית הטופס נוסיף ארוע אשר בפעולת שליחת הטופס יפעיל את הפעולה .אם הפעולה מחזירה 'אמת'
הטופס יישלח לשרת ,במידה ולא הטופס לא יישלח ותופיע הודעה בהתאם לכתוב בפעולה.
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דוגמה  :1בדיקת שם – חובה שיהיה באורך גדול מ . 1
) (1בניית טופס לקליטת שם:
><form name="form1
:הקלד שם
><input type="text" name =" name" id="name" size="10"/
><input type="submit"/
></form

) (2כתיבת הפעולה הבודקת אם אורך השם שהוקלד גדול מ . 1
><head
>"<script language="javascript
)(function check
{
;)"var name = document.getElementById("name").getAttribute("value
)if (name.length<2
אם האורך קטן מ { // 2
;)"שם חייב להכיל לפחות  2אותיות"(window.alert
;return false
}
;return true
}
></script
></head

הסברים:
)( – checkשם הפעולה
 – var nameהצהרה על משתנה בשם name
)" – document.getElementById("nameגישה לאובייקט לפי ה  idשלו.
)" – getAttribute("valueגישה לתכונה של האובייקט
 – name.lengthמחזיר את אורך המחרוזת שהיא התוכן של שדה . name
אם אורך המחרוזת של  nameקטנה מ  , 2ייפתח חלון  alrtותופיע הודעה מתאימה ,בנוסף יוחזר ערך 'שקר'.
אם לא מתקיים התנאי ,לא נכנס לגוף התנאי והפעולה תחזיר 'אמת'.
)(3

נוסיף ארוע בשליחת טופס לתגית הטופס:

>";)(<form name="form1" onsubmit="return check

הסבר :בלחיצה על כפתור  , submitהפעולה )( checkתתבצע  .במידה והפעולה תחזיר 'אמת'  ,שליחת
הטופס תתבצע ,במידה ולא – הפעולה תבצע מה שמואל עליה לבצע והטופס לא יישלח לשרת.
מה מתקבל על המסך בהקלדת שם שגוי:

שיטה שנייה:
הופעת הודעת שגיאה:
כיצד נעשה זאת?
) (1הפעם נבנה טבלה בתוך הטופס.
) (2נוסיף עמודה לאובייקט שבו תהייה כתובה הודעת השגיאה.
) (3תחום אותו בתגית > <spanכדי ליצור ממנו אובייקט .ניתן לו שם ומאפיין עיצוב נסתר.
) (4בפעולת בדיקת תקינות הקלט ,במידה ושגוי נשנה את העיצוב לגלוי.
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כיצד ייראה הקוד?
הטופס
>";)(<form name="form1" onsubmit="return check
>"<table border="2
><tr
>: </tdהקלד שם ><td
><td
><input type="text" name =" name" id="name" size="10"/
></td
><td
"<span id="errName
>"style="display:none; font-size:smaller;color:red
שם חייב להכיל לפחות  2אותיות *
></span
></td
></tr
><tr
>"<td colspan="2" align="center
><input type="submit"/
></td
></tr
></table
></form

הפונקציה
)(function check
{
;)"var name = document.getElementById("name").getAttribute("value
)if (name.length<2
שגוי { //
;"document.getElementById("errName").style.display="block
;return false
}
תקין else //
{
;"document.getElementById("errName").style.display="none
;return true
}
}

הסבר:
במידה ואורך הקלט קטן מ   2אובייקט השמור להודעת השגיאה יהפוך לגלוי והפעולה תחזיר 'שקר' ,במידה
והקלט תקין ,אובייקט השמור להודעת השגיאה יהפוך שבו לנסתר והפעולה תחזיר 'אמת'.
תרגיל :1
צרו פרויקט . FORM
א .צרו דף  GetNameAlert.htmlאשר יכיל טופס לקליטת שם הכוללת פעולת תקינות אורך השם ובמידה
וחלה שגיאה יפתח לון הודעת שגיאה.
ב .צרו דף  getNameMessage.htmlאשר יכיל טופס לקליטת שם הכוללת פעולת תקינות אורך השם
ובמידה וחלה שגיאה תופיע הודעת שגיאה ליד הקלט.
המרת מחרוזת שמהווה מספר:
המרת מחרוזת  sלמספר שלם n
המרת מחרוזת  sלמספר ממשי x

