
Wykrywanie i reagowanie na wybory w menu rozwijanym 

W 197 i 198 pokazano, jak tworzyć proste menu rozwijane, w których poszczególne pozycje menu 

wskazują adresy URL innych stron. W tych menu można zastosować dwie techniki wyzwalania kodu 

JavaScript z pozycji menu: Użyj javascript: URL w atrybucie href linku do każdej pozycji menu lub użyj 

procedury obsługi zdarzeń onClick dla linku do każdej pozycji menu. To zadanie wykorzystuje pierwszą 

technikę do rozszerzenia prostego menu ze 197, aby wyświetlić okno dialogowe, gdy użytkownik 

wybierze pozycję menu zamiast podążać za adresem URL. 

1. W nagłówku dokumentu HTML utwórz blok skryptu i umieść w nim funkcję menuToggle z 197: 

<script language=”JavaScript”> 

<!-- 

function menuToggle(target) { 

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

eval(“document.” + target); 

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

} 

// --> 

</script> 

2. W nagłówku dokumentu HTML utwórz blok stylów i dołącz te same style menu, menuTitle i 

menuEntry, jak w 197: 

<style type=”text/css”> 

.menu { 

position:absolute; background-color:#020A33; 

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

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

} 

.menuTitle { 

position:absolute; background-color:#020A33; 

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

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; 

} 

</style> 

3. W treści dokumentu utwórz blok tytułowy dla nagłówka menu: 

<div class = ”menuTitle” style = ”left: 0px; width: 100px; ”onMouseover =” menuToggle („myMenu”); 

”onMouseout =” menuToggle („myMenu”); ”> Moje menu </div> 

4. W treści dokumentu utwórz blok menu dla menu: 

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

myMenu ”)”> 

</div> 

5. Utwórz łącza menu, używając klasy stylu menuEntry. Dla każdego linku użyj javascript: URL, aby 

wyświetlić okno dialogowe, gdy użytkownik wybierze pozycję menu: 

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

width:100px;” onMouseout=”menuToggle(‘myMenu’)”> 

<a href=”javascript:alert(‘You chose the first entry’);” class=”menuEntry”>First Entry</a><br> 

<a href=”javascript:alert(‘You chose the second  entry’);” class=”menuEntry”>Second Entry</a><br> 

<a href=”javascript:alert(‘You chose the third entry’);” class=”menuEntry”>Third Entry</a> 

</div> 

6. Zapisz plik i otwórz go w przeglądarce. Menu jest wyświetlane jako zamknięte 

7. Wybierz pozycję z menu. Przeglądarka wyświetla okno dialogowe 

 


