ب ــا اینکه یوتیوب از عن ــوان  ،تصویر کوچ ــک و توضیحات ب ــه عنوان مهمترین م ــوارد برای س ــئوی ویدیو در سیس ــتم عامل خود اس ــفتاده میکند اما

دکتر کلیک

مطالعات نش ــان میدهد که بین برچسـ ـبهای بهینه س ــازی ش ــده برای کلم ــات کلی ــدی و رتبه بندی رابط ــه مثبت کم ــی وجود دارد

رفتاری افراد و افزایش یا کاهش عالقهمندی یا تغییر
عالیق افراد حساس است.

نحوه افزودن تگ به ویدئو در یوتیوب

اگر ایدهای برای تگها
ندارید ،میتوانید از
ابزارهایی که تگها
را به شما پیشنهاد
میدهند برای یافتن
تگهای مرتبط و
بالقوه استفاده کنید
مانند  TunePocketو
Keyword Tool

تگها چگونه در پلتفرم یوتیوب اثرگذار میشوند؟

یوتیوبرهابخوانند

اکــنــون کــه دلــیــل اهمیت تـگهــا را مـیدانــیــد ،وقت
آن اس ــت کــه نــحــوه اف ـ ــزودن ت ـگهــای مــنــاســب به
ویدئوهای خود را بیاموزید.
مرحله اول :وارد حساب یوتیوب خــود شوید و به
کانال خود بروید.
مــرحــلــه دوم :در مــنــوی ســمــت چ ــپ Content ،را
انتخاب کنید.
مرحله ســوم :نشانگر را روی ویدئویی کــه میخواهید
ویرایش کنید (آیکون مداد) ببرید و سپس کلیک کنید.
مرحله چهارم :در صفحه جزئیات ویدئو ،تا انتهای
صفحه حــرکــت کنید و روی گزینه SHOW MORE
کلیک کنید.
مرحله پنجم :در بخش تگها ،تگهای خود را تایپ
و آنها را با کاما جدا کنید .میتوانید تا  500کاراکتر تگ
اضافه کنید.
مرحله ششم :پس از وارد کــردن تگها ،روی گزینه
 SAVEدر سمت راست باالی داشبورد کلیک کنید.

یوتیوب ،دومین موتور جستوجوی بــزرگ در جهان اســت .به همین دلیل بسیاری از افــراد به منظور جــذب مشتری
ویدئوهای خود را در آن بارگذاری میکنند ،بهینهسازی کلمات کلیدی ویدئوهای شما در یوتیوب به انــدازه بهینهسازی

سیدهزهراحسینی
خبرنگار

نکاتی در مورد نحوه استفاده از
تگها در یوتیوب

کلمات کلیدی در وبسایت شما برای گوگل اهمیت دارد .برای انتخاب درست و بهجای کلمات کلیدی در یوتیوب شما
نیاز دارید با الگوریتمهای یوتیوب آشنایی داشته باشید و مطابق این الگوریتمها ،کلمات کلیدی خود را بهینهسازی کنید.
یکی از بهترین راهها برای مدیریت کلمات کلیدی در یوتیوب تگها هستند .در این گزارش ما به بررسی تگهای یوتیوب
میپردازیم و برخی از بهترین روشها به منظور ایجاد تگهای مناسب را آموزش خواهیم داد.

تگها در یوتیوب چه میکنند؟

تگهای یوتیوب ،کلماتی کلیدی هستند که میتوانید
هنگام بــارگــذاری ویدئوهای خــود در ایــن پلتفرم ،به آنها
اضافه کنید .تگهای یوتیوب به عنوان توصیفکننده
عمل میکنند کــه بــه الـگــور یـتــم یــوتـیــوب کمک میکند
محتواها را بهتر دستهبندی کند .همچنین مهمترین
عملکرد تگها در این است که به الگوریتم یوتیوب کمک
میکند تا بفهمند ویدئوی شما درمورد چیست تا بتوانند
آن را در اختیار دیگر کاربران در نتایج جستوجو ارائه کنند.
عملکرد هشتگهای یوتیوب برای کمک به این پلتفرم در
درک محتوای ویدئوی شماست .به این ترتیب ،یوتیوب
میتواند موضوع و دسته ویدئوی شما را درک و آن را با
محتوای مشابه مرتبط کند که میتواند دامنه ویدئوی
شما را افزایش دهد .افزایش جستوجوی معنایی باعث
شــده اســت برچسبهای ایــن پلتفرم با گذشت زمــان از
اهمیت کمتری برخوردار شوند.

چرا تگهای یوتیوب مهم هستند؟

ب ــا ایـ ـنک ــه یــوتــیــوب از ع ــن ــوان ،تــصــویــر کــوچــک و
توضیحات به عنوان مهمترین مــوارد بــرای سئوی
و یــدئــو در سیستمعامل خ ــود ا س ـت ـفــاده میکند.
بهــای
ام ــا مـطــالـعــات ن ـشــان م ـیدهــد بـیــن بــرچـسـ 
بهینهسازی شــده بــرای کلمات کلیدی و رتبهبندی
رابطه مثبت کمی وجود دارد بیتوجهی به استفاده از
آنها یک شاید مهم نیست ،اما بدون شک میتواند
کمک بــه افــزایــش بــازدیــد و ج ـم ـعآوری دنبالکننده
کند .افزایش جستوجوهای معنایی باعث شده
تـگهــای یــوتــیــوب در طــول زم ــان اهمیت خــود را از

دست بدهند .اما هنوز هم عنصری استراتژیک هستند که میتوانید از آنها برای
باال بردن بازدیدهای ویدئوهای خود استفاده کنید.

