
Tworzenie prostego menu rozwijanego 

Za pomocą JavaScript możesz tworzyć dynamiczne interfejsy użytkownika. Jeden interfejs to rozwijane 

menu, które początkowo może wyglądać na zamknięte na stronie internetowej. Ale gdy użytkownik 

przesuwa wskaźnik myszy nad menu, pojawia się menu rozwijane. To zadanie opisuje, jak zbudować 

niezwykle proste menu rozwijane. Zasada jest prosta. Biorąc pod uwagę obiekt o nazwie myObject, 

możesz określić górę obiektu w pikselach względem okna przeglądarki, wykonując następujące 

czynności: 

myObject.top = rozmieszczenie pikseli względem góry okna; 

Poniższe kroki pokazują, jak utworzyć proste menu rozwijane w lewym górnym rogu okna przeglądarki 

z trzema elementami menu: 

1. W nagłówku dokumentu HTML utwórz blok skryptu za pomocą tagów script 

2. W bloku skryptu utwórz funkcję o nazwie menuToggle, która pobiera pojedynczy atrybut o nazwie 

target, czyli nazwę obiektu zawierającego menu: 

function menuToggle(target) { 

} 

3. W funkcji utwórz zmienną o nazwie targetMenu i ustaw ją na odpowiedni obiekt o podanej nazwie 

obiektu w celu: 

targetMenu = (document.getElementById)? document.getElementById (target) .style: eval 

(„dokument” + target); 

4. Zakończ funkcję, przypisując odpowiednią najwyższą wartość do góry właściwość obiektu 

targetMenu: 

targetMenu.top = (parseInt (targetMenu.top) == 22)? -2000: 22; 

5. Również w nagłówku utwórz blok arkusza stylów z otwierającymi i zamykającymi znacznikami stylu: 

6. Utwórz trzy klasy stylów: menu, menuTitle i menuLink. Menu jest dla samego bloku menu i powinno 

mieć absolutną górną pozycję -2000 pikseli, więc menu jest początkowo ukryte. menuTitle jest 

nagłówkiem menu i powinno mieć bezwzględną pozycję 0 pikseli, aby umieścić nagłówek menu na 

górze ekranu. Na koniec menuEntry określa wygląd i zachowanie poszczególnych pozycji w menu. 

menu { position:absolute; 

font:15px arial, helvetica, sans-serif; 

background-color:#020A33; 

line-height: 20px; top: -2000px; } 

.menuTitle { position:absolute; 

font:15px arial, helvetica, sans-serif; 

background-color:#020A33; 

line-height: 21px; top: 0px; 

text-decoration:none; color:#FFFFFF; } 



.menuEntry { text-decoration:none; color:#FFFFFF; } 

.menuEntry:link { color:#FFFFFF; } 

.menuEntry:hover { background-color:#CCCCCC; color:#020A33; } 

7. W treści dokumentu użyj otwierających i zamykających znaczników div, aby utworzyć tabelkę 

tytułową menu: 

<div class=”menuTitle” style=”left:0px; width:100px;” 

onMouseover=”menuToggle(‘myMenu’);” 

onMouseout=”menuToggle(‘myMenu’);”>My Menu</div> 

8. W treści dokumentu użyj otwierających i zamykających znaczników div, aby utworzyć blok menu: 

<div id=”myMenu” class=”menu” style=”left:0px; width:100px;” 

onMouseout=”menuToggle(‘myMenu’)”> 

</div> 

9. W bloku div utwórz jeden link dla każdego wpisu. Link powinien używać klasy stylu menuEntry, a po 

nim powinien znajdować się znacznik br. Ten blok div można umieścić w dowolnym miejscu w treści 

dokumentu: 

<div id=”myMenu” class=”menu” style=”left:0px; width:100px;” 

onMouseout=”menuToggle(‘myMenu’)”> 

<a href=”http://someurl/” class=”menuEntry”>First Entry</a><br> 

<a href=”http://anotherurl/” class=”menuEntry”>Second Entry</a><br> 

<a href=”http://onemoreurl/” class=”menuEntry”>Third Entry</a> 

</div> 


