
 

 م؟یو چطور از آن استفاده کن ستیچ ریتصاو Altتگ 

تواند تصاویر مرتبط کند و در جستجوی خود، میاید که گوگل چگونه محتوای تصاویر را شناسایی میآیا تاکنون به این فکر کرده

ها گوگل ظاهر کنید و سایتتان را در جستجوی عکسهای وبتوانید عکستصاویر می altرا نمایش دهد؟ با استفاده از ویژگی 

 کنید. نیز کاربر جذب imageاز جستجوی 

 م.تصاویر و نحوه استفاده از آن آشنا کن altهمراه باشید تا شما را با ویژگی  علی صالحین با م

 

 چیست؟ imgدر تگ  altویژگی 

Alt  از کلمهalternative  گرفته شده است. در واقع » جایگزین«به معنیalt  یک متن جایگزین است که با کدهایHTML 

تصاویر  altرود. از آنجا که گوگل قادر به تشخیص تصاویر نیست، از فحه به کار میبرای توصیف یک تصویر یا عملکرد آن در ص

نیست؛ اما معموالً به » تگ«از نظر فنی یک  titleو  altکند. الزم به ذکر است، ویژگی ها استفاده میبرای شناسایی محتوای آن

 شود.آن تگ گفته می

 

 یا تگ عنوان در تصاویر چیست؟ titleتگ 

 شود.دارید نمایش داده میشود، زمانی که ماوس را بر روی تصویر نگهشناخته می titleکه معموالً با نام تگ  titleویژگی 

بهره ببرید. مثالً وقتی کاربر نشانگر ماوس را بر روی تصویر نگه دارد،  call to actionبه عنوان یک  titleتوانید از تگ شما می

 دهر شوظا» تخفیف بخرید %٥٠با «نوشته 

معنی نیز هست؛ برای تصاویر ضروری نیست و حتی بسیاری از اوقات نوشتن آن بی برخالف تگ آلت titleالبته نوشتن تگ 

 هایی مثل موبایل قابل مشاهده نیست.چراکه در دستگاه

 

 کاربرد متن جایگزین تصاویر

Alt تواند داشته باشد:عکس سه کاربرد عمده و مهم می 

کنیم. کاربرانی که از ابزارهای کمکی برای نابینایان پذیر میها در سراسر وب دسترسها، آنبه عکسفه کردن متن جایگزین با اضا

توانند متوجه تصاویر موجود در صفحه خواند) نیز مینمایش را برای کاربر میکنند (ابزارهایی که صفحهبینایان استفاده میو کم

 د.و موضوع تصاویر شون

alt شود. به این ترتیب کاربر با مشاهده نوشته عکس در شرایطی که عکس نتواند لود شود، به جای عکس نمایش داده می

 تواند متوجه شود در این جای خالی لود نشده، چه عکسی بوده است.جایگزین عکس می

alt کند تا بتوانند به درستی عکس را ایندکس کنند.های موتورهای جستجو فراهم میتصاویر توصیفی از عکس برای خزنده 
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 و  عنوان تصویر در وردپرس altتگ 

 استفاده کنید، کافی است مراحل زیر را دنبال کنید: altاگر سایتی وردپرسی دارید و قصد دارید برای تصاویرتان از ویژگی 

 

در سمت چپ تصویر بخشی را  تصویر مورد نظر را انتخاب کنید. ی سمت راست وارد بخش رسانه > کتابخانه شوید.از منو

عکس است. در کادر مقابل آن  altنوشته شده است. این همان تگ » متن جایگزین«مشاهده خواهید کرد که در آن عبارت 

کنید، به طور چنین زمانی که تصویری را در وردپرس آپلود میهم بنویسید. یف کننده تصویر باشد رامتنی که به خوبی توص

 گزین را وارد کنید.توانید متن جایجا در سمت چپ تصویر میمستقیم وارد بخش کتابخانه خواهید شد. در همان

 