الگوریتمهای یوتیوب چگونه کار میکنند؟

الگوریتمهای یوتیوب بــا در نظر گرفتن دو هــدف و یــدئــو هــا را ب ــرای بینندگان
انتخاب میکند :هــدف اول یافتن ویــدئــوی مناسب بــرای بیننده و هــدف دوم
ترغیب آنها برای تماشاست .اما یوتیوب از کدام سیگنالهای رتبهبندی در جهت
تصمیمگیری برای انتخاب ویدئوهای پیشنهادی به افراد استفاده میکند؟
موارد زیر کمی با یکدیگر متفاوت هستند ،اما در نهایت آنچه بر تعداد بازدیدهای
شما تأثیر میگذارد ،ترکیبی از موارد زیر است:
شخصیسازی (سابقه و عالیق بیننده)
عملکرد (موفقیت ویدئو)
عوامل خارجی (کل مخاطبان یا بازار )
هر بار که شخصی برنامه یوتیوب خود را باز میکند یا در یوتیوب عنوانی را جستوجو
میکند ،الگوریتم یوتیوب مجموعهای متنوع از ویدئوها را که فکر میکند آن شخص
ممکن است تماشا کند ،ارائه میدهد .این انتخابها اغلب وسیع و متنوع هستند،
چراکه یوتیوب هنوز نمیداند کاربر دقیقا چه چیزی را انتظار دارد .ویدئوها براساس
دو سیگنال رتبهبندی برای صفحه اصلی انتخاب میشوند ،این موارد عبارتند از:
عملکرد :یوتیوب در انتخاب ویدئوها عواملی مانند نر خ کلیک ،متوسط مدت
زمان مشاهده ویدئو ،میانگین مشاهده ،الیک کردن ،الیک نکردن و نظرسنجی
بینندگان را اندازهگیری و سپس براساس نتایج به دست آمده ویدئوهایی را به
کاربر پیشنهاد میکند .در واقع پس از بارگذاری یک ویدئو ،الگوریتم یوتیوب آن
به چند کاربر در صفحه اصلی نشان میدهد و اگر این ویدئو برای بینندگان جذاب
باشد سپس به تعداد بیشتری از بینندگان در صفحات اصلی ارائه خواهد شد.
شخصیسازی :شخصیسازی در یوتیوب به این معناست که یوتیوب براساس
عــایــق افـ ــراد ،رف ـتــار گذشته آن ـهــا ،سابقه تـمــاشــای آنـهــا ویــدئــوهــایــی را بــه افــراد
ارائه میکند .اگر کاربر به موضوعات خاصی عالقهمند باشد یا کانال خاصی را تماشا
کند ،بیشتر موارد مشابه برای فرد ارائه میشود .این عامل همچنین به تغییرات

مهمترین عملکرد
تگها در این است که
به الگوریتم یوتیوب
کمک میکند تا بفهمند
ویدئوی شما در مورد
چیست ،تا بتوانند آن را
در اختیار دیگر کاربران
در نتایج جستجو
ارائه دهند

 -1ز ی ــادهروی نکنید :بــرای اینکه بهترین نتیجه
دل ـ ـخـ ــواه را داشـ ـت ــه ب ــاش ـی ــد ،ف ـقــط از چ ـنــد تگ
اس ـت ـفــاده کنید کــه هــم گـسـتــرده و هــم مختص
م ـح ـتــوای ش ـمــا بــاش ـنــد .س ـعــی نـکـنـیــد کـلـمــات
کلیدی ز ی ــادی را در یــک تــگ دسـتـهبـنــدی کنید،
چراکه در این صورت وقتی افــراد آن را در یوتیوب
جستوجو میکنند ،نشان داده نمیشود.
 -2از تــرنــدیـنــگ ت ـگهــا اس ـت ـفــاده کـنـیــد :نکات
مربوط به جستوجوی تگها را دنبال کنید یا از
ویژگی پیشنهاد خودکار یوتیوب برای شناسایی
تگها استفاده کنید .برای استفاده از پیشنهاد
خ ــودک ــار ،کــافــی اس ــت کـلـمــه ک ـل ـیــدی خ ــود را در
نــوار جـسـتو جــوی یوتیوب تایپ کنید ،سپس
یوتیوب لیستی از جستوجوهای مرتبط را برای
کمک به شما ارائه خواهد داد.
 -3خ ــاص بــاشـیــد :بــرخــی کلمات کلیدی بیشتر
از ســایــر کـلـمــات در صـفـحــات نـتــایــج رتـبـهبـنــدی
میشوند ،بنابراین مهم اســت از کلمات کلیدی
مناسب هنگام ایجاد تگهای خود استفاده کنید.
 -4کلمات مترادف  :کلمات مترادف را میتوان به
عنوان تگهای جایگزین برای برخی از موضوعات
اسـتـفــاده ک ــرد .بــه کلماتی کــه احـتـمــاال مخاطبان
هنگام توصیف ویدئوی شما استفاده میکنند،
فکر کنید و از آن مترادفها بــرای افــزایــش دامنه
تگهای خود استفاده کنید.
 -5از اب ـ ــزاره ـ ــای تـ ـگس ــاز اس ــت ــف ــاده کــنــیــد:
اگ ــر ای ـ ــدهای بـ ــرای ت ـگهــا ن ــداری ــد ،مـیتــوانــیــد
از ابــزارهــایــی کــه ت ـگهــا را بــه شــمــا پیشنهاد
مـ ـیده ــن ــد بـــــرای یــافــتــن تـــگهـــای مــرتــبــط و
بالقوه اســتــفــاده کنید مانند  TunePocketو
.Keyword Tool
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