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Sprawdzanie poprawności danych w formularzach:Sprawdzanie poprawności danych w formularzach:

1. Do szybkiego sprawdzania poprawności formatu danych w 
formularzach można wykorzystać funkcje JavaScript

2. Przykłady sprawdzania formatu danych: daty, e-maile, strony WWW, 
adresy, kody pocztowe, numery kart kredytowych, numery kont 
bankowych, telefony, PESELe, +IPy, KRSy itp.

3. +ajprościej wykorzystać wzorce z wykorzystaniem wyrażeń 
regularnych.

4. +ie można ich wykorzystać natomiast do sprawdzania poprawności 4. +ie można ich wykorzystać natomiast do sprawdzania poprawności 
haseł oraz innych sekretnych lub ważnych danych.

5. JavaSript nie umożliwia bezpieczne przechowywanie danych, gdyż są 
one wykonywane po stronie klienta.



WYRAŻE+IA REGULAR+E w WYRAŻE+IA REGULAR+E w JavaScripcieJavaScripcie

Wyrażenie regularne w JavaScripcie przetwarzamy zwykle z wykorzystaniem 
obiektu RegExp oraz obiektu String, które są dostarczane przez przeglądarki:

var myString = new String ("Jakieś znaki");

var myRegExp = new RegExp ("Moje WyraŜenie Regularne - łańcuch");

Moje Wyrażenie Regularne Moje Wyrażenie Regularne Moje Wyrażenie Regularne Moje Wyrażenie Regularne – to łańcuch znaków, który reprezentuje wyrażenie 
regularne. Możemy też tworzyć obiekt RegExp za pomocą tzw. literału w postaci:

var myRegExp = /Moje WyraŜenie Regularne/;

Metoda 2. z wykorzystaniem literału umożliwia wprowadzanie wyrażeń 
regularnych nie zaś łańcuchów reprezentujących wyrażenia regularne!regularnych nie zaś łańcuchów reprezentujących wyrażenia regularne!

Różnica polega na tym, że łańcuch może zawierać specjalne znaki, które nazywamy 
sekwencjami unikowymi, które pozwalają przedstawić znaki, których nie można 
zapisać wprost, np. \n dla znaku nowego wiersza lub \b dla znaku cofacz 
(backspace). Ponieważ \b w łańcuchu koliduje z \b w składni wyrażenia 
regularnego, przez dodanie jeszcze jednego lewego ukośnika z \b na \\b 
wskazujemy, że chodzi o \b ze składni wyrażenia regularnego, np.:

var myRegExp = /Witamy\b Was/; ---- kompilowany w momencie tworzeniakompilowany w momencie tworzeniakompilowany w momencie tworzeniakompilowany w momencie tworzenia

zapiszemy z użyciem operatora new następująco:

var myRegExp = new RegExp (" Witamy\\b Was"); ---- niekompilowanyniekompilowanyniekompilowanyniekompilowany



ZAKRES WYRAŻEŃ REGULAR+YCH w ZAKRES WYRAŻEŃ REGULAR+YCH w JavaScripcieJavaScripcie

Podczas tworzenia wyrażeń regularnych możemy od razu ustawić określone 
znaczniki, które określają, czy wzorce mają rozróżniać wielkość liter, są globalne 
czy wielowierszowe:

var myRegExp = new RegExp ("Kasia", "ig");

lub

var myRegExp = /Kasia/ ig;

