
Tworzenie rozwijanego / zwijanego menu 

To zadanie pokazuje, jak szybko zbudować proste rozwijane / zwijane menu przy minimalnym 

wymaganym kodzie JavaScript. Menu, które zbudujesz, pozwala zdefiniować menu hierarchiczne jako 

serię osadzonych nieuporządkowanych list. W pełni rozwiniętej formie, ale można rozwinąć lub zwinąć 

dowolne drzewo hierarchii. 

Zasada tego zadania jest dwojaka: 

1. Obiekty na stronie mają rodziców i dzieci. Jeśli jeden obiekt znajduje się w tagach otwierającym i 

zamykającym innego, wówczas obiekt jest dzieckiem. 

2. Obiekty mogą mieć atrybut stylu o nazwie display, który kontroluje, czy obiekt jest wyświetlany. 

Poniższe zadanie tworzy stronę zawierającą takie rozwijane i zwijane menu: 

1. Utwórz nowy plik i umieść blok skryptu w nagłówku dokumentu, używając otwierających i 

zamykających znaczników skryptu: 

2. W bloku skryptu utwórz funkcję o nazwie toggleMenu, która pobiera pojedynczy argument - nazwę 

obiektu do wyświetlenia lub ukrycia: 

function toggleMenu (cel) { 

} 

3. W funkcji utwórz zmienną o nazwie targetLayer, aby wybrać odpowiedni obiekt do użycia przy 

manipulowaniu atrybutem stylu wyświetlania: 

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

(„dokument.” + target); 

4. Użyj wyrażenia warunkowego, aby ukryć lub wyświetlić przedmiotowy obiekt. Odbywa się to 

poprzez sprawdzenie, czy atrybut display jest ustawiony na none. Jeśli tak, atrybut jest ustawiany na 

pusty ciąg. W przeciwnym razie jest ustawiona na none. Wynikiem tej logiki jest to, że atrybut display 

przełącza się między brakiem a pustym łańcuchem przy każdym wywołaniu funkcji. Wynikowa funkcja 

jest następująca: 

function toggleMenu(target) { 

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

eval(“document.” + target); 

targetLayer.display = (targetLayer.display == “none”) ? “” : “none”; 

} 

5. W treści dokumentu utwórz hierarchię menu z nieuporządkowanymi listami: 

<ul> 

<li> 

Menu 1 

<ul> 

<li> Wpis 1 </li> 



<li> Wpis 2 </li> 

</ul> 

</li> 

<li> 

Menu 2 

<ul> 

<li> Wpis 1 </li> 

<li> Wpis 2 </li> 

</ul> 

</li> 

</ul> 

6. W tagach ul dla list potomnych przypisz nazwy atrybutem id i użyj atrybutu style, aby ustawić display 

na none. W pierwszym menu możesz użyć następujących opcji: 

<ul id = ”menu1” style = ”display: none”> 

7. Zamień wpisy na liście nadrzędnej w łącza. Każdy link powinien używać javascript: URL, aby wywołać 

toggleMenu i przekazać mu nazwę odpowiedniej listy potomnej. Na przykład pozycja pierwszego menu 

może wyglądać następująco: 

<a href=(jajavascript:toggleMenu( „menu1” );;> Menu 1 </a> 

8. Zapisz plik i otwórz go w przeglądarce, aby przetestować menu. 


