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	Klo 14:15 alkaen:
		
www.svision.net viittaa nyt Buydomainsista suoraan osoitteeseen www.ahjos.net/svision" www.ahjos.net/svision ilman lopussa olevaa kauttaviivaa. Pelkäsin, että  kaksoiskauttaviivat kuitenkin jossakin vaiheessa aiheuttavat jotakin harmia, jos ne pääsevät leviämään Googlen linkkeihin ja ihmisten suosikkilistoille. Jos käyttäjä hakee www.svision.net/index.html" www.svision.net/index.html , hän ohjautuu ahjos.netin kansilehdelle.  Jos käyttäjä hakee www.svision.net/  tai  www.svision.net , haku ohjautuu (normaaliselaimessa – ei tässä Word-tekstissä) ahjos.netin 404.shtml-virheilmoitussivulle, joka heittää hakemistosivulle www.ahjos.net/asiakokonaisuudet.htm 

Alla mainitussa piilotiedostossa www.ahjos.net/svision/.htaccess on vain seuraavat 2 riviä:
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://www.ahjos.net/$1 [R=301,QSA,L] 


	Ennen klo 12:
		
Luin eilen illalla Googlen ohjesivuja ja muutin sen vuoksi sivustojeni uudelleenohjaukset ”301 Redirect Permanent” –tekniikkaan perustuviksi. Silloin Googlen pitäisi päivittää myös kaikki sivuille tehdyt viittaukset sitä mukaa kuin se kullakin sivulla seuraavan kerran käy. Tein tänään seuraavat muutokset, joita en ole vielä päivittänyt muihin dokumentteihin kuin tähän:

	Alikansiossa www.ahjos.net/svision on .htaccess-tiedosto (hidden file), joka ohjaa kaikki tyyppiä www.kanfi.com/svision/jotakin olevat kyselyt www.ahjos.net :in vastaavaan alikansioon tai tiedostoon, siis www.ahjos.net/jotakin 

	Domain  svision.net  ei viittaa enää Buydomainsista suoraan www.ahjos.net :iin vaan sen alikansioon www.ahjos.net/svision , josta em. .htaccess-tiedostossa oleva uudelleenohjaus heittää lukijan vastaavaan paikkaan www.ahjos.net :iin.

	Hetken ajan oli voimassa myös:  Domain kanfi.com ei viitannut enää Buydomainsista suoraan www.ahjos.net :iin vaan sen alikansioon www.ahjos.net/kanfi , josta edellisen kanssa identtinen .htaccess-tiedostossa oleva uudelleen ohjaus heitti lukijan vastaavaan paikkaan www.ahjos.net :iin. Huomasin kuitenkin, että tämän määrityksen voimassa ollessa tyyppiä www.kanfi.com/svision/jotakin olevat linkit eivät enää toimineet ja Googlessa on niitäkin. Sen vuoksi palautin kanfi.com :in uudelleenohjauksen entiselleen eli se viittaa taas ahjos.netiin suoraan Buydomainsista.


Em. kohtien 1-2 määrityksiä tehdessäni huomasin, mikä vaikutus on sillä, onko Buydomainsin URL-forwardingissa destinaation lopussa kauttaviiva vai ei. Kun sitä ei ole, kaikki tiedostojen ja alikansioiden haut toimivat kyllä, mutta ei pelkkä www.svision.net , koska .htaccess-tiedostoon kirjoittamani uudelleenohjaussääntö ei saa siinä mitään uudelleenohjattavaa tiedoston tai alikansion nimeä. Pelkkä kauttaviiva riittää haettavaksi nimeksi eli se vastaa nimeä ”index.html”. Eli jos Buydomainsin destinaation lopussa on kauttaviiva, sivu ohjautuu oikein. Buydomains-kauttaviivasta tosin seuraa, että uudelleenohjattujen tiedostojen osoitteisiin tulee tiettyyn kohtaan 2 kauttaviivaa peräkkäin, mutta se ei näytä haittaavan tiedoston löytymistä. Esim. 
http://www.svision.net/zone/ukk.htm" http://www.svision.net/zone/ukk.htm :sta tulee
.net//zone/ukk.htm" http://www.ahjos.net//zone/ukk.htm 


su 29.8.2004
Kaikki neljä Discus-foorumiani on nyt päivitetty versioksi 4.0.  Niistä 3 on asennettu oikeaoppisesti siten, että hallintokansio on public_html –kansion yläpuolella. 



