
OnMouseOver efekter
Lær lidt om mouseover eftcktere inde du bevægere dig helt ud i javascript. Den er
beasert mest på at folk måske lige får en ny ting og folk der ikke kan huske så
godt er den også god. den er ikke go for store advance brugere.
Skrevet den 14. Mar 2009 af winerror I kategorien Programmering / JavaScript

Manger folk ledere efter de små javascript's nermlig mouseover eftekeren derfor har jeg valgt at lave
denne arktikle om de små funktionere i javascript.

Vi kan staret med noget nemt noget.... Fx når du gerne vil ha et text et eller andet sted på siden når man
køre over et billede så skulle der gerene skifte texten lige som her inde på neonman.dk når du klikker over
iconeren sker der det at der kommer en text til og gør det nemmer for brugeren at se hvad man menner
med det icon man nu har indsat fx

Men det første vi skal ha er et link og et billede det laves bare i ren html sådan her

<a href="link her"><img src="billedenavn" border="0"></a>

Når det er gjort skal du indsætte et stykke javascript som fortælere den at når du køre musen over skal
den vise en text et andet sted. Når du køre musen væk skal det jo også forsvinde igen. Så derfor indsætte
dettet stykke kode i den a href tag.

onmouseover="document.getElementById('GemtText').innerHTML = 'Her er den hemmelige text'"
onmouseleave="document.getElementById('GemtText').innerHTML = ''"

du skal slf selv ændere din text til sådan der ikke står vores text til dig jo. Den text skal du ændere i
onmouseover og når du så køre musen væk skal der ikke stå noget så derfor bruger vi onmouseleve sådan
den kan slettet det der stod der igen.

Da du også gerne sku ha vist den tekst du nu skal se fx ( her er den hemmelige text ) skal du indsætte
dette stykke tag for at få det vist.

<p id="GemtText" name="GemtText"></p>

Det går vi sådan at den finder id og name som er GemtText og derfor kan javascritet enligt finde ud af det.

Ja javascript kan enligt bruges til maget sjovt.. og bare denne lille mouseover efteckt kan du godt bruge til
en del er lige ved at tror det er den mest udbrede funktion i javascript som er mest brugt . så hvorfor ikke
lære dig lidt mere om denne funktion enligt. La os nu prøve at skrifte en baggrund på din tr når du skal
kombinere det enten med admenlig html eller måske end dag php kan det være til stor hjælp hvis man har
meget data i sin daabase at ja sådan at folk kan se vilken linje de enliget er på i sted for an skal til at gette
sig fram vær gang.

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



Så la os dog kikke på det i sted for at side her og snakke løs når du enligt godt vil lære noget :) start med
at lave en table sådan her

<table>
<tr>
<td>Data 1</td>
<td>Data 2</td>
<td>Data 3</td>
<td>Data 4</td>
<td>Data 5</td>
</tr>
</table>

Efter det skal vi jo ha vores java script ind så denne her linje smider du ind i din tr tag sådan det kan
komme til at virke.

onmouseout="this.style.backgroundColor=''" onmouseover="this.style.backgroundColor='dinfave'"

vi har smidt onmouseout på for at slettet den fave vi smider på sådan den ikke for bliver den fave.
Onmouse smider vi så på igen for at lave den til den fave vi skal bruge det var så den arktikle omkring det
håber i læsere med næste gang jeg
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LOL. Bundet af bunden.
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Jeg syntes helt ærligt at et minimum for at oprette artikler skulle være at man kunne formulere sig på
korrekt dansk - at den så ydermere er ganske mangelfuld og til tider anbefaler events der kun vil virke i
"internet explorer" er så en anden ting - brug Jeres points bedre - og winerror lær af det folk skriver til dig!
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Jeg opgav at koncentrere mig om at læse den, efter 2 linjer.

Det er simpelthen for dårligt stavet og formuleret, til at den er værd at læse.
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Hmmm det giver vel et lille point at prøve.
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jeg kan ikke tage artiklen seriøst. der er så mange stavefejl i, at man skulle tro det var bevidst gjort.
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Hvis man ikke kan flyve, skal man nok ikke prøve!
Hvis man ikke kan skrive en artikel eller stave, skal man nok ikke prøve!



Hvis man gerne vil flyve, så tag et fly!
Hvis man gerne vil skrive en artikel, så få hjælp til at rette den og få set den igennem!
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På ingen måde hverken 5 eller 2,5 point værd.
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Duer ikke...
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æh
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hvorfor bliver du ved med at poste artikler af den kaliber når du får en masse feedback på dem alle, du må
da kunne se de ikke kan bruges til ret meget.
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har vist aldrig set så dårlig stavning før .. hvilket egentligt også er grunden til at jeg ville betale for at se
denne artikel .. hvis man hører så meget dårligt om den, bliver man næsten nødt til at se om det passer ..
og det gør.. o.O Jeg skulle til at kritisere denne artikel, men så kom jeg i tanker om ... nogel mensker kann
ba ik stav... råd: hold dig væk fra artikler
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der er for få exempler, ikke 5 point værd
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Der er ingen tvivl om du kan en del.. jeg syntes det er godt nok at du tager Initiativ til at skrive en artikel
... enda gratis... De folk der kræver at man skriver perfekt dansk før end man skrive artikel burde først selv
skrive en artikel.... jeg syntes det er kanon... måske er den ikke så omfattende og udybende... men den er
ihvert fald middel eller lidt over middel....
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ordblindhed er ingen undskyldning for elendige (og kun IE relaterede) beskrivelser og mangelende
dokumentation, sikke en gang fis ! :-/
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Eksperten.dk?... - tja navnet er ved at blive svinet godt og grundigt til....
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Synes det er lidt sjovt at læse de første linier.. der er psycho mange stavefejl :P
jeg giver den ikke minimumskarakter, da den er rigtig sjov at læse :D
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Urkomisk... det bliver nok bedre hvis stavningen kommer i orden
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Det er umuligt at finde ud af hvad du mener, og alting er dårligt forklaret.
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