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הוספת סמלים לתפריט
כדי לעצב את שורת התפריט כל שלכל קישור יהיה סמל  iconמשלו:

לצורך כך נשתמש בכלים הבאים:
( power pointאו  wordאו כל תכנת ציור).
•
כלי החיתוך
•
אירועים שיתרחש בעת שהעכבר יפעל על התמונה (מעבר ,לחיצה וכד')
•
פונקציה שתופעל בעת שהאירוע יתרחש.
•

I

יצירת סמלים

.1

פתח מצגת  power pointריקה (או מסמך .)word

.2

מתפריט הוספה בחר בצורות
או מלבן מעוגל

.3

בחר מלבן

.4

סמן את הצורה שיצרת ,קליק ימני ובחר בעיצוב צורה )*(

.5

קבע צבע מילוי
צבע קו
עובי קו
)*(

צייר צורה בגודל של כ 2*4 -ס"מ.
ניתן לקבוע אחר כך את גודל הסמל לגודל רצוי
על ידי קביעת מאפייני רוחב וגובה

.6

קליק ימני על הצורה שיצרת ובחר
ערוך טקסט .תן שם לסמל (למשל דף הבית)
עיצוב הכתב :קליק ימני על הסמל וקבע צבע כתב ,סוג גופן וגודל הכתב.

.7

סמן את הסמל שיצרת ,העתק והדבק אותו במסמך.
שנה את צבעי הסמל המועתק לצבעים בהירים.

.8

שכפל את שני הסמלים (העתק-הדבק) כך שיהיו מספיק סמלים לכל הקישורים.
בכל זוג סמלים כזה שנה את הכיתוב כך שיתאים לקישור הדרוש
(קליק ימני >> ערוך כתב)

.9

באמצעות כלי החיתוך ,סמן כל סמל בנפרד (ללא שוליים)
ושמור אותו בתיקייה  menuתחת תיקייה  picsבאתר.
לכל סמל הצמד מספר  0או ( 1ראה באיור)

blog.csit.org.il
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כתיבת הפונקציה

הוסף את הפונקציות הבאות לדף ה ,master page -בחלק ה:head -
הפונקציות  onו off -מקבלות שם תמונה ומחרוזת
המכילה את כתובת התמונה
ומשנה את מקור התמונה בהתאם.
הפונקציה  onתופעל במעבר העכבר על הסמל (בתפריט)
והפונקציה  offתופעל כשהעכבר יצא משטח התמונה.

 IIIהוספת הסמלים לשורת התפריט
בשורת התפריט ,כל קישור נרשם באופן הבא:
שגרם להופעת הקישור הבא בשורת התפריט:

[ דף הבית ]

נשנה את המלל שיוצג לתמונה על ידי הוספת תגית תמונה במקום המלל:
שים לב! קבענו תמונה  0להיות התמונה הראשית ותמונה  1להיות התמונה שתוצג במעבר העכבר.
לכל תמונה נוסיף את הקוד הבא :שם התמונה  -שם ייחודי לכל סמל.
גובה התמונה  -שלא תחרוג מהגובה שקבענו לתפריט
אירועים  onmouseoverוon mouseout -

שמור והרץ.
אם התוצאה לשביעות רצונך ,הוסף את הסמל הבא (העתק-הדבר ושינוי הקישורים לתמונות ולדף שיפתח)

blog.csit.org.il

הילה קדמן

