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TIPS
UPLOAD FOTO DI BLOG/WEBSITE
MENGGUNAKAN IMAGESHACK
Azizah

email: azizahkarim@ipb.ac.id

Pada umumnya sebuah website maupun
blog memerlukan gambar yang harus
ditampilkan di website atau blognya, baik
untuk layout website maupun isinya.
Dalam tulisan ini akan dibahas cara
menggunakan media penyimpanan gambar
(image host) online diluar website atau blog.
Dari sekian banyak media penyimpanan
gambar yang ada di internet, salah satu
media penyimpanan yang dapat digunakan
diantaranya
adalah
ImageShack.
ImageShack adalah salah satu image
hosting gratis dimana anda tidak perlu
mendaftar atau membuat account terlebih
dahulu.
Berikut ini adalah beberapa langkah dalam
menyimpan sebuah gambar atau foto di
ImageShack:
1. Masuk ke situs ImageShack yang
beralamat di http://imageshack.us/
dan akan muncul website seperti
gambar berikut:
3. Jika file foto/gambar sudah berhasil
dipilih (mis: Rifqi.jpg), lalu klik Upload
Now.

2. Cari foto/gambar yang akan anda
unggah (upload) dengan mengklik
Browse. Jika foto/gambar yang akan
diunggah telah ditemukan, klik file foto
tersebut lalu klik open atau klik dua kali
nama file foto/gambarnya.
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4. Maka proses upload foto akan berjalan.

mengunggah foto/gambar. Contoh:
src=http://img252.imageshack.us/i
mg252/7328/rifqi.jpg
b. "Alternatif keterangan foto" di isi
dengan
keterangan
tentang
foto/gambar tersebut Contoh:
alt="Foto Anakku Rifqi"

5. Selanjutnya apabila anda telah berhasil
mengunggah foto/gambar yang tadi
anda pilih, akan muncul tulisan Upload
Succesful beserta Direct Link dari
foto/gambar anda untuk digunakan
nantinya.

c. width="lebar foto" height="tinggi
foto" dapat dihapus apabila anda
tidak ingin merubah ukurannya.
Namun bila anda ingin memperkecil
maupun
memperbesar
ukuran
foto/gambar, kita harus mengisi
“lebar foto" dan "tinggi foto"
sesuai dengan keinginan anda. Isinya
dalam format pixel, contoh:
width="121" height="265"

7. Setelah penulisan script html tersebut
di atas, maka untuk melihat hasilnya
klik Update di sub menu Publish dan
Preview Changes.
6. Untuk menampilkan foto/gambar anda
di website/blog (dalam contoh ini
dengan blog bertemplate wordpress),
pastikan anda menggunakan mode
html untuk menulis script html berikut :
<img
src="link
foto/gambar"
alt="Alternatif
keterangan
foto"
width="lebar foto" height="tinggi
foto" />
a. src="link foto/gambar" di isi
dengan Direct Link yang terdapat
di imageshack.us tempat kita
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8. Apabila langkah-langkah di atas telah
dikerjakan dengan benar maka hasilnya
akan terlihat seperti gambar berikut:

Selamat mencoba dan berkreasi .....
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