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Introdução 
  JavaScript é uma linguagem de script utilizada para 

expandir o XHTML 
  A linguagem foi criada por Brandam Eirch em 1995 e 

disponível inicialmente no navegador Netscape 
  É uma linguagem: 

  Interpretada 
  Simples 
  Pequena 
  Baseada em objetos 

  Os scripts criados utilizando Javascript são executados na 
pelo navegador (lado cliente) 
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Introdução 
  Atualmente quase todas as páginas mais elaboradas 

utilizam a linguagem 
  Um engine javascript é um componente de software que é 

responsável pela execução do código-fonte da linguagem 
  A execução eficiente deste tipo de código é essencial 

para a velocidade do navegador 
  Javascript não é Java, apesar de ter sua sintaxe semelhante 

a da linguagem 
  Atualmente a chamada “Web 2.0” faz uso intenso da 

linguagem através da tecnologia AJAX (Asynchronuos 
Javascript and XML)  
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Introdução 
  A linguagem é sensível à acentos 

  Palavras escritas em letras maiúsculas são diferentes de palavras 
escritas em letras minúsculas 

  Exemplo de código: 
<html xmlns=“http://www.w3.org/1999/xhtml”> 
<head> 
  <title>Testando Javascript</title> 
  <script type=“text/javascript”> 
    <!-- 
    document.writeln(“<h1>Bem Vindo ao IFRN</h1>”); 
    // --> 
  </script> 
</head> 
<body></body> 
</html> 
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Introdução 

6 

  O objeto document representa o documento XHTML em 
que o script foi colocado 

  O método writeln escreve um conteúdo XHTML no 
documento 

  Alguns navegadores não suportam Javascript e tem como 
comportamento imprimir o código-fonte da linguagem na 
página 

  As tags de comentários do XHTML são utilizadas para 
evitar este tipo de comportamento 



Código Javascript 
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  O código javascript ou script pode ser inserido 
basicamente em três locais: 
  Diretamente na tag <script>..</script> 
  Em um arquivo externo 
  Em tags que possuem eventos 

  Cada uma destas opções está relacionada com a forma de 
script que está sendo usada 



Uso direto na Tag <script>...</script> 
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 Nesta forma o código javascript é inserido 
diretamente na página XHTML 

 Todas as informações declaradas estarão disponíveis 
no restante da página 

 Exemplo: 
<head> 
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=UTF-8" /> 
  <title>Exemplos Javascript</title> 

  <script type="text/javascript"> 
    document.writeln('<h1>Hellow World!</h1>');    
  </script> 
</head> 



Arquivo Externo 
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  O script pode ser definido num arquivo externo à página 
XHTML 

  Desta forma é possível compartilhar o script e também 
facilita a alteração do comportamento da página 

  Exemplo: 
<script type="text/javascript" src="exp1.js"> 
</script> 

document.writeln('<h1>Hellow World!</h1>'); 



Tags que Possuem Eventos 
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  Existem vários eventos associados as Tags XHTML 
  Os eventos são disparados de acordo com alguma ação 

do usuário 
  onclick: Quando um objeto é clicado pelo mouse 

  <a> e <input> 

  onselect: Quando o conteúdo de um objeto é selecionado 
  <input type=“text”/> e <textarea>  

  onchange: Quando uma seleção ou texto tem o conteúdo 
modificado 
  <input type=“text”/>, <textarea> e <select> 

  onmouseover: Quando o mouse está sob um link 
  <a> 



Exemplos de Uso de Eventos 
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<body> 
  <form> 
    <input type="text" value="Não mecher!" 
onchange="alert('Eu vi!')" onselect="alert('O que 
vai fazer?')"/> 

    <input type="button" value="Alerta Javascript" 
onclick="alert('Olá!')"/>     

  </form> 

  <a href="http://www.google.com.br" 
onmouseover=“alert('Vai mesmo para o Google?’)”> 
Google</a> 

</body> 



Janelas de Diálogo 
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  As janelas de diálogo são utilizadas para comunicação 
com o usuário chamando sua atenção 

  Existem três tipos de diálogos: 
  alert: Janela utilizada para notificar ou informar o usuário 
  confirm: Janela que solicita a confirmação do usuário 
  prompt: Janela que permite ao usuário entrar com uma 

informação 

  Exemplo: 

valor = prompt(‘Qual seu nome?’); 


