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Rozdzia 4.

Animowanie stron
internetowych w jQuery
4.1. Wprowadzenie
Animowane strony internetowe wykonane na podstawie biblioteki jQuery wykorzystuj
metody animacji, które umo liwiaj zastosowanie ró nych efektów specjalnych.

W rozdziale czwartym wykonamy animowany szablon strony internetowej skadajcy
si z rotatora, poziomego menu, lewej i prawej kolumny oraz ze stopki.
Animowan stron internetow wykonamy na podstawie nastpujcych technologii:
1. XHTML 1.0 (The Extensible HyperText Markup Language).
2. CSS 3.0 (Cascading Style Sheets).
3. Biblioteka jQuery 1.7.1 z dodatkiem Easing 1.3.
4. Biblioteka jQuery UI 1.10.0.
5. JavaScript.

4.1.1. Anatomia metody wrapAll()
Metoda wrapAll() umoliwia otaczanie (obejmowanie) elementów HTML w strukturze modelu drzewa DOM.
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$ lub jQuery (selektor).wrapAll(wrappingElement);1.
$ lub jQuery — aliasy (odwoania) biblioteki jQuery.
Selektor — umoliwia wybieranie elementów ze struktury dokumentu HTML.

Parametry metody wrapAll() zawiera tabela 4.1.
Tabela 4.1. Parametry metody wrapAll()
Parametr

Opis dziaania

wrappingElement

Umoliwia ustawienie nazwy znacznika HTML, który bdzie otacza (obejmowa)
inne elementy HTML.

4.2. Tworzenie projektów
animowanych stron internetowych
4.2.1. Tworzenie animowanego szablonu
strony internetowej
Opis budowy i dziaania animowanej strony internetowej
Oto elementy przykadowego animowanego szablonu strony internetowej:
1. Rotator, który automatycznie zmienia slajdy ze zdjciami i tekstem oraz

umoliwia uycie linku odsyajcego do innych zasobów sieciowych. Rotator
jako pierwszy pojawia si na stronie WWW w trakcie wczytywania witryny
do przegldarki internetowej.
2. Poziome menu zbudowane z omiu zakadek. W momencie umieszczania

kursora myszy w obszarze zakadki wywietla si animowane zdjcie.
Po opuszczeniu przez kursor myszy obszaru zakadki zdjcie jest ukrywane.
Menu jako drugie pojawia si na stronie WWW w trakcie wczytywania
witryny do przegldarki internetowej.
3. Lewa kolumna z linkiem do ukrytej zawartoci w postaci tekstu, wywietlana

lub ukrywana na stronie internetowej po klikniciu na link Poka/Ukryj. Lewa
kolumna jako trzecia pojawia si na stronie WWW w trakcie wczytywania
witryny do przegldarki internetowej.
4. Prawa kolumna z linkiem do ukrytej zawartoci w postaci zdjcia, wywietlana

lub ukrywana na stronie internetowej po klikniciu na link Poka/Ukryj. Prawa
kolumna jako czwarta pojawia si na stronie WWW w trakcie wczytywania
witryny do przegldarki internetowej.
1

http://api.jquery.com/wrapAll/.
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5. Stopka z linkiem do ukrytej zawartoci w postaci tekstu i zdjcia, wywietlana

lub ukrywana na stronie internetowej po klikniciu na link Poka/Ukryj. Stopka
jako pita pojawia si na stronie WWW w trakcie wczytywania witryny
do przegldarki internetowej.
Podstawowe moliwoci modyfikacji animowanej strony internetowej:
1. Zwikszenie lub zmniejszenie szerokoci szablonu strony internetowej.
2. Zwikszenie lub zmniejszenie liczby kolumn strony internetowej.
3. Zwikszenie lub zmniejszenie liczby slajdów w rotatorze.
4. Zmiana wygldu przycisków tworzcych system nawigacji menu.
5. Zmiana szaty graficznej strony internetowej: zdj, kolorystyki, wielkoci

i rodzaju czcionki.
6. Zmiana zawartoci tekstowej strony internetowej.
7. Zmiana efektów animacji.

Zawarto folderu o nazwie szablon_strony:
 plik szablon_strony.html,
 folder css_menu z plikiem style_menu.css,
 folder css_rotator z plikiem style_rotator.css,
 folder css_strona z plikiem style_strona.css,
 folder jquery_1.7.1 z plikiem jquery-1.7.1.min.js,
 folder jquery_easing_plugin_1.3 z plikiem jquery.easing.1.3.js,
 folder jquery_functions_menu z plikiem jquery_functions_menu.js,
 folder jquery_functions_rotator z plikiem jquery_functions_rotator.js,
 folder jquery-ui-1.10.0.custom z plikiem jquery-ui-1.10.0.custom.min.js,
 folder img_menu z omioma plikami graficznymi:
 zakladka_1.jpg – zakladka_8.jpg o wymiarach 120×150 pikseli;
 folder img_rotator z picioma plikami graficznymi:
 01.jpg – 04.jpg o wymiarach 1000×300 pikseli;
 tlo.png o wymiarach 13×19 pikseli;
 folder img_strona z jednym plikiem graficznym:
 01.jpg o wymiarach 600×409 pikseli.

