
 

 تگ کنونیکال چیست و چه کاربردی در سئو سایت دارد؟

 .م پرداختتگ کنونیکال از تک های بسیار پرکاربرد و مهم در سئو است که در این مقاله به آموزش استفاده از تگ کنونیکال خواه

 

تگ کنونیکال برای معرفی نسخه اصلی یک صفحه به موتورهای جست و جو استفاده می شود. این تگ موتورهای جست و 

جو می گویند که یک صفحه را چگونه خزش کنند و یک محتوا چه میزان اهمیت دارد. در صورتی که در یک وب سایت برای 

از این تگ میتوان به موتورهای جست و جو اعالم کرد که کدام های مختلفی وجود داشته باشد، با استفاده  URL یک محتوا

 .را حل کنید و در نهایت رتبه محتوا را بهبود ببخشید محتوای تکراری نسخه اصلی است و مشکل  URL نسخه

 

 م. است بپرداز تکنیکال سئو م به طور کامل به آموزش استفاده از تگ کنونیکال که یکی از موارددر این مقاله قصد دار •

 

 تگ کنونیکال چیست؟

قرار میگیرد و به موتورهای جست وجو مهم ترین و  HEAD در بخش HTML تگ کنونیکال یه قطعه کد است که در کدهای

های غیر اصلی قرار می گیرد و به موتورهای جست  URL این تگ در کدهای نسخه یک محتوا را معرفی می کند. اصلی ترین

های متفاوت در سایت خود  URL اگر دو یا چند صفحه دارای محتوای مشابه ولی با .توا را اعالم می کندو جو نسخه اصلی مح

داشته باشید، باید یک تگ کنونیکال برای هر یک از صفحات مشابه تنظیم کنید که به نسخه اصلی محتوا اشاره می کند. با 

 .کانونی محتوا را به گوگل معرفی می کنید URL این کار

 

 چرا تگ کنونیکال برای سئو مهم است؟

 :گوگل محتوای تکراری را دوست ندارد. محتوای تکراری انتخاب خزنده گوگل را برای موارد زیر سخت می کند

 کدام نسخه از صفحه باید ایندکس شود؟ .1

 کدام نسخه از صفحه در کلمات کلیدی مرتبط باید در نتایج جست و جو نشان داده شود؟ .2

 بین چندین صفحه تقسیم شوند؟ اعتبار لینک های ورودی به یک صفحه منتقل شوند و یا .3

با استفاده صحیح از تگ کنونیکال تمامی این مشکالت حل خواهد شد. این تگ این امکان را به شما می دهد که به گوگل 

 .اعالم کنید که کدام صفحه را باید ایندکس و رتبه بندی کند و اعتبار لینک ها را به کجا انتقال دهد

گوگل خود تشخیص محتوای اصلی را به عهده می گیرد. البته توصیه می شود که این کار را به گوگل اگر این کار را انجام ندهید، 

 .نسپارید. زیرا ممکن است نسخه ای را به عنوان محتوای اصلی شناسایی کنید که مد نظر شما نیست

 

 

 

 



 
 کته بسیار مهم: ن

گوگل اعالم می کند که آن ها معموال به تگ کنونیکال احترام می گذارند، اما نه همیشه. توجه داشته باشید که حتی اگر به 

فحه صورت صریح یک صفحه را به عنوان نسخه اصلی معرفی کنید، ممکن است گوگل به دالیل مختلفی آن را نپذیرد و یک ص

 .دیگر را انتخاب کند

  .استفاده از این تگ باعث کاهش احتمال تشخیص خطای گوگل در نسخه اصلی محتوا می شود

حال اینجا بحثی به وجود می آید و آن این است که شما هیچ وقت یک محتوا را در دو صفحه مختلف منتشر نخواهید کرد 

 .ها را ایندکس میکنند و نه صفحات URL چون اصال منطقی نیست! اما توجه داشته باشید که خزنده های گوگل

را به عنوان  example.com/product?color=red و example.com/product این یعنی خزنده های گوگل دو صفحه

 .صفحات منحصر به فرد می بینند حتی اگر آن صفحات محتوای یکسانی داشته باشند

 

