
Lille password-vælger-script
Her er et lille program, der vælger et absolut tilfældigt tal fra et array af
forskellige ting.
Jeg bruger den til at vælge passwords
Skrevet den 10. Feb 2009 af mikoalngelo I kategorien Programmering / JavaScript

Dette lille script bruger jeg til at vælge et tilfældigt password, hver gang jeg skal oprette en profil et eller
andet sted. Jeg håber i kan bruge det.
Det er måske ikke så godt kommenteret, men i hajer kan garanteret finde rundt i det på et halvt minut.
Email mig på mikoangelo [to] [elefant-næst-a] [varmpost] .com hvis der er fejl i (især hegns-pæle-fejl
[reference: Wizardry Compiled by Rich Cook, bog to i The Wiz Biz-serien, se www.baen.com]).

<font size="+2">
    <ul>
   
        <script type="text/javascript">
       
        //Gør det nemmere at skrive på skærmen
        function skriv(tekst)
            {
            document.write(tekst);
        }
       
        //Definerer de forsellige variabler:
        var arrayet = new
Array("a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z","æ","ø",
"å"); //Indeholder de forskellige kodeord
        var antal, valgt; //antal er det antal elementer, nytarray skal have. valgt er indexet på et element i
nytarray, der skal være markeret
        var nytarray = new Array(); //Indeholder et tilfældigt udvalg af forskellige elementer i arrayet
       
        antal = Math.round(Math.random()*(arrayet.length-1)) //antal bliver et tilfældigt tal, der passer med
et element i arrayet
       
        //Tilføjer tilfældige elementer fra arrayet til nytarray, indtil antal er nået
        for (a = 0; a < antal; a++) //>
        {
            nytarray[a] = arrayet[Math.round(Math.random()*(arrayet.length-1))];
        }
       
        valgt = Math.round(Math.random()*(nytarray.length-1)) //Gør valgt til et tilfældigt tal, der passer til et
element i nytarray
       
        //Skriver indholdet af nytarray
        for (b = 0; b < antal; b++) //>
        {
            skriv("<li>");
                if (b == valgt) skriv("<b >"); //Markerer tallet, der skrives, hvis det er de tal, der er valgt
                    skriv(nytarray[b]);
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                if (b == valgt) skriv("</b >");
            skriv("</li>");
        }
       
        </script>
   
    </ul>
</font>

Kommentar af webmasterdk d. 02. Sep 2004 | 1

Hvad så hvis man ikke lige er en "haj" til javascript?
Synes ikke at "artikelen" er særlig velskrevet.
Du kunne gerne have forklaret de enkelte ting.
Og så er outputtet af scriptet jo heller ikke særlig brugervenligt...
Et password script, burde (efter min mening) indeholde både store og små tegn + tal.
Derudover burde tegn som I og l og 1 være fjernet fra arrayet, da disse let kan forveksles.

Kommentar af webcreator d. 02. Sep 2004 | 2

Sødt script - men ikke en artikel. Det er jo bare en bunke koder med meget lidt forklaring.

Kommentar af wicez (nedlagt brugerprofil) d. 22. Mar 2005 | 3

Dårlig artikel. Du bør bruge de "værktøjer" eksperten stiller til rådighed, til at lav en mere overskuelig
artikel