Kod ródowy pliku style_strona.css znajduje si na listingu 4.1.
Kod ródowy pliku style_rotator.css znajduje si na listingu 4.2.
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Listing 4.1. Plik style_strona.css
Kod ródowy pliku style_strona.css

Objanienie

body{
margin-top:5px;
margin-bottom:0px;
margin-right:0px;
margin-left:0px;
padding:0px;
border:0px;
background-color:#ffffff;}
img {
margin:0px;
padding:0px;
border:0px;}
a#wiecej {
color:#ff0000;
text-decoration:none;}

Formatujemy element body, przypisujc marginesowi
górnemu warto równ 5 pikseli, natomiast pozostaym
marginesom zewntrznym, wewntrznym i obramowaniu
warto równ 0 pikseli. Okrelamy waciwoci ta: kolor.

a:hover#wiecej {
color:#000000;
text-decoration:none;}

Formatujemy element odsyacza a:hover, nad którym w danej
chwili znajduje si kursor myszy. Okrelamy waciwoci
czcionki: kolor, oraz waciwoci tekstu: brak podkrelenia
dla linku.

h4.naglowek {
padding:3px;
margin:0px;
border:0px;
color:#ffffff;
background:#000000;}
#kontener_strona {
width:1000px;
margin-top:153px;
margin-bottom:0px;
margin-right:auto;
margin-left:auto;
padding:0px;
border:0px;}
#kontener_lewa_kolumna {
top:0px;
left:-2000px;
position:relative;
width:300px;
float:left;
margin:0px;
padding-top:0px;
padding-bottom:20px;
padding-right:20px;
padding-left:20px;
border:1px solid #000000;
font-family:Tahoma;
font-size:10pt;
color:#000000;
text-align:justify;
vertical-align:middle;}

Formatujemy element h4, przypisujc marginesom
wewntrznym warto równ 3 pikseli, natomiast pozostaym
marginesom zewntrznym i obramowaniu warto równ
0 pikseli. Okrelamy waciwoci czcionki oraz ta: kolor.

Kup książkę

Formatujemy element img, przypisujc marginesom
zewntrznym, wewntrznym i obramowaniu warto
równ 0 pikseli.
Formatujemy element odsyacza a w stanie nienaruszonym.
Okrelamy waciwoci czcionki: kolor, oraz waciwoci
tekstu: brak podkrelenia dla linku.

Formatujemy wyrodkowany kontener, w ramach którego
wywietla si bdzie animowana strona internetowa.
Okrelamy szeroko, marginesy zewntrzne i wewntrzne
oraz obramowanie kontenera.

Formatujemy kontener, w ramach którego wywietla
si bdzie animowana zawarto lewej kolumny strony
internetowej. Ustawiamy pooenie i szeroko
z wykorzystaniem pozycjonowania wzgldnego. Okrelamy
marginesy zewntrzne, wewntrzne i obramowanie oraz
waciwoci czcionki i tekstu: rodzaj, wielko, kolor
i wyrodkowanie w pionie i poziomie.
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Listing 4.1. Plik style_strona.css — cig dalszy
Kod ródowy pliku style_strona.css

Objanienie

#kontener_prawa_kolumna {
top:0px;
left:-2000px;
position:relative;
width:600px;
float:right;
margin:0px;
padding-top:0px;
padding-bottom:20px;
padding-right:20px;
padding-left:20px;
border:1px solid #000000;
font-family:Tahoma;
font-size:10pt;
color:#000000;
text-align:justify;
vertical-align:middle;}
span.ukryty_tekst {
display:none;}

Formatujemy kontener, w ramach którego wywietla
si bdzie animowana zawarto prawej kolumny strony
internetowej. Ustawiamy pooenie i szeroko
z wykorzystaniem pozycjonowania wzgldnego. Okrelamy
marginesy zewntrzne, wewntrzne i obramowanie oraz
waciwoci czcionki i tekstu: rodzaj, wielko, kolor
i wyrodkowanie w pionie i poziomie.

Formatujemy element span, w którym ukrywamy
przechowywan zawarto tekstu lewej kolumny
strony WWW.

span.ukryte_zdjecie {
display:none;}

Formatujemy element span, w którym ukrywamy
przechowywan zawarto obrazka prawej kolumny
strony WWW.

span.ukryty_tekst_zdjecie {
display:none;}

Formatujemy element span, w którym ukrywamy
przechowywan zawarto tekstu i obrazka stopki
strony WWW.

