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HUGE role that site 
structure plays in SEO



1 - WaterMelonTips.com

1: تعداد دسته
کشاورزیدربارهنوشته 35
کشاورزیابزاردربارهنوشته50
هندوانهپرورشدربارهنوشته1

86: کل نوشته ها

2 - iLoveWaterMelon.com

5: تعداد دسته 
کشاورزیدربارهنوشته 35
انههندوپرورشدستهدرهندوانهپرورشدربارهنوشته 10

45: کل نوشته ها

هندوانهپرورشاصول :شدهجستجوکلمه



برداشتاولین







تگتاریخچه
وبدرکاربراندادنمشارکتایدهو 2.0وب●

.کندتعریفتگمی خواندکهموضوعیبرایمی توانستکاربرهر●

می توانیمودکرده انبیانراماخواستهدیگرگروهیماازقبلمطمئنا  امامی خواهیمچهبگوییمدقیقا  نتوانیمماشاید●

.بگیریمکمکآنهاتجربهاز

بوکمارکینگسوشالسایتهایافولورونق●

Tagging is a significant feature of social bookmarking systems ...



Abuse
The more often a web page is submitted and tagged, the better 

chance it has of being found.

Spammers have started bookmarking the same web page 

multiple times and/or tagging each page of their web site using a 

lot of popular tags, obligating developers to constantly adjust 

their security system to overcome abuses.

Furthermore, since social bookmarking generates backlinks, 

social bookmark link generating services are used by some 

webmasters in an attempt to improve their websites' rankings in 

search engine results pages.



StumbleUpon was a …

Del.icio.us was a ...



Flickr is a ...



اختیاردرترشدهکنترل،تگامروزه

هکاستافرادیوسایتهامدیران،وبمسترها

دارندنقشمحتواتولیددر













هشتگ،کلیدیکلمه،تگ،دسته

Category, Tag, Keyword & Hashtag



وTitle ،Meta Descriptionدر .استآندربارهنوشتهکهاستچیزی :کلیدیکلمه

.شودمیدیدهصفحهمتن

مسیلیونلنامبهایاعجوبه :محتوا

مسیلیونل :کلیدیکلمه



میبطمرتهانوشتهسایربهراآنودهدمیتوضیحبیشتریجزئیاتبارانوشته :تگ
کند

فوتبال-ستاره
بارسلونا-مسی
آرژانتین-مسی
رونالدو-مسی
فوتبال



مسائل/جاریامورکردنلحاظباالبتهکندمیعملتگمانند :هشتگ
مرتبطحالوحس/روز

#messigoals2018
#FCBvsRMA

چله-شب#



هندوانهخواص :محتوا

بگذاریدخیار،هندوانهجایبه :کلیدیکلمهتغییر

دهیدتغییربهبهانهندوانهبهراچابهارهندوانه :تگتغییر

دهیدتغییرنوروزبهیلداشبازرامصرفزمان :هشتگتغییر



خانهاسکلت :کلیدیکلمه
کاریکاشی :تگ

مبلمان :هشتگ

.اندمرتبطکلیدیکلمهبهقویاهشتگوتگ
.داردتریکوتاهاثرگذاریدوره،تگوکلیدیکلمهبامقایسهدرهشتگ
.استهشتگوتگازکمتربسیارکلیدیکلمهدرانعطاف



داردمحتوامنتشرکنندهسایتبهبستگیتگانتخاب

عمومیخبر-خبرآنالین
ورزشیعمومیخبر- 3ورزش

فوتبالیخبر- 11ورزش

؟فوتبال-ستاره
؟بارسلونا-مسی
؟آرژانتین-مسی
؟رونالدو-مسی

سلبریتی؟
؟فوتبال



چیست؟تگ

تگ .دهدمیتوضیحرانوشتهیککهاستعبارتیخالصهطوربهبرچسپیاتگ
.شودتگجملهیکاستممکنونیستکلمهیکلزوما  

کجاستدوستخانه



چیست؟تگینگازهدف

 .تاسهمبهآنهاکردنمرتبطوهانوشتهسازماندهی،تگینگیاگذاریتگازهدف
اطالعاتهبراکاربرومی کندعملکانالیکهمانندکهبدانیدعبارتیمی توانیدراتگ

.می کندهدایتتگبهمرتبط



دستهوتگتفاوت

هستند؟یکیآیارونـدمیکاربـهمـطالـبسـازمـانـدهیبـرایدوهـرچون



دسته
تـرندعـمومیتـگهـابـهنسـبت●
دهـندمیتـوضیحراسـایت●
بینممیمـنوهـادرکهاستچیزیهـماناغـلب●
شـویممیآنفـعالیتمـتوجـه،سـایتهایدستهمـروربـا●
داردزیردسته●
دارددستهحتماسایت●
دستهساختدرمحدودیت●



