
 

 

 الزامات خاص در طراحی سایت های دوزبانه

 

 صاحب هر. دارد وجود زبانه دو یها تیسا یطراح و ساخت یبرا یادیز ازین و باال لیپتانس جهان، سراسر در کشورها از یاریبس در

 تیاس یطراح صورت نیا ریغ در و دهد گسترش لهیوس نیبد را خود مخاطبان تا کند تالش ایدن یکجا هر در تواند یم یتیسا وب

 .دارد وجود آن در یرسم زبان کی از شیب که است استفاده مورد ییکشورها در شتریب زبانه دو یها

 

 ییایاسپان/یپرتقال ،ییایاسپان/یسیانگل تیسا یطراح دیشا ای و دیینما جادیا یفرانسو/یسیانگل یتیسا وب که دیبدان الزم است ممکن

 شما تیاس وب یبرا هیاول زبان ،یسیانگل زبان دینبا لزوماً نیهمچن. باشد شما کار ازین مختلف یها زبان از یگرید بیترک هر ای و

 .دیباش داشته یسیانگل/فرانسه بیترت و دمانیچ خود تیسا یطراح در دیتوان یم مثال عنوان به. باشد

 

 تجوجس یموتورها توسط کشف منظور به زبانه چند یها تیسا وب در تیسا ساختار که شود یم یناش نجایا از سوال حاضر حال در

 و رستفه در که یطور به شود؛ ارائه جستجو موتور در مناسب یبند رتبه یبرا تیسا وب از یمناسب شناخت تا باشد چگونه دیبا

 چند یها تیسا وب یطراح و ساخت مورد در یعموم مقررات مورد چند نجایا در! ردیگ قرار جستجو موتور در مرتبط جینتا ستیل

 :دارد وجود زبانه

 

 .دیکن ترجمه و داده یجا هم نییپا و باال قسمت در و دیینما بیترک هم کنار در را ها زبان که دینکن یسع    

 



 

 

 

 .دیینما مشخص را شده ارائه یها زبان خاص صفحات    

 

 دهش ارائه ییها زبان چه تان تیسا وب در که دیینما اعالم جستجو موتور به تا – ها زبان یبرا ها تگ متا از استفاده لزوم    

 .است

 

 .باشد کردن دنبال و یریگیپ قابل یسادگ به که گرید زبان به زبان کی از نکیل ارائه    

 

 یتمام از یستیل تا هستند مختلف یها زبان یدارا که ییها تیسا یبرا index صفحهء عنوان به یورود صفحهء گرفتن نظر در    

 .دینما ندید نظر مورد زبان با صفحات از کیکدام از که ردیبگ میتصم بتواند دکنندهیبازد که یطور به. شود ارائه موجود یها زبان

 

 گسترش را گرید زبان به زبان کی ازLinking دیبا زبانه چند یها تیسا ساخت هنگم دوزبانه یها تیسا یطراح در خاص الزامات

 حضور آن در هک یصفحات از را دکنندهیبازد که دیکن ارائه ینکیل دیتوان یم شما. باشد افراد دسترس در نهیگز چند حتماً دیبا. دیده

 در وانندبت افراد تا کرده تیهدا فهرست صفحه به را آنها است یکاف نکهیا ای و. دهد انتقال نیگزیجا زبان با گرید صفحهء به دارد

 .ندینما حرکت نیگزیجا یها زبان با معادل صفحهء

 

 کشانده Landing page یاصل صفحهء به را دکنندهیبازد که باشد یم ایمزا یبرخ یدارا و ساده اریبس ها راه نیا که است یهیبد

 وردم و مناسب شهیهم موارد نیا که است ممکن اما. دینما افتیدر را تیسا غامیپ ات،یجزئ سمت به حرکت از قبل که یصورت به

 مورد ار تان تیسا وب و شما واقعاً  است ممکن. شود یتلق شانیبرا یضرور ریغ یها کیکل عنوان به و نباشد دکنندهیبازد توجه

 .شود گرفته یمشتر توسط دیبا که است یمیتصم نیا احتماالً و دهند قرار قضاوت

 

 

 



 

 

 وردم نیا در. دینما یم دهیچیپ یکم را یناوبر و حرکت چه اگر کند، یم کار یخوب به زبانه چند یها تیسا وب یبرا کردیرو دو هر

 :دارد وجود گریکدی با تیسا وب در مختلف یها زبان صفحات شدن تر کینزد یچگونگ یبرا مهم روش دو

 

 نیگزیجا یها زبان یبرا ییها پوشه جادیا    

 معادل یها دامنه ریز    

 

 کردیرو نیا fr.mydomain.com مانند. باشد یم تیسا وب در گرید یها زبان وجود یبرا یمناسب روش تواند یم روش دو نیا

 و یروزرسان به در یموشکاف به ازین تیسا وب طراحان که است یمعن نیا به زبانه چند ای و زبانه دو یها تیسا یطراح یبرا یکل

 .باشد یم مختلف یها زبان به صفحات یتمام یروزرسان به از نانیاطم حصول

 

 شده ستفادها دامنه نام اساس بر که ها تیسا وب ییایجغراف مکان یرو بر که هستند یمفروضات که مییبگو دیبا گوگل به احترام با

 .دهد یم صیتشخ یحدود تا را آنها استفاده مورد یها زبان و کرده توجه( تیسا وب سرور مکان) آنها

 

 فیتعر یبرا مستر وب گوگل ابزار از دیتوان یم داده، قرار هدف مورد را یدرست ییایجغراف محل تیسا وب نکهیا از نانیاطم یبرا

 کسب یراب یکمک یها لیفا یجستجو نیهم و ردیگ قرار استفاده مورد اطیاحت با دیبا یژگیو نیا اما. دیینما استفاده آن شنیلوک

 .دیکن استفاده دیبا آن از چگونه و یزمان چه دیبدان تا. سازد یم تیاهم پر را شتریب اطالعات

 

 مطمئن دیاب د،یهست گرید زبانهء چند کشور هر ای و فرانسه مانند ییکشورها در تیسا یطراح یبرا یزیر برنامه حال در اگر نیبنابرا

 .است انجام حال در یحیصح روش به شما دوزبانه تیسا یطراح که دیشو