#stopka {
clear:both;
top:10px;
left:-2000px;
position:relative;
width:1000px;
margin-top:0px;
margin-bottom:0px;
margin-right:auto;
margin-left:auto;
padding-top:0px;
padding-bottom:20px;
padding-right:20px;
padding-left:20px;
border:1px solid #000000;
font-family:Tahoma;
font-size:10pt;
color:#000000;
text-align:justify;
vertical-align:middle;}

Formatujemy wyrodkowany kontener, w ramach którego
wywietla si bdzie animowana zawarto stopki strony
internetowej. Ustawiamy pooenie i szeroko
z wykorzystaniem pozycjonowania wzgldnego. Okrelamy
marginesy zewntrzne, wewntrzne i obramowanie oraz
waciwoci czcionki i tekstu: rodzaj, wielko, kolor
i wyrodkowanie w pionie i poziomie.
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Listing 4.2. Plik style_rotator.css

Kod ródowy pliku style_rotator.css

Objanienie

#kontener_rotator {
position:relative;
top:0px;
left:-2000px;
width:1000px;
margin-top:0px;
margin-bottom:0px;
margin-right:auto;
margin-left:auto;
padding:0px;}
#rotator #rotator_kontener {
width:1000px;
height:300px;
margin:0;
padding:0;
position:relative;
overflow:hidden;}

Formatujemy wyrodkowany kontener, w ramach
którego wywietla si bdzie animowany rotator strony
internetowej. Ustawiamy jego pooenie i szeroko
z wykorzystaniem pozycjonowania wzgldnego. Okrelamy
marginesy zewntrzne i wewntrzne kontenera.

#rotator #rotator_kontener
.aktualnosci {
width:1000px;
height:300px;
margin:0;
padding:0;
position:relative;}
#rotator #rotator_kontener
.aktualnosci .rotator_tekst {
width:100%;
height:130px;
margin:0;
padding:0;
top:170px;
left:0px;
position:absolute;
font-family:Georgia;
font-size:10pt;
color:#ffffff;
backgroundimage:url(../img_rotator/tlo.png);
background-repeat:repeat;}
p.hiperlacze a {
color:#ffffff;
text-decoration:none;}

Formatujemy kontener, w ramach którego wywietla
si bdzie zawarto animowanego rotatora strony
internetowej. Okrelamy jego szeroko i wysoko,
marginesy zewntrzne i wewntrzne oraz ustawiamy jego
pooenie z wykorzystaniem pozycjonowania wzgldnego.

p.hiperlacze a:hover {
color:#ff0000;
text-decoration:none;}

Formatujemy element odsyacza a:hover, nad którym w danej
chwili znajduje si kursor myszy. Okrelamy waciwoci
czcionki i tekstu: kolor i brak podkrelenia dla linku.

h2, p {
margin-top:10px;
margin-right:0px;
margin-bottom:0px;
margin-left:10px;
padding:0;}

Formatujemy elementy h2 i p. Okrelamy ich marginesy
zewntrzne i wewntrzne.
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Formatujemy kontener, w ramach którego wywietla
si bdzie animowany rotator strony internetowej. Okrelamy
szeroko i wysoko oraz marginesy zewntrzne
i wewntrzne kontenera. Ustawiamy jego pooenie
z wykorzystaniem pozycjonowania wzgldnego oraz
kadrujemy i ukrywamy elementy rotatora niemieszczce
si w zadanym obszarze.

Formatujemy kontener, w ramach którego wywietla
si bdzie zawarto animowanego rotatora strony
internetowej. Okrelamy szeroko i wysoko oraz
marginesy zewntrzne i wewntrzne kontenera. Ustawiamy
jego pooenie z wykorzystaniem pozycjonowania
absolutnego. Formatujemy waciwoci czcionki: rodzaj,
wielko i kolor. Wstawiamy jako to plik graficzny tlo.png.

Formatujemy element odsyacza a w stanie nienaruszonym.
Okrelamy waciwoci czcionki i tekstu: kolor i brak
podkrelenia dla linku.
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Kod ródowy pliku style_menu.css znajduje si na listingu 4.3.
Listing 4.3. Plik style_menu.css
Kod ródowy pliku style_menu.css

Objanienie

div#kontener_menu {
position:relative;
top:0px;
left:-2000px;
width:970px;
margin-top:3px;
margin-bottom:0px;
margin-right:auto;
margin-left:auto;
padding:0px;}
a.menu {
font-family:Georgia;
font-size:12pt;
color:#ffffff;
text-decoration:none;
outline:none;}
a:hover.menu {
font-family:Georgia;
font-size:12pt;
color:#ff0000;
text-decoration:none;
outline:none;}
ul {
margin:0;
padding:0;
border:0px;
list-style-type:none;
display:block;}
li {
width:120px;
height:50px;
float:left;
text-align:center;
border-right:1px solid #ffffff;}

Formatujemy wyrodkowany kontener, w ramach
którego wywietla si bdzie animowane menu
strony internetowej. Ustawiamy jego pooenie
i szeroko z wykorzystaniem pozycjonowania
wzgldnego. Okrelamy marginesy zewntrzne
i wewntrzne kontenera.