;)n = parseInt(str
;)x = parseFloat(str
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הפעולה )(isNaN
פעולה זו עובדת על האובייקט ומחזירה 'אמת' אם הערך שלו הוא לא מספר' ,שקר' – אחרת.
דוגמה  :2בדיקת שנת לידה
דרישות תקינות -1 :חובה למלא השדה -2 .חובה שיהיה לו ערך מספרי -3 .חובה שיהיה בין 1940-2000
הפעם נשתמש במאפיין  innerHTMLשל המסמך כדי להודיע הודעה הקשורה לסוג השגיאה.
שלב  :1בניית הטופס ויצירת אוביקטים לשדה הקלט ולשדה הודעת השגיאה.
>";)(<form name="form1" onsubmit="return check
>"<table border="2
><tr
>: </tdהקלד שנת לידה ><td
><td
><input type="text" name =" born" id="born" size="10"/
></td
><td
>"<span id="errBorn" style="font-size:smaller;color:red
></span
></td
></tr
><tr
אובייקט להודעת שגיאה
>"<td colspan="2" align="center
><input type="submit"/
></td
></tr
></table
></form

שלב  :2כתיבת פעולת הבדיקה
)(function check
{
;)"var born = document.getElementById("born").getAttribute("value
)if (born.length==0
טיפול בחוסר הקלדת ערך { //
;)"חובה להקליד שנת לידה"(window.alert
;"חובה להקליד שנת לידה"=document.getElementById("errBorn").innerHTML
;return false
}
))if (isNaN(born
הדיקה אם הערך אינו מספר { //
;)"שנת לידה חייב להיות מספר"(window.alert
;"שנת לידה חייבת להיות מספר"=document.getElementById("errBorn").innerHTML
;return false
}
)if (born<1940 || born>2000
בדיקה אם הטווח לא בין  1940ל { // 2000
;)"טווח שנים שגוי"(window.alert
;"טווח שנים שגוי"=document.getElementById("errBorn").innerHTML
;return false
}
הכל תקין //
;return true
}

תרגיל  :2צרו דף  getBorn.htmlאשר יכיל טופס לקליטת שנת לידה הכוללת פעולת תקינות לדרישות
הבאות .1 :חובה למלא .2 .חובה שיהיה ערך מספרי .3 .חובה שיכיל שנה בין  1940ל .2000
הנחיה :בנו את פעולת הבדיקה בשלבים .אם בדיקה ראשונה עובדת ,הוסיפו את השנייה וכך הלאה.
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שילוב בדיקות של כמה שדות קלט בטופס אחד
תרגיל  :3צרו דף  GetNameBorn.htmlאשר יכיל טופס לקליטת שם ושנת לידה.
הדף יכיל פעולת בדיקת תקינות לשם – )( chekNameופעולה לבדיקת תקינות שנת הלידה )(checkBorn
הנחיה:
 .1העתיקו את נתוני הטפסים משני הדפים הקודמים.
 .2העתיקו את הפעולות )( checkמכל אחד הדפים הקודמים ושנו את השם בהתאם לבדיקה.
 .3צרו פעולה חדשה בשם )( checkאשר תראה כך:
שימן לב ♥ הפעולה תחזיר 'אמת' רק
בתנאי שזימון שתי הפעולות יחזיר
'אמת'.

)(function check
{
;)(return checkName() && checkBorn
}

נראה סוגי בדיקות תקינות נוספות:
) (1בדיקת שאורך מחרוזת הוא 6
) (2בדיקת שתו ראשון במחרוזת הוא 0
) (3בדיקה שכל אותיות המחרוזת הן 'א' '-ת'

) (4בדיקה שקיים תו '@' במחרוזת
) (5בדיקה שיש נקודה אחרי @

s.length() == 6
's.charAt(0) =='0
)for (k=0; k<s.length(); k++
) )'ת'>)') || (s.charArt(kא'< if ( (s.charAt(k
;return false
;return true
s.indexOf('@' != -1
מיקום @ var posAt = s.indexOf('@'; //
) if (s.indexOf('.' , posAt) ==-1
;return false

