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Űrlapok a HTMl-ben

Űrlapok a HTML-ben

Űrlap létrehozása

Az Űrlapok SharePoint Designerben című fejezetben áttekintettük, hogyan le‑
het egy űrlapot összeállítani grafikus felületen. Most azt vizsgáljuk meg, hogyan le‑
het html elemek segítségével felépíteni egy űrlapot.

Űrlapunk tartalma a <form> … </form> elemek között fog helyet foglalni. Egy lapon 
több űrlap is elhelyezhető, de az űrlapok nem ágyazhatók egymásba. Nézzük át a 
<form> elem paramétereit a következő példa alapján.

<form method=”POST” action=”mailto:kert@akarhol.hu”>

Az egyik legfontosabb paraméterrel megadhatjuk, hogy mi történjen a kitöltött űr‑
lappal. Az action paraméter segítségével a példa szerinti esetben az űrlap adatainak 
a kert@akarhol.hu címre való küldését kérjük. Átadhatnánk egy másik lapnak is az 
adatokat, de egy ilyen megoldáshoz programozási ismeretekkel kellene rendelkez‑
nünk. A method paraméter azt adja meg, milyen úton kerülnek az adatok a feldolgo‑
zó részhez. E‑mailben való küldés esetén a post értéken használjuk.

Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzetet például a következő kódrészlet szerint helyezhetünk el az oldalon.

<input type=”checkbox” name=”tej” value=”kell” tabindex=”1”>
<input type=”checkbox” name=”kakao” value=”kell” checked>

Valójában sokféle elem elhelyezésére használjuk az <input> elemet, és a type pa‑
raméter értéke határozza meg pontosan, hogy végül milyen elem kerül az űrlapra. 
Ha a type paraméternek a „checkbox” értéket adjuk, akkor jelölőnégyzetet kapunk 
eredményként.

A name paraméter értéke lesz a jelölőnégyzetünk neve, és kötelező a megadása. 
A név ne tartalmazzon ékezetes betűket!

A value paraméter a kezdőértéket határozza meg. Ha e‑mailben küldjük az űrla‑
punk adatait, akkor a jelölőnégyzet kiválasztása esetén a példa szerint annyi kerül 
a levélbe, hogy „tej kell”.

A tabindex paraméter az űrlapunk Tab billentyűvel való bejárása esetén az egyes 
elemek elérési sorrendjét jelenti. Ha nem adjuk meg értékét, akkor a Tab billentyű‑
vel való bejárási sorrend az elemek megjelenési sorrendje lesz.
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A checked paraméterrel kérhetjük, hogy a jelölőnégyzet már megjelenésekor ki‑
választott legyen.

Választógomb

A választógombok, vagy más néven a rádiógombok esetén az egy csoportba tar‑
tozók közül csak egyet lehet kiválasztani. A választógombok pontosabb meghatáro‑
zásához vizsgáljuk meg a következő példát!

<input type=”radio” value=”kék” checked name=”szin”>
<input type=”radio” value=”zöld” name=”szin”>

A példa szerint színeket fogunk választani a rádiógombok segítségével. Ha vá‑
lasztógombot szeretnénk, akkor az <input> elem type paraméterének a „radio” ér‑
téket kell adnunk.

A name paraméter azonosságával jelezzük, hogy egy csoportba tartoznak gomb‑
jaink, tehát közülük csak egy választható ki. Ha véletlenül elrontanánk az egyik ne‑
vet és ezért nem egyeznének meg, akkor a példa szerinti esetben mindkét színt 
kiválaszthatnánk egyszerre.

A value paraméter értéke jelzi majd, hogy melyik elemet választotta ki oldalunk 
látogatója. Az e‑mailben való küldés esetén a példa szerint annyi kerül a levélbe, 
hogy „szin kék”.

A checked paraméter jelzi, hogy az adott gomb már az űrlap megjelenésekor alap‑
értelmezés szerint kiválasztott.

Szövegdoboz

Szövegdoboz alatt az egysoros adatmegadásra alkalmas beviteli mezőt értjük. 
Szövegdobozt például a következő kóddal helyezhetünk el a weblapunkon:

<input type=”text” name=”paprika” size=”10” maxlength=”3” value=erős>

Az <input> elem használható szövegdoboz elhelyezésére is, de ekkor a type para‑
méter értéke text kell hogy legyen. 

A name paraméter értéke a szövegdoboz neve, és ezzel a névvel hivatkozhatunk 
rá. Az e‑mailben érkezett űrlap adatai között a név mellett találjuk a szövegdoboz‑
ban megadott adatot.

A size paraméter a szövegdoboz méretét adja meg karakter egységben. Ez a mé‑
ret nem jelent korlátot a beírható adatra nézve, és az itt megadott méretnél hosz‑
szabb adat is beírható a szövegdobozba.