 :خی از دالیل ایجاد محتوای تکراری عبارتند ازبر

  example.com?q=search-termبه عنوان مثال URL وجود پارامترهای جست و جو در .1

 https://example.com?sessionid=3 به عنوان مثال Session ID جود پارامترهایو .2

  های منحصر به فرد برای یک محتوا در دسته بندی های مختلف وجود داشته باشدURL  آدرس های .3

 example.com/services/SEO/ and example.com/specials/SEO به عنوان مثال

  example.com and m.example.com نوان مثالبه عداشتن نسخه های مختلف برای انواع دستگاه ها  .4

 example.com/page and amp.example/page به عنوان مثال از هر صفحه AMP وجود نسخه .5

  HTTP و HTTPS و WWW و بدون WWW وجود چندین نسخه از محتوا با .6

 https://example.com and http://www.example.com به عنوان مثال

 ست.حیح از تگ کنونیکال بسیار مهم ااستفاده ص در این شرایط

 

 :اصول اجرای تگ کنونیکال

 .ود داردقانون و اصل وج ۴برای اجرای تگ کنونیکال 

 استفاده کنید URL درس کاملآهای مطلق استفاده کنید. یعنی از  URL از •

 استفاده کنید URL از حروف کوچک در •

زرگ و کوچک را به عنوان دو آدرس اینترنتی متفاوت رفتار کند. ابتدا مطمئن شوید که رد بهای با حروف  URL از آنجا که گوگل

 .تعریف شوند و سپس از حروف کوچک برای آدرس دهی صفحات کانونی استفاده کنید ها با حروف کوچک URL سرور خود

 ز نسخه اصلی دامنه استفاده کنیدا •



 
را در تگ کنونیکال استفاده نکرده اید. انجام  SSL استفاده می کنید، مطمئن شوید که هیچ نشان اینترنتی بدون SSL اگر از

 .رگمی و نتایج غیر منتظره منجر شوداین کار به لحاظ نظری می تواند به سرد

در هر صفحه از یک تگ کنونیکال استفاده کنید. اگر از تگ کنونیکال چند گانه استفاده کنید، آن گاه گوگل آن ها را  •

 .نادیده می گیرد

 

 :مشکالت مربوط به تگ کنونیکال در وب سایت و راه حل آن ها

از یک صفحه اشاره  تگ کنونیکال باید همواره به یک نسخه معتبر. کندباید به یک صفحه ریدایرکت شده اشاره نتگ کنونیکال 

مستقیم و معتبر  URL در این مواقع لینک کنونیکال را با یک .ریدایرکت شده نیست URL کند و این نسخه معتبر قطعا یک

 کنید.تعویض 

 

 :صفحات تکراری بدون تگ کنونیکال

این هشدار زمانی رخ خواهد داد که در یک یا چند نسخه صفحه خیلی مشابه وجود داشته باشد که نسخه اصلی آن مشخص 

نشده باشد. از آنجایی که هیچ نسخه اصلی مشخص نشده است، گوگل سعی می کند مناسب ترین نسخه را برای نمایش در 

 .د که شما نمی خواهید ایندکس و در نتایج نشان داده شودنتایج خود انتخاب کند. این نسخه ممکن است صفحه ای باش

در صفحات تکراری، برای حل این مشکل، نسخه های کپی را بازبینی کنید. صفحه مورد نظر را از طریق قرار دادن تگ کنونیکال 

 .به عنوان نسخه اصلی معرفی کنید

 

 :نسخه غیر کانونی دارای ترافیک ارگانیک است

د و این مشکل زمانی پدیدار می شود که صفحه غیر اصلی یا صفحه ای که مد نظر شما نبوده، در نتایج جست و جو ظاهر شو

نند. این اتفاق زمانی می افتد که یا تگ کنونیکال به درستی تنظیم نشده باشد و یا گوگل آن را نادیده ترافیک ارگانیک کسب ک

 .بگیرد

برای حل این مشکل بررسی کنید که آیا تگ کنونیکال به درستی تنظیم شده است یا نه. اگر همه چیز درست بود، با استفاده از 

کنید که آیا گوگل نسخه اصلی را پذیرفته است یا خیر. اگر عدم تطبیق وجود  در سرچ کنسول جدید بررسی inspect url ابزار

 .داشت علت را پیدا کنید

تگ کنونیکال از تگ های  .و خارجی صفحه اصلی را به گوگل معرفی کنید لینک سازی داخلی همچنین می توانید با استفاده از

است که با استفاده از آن می توان از بروز محتوای تکراری و شناساندن نسخه اصلی محتوا به گوگل از آن  سئو سایت30UT مهم در

 تفاده کرد.اس

https://alisalahi.ir/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://alisalahi.ir/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
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	همچنین می توانید با استفاده از لینک سازی داخلی و خارجی صفحه اصلی را به گوگل معرفی کنید. تگ کنونیکال از تگ های مهم در سئو سایت است که با استفاده از آن می توان از بروز محتوای تکراری و شناساندن نسخه اصلی محتوا به گوگل از آن استفاده کرد.