) (6בדיקה שהמחרוזת מכילה גם אותיות
באנגלית וגם ספרות

;var countD=0
;var countL=0
)for (index=0; index<s.length; index++
{
&& )'if ((s.charAt(index)>='a
)) '(s.charAt(index)<='z
;countL++
else
&& )'if ((s.charAt(index)>='0
))'(s.charAt(index)<='9
;countD++
}
&& )return ( (countD>0) && (countL>0
;)) (countD+countL==s.length

) (7בדיקה שמחרוזת מכילה לפחות ספרה
אחת

)for (index=0; index<s.length; index++
{
&& )'if ( (s.charAt(index)>='0
) )'(s.charAt(index)<='9
;return true
} // end for
;return false
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תרגיל  :4אימות סיסמא
) (Iצור דף  GetPassword,htmlאשר יכיל טופס לקליטת סיסמה הכוללת פעולת תקינות לדרישות הבאות:
א .סיסמה מכילה לפחות  6תווים.
ב .סיסמה חייבת להכיל לפחות ספרה אחת.
) (IIהוסיפו לטופס בקשה לאימות סיסמה ,כלומר הטופס יכיל עכשיו בקשה להקלדת סיסמה ובקשה לחזור על
הקלדת הסיסמה.
ג .הוסיפו בדיקה האם הסיסמה השנייה זהה לסיסמה הראשונה .אם לא תופיע הודעה מתאימה.

עוד סוגי בדיקות:
 .1מספר טלפון חייב להתחיל ב 0

 .2מספר טלפון חייב להכיל מקף במקום שלישי
או רביעי

 email .3חייב להכיל @ החל ממקום שני

 .4נקודה חייבת להופיע אחרי @ בכתובת email

)'if (phone.charAt(0)!='0
{
;)"חייב להתחיל ב alert("0
;return false
}
;return true
;)'var posMinus = phone.indexOf('-
))if ((posMinus!=2) && (posMinus!=3
{
;return false
}
;return true
;)'@'(var posAt = email.indexOf
)if (posAt <= 0
{ // @ does not exist
;return false
}
;return true
;)var posDot = email.indexOf('.', posAt+1

)if (posDot == -1
{
;return false
}
;return true

תרגיל  :5אימות דוא"ל
צור דף  GetEmail,htmlאשר יכיל טופס לקליטת  , emailהכוללת פעולת תקינות לדרישות הבאות:
א .שדה קלט לא ריק
ב email .חייבת להכיל @ אבל לא במקום ראשון.
ג email .חייבת להכיל נקודה אחרי @ .
תרגיל  :6אימות מספר טלפון
צור דף  GetPhone,htmlאשר יכיל טופס לקליטת מספר טלפון בסוג  textויבדוק שמספר הטלפון מקיים את
הדרישות הבאות:
א .אורך קלט בין  9ל . 11
ב .יתחיל בספרה 0
ג .יכיל מקף במקום שני או שלישי.
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בדיקת שדה רשימה נגללת – select
הערכים ברשימה נגללת מסודרים ברשימה .לכל ערך יש מיקום ,כאשר המיקום הראשון הוא .0
פנייה למיקום האיבר:
;").selectedIndexשם המזהה"(document.getElementById

הערך הנבחר:

;)" ").getAttribute("valueשם המזהה"(document.getElementById

שלבי עבודה:
) (1בניית טופס עם רשימה נגללת בעזרת  selectכאשר נותנים לו  nameו . id
לכל > <oprtionנותנים ערך בתכונה  valueלפי תוכן האפשרות ,כאשר באפשרות הראשונה נרשום
כותרת למילוי וניתן ערך " "noובנוסף מקבע שהוא השדה המבחר ע"י המילה . selected
לדוגמה עבור מילוי עיר:
>"<select name="city" id="city" size="1
><option value="no" selected
> >></optionבחר עיר <<
></optionחיפה >"<option value="Haifa
></optionתל-אביב>"<option value="Tel-aviv
></optionירושלים>"<option value="Jerusalem
> </optionבאר-שבע>"<option value="Beer-sheva
></select

בדוגמא זו

הערך " "noנמצא במיקום (index=0) 0
הערך " "Haifaבמיקום  , 1וכך הלאה.
על המסך יתקבל:

