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JavaScript for webudviklere
Ud over at være et af de mest populære og benyttede programmeringssprog, er JavaScript det eneste sprog man kan
benytte til at udvikle dynamisk indhold i browseren. På dette kursus får du en grundlæggende forståelse for sproget som
det benyttes i browsere. Du vil ligeledes blive introduceret til DOM (Document Object Model), som bruges til at arbejde
med elementerne på en HTML side, samt få generel viden om både HTML5 api’er og populære JavaScript biblioteker og
frameworks.

Forudsætninger
Du skal have erfaring med programmering og meget gerne med objektorienterede sprog som eksempelvis C++, C# eller
Java. Det er desuden en fordel, hvis du også har erfaring med HTTP, HTML og CSS.
Kurset er primært for udviklere, som ønsker at benytte JavaScript til andet end at udvikle små scripts til brug i browsere,
og som mangler en forståelse for hvor effektivt (og smukt) sproget i realiteten er.

Indhold
Syntaks
Variabler og typer
Betingelser og løkker
Objekter og arrays
Fejlhåndtering
Funktioner som objekter
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Objektorienteret programmering med JavaScript
DOM
HTML5 api’er (introduktion)
Overblik over frameworks som jQuery, Angular, Prototype med videre

Kurser der også kunne være interessant for dig
Kurser i webudvikling

Underviser
Michell Cronberg er en erfaren instruktør inden for programmering samt forskellige former for web udvikling,
og underviser blandt andet i HTML, CSS, JavaScript (herunder forskellige JavaScript-biblioteker og
frameworks), C# samt forskellige ASP.NET-kurser. Han er desuden forfatter til flere udgivelser om
programmering, herunder ASP.NET, og kendt foredragsholder om forskellige former for .NET udvikling.
Michell er såvel instruktør som konsulent, og har derfor den rette kombination af praktisk og teoretisk viden.

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Jette Ravn Merkel
+45 72202695
jetm@teknologisk.dk
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