
Ładowanie obrazu za pomocą JavaScript 

Oprócz tworzenia obiektów Image poprzez ładowanie obrazu w HTML, możesz utworzyć obiekt Image 

programowo w JavaScript. Ładowanie obrazu w JavaScript jest procesem dwuetapowym: 

1. Utwórz obiekt Image i przypisz go do zmiennej: 

var myImage = new Image; 

2. Przypisz źródłowy adres URL obrazu do atrybutu src obiektu: 

myImage.src = „URL obrazu tutaj”; 

Poniższe zadanie ilustruje programowe ładowanie obrazu przez załadowanie obrazu w ten sposób, a 

następnie udostępnienie łączy do wyświetlenia wysokości i szerokości obrazu w oknach dialogowych, 

jak poprzednio: 

1. Utwórz blok skryptu z otwierającymi i zamykającymi znacznikami script. 

2. W skrypcie utwórz nowy obiekt Image o nazwie myImage: 

myImage = new Image; 

3. Załaduj obraz, przypisując jego adres URL do atrybutu src myImage: 

myImage.src = „bm.png”; 

4. W treści HTML strony umieść link do wyświetlenia szerokości i dodaj do tagu procedurę obsługi 

zdarzeń onClick; ta procedura obsługi zdarzeń użyje metody window.alert, aby wyświetlić szerokość 

obrazu w oknie dialogowym. Szerokość obrazu jest uzyskiwana przez odniesienie do 

document.myImage.width: 

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

5. 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. Szerokość obrazu jest uzyskiwana przez odwołanie do document.myImage.height. 

Ostatnia strona powinna wyglądać następująco: 

<script language = ”JavaScript”> 

myImage = nowy obraz; 

myImage.src = „Tellers1.jpg”; 

</script> 

<body> 

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

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

</body> 

6. Zapisz kod w pliku HTML i otwórz plik w przeglądarce; strona z dwoma linkami powinna się pojawić, 

ale sam obraz nie będzie wyświetlane, jak pokazano na rysunku 



 

 

7. Kliknij łącze Szerokość i pojawi się okno dialogowe takie jak na rysunku, pokazujące szerokość 

obrazu. Kliknij link Wysokość, pojawi się okno dialogowe do wyświetlania wysokości obrazu. 

 



 


