
En lille start på JavaScript.
Det smarte ved JavaScript er at du kan teste det du laver på din computer.
Start med at lave et .txt dokument og når du er færdig med din kode i
notepad/notesblok kan du gemme det som .html og vise det!
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En meget lille artikel om emnet :) - Det gratis, så beregn mig ikke som en point-nar.

[ Indledning ]
1. Udskrive en tekst.
2. Lave en alert / popup
3. Lav en funktion
4. Onmouseover, Oncontextmenu, onmouseout

Udskrive en tekst.
I javascript er det deres "udskrivning" lidt lang, men det ser sådan her ud:

<script>
document.write("Min tekst");
</script> 

Prøv selv.
I Min tekst skriver du bare din egen tekst, altså mellem " og "

Lave en alert / popup
I javascript kan du lave en popup, som kommer op på siden når folk åbner den.
En simpel popup kan se således ud:

<script type="text/javascript">
alert('Min tekst');
</script> 

-- Altså mellem ' og ' skriver du din tekst.

Lav en funktion
Som en meget kendt ting i javaScript kan du lave en funktion, som KUN kommer hvis du laver en onload
eller en anden ting.

Her vil jeg give et eksempel på en funktion.
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<script type="text/javascript">
function minfunktion()
{
alert("Min funktion");
}
</script> 

--- også lav en <body onload="minfunktion();"> i body :)

Onmouseover, Oncontextmenu, onmouseout
Onmouseover = Hvis musen er over noget (fx. et link eller billede)
Oncontextmenu = Hvis man højreklikker på noget( fx. et link eller billede)
Onmousout = Hvis musen er væk fra linket/billedet.

Her vil jeg give et eksempel med javascript.

<script type="text/javascript">
function links(id)
{
var linkID = id;
alert('Du skrev: '+linkID+'');
}
</script> 

Også laver du en
<a onclick="links('1');">Link 1</a>

- ved onclick er "links" selve funktionen som skal køres, og det mellem ('') er det den skal udskrive i
funktion!
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-- men det virker ikke, hvis man ikke bruger den samme variabel, for linkID er ikke det samme som linkId
...//Men det er jo godt, at du reagerer og retter !-)
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God .. men meget kort.. Lærte ikke noget nyt af det, men siden det ikke kostede noget .. Den er hurtig at
læse igennem, når du bruger punkterne sådan som du gør.. ++ ;-) // Den utroligt dårlige kommentar-
skriver ;o)
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synes den er god! og som webpsycho siger! den er gratis og man lærer da en smule om deres funktioner
med onmouseover osv.. å jeg giver den plus!
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Du beskriver emnet godt.