.menu_1 {
background:url(../img_menu/zakladka_1.jpg)
´top left no-repeat;}
.menu_2 {
background:url(../img_menu/zakladka_2.jpg)
´top left no-repeat;}
.menu_3 {
background:url(../img_menu/zakladka_3.jpg)
´top left no-repeat;}
.menu_4 {
background:url(../img_menu/zakladka_4.jpg)
´top left no-repeat;}
.menu_5 {
background:url(../img_menu/zakladka_5.jpg)
´top left no-repeat;}
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Formatujemy element odsyacza a w stanie
nienaruszonym. Okrelamy waciwoci czcionki
i tekstu: rodzaj, wielko, kolor i brak podkrelenia
oraz obramowania dla linku.
Formatujemy element odsyacza a:hover, nad
którym w danej chwili znajduje si kursor myszy.
Okrelamy waciwoci czcionki i tekstu: rodzaj,
wielko, kolor i brak podkrelenia oraz
obramowania dla linku.
Formatujemy list ul tak, aby bya wywietlana
jako element blokowy. Okrelamy marginesy
zewntrzne i wewntrzne oraz obramowanie
elementu blokowego.
Formatujemy pozycje li listy ul tak,
aby znajdoway si po lewej stronie. Pozycje li
listy ul stanowi zakadki menu. Okrelamy ich
szeroko i wysoko oraz waciwoci tekstu
i obramowania: wyrodkowanie, grubo, rodzaj
i kolor.
Wstawiamy jako to plik graficzny
zakladka_1.jpg dla pierwszej zakadki menu.
Wstawiamy jako to plik graficzny
zakladka_2.jpg dla drugiej zakadki menu.
Wstawiamy jako to plik graficzny
zakladka_3.jpg dla trzeciej zakadki menu.
Wstawiamy jako to plik graficzny
zakladka_4.jpg dla czwartej zakadki menu.
Wstawiamy jako to plik graficzny
zakladka_5.jpg dla pitej zakadki menu.

Poleć książkę
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Objanienie

.menu_6 {
background:url(../img_menu/zakladka_6.jpg)
´top left no-repeat;}
.menu_7 {
background:url(../img_menu/zakladka_7.jpg)
´top left no-repeat;}
.menu_8 {
background:url(../img_menu/zakladka_8.jpg)
´top left no-repeat;}

Wstawiamy jako to plik graficzny zakladka_6.jpg
dla szóstej zakadki menu.
Wstawiamy jako to plik graficzny zakladka_7.jpg
dla siódmej zakadki menu.
Wstawiamy jako to plik graficzny zakladka_8.jpg
dla ósmej zakadki menu.

Kod ródowy pliku szablon_strony.html znajduje si na listingu 4.4.
Listing 4.4. Plik szablon_strony.html
Kod ródowy pliku szablon_strony.html

Objanienie

<link rel="stylesheet" href="css_rotator/
´style_rotator.css" type="text/css" />

Doczamy do strony internetowej zewntrzny
plik przechowujcy kaskadowe arkusze stylów
formatujce rotator strony WWW.

<link rel="stylesheet" href="css_menu/style_
´menu.css" type="text/css" />

Doczamy do strony internetowej zewntrzny
plik przechowujcy kaskadowe arkusze stylów
formatujce menu strony WWW.

<link rel="stylesheet" href="css_strona/
´style_strona.css" type="text/css" />

Doczamy do strony internetowej zewntrzny
plik przechowujcy kaskadowe arkusze stylów
formatujce stron WWW.

<script type="text/javascript" src="jquery_
´1.7.1/jquery-1.7.1.min.js"></script>

Doczamy do strony internetowej zewntrzny
plik przechowujcy bibliotek jQuery.

<script type="text/javascript" src="jquery_
´easing_plugin_1.3/jquery.easing.1.3.js"></
´script>

Doczamy do strony internetowej zewntrzny
plik przechowujcy dodatek Easing biblioteki
jQuery.

<script type="text/javascript" src="jquery´ui-1.10.0.custom/jquery-ui-1.10.0.custom.
´min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery_
´functions_rotator/jquery_functions_rotator.
´js"></script>

Doczamy do strony internetowej zewntrzny
plik przechowujcy bibliotek jQuery UI.

<script type="text/javascript" src="jquery_
´functions_menu/jquery_functions_menu.js"></
´script>

Doczamy do strony internetowej zewntrzny
plik przechowujcy skrypt jQuery animujcy
menu na stronie internetowej.

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){

Metoda programu obsugi zdarze
document.ready() umoliwia umieszczenie
caego kodu jQuery jzyka JavaScript wewntrz
zdarzenia w celu zapewnienia wykonania kodu
po zaadowaniu cakowitej zawartoci witryny.
Sekcja ta umoliwia wywietlanie poszczególnych
czci strony WWW, tzn.: rotatora, menu, lewej
i prawej kolumny oraz stopki w odpowiedniej
kolejnoci. Ponadto umoliwia obsug zdarze

Kup książkę

Doczamy do strony internetowej zewntrzny
plik przechowujcy skrypt jQuery animujcy
rotator na stronie internetowej.