تگ کنونیکال چیست و چه کاربردی در سئو سایت دارد؟

تگ کنونیکال از تک های بسیار پرکاربرد و مهم در سئو است که در این مقاله به آموزش استفاده از تگ کنونیکال خواهم پرداخت.



تگ کنونیکال برای معرفی نسخه اصلی یک صفحه به موتورهای جست و جو استفاده می شود. این تگ موتورهای جست و جو می گویند که یک صفحه را چگونه خزش کنند و یک محتوا چه میزان اهمیت دارد. در صورتی که در یک وب سایت برای یک محتوا URL های مختلفی وجود داشته باشد، با استفاده از این تگ میتوان به موتورهای جست و جو اعلام کرد که کدام نسخه URL  نسخه اصلی است و مشکل محتوای تکراری را حل کنید و در نهایت رتبه محتوا را بهبود ببخشید.


· در این مقاله قصد دارم به طور کامل به آموزش استفاده از تگ کنونیکال که یکی از موارد تکنیکال سئو است بپردازم. 



تگ کنونیکال چیست؟

تگ کنونیکال یه قطعه کد است که در کدهای HTML در بخش HEAD قرار میگیرد و به موتورهای جست وجو مهم ترین و اصلی ترین نسخه یک محتوا را معرفی می کند. این تگ در کدهای URL های غیر اصلی قرار می گیرد و به موتورهای جست و جو نسخه اصلی محتوا را اعلام می کند. اگر دو یا چند صفحه دارای محتوای مشابه ولی با URL های متفاوت در سایت خود داشته باشید، باید یک تگ کنونیکال برای هر یک از صفحات مشابه تنظیم کنید که به نسخه اصلی محتوا اشاره می کند. با این کار URL کانونی محتوا را به گوگل معرفی می کنید.



چرا تگ کنونیکال برای سئو مهم است؟

گوگل محتوای تکراری را دوست ندارد. محتوای تکراری انتخاب خزنده گوگل را برای موارد زیر سخت می کند:

1. کدام نسخه از صفحه باید ایندکس شود؟

2. کدام نسخه از صفحه در کلمات کلیدی مرتبط باید در نتایج جست و جو نشان داده شود؟

3. اعتبار لینک های ورودی به یک صفحه منتقل شوند و یا بین چندین صفحه تقسیم شوند؟

با استفاده صحیح از تگ کنونیکال تمامی این مشکلات حل خواهد شد. این تگ این امکان را به شما می دهد که به گوگل اعلام کنید که کدام صفحه را باید ایندکس و رتبه بندی کند و اعتبار لینک ها را به کجا انتقال دهد.
اگر این کار را انجام ندهید، گوگل خود تشخیص محتوای اصلی را به عهده می گیرد. البته توصیه می شود که این کار را به گوگل نسپارید. زیرا ممکن است نسخه ای را به عنوان محتوای اصلی شناسایی کنید که مد نظر شما نیست.









نکته بسیار مهم: 

گوگل اعلام می کند که آن ها معمولا به تگ کنونیکال احترام می گذارند، اما نه همیشه. توجه داشته باشید که حتی اگر به صورت صریح یک صفحه را به عنوان نسخه اصلی معرفی کنید، ممکن است گوگل به دلایل مختلفی آن را نپذیرد و یک صفحه دیگر را انتخاب کند.

استفاده از این تگ باعث کاهش احتمال تشخیص خطای گوگل در نسخه اصلی محتوا می شود. 

حال اینجا بحثی به وجود می آید و آن این است که شما هیچ وقت یک محتوا را در دو صفحه مختلف منتشر نخواهید کرد چون اصلا منطقی نیست! اما توجه داشته باشید که خزنده های گوگل URL ها را ایندکس میکنند و نه صفحات.
این یعنی خزنده های گوگل دو صفحه example.com/product و example.com/product?color=red را به عنوان صفحات منحصر به فرد می بینند حتی اگر آن صفحات محتوای یکسانی داشته باشند.



