
اباب

.دیهد .دیهد ناشن   ناشن سکع   سکع هدنورپ   هدنورپ کیکی   ردرد   دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش   HTMLHTML

اهلاثم اهلاثم

سکع شیامن 
.دهد یم  ناشن  ار  سکع  شیامن  یگنوگچ  لاثم  نیا 

رگید یلحم  زا  سکع  شیامن 
.دیریگب کمک  لاثم  نیا  زا  نآ ، شیامن  یارب  دیناوت  یم  هکبش ،) رد  یسردآ  ) دشاب رگید  یلحم  رد  رظن  دروم  سکع  هکیتروص  رد 

( تسا هدمآ  هحفص  نیا  یاهتنا  رد  رتشیب ، یاهلاثم  )

SrcSrc  تیدوجوم تیدوجوم بسچرب  ImagesImages  وو   بسچرب

یواح طقف  نآ  هک  انعم  نیدب  تسا  یلاخ   < img  > بسچرب.دنوش یم  یفرعم   < img  > بسچرب اب  اه  سکع   HTML رد
.درادن ینایاپ  بسچرب  تساه و  تیدوجوم 

( عبنم  ) source ففخم  Src دینک. هدافتسا   Src تیدوجوم زا  هک  دیراد  جایتحا  امش  هحفص ،  کی  رد  ریوصت  کی  شیامن  یارب 
: ریوصت کی  یفرعم  هوحن  .دیهد  شیامن  نات  هحفص  رد  دیهاوخ  یم  امش  هک  تسا  یریوصت   url ، Src تیدوجوم یاوتحم  .تسا 
 < img src="url >"

رد " images  " یروتکریاد رد  هدش  هدیمان  " boat.gif  " هک یریوصت  دراد .  رارق  اجنآ  رد  ریوصت  هک  دنک  یم  هراشا  یلحم  هب   url
: تسا  url نیا یاراد  " www.html.ir"

http://www.html.ir/images/boat.gif

ود نیب  ار  ریوصت  بسچرب  امش  رگا.تسا  هتفرگ  رارق  اجنآ  رد  هدنورپ  ریوصت  بسچ  رب  هک  دهد  یم  رارق  ییاج  ار  ریوصت  رگرورم 
.دهد یم  ناشن  ار  مود  فارگاراپ  سپس  ریوصت و  سپس  لوا ،  فارگاراپ  ادتبا  رگرورم  دیهد ،  رارق  فارگاراپ 

AltAlt  تیدوجوم تیدوجوم

HTMLHTML  یاه یاه سکع   سکع

ماکدار  ۱۳۹۵/۰۴/۰۵

/Content/media/image/2016/06/14_orig.jpg
/tryhtml.aspx?filename=tryhtml_images
/tryhtml.aspx?filename=tryhtml_images2


یفیصوت نتم  کی   Alt تیدوجوم یاوتحم  .دوش  یم  هدافتسا  ریوصت  کی  یاج  هب  نیزگیاج  نتم  یفرعم  یارب   Alt تیدوجوم
: تسا

<img src="url" alt="Big Boat >"

 ، تسا هداد  تسد  زا  هحفص  رد  ار  نآ  هک  دیوگ  یم  هدنناوخ  هب   alt تیدوجوم دیامن ،  یریگراب  ار  یریوصت  دناوتن  رگرورم  رگا 
.داد دهاوخ  ناشن  نآ  یاجب  ار  نیزگیاج  نتم  رگرورم  سپس 

دیفم دیفم تاعالطا   تاعالطا یایا -  -  هیاپ   هیاپ تاکن   تاکن

ریگ تقو  ریواصت  یریگراب  .تسا  جایتحا  لیاف  هب 11  هحفص  لماک  شیامن  یارب  دشاب ،  ریوصت  یواح 10   HTML لیاف کی  رگا 
.دینک هدافتسا  تقد  هب  ریواصت  زا  هک  تسنیا  نم  هیصوت  نیرتهب  نیا  ربانب  تسا ، 

رتشیب رتشیب یاهلاثم   یاهلاثم

هنیمز سکع 
.دهد یم  ناشن  ار  هنیمز  ناونع  هب  یسکع  شیامن  شور  لاثم ، نیا 

سکع شیامن  لحم 
.درک نعت  ار  دراد ، رارق  نآ  نورد  سکع  هک  ینتم  هب  تبسن  سکع ، شیامن  لحم  ناوت  یم  لاثم  نیا  کمک  هب 

فارگاراپ رد  سکع  شیامن  لحم  نعت 
.دینک هجوت  لاثم  نیا  هب  فارگاراپ ، نتم  هب  تبسن  نآ  لحم  نعت  یارب  .دیهد  شیامن  فارگاراپ  کی  نورد  ار  یسکع  دیهاوخ  یم 

سکع هزادنا  رغت 
.دهد یم  ناشن  شیامن ، یارب  ار  سکع  هزادنا  نعت  شور  لاثم  نیا 

نیزگیاج نتم  شیامن 
هقالع ربراک  هکینامز  ای  هدشن و  راب  لماک  هحفص  لخاد  سکع  هکینامز  .درک  باختنا  نیزگیاج  نتم  سکع  کی  یارب  ناوت  یم  هنوگچ 
لاثم نیا  هب  .دوش  یم  هداد  ربراک  هب  سکع  هرابرد ی  یحرش  نیزگیاج ، نتم  نعت  کمک  هب  درادن ، هحفص  یاهسکع  ندید  هب  یا 

.دینک هجوت 

دنویپارف ناونع  هب  سکع ،
.دنک یم  لیدبت  دنویپارف  کی  هب  ار  یسکع  لاثم  نیا 

هشقن
دنویپارف کی  یحاون ، نیا  زا  کی  ره  .دهد  یم  ناشن  ار  هشقن ) کی  دننامه  ) فلتخم یحاون  هب  سکع  کی  میسقت  شور  لاثم ، نیا 

.دنتسه

(2  ) هشقن
رد .میراد  رایتخا  رد  ار  سکع  طاقن  کت  کت  سردآ  ام  هک  توافت  نیا  اب  .دوش  یم  هشقن  کی  هب  لیدبت  سکع  مه  زاب  لاثم ، نیا  رد 

.دوش یم  هداد  شیامن  تیعضو  هلیم  یور  نآ  تیعقوم  دیهد ، تکرح  هشقن  یور  ار  رگ  هراشا  هک  یتروص 

ریوصت ریوصت یاه   یاه بسچرب   بسچرب

بسچرب تاحیضوتبسچرب تاحیضوت

<img>دنک. یم  یفرعم  ار  ریوصت  کی 

<map>دنک یم  یفرعم  ار  هشقن  ریوصت  کی 

/tryhtml.aspx?filename=tryhtml_bodybgimg
/tryhtml.aspx?filename=tryhtml_image_align
/tryhtml.aspx?filename=tryhtml_image_float
/tryhtml.aspx?filename=tryhtml_images_adj
/tryhtml.aspx?filename=tryhtml_images_alt
/tryhtml.aspx?filename=tryhtml_imglink
/tryhtml.aspx?filename=tryhtml_areamap
/tryhtml.aspx?filename=tryhtml_ismap
?page=../tags/tag_img.htm
?page=../tags/tag_map.htm


<area>دنک یم  فیرعت  ار  کیلک  لباق  هقطنم  کی  هشقن  ریوصت  کی  لخاد 

یتامدقم  HTML: بسچرب
.تسا هدش  رشتنم   Creative Commons زوجم تحت  بلاطم 

?page=../tags/tag_area.htm
/fa/articles?cat=108
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