
Styleskift med javascript
Det er snart blevet moderne at bruge en "styleswitcher" på sin side, så man ved
hjælp af f.eks. javascript og css kan skifte tema / style på din side.
Det kan være meget nyttigt, så du har mange forskellige styles / farver, så dine
besøgende ikke synes a
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Stylesheets
Style Sheets henvisninger findes i 3 typer, hvoraf 2 er relevante her. Det foretrukne (preferred) og det
alternative (alternate).
Begge kan man have flere af, hvis man ønsker det, men det spiller ingen rolle i denne sammenhæng.

Hele fidusen er, at brugeren kan vælge mellem de forskellige Style Sheets, så de må naturligvis laves.
På Gode råd om netsteder har vi indtil videre brugt det til ændre skriftstørrelse og -font, men alt kan
ændres - det er blot et spørgsmål om fantasi og tid.

I <head> sektionen angives dit standard stylesheet ved at give det en title:

<link rel="stylesheet" type="text/css" title="standard" media="screen" href="/css/standard.css">

Efterfølgende angives det (eller de) alternative stylesheet med både title- og rel-attributer:

<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="blue" media="screen" href="/css/blue.css">

Javascriptet
Styleswitcher.js, er udviklet af Paul Sowden og kan downloades fra AListApart.com.
http://www.alistapart.com/stories/alternate/styleswitcher.js

Efter, at det er downloadet, skal der linkes til det fra siderne, hvorfra man skal kunne skifte -
og skiftet skal kunne ses. Den stump kode der inkludere scriptet lægges i <head> sektionen af
dokumentet, efter dine kode stumper til stylesheets:

<link rel="stylesheet" type="text/css" title="standard" media="screen" href="/css/standard.css">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="blue" media="screen" href="/css/blue.css">
<script type="text/javascript" src="/scripts/styleswitcher.js"></script>

Der hvor du ønsker dine links til at skifte stylesheet, bruger du følgende kode:

< a href="#" onclick="setActiveStyleSheet('standard'); return false;"
onkeypress="setActiveStyleSheet('Standard'); return false;">Standard</a>
< a href="#" onclick="setActiveStyleSheet('blue'); return false;"
onkeypress="setActiveStyleSheet('blue')">Blue</a>

Exp.dk fucker det op og laver det til link. Så husk at fjern mellemrum mellem < og a ;).

I disse links definere man styles. Det navn som står inde i setActiveStyleSheet(''), er navnet på den style
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sheet den skal vælge. F.eks. vælger setActiveStyleSheet('blue'), blue.css :)

Så kan du nu lave dine styles, og få lavet en masse flotte designs, så dine besøgende ikke synes at din
side er for ensformet altid. Held og lykke :)

Sjatten >
Hvor er du latterlig. Du giver mindre karakter pga. at jeg skriver fucker. Det er artiklen og ikke mit
sprogvalg der skal bedømmes. Du kan f.eks. godt forstå artiklen jo. Så hvorfor skrive mere om den?

Kommentar af olebole d. 10. Jan 2005 | 1

Som jeg læser sjatten's kommentar, går kritikken primært på, at der i høj grad mangler forklarende tekst
og kode - og det er jeg ganske enig i. Et enkelt link kunne have gjort det stort set ligeså godt ... nemlig:
http://www.alistapart.com/articles/alternate/ - OleBole

Kommentar af wicez (nedlagt brugerprofil) d. 21. Mar 2005 | 2

Bliver vidst nødt til at give dig meget dårligt karakter. Udover næsten direkte at afskrive fra en artikel, du
endda vælger at afgive et link til. Tilsviner du også eksperten, der er det sted du har valgt at skrive din så
kaldte "artikel".

Din artikel består næsten udelukkende af kode, dvs at de personer der kan "forstå" koden, også med stor
sandsynlighed selv havde "evnerne" til at lave et sådan script selv.

I den sidste halvdel (ja, man jeg mener at de sidste par linier er en halvdel) af din "artikel" giver du lige
Sjatten en sviner, hvorefter du med meget stor sandsynlighed også lige har smuttet forbi hans karma for
at hævne dig på hans realistiske syn på din utrolig dårlige artikel.

Som Olebole skriver i sin kommentar, vil man kunne få meget mere ud af at læse den oprindelige artikel,
der også går meget mere i dybden end denne lille aperitif.

- Man kan åbenbart ikke lave linieskift i en kommentar. :o(

Kommentar af sjatten d. 10. Jan 2005 | 3

God artikel, men alt for lidt forklaring og kode.
Og sætningen: Exp 'fucker' det op.. Er ikke et pænt ord.
- Jesper
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