
Umieszczanie kodu menu w pliku zewnętrznym 

W zadaniu 200 widziałeś, jak utworzyć menu w funkcjach. Jednak aby zadanie było naprawdę 

przydatne, będziesz mógł ponownie użyć systemu menu w dowolnym pliku HTML i aplikacji. Aby to 

zrobić, musisz przenieść odpowiedni kod JavaScript i arkusze stylów do plików zewnętrznych, które 

mogą być po prostu zawarte w dokumentach HTML. Poniższe kroki opisują, jak to zrobić: 

1. Utwórz nowy plik zawierający kod JavaScript i umieść kod dla funkcji createMenu i menuToggle w 

tym pliku. Kod wygląda jak na listingu 201-1. 

function 

createMenu(menuName,menuTitle,menuEntries,left,width) { 

numEntries = menuEntries.length; 

document.write(‘<div class=”menuTitle” style=”left:0px; width:100px;”’); 

document.write(‘onMouseover=”menuToggle(\’’ + menuName + ‘\’);”’); 

document.write(‘onMouseout=”menuToggle(\’’ + menuName + ‘\’);”>’); 

document.write(menuTitle); 

document.write(‘</div>’); 

document.write(‘<div id=”myMenu” class=”menu” style=”left:0px; width:100px;”’); 

document.write(‘onMouseout=”menuToggle(\’’ + menuName + ‘\’)”>’); 

for (i = 0; i < numEntries; i++) { 

document.write(‘<a href=”’ + menuEntries[i].url + ‘“ class=”menuEntry”>’ + menuEntries[i].entry + 

‘</a><br>’); 

} 

document.write(‘</div>’); 

} 

function menuToggle(target) { 

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

eval(“document.” + target); 

targetMenu.top = (parseInt(targetMenu.top) == 22) ? -2000 : 22; 

} 

2. Zapisz plik jako menu.js i zamknij go. 

3. Utwórz nowy plik zawierający style dla menu i umieść w nim kod arkusza stylów. 

4. Zapisz plik jako menu.css i zamknij go. Upewnij się, że znajduje się w tym samym katalogu co menu.js. 

5. Utwórz nowy plik dla głównego dokumentu HTML, który wyświetli menu. 

6. W nagłówku dokumentu użyj znacznika script, aby dołączyć menu.js: 



<script language = ”JavaScript” src = ”menu.js”> 

</script> 

7. W nagłówku dokumentu użyj znacznika link, aby dołączyć menu.css: 

<link rel = ”stylesheet” href = ”menu.css”> 

8. W treści dokumentu dołącz blok skryptu, aby zbudować tablicę pozycji menu i wywołaj funkcję 

createMenu: 

<body> 

<script language = ”JavaScript”> 

var myMenu = new Array (); 

myMenu [0] = {entry: „Entry 1”, url: „Http: // someurl /”}; 

myMenu [1] = {entry: „Entry 2”, url: „Http: // anotherurl /”}; 

myMenu [2] = {entry: „Entry 3”, url: „Http: // otherurl /”}; 

createMenu („mojeMenu”, „Moje menu”, mojeMenu, 0,100); 

</script> 

</body> 


