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Tanuljunk JavaScriptet, óra indul...

kevés a könyvben
tárgyalt anyag elsajátítására és megfelelõ
mértékû gyakorlására,
de mindenképp érdemes belefektetni idõt.
Aki ismeri a sorozat
többi programozási
témájú tagját (PHP4,
PHP5, Java, XML,
Mysql, stb.), az tudja,
hogy a szerzõk minden esetben az alapoktól kezdenek, így nem
jelent hátrányt, ha
az Olvasó az adott témában esetleg teljesen
járatlan.
Ennek a jó szokásnak
megfelelõen az elsõ
blokk (négy fejezet)
bevezet a szkriptnyelvek és a DOM
(dokumentumobjekCím: Tanuljuk meg a JavaScript használatát 24 óra alatt
tum-modell) alapjaiba,
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található. A JavaScript
nagy elõnye a többi
alószínûleg a kedves
programozási nyelvvel szemben,
Olvasó már akarata ellenére
hogy szkript nyelv, így a könyvbeli
is találkozott JavaScript-tel
példák kipróbálásához nem szükséges
az interneten böngészve. A legtöbb
bonyolult fejlesztõi környezet vagy
regisztrációs oldalnál az adatok
szerver. Elég csupán egy szövegelküldése elõtt például JavaScript
szerkesztõ (legyen az vi, scite vagy
figyeli, hogy minden szükséges
bármi más) és egy webböngészõ
mezõt kitöltöttünk-e. Vagy például
bekapcsolt JavaScript támogatással.
webes levelezõklienseknél is
Szerver csupán az AJAX-os fejezetnél
figyelmeztethet, ha nem adtunk
létfontosságú.
meg címzettet.
A DOM igen fontos szerepet játszik
A 24 órás sorozatban 2006 õszén
a JavaScript használhatóságában és
megjelent JavaScript-es könyv nem
népszerûségében, így a szerzõ a harkevesebbet céloz meg, minthogy az
madik – és egyben a leghosszabb –
Olvasóból - ha rászánja magát a tanurészben tárgyalja a témát.
lásra – JavaScript gurut faragjon.
A haladó lehetõségek (negyedik rész)
A címben szereplõ 24 óra kicsit talán
felsorolása közül nem maradhat ki
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a manapság oly divatos AJAX
(aszinkron JavaScript és XML)
és a Firefox kiegészítése, a Greasemonkey sem. Ebben a részben tér
ki a szerzõ a JavaScript kulturált
használatára is, mint például hogyan írjunk a felhasználó szemszögébõl nézve nem tolakodó
JavaScript alkalmazást, illetve
hogyan tehetjük böngészõfüggetlenné mûvünket.
Az ötödik részben a multimédia
kapott helyet, kulcsszavakban:
dinamikus képek, diabemutató,
Flash animációk beillesztése, hangok.
A hatodik – és egyben utolsó – rész
levezetésképp a lenyíló menük hogyanját és a Javascript jövõjét vázolja.
Munka után pedig jöhet a megérdemelt pihenés: a 22. fejezetben egy
JavaScript-es pókerpassziánszt
mutat be a szerzõ.
Minden fejezetet (órát) a sorozatra
jellemzõen összefoglaló blokk
és ismétlõ kérdéssor zár.
A könyvet egyaránt tekintheti
a kedves Olvasó tankönyvnek, hisz
az alapoktól kezd. Tekintheti gyors
referenciának is, hisz a tartalomjegyzékben tematikusan, míg a bõséges
tárgymutatóban kulcsszavak alapján
kereshetünk.
AJAX tanulás esetén a most bemutatott JavaScript-es könyv mellé jó
választás a 24 órás sorozat XML-rõl,
valamint a PHP5-rõl szóló része is.
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