) (2כתיבת פונקצית הבדיקה:
)(function checkCity
{
מיקום ערך נבחר var index = document.getElementById("city").selectedIndex; //
לא נבחר ערך לעיר if (index==0) //
{
;)"חובה לבחור עיר"(alert
;return fasle
}
else
{
;)"var city=document.getElementById("city").getAttribute("value
;)alert(city
הצגת הערך הנבחר //
;return true
}

במידה ולא בחרנו ערך יתקבל:

במידה ובחרנו תל-אביב יתקבל:

תרגיל  :7אימות בחירת ערך מרשימה נגללת
צור דף  GetCity,htmlאשר יכיל טופס עם רשימה נגללת לבחירת עיר.
במידה והמשתמש לא בחר עיר ,יופיע חלון  alrtעם הודעה מתאימה ,במידה ובחר עיר יוצר שם העיר.
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תרגיל :8
צור דף  GetSubject,htmlאשר יכיל  2רשימות נגללות האחת לבחירת מקצוע מורחב מגוש א והשני לבחירת
מקצוע מורחב מגוש ב.
במידה ולא נבחרו מקצועות  ,תופיע הודעה :עליך לבחור מקצועות משני הגושים,
אחרת-
במידה ונבחרו מקצועות זהים ,תופיע הודעה :יש לבחור מקצועות שונים .
אחרת –
תופיע הודעה מהם המקצועות הנבחרים משני הגושים.
במסמך ייכתב מהם המקצועות הנבחרים משני הגושים.
עבור הבחירה:

יתקבל:

ובדף יופיע:
subject are: Marketing and Computer

עבור הבחירה

יתקבל:

עבור הבחירה

יתקבל:

בדיקת שדה רדיו radio -
כפתורי רדיו הם אוסף ערכים המאופיין ע"י שם  . name -כל הערכים בעלי אותו שם שמורים במערך .הגישה
לאברים במערך הוא עפ"י המיקום .כאשר המיקום הראשון הוא .0
בכפתורי רדיו יש אפשרות לבחור בחירה אחת  .כפתור שנבחר מקבל ערך 'אמת' עבור התכונה  chekedוכפתור
שלא נבחר מקבל ערך 'שקר' עבור התכונה . checked
גישה למערך כפתרי רדיו בעלי אותו שם והשמה ב a
אורך המערך a
גישה לכפתור רדיו במקום index
בדיקה אם כפתור  indexנבחר
ערך של כפתור במקום index

;)"שם"(a=document.getElementsByName

a.length
]a[index
)if (a[index].checked
)"a[index].getAttribute("value

שלבי עבודה:
) (1בניית טופס עם כפתורי רדיו כאשר לכל כפתורי הרדיו שהעונים על אותה שאלה ניתן אותו שם name
לכל כפתור רדיו ניתן ערך שונה בהתאם לתוכנו בתכונה . value
נראה דוגמה:
טופס המבקש שעת התקשרות מועדפת:
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?מתי אתה מעדיף שיתקשרו אליך
>")(<form name="form1" onSubmit="return checkRadio
><br/בין <input type="radio" name="time" value="mornig"/>8-12
><br/בין <input type="radio" name="time" value="noon"/>12-16
><br/בין <input type="radio" name="time" value="evening"/>16-20
><br/
>"/שלח"=<input type="submit" value
>"/נקה"=<input type ="reset" value
></form

הסבר:
שם מערך נתוני כפתורי הרדיו הוא"time" :
אורך המערך הוא3 :
האינדקסים של המערך הם0,1,2 :
כאשר במיקום  – 0הערך morning
במיקום  – 1הערך noon
במיקום  – 2הערך evening
כרגע התכונה  checkedבשלושת כפתורי הרדיו היא false :
כי אף כפתור לא נבחר.

