
 آهَسش کاهل قسوت پیًَذّا

(پیًَذ ّا)تواهی گشیٌِ ّا در قسوت   

 

 تٌظیوات تثادل اتَهاتیك:

 

 تَضیحات :

سیستن تثادل لیٌك اتَهاتیك تزاي تاال تزدى آهار ٍ پیچ رًك سایتتاى طزاحی گزدیذُ است. 

را در  چٌاًچِ تاسدیذ کٌٌذگاى سایتتاى خَاستٌذ تا سایت ضوا تثادل لیٌك کٌٌذ اٍل لیٌك ضوا

سایتطاى قزار هیذٌّذ سپس آدرس سایت خَد را در سیستن تثادل لیٌك سایت ضوا ثثت هیكٌٌذ ٍ 

سیستن تِ صَرت خَدکار ٍجَد لیٌك ضوا را درسایت ضخص تزرسی هیكٌذ چٌاًچِ لیٌك ضوا 

درسایت ضخص تاضذ سیستن لیٌك سایت ضخص را تاییذ ٍ ثثت هیكٌذ. الثتِ ضوا هیتَاًیذ لیٌك 

َدتاى تاییذ کٌیذ ٍلی ایي کار ٍقت گیز است ٍ تا ضوا تخَاّیذ لیٌك ّا را تاییذ ٍ ثثت ّا را خ

 کٌیذ طَل هیكطذ پس تگذاریذ خَد سیستن لیٌك ّا را تِ صَرت خَدکار تاییذ کٌذ.

  سيستم تبادل لينك فعال باشذ: 

لیٌك ضوا فعال ًثَد تا تیك سدى ایي گشیٌِ سیستن تثادل لیٌك ضوا فعال هیطَد، اگز سیستن تثادل 

کلیك کٌیذ ( 2)  "ثثت تٌظیوات  "تا فعال تطَد. سپس تز رٍي  ( 1)  ایي گشیٌِ را تیك تشًیذ  



 

ٍ تز  ( 1)  چٌاًچِ ًوی خَاّیذ سیستن تثادل لیٌك ضوا فعال تاضذ تیك ایي گشیٌِ را تزداریذ

( 2)  کلیك کٌیذ. "ثثت تٌظیوات  "رٍي   

 



*** 

  نمايش داده شود :ها پس از تاييذ لينك 

اگز ًویخَاّیذ سیستن تثادل لیٌك اتَهاتیك لیٌك ّا را تِ صَرت خَدکار تاییذ ٍ ثثت ًوایذ، ایي 

ثثت تٌظیوات  "سپس تز رٍي  تا خَد ضوا لیٌك ّا را تاییذ ٍ ثة ًواییذ. (1) تیك تشًیذ گشیٌِ را

( کلیك کٌیذ. 2)  "  

 

یذ ٍ ثثت ًواییذ ٍ هیخَاّیذ سیستن تثادل لیٌك چٌاًچِ ًوی خَاّیذ خَدتاى لیٌك ّا را تای

ثثت  "( ٍ تز رٍي  1اتَهاتیك ایي کار را تزاي ضوا اًجام دّذ تیك ایي گشیٌِ را تزداریذ ) 

( کلیك کٌیذ. 2)  "تٌظیوات   

 



 

*** 

سي قرار آدرسي در سايت طرف مقابل مورد بروجود چه 

 گيرد؟ : 

 rzb.irسایتتاى هٌتقل ًوَدُ ایذ یا اس ساب داهیي تِ  irدرصَرتی کِ ضوا هثال داهٌِ ي 

خَضتاى آهذُ ٍ هیخَاّیذ دیگزاى ٌّگام تثادل لیٌك تا ضوا  آدرس سایتتاى را تا داهٌِ یا ساب 

آدرس سایتتاى را تا داهٌِ یا ساب داهیي هَرد ًظز خَد در کادر  ،داهیي هَرد ًظز خَد لیٌك کٌٌذ

. هثال ها آدرس : ( ٍارد کٌیذ //:www.  ٍhttpرا تذٍى  آدرس سایتتاى ) ٍارد ًواییذ

goro.rzb.ir  ( ٍارد کزدین 1رٍ در کادر ).  کلیك  ( 2 ) "ثثت تٌظیوات "سپس تز رٍي

 کٌیذ.



 

*** 

 پيام براي تبادل لينك: ) همچنين رنگ متن را با توجه به قالب خود مشخص نماييذ (

 

حتی  .تثادل لیٌك اتَهاتیك را تغییز یا ٍیزایص کٌیذدر ایي قسوت هیتَاًیذ هتي داخل سیستن 

هیتَاًیذ رًگ هتي رٍ تا تَجِ تِ قالة خَد هطخص ًواییذ. تزاي تغییز رًگ هتي تایذ تَي کذ 

html .دست تثزیذ 



 :پیًَذ ّاي سایت

اگز خَاستیذ سایتی را لیٌك کٌیذ اس ایي قسوت استفادُ کٌیذ، تزاي لیٌك کزدى سایت در کادر  

)  "رستالگ  "، هثال هي عٌَاى سایت را ًَضتن یا اسن سایت هَرد ًظز را هیٌَیسیذ عٌَاى  ،عٌَاى

در قسوت آدرس،  آدرس سایت هَرد ًظز را تٌَیسیذ، هثال هي آدرس سایت را ( ٍ  1

www.rozblog.com  ( 2ٍارد کزدم ).  کلیك کٌیذ "ثثت پیًَذ  "سپس تز رٍي. 