TYPY MODYFIKATORÓW:

i – wyłącza rozróżnianie wielkości liter w dopasowaniu, tak więc słowa Kasia i 
kasia będą traktowane tak samo. Domyślnie dopasowywane są tylko litery tej kasia będą traktowane tak samo. Domyślnie dopasowywane są tylko litery tej 
samej wielkości. ROZRÓŻNIANIE WIELKOŚCI LITER

g – szuka wszystkich wystąpień wzorca. Domyślnie znajdowany jest tylko pierwszy 
pasujący wzorzec. WYSZUKIWANIE GLOBALNE

m – określa sposób traktowania wzorców zawierających więcej niż jeden wiersz, 
np. znak początku ^ i końca $ oznacza domyślnie początek i koniec łańcucha; zaś 
jeśli ustawimy m, wtedy oznacza początek i koniec wiersza, więc może być dane 
wyrażenie zastosowanie wielokrotnie do danego łańcucha, co wpływa na zmianę 
sposobu działania wyrażenia regularnego. TRYB WIELOWIERSZOWY



SPRAWDZA+IE WYRAŻEŃ REGULAR+YCH w SPRAWDZA+IE WYRAŻEŃ REGULAR+YCH w JavaScripcieJavaScripcie

Żeby sprawdzić składnię podanego łańcucha przy pomocy określonego wyrażenia 
regularnego należy wykorzystać metodę test() obiektu RegExp:

var myRegExp = /wzorzec/;

lub

if (myRegExp.test("Analizowane łańcuch, który próbujemy dopasować do 

zdefiniowanego wzorca będącego wyraŜeniem regularnym."))

{ alert ("Znaleziono pasujący wzorzec"); }

else

{ alert ("Nie znaleziono wzorca"); }{ alert ("Nie znaleziono wzorca"); }



PODMIA+A WZORCÓW z wykorzystaniem WYRAŻEŃ REGULAR+YCHPODMIA+A WZORCÓW z wykorzystaniem WYRAŻEŃ REGULAR+YCH

Ciekawym zastosowaniem wyrażeń regularnych jest użycie metody replace() 
obiektu String w połączeniu z wyrażeniem regularnym o globalnym zasięgu:

var myString = "Katarzyna uwielbia otrzymywać czerwone róŜe. Katarzyna 
wkłada je do wody. ";

var myRegExp = /Katarzyna/ g;

myString = myString.replace (myRegExp, "Kasia");

alert (myString);

powodujące podmianę wszystkich wystąpień słowa Katarzyna w zdefiniowanym 
stringu na słowo Kasia, więc otrzymamy następujący rezultat działania:

KasiaKasiaKasiaKasia uwielbia otrzymywać czerwone róże. uwielbia otrzymywać czerwone róże. uwielbia otrzymywać czerwone róże. uwielbia otrzymywać czerwone róże. KasiaKasiaKasiaKasia wkłada je do wody.wkłada je do wody.wkłada je do wody.wkłada je do wody.KasiaKasiaKasiaKasia uwielbia otrzymywać czerwone róże. uwielbia otrzymywać czerwone róże. uwielbia otrzymywać czerwone róże. uwielbia otrzymywać czerwone róże. KasiaKasiaKasiaKasia wkłada je do wody.wkłada je do wody.wkłada je do wody.wkłada je do wody.



SKŁAD+IA WYRAŻEŃ REGULAR+YCHSKŁAD+IA WYRAŻEŃ REGULAR+YCH

Składnia wyrażeń regularnych umożliwia dopasowanie znaków niedrukowanych, 
np. znaków tabulacji, nowego wiersza. W tym przypadku potrzebne są tzw. 
sekwencje unikowe, które służą do wskazania takich znaków. Sekwencja taka 
wskazuje interpreterowi JavaScriptu, że nie ma do czynienia ze znakiem jako 
takim, lecz z reprezentacją innego znaku. Znak \ wskazuje, że następujący po nim 
ciąg znaków jest sekwencją unikową, np. \t oznacza znak tabulacji. Natomiast 
niektóre znaki, np. ? * mają specjalne znaczenie w składni wyrażeń regularnych, 
więc chcąc je wyszukiwać jako normalne znaki trzeba je również reprezentować 
przy pomocy sekwencji unikowych, tj.: \/   \\ \.  \*   \+   \?   \|   \(   \)   \{   \}   \^   \$