 Altخصوصیت  HTMLهای کد بخش

تصاویر سایتتان را مشخص کنید. به این منظور از  altویژگی  HTMLکنید، باید با کدهای اگر از سایت وردپرسی استفاده نمی

 کد زیر استفاده کنید:

>img scr="https://sample.com/image.jpg" alt="  فلسی "> های درخت زینتی سرو فری با برگtitle="  درخت سرو

 فری"

 این کد، یک کد کامل، شامل سه بخش زیر است:

 آدرس تصویر •

ایم. بعد آدرس تصویر را مشخص کرده img scrبا استفاده از عبارت  HTMLکنید، در بخش اول کد همان طور که مشاهده می

 یک عالمت مساوی قرار دهید و سپس آدرس را در گیومه وارد کنید. img scrاز نوشته 

 Altویژگی  •

و قرار دادن یک مساوی، متن  altبا نوشتن واژه  HTMLرسد. در این بخش از کد می Altبعد از نوشتن آدرس، نوبت به تگ 

 کنیم.جایگزین را داخل گیومه وارد می

 titleویژگی  •

 در گیومه قرار دهید. Altوارد کنید، آن را بعد از تگ  HTMLز در کد را نی titleگر بخواهید تگ ا 

 

 در سئو altتأثیر 

کند، برای سئو بینا یا نابینا ایجاد میبرای تصاویر سایت عالوه بر اینکه تجربه کاربری بهتری برای افراد کم altاستفاده از ویژگی 

 م.پردازداشت که در ادامه به آن میتصویر نیز مزایایی خواهد 

 

 



 

 دیده شدن در سرچ تصاویر

ای است که محتوای تصویر وسیله altببینند. تگ توانند تصاویر را تر نیز گفته شد، موتورهای جستجو نمیهمان طور که پیش

سایتتان بتوانند در فهرست کند. در نتیجه برای اینکه تصاویر وبهای گوگل و دیگر موتورهای جستجو تفسیر میرا برای خزنده

 نتایج سرچ تصویری موتورهای جستجو ایندکس شوند نیاز به تگ آلت دارند.

 کلیدواژه تر شدن ارتباط محتوای صفحه باقوی

رسانیم که صفحه ما چه از نظر متن نوشتاری و چه ها این پیام را میبا قرار دادن تصاویر مرتبط با متن در صفحه وب به خزنده

اند. در نتیجه صفحه در نتایج سرچ وب نیز رتبه بهتری تصاویر استفاده شده همگی در راستای کلیدواژه اصلی صفحه قرار گرفته

 خواهد گرفت.

 تصویر با متن اطراف altباط تگ ارت

 altهایی که در تگ های اطراف آن مرتبط باشد. از همین رو گوگل به واژهرود باید با نوشتهتصویری که در متن به کار می

ای شود توجه ویژههای محتوای اطراف آن مشاهده میهایی که در نوشتهشود و واژهها استفاده میتصاویر برای توصیف آن

 دهد عکس در جای مناسبی قرار گرفته و با متن اطرافش ارتباط معنایی دارد.ها نشان مید. مرتبط بودن این واژهدار

 

 مناسب altنکاتی برای نوشتن یک 

کلیدی که  مناسب این است که به قدر کفایت تصویر را توصیف کنید. یک کلیدواژه یا عبارت altبهترین فرمت برای نوشتن 

 بتواند توصیف خوبی از عکس باشد.

اید، چشمانتان را ببندید و از کسی بخواهید تا متن جایگزین عکس را به خوبی انتخاب کرده altبرای اینکه مطمئن شوید  •

 اید.را برایتان بخواند. اگر توانستید تصویر را به درستی در ذهن خود مجسم کنید یعنی کارتان را درست انجام داده

 تر بتوانید انجام دهید، نکات زیر را در نظر بگیرید:رای اینکه این کار را سادهب

 را دقیق و با جزئیات توصیف کنیدتصویر  •

تصاویر فراهم کردن متنی است که تصویر را برای کاربرانی که قادر به  altترین ویژگی عکس و مهم altولین هدف از تعریف ا

 مشاهده آن نیستند توضیح دهد.