 

 (. 1ضَد ) تا لیٌك سایت هَرد ًظز ثثت 

 



ّوچٌیي ضوا هیتَاًیذ لیٌك ّا را حذف یا ٍیزایص کٌیذ، تزاي حذف لیٌك هَرد ًظز تز رٍي 

کلیك کٌیذ ٍ لیٌك هَرد ًظز را حذف ًواییذ، تزاي ٍیزایص لیٌك هَرد ًظز تز رٍي  آیكَى 

اگز ضوا تعذاي لیٌك ثثت کزدُ ایذ ٍ هیخَاّیذ  کلیك کٌیذ ٍ لیٌك را ٍیزایص کٌیذ. آیكَى 

(،  1لیٌك ّا را جاتجا کٌیذ تز رٍي کادر ًشدیك عٌَاى کِ تَش یِ ضوارُ ًَضتِ کلیك کٌیذ ) 

اگز هیخَاّیذ لیٌك هَرد ًظز آخز تاضذ ضوارُ یك را ٍارد کٌیذ، اگز هیخَاّیذ لیٌك هَرد ًظز 

تا  3تگی تِ تعذاد لیٌك ّا است اگز لیٌك ّاي ضوا را ٍارد کٌیذ ) تس 3اٍل اس ّوِ تاضذ ضوارُ 

 را، تا لیٌك هَرد ًظز اٍل اس ّوِ ًوایص دادُ ضَد ( 5تا عذد  5را ٍارد کٌیذ، اگز  3تاضذ عذد 

 ( کلیك کٌیذ. 2)  "جاتجایی  "سپس تز رٍي 

 

 :پیًَذ ّاي رٍساًِ

ا در پیًَذ ّاي رٍساًِ ّواًٌذ در ایي قسوت هیتَاًیذ رٍساًِ تعذادي لیٌك ثثت کٌیذ، ثثت لیٌك ّ

ثثت لیٌك در پیًَذ ّاي سایت است ٍ ّیچ فزقی ًذارًذ پس ًیاسي تِ آهَسش ایي قسوت 



ت هَرد ًظز اضافِ ضذُ کِ تَضیحاتی درهَرد سایت هَرد ًیست. فقط کادر تَضیحات تزاي سای

ًزم  یسیذ : داًلَدداًلَد ّست در کادر تَضیحات تٌَ ًظز هیذیذ، هثال اگِ سایت هَرد ًظز سایتِ

 ( ضوا ّزچی کِ خَاستیذ تٌَیسیذ ٍ ایي فقط یِ هثال تَد. 1افشار، داًلَد تاسي ٍ...) 

 

 تائيذ لينك ها:

اس تاییذ ًوایص دادُ ضَد:   چٌاًچِ ضوا در قسوت تثادل لیٌك اتَهاتیك گشیٌِ لیٌك ّا پس    

هیطَد یا در سیستن تثادل لیٌك ثثت تیك سدُ تاضیذ. لیٌك ّایی کِ تَسط تیٌٌذگاًتاى ارسال را 

 هیكٌٌذ تایذ تَسط ضوا تاییذ گزدًذ در قسوت تاییذ لیٌك ّا ضوا هیتَاًیذ لیٌك ّا را تاییذ کٌیذ،

( کلیك کٌیذ تا لیٌك هَرد ًظز تاییذ  1)  "تاییذ  "تزاي تاییذ لیٌك ّا کافیست تز رٍي کلوِ 

)  "ٍیزایص  "حذف ًواییذ تز رٍي کلوِ ّاي  گزدد. اگز هیخَاّیذ لیٌك هَرد ًظز را ٍیزایص یا

 ( کلیك کٌیذ. 3)  "حذف  "( یا  2



 

<a onClick="javascript:window.open('[-Send_Link-

]','','width=500px,height=300px,scrollbars=yes')" 

href="javascript:void(0)>"لیٌك ارسال</a> 

قزار دّیذ تا تیٌٌذگاى تتَاًٌذ لیٌك ّاي خَد را ارسال کٌٌذ ) تَصیِ هیطَد  کذ تاال را در سایتتاى

 ایي کذ را تعذ اس کذ

 

 

الثتِ در تیطتز قالة ّا ایي اهكاى ار قثل ٍجَد دارد ٍلی اگِ ًذاضت کذ رٍ در   تگذاریذ (.

 ٍیزایص قالثتاى تگذاریذ.

تزیي سیستن سایت ساس رایگاى فارسیرستالگ هتفاٍت   
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