\n – dopasowuje znak nowego wiersza

\r – dopasowuje znak karetki

\t – dopasowuje znak tabulacji

\v – dopasowuje znak tabulacji pionowej

\f – dopasowuje znak wysuwu strony

\nnn – dopasowuje znak ASCII o numerze nnn

\xnn – dopasowuje znak ASCII o numerze nn podanym w formacie szesnastkowym

\unnnn – dopasowuje znak UNICODE o numerze nnnn w formacie szesnastkowym

var myRegExp = /\$\; wyszukuje znak dolara w łańcuchu a nie znak końca



Z+AKI SPECJAL+E WYRAŻEŃ REGULAR+YCHZ+AKI SPECJAL+E WYRAŻEŃ REGULAR+YCH

O sile wyrażeń regularnych stanowią liczne znaki specjalne, które pozwalają 
dopasowywać do określonych klas znaków, np. liter, cyfr, odstępów. Te klasy 
znaków pozwalają na dopasowanie, gdy mamy wzorzec, lecz nie wiemy lub nie 
obchodzi nas, jakie są faktyczne wartości znaków, np. wzorzec numeru telefonu, 
adresu e-mail, kodu pocztowego.

\d – dopasowuje dowolną cyfrę od 0 do 9

\D – dopasowuje dowolny znak nie będący cyfrą

\w – dopasowuje dowolny znak słowa: A-Z, a-z, 0-9 lub znak podkreślenia

\W – dopasowuje dowolny znak inny niż wymieniony dla \w\W – dopasowuje dowolny znak inny niż wymieniony dla \w

\s – dopasowuje dowolny znak odstępu: tabulacji, nowego wiersza, powrotu 
karetki, wysuwu strony i tabulacji pionowej.

\S – dopasowuje dowolny znak poza znakami odstępu 

[...] – dopasowuje dowolny znak z wymienionych wewnątrz nawiasów

[^...] – dopasowuje dowolny znak z poza wymienionych wewnątrz nawiasów

var myRegExp = /0\d\d\d-\d\d\d\d\d\d\; chcąc wyszukać numery telefonów w 
tradycyjnym formacie, np.: 0601-123456



Z+AKI POWTÓRZEŃ W WYRAŻE+IACH REGULAR+YCHZ+AKI POWTÓRZEŃ W WYRAŻE+IACH REGULAR+YCH

Znaki powtórzeń skracają zapis wyrażeń regularnych oraz pozwalają specyfikować 
znak jako grupę znaków określonej klasy:

{n} – dopasowuje n wystąpień poprzedzającego elementu, np.: /x{2}/ daje xx

{n,} – dopasowuje n lub więcej wystąpień poprzedzającego elementu, np.: /x{2,}/ 
daje xx, xxx, xxxx, xxxxx... itd.

{n,m} – dopasowuje przynajmniej n i maksymalnie m wystąpień poprzedzającego 
elementu, np.: /x{2,4}/ daje xx, xxx, xxxx

? – dopasowuje poprzedzający element raz lub zero razy przez co poprzedzający 
element staje się opcjonalny, np. /ax?/ daje a lub axelement staje się opcjonalny, np. /ax?/ daje a lub ax

+ – dopasowuje poprzedzający element raz lub więcej razy (czyli minimalnie raz), 
np. /x+/ daje x, xx, xxx, xxxx, xxxxx... 

* – dopasowuje poprzedzający element raz lub więcej razy (czyli minimalnie raz), 
np. /ax*/ daje a, ax, axx, axxx, axxxx, axxxxx... 

var myRegExp = /\d{4} ?\d{4} ?\d{4} ?\d{4}/; 

chcąc wyszukać 16-cyfrowy numer karty kredytowej gdzie poszczególne 4-ki moga 
ale nie muszą być rozdzielne spacjami, np.: 0601 1234 5678 9012



Z+AKI POWTÓRZEŃ Z+AKI POWTÓRZEŃ -- PRZYKŁADPRZYKŁAD

<html> <head>

<script language="JavaScript">

function isCCNumValid(ccNumer)

