
Dynamiczne generowanie menu 

Aby zilustrować niektóre możliwości dynamicznego wyjścia w połączeniu z parametrami URL, to 

zadanie pokazuje, jak zbudować prosty system menu. W tym przykładzie pojedyncza strona JavaScript 

obsługuje menu pięciu opcji i wyświetla odpowiednie dane wyjściowe dla każdej z pięciu opcji. Ten 

skrypt zakłada, że bieżący wybór użytkownika jest przekazywany do skryptu przez parametr adresu 

URL o nazwie choice. Rzeczywiste praktyczne wdrożenie jest następujące; ten kod zakłada, że skrypt 

znajduje się w pliku o nazwie menu.html: 

1. Uruchom blok skryptu za pomocą znacznika script: 

<script language = ”JavaScript”> 

2. Utwórz zmienną o nazwie choice, aby zatrzymać wybór użytkownika; domyślnie wartość wynosi 

zero, co oznacza brak wyboru: 

chocie var = 0; 

3. Podziel adres URL na tablicę urlParts przy znaku zapytania: 

var urlParts = document.URL.split („?”); 

4. Użyj instrukcji if, aby sprawdzić, czy faktycznie istnieją parametry adresu URL. Jeśli tak, długość 

tablicy urlParts powinna być większa niż 1: 

if (urlParts.length> 1) { 

5. Podziel listę parametrów adresu URL na części i sprawdź, czy para ma nazwę wybór; jeśli tak, zapisz 

wartość pary w utworzonej wcześniej tablicy wyboru: 

var parametrParts = urlParts [1] .split („&”); 

dla (i = 0; i <parametrParts.length; i ++) { 

var pairParts = parametrParts [i] .split („=”); 

var pairName = pairParts [0]; 

var pairValue = pairParts [1]; 

if (pairName == „wybór”) { 

wybór = pairValue; 

} 

} 

6. Zamknij instrukcję if za pomocą zamykającego nawiasu klamrowego: 

} 

7. Następnym krokiem jest wyświetlenie samego menu. Wymaga to trzech instrukcji if: po jednej dla 

każdej pozycji menu. Każda instrukcja if wygląda następująco, dostosowana do konkretnego wyboru i 

odpowiednich danych wyjściowych dla tego wyboru. Rezultatem jest menu, które może wyglądać jak 

rysunek. 

if (choice == 1) { 



document.write („<strong> Wybór 1 </strong> <br>”); 

} else { 

document.write („<a href=’menu.html?choice=1’> Wybór 1 </a> <br> ”); 

} 

 

 

8. Wyświetl dzielnik, aby oddzielić menu od tekstu strony za pomocą metody document.write: 

document.write („<hr>”); 

9. Użyj trech instrukcji if, które testują wartość zmiennej wyboru aby wyświetlać odpowiednią treść. 

Każda instrukcja if powinna wyglądać jak poniżej, ale należy dostosować do odpowiedniej wartości 

wyboru i wyjścia: 

if (wybór == 1) { 

document.write („Treść do wyboru 1”); 

} 

10. Zamknij skrypt za pomocą zamykającego znacznika script; podczas przeglądania w przeglądarce 

strona może wyglądać jak na rysunku: 

</script> 



 

 