Poleć książkę

Rozdzia 4. i Animowanie stron internetowych w jQuery

109

Listing 4.4. Plik szablon_strony.html — cig dalszy
Kod ródowy pliku szablon_strony.html

Objanienie
myszy odpowiedzialnych za pokazywanie
i ukrywanie animowanych elementów
strony WWW.

$("#kontener_rotator").delay(1000).animate(
´{top:'0px', left:'0px'}, 2000,
´'easeOutElastic', function()
´{animacja_strony_www();});

Dowizujemy metody delay() i animate()
do selektora #kontener_rotator w celu animacji
rotatora strony internetowej, a nastpnie
wywoujemy funkcj animacja_strony_www().

function animacja_strony_www(){
$("#kontener_menu").animate({top:'0px',
´left:'0px'}, 2000, 'easeOutBounce');
$("#kontener_lewa_kolumna").delay(2000).
´animate({top:'0px', left:'0px'}, 2000,
´'easeOutBack');
$("#kontener_prawa_kolumna").delay(4000).
´animate({top:'0px', left:'0px'}, 2000,
´'easeOutBack');
$("#stopka").delay(6000).animate({top:'10px',
´left:'0px'}, 2000, 'easeInOutExpo');}
$(".pokaz_ukryj_tekst").click(function(){$(
´".ukryty_tekst").toggle("puff", 1000);});

Definicja funkcji animacja_strony_www(),
która umoliwia animowanie: menu, lewej
i prawej kolumny oraz stopki strony internetowej.

Do selektora .pokaz_ukryj_tekst dowizujemy
zdarzenie click(), które umoliwia pokazywanie
i ukrywanie tekstu umieszczonego w selektorze
.ukryty_tekst. Animowanie tekstu umoliwia
zastosowanie metody toggle() z efektem puff.

$(".pokaz_ukryj_zdjecie").click(function(){$(
´".ukryte_zdjecie").fadeToggle('slow');});

Do selektora .pokaz_ukryj_zdjecie dowizujemy
zdarzenie click(), które umoliwia pokazywanie
i ukrywanie zdjcia umieszczonego w selektorze
.ukryte_zdjecie. Animowanie zdjcia umoliwia
zastosowanie metody fadeToggle().

$(".pokaz_ukryj_tekst_zdjecie").click(
´function(){$(".ukryty_tekst_zdjecie").
´toggle("explode", { pieces: 16 }, 2000);});
});
</script>

Do selektora .pokaz_ukryj_tekst_zdjecie
dowizujemy zdarzenie click(), które umoliwia
pokazywanie i ukrywanie tekstu i zdjcia
umieszczonego w selektorze
.ukryty_tekst_zdjecie. Animowanie tekstu
i zdjcia umoliwia zastosowanie metody
toggle() z efektem explode.

<div id="kontener_rotator">
<div id="rotator">
<div id="rotator_kontener">
<div class="aktualnosci">
<img src="img_rotator/01.jpg" />
<div class="rotator_tekst">
<h2>Lorem ipsum dolor sit amet 1</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
´adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
´incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
´ Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
´exercitation ullamco laboris nisi ut
´aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
´irure dolor in reprehenderit in voluptate
´velit esse cillum dolore eu fugiat nulla

Tworzymy elementy div, które przechowuj
animowany rotator strony internetowej.

Kup książkę

Tworzymy zawarto pierwszego slajdu w postaci
zdjcia i umieszczonego na nim tekstu, który jest
wywietlany w rotatorze na stronie internetowej.
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Cz II i Tworzenie animowanych witryn internetowych

110

Listing 4.4. Plik szablon_strony.html — cig dalszy
Kod ródowy pliku szablon_strony.html
´pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
´non proident, sunt in culpa qui officia
´deserunt mollit anim id est laborum.</p>
<p class="hiperlacze"><a href=
´"http://jquery.com/">Lorem ipsum
´&raquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></p>
</div></div>
<div class="aktualnosci">
<img src="img_rotator/02.jpg" />
<div class="rotator_tekst">
<h2>Lorem ipsum dolor sit amet 2</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
´adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
´incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
´ Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
´exercitation ullamco laboris nisi ut
´aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
´irure dolor in reprehenderit in voluptate
´velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
´pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
´non proident, sunt in culpa qui officia
´deserunt mollit anim id est laborum.</p>
<p class="hiperlacze"><a href=
´"http://jquery.com/">Lorem ipsum
´&raquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></p>
</div></div>
<div class="aktualnosci">
<img src="img_rotator/03.jpg" />
<div class="rotator_tekst">
<h2>Lorem ipsum dolor sit amet 3</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
´adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
´incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
´ Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
´ex ea commodo consequat. Duis aute irure
´dolor in reprehenderit in voluptate velit
´esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
´ Excepteur sint occaecat cupidatat non
´proident, sunt in culpa qui officia
´deserunt mollit anim id est laborum.</p>
<p class="hiperlacze"><a href=
´"http://jquery.com/">Lorem ipsum
´&raquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></p>
</div></div>
<div class="aktualnosci">
<img src="img_rotator/04.jpg" />
<div class="rotator_tekst">
<h2>Lorem ipsum dolor sit amet 4</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
´adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
´incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
´Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

Kup książkę

Objanienie

Tworzymy zawarto drugiego slajdu w postaci
zdjcia i umieszczonego na nim tekstu, który jest
wywietlany w rotatorze na stronie internetowej.

