
Dostęp do obrazu osadzonego w HTML w JavaScript 

JavaScript ułatwia dostęp do obrazów na stronach HTML i manipulowanie nimi. Dostęp do obrazów w 

JavaScript odbywa się poprzez obiekt Image. Obiekt obrazu jest tworzony dla każdego obrazu 

zawartego w kodzie HTML. Dostęp do tych obiektów Image można uzyskać za pomocą tablicy obrazów 

obiektu dokumentu lub bezpośrednio według nazwy. Jeśli określisz nazwę obrazu za pomocą atrybutu 

name znacznika img, możesz bezpośrednio odwołać się do obrazu jako document.imageName. Na 

przykład rozważ następujący obraz w dokumencie HTML: 

<img src = ”myImage.jpg” name = ”myImage”> 

Możesz odwołać się do tego w JavaScript za pomocą document.myImage. Każdy obiekt Image ma wiele 

właściwości, których można użyć do uzyskania dostępu do informacji o obrazie. Należą do nich height 

(wysokość obrazu w pikselach), width (szerokość obrazu w pikselach), src (wartość atrybutu src 

znacznika img), hspace (rozmiar poziomego wypełnienia obrazu w pikselach), i vspace (rozmiar 

pionowego wypełnienia obrazu w pikselach). Poniższe zadanie ilustruje sposób użycia tych właściwości 

do wyświetlenia obrazu, a następnie udostępnienia łączy do wyświetlenia wysokości i szerokości 

obrazu w oknach dialogowych: 

1. Użyj tagu img, aby umieścić obraz na stronie; nazwij obraz myImage za pomocą atrybutu name: 

<img src = ”image1.jpg” name = ”myImage”> 

2. Dołącz link do wyświetlania szerokości i dodaj moduł obsługi zdarzeń onClick do znacznika; ta 

procedura obsługi zdarzeń użyje metody window.alert, aby wyświetlić szerokość obrazu w oknie 

dialogowym. Zwróć uwagę, w jaki sposób uzyskuje się szerokość obrazu, odwołując się do 

document.myImage.width: 

<a href = ”#” onClick = ”window.alert (document.myImage.width) ”> Szerokość </a> <br> 

3. Dołącz link do wyświetlania wysokości i dodaj moduł obsługi zdarzeń onClick do znacznika; ta 

procedura obsługi zdarzeń użyje metody window.alert, aby wyświetlić wysokość obrazu w oknie 

dialogowym. Zauważ, jak wysokość obrazu uzyskuje się poprzez odwołanie do 

document.myImage.height. Dodaj dowolny kod HTML dla preferowanego układu, a końcowy kod może 

wyglądać mniej więcej tak: 

<img src = ”image1.jpg” name = ”myImage”> 

<br> 

<a href = ”#” onClick = ”window.alert (document.myImage.width) ”> Szerokość </a> <br> 

<a href = ”#” onClick = ”window.alert (document.myImage.height) ”> Wysokość </a> 

4. Zapisz kod w pliku HTML i otwórz go w przeglądarce internetowej; powinieneś zobaczyć stronę z 

linkami do wyświetlania szerokości i wysokości. 

5. Kliknij łącze Szerokość, a pojawi się okno dialogowe na rysunku. 



 

 

6. Kliknij łącze Wysokość, a pojawi się okno dialogowe na rysunku. 

 


