
Generowanie menu rozwijanego z funkcją 

To zadanie pokazuje, jak uprościć tworzenie menu, kapsułkując większość pracy w funkcje, a 

następnie po prostu wywołując funkcje. Poniższe kroki opisują, jak rozszerzyć menu podstawowe z 

197, aby użyć funkcji do utworzenia menu: 

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

<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 bloku skryptu utwórz drugą funkcję o nazwie createMenu. Ta funkcja przyjmuje pięć 

parametrów: nazwę obiektu menu, wyświetlany tytuł menu, tablicę zawierającą pozycje menu oraz 

poziome umiejscowienie i szerokość menu w pikselach: 

function 

createMenu(menuName,menuTitle,menuEntries,left,width) { 

} 

3. W funkcji utwórz zmienną o nazwie numEntries zawierającą liczbę pozycji w tablicy menuEntries: 

numEntries = menuEntries.length; 

4. Użyj metody document.write, aby wyświetlić tabelkę tytułową menu; użyj zmiennej menuName, 

aby przekazać nazwę menuObiekt w wywołaniach menuToggle w procedurach obsługi zdarzeń 

onMouseover i onMouseout, a także menuTitle jako tekst tytułu w bloku: 

document.write („<div class =” menuTitle ”style =” left: 0px; width: 100px; ”’); 

document.write („onMouseover =” menuToggle (\ ’’ + menuName + „\’); ”’); 

document.write („onMouseout =” menuToggle (\ ’’ + menuName + „\’); ”>>); 

document.write (menuTitle); 

document.write („</div>”); 

5. Aby zakończyć funkcję, użyj metody document.write, aby wyświetlić blok menu. Będziesz musiał 

użyć pętli for, aby wyprowadzić jedno łącze dla każdego wpisu w tablicy menuEntries: 

document.write („<div id =” myMenu ”class =” menu ”style =” left: 0px; width: 100px; ”’); 

document.write („onMouseout =” menuToggle (\ ’’ + menuName + „\’) ”>’); 



dla (i = 0; i <numEntries; i ++) { 

document.write („<a href=//” + menuEntries[i].url + „„ class class= objmenuEntry SIEM> ”+ 

menuEntries [i] .entry + </a> </a> <br>’); 

} 

document.write („</div>”); 

6. W nagłówku dokumentu HTML utwórz blok stylów i dołącz takie same style menu, menu Tytuł i 

menu, jak w 197. 

7. W treści dokumentu utwórz blok skryptu z tagiem script. 

8. W skrypcie utwórz tablicę o nazwie myMenu: 

var myMenu = new Array (); 

9. Utwórz wpisy tablicy dla każdej pozycji w menu. Zauważ, że każdy wpis jest obiektem 

zawierającym dwie właściwości o nazwie wpis (wyświetlany tekst dla wpisu) i adres URL (adres URL 

linku do wpisu): 

myMenu [0] = {entry: „Entry 1”, url: „http: // someurl /”}; 

myMenu [1] = {entry: „Entry 2”, url: „http: // anotherurl /”}; 

myMenu [2] = {entry: „Entry 3”, url: „http: // otherurl /”}; 

10. Jako ostatni wiersz skryptu wywołaj funkcję createMenu, podając myMenu jako nazwę obiektu 

menu, „My Menu” jako nagłówek menu, tablicę myMenu jako tablicę wpisów i pozycję, aby umieścić 

menu po lewej stronie okna. Ten kod tworzy menu: 

createMenu („mojeMenu”, „Moje menu”, mojeMenu, 0,100); 