Tworzymy zawarto trzeciego slajdu w postaci
zdjcia i umieszczonego na nim tekstu, który jest
wywietlany w rotatorze na stronie internetowej.

Tworzymy zawarto czwartego slajdu w postaci
zdjcia i umieszczonego na nim tekstu, który jest
wywietlany w rotatorze na stronie internetowej.
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´exercitation ullamco laboris nisi ut
´aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
´irure dolor in reprehenderit in voluptate
´velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
´pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
´non proident, sunt in culpa qui officia
´deserunt mollit anim id est laborum.</p><p
´class="hiperlacze"><a href=
´"http://jquery.com/">Lorem ipsum
´&raquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></p>
</div></div>
</div>
<div id="kontener_menu">
<ul>
<!--Pierwsza zakadka menu-->
<li class="menu_1">
<p><a href="http://jquery.com/"
´"menu">Lorem 1</a></p>
</li>
<!--Druga zakadka menu-->
<li class="menu_2">
<p><a href="http://jquery.com/"
´"menu">Lorem 2</a></p>
</li>
<!--Trzecia zakadka menu-->
<li class="menu_3">
<p><a href="http://jquery.com/"
´"menu">Lorem 3</a></p>
</li>
<!--Czwarta zakadka menu-->
<li class="menu_4">
<p><a href="http://jquery.com/"
´"menu">Lorem 4</a></p>
</li>
<!--Pita zakadka menu-->
<li class="menu_5">
<p><a href="http://jquery.com/"
´"menu">Lorem 5</a></p>
</li>
<!--Szósta zakadka menu-->
<li class="menu_6">
<p><a href="http://jquery.com/"
´"menu">Lorem 6</a></p>
</li>
<!--Siódma zakadka menu-->
<li class="menu_7">
<p><a href="http://jquery.com/"
´"menu">Lorem 7</a></p>
</li>
<!--Ósma zakadka menu-->
<li class="menu_8">

Kup książkę

Objanienie

Tworzymy element div, który przechowuje
animowane menu strony internetowej.
Tworzymy osiem zakadek menu jako kolejne
pozycje li listy ul.

class=

class=

class=

class=

class=

class=

class=
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<p><a href="http://jquery.com/" class=
´"menu">Lorem 8</a></p>
</li>
</ul>
</div>
<div id="kontener_strona">

Objanienie

Tworzymy element div, który przechowuje
animowan lew i praw kolumn strony
internetowej.

<div id="kontener_lewa_kolumna">

Tworzymy element div, który przechowuje
zawarto animowanej lewej kolumny strony
internetowej.

<p><h4 class="naglowek">Lorem ipsum dolor
´sit amet</h4><br />
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
´adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
´incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
´ Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
´exercitation ullamco laboris nisi ut
´aliquip ex ea commodo consequat.<br /><a
´href="#" id="wiecej" class="pokaz_ukryj_
´tekst">Poka/ukryj</a><br /><br /><span
´class="ukryty_tekst">Lorem ipsum dolor sit
´amet, consectetur adipisicing elit, sed do
´eiusmod tempor incididunt ut labore et
´dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
´veniam, quis nostrud exercitation ullamco
´laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
´consequat.<br />
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
´adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
´incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
´ Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
´exercitation ullamco laboris nisi ut
´aliquip ex ea commodo consequat.
</span></p>
</div>
<div id="kontener_prawa_kolumna">

Tworzymy ukryt zawarto lewej kolumny
w postaci tekstu. Zawarto ta jest wywietlana
lub ukrywana na stronie internetowej po klikniciu
na link Poka/Ukryj.

<p><h4 class="naglowek">Lorem ipsum dolor sit
´amet</h4><br />
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
´adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
´incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
´ Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
´exercitation ullamco laboris nisi ut
´aliquip ex ea commodo consequat.<br /><a
´href="#" id="wiecej" class="pokaz_ukryj_
´zdjecie">Poka/ukryj</a><br /><br /><span
´class="ukryte_zdjecie"><img src=

Tworzymy ukryt zawarto prawej kolumny
w postaci zdjcia. Zawarto ta jest wywietlana
lub ukrywana na stronie internetowej po klikniciu
na link Poka/Ukryj.

