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Mi is ez? Miért éppen JavaScript?
JS az egyik legfontosabb dolog a 3 dolog közül amit minden webfejlesztőnek tudnia kell
legalább:
1. HTML megadja a weboldal tartalmi részét
2. CSS weboldalnak magának a kinézetét
3. JavaScript a programozása a weblap funkcióknak-viselkedéseknek

Nem csak webes felületeken használhatunk javascriptet, sok asztali és szerver oldali
alkalmazás is használ JS-t, mint a Node.js a legismertebb, egyes adatbázisok is mint a
mongoDB és couchDB

HTML minta

CSS MINTA

Javascript Minta
Előző példát kiegészítve egy Elbújok gombbal, ami kattintásra a <p> osztályt átlátszóvá teszi
CSS felülírással (erről később bővebben) :

A button elemre van rákötve az on click f unkció ami a kattintást érzékeli az elemen ( beépített
JS vezérlő ) és erre reagálva a p osztály css-ben átállítja az átlátszóságot(opacity) 0-ra.

Kattintás Előtt

Kattintás Után

Mi Köze a Javahoz?
Röviden: Csak névrokonok.
A Java igényel fordítót/compliert és virtuális gépen vagy böngészőben is képes futni, de
mindenképp szükséges a “fordítás”, ipari felhasználásra van leginkább, van kliens szerver
opció.

Filekiterjesztése a .java. Objektumai Class alapúak.
A javascript pedig egy “lightweight” script programozási nyelv webes felületekre és .js a
filekiterjesztés. Objektumai Prototype alapúak ami sokkal egyszerűbb a Class alapúaknál. Kiens
oldalon fut mindig.

References / Segédletek
Itt találhattok útmutatókat és leírásokat az összes javascriptben előforduló kifejezéshez
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference
Pl egy for ciklus leírása formálisan:
for ([initialization]; [condition]; [final-expression])
statement
Alatta kifejtve, hogy melyik kifejezés mit is jelent. Illetve egy egyszerű példával megtámogatva
for (let i = 0; i < 9; i++) {
console.log(i);
// more statements }
Csak a pédla kedvéért itt:
let i= 0 az i változót inicializálja (azért nem var, mert a var az globális a let pedig csak blokkon
belül határoz meg így optimálisabb a használata )
i<9 addig csinálja amíg i kissebb mint 9
I++ minden lepes után i értékét 1-el növeli
Console.log(i) consolera kiíratja i értékét ( console kiíratásról később )

Fejlesztői Eszközök
( Integrated development environment )
●
●
●
●
●
●
●

Webstorm
Komodo Edit
Sublime Text 3
Notepad++
Atom
PhpStorm
IntelliJ IDEA

●

Egyszerű jegyzettömb is megfelelő példákhoz vagy kicsi projektekhez

Webstorm példa

Komplex sok összetevős projektnél érdemes IDE-ket használni legfőképp. Illetve a JS
parancsokat segítik kiegészíteni gépelés közben és az esetleges elgépeléseket is tudja jelezni.

Debug/problémakeresés megoldások
Kódban lévő hibák felkutatása a kód lépésről lépésre való nyomkövetésével, esetleg bizonyos
változók és funkciók megjelölésével és ezek jobban megfigyelhetőségével támogatva..
A fentebb említett IDE-k külön kezelik a debug kiíratásokat, breakpointokat és parancsokat etc,
de pl a Chrome beépített eszközei is nagyszerű társaink lehetnek a bug-ok felderítésében és
kijavításában.

Google Chrome Fejlesztői mód
Jobb gomb és vizsgálat vagy ctrl shift I és ott console tab rész ide tudunk mindenféle
üzeneteket-változókat-állapotokat kiíratni illetve az esetleges hiba üzenetek is itt fognak

megjelenni.

Példákon Keresztüli Tanulás
Egy adott példa sokszor többet érhet mint több órás magyarázás, ez főleg igaz a JavaScript
esetében ahol úgymond “szép” kódot láthatunk magunk előtt és könnyen átlátható legtöbbször
a szerkezete a kódnak. De legtöbb esetben az utolsó 4-5 leckéknél kommentálni is fogom a
kódot a könnyebb értelmezhetőség kedvéért.

Gyakorlásra felületek böngészőből
Codepen.io ( van beépített console is )
w3schools.com/js/tryit.asp

W3 példa felülete így néz ki :

Ez jóval egyszerűbb mint a codepenes egyszerűbb 1 fileos js scripteket lehet jól kipróbálni itt.
Codepen példa felülete:

Sokkal komplexebb itt alapból már a JS részt külön kezeli és leválasztja a html tartalomtól,
illetve a css részt is külön lehet választani a jobb átláthatóság kedvéért.

Ellenőrző kérdések
1.
2.
3.
4.
5.

Sorolj fel három IDE-t ami megfelelő javascript fejlesztésre?
A JAVA nyelvből származik-e a JAVASCRIPT?
Böngészőn kívül tudom-e futtatni a JAVASCRIPTET?
A google chrome megfelelő eszköz lehet hibakeresésre/debugolásra?
Codepen felületen tudok futtatni saját javascript kódot tesztelésre?

Válaszok:
Sorolj fel három IDE-t ami megfelelő javascript fejlesztésre?
Webstorm
Komodo Edit
Sublime Text 3
Notepad++
Atom
PhpStorm
IntelliJ IDEA

A JAVA nyelvből származik-e a JAVASCRIPT?
Nem
Böngészőn kívül tudom-e futtatni a JAVASCRIPTET?
Nem, csak szimulátorral az IDE környezetekben.
A google chrome megfelelő eszköz lehet hibakeresésre/debugolásra?
Igen, van debug console beépítve.
Codepen felületen tudok futtatni saját javascript kódot tesztelésre?
Igen

Áttekintés
Átt
kinté

