
Wstawianie wbudowanego menu rozwijanego 

W zadaniach od 197 do 201 pokazano, jak zbudować i zarządzać własnym prostym systemem menu 

rozwijanego. Jednak menu utworzone w tych zadaniach są dość proste. Korzystając z bardziej 

zaawansowanego JavaScript, możliwe jest tworzenie wyjątkowo wyrafinowanych systemów menu. Te 

menu mogą oferować ulepszone efekty wizualne, mogą tworzyć menu wielowarstwowe i mogą robić 

znacznie więcej. W tym zadaniu zobaczysz, jak korzystać ze złożonego systemu menu. To menu to Top 

Navigational Bar IV z dynamicdrive.com i można je pobrać ze strony  

www.dynamicdrive.com/dynamicindex1/topmen4/index.htm. 

Ten system oferuje elastyczny, solidny system do tworzenia pasków menu nawigacji u góry strony. Te 

menu mogą mieć głębokość dwóch poziomów i oferują możliwość umieszczania ikon w pozycjach 

menu i stosowania efektów zanikania przy wyświetlaniu menu. 

Tworzenie tego typu menu jest dość skomplikowane. Ten system menu zawiera ponad 900 wierszy 

gęstego kodu, co wyjaśnia, że lepiej jest korzystać z gotowego systemu niż tworzyć własne. Poniższe 

kroki opisują, jak zbudować własne proste menu za pomocą tego systemu menu: 

1. Pobierz górny pasek nawigacji IV; kod znajduje się w pliku ZIP. 

2. Rozpakuj plik do katalogu na swojej stronie internetowej. Menu zawiera wiele plików graficznych, a 

także dwa pliki JavaScript (mmenu.js i menu_array.js), a także przykładowy plik HTML (menu.htm). 

3. W pliku HTML użyj znaczników skryptu, aby dołączyć dwa pliki JavaScript; te tagi powinny być 

pierwszymi, które pojawią się w treści twojego dokumentu: 

<script language = JavaScript src = ”menu_array.js” type = text / javascript> </script> 

<script language = JavaScript src = ”mmenu.js” type = text / javascript> </script> 

4. Otwórz plik menu_array.js w edytorze. 

5. Przewiń w dół do sekcji rozpoczynającej się od następującego tekstu: 

//////////////////////////////////// 

// Właściwości do edycji START tutaj // 

//////////////////////////////////// 

6. Wprowadź zmiany w ustawieniach stylu wizualnego w tej sekcji plik. Rola tych ustawień jest dobrze 

udokumentowana w samym pliku. 

7. W następnej sekcji pliku zamień serię funkcji addmenu połączenia z własnym, aby stworzyć własną 

hierarchię menu.  Znaczenie parametrów do dodania menu opisano w menu_plik array.js. Poniższe 

wywołania tworzą pasek menu z dwoma menu. 

addmenu(menu=[ “mainmenu”,20,200,,1,,style1,1,”left”,effect,,1,,,,,,,,,, 

,”Menu 1&nbsp;&nbsp;”,”show-menu=menu1”,,””,1 ,”Menu 2&nbsp;&nbsp;”,”show-

menu=menu2”,,””,1]) 

addmenu(menu=[“menu1”,,,120,1,””,style1,,”left”,effect,,,,,,,,,,,, ,”Entry 1”,”http://someurl/”,,,1 

,”Entry 2”,”http://otherurl/”,,,1,”Entry 3”,”show-menu=submenu1”,,,1]) 



addmenu(menu=[“submenu1”, 

,,170,1,””,style1,,”left”,effect,,,,,,,,,,,,,”SubEntry1”,”http://anotherurl/”,,,0]) 

addmenu(menu=[“menu2”,,,170,1,””,style1,,”left”,effect,,,,,,,,,,,, 

,”<img src=newsimage.gif border=0>&nbsp;Entry ”,”http://someurl/”,,,1 

,”<img src=newsimage.gif border=0>&nbsp;Entry  2”,” 

8. Upewnij się, że ostatni wiersz pliku jest następujący: 

dumpmenus () 

9. Zapisz plik i otwórz główny plik HTML w przeglądarce, aby wyświetlić menu. 

 