Kup książkę

Tworzymy element div, który przechowuje
zawarto animowanej prawej kolumny strony
internetowej.
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´"img_strona/01.jpg" alt="" /></span></p>
</div>
</div>
<div id="stopka">
<p>Lorem ipsum dolor sit amet<br />
<a href="#" id="wiecej" class="pokaz_ukryj_
´tekst_zdjecie">Poka/ukryj</a><br /><br />
<span class="ukryty_tekst_zdjecie">
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
´adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
´incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
´ Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
´exercitation ullamco laboris nisi ut
´aliquip ex ea commodo consequat.<br /><br
´/><img src="img_strona/01.jpg" alt=""
´/></span></p>
</div>

Objanienie

Tworzymy element div, który przechowuje
zawarto animowanej stopki strony internetowej.
Tworzymy ukryt zawarto stopki w postaci
tekstu i zdjcia. Zawarto ta jest wywietlana
lub ukrywana na stronie internetowej po klikniciu
na link Poka/Ukryj.

Kod ródowy pliku jquery_functions_rotator.js znajduje si na listingu 4.5.
Listing 4.5. Plik jquery_functions_rotator.js
Kod ródowy pliku
jquery_functions_rotator.js

Objanienie

$(document).ready(function(){

Metoda programu obsugi zdarze document.ready()
umoliwia umieszczenie caego kodu jQuery jzyka
JavaScript wewntrz zdarzenia w celu zapewnienia
wykonania kodu po zaadowaniu cakowitej
zawartoci witryny.

var pozycja_poczatkowa_slajdu = 0;

Definicja zainicjalizowanej zmiennej JavaScript,
której przypisujemy warto równ 0. W trakcie
wykonywania skryptu zmienna bdzie okrela
pozycj pocztkow slajdu.

var szerokosc_slajdu = 1000;

Definicja zainicjalizowanej zmiennej JavaScript,
której przypisujemy warto równ 1000. W trakcie
wykonywania skryptu zmienna bdzie okrela
szeroko slajdu.

var slajdy = $('.aktualnosci');

Definicja zainicjalizowanej zmiennej JavaScript,
której przypisujemy warto selektora .aktualnosci.

var liczba_slajdow = slajdy.length;

Definicja zainicjalizowanej zmiennej JavaScript,
której przypisujemy warto selektora lenght
przechowujcego informacj o cakowitej liczbie
slajdów.

var czas_trwania_animacji;

Deklaracja niezainicjalizowanej zmiennej
JavaScript, której zostanie przypisana warto
zwracana przez funkcj JavaScript setInterval().

Kup książkę
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Kod ródowy pliku
jquery_functions_rotator.js

Objanienie

var czas_pokazu_slajdu = 4000;

Definicja zainicjalizowanej zmiennej JavaScript,
której przypisujemy warto czterosekundowego
czasu wywietlania slajdu w trakcie animacji.
Czas wywietlania slajdu definiujemy
w milisekundach (1000 ms = 1 sekunda).

czas_trwania_animacji = setInterval
´(zmien_slajd, czas_pokazu_slajdu);

Przypisujemy zmiennej czas_trwania_animacji
wartoci zwracane przez funkcj setInterval(),
która ustawia opó nienie dla cyklicznie
wywoywanej animacji.

slajdy.wrapAll('<div id="pokaz_slajdow
´"></div>');

Dodajemy element div, który bdzie przechowywa
slajdy rotatora.

slajdy.css({'float' : 'left'});

Ustawiamy kierunek przesuwania slajdów w lew
stron.

$('#pokaz_slajdow').css('width', szerokosc_
´slajdu * liczba_slajdow);
function zmien_slajd() {
if(pozycja_poczatkowa_slajdu == liczba_
´slajdow - 1) {
pozycja_poczatkowa_slajdu = 0;} else
´{pozycja_poczatkowa_slajdu++;}
animowanie_slajdow();}
function animowanie_slajdow() {
$('#pokaz_slajdow').animate({'marginLeft' :
´szerokosc_slajdu*(-pozycja_poczatkowa_
´slajdu)});}
});

Ustalamy szeroko wszystkich slajdów.
Definicja funkcji zmien_slajd(), która umoliwia
ustalenie pozycji pocztkowej slajdu oraz
wywoanie funkcji animowanie_slajdow().

Definicja funkcji animowanie_slajdow(), która
umoliwia przesuwanie slajdów w lew stron.

Kod ródowy pliku jquery_functions_menu.js znajduje si na listingu 4.6.
Listing 4.6. Plik jquery_functions_menu.js
Kod ródowy pliku jquery_functions_menu.js

Objanienie

$(document).ready(function(){

Metoda programu obsugi zdarze document.ready()
umoliwia umieszczenie caego kodu jQuery jzyka
JavaScript wewntrz zdarzenia w celu zapewnienia
wykonania kodu po zaadowaniu cakowitej
zawartoci witryny.