تگ
دهدمیتـوضیحرانوشته●
شـویمنمیآنفـعالیتمـتوجـهاغلبتگهامـروربـا●
نداردزیرتگ●
باشدنداشتهتگیهیچتوانمیسایت●
تگدرمحدودیتنبود●



1کلیدیکلمهوتگتفاوت

درلیدیککلمهتـعدادهـرتـوانیدنمی،بـاشـدطبیعیشـمانـوشـتهکهاینبـرای
.کنیداسـتفادهآندرتـگتـعدادهـرمیتـوانیدامـادهیدقـرارآن



2کلیدیکلمهوتگتفاوت

 .نیستمـتنداخـللـزومـاتـگکلمهبـهکلمه
.استنیامـدهآنمـتندر "سـبز"کلمههـرگـز .هـندوانـهفواید :محتوا
سـبزهـایمیوه :تگ



تگ

.آوردمیترافیکسایتبهوگیردمیرتبه،شودمیایندکس :جدیدصفحهیک،تـگهـر



دارد؟دردسرتگازاستفادهآیا

؟تکراریمحتوای



تگینگقدرت

تکراروتکراروتکرار



شمازندگیدربارهوبالگی

فیلم،ورزش،کتاب،غذا،سفر،موسیقی :هادسته

آخرهفته،استخر،سبزی-قورمه،پاستا،پیتزا:هاتگ



تگودستهاهمیت

هستندفرودصفحات
محصولوپستصفحهازترمهم

..واستخدامآگهی،محصول :بیشترماندگاری
خاصموضوعاتصفحات،عمومیموضوعاتهادسته :صفحاترقابتازجلوگیری



??

.com/tags/travel/family



Best Practices



کنید؛میمنتشرایدستهدرمشخصموضوعیدربارهزیادیمطالباگر●
.باشد 1رتبهبایدواستترمهمپستهاوثابتصفحاتازدستهآن

باشدداشتهعکسوتوضیحخودبایددستهوتگصفحه●

باشدداشتهوجودنباید،نامهمدستهوتگ●



پایاندروکنیدجستجوراکلیدیکلماتازیکیتـوانیدمی .کنیدانتخابدقتوبررسیباراتـگهـا●
.یافتخواهیدخوبیهایایده .بیاندازیدنگاهی Searches related toبخشبهگـوگـلنـتایج

.رامطلباصلوتیترنه،بیاوریدراآنخالصهومطلبتیتر،تگصفحهدر●

تـرافیککهکنیدبـررسیتـوانیدمی (Google Analytics)آنـالیتیکسدرسـگمنتهـاکمکبـه●
استقدرچهتـگهـربـهورودی



زتـمرککاربـرانرضـایتجـلبرویجسـتجـومـوتـوربـراینـه،اسـتکاربـربـرایشـماسـایت●
.نداردکاربرانرضایتباتناقضدرحـلیراههیچ SEO .کنید

نـشانراکلیمـوضـوعـاتدسته .کنندمیسـازمـانـدهیراسـایتمـحتوایدوهـر،تـگودسته●
نـظردرکتابیکهـایبـخشمـثلتـوانیدمینیزراتـگهـا .کتابفـصلهـایمـثل،دهـدمی

.بگیرید

اگـر،حـالاینبـا .کنیددیگردستهیکزیردسـتهراآن،شـدمـهمآنقدرتـگیکروزیاگـر●
.ماندبتگهمچنان،تگآنبگذاریدبـاشد؛دستهکدامزیردسـتهکهدهیدتشخیصنـتوانسـتید



ازرافـرصـتاین،نـادرسـتکاربـردبـا .بیشترتـرافیکجـذببـرایشـمادسـتدرابـزاریستتـگ●
.نگیریدخـودتـان

.استعددپنجتاسه،نوشتههربرایمناسبتگهایتعداد●

معنادارراتگها،اضافهحروفکاربرد .داردکلمه،آنازبیشتریاو۲کهکنیداستفادهتگهاییازحتما●
.میکند

Wordpress .دارندنوشتهیکوصفرکهتگهاییهمهحذف●



.هستندقدرتمند،کنندکارهـمبـااگـرتـگودسته
.نکنیداستفادهدیگریجایبهرایکی

Example

Category: living room, bedroom, kitchen  

Tag: modern, classic, office, green

مثال
داریددرختاندربارهزیادیهایینوشته

درختان:دسته
کاج:زیردسته

ساعی-پارک،تهران:تگ
.دهیدمینشانراعکاسیمحلیعنی



Instagram: @MehdiRoudaki

Twitter: @MehdiRoudaki

Telegram: @MehdiRoudaki

Email: roudaki@gmail.com

Tel: 09122008189

https://www.iranseo.com

https://virgool.io/@roudaki

https://www.instagram.com/mehdiroudaki/
https://twitter.com/MehdiRoudaki
https://twitter.com/MehdiRoudaki
mailto:roudaki@gmail.com
https://www.iranseo.com
https://virgool.io/@roudaki