برخی از دلایل ایجاد محتوای تکراری عبارتند از:

1. وجود پارامترهای جست و جو در URL به عنوان مثالexample.com?q=search-term 

2. وجود پارامترهای Session ID به عنوان مثال https://example.com?sessionid=3

3. آدرس های  URLهای منحصر به فرد برای یک محتوا در دسته بندی های مختلف وجود داشته باشد 

به عنوان مثال example.com/services/SEO/ and example.com/specials/SEO

4. داشتن نسخه های مختلف برای انواع دستگاه ها به عنوان مثال example.com and m.example.com 

5. وجود نسخه AMP از هر صفحه به عنوان مثال example.com/page and amp.example/page

6. وجود چندین نسخه از محتوا با WWW و بدون WWW و HTTPS و HTTP 

به عنوان مثال https://example.com and http://www.example.com

در این شرایط استفاده صحیح از تگ کنونیکال بسیار مهم است.



اصول اجرای تگ کنونیکال:

برای اجرای تگ کنونیکال 4 قانون و اصل وجود دارد.

· از URL های مطلق استفاده کنید. یعنی از آدرس کامل URL استفاده کنید

· از حروف کوچک در URL استفاده کنید

از آنجا که گوگل URL های با حروف بزرگ و کوچک را به عنوان دو آدرس اینترنتی متفاوت رفتار کند. ابتدا مطمئن شوید که رد سرور خود URL ها با حروف کوچک تعریف شوند و سپس از حروف کوچک برای آدرس دهی صفحات کانونی استفاده کنید.

· از نسخه اصلی دامنه استفاده کنید

اگر از SSL استفاده می کنید، مطمئن شوید که هیچ نشان اینترنتی بدون SSL را در تگ کنونیکال استفاده نکرده اید. انجام این کار به لحاظ نظری می تواند به سردرگمی و نتایج غیر منتظره منجر شود.

· در هر صفحه از یک تگ کنونیکال استفاده کنید. اگر از تگ کنونیکال چند گانه استفاده کنید، آن گاه گوگل آن ها را نادیده می گیرد.



مشکلات مربوط به تگ کنونیکال در وب سایت و راه حل آن ها:

تگ کنونیکال نباید به یک صفحه ریدایرکت شده اشاره کند. تگ کنونیکال باید همواره به یک نسخه معتبر از یک صفحه اشاره کند و این نسخه معتبر قطعا یک URL ریدایرکت شده نیست. در این مواقع لینک کنونیکال را با یک URL مستقیم و معتبر تعویض کنید.



صفحات تکراری بدون تگ کنونیکال:

این هشدار زمانی رخ خواهد داد که در یک یا چند نسخه صفحه خیلی مشابه وجود داشته باشد که نسخه اصلی آن مشخص نشده باشد. از آنجایی که هیچ نسخه اصلی مشخص نشده است، گوگل سعی می کند مناسب ترین نسخه را برای نمایش در نتایج خود انتخاب کند. این نسخه ممکن است صفحه ای باشد که شما نمی خواهید ایندکس و در نتایج نشان داده شود.
برای حل این مشکل، نسخه های کپی را بازبینی کنید. صفحه مورد نظر را از طریق قرار دادن تگ کنونیکال در صفحات تکراری، به عنوان نسخه اصلی معرفی کنید.



نسخه غیر کانونی دارای ترافیک ارگانیک است:

این مشکل زمانی پدیدار می شود که صفحه غیر اصلی یا صفحه ای که مد نظر شما نبوده، در نتایج جست و جو ظاهر شود و ترافیک ارگانیک کسب کنند. این اتفاق زمانی می افتد که یا تگ کنونیکال به درستی تنظیم نشده باشد و یا گوگل آن را نادیده بگیرد.
برای حل این مشکل بررسی کنید که آیا تگ کنونیکال به درستی تنظیم شده است یا نه. اگر همه چیز درست بود، با استفاده از ابزار inspect url در سرچ کنسول جدید بررسی کنید که آیا گوگل نسخه اصلی را پذیرفته است یا خیر. اگر عدم تطبیق وجود داشت علت را پیدا کنید.

همچنین می توانید با استفاده از لینک سازی داخلی و خارجی صفحه اصلی را به گوگل معرفی کنید. تگ کنونیکال از تگ های مهم در سئو سایت است که با استفاده از آن می توان از بروز محتوای تکراری و شناساندن نسخه اصلی محتوا به گوگل از آن استفاده کرد.
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