$("li").mouseover(function(){
Do selektora li dowizujemy zdarzenie
$(this).stop().animate({height:"150px"},
mouseover(), które umoliwia pokazywanie
´{duration:1200, easing: "easeOutBounce"})}); i ukrywanie zdj umieszczonych w poszczególnych

zakadkach menu. Animowanie zdj umoliwia
zastosowanie metody animate() z efektem
easeOutBounce.
$("li").mouseout(function(){
$(this).stop().animate({height:"50px"},
´{duration:1500, easing:
´"easeOutElastic"})});
});

Kup książkę

Do selektora li dowizujemy zdarzenie
mouseout(), które umoliwia pokazywanie
i ukrywanie zdj umieszczonych
w poszczególnych zakadkach menu.
Animowanie zdj umoliwia zastosowanie
metody animate() z efektem easeOutElastic.

Poleć książkę
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galeria_z_nawigacja, 86
menu, 87
menu_wielopoziomowe, 71
menu_z_efektami_specjalnymi, 59
rozsuwane_menu_pionowe, 55
rozsuwane_menu_poziome, 51
szablon_strony, 103
formularz, 115, 119
budowa i dziaanie, 121
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G
galeria fotografii, 79

I
IAB, 12

J
jzyk
JavaScript, 12
XHTML 1.0, 12
jQuery, 7, 12
jQuery 1.7.16, 12
jQuery TOOLS, 12
jQuery UI 1.10.0, 12

next(), 48
on(), 80
position(), 85
queue(), 21
remove(), 84
removeClass(), 81
show(), 46
siblings(), 48
slideDown(), 45
slideToggle(), 46
slideUp(), 45
stop(), 49
toggleClass(), 82
val(), 118
wrapAll(), 101
moliwoci modyfikacji strony, 103

P
K
kaskadowe arkusze stylów, 12, 79

M
menu, 41
rozsuwane pionowe, 41, 54
rozsuwane poziome, 41, 51
wielopoziomowe, 41, 70
z efektami specjalnymi, 41, 58
metoda
addClass(), 81
animate(), 13
append(), 83
attr(), 83
bind(), 80
children(), 49
clearQueue(), 21
css(), 22
delay(), 14
dequeue(), 21
each(), 118
effect(), 16
empty(), 84
eq(), 84
fadeIn(), 20
fadeOut(), 20
fadeTo(), 47
find(), 48
hasClass(), 82
hide(), 47
html(), 83
index(), 85
load(), 80
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parametry
filtra is(), 50
metody
addClass(), 81
animate(), 13
append(), 83
attr(), 83
bind(), 81
children(), 49
clearQueue(), 22
css(), 22
delay(), 16
dequeue(), 21
each(), 119
effect(), 17
eq(), 85
fadeIn(), 20
fadeOut(), 20
fadeTo(), 47
find(), 48
hasClass(), 82
hide(), 47
html(), 84
index(), 85
load(), 80
next(), 48
on(), 80
queue(), 21
remove(), 84
removeClass(), 82
show(), 46
siblings(), 49
slideDown(), 45
slideToggle(), 46
slideUp(), 45
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jQuery. Tworzenie animowanych witryn internetowych
stop(), 50
toggleClass(), 82
wrapAll(), 102
zdarzenia
blur(), 116
change(), 117
click(), 44
focus(), 116
hover(), 44
mouseenter(), 43
mouseleave(), 43
mouseout(), 42
mouseover(), 42
select(), 117
submit(), 118
plik
baner_leaderboard.html, 25
baner_medium_rectangle.html, 34
baner_rectangle.html, 37
baner_wide_skyscraper.html, 29, 30
formularz.html, 123, 125
galeria_z_miniaturami.html, 97, 98
galeria_z_nawigacja.html, 90
jquery_functions.js, 25, 30, 34, 38, 54, 58, 68,
70, 77, 91–94, 99, 127–129
jquery_functions_menu.js, 114
jquery_functions_rotator.js, 113
menu_wielopoziomowe.html, 73, 75, 77
menu_z_efektami_specjalnymi.html, 66–68
rozsuwane_menu_pionowe.html, 56
rozsuwane_menu_poziome.html, 53
style.css, 24, 28, 33, 36, 52, 55, 60–73, 88–90,
96, 122
style_menu.css, 107, 108
style_rotator.css, 106
style_strona.css, 104, 105
szablon_strony.html, 108–113
pola tekstowe formularza, 119
projekty animowanych
banerów, 22
galerii, 86
menu, 51
stron, 102
projekty formularzy, 119
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selektor animated, 50
standardy reklam, 12
szablon animowanej strony, 101

T
tworzenie
animowanego szablonu strony, 102
banerów, 11
formularzy, 115, 119
galerii, 79
z miniaturami, 94
z systemem nawigacji, 86
menu, 41
typy
animacji, 14, 17
banerów, 11

W
wartoci metody val(), 118
waciwo length, 85

X
XHTML, 12

Z
zdarzenie
blur(), 116
change(), 117
click(), 44
focus(), 115
hover(), 44
load(), 79
mouseenter(), 43
mouseleave(), 43
mouseout(), 42
mouseover(), 42
select(), 116
submit(), 117

S
schemat obiektu banera
Leaderboard, 22
Medium Rectangle, 31
Rectangle, 35
Wide Skyscraper, 26
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