وﯾﺪﯾﻮ  : ۵اﻫﻤﯿﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ در ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ

ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ﺧﻮب ﻣﻄﻤﺌﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﻫﺎ ﻫﻢ

ازش ﺧﻼص ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺴﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن را از ﻫﻤﺎن اوﻟﯿﻦ روز ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﭼﻮن ﺑﺎ

ﺗﻐ]ﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻧﮕﺎر از اول ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﺪ و ﺗﻤﺎم ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﭼﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻟﯿﻨﮏ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻟﯿﻨﮏ از ﮔﻮﮔﻞ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از آﻣﻮزش ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ) وﯾﺪﯾﻮ  : ۲ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺪار در ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﺪرت (
اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر آدرس ﻫﺎی وب ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ در آﻣﻮزش ﻗﺒﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ) وﯾﺪﯾﻮ  : ۴ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ
) ﺗﯿﺘﺮ ﻫﺎ  -ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ( ( ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎراﺗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .

اﻫﻤﯿﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ در ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ؟ !!
ﺗﻮﺟﻪ  :اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در اﯾﻦ آﻣﻮزش اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
 . ۱-۱ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﺧﺘﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ

 . ۲-۱ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺎﯾﻪ ای ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ

 . ۳-۱ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺎﯾﻪ ای ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﯾﺖ

 . ۴-۱ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ و رﺗﺒﻪ اﻋﺘﻤﺎد

 . ۵-۱ﻧﻘﺶ آدرس ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ

 . ۶-۱آدرس ﺳﺎﯾﺖ  /ﻣﮑﺎن ﻣﻦ در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ

 . ۷-۱آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ

 . ۸-۱ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻫﺎ ) ﻟﯿﻨﮏ (

 . ۹-۱آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﮓ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺮا ﺷﺮوع ) ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﻪ  -دﻧﺒﺎل ﺷﻮﻧﺪ و (..

ﺗﻮﺟﻪ  :ﻗﺒﻞ از اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﯾﮏ ﻣﻮردی را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮم  .ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ را ﻫﺪف
ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﻢ ﺳﺌﻮ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ آن ﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد

ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﺧﺘﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر از ﺗﯿﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺖ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ روﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺷﻤﺎ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻓﮑﺮ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ راﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷﻮد

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺎﯾﻪ ای ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ

ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ داﺧﻞ وب ﺳﺎﯾﺖ

ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روش اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت و … را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و راه ﮐﺮاول

ﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺎﯾﻪ ای ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﯾﺖ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻮﭼﯿﮏ و ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﯾﻪ ای ﺑﯿﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ

ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن اول ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻌﺪا ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐ]ﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ) ﺑﺨﺶ

رﯾﺪاﯾﺮﮐﺖ ( در ﻣﻮرد اون ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺿﺮر ﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ در ﺑﯿﺮون ﺳﺎﯾﺖ و ﺧﺎرج

ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ و رﺗﺒﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﭼﯿﺴﺖ ؟
وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ اﺻﻠﯽ دارد ﮐﻪ آن را آدرس ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﯾﮑﺘﺎ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻟﯿﻨﮏ
درﺟﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﯿﻠﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ از ﻃﺮف ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ رﺗﺒﻪ دﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﻧﻘﺶ آدرس ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﺒﺤﺚ آدرس دﻫﯽ و ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ در  ۱۰ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽ رﺳﺪ وﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ
ﻫﺎی ﻣﻬﻢ آن ﻧﻘﺶ آدرس ﻫﺎی وب ﺳﺎﯾﺖ در ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻫﺎ و دﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﺳﺌﻮ -

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎزاﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﯿﺎن ﺷﻮد .

ﺗﻮﺟﻪ  :در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ) آدرس ﺳﺎﯾﺖ  /ﻣﮑﺎن ﻣﻦ در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ ( .اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻪ
اﺻﻮل ﭘﻮﯾﺎ ﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای دارد .

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ
از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اون ﻫﺎ زﯾﺎد ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ

ﻧﻮع ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺎز  ,ﻓﻘﻂ دارﯾﻢ  .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺸﮑﻼت ان را ﻧﯿﺰ

ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﻧﻤﺎ‹ﻢ.

در اﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻫﺎ ) ﻟﯿﻨﮏ ( ﻣﯽ رﺳﯿﻢ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﮓ ﻫﺎی
ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ  htmlﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺗﻮﺟﻪ  :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺖ ﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ان اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ

در اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﻘﺎﻟﻪ و داﻧﻠﻮد  pdfو وﯾﺪﯾﻮ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ :

https://goo.gl/7AtWxl

