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Creative Director at Websima

تهراندانشگاهفنیدانشکدهازارشدکارشناسیالتحصیلفارغ

وبسیماخالقیتآژانسفنیمدیر

دیموندوآواتکشتابدهندهدودرهاآپاستارتمشاورومربی

همیشهبرایسئوکتابنویسنده

ورفاهونگارطرفهمانندایرانیمعتبرهایشرکتسئومشاور...

وهنریبوتیک،مانندایرانیهایآپاستارتسئومشاوره...

کارگاهمعرفی مدرس 
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Canonical Tags
Effect on SEO
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.دادخواهدقرارتوجهموردهاسایتدرراکانونیکالتگکهکرداعالمرسماگوگل2009سالدر

 چیست؟Canonicalتگ

ردآنهاوجودولیهستندتکراریمحتوایدارایکهاستصفحاتیایندکسازجلوگیریاینکارازهدف

.استالزمسایت

آنهازایکیگوگلباشددسترسدرمختلفآدرسچندینطریقازشماسایتدرمحتوایاصفحهیکاگر

.میگیردنظردرکپیصفحاترامابقیوکردهانتخاباصلینسخهعنوانبهرا

لیاصبعنوانرااشتباهنسخهاستممکنگوگلاستاصلینسخهآدرسکدامنگوییدگوگلبهاگر

.گیردنظردریکسانارزشباراآدرسدوهریاوکندانتخاب
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 چیست؟Canonicalتگ

<head>

<link rel="canonical" href="https://websima.com/" />

</head>

وجود تگ کانونیکال در همه صفحات سایت الزامی است
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ازکهایصفحهمیکندتالشکندپیداشماسایتدرهمبهشبیهمحتواییباآدرسچندینگوگلاگر

.گیردنظردراصلینسخهعنوانبهرااستارزشمندتروترکاملهمه

آدرس اصلی چطور انتخاب میشود؟

برایبیشتریشانسکاربرانجستجوهایدرومیشودبازبینیدیگرصفحاتازسریعتراصلیآدرس

.داشتخواهدراکاربربهنمایش

هدف ما جلوگیری از اشتباه گوگل برای انتخاب آدرس اصلی است
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آدرس اصلی چطور انتخاب میشود؟
گوگل برای شناسایی آدرس اصلی به چند فاکتور مختلف توجه میکند

httpیاhttpsصفحهبودن 1

Profferedگزینه Domainوبمسترگوگلدر 2

صفحهدرموجودمحتوایکیفیت 3

سایتنقشهدرصفحهآدرسحضور 4

صفحهدرکانونیکالتگازاستفاده 5
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چه زمانی آدرس تکراری برای یک صفحه ایجاد میشود؟
زمانیکه یک صفحه دارای آدرس های مجزا برای پلت فرم های مختلف است

https://example.com/news/koala-rampageC

https://m.example.com/news/koala-rampageD

https://amp.example.com/news/koala-rampageD
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چه زمانی آدرس تکراری برای یک صفحه ایجاد میشود؟
آدرس ها به صورت داینامیک و براساس جستجو یا فیلتر در سایت ایجاد میشوند

https://example.com/productsC

https://example.com/products?category=dresses&color=greenD

https://example.com/products/green/greendress.htmlD
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چه زمانی آدرس تکراری برای یک صفحه ایجاد میشود؟
صفحه از مسیرهای مختلف و براساس دسته بندی در دسترس است

https://example.com/dresses/green-dresses/C

https://example.com/green-things/green-dresses/D

https://example.com/?p=1845D
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چه زمانی آدرس تکراری برای یک صفحه ایجاد میشود؟
نیز در دسترس استwwwیا همراه httpsصفحه با آدرس های 

https://example.com/dresses/green-dresses/C

http://example.com/dresses/green-dresses/D

https://www.example.com/dresses/green-dresses/D
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چه زمانی آدرس تکراری برای یک صفحه ایجاد میشود؟
محتوای شما عینا در صفحه یا سایت دیگری منتشر شده است

https://example.com/green-dresses.htmlC

https://blog.example.com/products/newurl.htmlD

https://newsite.com/blog/about-deressesD
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چه زمانی آدرس تکراری برای یک صفحه ایجاد میشود؟
صفحه از سایت های دیگر یا کمپین های تبلیغاتی لینک سازی شده است

https://example.com/C

https://example.com/?utm_source=**&utm_medium=**D

https://example.com/?src=webisma.comD
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استفاده کنیم؟canonicalچرا باید از تگ 
قراردادن تگ کانونیکال در صفحه فواید زیر را به همراه خواهد داشت

.میکنیدکنترلرامیشوددادهنمایشکاربربهگوگلنتایجدرکهآدرسی 1

.میشودمنتقلاصلیآدرسبههمگیجانبیهایآدرسبهشدهارجاعهایلینکاعتباروارزش 2

Google)بازدیدآمار Analytics & Search Console)میکنیدبررسیاصلیآدرسبرایتنهارا. 3

.یابدمیافزایشایندکسسرعتونشدهارزشکمصفحاتبازبینیصرفگوگلهایرباتمنابعوزمان 4

.شدنخواهدجریمهزیادتکراریمحتواییاوارزشکمصفحاتوجوددلیلبهشماسایت 5
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آدرس های جانبی چه میشود؟
آیا گوگل آدرس های جانبی را نیز ایندکس میکند؟