{

var ccNumRegExp = /\d{4} ?\d{4} ?\d{4} ?\d{4}/;

return ccNumRegExp.text(ccNumer);

}

</script>

</head> <body>

<form id="karta" name="karta">

Wpisz 16-cyfrowy numer karty kredytowej:

<br><input type="text" name="txtCCNum">

<br><input type="button" value="Sprawdź poprawność" onClick = 

"alert(isCCNumValid(document.karta.txtCCNum.value))"

name=cmdCheckCCNum>

</form> </body> </html>



Z+AKI POZYCJI W WYRAŻE+IACH REGULAR+YCHZ+AKI POZYCJI W WYRAŻE+IACH REGULAR+YCH

Znaki pozycji pozwalają nam określić, gdzie powinien znajdować się wzorzec 
wewnątrz łańcucha, czyli gdzie powinien być zakotwiczony. Kotwica anuluje 
standardowe zachowanie wyszukiwania wzorca w całym łańcuchu zamieniając je 
na wyszukiwania na jego początku lub końcu:

^ – wzorzec musi się znajdować na początku łańcucha lub na początku wiersza w 
przypadku wykorzystania opcji modyfikatora wielowierszowego

$ – wzorzec musi się znajdować na końcu łańcucha lub na końcu wiersza w 
przypadku wykorzystania opcji modyfikatora wielowierszowego

\b – dopasowuje granicę słowa, tj. punkt pomiędzy znakiem słowa i innym 
(początkiem lub końcem słowa)(początkiem lub końcem słowa)

\B – dopasowuje do położenia, które nie jest granicą słowa, czyli nie jest ani 
początkiem ani końcem słowa

Zmieniając wyrażenie na poprzedniej stronie na:

var myRegExp = /^\d{4} ?\d{4} ?\d{4} ?\d{4}$/; 

unikamy wyszukiwania łańcuchów zawierających inne znaki niż numery kart 
kredytowych, np.: To jest moja karta 0601 1234 5678 9012!!!! Uwaga!



WYRAŻE+IA LOGICZ+E W WYRAŻE+IACH REGULAR+YCHWYRAŻE+IA LOGICZ+E W WYRAŻE+IACH REGULAR+YCH

| – znak alternatywy, np. /jabłka|gruszki/

(wzorzec) – znaki wewnątrz nawiasów przechwytujących zostaną zgrupowane i 
potraktowane jako całość. Można z takich grup skorzystać odwołując się do nich 
przez \nrGrupy

(?:wzorzec) – działa tak samo jak nawiasy powyżej z tym, że nie przechwytują 
zawartości i nie można się do nich odwoływać przez numer grupy

(?=wzorzec) – to grupowanie z przewidywanie pozytywnym, czyli wzorzec 
wewnątrz grupy musi zostać znaleziony, lecz nie jest przechwytywany na potrzeby 
przyszłych odwołań przez \nrGrupy i nie będzie zawarty w łańcuchach zwróconych 
jako ostateczny wynik dopasowania.jako ostateczny wynik dopasowania.

(?!wzorzec) – to grupowanie z przewidywanie negatywnym, który działa podobnie 
jak powyższy z tym, że wzorzec wewnątrz grupy nie zostanie znaleziony.

\nrGrupy – do wyrażenia \nrGrupy będą dopasowywane te same znaki, jak w 
wyrażaniu regularnym definiującym tą grupę

Sprawdzanie poprawności składni adresu e-mail:

var myEmailRegExp = /^\w(.?\w)*@\w(\.?[-\w])*\.([a-z]{3,4}(\.[a-

z]{2})?|[a-z]{2}(\.[a-z]{2})?)$/i

Spróbujmy rozszyfrować to wyrażenie regularne?

Proszę zbudować formularz z walidacją adresu e-mail, karty kredytowej, imienia, 
nazwiska, wieku itp.
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