 تقریبًا کوتاه بنویسید •

خوانند و اگر متن بیش از این مقدار نوشته کارکتر می ١٢٥تصاویر را حداکثر تا  altنمایش معموالً تگ بزارهای خواننده صفحها

 کارکتر بنویسید. ١٢٥شود. بنابراین سعی کنید کمتر از شده باشد، قطع می

 استفاده کنید هااز کلیدواژه •

به شما این  نآورند. بنابراین توصیه موجود میها در صفحه وب به مناسبی را برای قرار دادن کلیدواژه گ آلت تصاویر فرصتت

برای ارسال سیگنال مرتبط بودن صفحه با کلیدواژه به موتورهای جستجو استفاده کنید. البته الزم  altاست که از این ویژگی 

روی در هر اصلی نتیجه عکس خود باشند. فراموش نکنید زیادههای یک صفحه حاوی کلیدواژه در آلت نیست تمام عکس

 خواهد داد.



 
 ها بپرهیزیداز چپاندن کلیدواژه •

های بی معنی را پشت سر هم ردیف کنید. در ر نوشتن متن جایگزین تصاویر نیز مانند نوشتن محتوا نباید یک سری کلیدواژهد

 های مرتبط به عکس داشته باشید.حاوی کلیدواژهاینجا نیز باید یک عبارت کوتاه توصیفی معنادار 

 ویر به عنوان متن استفاده نکنیداز تصا •

نیستند. بنابراین نباید از تصاویر به عنوان نوشته استفاده کنید. در تصویر نوشته شده  تورهای جستجو قادر به خواندن متنوم

 زیر نوشته نیز توضیح دهید.اگر بنا به هر دلیلی مجبور به این کار شدید، متن را در 

 و مانند آن استفاده نکنید» ی ازتصویر «تصاویر از کلماتی مثل  altدر تگ  •

گ آلت به صورت پیش فرض مشخص است که به تصویر اشاره دارد و نیازی به استفاده از این نوع عبارات نیست. بهتر است ت

 کلمات اضافی در متن جایگزین را حذف کنید.

 موش نکنیدها را فرادکمه •

ها گاهی تصویری هستند که عملی را در صفحه انجام و مانند این» افزودن به سبد خرید«یا » ثبت نظر«هایی مانند کمهد 

ها معموالً عباراتی است مانند باشند. متن جایگزین این دکمه altهایی که عکس هستند هم باید دارای ویژگی دهند. دکمهمی

 غیره. و» ورود«، »ثبت«، »جستجو«

 

در متن جایگزین تصویر، به کسانی که در سرچ گوگل ممکن است کیک تولد پسرانه را » پسرانه«در واقع شما با قرار دادن کلمه 

توانند چنین افرادی که به دنبال کیکی شبیه مینیون ها بگردند نیز میدهید. همسرچ کنند نیز امکان مشاهده تصویر را می

 تصویر شما را پیدا کنند.

 

 رسخن آخ

باید دقت الزم را داشته باشید تا  altبرای تصاویر بسیار ضروری است. در انتخاب ویژگی  altهمان طور که دیدید استفاده از 

اربری خوبی را فراهم کند و هم برای کاربرانی که از سرچ تصاویر استفاده بینا تجربه کمتن تایپ شده هم برای کاربران نابینا و کم

 های مرتبط نمایش داده شود.کنند در سرچ کلیدواژهمی

 توانید به سه طریق به افزایش ترافیک سایت خود نیز کمک کنید:تصاویر در سایتتان می altبا استفاده از تگ 

 کنید.ر کاربران خود وارد میهای محدود را در شماافرادی با توانایی •

 از سرچ تصاویر گوگل نیز ترافیک خواهید گرفت. •

سایتتان نیز بهتر های گوگل رتبه صفحات وببا ارسال سیگنال داشتن تصاویر مرتبط با متن در صفحه برای خزنده •

 خواهند شد.

 مناسب برای تصاویرتان نیز رتبه بگیرید! altس با استفاده از پ