הטופס ייראה כך:

) (2בניית פונקצית הבדיקה:
מערך כפתורי הרדיו אשר מזוהים
ע"י שם ""time
מיקום הכפתור הנבחר
אם לא ייבחר ערכו יהיה )(-1
לולאה הרצה על אברי המערך
האם כפתור במקום  kנבחר
מיקום הכפתור הנבחר יהיה k
הערך של הכפתור במקום index
חלון  alertעם הודעה מתי נתקשר

)(function checkRadio
{
;)"var a = document.getElementsByName("time
;var index = -1
)for (k=0; k<a.length; k++
{
)if (a[k].checked
{ // if radio button is checked
;index=k
;)"var time = a[index].getAttribute("value
;)alert("we call you back at " + time
;return true
} // end if
} // end for
;)"חובה לבחור זמן"(alert
return false; // no button checked
}

תרגיל  :9בדיקת שדה רדיו
צור דף  CheckRadio.htmlאשר מכיל טופס המכיל כפתורי רדיו לבחירת שעת התקשרות נוחה :בקר,
צהרים או ערב .במידה ולא נבחרה שום תשובה ייפתח חלון  alertעם הודעה מתאימה ופונקצית הבדיקה תחזיר
'שקר' .במידה ונבחר כפתור ,תופיע הודעה נתקשר אליך במועד הנבחר ויוחזר ערך 'אמת'.
תרגיל  :10בדיקת שדה רדיו
צור דף  Trivia.htmlאשר מכיל שאלת אמריקאית המכילה  3מסיחים או יותר .כל מסיח הוא כפתור רדיו.
השם לכל כפתורי הרדיו הוא זהה.
במידה ולא נבחרה אף תשובה ,תופיע הודעה :עליך לבחור תשובה.
אחרת
במידה ונבחרה תשובה נכונה תופיע הודעה :כל הכבוד
אחרת
תופיע הודעה :טעית  ,לא נורא.
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לדוגמה:

בדיקת תיבת סימון checkbox -
בתיבת סימון ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת .לכל התיבות הקשורות לאותו נושא ניתן אותו שם  nameוערך
 valueשונה לפי התוכן .בדומה לכפתורי רדיו ,גם כאן -
כל הערכים בעלי אותו שם שמורים במערך .הגישה לאברים במערך היא עפ"י המיקום .כאשר המיקום הראשון
הוא  .0לכל ערך יש תכונה  checkedאשר היא 'אמת' אם התיבה סומנה' ,שקר' – אחרת.
נראה דוגמה:
טופס המכיל תיבת סימון לבחירת נושא מידע :
>")(<form name="form1" onsubmit="return check
><input type="checkbox" name="info" value="html"/>html<br/
><input type="checkbox" name="info" value="javascript"/>javascript<br/
><input type="checkbox" name="info" value="jsp"/>jsp<br/
><input type="checkbox" name="info" value="java"/>java<br/
><input type="checkbox" name="info" value="network"/>network<br/
><input type="checkbox" name="info" value="GUI"/>GUI<br/
><br/
>"שלח"=<input type="submit" value
>"נקה"=<input type="reset" value
></form

שימו לב לכל תיבות הסימון נתנו את אותו השם ,מה ששונה הוא רק ה . value
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דוגמה לטופס בדיקה:
)(function check
{
;)"var a = document.getElementsByName("info
;var count=0
// counts number of subjects
\n"; //String with all subjectsיישלח לך מידע בנושאים הבאים"=var str
)for (k=0; k<a.length; k++
{
)if (a[k].checked
{
;count++
// add 1 to count
;"str += a[k].getAttribute("value") + "\n
}// end if
}// end for
)if (count==0
;)"לא יישלח אליך כל מידע"(alert
else
;)alert(str
;return true
}

הסבר:
מערך של כך ערכי תיבות הסימון בעלות שם ""info
–a
סופר כמה תיבות סומנו
- count
מחרוזת המכילה את ההודעה שתופיע או במסמך  HTMLאו בחלון Alert
- str
שקול ל  , str = str +הכוונה לשרשר למחרוזת ...
=str+
אם הערך של  countהוא אפס ,סימן שאף תיבה לא סומנה ,אחרת – ישנן תיבות שסומנו ובחלון  alertיוצגו כל
הערכים של התיבות שנבחרו.
בכל מקרה הפעולה תחזיר 'אמת' ,כי לא חובה לבחור.
תרגיל  :11בדיקת תיבות סימון
צור דף  Checkbox.htmlהמכיל שאלה כלשהי ,למשל כמו זו שהוצגה בדוגמה.
במידה ולא נבחרה אף תיבת סימון ,תופיע הודעה מתאימה
אחרת  ,תוצג הודעה המכילה את כל ערכי תיבות הסימון שנבחרו.
בדוגמה שלנו:
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