
Tworzenie menu zaznaczania za pomocą tekstu, CSS i JavaScript 

To zadanie pokazuje, jak używać JavaScript do implementacji efektu najechania kursorem zamiast po 

prostu CSS. Możliwymi zaletami tego są możliwość wykonania dowolnego kodu JavaScript, który jest 

niezbędny, gdy wskaźnik myszy znajdzie się nad pozycją w menu. To zadanie opiera się na właściwości 

borderStyle obiektów w JavaScript, która pozwala programowo zresetować styl obramowania obiektu 

w kodzie. Po ustawieniu na początek obiekt będzie miał trójwymiarową ramkę. Ustawienie tej 

właściwości na none usuwa granicę. 

Poniższe kroki tworzą menu pokazane wcześniej: 

1. Utwórz nowy dokument. 

2. W nagłówku dokumentu utwórz blok stylów. W bloku stylu zdefiniuj klasę menuItems o pożądanym 

stylu wizualnym. Upewnij się, że kolor i rozmiar obramowania jest określony, ale styl obramowania jest 

ustawiony na none: 

<style type=”text/css”> 

.menuitems { 

border-size:2.5px; 

border-style:none; 

border-color:#FFF2BF; 

text-decoration:none; 

color:blue; 

font-family:Arial,Helvetica,SANS-SERIF; 

} 

</style> 

3. W nagłówku dokumentu utwórz blok skryptu z tagami script. 

4. W skrypcie utwórz funkcję o nazwie toggleMenu. Funkcja powinna przyjmować dwa argumenty: cel, 

który zawiera nazwę przełączanego obiektu, i ramkę, która zawiera pożądany styl ramki jako ciąg 

znaków: 

function toggleMenu(target,border) { 

} 

5. W funkcji zdefiniuj zmienną o nazwie targetLayer, która będzie wskazywała na obiekt, którego 

możesz użyć do manipulowania stylem wizualnym obiektu o nazwie w celu: 

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

(„document.” + target); @ 

6. Uzupełnij funkcję, ustawiając styl obramowania obiektu na styl określony w argumencie border: 

function toggleMenu(target,border) { 



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

eval(“document.” + target); 

targetLayer.borderStyle = border; 

} 

7. W treści dokumentu utwórz warstwę ze znacznikiem div: 

<div style=”background-color:#FFF2BF;”> 

</div> 

8. . Wewnątrz warstwy utwórz jedno lub więcej łączy, które korzystają z menu menuItems i są nazwane 

atrybutem id. Użyj programów obsługi zdarzeń onMouseover i onMouseout, aby wywołać toggleMenu 

i zmienić styl obramowania: 

<div style=”background-color:#FFF2BF;”> 

<a href=”http://someurl/” class=”menuItems” id=”entry1” 

onMouseover=”toggleMenu(‘entry1’,’outset’);” onMouseout=”toggleMenu(‘entry1’,’none’);”>Entry 

1</a> 

&nbsp;&nbsp; 

<a href=”http://someurl/” class=”menuItems” id=”entry2” 

onMouseover=”toggleMenu(‘entry2’,’outset’);” onMouseout=”toggleMenu(‘entry2’,’none’);”>Entry 

2</a> 

&nbsp;&nbsp; 

<a href=”http://someurl/” class=”menuItems” id=”entry3” 

onMouseover=”toggleMenu(‘entry3’,’outset’);” onMouseout=”toggleMenu(‘entry3’,’none’);”>Entry 

3</a> 

</div> 

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