.شدنخواهندایندکسباشدیکساناصلیآدرسباجانبیهایآدرسمحتوایاگر

ووبالگدیبنصفحهمانند)باشندداشتهخوددرراارزشمندالبتهومتفاوتمحتواییجانبیصفحاتاگر

.میشوندایندکسگوگلتوسط(نظرات

یتاولو اندشدهایندکسکهجانبیهایآدرساستممکن،کاربرتوسطشدهجستجوعبارتبراساس

.شونددادهنمایشکاربربهنتایجدروداشتهاصلیآدرسبهنسبتباالتری

.داشتنخواهندشماسایتسئوبرمنفیتاثیرونمیشوندمحسوبتکراریمحتوایهاآدرساین
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دیجی کاال
هابررسی موردی سایت 

.استشدهانجامدرستیبهکاالدیجیسایتدرcanonicalتگازاستفاده

باولیتفاوتمیامشابهبعضامحتوایباصفحاتمیشودموجبسایتاینفیلترینگوجستجوسیستم

وبمحستکراریمحتوایگوگلنظرازولیاندشدهایندکسگوگلتوسطکهشودتولیدمجزاهایآدرس

.شوندنمی

درراآنهاگوگلکهاستشدهموجبصفحاتاینهمهبراییکسانتوضیحاتوعنوانازاستفاده

.دهدقرارجستجونتایجدررااصلیآدرسهموارهوندادهپیشنهادکاربرانتردقیقجستجوهای
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باما
بررسی موردی سایت ها

.استشدهانجامدرستیبهباماسایتدرcanonicalتگازاستفاده

فعالباکهتفاوتاینباداردکاالدیجیسایتبازیادیشباهتسایتاینفیلترینگوجستجوسیستم

میتغییرکاربرجستجویبامتناسبنیزصفحهعنوانوh1تگصفحهآدرسبرعالوهفیلترهرکردن

.دارندتغییراتکمیباولیوابستههویتیجدیدصفحاتکاراینبا.کند

عبارتاسبراسشودپیشنهادکاربربهبندیدستهاصلیصفحههمیشهاینکهجایبهسیستمایندر

طوالنیکلیدیکلمهصدهاعمال.گرفتخواهدقراراواختیاردرمرتبطجانبیصفحاتازیکیشدهجستجو

.استشدهگذاریهدفصفحهیکدر
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https://bama.ir/car/bmw/x1/all-trims?new=0&fuel=1
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دانرو
بررسی موردی سایت ها

!استنشدهاستفادهکانونیکالتگازدانروسایتدر

فحهصهزارانباگوگلعمالومیسازدجدیدآدرسیکمیشودواردآندرکهعبارتیهرباجستجوسیستم

غییرتبهتوجهبا.استنشدهتعییناصلیآدرسعنوانبهآنهاازیکهیچکهاستمواجهاینترنتی

.میکندایندکسوشناساییجدیدصفحهیکعنوانبهراآدرسهرگوگلصفحهعنوان

صفحاتهمهازکپینسخهیکعمالکهشدهدادهقرارmزیردامنهدرسایتاینموبایلنسخههمچنین

پیشنهادکاربربهسایتموبایلنسخهدسکتاپطریقازجستجوهنگاممواردبرخیدروکردهایجادسایت

.آزاردهندهکاربربرایهمواستایرادسئونظرازهممسئلهاین.میشود
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دانرو
بررسی موردی سایت ها

.میشودایجادصفحهیک(نباشدچهباشدارزشمندچه)عبارتهربرایسایتایندر

زارانهعمالوداشتهشدهجستجوموضوعباارتباطوالزمکیفیتفاقدمحتوایینظرازکهصفحاتی

یستمسایندرارزشمندصفحاتتشخیصبهقادرگوگل.داردوجودسایتایندرکپییاضعیفمحتوای

.میدهدنشانجستجونتایجدرراهاآدرساینازیکیندرتبهونبوده

هبمحدودراخودجستجویوکنیدجستجوراصفحاتاینازیکیعنواندرگرفتهقرارعبارتاگرحتی

.نداردجستجونتایجدرصفحاتازدستایننمایشبهرغبتیگوگلهمبازکنیددانروسایت
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هیچ کدام از نتایج گوگل به صفحه جستجوی دانرو اشاره ندارند
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صفحات با آدرس دهی های متفاوت در نتایج ظاهر میشوند
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ژاکت
بررسی موردی سایت ها

.استشدهانجامدرستیشکلبهکانونیکالتگازاستفادهسایتاینمحصوالتصفحهدر

سایتبرخالفآنهاآدرسکهداردنظراتوپشتیبانیتبدواصلیتوضیحاتبرعالوهمحصولهرصفحه

ندیبصفحهدارایخودنظراتبخش.استنشدهایجاد؟ازاستفادهباوداینامیکصورتبهقبلیهای

.میکندایجادمختلفآدرسچندیدنکهاست

گوگلدراینکهباوهستندمحصولاصلیآدرسبهکانونیکالتگدارایجانبیهایآدرساینهمه

.نمیکنندایجادتکراریمحتواینظرازمشکلیمیشوندایندکس
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وندصفحات مربوط به دیدگاه با وجود کانونیکال بودن ایندکس میش
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با جستجوی نظرات در گوگل صفحات جانبی نمایش داده میشود




