
Tworzenie przesuwanego menu 

Rozszerzając technikę opisaną w 216, możesz utworzyć menu, które będzie się wyświetlać, gdy będzie 

potrzebne, a następnie ukryte, gdy nie będzie potrzebne. To zadanie pokazuje, jak utworzyć menu, 

które początkowo wyświetla tylko małe łącze. Gdy użytkownik kliknie łącze, menu przesuwa się do 

widoku w poziomie. Gdy użytkownik skończy z menu, może kliknąć link po prawej stronie, aby ukryć 

menu, i przesunie się z powrotem w lewo, aby je ukryć. 

Poniższe kroki tworzą stronę, która implementuje to menu: 

1. W nagłówku pliku HTML utwórz blok skryptu i zdefiniuj trzy zmienne: slideSpeed (współczynnik 

opóźnienia między przyrostami slajdów; im niższa liczba, tym szybszy efekt slajdów), menuWidth 

(szerokość w pikselach będzie wymagana przez menu) , i leftPosition (lewa pozycja, w której menu 

powinno skończyć się po wjechaniu na okno): 

var slideSpeed = 1; 

var menuWidth = 300; 

var leftPosition = 51; 

2. Utwórz funkcję o nazwie showLayer zaprojektowaną do przesuwania menu do widoku; funkcja ta 

będzie przypominała funkcję zastosowaną w 216. Funkcja przyjmuje dwa argumenty - nazwę warstwy 

zawierającej menu i lewą pozycję, do której należy przenieść warstwę: 

function showLayer(target,newLeft) { 

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

eval(“document.” + target); 

targetLayer.left = newLeft; 

if (newLeft < leftPosition) { 

setTimeout(“showLayer(‘“+target+”’,”+(newLeft+1)+”)”,slideSpeed * 10); 

} 

} 

3. Utwórz funkcję o nazwie hideLayer zaprojektowaną do przesuwania menu poza widok: 

function hideLayer(target,newLeft) { 

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

eval(“document.” + target); 

targetLayer.left = newLeft; 

if (newLeft > -menuWidth) { 

setTimeout(“hideLayer(‘“+target+”’,”+(newLeft-1)+”)”,slideSpeed * 10); 

} 

} 



4. W treści dokumentu utwórz warstwę ze znacznikiem div, aby wyświetlić łącze, którego użytkownicy 

użyją do wyświetlenia menu: 

<div style=”position: absolute; top: 0; left: 0; width: 50; background: #020A33; z-index: 1;”> 

</div> 

5. W warstwie utwórz łącze, aby wywołać funkcję showLayer po kliknięciu; zacznij przesuwać się od 

ujemnej wartości menuWidth: 

<div style=”position: absolute; top: 0; left: 0; width: 50; background: #020A33; z-index: 1;”> 

<a style=”color: yellow; text-decoration: none;” href=”javascript:showLayer(‘myLayer’,-

menuWidth);”>SHOW</a> 

</div> 

6. Utwórz warstwę ze znacznikiem div, aby pomieścić samo menu. Warstwa powinna mieć nazwę 

myLayer: 

<div id=”myLayer” style=”position: absolute; top: 0; left: -300; width: 300; background: #CCCCCC; 

color: black; z-index: 0;”> 

</div> 

7. W warstwie utwórz menu i dołącz link, który używa javascript: URL do wywołania funkcji hideLayer, 

aby użytkownik mógł ukryć menu: 

<div id=”myLayer” style=”position: absolute; top: 0; left: -300; width: 300; background: #CCCCCC; 

color: black; z-index: 0;”> 

My Menu Goes Here. Place all links here. 

<a style=”text-decoration: none;” href=”javascript:hideLayer(‘myLayer’,leftPosition);”>HIDE</a> 

</div> 

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


